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 اإهـــــداء

هتَك براءتِك.. فأضاعِك إىل األبد

امتصَّ حياتِك من بني شفتيِك..

علَّق مشنقة سنينِك لُيعدمِك عليها

فالعار حسب ذكورته.. أنثى..!

.. إىل كل الصغريات أرفع قلمي 

أحاول أن أقول فيُكنَّ كلمة حّق..

فاملحاولة أمامكنَّ رشف..

    



أسامء الشخصيات غري حقيقية، وإذا ورد تشابه بينهام وبني 
شخصيات حقيقية فذلك بمحض الصدفة



***

هداء اساًم منسيًّا ال يبايل أحٌد بموته   » أحبُّ أن أضيف إىل قائمة الشُّ
هيُد هو احلّي« اليومّي، احلّي.. الشَّ

غادة السامن.

ا القائل: » ال يفُضل قسنطينة إالَّ مكة واملدينة« عفًوا منك أيُّ

أنا أمتنى عليك أْن تقبل اعتذاري..

***
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ِسداُب العار
».. ها أنتم َتِصلون النرص بالنرص..«

عبد العزيز بوتفليقة

ادســة مســاًءا بتوقيت الثَّامن عرش نوفمرب 2009، يعلن احلكم  السَّ
الِسيشــييّل »إِيِديه َماِييه« عن انطالق مبارزة العمر.. وأبناُء نوفمرب ال 

يلحقهم العاُر يف نوفمرب..

ام  غرية« ذلك النوفمرَب أســعد أيَّ وكام كلِّ اجلزائريني عاشــِت »الصَّ
حياهتا...

قلياًل ما يرنُّ اهلاتف يف جيبها فرتدُّ:

- دنيا! أنت هنا متى عدت من زيارة أقاربِك؟ انتظرتِك طوياًل، عندي 
لِك الكثري من األخبار.

- أظنُّني حزرت.. ال.. ال تقويل يل.. معقول!

ري..! أخربين بذلك. - حيبُّني دنيا تصوَّ

- متى أحبَِّك؟ هل حدث يشٌء ال أعرفه؟

ة. ل مرَّ - لن حتزري أبًدا.. أحبَّني مذ رآين أوَّ

كي ِمْن مكانك سآيت  - غري ممكن هذا يشبه األفالم، اسمعي! ال تتحرَّ
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عة اهلاتف، أريد  يه عرب سامَّ إليك فوًرا، حدٌث كهذا أكرب من أن تُقصِّ
أْن أرى تعابري وجهِك يا عزيزيت فأنت حتبِّني..

- أنا بانتظارِك أسعي صديقتي.

بعد سالم حارٍّ وطول سؤال استعجلتها دنيا برشاهة:

- هات أخربيني.. أغيب عنِك ليومني فأعود ألجدك وهلانة، ماذا لو 
جني! غبت شهًرا أكنت ستتزوَّ

تبتسم:

- أعِذُر استغرابِك فأنت ال تعرفينه.. إنَّه رائٌع..

غري إىل الوراء.. د.. ترمي بجسدها الصَّ تتنهَّ

قني؟ - أنا أذوب عشًقا أتصدِّ

- هاي..! ما بك؟ متاسكي؛ حاذري ممَّا يصيبِك، ال تغويص يف عشقه 
أنت ال تعرفينَُه بعد، ال ترمي بكل مشاعرك إىل القعر، فبنفس قدر 
عمق حبِّك ســيكون عمــق جرحك، بقدر غرِقــِك اليوم يف حّبه 

سُتغِرُقِك دموعِك الحًقا.

.. أنــا حيٌَّة.. أنا  .. أنا أحبُّ - دعيني دنيا من فلســفتِك.. أنــا أحبُّ
موجودٌة..



�سرداب العار10

- وتقولني عنِّي فيلسوفة..! هات أخربيني..

من  - ماذا أقول دنيا؟ فالذي يب أعظُم ممَّا باملجانني.. طواَل عمٍر من الزَّ
ما توقَّفُت أبحُث عن نفيس، عندما نزلت بأرض وطني مل أعرفه... 
رُت  حتَّى وجدُتني، تعثرُت يب... سألُتني: أهنا انتامءي؟؟...!! كرَّ
اِت، مل ُأرد أن يكــون هذا الوطن ســكنًا يل فبِِه  ســؤايل آالف املــرَّ
حضاراٌت ضاربة، أعدت تكرار الّســؤال.. الّسؤال نفسه.. مل أجد 
ؤال نفسه.. ملاذا  ًة أخرى.. السُّ ؤال مرَّ إالَّ إجابًة واحدًة.. ُصغت السُّ
هذا الوطن؟؟.. مل يكن يضاهي ســعاديت به إالَّ خويف منُه، فوطني 
ا، وهذا أمر  جولة دون أن أعرفها حقًّ رجٌل وطاملا ســمعت عن الرُّ

خميف يف حدِّ ذاته..

- واهلل مــا علمت بأنَّ األمر عىل هذا النحو، إنَّ ما بك فعاًل هو أعظم 
ـا باملجانني.. من هذا؟ من يكون؟ كيــف حصل كلُّ هذا؟ ماذا  ممَـّ

تعنني؟ 

.. جماهٌد..  - وطني رجٌل طاعــٌن يف الكربياء.. متفهٌم.. عاقٌل.. ذكيٌّ
جبَّاٌر يف عنفوانه.. حُيبني، قال بأنَّه أَحبَّنِي منذ زمن بعيد، مل ينظر إيلَّ 
، إنَّه رجٌل فاٌر من زمن األبجدّية..  شــخص يف حيايت مثلام نظر إيلَّ
حيٌِّي.. عندما قال أحبُِّك امحرَّ وجهه وارتعَد.. قاهلا هامًســا.. كلُّ 
يشٍء فيه كان يناديني، يداه تتَّجهان نحوي من غري إرادة منه، ولكنَّه 
م خطــوة واحدًة بل عاد إىل اخللف، بدا خائفا من يشء ما..  مل يتقدَّ
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أدركت الحًقا بأنَّه خائٌف من نفسه.

ثني عنه إن  يِك فهذا العشــق الذي تتحدَّ - ال يليُق يب اليوم إالَّ أن أعزِّ
مل يكــن خالصِك فهو حتاًم موتِك صديقتي، أنت حتبني اليوم ليس 
للمرة األخرية بل للمرة األوىل والكبرية، فأنا مل أرِك حيَّة هكذا من 

قبل.

- نعم دنيــا! وأحيى َرُجيل غرييت بعد أْن مل تكــن... ودبَّت يفَّ احلياة 
مــن جديد، يف زمٍن ختلَّت فيه أوطاننا عــن رجولتها قبل أن تكفَر 
ا، عنقاَء فاًرا من األزل...  تها، أنا أحبُّ وطنًا أســطوريًّ بأســطوريَّ
أحبُّه هبدوٍء كــام مل أهدأ أبًدا من قبل... ليس ُحبًّــا ضعيًفا بل حًيا 
، ليس حبَّا جنونيًّا بل حبًّا جمنوًنا يف  ال يعرتف باالنشطار اجلســديِّ
متلُِّكِه.. سّيٌد.. مستقيٌم.. أبيض.. هالمّي.. أنا أحبُّ ليس أخرًيا يا 

صديقتي..

- متى أخربك بأنَّه حيبُِّك؟

- أمس.. عندمــا أوصلني إىل البيت، فالطريق كانت مغلقة بســبب 
املباراة..

رت كثرًيا.. - أوصلك إىل البيت؟ يبدو أنَّ األمور بينكام تطوَّ

ملقيًة بجســدها الشــهيِّ عىل الفراش، تبتسم بنشــوة وهي تلعب 
: بخصلٍة من احلرير البنيِّ



�سرداب العار12

- ما أسعد هذا النوفمرب..!

ثتام؟ أنا ال أقصد حني  - ماذا ســتفعلني؟ ألديك أيَّة خطط؟ هــل حتدَّ
قال أحبُِّك.

هنضت واعتدلت يف جلستها:

ث بعد، وال أعرف ما أفعل، قويل يل أنت! كيف نجايت  - كالَّ مل نتحدَّ
 ، منه؟ كيف كينونتي..أنا..؟ كيف عوديت إيّل..؟ سياســة الكرِّ والفرِّ
سياســة املعاملة باملثل.. مبادئ سياســتي اخلارجيَّة كلها ذهبت مع 

ة األوىل يف حيايت. الريح، مل ُأِجد التَّعامل مع إنسان للمرَّ

ة ريبة؟ - أال يقلقك هذا الغزو املفاجئ؟ أال يثري فيِك أيَّ

ين عــىل َبرت فرحتي؟ وملاذا أرتــاب؟ أنا أحبُّ وأحدهم  - ملاذا ُترصِّ
حيبُّني، أين الريبة يف األمر؟

- يف هذا كلُّ الريبة!..

ــابع عرش من نوفمرب 2009 إىل البيت  غرية مســاء السَّ عادت الصَّ
منهكًة مســتغربًة فرحًة حاملًة.. َأْلقْت باستغراهبا عىل فراش األحالم 
املســتهلكة وخلدت إىل الَتفكري بالغد.. حٌب راقٌص ومباراة الفصل 
بني اجلزائــر ومرَص الفائز فيهــا متأهٌل إىل مونديــال عرشين عرشة 

بجنوب إفريقيا.
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نامت وكل قلبها مع حماريب الصحــراء يف القلعة احلمراء بأم درمان 
السودانّية، نامت وبعض قلبها مع صانع حلوى قلبها.

ة الوطن..  ة كلُّهــا.. جزائريَّ ــة.. اجلزائريَّ ــوارع اجلزائريَّ ككلِّ الشَّ
امة من اهلتافات املشوبة  ة بقســنطينة دوَّ استولت عىل اجلامعة املركزيَّ
باجلنون، كان الطَّلبة خيرجون يوميًّا للتَّجمهر وتشجيع الفريق الوطنِّي 
منذ مباراة الرابع عرش نوفمرب 2009 يف »ســتاد« القاهرة، وإىل غاية 
َفَق اجلزائريُّون عىل نذر أنفســهم هلذه  مباراة الفصــل 18 نوفمرب، اتَّ

املبارزة..

ة الشــعور املوّحد للشعب املوّحد.. يومها فقط  مل ُنصّدق قبلها بنظريَّ
آمنّا بإمكانّية وجود سيل ما، يف مكان ما، مَلظلمة ما، من دون أن يكون 

هنالك يف األمر مؤامرة ما.. ألمريكا يٌد فيها..!

عات الطَّلبة الُسعداء حرًصا وقتها،  غرية لتتغيَّب عن جتمُّ مل تكن الصَّ
عة للوســيم »حليش« ورفقائه كانت رضًبا من  فاالحتفاالت املشــجِّ

ة سعادًة. السعادة لفتاٍة مل خَتْرَب يوًما حاالت الفرح العجيبة املسامَّ
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***

ي! لقد عدت من املدرسة.. أين أيب؟ - أمِّ

مي ملساعديت. - مل يعد بعد، انزعي حذاءِك وتقدَّ

- أين أحالم؟ أنا ال أجدها

- ذهَبت لتحرض لنا قــارورة املاء من عند جارتنا أمِّ دنيا، فمنذ انتقلنا 
، عىل  إىل هنــا ِصنا نعاين من ندرة املاء، ليتنا بقينا يف احليِّ الشــعبيِّ

األقل مل نكن لنعطش أبًدا وسط أهلنا.

- هل أذهب معها ألساعدها؟

تردُّ عليها باستهجان مفرٍط:

- ال، أين تذهبني؟ سيقتلك أبوك إن خرجت!!

- أليس إن عاد أوال؟!!

ر أســبوعه الثاين غائًبا عن املنزل تارًكا خلفه  ي عامَّ أكمل والدها عمِّ
غرية ملصريها فاألهُم بالنِســبة إليه هي مظاهراته وتنديداته  عائلته الصَّ

بإلغاء نتائج االنتخابات..

غرية عىل فــراٍش عتيٍق مرميٍّ يف ركــٍن افرتايضٍّ لبيٍت  ُولِــَدِت الصَّ
ا وســط حيٍّ قسنطينيٍّ عاش كلَّ ســنني العنف الكبري،  متواضع جدًّ
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وعاش معــه أهله آهات وويــالت الفرتة العصيبــة دون أن يعلموا 
ببساطتهم من الذي استهزأ بحياهتم ولقمة عيشهم إىل هذه الدرجة؟

ا يف  م تــأَذوا كثرًيا جدًّ ال يعلمون َمــْن بالَتحديد؟ يدركون فقط أهنَّ
أرواحهم، ومعيشــتهم، وكرامتهم، وعرضهم، وماهلم، وخبزهم.. 

تأّذوا كثريا..

.. بغيابه نقل عِمي عامر نار احلرب التي تشتعل خارًجا إىل بيته.

ها معه كلَّ  غرية: ملاذا َبِقَيْت أمُّ بعد اهلروب الكبري دائاًم تســاءلت الصَّ
تلك الفرتة؟ ملاذا مل تتطلَّق من البداية؟ ملاذا مل تقتله؟ عىل األقلِّ ملاذا مل 

تكن تكرهه؟..

كانت أصغر من أن تفهم أنَّه ليس أتعس من برشيٍّ ممســوخ الذاكرة 
والقلب؛ مع العمر حتى ذكريات فجائــع القلب حتلو وحدها تقول 
لنا بأنَّنا عشــنا يوًما، وما من يشء ذا قيمة بذاكرة خالتي هجرية سوى 
ر، وهي حتتاجها لتبقى عىل قيد  ائعة إىل جانب عِمي عامَّ ــام العمر الرَّ أيَّ

احلياة.. أليس احلبُّ رسالة األحياء؟

ت بعمرها، هي التِّي جعلها احلُب كريمة يف ُحبِّها.. وعنفواهنا..  َضحَّ
ووفائهــا.. وأمومتهــا.. ودموعها.. وخوفهــا.. وجنوهنا.. ويف كلِّ 
ر كان يرى لو َأَقلَّت، ألنَّ ِعشــَقها  مشــاعرها املنتبهة.. لكن عمي عامَّ
ل مواصلة إهانتها  املغدق يزعجه، رغم أنَّه مل َيُقل ذلك مبارشة بل فضَّ

بتجاهل أحاسيسها..
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ة حيلو  ت بأيامهــا دون أْن تعلم بأنَّ سقة األعامر هوايٌة جزائريَّ َضحَّ
لرجالنا أن يامرسوها..

- دنيا..! دنيا..! أين أنِت؟

- أنا قادمة.. آه أحالم.. هل أحرض لك قارورة املاء اليوميَّة؟

ُترسع مهرولًة وجتلب هلا القارورة:

- هاهي! خذيا وعودي برسعة أمي تقول بأنَّ اجلو ماطٌر وعليِك أْن 
ترسعي حتَّى ال تبتيّل.

ا. - ولكنَّني ال أستطيع فهي ثقيلٌة جدًّ

- انتظري ألسأل أِمي وأذهب معِك..

تنادي دنيا ِمْن وراء الباب:

- أِمي! أحالم ال تستطيع محل القارورة وحدها، هل أذهب معها؟

خَرَجْت أم دنيا من الغرفة واْسَترَتَت وراء باب خمرج املنزل املوارب 
ا، والغبيَّات يف طهارهتنَّ  هاتنا الطَّاهرات من دواخلهــنَّ حقًّ كعادة أمَّ

أحياًنا! وَردَّت بحنان جريان اآلهات والقهر:

- نعم ســاعديا يف محلها، ولكن أحالم يــا ابنتي! ملاذا ال تأيت أختك 
ألخذها؟ فأنت بحجم هذه القارورة تقريًبا.
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تردُّ براءة أحالم عىل سؤاٍل بسيٍط بغباء أطفال:

راســة لو خرجت ســوف  - أيب ال حيُب أن خترج من املنزل لغري الدِّ
يقتلها، فقد أصبحت امرأًة اآلن وعليها البقاء مع أِمي يف املنزل.

- امرأٌة يف التَّاســعة ِمَن العمر »ِعيْش َتْســَمْع«..!! دنيا! ســاعديا 
وعودي سيًعا فالربد شديٌد.

ل، هو مشنقة رشفها وهو سداب عارها،  األب هو عشــق ابنته األوَّ
لها  ل رجل قد يدلِّ ل من يقول هلــا أنِت أنثى عىل طريقته، هو أوَّ هو أوَّ
ل رجل قد حيتقرهــا.. األب هو أّول رجل يمرُّ يف حياة  وهو أيضا أوَّ

ابنته.. فيا هلذه البداية..!

ها زمن العار صغريًة  حيق، وكم صريَّ ام املايض السَّ كم أحبَّت والدها أيَّ
ر هي نفسها. ا، أكثر مما كانت تتصوَّ سوداء إىل حدٍّ بعيٍد.. بعيٍد جدًّ

جل ألنَّــه مل يقف يوًما إىل جانبها  ذات حــرٍب صارت تكره هذا الرَّ
ــر يف األخذ بيدهــا، ال تذكر عنه يف حياهتا كلِّها ســوى مقته  وال فكَّ
ره من وجودها، يا له من ســلحفاة  ائــم عليها وتذمُّ هلا وُصاخه الدَّ
غريتني ثم تركهام للقدر، هل ستعيشــان أْم  ة..! باض هاتني الصِّ برشيَّ
ستموتان؟ حتَّى هو ال يدري، ألن قنوات االتِّصال بينه وبينهام ضعيفٌة 

ا، بل ونادرٌة. جدًّ

وليس هذا غريًبا فالدكتاتور دوًما يلغي وسائط تواصله مع شعبه.. 
ر لن يكون استثناًءا! وعمي عامَّ
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***

امء  يف ريف اجلبال الشاخمات التي َترسم ببساطٍة خطَّ الفصل بني السَّ
غرية خاهلا رياض إىل  واألرض ذات ربيــِع عام 1994، رافقــت الصَّ
بيع؛  يا يف أم البواقي لتقيض هنالك ما تبقى هلا من عطلة الرَّ منزل جدَّ
ل إىل طفلٍة صغريٍة وُيْسَمُح هلا باللَّعب مع بنات اجلريان..  عساها تتحوَّ
ي  ا يف منزل عمِّ اللَّعب؟ هذا األمر الغريب الــذي مل تعرفه يوما، ألهنَّ

ر امرأٌة كبريٌة يف احلادية عرشة من العمر.. عامَّ

وارع  ولة والذي طفت عىل الشَّ سات الدَّ ســنوات االهنيار التَّام ملؤسَّ
غرية الســّن القانونيَّة  ة الوطن.. أكملت الصَّ ة كّلها.. جزائريَّ اجلزائريَّ
ر ال  ل لسنٍة إضافية ألنَّ عمي عامَّ لدخول املدرســة، ولكنَّ األمر تأجَّ
يؤمن برضورة تعلُّم ابنتــه، والبنات مكاهُننَّ املنزل.. يرى بأنَّ صوت 
ا  ابنته عورة، وضحكتها عورة، ومشــيتها عــورة، ونظرهتا عورة، أمَّ
 !.. خروجها لِلَّعب فهو كبريٌة ِمَن الكبائر جيب يف مرتكبته تطبيق احلدِّ
يــرى بأّن ابنته ُولدت امرأة.. مل يشــّك يوما بأهّنــا مازالت صغرية.. 

وجودها بالنِّسبة إليه أصاًل عورة...

فة  ة تعلُّقها بوالدها وحبِّها الغريزيِّ له -وِصفُة الغريزيِّ هي الصِّ لشدَّ
األصدق، ألنَّ ال تفسري هلذا احلبِّ إالَّ الغريزة- حاولت برباءٍة عمياء 
ا مل تعلم ماذا تعني املعرفة بالنِّســبة  َثنَْيــُه عن قراره املجحف؛ فعاًل أهنَّ
لفتاٍة جزائرّيٍة ال متلك شــيًئا، ولكنَّها فقط كانت ترى ابنة اجلريان دنيا 
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ًزا مجياًل، فأرادت  تذهب كلَّ يوٍم إىل املدرسة مرتديًة مئزًرا أبيضًا مطرَّ
احلصــول عىل واحٍد مثلــه، وأن تذهب مع دنيــا إىل حيث تذهب.. 
فتدرس وتتعلَّم وتلعب.. اللَّعب؟.. إهلي كم هو ممتع! لكن ال يمكنها 
يا هذا ممكن  ر ولكن يف منــزل جدَّ احلصول عليــه يف منزل عمي عامَّ

ا.. كلَّ عطلة.. جدًّ

.. يا تلك العطلة الربيعيَّة املبهجة التِي استقبلها فيها خاهلا »بمصيبٍة« 
مــع »أولئك« الذين طاردوه إىل حيث َنوت هذه املســكينة أْن تقيض 
ا من باب البيــت الريفيِّ املبهر  بقايــا عطلتها، كان جالًســا قريًبا جدَّ
غرية متوسدٌة ركبة أعزِّ النَّاس إليها، تلعب بزهر  اجلامل بساطًة، والصَّ

هتا: الياسمني الذي أبدعته شجرة جدَّ

- خايل! ملاذا أيب يكره أِمي؟

أجاب متفاجًئا بسؤاهلا دون أن يتفاجأ بأخبار صهره:

- ولكنّه ال يكرهها هو فقط َتِعٌب من العمل الكثري.

- ملاذا يرصخ عليها إذن ويقول بأّنه ال يريد أن يرتك اجلميع؟

م رفقاؤه يف العمل. - أنِت تقصدين »اجلامعة« إهنَّ

- هلذا ال يبيت معنا إذن، إنَّه متعٌب، ســأخرب أمي هبذا عندما أعود يا 
خايل! حتَّى ال تسهر فوق السطوح بانتظاره بعد اآلن، هو يف العمل 
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فحسب ملاذا تقلق؟ ولكن ملاذا ال ترصخ عليه أمي فهي أيًضا تتعب 
هر.. من العمل الكثري والسَّ

تبتسم بعينيها كام تفعل دائاًم وكمن اكتشف أمًرا ذا باٍل:

ل التَّعب دون  - خــايل أظنُّ أنَّ أمي أقوى من أيب بكثرٍي، فهــي تتحمَّ
صاٍخ.

تِك اجلميلة فهي ال هتدي براعم  ة جدَّ - انتبهي سوف تفســدين هديَّ
الياسمني أليٍّ كان.

تغمره بنظرات احلبِّ القديم مبتسمة العينني:

- وأمي تقول ذلك أيًضا خايل..!

غرية حتبُّ تكرار هذه الكلمة.. خايل.. كم كانت الصَّ

تِك.. - هذه الشجرة هي أحبُّ يشٍء إىل قلب جدَّ

.. يشري بقلبه إىل بيت اجلريان ذو أمجل ياسمينة وسط كلِّ هذا اجلامل.

راسة االبتدائيَّة، ومعلِّمة أطفال  .. ياســمينة ابنة اجلريان، ورفيقة الدِّ
قها هذا األسبوع عندما  القرية.. حبيبة العمر وأمنية رياض التِّي سيحقِّ
يزور والده العائد من سفره أمس فقط والد ياسمينة ويدخل السعادة 

إىل حياة ابنه..
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هرة واشــتمَّ رائحتها، ما أمجلها أنا ال أملُّ رائحتها  - خايل خذ هذه الزَّ
ا تج.... إهنَّ

غرية فجأة ووثــب من مكانه،  قاطع رياض هــذه اللَّحظــات الصَّ
رب املشقوق وســط شجريات الزيتون  ق بالدَّ َشــَخَص حلظاٍت حيدِّ
ا، كمن رأى املوت راكًضا  مرهًفا سمعه، ثمَّ أطلق يركض خائًفا مصفرًّ

ه رياض إىل الباب فعربه.. خلفه أو لعلَّه قد رآه فعاًل، اجتَّ

غرية كلَّ هذا دون أن تفهم ما حيدث، ولكنَّها حلقت بخاهلا  رأت الصَّ
اخــل أين وجدت جدها يرصخ بخالتيهــا وخاهلا األصغر أن  إىل الدَّ
مت وينفوا وجود رياض، َوَقَفْت مندهشــًة ومل تفهم ما  يلتزموا الصَّ
هتا التِّي كانت تفرتش مرًضا  حيدث، من الغرفة املقابلة خرجــت جدَّ

مزمنًا أهنكها منذ زمٍن بعيٍد:

ن؟ إينياميا؟؟)1( ا ْيالَّ - ماتَّ

- أين خايل رياض؟ ملاذا دخل جيري؟

انتبه جدها لوجودمها فنهرمها بعنٍف مل تعهده بوداعته املألوفة:

- حتى لو متِّ ال تقويل بأنَّ خالِك هنا يف املنزل، وأنِت الزمي فراشِك 
وإياك اخلروج.

1  - كلامت باللهجة الشاوية وتعني: ماذا هناك؟ قولويل؟؟
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ذ له مكانا   صعد رياض إىل الطابق العلويِّ حيث ســقيفة احلامم واختَّ
ِعليَّا ُمطِالًّ عىل البهو أين حيدث أنَّ حياته ُتوِشك َأْن تنتهي..

ة صاخها من هناك:  تواصل اجلدَّ

! آْرواْح َعاْونايا)1(. ن؟ ماتَّا كميوغن؟؟ ْييلِّ ا يالَّ - ماتَّ

حلظتهــا كاد البــاب َأْن َينَْكرِس بأقدام »أولئــك« حلامية األم من رشِّ 
شــابٍّ جزائريٍّ بســيٍط بطَّاٍل، مل تعطه األمُّ اإلفرتاضيَّة فرصًة ليثبت 
مهاراته التكنولوجيَّة التِّي أفنى عمره هدًرا يف دهاليز جامعة قسنطينة 
ة ليكتســبها من دون طائل يذكر، وهاهي األمُّ اليوم ترسل إليه  املركزيَّ
ياسيَّة وحتَّى  من يســاعده عىل حلِّ مشــاكله املاليَّة واالجتامعيَّة والسِّ
باب؛ حُيبُّ  العاطفيَّة، بإرســاله إىل مركز من مراكز العناية الفائقة بالشَّ

وها معتقالت!! هم وحدهم أن يسمُّ بعض املتشائمني ألسباٍب ختصُّ

هنــاك حيث لن حيتاج إىل يشٍء أبًدا، لن حيتــاج إىل ذراعيه اهلزيلتني 
جوًعا، وال إىل عينيه السوداوين غضًبا، وال إىل جلده املكفهرِّ إثاًم، وال 
د  حتَّى إىل قلبه املنهك ُسهاًدا، هناك ســوف لن حيتاج إالَّ للسانه لريدِّ

دعاء املضطرِّ إىل ربِّه أمًلا..

َب »أولئــك« باب العائلة فكرسوه، ودخلــوا عاليٌة صخاهتم  رَضَ
هتا ممسكٌة بيدها إىل هبو  غرية وجدَّ يســألون عن رياض، خرجت الصَّ

1- كلامت باللهجة الشاوية وتعني : ماذا هناك؟ ما بكم؟ يا ابنتي! تعايل وساعديني.
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املنزل أين رأتا كلَّ ما حيدث عن قرب.. 

- وين راح الكلب؟

- عن من تبحث يا بني؟ 

- أين ابنك الكلب؟

.. يمسك اجلدَّ بعنٍف ثمَّ ينهره بعنٍف أكرب ليسقطه أرًضا.

كان رياض عىل وشــك النُّزول ليجنِّب عائلتــه ذلَّ رضب الكرامة 
ر وصيَّة أبيه: إذا أردت رضاي فال تنزل مهام حدث  املهني، عندما تذكَّ

يا ُبنَي.. إْن خرجت فلن تعود أبًدا.
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***

ام األسبوع وتقصد  غرية يف عملها وكانت تعمل كلَّ أيَّ   استمرت الصَّ
، يف البداية بدا هلا  اجلامعة يوم الثالثاء كام اتفقت مع صاحــب املحلِّ
ًة  العمل صعًبا ومضنًيا ولكنَّه بمرور الوقت أصبح ســهاًل ممتًعا خاصَّ
ــن، كلُّ يشٍء سار عىل ما يراد  بعد أن أخذت عالقتها بزميالهتا تتحسَّ
اٍت قالئل وكلُّ ما  جل.. فهي مل تلتق به سوى مرَّ عدا يشء واحد.. الرَّ

دار بينهام..

- أهاًل..

- صباح اخلري..

توقََّعت بأنَّــه غري مهتمٍّ هبــا، فأقلَّت كالمها معه، رغــم أنَّ عينيها 
املبتسمتني تتبعانه كظلِّه.

- هل كلََّمِك اليوم؟ 

- كالَّ مل يفعل، مذ أوصلني إىل املنزل يف الثامن عرش نوفمرب مل يكلِّمني، 
فقط هو ينظر إيلَّ عندما ينهي عمله ويرحل مساًءا، ال يزيح نظراته 
عنِّي، ولكنَّني ال أفهم شــيًئا من نظراته؟ هــل أحبَّني كام أحببُته؟ 

َسبني؟ أخربيني ماذا حَتْ

ا خبرية عشٍق هي التِّي مل تكلِّم رجاًل يف حياهتا: تردُّ أحالم وكأهنَّ
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- ال أظنُّ نظراته فارغًة، إحســايس يقول بأنَّــه حيبُِّك.. لقد قاهلا لك 
ذلك اليوم ال أظنه يكذب.

- هل تظنِّني ذلك؟ أنا أؤمن بإحساسك فهو ال خييب أبًدا، لطاملا كان 
صحيًحا.

ل كالمهام: ل بينهام دنيا كمن مل يتحمَّ تتدخَّ

ٍة يف  ل مرَّ ثــان عن احلبِّ وكأنَّكام تعرفانه.. أنــِت تتعلَّقني ألوَّ - تتحدَّ
. ثان عن احلبِّ .. وتتحدَّ حياتِك برجٍل، وأنِت مل تكلمي رجاًل قطُّ

ا استنتجت أمًرا خطرًيا متسائلًة: التفتت أحالم إىل دنيا وكأهنَّ

؟ - وهل عرفت احلبَّ

دت تنهيدًة طويلًة: بعد أن تنهَّ

.. .. ويالت احلبِّ - بل عانيت من احلبِّ

غرية.. مــاذا تقصدين بويالت  ! تســاءلت الصَّ - مــن ويالت احلبِّ
؟ هل للحبِّ ويالٌت؟ احلبِّ

ى شيًئا ما: ا تتحدَّ تبتسم كأهنَّ

- للحبِّ أهوال ال أمتنى حتَّى أللّد أعدائي َأْن يمّروا هبا.

- وهل مررت هبا؟
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وا بعذابات احلبِّ وآهاته، وكّلهم  - لست وحدي، كلُّ من تعرفنهم مرُّ
اًل. تغلَّبوا عىل عذاباهتم ما مل تغّلبهم أوَّ

؟ احكي لنا يا شــيطانة، ملاذا مل  بت ِمَن احلبِّ - إييه هذا يعني أنَّك تعذَّ
ختربينا هبذا من قبل ألسنا صديقتيِك؟

- ماذا أخربكام؟ فهذا سٌّ إن انكشف سوف أموت حتاًم.

- متوتني؟ ملاذا متوتني؟ هل احلبُّ جريمة؟

ة امرأة. عادة عىل أيَّ رُم السَّ عادة وُعروَبُتنا حُتِّ - بل وأكثر، إنَّه شبهة السَّ

ــعادة عىل نســائهم؟.. تســاءلت  مون السَّ - هل األمازيغ أيًضا حيرِّ
غرية.. الصَّ

ة! فأخربيني.. - أنِت الشاويَّ

ة كأيب، فالبدَّ أنَّ السعادة ُجْرٌم  ــاويَّ - ال أعلم، إِْن كان كلُّ رجال الشَّ
جم.. يستحقُّ الرَّ

ة إمرأٍة يف الوجود..!!!  ر فلن تولد أيَّ ي عامَّ جال كعمِّ - إذا كان كل الرِّ
دعينا ال نقيس عليه.

تركــت األختني منذهلتني، وراحت حتكي حبَّها دون أن تقول ذلك 
متاًما:
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- أن حتبِّــي هو أمٌر رائٌع، ما أمجل أن حتبي أحًدا يبادلك احلب، عندما 
ين لو توزعي سعادتك عىل اجلميع فهي تكفي  حُتبني تســعدين تودِّ
وتزيد، عندما حتبِّــني تبذلني وتعطني، عندما حتبِّني تصبحني أقوى، 
خوف من أيِّ يشٍء بينام جروح احلبِّ هي حالة  فاحلبُّ هو حالة الالَّ
اخلــوف من كلِّ يشٍء، عندما حتبِّني تزداديــن هباًءا ومجااًل أمجل من 

اجلامل نفسه..

غرية إليها وكلُّ قلبها مع رجلها األصلع، فدنيا ترشح  استمعت الصَّ
هلا دون َأْن تعلم ما كانت تريد قوله متاًما، ولكنَّ تساؤاًل كبرًيا ضايقها 

فقاطعت دنيا:

بك فهو  ثني عنه أن ُيَولِّد عذاًبا، إذا عذَّ - كيف حلبٍّ قويٍّ كالذي تتحدَّ
ليس حبيبك، وحبُِّك ليس حقيقة إنَّه وهٌم وساٌب.

ة احلبِّ تقــاس بعذابه، كلَّام كان  بــِك فهو ليــس حبًّا، قوَّ - إذا مل يعذِّ
عشقِك جبَّاًرا كان عذابِك أكثر جربوًتا.

بِك؟ أهــي اخليانة والغدر؟ إذا أحبَّك  - ولكنِّنــي مل أفهم مالذي يعذِّ
يوًما رجٌل، فلن خيونِك ولن يغدر بِك، وإالَّ فلام كان أحبَّك يوًما.

- أظــنُّ بأنَّه من اجليِّد لو اســتطعنا نحن اإلناث أن نســتعدَّ للخيانة 
والغدر ونقبلهام فهام أمران حتميَّان ال هروب منهام.
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- ربام هي حتميٌَّة عشقيٌَّة كام تقولني ال يمكن جتنُُّبها، وعلينا أن نستعدَّ 
نا إِْن فعلنا سنفقد الشعور بإنسانيَّتنا  هلا ولكن َأْن نقبلها!.. هذا خمٍز ألنَّ

الكاملة اإلنسانيَّة..

ها:  مل تفهم أحالم نقاشهام جيًِّدا وكلُّ ما كان يمُّ

ثني عنه؟ هل هو جاٌر لنا؟ من هو؟  جل الــذي تتحدَّ - هل نعرف الرَّ
هيَّا قويل..

- هو اليشء يف ذاكريت وخيايل، هو صفٌر يف معادلة حيايت..

- صفر!! ال تنــيس أن الصفر هو أهم األرقام عزيزيت.. اســتهزأت 
الصغرية..

لني رأيِك؟..  - ولكنَِّك كنِت تقولني بأنَّ احلبَّ سعادٌة كربى كيف تبدِّ
باستغراب تساءلت أحالم..

جل الذي حتبِّينه ليس إالَّ ذئًبا  عادة الكربى، ولكنَّ الرَّ - احلبُّ هو السَّ
يرتدي جسد إنسان، ويوًما ستظهر صفاته احليوانيَّة وستنبذينه حتاًم، 
ا ُحبِك له فهو أمجل يشٍء ســيرتكه لِك.. ألنَّه شــعورِك أنِت، إنَّه  أمَّ

. ين به ألنَّه نقيٌّ شعوٌر نبيٌل نابٌع من دواخل دواخلِك.. وستعتزِّ

- ال أظنُّني أفهم كالمِك! سأكون يف املطبخ إن احتجتامين، أنا جائعة..

غرية مكاهنا وجلست قريبًة من دنيا، تريد َأْن تكون لديام  غرّيت الصَّ
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أسار، فهذا يســتهويا.. صديقتها تســتحرض عواصف قلبها عظيم 
النَّزف، وكثرًيا ما تتنفَّس بعمٍق حتَّى ُتوصل األكســجني إىل كلِّ جزٍء 

مازال عىل قيد احلياة فيها:

- عندما انتهى كلُّ يشٍء بيننا، ظننت بأنَّني سأموت ِمَن األمل، كان أملي 
ا، أكرب ممَّا قد يتخيَّله اجلنون، كان يفصلني عن االنشــطار  كبرًيا جدًّ

ذبحة عاطفيٌَّة.. وقد حصلت عليها..

ة  ماديَّ ــتارة الرَّ قامت وســارت بضع خطوات، أمسكت طرف السِّ
ثَّة بيدها من دون َأْن تبدو عليها عالمات القرف ثمَّ واصلت:  الرَّ

- عندمــا أتذّكــر كلَّ ذلك األمل أشــفق عــىل نفيس كيــف جتلَّدُت 
بًة مرميًَّة بني  وقاومُت؟.. حني أعيد النَّظر إىل الوراء أرى نفيس معذَّ
دفاتر ِشــعري عيلِّ وإِْن مل أستطع إعادته إيلَّ َأْن أعربِّ عامَّ أشعر به فال 

تغرقني دموعي..

شــعرت دنيا باليد التِّي تنفض عنها بقايا غبار احلريق من عىل كتفها 
رب تقول: ا، ثمَّ سمعت رفيقة الدَّ ديقات حقًّ بنعومٍة ال تتقنها إالَّ الصَّ

- كم تأملَِّت صديقتي! مل أعلم بأنَّك عانيت كلَّ هذا يف غيابنا، أنا آسفٌة 
هلذا.

ــعبيِّ  - ال عليِك صديقتي! فأبًدا ليس ذنبِك، وما عانيته يف احليِّ الشَّ
ر العودة بِك  ر قرَّ ي عامَّ يكفيِك، فال تعتذري عىل يشء، املهمُّ أنَّ عمِّ
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إيلَّ بعد زواجه ثانيًة.

فاء؟ - كيف أنِت اآلن هل متاثلِت للشِّ

- بعد مرور أربعة أشهر عىل رحيله كنت أنظر إىل نفيس كلَّ يوٍم فأرى 
؛ عىل مشــاعري.. عىل وجهي.. عىل  بوضوٍح آثار ما مررت به عيلَّ

.. فايت.. لقد شوهني ذلك احلبُّ ترصُّ

- كم هذا بشع!..

- بعد مرور ســنة كان لديَّ حبيٌب آخر، ربَّام خــفَّ األمل وربَّام زال، 
موع يف عينيَّ مل جتف وابتسامتي دائاًم ختفي حرقًة ما، حني  ولكنَّ الدُّ
أســندت رأيس إىل صدر اآلخر بكيــت.. بكيت كثرًيا فقد تذكرت 
موع غلبتني، وأبًدا مل أســتطع حبس دموعي..  أملي، بكيت ألنَّ الدُّ

بل بكيت ألنَّني مل أعد أستطيع حبس دموعي فأنا غرُي التِّي كنت..

- أريد أن أعرف من اخرتع احلبَّ ألهامجه بمنجل..!

مبتسمًة:

- أنا أشكر وجودك إىل جانبي.. تعلمني! يوم الفراق سألت نفيس: ما 
هي أمنيتي األخرية؟

- وماذا كانت؟

ة: بتحدٍّ تضحك هذه املرَّ
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.. - َأْن يعود غريًبا بالنسبة إيلَّ

ة قتاهلا بثقة مبرصة: حتنو عىل جرح صديقتها، وتشدُّ عىل بقيَّة قوَّ

كريات  - ســيعود غريًبا.. بجاملِك ســتتغلَّبني عليه، لن توجعِك الذِّ
رب..  قينــي يا رفيقة الدَّ ين بقذاراته وتقاومينه، صدِّ أكثر، ســتتغذَّ

ُد األفعى وسوف تقطعينها.. سوف تتمدَّ
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***

غرية َأْن تفرسِّ به  ل ما استطاعت الصَّ حبٌّ من النَّظرة األوىل.. هذا أوَّ
ــابع عرش نوفمرب 2009.. أحبَّت رجاًل ال تعرفه  ما حدث هلا يف السَّ
هي حتَّى مل تره من قبل، لكنَّها حني َنَظَرت إليه أدركت بأنَّه هو.. ذاك 
الرجل من بالد األوهام، المس الرجل وجداهنا وسلخ عنها مشاعر 
البغض املكنونة يف صدرها، لتستويل عليها رعشٌة خانقٌة تعترص قنوات 
فني لديا التِّــي تتوالد وتتكاثر فتعظم ويعلو صخبها ليظهر  احلبِّ الدَّ

إىل املأل.. حبٌّ من النَّظرة األوىل..

بة ليجد  غرية عندما اســتنجدت بوالد دنيا صديقتها املقرَّ مل تعلم الصَّ
ا ســتتعثَّر برجل  هلا عماًل متتهنه يف أوقات الفراغ من طلب املعرفة بأهنَّ

حياهتا يوًما.. هنا.. عىل باب أعرق حملٍّ للحلويَّات بـقسنطينة.

ثا عن  يد »نبيل«، فتحدَّ منذ يومني ذهبت وقابلت صاحب العمل السَّ
أمور كثرية:

- متى أبدأ؟ ما هي واجبايت؟

ها: ورية والروتينيَّة لسري العمل كان أمهُّ .. وغريها من األمور الرضَّ

اتب؟ ومتى أقبضه؟ - كم الرَّ

كاد نبيل يلتهم عنفواهنا بعينيه، ومل تكن تعلم هل أثارت فيه كل هذا 
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ر..! أو  ي عامَّ ا مل تكن مجيلة حسب عمِّ اإلعجاب؟ وهذا مســتبعد ألهنَّ
ا أضافت إىل دفرت الذكور املستذئبة زير نساٍء آخر. أهنَّ

جل حملَّ كعــٍك وحلويَّات معروًفا،  يملك الذكر.. عفًوا يملك الرَّ
بائن، هذا مل يكن ليحرجها  والعمــل املطلوب منها هو بيع الكعك للزَّ
ج العظيمة  ة شخصيَّتها متاًما ولكن ألنَّ أسطورة التَّخرُّ أبًدا، ليس لقوَّ
غرية حتتاج إىل النُّقود لتحَيى أســطورهتا.. فيا للفقر  تكاد تندثر، والصَّ

اللَّعني..

انتهت املقابلــة وخرجت من املكتب مرسعة، كانت ترتدي سوااًل 
واد ُتْظِهر مجاليَّة ساقيها، هي التِّي تشبَّعت للتَّو  أسود وجزمًة داكنة السَّ
ي مخارها  بجرعة اهتامٍم زائدٍة تقتل املريض أحياًنا، وبينام كانت تســوِّ
ت بنظراٍت  البنفسجيَّ يف طريقها إىل اخلروج، أمام مرآة املدخل أحسَّ

خبيثٍة تالحقها، هذا شعوٌر مألوٌف..

.. أنت متيش عــىل درب حياتك وأحدهم منزعــج من تقدمك إىل 
ي  األمام وغري معجب بشباب روحك.. ولكنَّها ليست يف البيت وعمِّ
ر ليس يف جمال تغطيتها، فمن أين تنخرها النظرات؟ اســتدارت  عــامَّ
ا متأكدٌة مــن رأيتها لظلٍّ ما،  يســاًرا فلم تر أحًدا وهذا غريــب ألهنَّ
اســتغربت األمر قلياًل وواصلت سريها، عند خروجها مل يغب عنها 
شــعور اإلرباك املالزم فاســتدارت يمينًا.. يمينًا.. حيث مكان املرأة 

جل!! دائاًم عىل يسار الرَّ
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ا تعرفه منذ أبد.. ا.. شعرت بأهنَّ بدا هلا مألوًفا جدًّ

ــامء.. هذا فارس  تها السَّ - رأيتــه يا إهلي، نعم إنَّه هــو أنا أعرفه يا أيَّ
أحالمي.

ا..  ، يبدو لطيًفا، يصلح أبا، يظهر متعلِّاًم.. جدًّ يبدو رجاًل، يبدو مهامَّ
يبدو.. ال يم لقــد أحبَّته هذه احلمقاء بمئــزره األبيض املفتوح عىل 

ا ونظَّاراته الطِّبيَّة.. من النَّظرة األوىل. قميص أصفر بسيط جدًّ

غرية ذلك املســاء إىل البيت منهكًة مستغربًة فرحًة حاملًة،  عادت الصَّ
ألقت باســتغراهبا عىل فراش األحالم املستهلكة وخلدت إىل التفكري 

بالغد..

لت صبــاح الثَّامن عرش نوفمرب 2009 وتزيَّنت، فهي ماضيٌة يف  جتمَّ
طريقهــا إىل قاعة مؤمترات احلياة من أجل التوقيــع عىل اتفاقيَّة الفقر 
ر، واليوم  ي عامَّ جوع إىل برملان عمِّ بحروف اســمها كاملًة من دون الرُّ

بالذات قد تلتقي بحبِّها من النَّظرة األوىل. 

ل الواصلــني فقد أبكرت قلياًل،  وصلــت إىل حملِّ العمل وكانت أوَّ
لت بني  ف عىل املــكان، جتوَّ وهكذا اســتغلَّت فرصة وحدهتــا لتتعرَّ
جت عىل إناٍء دائريٍّ وآخر مســتطيل، وهذه  األشــياء الصامتة وتفرَّ
ينَة  جــة للمرشوبات وأخرى للكعــك، وهذه »َبْقــالَوٌة« و »َطمِّ ثالَّ
اللَّــوز« و »ْقنِيْداَلت« و »عَراْيش« وغريها الكثري من أنواع احللويَّات 
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قها يوًما خلياليَّة أســعارها مقارنًة مع  غرية قّط َأْن تتذوَّ التِّي مل حتلم الصَّ
ميزانيَّة »دولٍة صغريٍة ناميٍة« كجيبها..

يعبق املكان طوال الوقت برائحٍة حلوٍة مدغدغٍة للمشــاعر، وكأنَّ 
ة احلواس! هلذه احلالوة ارتباًطا عميًقا بلذَّ

بعــد دقائق قليلة بــدأت العامالت بالتَّوافد إىل املحــلِّ واحدة بعد 
ف عليهنَّ تباًعــا.. وكعادة عامالت »جزيرة  أخرى، وحاولت التَّعرُّ
بن هبا ترحيًبا يليق هبذه  نبيل« يف استقبال عاملٍة جديـدٍة بينهّن فقد رحَّ

كر«. معة »الطيِّبة الذِّ السُّ

ر يرتاجع وانترشت رائحٌة أخرى متسلِّلة  ــكَّ أخذ شذى تكرمل السُّ
ة هي ليســت مدغدغة.. نتانة اللُّؤم.. للؤم احلاقد  يف املكان، هذه املرَّ

رائحة نتنة جتعل للؤم نفسه نتانة تذّكرك بـ »جزيرة نبيل«..

غ االحتياج  ة األوىل مهانة َأْن تكون طالًبا جامعيًّا يمرِّ هــي ختترب للمرَّ
كرامتــه يف وحل عمل ُيِذلُّ رفقاء املهنة فيــه كلَّ من له عالقٌة بالعلم، 
ملداراة غريهتم أحياًنا وأحياًنا لســخطهم عىل احلياة التِّي مل تضعهم يف 
نفــس املوضع الذي وضعت الطَّالب فيه، يف زمــن َرتَّب الطلبة دائاًم 
غرية َأْن  ة، ووجب بالتَّايل عىل رفيقــات مهنة الصَّ يف ذيــل قائمة العامَّ
يتَّخذهنا طابــًة َيلِهنَي هبا، وبدل َأْن خُيرِبهَنا ما تفعــل، َنَبْذهَنا وَأمهلنَها 

وأوكلنَها أعامل القذارة..



�سرداب العار36

- اغسيل ممسحة األرض..

- امسحي أرضيَّة املرحاض..

- نظِّفي صندوق القاممة..

- من كان يقوم هبذه األعامل قبل جميئي؟ هل كنَّ بانتظاري؟ تساءلت 
يف صمت..

رت شــهادهتا التِّي مل يعد  بداية ظلَّــت تعمل يف ذهول وكلَّــام تذكَّ
ة إالَّ أشهر معدودة استعادت قدرة  يفصلها عىل معانقتهام األســطوريَّ
ابتالع األمر ولو عىل مضض، فالبدايــات دوما صعبة، ومحاس هذه 
ا ولكنَّه  غــرية يفوق أيَّ درجة صعوبة، إنَّ هلا محاًســا كبــرًيا جدًّ الصَّ
حيتــاج إىل التَّوجيه األخالقيِّ واملنطقيِّ أحياًنا، وإىل حتكيم العقل عند 

االنفعال.

ز الذي مل َيْبُد بأنَّه سوف ينتهي،  بعد ســاعٍة من العمل املضني واملقزِّ
، ُفتَِح  غرية بتنظيف زجاج الواجهة األماميَّة للمحلِّ وعندما مهَّت الصَّ
غرية تقريًبا أو أطــول قلياًل، برشهتا  الباب عن امرأٍة مــا، بطول الصَّ
اقة تتالئم كثرًيا مع عينينهــا الزرقاوين، ممتلئة الوركني،  ــة الربَّ اخلمريَّ
رقة، ذاهٌب يف بشاعته إىل  طويلة األذرع، يرتديا مخاٌر أزرق منهك الزُّ
الحّية منذ زمن، يوحي بذوٍق ما، دون أن يدلَّ عىل  أقصاها، منته الصَّ
ا  ُرقيِّ صاحبته التِّي ترشف عىل عمٍر ال أحبُّ اســمه مطلًقا، لنقل بأهنَّ
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امرأٌة أربعينيٌَّة تقارب اخلمسني، وهذا ُيَفرسِّ سوء لباسها.

ا بقدر ما كان حبًّا منها لنبيل. .. »نبيلة«.. مل يكن اسمها حقًّ

ا  دفعت الباب بقوة ودخلت دون أن متسح رجليها يف املمسحة وكأهنَّ
دت ذلك، مشــت منتشــية بســلطتها وأخذت البنات يف حتيَّتها  تعمَّ

غرية مل تفعل، كلُّ ما خطر هلا حينها:  بإجالل، ولكنَّ الصَّ

- امسحي رجليك لقد نظفت األرض للتو.

- أرجو أنَّني مل أسمع ما سمعته، أعيدي ما قلته يا أنِت.

عور املألوف، أحدهم يمقتك، يزعجه وجودك، أحدهم  إنَّه ذلك الشُّ
يكرهك.. ألنَّك حّي..

غــرية إىل الوراء وال حتَّى   منــذ يوِم كان العار جديًدا مل ترتاجع الصَّ
ر، فكيف ترتاجع اآلن؟ هي باألصل منفضحة بنفســها  ي عامَّ أمام عمِّ
لت يف هذا إىل  وليس بمقدورها إخفاء أنملة من مشــاعرها وقد توصَّ

املطلق:

- قلت امسحي رجليِك فقد نظَّفت للتَّو.

- إذن أنِت نظَّفت األرض؟

جة املرشوبــات اجلرثوميَّة، واثقــة اخلطى، رابطة  هــت إىل ثالَّ توجَّ
اجلأش، عازمًة عىل طــرد العدوِّ من أرضنا الطَّاهرة، حرًصا منها عىل 
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- وأخرجت  ة- كلامت حنني مستوحاة من أرشيفنا العريبِّ مصالح األمَّ
غرية لو استطاعت إىل ذلك سبياًل، إذ  ة ألقتها عىل وجه الصَّ قنبلة نوويَّ
ل إىل كومة رمل وتراب يف حلظات،  ليس أمجل من منظر إنســاٍن يتحوَّ
، فكام  حسب ما تعلمناه من النُّور املشــعِّ ملعتقدات اجليش األمريكيِّ
يقال.. املنتــرص دائام هو من يكتب التَّاريــخ؟.. ومعتقداتنا أيًضا كام  

يبدو..!

جة قارورة »بيبيس« كبرية وأفرغتها عىل األرضيَّة  أخرجت من الثالَّ
ها بذلك عمرها املهدور  ارخ كام ُيومِهُ النَّظيفة تســتعرض نفوذها الصَّ
غرية وفضول زميالهتا حول ما  حبَّا يف حمّل نبيل، وســط اندهاش الصَّ

سيحصل..

- ماذا.. ملاذا.. كيف.. ما هذا..؟ يا..!

ًدا نظِّفيها.. - األرضيَّة متَّسخة جمدَّ

- ملاذا أفعل؟ أنا.. أنِت.. ما هذا؟

ــكوت  كانت إحدى البنات تشــري إليهــا من وراء ظهر نبيلة بالسُّ
وأخرى تومئ هلــا بالتَّنظيف، ونبيلة ترمقها بنفــس النَّظرات اخلبيثة 

عور املألوف..  التِّي تبعث فيك الشُّ

ل اختبار هلا خارج البيت، هل تردُّ صامتًة  مل تعرف ماذا تفعل أمام أوَّ
هتا؟  ر؟ هل حتنو عليها كام كانت تفعل مع جدَّ ي عــامَّ كام تفعل مع عمِّ
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هل تبتســم كام تفعل مــع أحالم؟ هل ترصخ بوجههــا كام تفعل مع 
زوجة أبيها؟.. ياله من مأزق حقيقيٌّ فهي ال تعرف أكثر من هذا.

- آه نبيلة! جئت قبيل اليوم، ما بُِكنَّ ملاذا ال يزال املكان متَّســًخا! هيَّا 
برسعة يا بنات، اليوم لدينا الكثري مــن الطَّلبات لالحتفال بالفوز 

املحتمل للمنتخب.

هيب الذي ُوِضَعت فيه  غرية أمــام املوقف الرَّ كرس نبيل تصلُّب الصَّ
د ثورة  بطمعه النَّهــم، وبدل َأْن يقلق من هذه التَّرصفات، اعتربها جمرَّ
غضٍب ذات تأثري منعدم، دون أن يتم للذي غضب وســبب غضبه، 

فال تدخل مثل هذه األمور يف دائرة حساباته..

.. من قال بأنَّه ليس للطَّمع مزايا حسنة!

غرية إىل اندهاشــها  انرصف كلُّ ذي عمل إىل عمله، وانرصفت الصَّ
وخوفها وممسحتها..

ــاعتني، بدأ صانعــوا الكعك  بعــد تنظيف طويــل دام حواىل السَّ
املنهمكون حدَّ االنصهــار يف العمل بإنزال حتفهــم اليوميَّة، فاملحلُّ 
لع ويف العلويِّ يعيش  ٌن من طابقني، يف األريضِّ تعرض كلُّ السِّ متكوِّ
ــهري لنبيل أين ُتصنع أشهى أنواع  ي.. املخترب الشَّ ِ العبيد يف املقر الرسِّ

احللويَّات يف املدينة.
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إنَّه حملٌّ عريٌق ال ُيســمح لك َأْن تتخيَّل أزقَّة قسنطينة من دونه، ألنَّه 
ائحة احللوة تشــارك بانتظاٍم ضارب  خطأ جغرايفٌّ فادح، فتلــك الرَّ
الِقَدِم يف عزف أمجل ســيمفونيَّات هذه املدينة وربَّام أوحدها.. رائحة 
الكعك العتيق، رائحة شــواء رؤوس األغنام، روائح مبهرجة خمتلطة 
منبعثة من رحى »الشط«، عبق أغنية لعبد احلكيم بوعزيز هلا يف أنفسنا 
ما للرائحة احللوة من دغدغة غريبــة »ُلغرام وأهوالو«.. تطربك من 
حملٍّ قريب، ســحابة دخان التِّبغ القادمة من مقهى النجمة، اســتلقاٌء 
ي مهوٌل يفرضه علينا اجلرس املعلَّق بحباٍل من حديد، جبال شاخمة  أبدٌّ
ى يف مجاليَّتها أمجل املناظر عىل اإلطالق، جيش  وصخــوٌر عاتيٌة تتحدَّ
ل اإلبداعيِّ الذين تثبت بفضلهم يوميَّا لنفسك بأنَّك بطٌل  فناين التَّسوُّ
بعد تســلُِّلك بينهم من دون أن ُتدِخل يــدك مرغاًم إىل حيث النُّقود.. 
»َأْعطِينِي مَخَْسااَلْف َبْرْك« »َياْو اليلِّ أْعَطايْن َياْو َيْرْحْم َواْلِديه« »َصَدكة 

ي ُخْبَزة«.. َصَدكة« »َريبِّ ْيَزْوْجْك آ ِزينَة َأْعطِينِي َنرْشِ

ٌء ال تنهر  ل أدٌب نبيل، أشــعاٌر وأحلاٌن وآذاٌن صامَّ يف قسنطينة للتَّسوُّ
ائل بل تتظاهر بعدم وجوده.. السَّ

.. استمع إىل هذا اللَّحن أليس رائًعا!!؟

التَّاسعة والنِّصف صباًحا بتوقيت قسنطينة، وفود النِّساء تتواىل عىل 
وارع، يا هلا من مدينة نسائيَّة بامتياز.. الشَّ
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يق صار مذهًبا قسنطينيًّا آخر..  ُفتَِح املحلُّ وأخذ يضيق بأهله، والضِّ
وأخرًيا امتــأل بالزبائن وامتأل قلب نبيــل بالفرحة واغرورقت عيناه 

يف للنُّقود. احلاملتان بدموع احلبِّ العذريِّ الطَّاهر الرشَّ

مبــاراة األخــرض اجلزائريِّ تســتهلك األعصاب وحتتــلُّ صدارة 
األحــداث دون منازع مل يكــن يفصل النَّاس عن اجلنــون إالَّ الفوز 
مســاًءا، ومل يكن باســتطاعة يشٍء أن يلهمهم بعض اهلدوء يف صباح 

يوٍم كهذا.. 
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***

ٍة بريئٍة مل ُيغريِّ اإلنسان  ــتِّني عاًما ُولَِد يف قريٍة شاويَّ ر ذو السِّ ي عامَّ عمِّ
فيها شيًئا من خلق اهلل فكانت تبدو رائعة اإلهبار- بعيًدا عن قسنطينة 
التِّي ســكنها مرغاًم الحًقــا- عندما هاجم اجلنود الفرنســيُّون قرية 
»البري لصفر«، يومها اضطَّر والده َأْن حيمله عىل ظهره حتت قشــابيَّته، 
وُيوِكــت يد ابنه األكرب إىل خرصه، وحيمل بيده رزمًة من عجني التَّمر 
ر؛ التِّــي كانت.. ويفر هبام إىل  ملفوفًة يف فــراء معزاة ابنه األصغر عامَّ
أقرب مكان آمن فالفرنسيون يقتلون كلَّ ذكور القرية وعليه َأْن يفعل 
غريان املنهكان برًدا وجوًعا وذالًّ إىل  كلَّ ما يستطيع ليعيش هذان الصَّ

ما بعد احلرب.

ر والده إمام القرية ومعلِّم  ر إىل فكره أمعن يف تذكُّ ي عامَّ كلَّام جلس عمِّ
ر فرغم  ي عامَّ أوالدها، مل تغب يوًما صورة »اليسِّ خلرض« عن خميلة عمِّ
صغر سنِّه عندما حدث َأْن أخطأت مخس رصاصات طريقها فتعثَّرت 
فراء  برأس أبيه ذات شــتاٍء عام 1958، إالَّ أنَّه يذكر جيًِّدا عاممته الصَّ
جًة بدماء املوت الذي محلته  ــاويَّة مرضَّ مرة الشَّ املزركشــة بألوان السُّ
ائعني  صاصات الطَّائشة والتي مل نعرف يوًما ملاذا تتعثَّر برؤوس الرَّ الرَّ

وحدهم؟

يذكر جيدا منظر اجللــد امللفوف عىل كتلة التمر وهو يتدحرج بعيدا 
عنه وعن أخيه فيلحقه الفرنسيون وال جيدون إال اجلد  خلف الصخور، 
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بينام خبأمها والدمها عند اجلحــر الذي حفرته األرانب بأمر من ملك 
ر: »يا اهلل  امللوك كام يظن.. مل ينس االبن يوًما أزيز أنفاس أبيه وهو يكرِّ

انرص دينك عىل هذه األرض، اللَّهم إنَّا مغلوبون فانترص«.

د: حتيا اجلزائر.. حتيا اجلزائر..  وقد انترصوا يا جّد ومل تكن هناك لرتدِّ
حتيا اجلزائر..

ر ينطوي عىل نفسه  ي عامَّ غرية بدأ عمِّ منذ األشهر األوىل لوالدة الصَّ
ة مــع زوجته، هو الذي قــى حياته الهًيا  أكثــر، وقلَّ كالمه خاصَّ

ماجنًا، ظنَّ اجلميع بأنَّه بدأ يعي مسؤوليَّاته جتاه عائلته..

ة بني تعديل دســتور 1989 وإلغاء  جل وطوال الفرتة املمتدَّ ظلَّ الرَّ
عات حزٍب فتــيٍّ مولوٍد لألفالن،  انتخابــات 1991 مربوًطــا بتجمُّ
ة  ديَّ خارج من رحم املحنة التِّي مترُّ هبا البالد واملستفيد من مظلَّة التَّعدُّ

ول اإلفريقيَّة للتَّظلُّل بظلِّها فدفعت الثَّمن غالًيا.. ت الدُّ التِّي اضطرَّ

د  ر فجأًة من عامل إىل عامل خمتلف، من املجون إىل التَّشدُّ ي عامَّ انتقل عمِّ
ف بني ليلة وضحاها.. أيكون هو املهديَّ املنتظر يا ترى؟..  املتطرِّ

بينام كان يبيت ساهًرا ينتقل من بيت آلخر ومن ملهى آلخر؛ عفًوا.. 
نًا ملتزًما حيلِّل هذا  ر اآلن َأْن يصبح رجــاًل متديِّ مــن عرس آلخر، قرَّ

م ذاك: وحيرِّ

ك من اآلن فصاعًدا.. هذا حرام.. - ال تسلِّمي عىل عمِّ
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ردَّت خالتي هجرية بتساؤٍل دون أن تبدي حريهتا املمنوعة غالًبا:

ك وأخو أيب وأخو أبيك كيف ال أسلِّم عليه؟ ي وعمُّ - ولكنَّه عمِّ

نيا أفضل من رجٍل جزائريِّ لريدَّ عىل هكذا ســؤال  ال يوجــد يف الدُّ
ة املنزليَّة املستنسخة إعجاًبا عن » كذبة  كتاتوريَّ مســتخدًما عبارات الدِّ

الرشف الكربى« :

- قلت ال تسلِّمي وكفى.. تعرفني أحسن منِّي؟ 

ؤال.. تعرفني أحسن منِّي؟  ما أبلغ هذا السُّ

جل؟! طبًعا ال، كيف تعرف املرأة أحسن من الرَّ

ر ســاعدته ليكون من أوائل املهاجرين إىل احلبشة..  ي عامَّ محاسة عمِّ
عفًوا إىل العاصمة لنرصة إرادة اهلل عىل األرض، واملشاركة يف العصيان 

املدينِّ صيف العام 1991.

ــش اخلوف يف كل أركان املنــزل اإلفرتايضِّ وقبلــه يف قلوب  عشَّ
ر كان املكان يبدو موحًشا  ي عامَّ ام التي يغيب فيها عمِّ ساكناته، يف األيَّ
هام.. أوليــس الوقت مبكًرا عىل  ا لفتاتني صغريتني مع أمِّ وخميًفا جــدًّ

زرع اخلوف يف نفيَسْ طفلتني؟

.. حينذاك ال أحد توفَّر لديه وقٌت للتَّفكري يف نفسيَّتهام.

رج. - أختي..! أختي! استيقظي أحدهم عىل الدَّ
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غرية عينيها املبتسمتني وتساءلت بصوٍت خافٍت: بصعوبة فتحت الصَّ

دة! وَلِكْن أين أمِّي؟  - أنت متأكِّ

رج. - ربَّام هي من متيش عىل الدَّ

- ابقي هنا وسأرى ما حيدث.

ها  خرجت من الغرفــة االفرتاضيَّة وتبعت الظِّلَّ الذي حتســبه ألمِّ
بحذٍر حتى انتهت إىل فتحة باٍب ضيِّقة تفيض إىل سطح املنزل..

نني تلبَّســت أحداث العنف شكال آخر، فام  مع توايل األشــهر والسِّ
عادت املظاهرات واإلعتصامات ُتْقنُِع مفتعلها..

ر حتمــل خالتي هجرية معها عًصا كبرية  ي عامَّ كل ليلٍة يف غياب عمِّ
د من نوم بنتيها لتحرس منزهلا بشجاعٍة  وتصعد إىل األعايل بعد َأْن تتأكَّ
ز قارورة للغاز مســبًقا وتأخذ معها  نادرٍة أو ربَّام بحامقــٍة نادرٍة، جتهِّ
ل  احًة وشــمعًة من أجل تفجري قارورة الغاز يف وجه كلِّ من تسوِّ قدَّ
غري، مل تعلم بأنَّ االنفجار سيقيض  ــها الصَّ له نفسه االقرتاب من ُعشِّ
اًل ولكــن وإن علمت مل يكن األمر لُيحــدث فرًقا عندها،  عليهــا أوَّ
رب عكس صغريهتا التي ال تعرف  فهذه اجلبَّارة جتيد فنَّ اهلــدوء والصَّ

الوسطيَّة إىل أعصاهبا طريًقا..
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رب  رب واجب ولكن ألنَّ الصَّ .. خالتي هجرية اجلبَّارة ال تصرب ألنَّ الصَّ
فة الوحيدة التي حتتاجها كلَّام أوشــكت عىل فقدان األمل..  هــو الصِّ

وهي كادت تفقد كل آماهلا..

ها يف الربد  غرية حينها، أمُّ ل ما خطر للصَّ ي هنا؟ هذا أوَّ ماذا تفعل أمِّ
احة باألخرى، وتســري ذهاًبا وإياًبا عىل  ــديد حتمل عًصا بيد وقدَّ الشَّ
حافَتْي سطح املنزل االفرتايضِّ املخيف، وهناك بالقرب من الكريسِّ 
اخلشــبيِّ القديم آخر قارورة غاٍز يف املنزل، رغــم غرابة املنظر إالَّ أنَّ 

ها: غرية تالشى فاللِّصُّ الذي خافتا منه ليس إالَّ أمَّ خوف الصَّ

ي! ماذا.. - أمِّ

- آه! بسم اهلل، أرعبتني يا فتاة ماذا تفعلني هنا؟

ي! ماذا تفعلني هنا يف »الربد والظَّالم«؟ لقد خافت  - قــويل يل أنت أمِّ
ا. أحالم وظنَّتك لصًّ

- أنت من أخافني لقد تأكدت مــن نومكام ملاذا أنت هنا؟ عودي إىل 
فراشك.

- الظَّالم شــديٌد، أنا ال أرى جيِّدا ولكن هل هذا معطف أيب القديم؟ 
ا؟ وملاذا تركت فراشك؟ هيا لتنامي  ي! ملاذا تلبسينه إنَّه بشٌع جدًّ أمِّ

معنا.
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- آه.. أنا أنظر فقط ألنَّني سمعت صوًتا غريًبا فظننت بأنَّه كلٌب يريد 
جاجات، عودي وســأحلق بك حــااًل ال ختايف يا حلويت،  أكل الدَّ

اعتني بأختك جيِّدا أنا أعتمد عليك.

حتى بعد اهلروب الكبري مل تنس الصغرية ملمس يد أمها حني تريدها 
أن تكــون صغرية عظيمة.. هذا هو الفرق بني عامر وزوجته هي ترى 

ابنتها صغرية عظيمة وهو يراها صغرية كبرية.. 

.. أكملــت األمُّ نوبة حراســتها وأكملت طفلتاهــا نومهام اهلانئ 
الربيء..

عند الفجر عاد عمي عامر منهًكا متعًبا متَّسًخا غاضًبا، وكانت خالتي 
هجرية ورغم ما تعانيه من ذلٍّ وتعب وجوع؛ رغم ما حتمله من أعباء 
حياتيَّة ثقيلة.. رغم خوفها عىل بنتيها من هذا الوضع الرهيب.. رغم 
ا ترتعب لفكــرة أن تفقدها بنتيها  أملهــا لرؤيتهام جائعتــني.. رغم أهنَّ
فتتقاذفهام رياح األيام كأمجل ريشــتني يف هذا الكون ويبعثر والدمها 
طفولتهام.. رغــم كل يشء كانت ختاف من زوجهــا أكثر، هلذا فهي 
وعندما رأته قادما نحو الباب نزلت من فوق الســطح سيًعا مرجتفة 

من الربد والغضب ولكنَّها مل ُتبِد ذلك وكّل ما أمكنها فعله:

- صباح اخلري، أدخل برسعة فالربد شديد.

- برسعة أحرضي يل منشفة.
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كان املطر غزيًرا يف ســاعات الصباح األوىل.. دخل وجفف نفســه 
دون أدنى كلمة مع زوجته.. املرأة اجلبارة.. 

وفيام يبدو كان قلقا منزعًجا من أمر ما، حيتضن كيسا مبتال.

بدأ الشك يدخل قلب عمي عامر من هذا احلزب، فهو يف البداية كان 
فقط يشجع جتمعا إســالميًّا يعد باخلري واملساواة  -ليس بني الرجال 
والنساء طبًعا- والقضاء عىل الفساد واملحاباة، ولكنَّه وجد نفسه يسري 
دة بالنظام وفاّر من كّل رشطّي يراه أمامه،  يف مســريات حاشــدة مندِّ
وهذا ما كان يقلقه ويدغدغ رجولته كثرًيا، فهو وكام عرف نفسه دائاًم 
ا ال حيبُّ الظلم وال خياف من  رجل شجاع باســل صيح واضح جدَّ
أحد، ولكنه وجد نفسه فجأة رجاًل آخر خياف أن يضع نقوده كام يفعل 

ة يف اخلزانة. غالبا حتت ثيابه املطويَّ

عندما عاد عمي عامر ذلك الصباح حيمل كيًسا مليًئا بنقود مبتلة كان 
قد خبأها يف حفرة خارج البيت حتى ال ُتأخذ منه بالقوة من أّي جهة 
كانت، ففوىض الفوىض اخلاسة بالفطرة لدينا جعلت األمر قاســًيا 
عىل اجلميع وكلُّ من امتلك سالًحا أبيض جترأ به عىل زمالء الذلِّ من 

شعب منهك واستوىل بواسطته عىل ما تبقى لديم.

بت مياه األمطار إىل الكيس فبلَّلته وكادت ُتتلف  وقد حدث أْن ترسَّ
حمتوياته. 
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- أشعيل النار دعينا نجفِّف هذه األوراق، أين الفتاتان؟ ما هذا الربد؟ 

ًدا.. تشعل املوقد.. أين كنت  - مل تستيقظا بعد، هل دخل املاء إليها جمدَّ
كل هذا الوقت كيف ترتكنا لقدرنا؟

- ما دخلك أنت يف أموري؟

- أال تعلم أنَّ لك عائلة صغرية حتتاجك ماذا تقول يا رجل؟

ا بنربة مغايرة: رَّ أغضبته زوجته إذ رمت ما رمت بوجهه فجأة فرّد مربِّ

- نحن يف زمن الوحشــيَّة، األقوياء يســتبدون فيه بوحشــيَّة وليس 
هلم حّق فكيف ال نتوّحش نحن ولنــا حقٌّ وحّق.. إنَّ اجلزائر كلُّها 

حتتاجني..

ثك عنها؟ ثم أيُّ حّق  - أنا مل أذكر الوحشــيَّة فكيف فهمت بأنَّني أحدِّ
م يستغلونك،  هذا الذي لديك؟ وأيُّ جزائر هذه التي حتتاجك؟ إهنَّ
انتبــه لبناتك فهل تضمــن أن تعيدمها لك وحشــيَّتك إْن أخذهتام 

وحشيَّتهم؟

- كيف تكلِّمينني هبذه الطريقة منذ متى أصبح لديك فم للكالم؟

- منذ أنجبت بنتيك من بطني وأنجبتَك من صدري، أنا أموت خوًفا 
عليك وعىل هاتني الصغريتني، هل سنعيش هكذا أبًدا.. لقد تعبت.
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- هذا ما أقصده إْن أنا مل أفعل ما أفعله فسيطال املوت كلَّ يشٍء مجيٍل 
حولنا.

ا حرب مســتعرة نارها بني طرفني وأنــت جتعلنا ثالثهام.. دعهم  - إهنَّ
يقتلون بعضهم ما شأنك أنت؟ فلتهتم بعائلتك..

- وما أدراك أنت بمن يقتل من؟ أنت هنا ال دراية لك بيشء.

- ال يمني مــن يقتل من وال من حُييي مــن؟ كل ما يمني هو براءة 
بنايت.. قّويت.. شــجاعتك.. حبنا للحياة.. ملاذا تريد إدخالنا يف هذه 

املتاهة؟

أطرق قلياًل قبل أْن يسقط بيده ثم أجاب واإلعياء يفتك به:

- سأحاول أن أبقى معكن أكثر ألمحيكن.

كان صعًبا عليه أْن يعرتف بذلك فكرامته ال تسمح له.. وقد ورثت 
عنه صغريته كل هذا..

هو ال يتوقَّع بأنَّه سيخرس زوجته إْن هو استمر ألنَّه منهك حدَّ اجلنون 
من إغداق حبها ويظنُّ دائاًم بأنَّ ذكورته أحسن منها.. دائاًم.. واألدنى 

خيرس األعىل دائاًم..

.. ذكر.. ماذا نتوقع؟
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ولكن بينه وبني نفسه هو كان يعلم جيًِّدا بأنَّ ال فائدة ترجى مما يفعل.

..هي احلرب إذن.. توالت الرضبات املوجعة للشعب الذي مل يدرك 
بأنَّه يتلقى يف أحضانــه كرة من اجلمر كان عليه محلها لعقد من الزمن 
ويزيد، ال يستطيع القيام بأعبائها وال يريد االحتفاظ هبا.. وكان الثمن 

ا. غالًيا جدَّ

ال أدري ملاذا أذكر العقيد الشــهيد »زيغود يوســف« حني قرأت أنه 
ا لذا ينبغــي أْن َنكون يف  قال:» إنَّ هذا الشــعب عظيــم وعظيم جدًّ

مستوى هذه العظمة وإاّل كانت الكارثة العظمى«.

ًدا أرجو أالَّ تكون قد اهرتأت؟ - دخل املاء إليها جمدَّ

- جّففيها معي قبل استيقاظ البنات.

غالًبــا مل يكن لدى أحالم رغبة يف النوم، وعندما ســمعت مهســات 
والديا جلست بكّلها عىل جسد أختها النائم:

- أختي! استيقظي.. أنظري من جيلس مع أمي، إنَّه أيب، لقد عاد.

د سامع  بعينني صغريتني مبتســمتني شــبه مغمضتني ركضت بمجرَّ
كلمة » أيب عاد« :

- أيب..! أيب! لقد عدت، أين كنت؟ اشتقت إليك.

حيتضنها بربود شتائيٍّ جزائريٍّ أمحر:
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- كنت يف عمل خارج املدينة، وأنت يا أحالم! ألن تسلمي عيّل؟

مي يا أحالم! سلِّمي عىل أبيك. - تقدَّ

وقفت أحالم أمام فتحة باب الغرفة تنظر إىل أبيها وفقط، مل تشــعر 
ا، لنقل  برغبــة يف الركض إليه كام فعلت أختها فهــي مل تكن حتبه جدَّ

ا متعلقة بأمها أكثر.  بأهنَّ

.. أحالم.. هي تقريًبا خالية املشــاعر، مل تكــن بذلك احلب للحياة 
عكس أختها متاًما، ال تريد شيًئا عىل وجه التحديد، فقط هي تستسلم 

للعيش.

الفرق الغريب بني األختني يطرح تساؤاًل عجيبا أجاب عليه »مالك 
حداد« قائاًل: » جيب النظر بعني االعتبار إىل البالبل الصداحة والنظر 
بعني االعتبار إىل البالبل التي تكفُّ عن الغناء فإنَّ هذه وتلك حالتان 

تعيستان من كافَّة الوجوه«.

- أيب! لقد تعطَّل التلفاز عندما ذهبت لعملك نحن مل نشاهد الرسوم 
املتحركة منذ أسبوع فأحالم كرس... آه ملن هذه النقود هل هي لنا؟!

ارتبكت خالتي هجرية ومل تدر ما تقول بل رمت بأيِّ يشء خطر هلا:

ا جلدتــك خبأهتا عندنا وقد ابتلت بامء  ا.. إهنَّ .. إهّنا.. إهنَّ .. كالَّ - كالَّ
املطر فقد دخلت »احلَْمَلة« ليلــة أمس وأبوك يريد أن يعيدها إليها 
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اليــوم، إياك أن تقويل هذا أمام أحد إياك أن ختربي دنيا أو معلمتك 
ال ختربي أحًدا.. ال أحد.. أهذا واضح؟

ينهرها عمي عامر عابًسا:

- إْن علمُت بأنَّك قلت شيًئا من هذا سأرضبك.

- أعدكام بأنَّني لن أقول شيًئا، هل أجفِّف معكام؟ 

- ولكن احذري إحراقها.

غرية صغرية صغرية.. جلســت جتفِّف نقود والدها بحب كبري  الصَّ
تقلِّب األوراق حتى موعد الغداء فقامت خالتي هجرية حترّضه.

- أيب! ماذا ســتفعل جديت هبذه النقود؟ هل ستشرتي هبا دواًء جلرح 
مؤخرهتا؟

- أّي دواء؟ ما هبا جدتك؟ هيا قويل.

ا ال تعلم شــيًئا  خافت وعــادت إىل اخللف ومل تتكلم فالواضح أهنَّ
سوى أن جدهتا جمروحة.

اضطرب عمي عــامر يف مكانه وزجمر أو كام يظنُّ بأنَّه يفعل: يا مرا.. 
يا مرا..

ؤال: عندما وصلت إليه بادرها بالسُّ
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- ما هبا أمِّي؟ ما هبا مؤخرهتا؟

مل تنطق خيفة فرصخ مّرة أخرى:

- قلت لك أيُّ جرح تتكّلم عنه الفتاة؟ ما هذا الكالم؟ مالذي تقوله؟ 
أهدري يا مرا.

رها خوفها مكاهنا فهي عىل  اختذت الصغرية لنفسها مكانا جانبا، سمَّ
ما يبدو فعلت شيًئا خاطًئا أغضب والدها.

- عندما غبــت عنا يف األســبوع الفائت خافت أمــك عليك كثرًيا 
ى لكثرة بكائها وانشــغاهلا بأخبارك، خاصة عندما  وأصابتهــا احلمَّ
ســمعت عن اختفاء أبناء جريانكم يف احلي وعن القصص املرّوعة 

ملا حصل جلثثهم عند العثور عليها..

- إييه وما دخل كل هذا بجرح مؤخرهتا؟

- لقد اشتّدت عليها احلمى.. و... ومرضت كثريا... و..

ا رأت هول ما كانت تقول مرتســام عىل  توقفت عن احلديــث ألهنَّ
وجه زوجها، فأرادت أن ترمحه من ُذلِّ االستامع لقصٍص مؤملٍة مل يكن 
حارًضا ليخفف أملها عىل أعّز الناس إليه وحســب، بل وكان ســببها 

املبارش أيًضا..
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ولكنَّه نظر إليها قوّيا كام هو دائام، وسأهلا بطريقته املألوفة يف التحدث 
بشــكل هادئ خمترص والذع يف آن يرفق كل هــذا بنظرات االحتقار 

ليبث فيك ذلك الشعور املألوف:

- ماذا حصل هلا؟

ا تنفث دًما من كل خمارج جســدها  ا.. إهنَّ - أصيبت بنزيف داخيل إهنَّ
الضعيف.

ة  س مدَّ حطَّم هــذا اخلرب كل ما بقي شــاخمًا لدى عمي عــامر.. نكَّ
وأخرج جمموعة حروف بصعوبة سائاًل زوجته:

- ملاذا مل ختربيني عندما عدت ذلك اليوم؟

- ولكنَّك عدت لربع ساعة فقط ثم غادرتنا وها نحن نكمل أسبوًعا 
آخر يف غيابك، فكيف سأخربك وأين سأجدك وكيف أتصل بك؟ 

ماذا أفعل أخربين؟

- أين حذائي هل جّف؟ سأقصد احلّي الشعبّي ألزورها.

- أين تذهب؟ لقد أخذها أخوك إىل بيته، املنزل فارغ.

تي وابنها؟ - وعمَّ

تنا تعاين من الربو وال  نا إىل بيته الريفّي أنت تعلم أن عمَّ - أخذمها عمُّ
ا. يمكننا إحضارها إىل منزلنا فهو بارد وندّي جدَّ
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َره انتامءه احلزيبُّ مكانه فهو مل يتوّقع كل هذا، اآلن أدرك فداحة  َســمَّ
ره يف هذه اللحظة هو نصيحة صديقه عمي رشيد: خطئه.. كل ما تذكَّ

- يا صاحبي! دع السياســة للسياســّيني فلن يأتيــك منها إال وجع 
الرأس، ثم ما أدراك أنت بأنَّ هذا احلزب ســيحّقق لنا الرفاه؟ متى 
ق رفاًها  سمعَت عن حزب معارض استوىل عىل مقود السياسة فحقَّ
ديمقراطيًّــا؟ أنَت حصــاة يف جبال خمطَّطاهتم، أنــَت بنظرهم ُجثَّة 

مستقبلّية لفدائّي غبّي أو قلب ميت لـ »جماهد« قاتل..

- لن أخرس شيًئا إن مّت فسوف أكون شهيًدا.

يك هكذا يوًما. - شهيًدا..!! هذا إن وجدت من يسمِّ

- قل ما شئت فأنا ال أخاف املوت.

- ملاذا يــرصُّ كل الناس عىل ذكــر املوت ملــاذا؟ إنَّ اهلل خلقنا لنعمر 
األرض ال لنخرهبا ثم نتمنى املوت لنكون شهداء..

- أنا أحارب الظلم عىل هذه األرض.

م يتالعبون بك أال  - ولكــن من الذي ظلمَك؟ ما بَك يا رجــل! إهنَّ
تعي ذلك! لقد عرفتك رجال مؤمنا يا عامر! أمل تسمع كالم ابن مريم 
حني قال: » من ثامرهم تعرفوهنم إنَّك ال جتني من الشوك العنب«.. 

وال يبدو بأّن هناك بذوًرا للسالم.
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وتذكــر كالم كل من حولــه.. أيب..! أيب! أين كنت اشــتقت إليك 
كثرًيا.. يا راجل! أين كنت؟ كيف ترتكنا أنا وبناُتك وحدنا طوال هذه 
الفرتة..؟ اخلطاب الفكرّي العقائدّي.. يا بني! ال تذهب أمل تسمع بام 
حدث البن جرياننا.. عامر يا بني! ابق معي ال تقتلني بحرسيت عليك.. 
اخلطاب اجلهادّي امللتهب.. خوية عامر! ســمعت بأنَّك انضممت إىل 
احلزب اجلديد هل جننت؟ ملاذا تقحم نفســك يف لعبٍة ال أحد يعرف 

خمرتعها وال أحجار الدومينو فيها؟ ارحم والدتنا من هذا العذاب..

تشــتَّت الرجل بني ال وأجل، فهو من جهــة لديه عائلته التي خياف 
عليهــا.. ربام!!! ومن جهة أخرى لديه حزبه الذي وعد الناس باخلري 
املطلــق وألغيت نتائج انتخاباتــه، فهل يرتك عائلتــه ملصريها؟ هل 
حيارب من أجل حزب؟؟ هل يواجه عاقبة أفعاله بالنضال ضدَّ نظاٍم 
ديمقراطــّي »جائر«؟ هل هو مســتعد أن يقدم كل هذه التضحيات؟ 

ماذا لو لن تصل احلرب إىل هنايتها؟ ماذا لو انترص النظام؟
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***

عند الظهرية بدأت الشــوارع ختفُّ بوفودها فرغم أنَّ املباراة ستبث 
ل أن يكون حارًضا  عىل الســاعة السادســة مســاًء إال أنَّ اجلميع فضَّ
ة تقوم بالواجب عىل  ســاعات قبل االنطالق، مل ال والقنوات املرصيَّ
أكمل وجه وتوفِّــر للمواطِننَي اجلزائرّي واملرصّي أجود وأكرب تغطية 

إعالميَّة حظيت هبا مباراة كرة قدم.. من عىل جبهة واحدة..

عندما أدرك نبيل بأنَّ الناس مل يعد لديم وقت حللوياته، سمح للعامل 
باالنرصاف خاصة البنات فالطريق سوف لن تكون سالكة مساًء ألنَّ 
ال حافلة وال سيارة ستعمل بعد الواحدة زوااًل، وهو عرف قسنطينّي 
ت  ــة.. ومباراة اليوم هي أهّم مباراة مرَّ معمول به أيام املباريات اهلامَّ

عىل تاريخ اجلزائر..

انرصفت العامــالت وكانت الصغرية أّوهلن فعمــي عامر الرافض 
لفكرة عملها سيقتلها لو تأّخرت.

ســارعت إىل املحطَّــة وفرصة العثور عىل حافلة أخــرية هي كّل ما 
ها.. املباراة توشك أن تندلع وعليها أن تكون جاهزة بكامل العّدة  يمُّ

قبل االنطالق.

انتظرت ظهوًرا حلافلة ما.. عربة ربام.. إنسان سبق وأن القتها احلياة 
به يوًما... انتظرت هناك لســاعتني، ال رصيــد باهلاتف، ال نقود، ال 
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سيارة، ال دكان هاتف عمومي، ال إنسان، ال عصفور.. ال يشء متاًما، 
عادًة يتواجد لصوص يف هكذا ظروف، ولكن اليوم.. ال يشء متاًما.

الشعب كله منرصف عن أمور السياسة واحلكم ألمر أهم، الشوارع 
خالية واهلدوء خمّيم عىل كافة الرتاب الوطنّي.. يا له من منظر مهيب.. 
حتى لو كان األمر ليوم واحد فقد نجحت سياسة إبعاد السياسة عن 

الشعب..

املكان موحــش وهدوء ما قبــل العاصفة يطحــن عظام الصمت 
الرهيب ويكسوه بنوع آخر من اخلوف.. احلياة..

مــّرت حلظات عندما بدأ يطاردها خوفهــا الدفني ولكنَّها تظاهرت 
ع لتقوى أن تكون  ا ال تسمع وقع أقدامه خلفها، جاهدت أْن تتشجَّ بأهنَّ
يف مستوى حماولة العودة، فأكربت الوقوف بضع نظرات، واجللوس 
بضع حرسات، ثم أخرًيا حاولت امليش بضع خطوات، ولكن ال يشء 

من ذلك جمد فعادهتا القديمة اليوم... أقوى من كّل املحاوالت..

ا لن تســتطيع العــودة إىل البيت، واســتهلكها ذاك  د لديا بأهنَّ تأكَّ
الشعور.. اخلدر املشؤوم يسري هبا إىل قدرها واخلوف احلزين مل يفارقها 
وخطواهتا اللعينة إىل الوراء ُتفقدها ما بقي لديا من رغبة يف العيش.. 

مل متلك سيطرة عىل نفسها..
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أّي شــبه هلا اآلن وهي جتر أســامهلا املبللة عاًرا وإثاًم حياك ليس فقط 
يف صدرها بل عىل طول ساقيها املشــدودتني بأوتار املايض العتيق.. 
امــه مراًرا وتكراًرا رغم  املــايض اللعني الذي يفرض علينا عناء َأمَلِ أيَّ
أنَّ نظــام الكون ال يتيح ذلك ولكن »للاميض مجيع احلقوق فهو يرجع 
دائاًم تارة بخطى وئيدة وتارة أخرى برشاســة فيفرض نفسه ويفرض 

قانونه« يقول »مالك حداد«. 

ليس لديا ما خترسه اآلن، ما كانت ختشــاه قد حدث فاملايض يملك 
دائاًم حقَّ تكرار نفسه.

ر العودة سرًيا، وطريق العودة حمفوف باهلواجس، ملّغم  آن هلا أن تقرِّ
بمخاوفها الدفينة ميلٌء باحلرسة عىل عمٍر مى دون أن يكون حمسوًبا 

هلا بل عليها.

ا ترحل بعيًدا.. بعيًدا حيث ال  كلَّام جلســت إىل نفســها متنّت لو أهنَّ
يعرف مكاهنا أحد، أرادت أن ترحل عن ذلك املكان فقد راق ألحباهبا 
أْن يتَّخذوه ملعًبا، أن ال تراهم، ال تسمع عنهم شيًئا، أن تنسى أمرهم 
ا تكرههم  إىل األبد، وال يبقى يف ذاكرهتا خيال من أحدهم، ليس ألهنَّ

رها مطلًقا.. م يذكروهنا بأيام ال تريد تذكُّ بل ألهنَّ

سارت الصغرية يف طريقها.. يا ذلك الطريق املظلم الذي كلَّام أظلم 
عليها مشــت فيه، منذ صغرها وهي صغــرية.. منذ صغرها مازالت 

صغرية، وهذا الطريق ما فتئ ينتهي..
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- اركبي سأوصلِك!

..أنا أعرف هــذا الصوت يا إهلي! لقد ســمعته البارحة بقلبي، إنَّه 
ا.. هــو.. إنَّه حمفوٌر يف  َرُجــيل من بني كّل الرجــال.. أهذا صوته حقَّ

خمّيلتي منذ خلق اخللق، نعم هذا صوته.. إنَّه منقذي..

ا فعلت ذلك دائاًم،  توقفت سيَّارة، فركبت إىل جانب صاحبها وكأهنَّ
ســلَّم عليها وكأنَّه يعرفها منذ أبد، الحظ بللها ولكنه مل يسأهلا وكأنَّه 
ا حتبه  يدري حتاًم، أخفت وجهها بني أناملها وبكت يف حرضته وكأهنَّ

منذ أزل..

ا لن  مل يتســن هلا اهلروب مطلًقا.. دنــا منها ثابتا وكأنَّه يعــرف بأهنَّ
تبتعد.. وحتى إن أرادت مل يكن بإمكاهنــا.. احتواها بفنِّه الطاغي.. 
يديه ربام؟!.. كغزاٍل ضعيــٍف جاهدت للهروب ومل تقَو، بني ذراعيه 
ث..  عاشت دهًرا ال تفعل شيًئا سوى االرجتاف.. مل يستغرب ومل يتحدَّ
ك ســاكنًا، هدوؤه هّدأها، صوت أنفاسه طمأهنا، رائحة جسده  مل حيرِّ
استنفذت كّل ثوراهتا... رجٌل حّي أمامها، كدهشتها لرؤية ديناصور 
منقرض اندهشــت من قّوته اآلسة الذاهبــة يف رجولتها إىل أقىص 
حدود اهلوى، يداه اللتان تطوقاهنا مل تتحركا، مل يقل شــيًئا.. بىل فعل! 

قال: أحبك..

.. هامًسا..



�سرداب العار62

مدفوعًة بكل ما أوتيــت من فضول تركت حياهتــا جانًبا وراحت 
ا عروقها من تغنِّي احتفاًء به، إّنه قلبها من  ل انتشــاره يف دمها، إهنَّ تتأمَّ

يزفُّها لسعادهتا، إهّنا من حتب رجاًل للمرة األوىل يف حياهتا.. 

ُتها السامء.. - أنا أحب رجاًل ليس للمرة األخرية بل للمرة الكبرية يا أيَّ

دة األنفاس، اقرتاهبا منه أهلمه وشجعه..  دنت من حلمها اجلميل مرتدِّ
ربام.. مل يقل أحبك بشفتيه بل بكّله.. كعادة كل الشعوب النامية عندما 

تشارف عىل حتقيق انتصاراهتا.. هربت إىل اخللف؟!

ق كيف لبرشّي أن يكون عىل هذا القدر من التناقض فيجبن  مل ُتصدِّ
عن قول أحبك بأعىل صوته.. ثم يكون عظيام يف شــجاعته ليالمس 

حبه بكلِّه دون أن يستأذن حتى!!

- حلمي الزاهي األلوان أمامي.. عيّل أن أحصل عليه اآلن أو أبدًا... 
خاطب نفسه حتاًم.

نفس احلديث إىل النفس ذلك الذي اشرتكا فيه.. وخرج هو بنتيجته 
بينام خرجت هبا نتيجتها:

- لقد تأخرت كثرًيا عيّل الذهاب، ما كان جيب أن نأيت إىل هذا املكان 
أنا ال أعرفك حتى.

- ولكن قلبك فعل.
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- وهل فعل قلبك؟؟؟

اخلامسة بتوقيت 18 نوفمرب 2009 كل الشاشات تصّور مدّرجات 
القلعة احلمراء والعيون ترقــب، وكل القلوب تدعو إىل اهلل، يف ذلك 
لت أكرب نســبة صالة نافلة يف تاريخ اجلزائر فأذكى ما قد  اليوم ُســجِّ
يفّكر به كّل شــخص ساعة قبل أن يدوي بوق احلرب.. عفوا قبل أن 

تنطلق املباراة هو صالة يدعو فيها للمنتخب الوطني بالفوز.

ــك الناس هبذا الفــوز ِمأل ما يّتســع له تفكريهــم، كانوا  كم متسَّ
متمّســكني بتأّهل الفريق الوطنّي أكثر من متّســكهم بلقمة عيشهم، 
فجــأة اخُترِص العامل كّله يف مباراة لكــرة القدم، وأضحت كل آماهلم 
متأرجحة باستجابة السامء لصلواهتم عّلهم يستعيدون ذاكرهتم جّراء 

رون يوًما.. كيف يضحكون.. رضبة هلدف فيتذكَّ

استحرضنا يومها فوائد الصيام اجلامعّي فصمنا يوما واحدا وأفطرنا 
وقتا واحــدا ودعاؤنا كان دعاًء واحدا وُكّلنــا صوت واحد: »اللَّهم 
م مظلومون.. اللَّهــم ال تردهم خائبني مهزومني..  انرص عبيدك فإهنَّ
اللَّهــم إنَّا نرجوك أالَّ ُتضّيع دمائهم املهدورة غدًرا يف القاهرة.. اللَّهم 

وعدك الذي وعدت أْن تنرص املظلوم ولو بعد حني..« 

افرتقنا بديننا ذات يوم ومجعتنا كرة.. أال يكفينا هذا عاًرا؟

ة أســناهنا،  .. دخلت الصغرية متســلِّلة، خجلة من ثياهبا، مصطكَّ
متاميلة اخلطى، اجلميــع  منذهل أمام الوليمة الدســمة التي تقدمها 
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املباراة فلــم ينتبه أحد لدخوهلا.. إال عمي عــامر الذي نخرها بنظرة 
االحتقار املعتادة استعداًدا منه إلهانتها فور دخوهلا حني قام من مكانه 
غاضبا، قبــل أن تقع نظراته عىل بللها املزمن أمًلــا فرتاجع إىل مباراته 
األهم وتظاهر بمد يده إىل جهاز التحكم وجتاهل دخوهلا ألنَّه ال يريد 
أن يفســد يومه بســؤاهلا عن عارها املبلَّل حزًنا فهو ال حيب أمرا آخر 

بقدر حبه للمنتخب، وهذا آخر ما كان يعنيها بعد يوم كهذا..

هت إىل غرفتها االفرتاضيَّة فدخلتها وجلست عىل أقرب مقعد  توجَّ
ل نفســها يف هذه اللحظــات النادرة األكثر، فلم  من فتحة الباب تتأمَّ
يكن هناك من هو أكثر حزًنا منها وال من هو أكثر ســعادة يف اللحظة 

ذاهتا، وهذا نادٌر حتاًم.

رت قلياًل قبل أن تغريِّ مالبســها ثم قامت وأســندت ظهرها إىل  فكَّ
اجلــدار االفــرتايّض ووقفت أمام املــرآة تنظر إىل بقايــا ذلك الزمن 
بداخلهــا بل بقاياه عــىل وجهها، كانت تعترص عينيها دموع ســخيَّة 
أبت أن خترجها تكربا وخيالء، وقفت زمنًا أمام املرآة املكســورة التي 
وجدهتــا مرميَّة عىل طريق العودة إىل بيتهــم، وألنَّ ال مرآة لديا فقد 
دة للجروح، وعلَّقتها يف نافذهتا بواســطة خيٍط  ألصقت حوافَّها بضامَّ
مطاطّي وجَدْته يف أحد األدراج.. وهكذا أصبح لديا مرآة تنظر إليها 
ل نفسها خلسة، فالنظر إىل املرآة علنًا  كل صباح وحتاول أمامها أن جتمِّ

هو سوء تربية وعدم احرتام حسب القانون الداخيّل لعمي عامر.
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كانت حتــاول أن تبدو مجيلة ما اســتطاعت ألّن مجاهلا مل يكن بذلك 
اجلامل، أو كام يقول والدها دائاًم: أنت قرد ممسوخ.. ال أحد كان يعلم 

بذلك إىل أن قاهلا ذات نوبة روتينّية..!

ل كانت تريــد أن تقول له: بىل أنا مجيلة،  لعلَّهــا يف حماولتها أن تتجمَّ
لسُت قرًدا! مل أكن كذلك يوًما..

رضبت جذورها أمام املرآة وراحت بفكرها الصغري النائم إىل رجٍل 
أحبته حبًّا أعمى؛ فقط ألنه ناداها أنثاي اجلميلة..

متلك هذه األنثى أمجل شــعر يف العامل، بنّي المع أملس حريرّي، هو 
أمجل ما فيهــا، برشهتا البيضاء النقيَّة أهنكها مرض ناتج عن سياســة 

األرض املغلولة املّتبعة يف املنزل اإلفرتايّض الكبري..

صغريٌة هي أكرب إخوهتا.. هلا عينــان براقتان عندما ترمقك بنظرهتا 
ال تــرتك فيك أّي أثر قبيح كام يقول عمي عــامر، رغم أن آثار الزمن 
بادية عىل وجهها وعىل قلبها األبيض الصغري املتأثر بعصبيَّتها.. ولكنه 
ا.. إىل درجة ال تســمح هلا بالعيش مع كّل هذه احليوانات  أبيض جدَّ
ة.. حيوانات كلُّها رشسة، رغم أنَّ الغابة  املنتحلة لشــخصيَّات برشيَّ
احلقيقيَّة حتمل تنّوًعا حيوانيًّا طبيعيًّا رائًعا، ولكن غابة بني آدم حتتوي 
يرٌّ باالكتساب أناينٌّ بالفطرة..  عىل نوع واحٍد من احليوانات.. نوع رشِّ

البرش..
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- متى تظهر نتائج البكالوريا؟

- أظنُّها لن تتأّخر أكثر، ما رأيك دنيا أتظنِّيني سأنجح؟

دة من قدرتك عــىل النجاح.. لوال إهدار  - اطمئنّــي عزيزيت أنا متأكِّ
عمي عامر لســنواٍت من عمرك بحّجة الِدين يف البداية، ثم بسبب 

غيابه القاهر لكنت معي اآلن يف اجلامعة..

- أجل ولكن دائاًم ما جتري الرياح بام ال تشتهي السفن.

- فعاًل ورياح املايض كانت أقوى من اجلميع.

- املهمُّ أنَّني أمتاثل اآلن للشفاء.

مل متلك يوًما معطًفا يقيها برد الشــتاء.. بىل كان لديا واحد اخرتعه 
عمي عامر دون أن يســأل رأيا، معطف رجايّل خشــن واســع كبري 
ليحتوي جســدها اهلزيل.. ومل متلك اخليار فارتدته حتى ال متوت من 
الــربد.. ارتدته حتى ال يقتلها رعبها مــن اإلحتياج.. ارتدته حتى ال 

يشّلها إحساسها بعدم األمان..

أيامها نزل وزهنا كثرًيا، كانت تذهب وتعود سرًيا عىل األقدام وحني 
ة بالنقود لكي تســتقل احلافلة وتعود  ر يتمُّ توبيخها.. طالبت مرَّ تتأخَّ
مبكــًرا، طلبت من اإلمرباطور.. كان ذلك أيام جمده.. فلم حتصل إالَّ 
ة يوٍم واحٍد؛ يوٌم واحٌد من بني ألف يوٍم قضتها الصغرية  عىل القليل ملدَّ

يف الثانويَّة.
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نجحت وكان هذا أكرب إنجاز هلا يف حياهتا، مل ينِّئها أحد سوى أحالم 
هلا اجليِّد الذي جاهدت للحصول عليه، ألنَّ  ودنيا وأمهل اجلميع معدَّ
نجاح هذه الفتاة ليس من أولويات العائلة حتى ال نقول بأنَّه ال يعني 
ا نجحت والنجاح هو جريمة يف حقِّ غرور اآلخر  شــيًئا، ُنبِذت ألهنَّ

فليس هنالك ما هو أكثر أمًلا من رؤية اإلنسان إلنسان ينجح..

عندما تنجح وال أحد إىل جانبك يقاســمك فرحتك تكون هذه هي 
أعىل درجات الوحدة وأدنى درجات احلياة..

ب  حني فتحت اجلامعة أبواهبا وبدأت الدراســة تغريَّ حال كّل الطالَّ
ت الفتــاة وجهتها قصد احلرم  ، فقط غريَّ مــا عداها كأّن ال يشء تغريَّ

اجلامعي ال أكثر وال أقل..

ائم جيعلها حتيط نفسها بأمور تافهة، فالبد  إحساسها بعدم األمان الدَّ
أن تكتب بقلم ويف املقلمــة قلم جديد إن انتهى القلم الذي تكتب به 
تشرتي آخر بخوف سيع، وهي تغسل بقطعة صابون وقطعة أخرى 
جديــدة يف الدرج وإن انتهت القطعة التي تغســل هبا ترسع إىل رشاء 
قطعة أخرى بخوف.. خوفها مــن اإلحتياج صار مذهًبا ورعبها من 

الفقدان حتّول أسلوب حياة..

ولو اســتطاعت أن ختّبئ ســليم آخر يف اخلزانة لفعلت.. سليم آخر 
وليس رجــاًل آخر.. ألنَّ ســليم ال يمأل خوف فقدانه إالَّ ســليم.. 

بالنهاية ألسنا نفقد فقط ما نخشى فقدانه..!
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اخلوف مــن الفقدان ســاعد رغبتهــا العميقة يف العمــل وحماولة 
احلصول عىل املــال، فعملت يف الصيف أثناء العطلة يف أعامل العجن 
واخلبــز وأعامل الطرز واخلياطة وكان ما حتصــل عليه من أجٍر زهيٍد 
ا يعينها عىل بعض مصاريفها ومصاريــف أحالم، ثم عملت يف  جــدَّ
التجميل وغســل شــعور الســيِّدات الغنيَّات النظيفات الشبعانات 
اجلميالت بقدر مجال جيوهبن املنتفخة، ثم يف تقشري البندق، ثم يف بيع 
الثياب املستعملة حتى انتهى هبا املطاف يف حمّل نبيل للحلويات؛ تكاد 

ال توجد مهنة مل تعملها وكأهّنا أرملٌة تستجدي. 

اآلن وقد امتألت املقاعد الصفراء مناصفًة بني مشــجعي الفريقني 
فقد آن لألمر أن ينتهي، مل تبق إاّل دقائق عرش ليطربنا احلكم السيشييّل 
ارته، اجلميع منهكوا األعصاب بدت الســاعة السادســة هناية  بصفَّ

الدهر.

خا مليًئا باألسئلة اخلاطئة  عشنا مساء 18 نوفمرب 2009 مساء مفخَّ
حة: ما رأيك هل سنتأهل؟؟ ويردُّ جارك بسذاجته عىل غبائك:  املصحَّ
بل ماذا ســنفعل بعد أن نتأهل؟؟.. هو ذا السؤال الصحيح، وأمامك 
بعدها ســاعة حافلة لتصحيح أســئلة اجلريان واألصدقاء والزمالء 
واألغبياء والســذج والوطنيني.. فجــأة! وكّل جزائرّي مازال عقله 

صاحلًا لالستعامل ذلك اليوم.

حة. قسنا ذلك النوفمرب وطنّية دواخلنا بمقدار أسئلتنا املصحَّ
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مل يفكــر أحد يومها يف بعد املباراة، مل يتســاءل أحــد ماذا نفعل بعد 
املبــاراة؟ توقَّفت أدمغتنا عــن العمل وكأّننا ســنعيش هذا اللقاء ثم 

كفى.. ثم املوت، سنموت مجيعا..

خرجت بعد أن غرّيت مالبســها متجاهلة أملها، فلهذه املباراة قدرة 
عجيبة عىل حتييد األمل، وجاورت أحالم دون أن يعري أيُّ أحد أيَّ أحد 

أيَّ اهتامم.

ألشــهر أدمنَّا عىل املباراة  وعىل صورة الشــيخ »ســعدان« وصوته 
األبوّي اجلاثم حتــت أقدامنا خوًفا من ثورتنا عليــه تلبية منَّا لنزعتنا 
االنتقامّية مــن كّل ما هو مجيل حولنا، وأدمنّا هتافنا باســمه »جيش 
شعب معاك يا ســعدان وجايِّني للســودان« أّما وعندما أعلن املارد 
السيايّس هنا بأّن اخلطوط اجلوّية مع اخلرطوم السودانّية مفتوحة لكل 

مناصي »اخلرضة« فقد حتول اهلتاف إىل » بوتفليقة تاعنا تاعنا«.

» كرة يف الوسط من »حســان يبدة« يوصلها مبارشة »ملغني« ترجع 
لـ »كريم زياين« يرفعها من هناك هايلة من »كريم زياين« صعبة هايلة 
ممتازة.. أمجل هدف يف العامل« يف الدقيقة 40، توقف الزمن ذلك اليوم 

عند الدقيقة 40 بعد الساعة السادسة مساًء.

واهلل وبــاهلل وتاهلل مل نفرح يوًما كام فرحنــا ذلك اليوم، قال لنا كبارنا 
الذين عاشــوا ماضينا الكبري بأهّنم مل يروا الشــعب ســعيًدا إىل هذه 

الدرجة من قبل إال يوم االستقالل.
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ل عمي عامر أن يفرح رفقة نفســه يف بيته جالســا عىل كرســيه؛  فضَّ
بينام تدّفق الناس إىل شــوارع كانت مأواهــم الوحيد الذي يمكن أن 
وا فيه عن فرحة ما كان يمكن بأّي حال من األحوال أن تتَّســع  يعــربِّ
هلــا منازهلم.. ماتوا حبَّــا للوطن.. جلزائرنا الغاليــة التي رفع علمها 
العبونا يف الســودان ورفعوهــا هنا حّبا جلزائرنــا ال جماملة ألحد.. 
فرحوا.. غنّوا.. رقصوا.. حتى النساء رقصن.. رقصت الفتيات عىل 
ام كثريا.. هل يموت العار مع  أهازيج السعادة.. مل يكن العار يومها مهِّ

السعادة؟؟

ة اجلزائرّية بل وأكثر، فام كسبه  مّرت املباراة برًدا وســالًما عىل الضفَّ
الرجل هنا خرسه اآلخر هناك وبفداحة..

مل تنم الصغرية ليلتها بل أعادت مشاهدة املباراة رفقة أحالم كعادهتام، 
رت فإّن ذلك ال يغريِّ من  نسيت بأنَّ لديا عماًل يف الغد وحتى إْن تذكَّ

رضورة إعادة مشاهدة الفرحة النادرة شيًئا..

نسيت كل يشء ولكنّها مل تنس رجاًل أوصلها إىل بيتها يف الثامن عرش 
من نوفمرب 2009 بالذات، ومسح عنها ولو مؤقتا بعض خماوفها دون 

أن يكون قد قال شيئا متاًما..

ام اجلزائرّيني  ت األيام املوالية للثامن عرش من نوفمــرب كأمجل أيَّ مرَّ
فعّزهتم التي فقدوها ذاك الزمن.. ُهيِّىء هلم بأهّنم قد استعادوها..
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»بوم عنرت حييى« يف الدقيقة األربعني أظهر بأّن اللعبة التي عّول عليها 
الطرفان كان البد أن يكون فيها خاس، وُقّدر هذه املرة أن يكونوا هم 

اخلاس..!

.. كيف لألمر أن يكون هبذه البساطة؟!
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***

رغم أّن القدر وخالتي هجرية كانا دوما حياوالن أن يقوال لعمي عامر 
شيًئا ما، إال أّنه مل ُيرد أن يستمع ألحد، بعد مرض أمه قّرر الرجل بأّنه 
ال يستطيع أن يســتمّر يف االبتعاد عن عائلته ولن يتخىّل عن »إخوته« 
طبًعا، وهكذا فالعودة بالبنات وأمهّن إىل احلّي الشعبّي وإعادة أّمه إىل 
البيت ليجمع هؤالء املســكينات حتت سقف سداب واحد هو احللُّ 

األكثر مالئمة للعبته.

أمُّ مريضة مرض الذّل.. زوجة مكســورة مهمومــة خائفة.. وبقايا 
رجل حياول أن يســتعيد نفسه.. كّل يوٍم يسعى وراء رجولته الضائعة 
منه هنا يف مــكان ما عند فريق ما.. وبنت تائهة بني زمن مل تعرفه يوًما 
ا وآخر عاشته ومل  وآخر مل يعرفها يوًما، زمن عاشــته دون أن حتياه حقَّ
ُتِرد أن حتياه أبــًدا، أفضل يشء حصل هو أّن أحــالم مل تكن تعي ما 

حيصل.. حظُّها وصغر سنِّها جعالها أفضل اخلاسين..

اســتمر التفكري بعمي عامر أياًما فناران حتيطان بــه أكثرمها توهًجا 
أقلُّهام رضًرا، هو يعلم جّيدا بمعاناة زوجته ومرض أّمه، يعلم بضياع 
أحالمه.. يا تلك األحالم.. رغم كل ما فقده ورغم كل ما ســيفقده 
قرر أن يغادر منزله االفرتايّض البارد الندّي الذي بناه بيديه ليسكنه مع 
ابنة العّم ويعود إىل احلّي الشعبّي لئال يكون جزًءا من هذا اخلراب بعد 
اآلن، وســوف يبلِّغ قراره هذا »للخاوة« وكان ذلك يف إحدى املّرات 
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التــي يذهب فيها عمي عامر إىل خمبئهم حمماًل بأكاليل التوبة والغفران 
حامال معه ما اعتادوه منه من مأكوالت لذيذة يشرتي هبا رضاهم عنه 

هم كفر الديمقراطّية بيشء. فيكتبونه يف قائمة األطهار الذين مل يمسَّ

ح هبا حتّيًة هلم ولكن بدا له  عندما ملح »إخوته« من بعيد رفع يده ولوَّ
بأهّنم مل يعريوه اهتامًما أو لعّلهم مشــغولون بأمر آخر أهم فلم ينتبهوا 
لوجوده، هرول نحوهم نزواًل عىل أعشــاب املنحدر الناعمة قابًضا 
عىل ما سيســلمهم إّياه ولكنّه عبًثا حــاول الدخول يف جمال رؤيتهم، 
فقد كانوا رابضني خلف صخور التلة املرشفة عىل غابة املوت بانتظار 
حافلــة ركاب تعج بأرواح بريئة رجاال ونســاًء، اســتاء مما كان يراه 
فرسقة ممتلكات اآلخرين ليســت من هواياتــه، لذلك رأى أن يتقّدم 
من الطريق املعّبد وسط أشــجار البلُّوط باجتاههم ليذكرهم بأّن املال 

املرسوق حرام عىل آكله وإن كان املرسوق منه كافرا.

واجهــه منظر هائل عظيم مل يقو قلبه املؤمن أن يتحّمله ومل تســتطع 
شــهامته أن تتقبَّله ومل يقَو عقله عىل تصديقه.. فهــؤالء الذين تكبَّد 
ُكلَّ املسافة ليوصل أكلهم.. هؤالء الذين ُظلموا.. هؤالء الذين قطع 
طريق أشجار البلوط وصعد عىل ســفح التلة لينهاهم عن الرسقة.. 

هؤالء.. »إخوته« الذين يقارب عددهم املائة.. قتلة..!

خرجوا من وراء الصخور.. أوقفــوا احلافلة.. أنزلوا ركاهبا.. هنبوا 
أمواهلــم.. ربام ذبحوهم مجيعــا.. تركوهم للذئــاب.. اختريت َأَمة 
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الزعيم.. اقُتِســم ما بقي من رماد احلافلة يف جو شبيه بطقوس غجرّية 
تقوم حول مأدبة عشاء..

دامت املذبحة حواىل نصف ساعة كاد عمي عامر أن جين خالهلا فكل 
مــا حارب من أجله يوًما صار هباًء منثوًرا، آمله أكثر أّن اجلريمة كانت 
يف معركة ظاملة بني أبرياء عّزل وبني قتلة مدّججني بالسالح واحلقد.. 

و»احلق«..!!

كّل يشء من حوله صار شاهًدا، األشجار ستشهد يوًما، والصخور 
ستشهد يوًما، حتى الدماء ستشهد يوًما..

.. اهلل.. اهلل نفسه كان شاهًدا..

ر بزوجته، يشٌء ما دفعه عائد إليها، رغم  يشٌء ما بداخله جعلــه يفكِّ
أّن ما حصل كان يثري يف النفس شــعوًرا باالشمئزاز واخلوف ولكنّه 
يف تلك اللحظة شــعر بحننٍي جارٍف إىل خالتي هجرية، متنّى لو أّنه ما 
خرج من املنزل بعد شــجاره معها، متنى لو يلقاها حااًل فُيلقي برأسه 
ي اهنياره، متنى لو  عىل صدرها ويبكي يف حرضهتا علها حتتميه من دوِّ
د عمي عامر بأّن  ما فعل شيًئا دون رضاها، يف تلك اللحظة بالذات تأكَّ

زوجته كانت دائاًم عىل حق..

سحب نفســه من خلف صخور التلَّة املرتاكمة أسفلها كنتيجة مجالّية 
حلركة مياه األمطار، سحب نفسه متسلِّاًل راجًعا جير أذيال اخليبة والندم 
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مطأطًئا مكســوًرا مذلواًل موجوًعا من دواخل دواخله، صاخ وعويل 
هة ُتدمي إنسانيَّته وبقاياها تقتلها،  النســوة ينخر كربياءه، واجلثث املشوَّ
هة  ا احلرشجة املتأوِّ واختباؤه أسفل التلِّ يســرتق النظر يوجعه جّدا.. أمَّ
ق عروقه جيًِّدا- تعيق اهلواء  للطفل الصغري- الذي يبدو بأنَّ السكني مل متزِّ

ومتنعه من الدخول إىل حيث مل يبق شيئ يف عمي عامر عىل قيد احلياة..

مرَّ دهر أو أقل أو أكثر عىل نصف الساعة، مل يكن يدري ماذا حيصل 
ولكنّه عاد إىل دنياه يف النهاية فاهلــروب من الواقع مل َيُدم ألحٍد أبًدا، 
ر فيه هو مالحقة هؤالء لــه بعد ختّليه عن إطعامهم، ماذا  وكّل ما فكَّ

سيكون مصري عائلته؟ كيف سيحميهم؟ أين سيذهبون؟..؟!..؟!

.. أْن تكــون من اخلاوة يعني أّنك منهم فقط ولســت أمًرا آخر غري 
ذلك.

عند عودتــه إىل املنزل أخــرًيا.. والطريق اليوم أطــول من أّي مّرة 
مضت:

- هجرية.. هجرية.. كانت هذه أّول مرة يناديا باســمها ألّن اسمها 
املعتاد عنده هو » يا مرا«!
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بعد النوفمرب السعيد أخربها عن زوجته وأطفاله.. ذات يوم قال هلا 
بأهّنا تلعب بالنار.. إهّنا أواخر الشتاء والربيع آت يوما..

عىل جرعاٍت؛ يوًما بعد آخــر حتتيس غريهتا، حتيا كلَّام كلَّمها ومتوت 
ة كرتياٍق  ه مرفًقا برأفته األبويَّ عندما يكلِّم األخرى.. أتراها تتناول ُسمَّ

خيفِّف عنها أمل موهتا اليومّي بدل أن خيلِّصها منه..

عائــًدا إىل األخرى من لقاء صغريته كآخر إنســان يشــتهي رؤيته 
يودِّعها.. عائًدا إىل زوجتــه.. هل تفرح كاألطفال أم حتزن » كعجائز 

القمر«؟.. 

بحوزة األخرى أربع قنابل تفتك صغرية زوجها هبا، وســاعية هي 
، وككلِّ  ا مل تعلم بأمــر اهلوجاء إالَّ إىل اهلوجاء بغري ســالح! ذلك أهنَّ

الشعوب العربيَّة.. متأخرة..

.. ليس أسوأ من غرية متأخرة!!

جماهرة بامتالكها ألغىل رجل عرفه تاريخ عمر الصغرية العشــقّي، 
هبا  هة مدفعها الرباعّي تصوِّ ُتناِزهلا دون حتــى أن تعلم بوجودها.. فوَّ
نحوها.. تغتــال كّل كربيائها.. هــذا الرجل ُملٌك هلــا إذن، وليس 
للصغرية أن تنتزعه منها فتطيح بعرشها ومتسح بأرستقراطيَّتها أرض 
ذكرياته، ليس هلــا أن هتدم حضاراته رغم جوعهــا الرهيب للهدم، 
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ه ماضيه فينهار أناها، كشعوٍب عربّية خّربت ماضيها..  ختاف أن تشوِّ
فسطا اخلراب عىل حارضها! 

ا؟ أأملك كّل  ا؟ هل ســأكون زوجة ثانية حقَّ - هل سأفعل هذا حقَّ
هذه الشجاعة وال أدري؟.. تساءلت الصغرية يف صمت.

كتناثر تلــك األيــام.. ذاُت األيــام.. تناثرت كرامتهــا وأنوثتها، 
وكربياؤها، عصمتها وعصاميَّتها، اعتصامها بتلك األيام..

رت قبول هكذا حب؟ من أين يل  - متى غرّيت نظريت للحياة؟ متى قرَّ
هذا؟ كيف يل هذا؟ هل يل هذا؟؟

.. واصلت صمتها املتسائل.

سألته التي يف بيتها خفُّ حممله: 

- ألديَك امرأة أخرى؟

   ...الصغرية ربام..؟ 

يقا كام عرفته صغريته دائاًم: أجاهبا ِصدِّ

 - أجل..

مل تعره اســتغرابًا.. أمل تكن تعرفه بام يكفي؟ كيف باهلل عليها ساكنته 
طوال هذه احلياة؟ كيف عارشت هذا العنقاء وال تدري؟
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 استطرد إمعاًنا منه يف صدقه املستمّر: 

- ولكن املهّم أّنني أعود ألبيت هنا... معكم..

.. املهمُّ أّنه يعود ليبيت عندها.. ولكن العنقاء لن جيالسها كام جيالس 
صغريته، لن يضاحكها صخًبا، لن يوصله امتالء جســدها عىل مجاله 
حتى إىل منتصف الطريق املؤّدية إىل رعشــة العاشــق املستنسخة حًبا 
عن شــغف صغريته، لن تعرفه يوًما، أمامها زوٌج طبيب، ويف حرضة 

صغريته هو العاشق احلبيب.. أال يكفي الصغرية هذا عزاًء..؟

لن تعيــش يوًما لتحّدق به عاريا ملء أعينهــا، صوته معها حّيي يف 
انتحابه احلزين املحتجب كعروس ختشى أن تنال األعني من عذرّيتها، 
وبني ذراعي صغريته عّرى صوته عىل روعته شادًيا.. أحبك.. يا أمي 
ى عينيه ليبرصها سيدة نســاء الدنيا.. أحبك.. يا أمي  الصغرية.. عرَّ
الصغرية.. عّرى قلبه ليتوجهــا حمضّية قرصه الرخامّي، صير مفتاح 
ي أرجاء  غرفتها يســتفز رجولته قادًما إليها، مهســاته الصارخة تدوِّ

قرصه الرخامي.. أحبك.. يا أمي الصغرية.. هامًسا..

.. لعلَّه يشتهي أن يتكلم هامًسا عندما يتكلم عن احلب..!

هو الرجل العنقاء، هو احلاكم اجلائر يف ابتعاد صغريته عنه، هو الذي 
ه الصغرية.. أليس» الكربياء.. أال يراك  ه... وأمُّ مل يره أحد عارًيا إال أمُّ

اآلخر عاريًا أبًدا« تتساءل »أحالم مستغانمي«.
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د آخــر إذن..! ويف هذا عزاء  يســتلزم منطقيًّا أن تكون األخرى جمرَّ
لذكائها..

- ال أظــنُّ هذا الرجل ســيتوّقف عن مفاجأيت، مــاذا تقصدين بأّنه 
متزّوج؟ ماذا ستفعلني؟ عليك أن هتريب.

- إىل أين؟

- ال يم فقط اتركيه وارحيل.

- بكل هذه البساطة!

- وما املانع؟

- أنا أحب دنيا! وهذا العنقاء هو السبب الوحيد لبقائي عىل قيد احلب، 
وأن أستسلم يعني أيّن أفقد كل ما بقي لدّي من احرتام لنفيس.

- ماذا تقصدين؟ عودي إىل رشــدك، إّن هلــذا الرجل زوجة هي أمُّ 
أوالده األربعة.

- ولكنّها لن حتصل عىل أكثر من هذا.. ويف هذا عزاء لظيّل.

- ما بك هل تريدين أن جتلطيني؟ من تكونني أنت مقارنة معها؟

- أنا صغريته اللذيذة.. أنا حبيبــة العمر، لعبته الغريبة، قطَّته املدّللة، 
حبُّه الراقص، عشقه املمنوع، رغباته جمتمعة، مرحه املكبوت، نكاته 
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الشامتة، شــاغلة وقته ودنياه، شغفه املجنون، أنا دموعه املستعصية 
أملًا وذرف دمعه الســخّي مًعــا.. أنا.. أنا سه الكبري، أنا شــقيقة 

الروح... ويف هذا عزاء ملكري.

- واهلل ما عدت أعرفك، لقد جننت..

- األعجوبة أينِّ وحدي من اســتنفر جتاهي قلبه فأخرجته عن جمال 
الوفاء.. إنَّه الرجل العنقاء.. إّنه حب حيايت.

قيني إّن اإلنســان ال يســتطيع أن  - ال ُتطلقي كّل هذه األحكام، صدِّ
يبدي رأيه بمن حيبه ألن العاطفة تعميه وتظّلل عقله، أنا أرجوك أن 

تبتعدي عنه.

هي إنسان غريب ترغب بكثرة يف أن حتب، فهناك دائاًم أناس يريدون 
أن حُيِبُّوا واحلب عندهم شعور إرادّي مبتغى يف حّد ذاته..

عانــت الكثري من املشــاكل الكثري منها، وحصلت عىل شــخصّية 
ا يف  دة بني ال وأجل، هي شــخص مؤثِّر جدَّ متذبذبــة فهي دوًما مرتدِّ
اآلخرين أفكارها تسرتعي انتباه الناس غالًبا وهذا بفضل حّبها الكبري 

لالطالع كمحاولة أخرية للتميز، فالعيش يف الظلِّ خينقها.

وهكــذا ويف رحلتها للبحث عــن بقعة ضوء جتد فيهــا القليل من 
االهتامم والرعاية اســتنجدت بوالد دنيا ليجد هلا عماًل، وشاء احلب 

أن يكون يف حملٍّ للحلويات..
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بعينيه البنيتني كان ينظر نظرته األوىل، له اســتدارة غريبة حول عينيه 
ا، كان يقف يومها أمام  التعيستني جتعل نّظاراته الطبّية أمجل، هادئ جدَّ
البــاب واضًعا يديه خلفه، وحني خرجت صغريته أمامه ملحها بدوره 
وابتسم وجهه الوسيم اهلرم، كان يرقبها مسرتًقا النظر من خالل فتحة 

الباب ويسأل نفسه طوال الوقت:

- هل أحبَّتني كام أحببُتها؟

فقط عليها أن حتبه هبدوٍء كهــدوِء هدوئه الصاخب.. هدوءه يلتهم 
كل هفواهتــا، يداعبها، يشــعلها، وينجيها من ناره، اســتكانُتها إليه 
ُتربُِكها واستكانُته إليها ُتلِهُبها، فقط عليها أن حتبَّه كل يوم وكل عمر.. 
حتى ينتهي احلب.. حتى تبعث مــن جديد.. حتى هتبه كل ما فيها.. 

فتكون ملكه.. له.. فيه.. به... مرة واحدة إىل األبد...

ســيكون عليها أن تعيش أبدًا لتحيى حبه، لتشاركه دفاعه عن شباك 
قلبه، فخطته الدفاعّية بامتياز حتتاج ألنثى تتقن لعبة احلضور الطاغي 
يف أكثر من منصب، سيكون عليها أن تولد آالف املرات حتت قدميه، 
هتا له عنــد كل إغراء.. هذه الرمحة الالمتناهية املتدفقة  أن تعرتف بُبنوَّ
حًبا تذهب بشهواهتا إىل أعنفها.. تائهة.. هائمة.. عاشقة.. مستسلمة 
النتداب أبّوته فيها، هذا الكائن عىل بساطته يأسها، عفوّيته املختبئة 

عىل استحياء يريد أن يقول أحبك.. فيقول:
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- أحبيني.. »بال عقد«..

عىل قدر ســيد احلب أحبته.. أحبَّت ســّيدها.. شيخ املحبني، شيخ 
اآلباء، شيخ حممّية الرجال.. سّيد الرجال.. أحبته كام أمرها راجًيا..! 
بعنف، بلذة، بأمل لذيذ.. إن جاز أن يكون لألمل لذة، بانخطاف راقص، 

بانبهار موسيقّي، بعفوّية القطط.. بكل ما آتتها احلياة من حياة..

يعلِّمها كل يوٍم حًبا عىل مقاســها كلَّام أرادت وآخر عىل مقاسه إذا ما 
أراد، هو رجل البســاطة املمعنة التعقيــد يتمنى عليها أن يرتديا ذات 

املقاس، يقول:

- أن حتبيني فأنت عرضة للضياع وسُتضيِّعني ضمن ما سيضيع منِك 
مقاســِك، أْن أحبِك يعني أن ال تفكري بعد اليوم بأّي مصمم آخر 

وحدي معنّي بإلباسك!

كمن مل يفهم شيًئا من سطوة كلامته تساءلت:

- ملاذا؟

- ألّنني الرجل!

هذه أّول مــّرة تدخل فيها كلمة »رجل« إىل قامــوس حياهتا، قبلها 
كانت قبيلة الذكور املســتذئبة املتامخة حلدود وجودها تعيث بنفسّيتها 

خراًبا.
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متى اســتطاع احلب أن يفعل هبا كل هــذا؟ كيف له أن يكون جباًرا 
هكذا؟

احلب.. نحن حتام نســتطيع رشح كل يشء عنــه، أوهامه، جنونه، 
قبالته، آالمه، صخبه، صمته، عواصفه، شغفه، دموعه.. انكساراته.. 

كل كل ويالته، يمكن رشح كل يشء عنه.. إال وجوده..

نحن نحب وكفى، نحن نحب ونفــرتض بأّننا نعرف كل يشء عن 
كائننا احلّبي، نعرفه متاًما، نعرف بأّنه مزاجّي وأنايّن ومغرور... نعرف 
عيوبه كلَّهــا ونفرتض أيًضا بأّننا نحبها، كيف هلــذا أن يكون ممكنًا؟ 
أليس احلب عظياًم؟ ننظر إليه فيخربنا هامًســا بأّنه حيبنا وهذا باألصل 

يكفينا وكفى.. دون سبب..
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***

- ماذا فعل ابني يا سيدي؟

- إذا مل خيرج حااًل سوف متوت العائلة بأكملها.

ارجتفوا مجيًعا خوًفا ومهانة ولكن الصغرية مل تفعل بل وقفت شاخمة 
وكأّن »أولئك« مل يقتحموا املكان وال عاثوا بســاكنيه ذالًّ وال اقرتب 
واحٌد منهم من أخت رياض وأمســك بشعرها الناعم املنسدل نزواًل 

ليغطي انحناءة خرصها النحيل:

- إذا يا حلوة! رياض غري موجود؟

ارتعــب اجلميع وفهموا مقصد هذا الرجــل الدينء.. - إن صّح أن 
يسمى رجاًل- ولكن الصغرية مل تفعل بل استمرت شاخمة وواصلت 
تنتف أوراق زهر الياســمني، عندما تقــّدم الرجل من جّدها ورضبه 
بمؤخرة مسدســه يف نّية منه إلســقاطه وقد كاد ينجح لــوال أّن ابنه 

األصغر أسنده:

ة.. أين ابنك الكلب؟ - هيا انطق أين...؟  وشدَّ عىل ثياب العجوز بقوَّ

- لقد أخربتك يا بني هو ليس هنا أنا مل أره منذ أسبوع.

كانت الصغرية متشّبثة برباءة أطفال بيديا الصغريتني اللتان علقت 
هبام رائحة الرباعم بجلباب جدهتا التي لفظت الشهادتني بني شفتيها 
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فلم يكن هلا صوت سوى تلك احلرشجة ترتّدد بني شفاهها مل تسمعها 
إالَّ صغريهتا الصغرية..

اآلن أدرَكت بأّن شــيًئا خطرًيا حيدث وبأّن شــيئا مؤمًلا سيحدث.. 
ة األوىل يف حياهتا وَملَّت عبق الياسمني..  فخافت بجنون.. خافت للمرَّ

ة األوىل يف حياهتا..  حدث هلا أن مل متلك سيطرة عىل نفسها للمرَّ

ة األخرية،  ا تبتلع اهلــواء للمرَّ ــدت وكأهنَّ ة وتنهَّ ة بقوَّ تنّفســت اجلدَّ
ألقــت بعكازها بعيًدا وكأهّنــا مل حتتج إليه يوًما، واســتقامت وقفتها 
رافعة رأسها إىل حيث املجد واخللود وكأهّنا مل مترض أبًدا من قبل.. ثم 
أفلتت يد صغريهتا هبدوء بعد أن ضغطت عليها وكأهّنا ال تريد تركها 
ة الذي بقي بداخلها واستذأبت كأّي  قّط.. استجمعت كل فتات القوَّ
ة شاهقة رجولتها عال رأسها وهجمت عىل شبيه الرجال ذاك  أّم بربريَّ

ممزقة دليل وسامته الوحيد..

ر هذا اليشء مكانه ومل يصــّدق لفرط جبنه بــأّن هنالك من  تســمَّ
الشجاعة يف قلب امرأة عجوز ما يكفي كل رجال العامل وأسياده.

ل الصغرية عىل نفسها خوًفا  اهنارت العجوز مبتلة األسامل أرًضا فتبوُّ
ا جدهتا فلشــدة ما َأَخاَفت مل تعد صغرية.. وبللها  ا صغرية أمَّ كان ألهنَّ

ا صغرية..! املزمن ليس ألهنَّ

سقوطها عىل األرض وّلد صاًخا جنونّيا لدى أوالدها، بينام وقفت 
حفيدهتا برهــة تنظر إليها وهــي تغمض عينيها وتلفظ الشــهادتني 
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بصوت مرتفع هذه املرة، حاملة ســبابتها اليمنى وهي ترمق صغريهتا 
هتا  بنظرة ما.. فانتفضت فجأة وتراجعــت إىل الوراء وكأهّنا تلوم جدَّ
عىل يشء ما، يشء حــدث بينهام، مها فقط تعرفانه.. فثمة دوًما أسار 

بني اجلّدات وصغرياهتن..

ل كرامة ريــاض االختباء بعيًدا فقفز من  أمام كل ما حيدث مل تتحمَّ
مكانه وخرج من خمبأه خوًفا عىل عائلته من وقوع أمور قد ال يســامح 

نفسه عليها مطلقا إْن حصلت.

جــرى »أولئك« نحوه وطّوقوه وبنربة ســاخرة منترصة قال شــبيه 
الرجال:

وه إىل العربة. - أنت هنا يا كلب.. قيِّدوه وجرُّ
- رياض يامَمِّي! ماْخ ْهسوطيذ؟!1

ــذت احلفيدة هلا مكاًنــا نائًيا وأخــذت ترمق كل هــذا بعينيها  اختَّ
املبتســمتني وجاًل، كأّن ال يشء مما حيدث يعنيهــا بعد اآلن، تنظر إىل 
جدهتا امللقاة أرًضا وخالتيها املرمتيتني عىل جثة األســد امليت تندبان 
فقدانه، ثم تسرتق نظرة إىل »أولئك« جيرون أروع خال يف هذا الكون 
بأكمله.. بجباله وووديانه.. بمدنه وقراه.. بأهناره وبحاره.. بسهوله 
وأعشــابه الناعمة.. رياض هو األروع عىل اإلطالق!! ثم تعيد النظر 

- كلامت باللغة الشاوية وتعني: رياض يا بني! ملاذا قفزت؟!   1
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إىل جّدهتــا ثم إىل جدها وخاهلا األصغــر اللذان يلحقان رياض وهو 
ة األخرية..  يطلب منهام الســامح فالكل كان يعرف بأهنم يرونه للمرَّ
قبل اضمحالله.. تقلِّب نظرها حيث صاخ وبكاء خالتيها يكاد يبلغ 
عنان الســاموات.. ثم تنظر إىل نفسها.. إىل ثياهبا املبتلة وال تعرف بأّن 
اخلدر أصاب ســاقيها فهي مل خترب هذا الشــعور قباًل، وال كان لديا 
وقت لتشــعر هبكذا تفاهة، كل ما أرادته يف هذه اللحظات هو العودة 
إىل املنزل شعرت بأهّنا ال تنتمي إىل هذا املكان وال إىل هؤالء الناس.. 

اختفى رياض يف هدوء الدرب املشقوق وسط الزيتونات إىل األبد.. 
واختفى خلفه حلم صغري خاس بقضاء عطلة ربيعية مجيلة، فيكفي أن 

تنوي هذه املسكينة اللعب حتى تقوم الدنيا حوهلا وال تقعد..

وحيدة هي وخائفة.. كورقة ترجتف ظّلت واقفة هناك دهًرا دون أن 
ل، مّرت  يلحــظ وجودها أحد ودون أن تتمكن من التوقف عن التبوُّ
عليها سنوات وهي باســقة يف ذلك املكان، سنوات للضياع وأخرى 
للحرمان، ســنوات لألمل وأخرى للذّل، ســنوات للعذاب وأخرى 

للجروح.. سنوات للموت..

مل تنــس الصغرية ذلك اليوم أبًدا ومل تعــد إىل بيت جدها بعده أبًدا، 
تركت جســدها الصغري منتصًبا هناك وغــادرت إىل حيث ال عودة، 
مل يّمها إن بقيت صغرية دهًرا، الوحدة واخلوف اللذان شــعرت هبام 
يومها فاقا قدرة اســتيعاهبا، فغادرت إىل حيث عمي عامر، سارت يف 

طريقها املوهوم دون أن تكون قد تركت مكاهنا متاًما..
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منذ صغرها وهي صغرية، منذ صغرها مازالت صغرية وهذا الطريق 
ما َفتِئ ينتهي..

إهّنا اآلن كائــن ضعيف كأضعف ما تكون الصغــريات، مذهولة؛ 
بلهاء تتَّخذ ركنًا صغرًيا من املنزل ســكنًا هلــا، مل يالحظ أحٌد فداحة 
خســارات هذه الصغرية وال ألقى أحٌد باالً لصمــت أنينها رغم أّنه 
ًيا يف أرجاء املكان.. لكثرة املصائب هنا مل يعد ألملها ترتيب..  كان مدوِّ
ل أكثر رغم أهّنا  هــا املنهكة من تعب الوضع مل يعد بوســعها التحمُّ أمُّ
ة األلف رجل، لقد خارت قواها وتســلَّل الربد إىل عظامها  تبدي قوَّ
ت عيناها من كثرة السهر والبكاء والسري يف  فانتفخت رجالها وامحرَّ
تها.. حناهَنا، وهاتان  برد قسنطينة الالســع الذي أخذ منها رفقة صحَّ
الصغريتــان أخذتا يف االبتعاد عن أبيهام، فيشء ما داخل أشــبال كل 
لبؤة حيذرهم من األســد عندما يكون هائًجا، وعمي عامر وصل إىل 

أقىص درجات حياته اهليجانيَّة..

إّن أحــد أهم أجزاء عالقة عمي عامر بعائلتــه بدأ يتآكل ويذوب.. 
احلب..

بقاء الصغريتــني وحدمها طوال الوقت جعل األمر قاســًيا عليهام، 
أحالم لصغر حجمها وعمرها كانت تلقى الرعاية من خالتي هجرية 
عكس أختها التي أحّبت عمي عامر أكثر فلم تكن تفعل شــيئا خالل 
ســنواهتا األوىل إال وهي معه، لقد غمرهــا أبوها ببعض حبه وبادلته 
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بكل مــا آتتها احلياة من براءة حبًّا أكرب، واليوم فقدت االثنني مًعا فلم 
يعد لدى خالتي هجرية متَّســع حلنان أكرب متنحــه لصغريهتا األكرب، 
ومل يكن لدى عمي عــامر وقت ألّي حنان وربام مل يتبق لديه يشء منه 

بتاًتا.. ورياض.. قد مات.

ه بيشء من احلزن  ت اجلنازة املزدوجة لرياض امليت فرًضــا وأمِّ مــرَّ
وكثري من التســليم للقدر، فقد بدأ الناس يعتــادون موهتم مقتنعني 
بقدرهم املبهم ومصريهم املرسوم، صرّيهم املوت جمموعات إنسانيَّة 

مندهشة أكثر منها خائفة.

يدفنون كل يوم عزيًزا ويودعون أحالمهم إىل جواره الرتاب، يدفنون 
كل يوم حبيًبا وال يشتاقونه بانتظار حلاقهم به..

مل نخرس شــيًئا أيامها بل كســبنا قدرة اجلفاء.. كالَّ مل نخرس احلب.. 
اإلخالص.. الكرامة.. الصفاء.. اإلحسان.. الرّب.. السالم.. اجلامل.. 
العفوية.. اخلري.. كل اخلري.. مل نخرس كل ذلك بل َأكَسبنا القدر أقنعة 

حيوانيَّة غابيَّة، لكل منَّا قناع عىل مقاسه.. أغلبنا ضباع مستذئبة..

ة، تريد أن تغادر ولكنّك  كم آمن الناس أيامها برخص النفس البرشيَّ
ال جتد مكاًنا هترب إليه، ألّن وطنك ما عاد يتَّســع ألّي جرح آخر فقد 
ســبقوك واحتلوا كل بقعة ضوء صاحلة للبــكاء، وأنت اليوم سيع 

االنكسار واخلوف واخليانة والنسيان واألمل.. واملوت..
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إّن الذين قبلــوا بمنطق الوئام املجنون هم بقّية ما تبقى من شــعب 
استنزف املوت عقله أثناء تزاحم القبور، وحده اخلائف من الذبح قال 

نعم..

أولسنا متساوين مجيعا أمام خوفنا من الذبح؟

.. حتّية إىل شهداء التسعينّيات األحياء منهم واألموات..
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***

» أسوء ما قد حيصل للمرء أْن يبقى دون حب وال عمل «.
حكمة ما

».. وكلُّ ذلك كان مكتوًبا فوق«.
ديدرو
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***

ل عالمة  يف تلك األمسية الغريبة التي حصلت الصغرية فيها عىل أوَّ
امتيــاز يف مادة الرياضيات مل يكن يوجد يف البيت أحد، دخلت الهثة 
تبحــث عن أمها بغريزهتا؛ تريد أْن تطلعها عىل عالماهتا فهي تعلم أّن 

عمي عامر لن يكون هنا ألسبوع آخر وإاّل ألسعت إليه أواًل.

ي! لقد عدت.. أيــن أنِت؟ ألقت نظرة خاطفة عىل املكان ومل تر  - أمِّ
أحًدا إاّل أباها.

يف منــزل عمي عامر أنت ال حتتاج أن تبحث يف الغرف كلها، فاملنزل 
هو غرفة واحدة كبرية تتوســطها أربع أعمدة إسمنتّية عريضة.. غرفة 

مظلمة باردة ال حب فيها وال نور.. غرفة كبرية.. دهليز..

منزل افــرتايّض ألّن هذا الرجل مل يكن يّمه بشــكل كبري إمتام بناء 
منزله، بينام أتاح ذلك لساكناته أْن يتخيَّلن منزهلّن كام حيلوا هلّن.. فبني 
العمودين األولني إىل غاية حدود فتحة الباب غرفة املعيشة.. وحيث 
آخر عمود مطبخ افرتايّض بجانبه غرفة نوم البنتني وأخرى للوالدين 

وحتى غرفة استقبال إْن أردن، أليس اخليال متاًحا للجميع جماًنا!!

- أيب! أنت هنا متى عدت؟..

ركضت إليه وارمتت عليه ضاحكًة فرحًة برؤيتها له أكثر من فرحتها 
بعالماهتــا، ضّمته إليها بقوة ومل تلحظ جفاءه الزائد جتاهها هذه املرة، 
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ما يف الركن قريبا من ذات الكريّس اخلشــبّي.. رأســه بني  كان متكوِّ
به وتســخر منه،  انه، بداخله أصوات قاســية تعذِّ ركبتيه وذراعاه تلفَّ
جتلده وتضحك عىل عواءه املكتوم، كمن فقد عزيًزا كان يئنُّ من األمل؛ 

عضٌو ما استأصل من هذا الرجل!

ام  - متى عدت أيب؟ لقد اشــتقت إليَك، ســألُت أمي عنَك كل األيَّ
املاضية وكانت تقول بأّنك ســتعود قريًبا ولكنها مل ختربين احلقيقة 

ألّنك أطلت غيابك عنّا حًقا هذه املرة.

ق بعيني  مل يردَّ عليها بل انتزع رأســه من سدابه بتثاقل عنيف وحدِّ
خالتي هجرية املزروعتني برأس صغريهتا الصغري.. بينام أمتَّت كالمها:

- وقالت بأهّنا املرة األخرية التي ســتغيب فيها عنّا.. ثم توشوشــه.. 
سمعتها هتمس خلالتي ذلك اليوم عندما زارتنا قالت بأّنك سترتك 

اجلامعة، أيب صحيح أّنك لن تغيب عنّا؟ قل أهذا صحيح؟

دفعها بعيًدا عنــه وانتصب واقًفا وهو ينخرهــا للمرة األوىل بتلك 
النظرة التي تبعث فيك ذلك الشعور املألوف وسأهلا: 

- أين أحالم؟

- ال أعلم، تركتها هنا مع أمي صباًحا، صحيح أين هي أمي؟

- ابحثي عنها عند دنيا هيا حتّركي.
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- ملاذا؟

- قلت حتّركي.. توّقفي عن طرح أسئلة أمك الغبية.

- أين أمي؟

ات، حتى  كها ملرَّ شد عىل نعومة وجنتيها بيديه املنكرستني حزًنا وحرَّ
ُيشعرها بأملٍ أراد له أن حيدث من عدة نواٍح.. وصخ هبا:

- قلت توّقفي عن طرح األســئلة الغبيَّة التي إعتادت أمك طرحها، 
أحرضي أختك حااًل إىل املنزل وإياك أن تتأّخري.. 

.. ثم أفلتها..

- أنتّن عار.. أنتّن إثٌم شديد.. أنتّن عار..

َحَبســت دموع ابتســامتها خوًفا، ولكنّها مل متلك إىل دموع ساقيها 
شيًئا.. فهذه وجه آخر للخوف..

.. ســارت الصغرية يف طريقها.. يا ذلك الطريــق املظلم الذي كلَّام 
أظلم عليها مشت فيه، منذ صغرها وهي صغرية منذ صغرها مازالت 

صغرية، وهذا الطريق ما فتئ ينتهي..

- أحالم! هل أنت هنا؟

تناديا أحالم من وراء الباب:
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- أنــا ألعب بدمية دنيا اجلديدة وقد عادت من املدرســة اآلن مثلك، 
أدخيل لنلعب مًعا مجيًعا..

- كالَّ علينا أن نعود اآلن، أيب يف البيت.

جتري:

- دنيا! غدا نلعب صحيح؟.. نــادت أحالم عىل دنيا بصوت مرتفع 
لتسمعها من وراء الباب املوارب.

- متى عاد أيب؟ لقد خرجت صباحا أللعب يف بيت دنيا ومل أره عندما 
عاد.

- أين أمي؟ أمل تريا منذ خرجت؟

ا قالت بأنَّ أيب سيعود اليوم ولن يغيب بعد اليوم. .. آه حقَّ - كالَّ

- ولكنّها غري موجودة يف البيت أين تكون ذهبت؟

- اسأيل أيب.

- إّنــه غاضب وال يريد أن جييب، ال تســأليه عــن يشء وال تكّلميه 
مطلًقا.

أحالم ليســت بحاجة للنَّصيحــة أبًدا فاجلــدران االفرتاضيَّة التي 
وضعتها بينها وبني عمي عامر مل يكن هناك ما يمكنه حتطيمها.
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***

.. هجرية هربت.. يا للعار..

تركت بناهتا غادرت زوجها.. وهربت.. يا للعار..

اآلن لن يسكت أحد، اآلن للجميع أن حياكمها، اآلن لن يرمحها أحد 
فالعار قد حدث..

- عامر يا وليدي! ملاذا جتّر الفتاتني هكذا؟ عىل رسلك بني.

- إياِك أن تقويل شيًئا فهّن عار.

د صغريتني. ام جمرَّ - ماذا تقصد؟ إهنَّ

- صغريتني ألّم فاجرة.

- حــرام عليك أن تقول هكــذا كالم عىل زوجتــك، فهجرية امرأة 
رشيفة.

- هربت الرشيفة يا أمي! لقد هربت وأحلقت يَب العار.

- مستحيل ماذا تقول؟ هذا مستحيل..

- هذا واقع..

.. يدفع بالبنتني إىل الغرفة ويوصد عليهام باب الرشف..
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- لكن متى؟ كيف؟ ماذا تقول؟

جيلس عىل األرض ممسًكا برأسه قابًضا عىل قلبه فام يعانيه ليس موًتا 
إنَّه العار..

- أختي! ماذا يعني أيب بأّن الرشيفة قد هربت؟

- الظالم هنا شديد أريد أن أخرج.

- ال ختايف يا أختي! ســوف نخرج قريًبا وسوف نرى النور، أخربيني 
من الرشيفة؟

- دعيني أســتمع إىل كالمهام ألعرف شــيًئا، ولكن متّسكي يب جّيًدا 
أحالم! فأنا أخاف الظالم.

- بعد أن أتيت بِك إىل هنا أخربهتا صباًحا بأْن جتمع أشــياءنا لنرحل 
ونجتمع كّلنا هنا.. ولكنّني عندما عدت..

أسكتته احلنقة يف صدره عىل امتداد حنجرته.. ثم أكمل:

- مل أجدها لقد هربت..

- ولكن كيف عرفت بذلك؟ ربام هي عند إحدى اجلارات!

- كال لقد بحثت عنها، ثم إن خروجها من بيت زوجها دون إذن يعدُّ 
عاًرا بحّد ذاته.
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- أنــا ال أصدق، عليك أن تبحث عنها جّيــدا قبل أن تقول مثل هذا 
الكالم اخلطري.

- أنا أعرف ما أقول، أنا أعرف ما أقول لقد أخربوين بأهّنم رأوها.. أنا 
أعرف ما أقول وال أريد أّي جدال يف هذا املوضوع هل هذا مفهوم؟

- مِن الذي رآها؟ ماذا حيدث؟

ة أخرى  - قلُت لِك بأنَّ هجرية هربت وال أريد ذكر هذا املوضوع مرَّ
ي.. فأنتّن عــار.. أنتّن إثٌم  فاســكتي وال تدعيني أنســى بأنَّك أمِّ

عظيم.. أنتّن عار..

يف ثورة هيجانه.. أسع باجتاه ســجن بنتيه وفتح بابه.. ركل أحالم 
فأســقطها بعيًدا عن أختها.. محل بقعة البول تلك من خديا ورفعها 
ق هبا ملئ عينيه فهو اليوم يكرهها ويريد هلا أن متوت حتاًم.. عالًيا ليحدِّ

- جيب أن متويت أنت صورة عن أمك.. أنِت عاٌر حياك يل يف الظالم.. 
أنِت أسوء ما حصل يل يف حيايت..

كانت اجلدة مرتعشــة القلب مرمتية عىل رجيل ولدها املرجتفتني ويف 
حماولة منها لثنيه عن نِيَّتــه اآلثمة قبَّلت أصابعه وهي ترجوه أن يرتك 
ل، تنظر إىل وجهه األمحر  ابنته وشأهنا.. بينام مل تفعل الصغرية غري التبوُّ
ي َذَهَبت واجلزء اآلخر  وعينيه السوداوين بعمق، جزٌء منها يرصخ أمِّ

ا أناها فلم يفعل شيًئا فقط هذا العلو الشاهق يعنيه.. كان يبكيها، أمَّ
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عندما َعِلَمت بأنَّ أّمها قد غادرهتم مل تعد تعلم ما حيدث حوهلا فقدت 
اتصاهلا بالعامل اخلارجّي، هي مل تقّبلها صباحا.. مل توّدعها.. مل تقل هلا 
كم أهّنا كانت سعيدة بالعيش معها طوال هذه السنوات.. مل تنظر إليها 
ملــئ قلبها وعقلها وحناهنا لتتذّكر وجهها إىل األبد.. كان قلبها خيفق 
ا وهي مل تتحّمله، كان يؤملها كثريا إّنه ال حيتمل..  ة وهذا مــؤمل جدًّ بقوَّ

لن ترى أمها مّرة أخرى.. عمي عامر يكرهها.. ورياض قد مات..

ذهبــت هجرية مع الريح ومل تعد.. عىل عمي عامر أْن يســتيقظ غًدا 
وتكون هي قد ماتت بكل اللغات.. ليعيش أبًدا.. البّد هلذا التمثال أْن 
يدفن وعىل حرائقه أْن تنطفئ، عليه أْن يرتدي معطفه البنّي كأّنه قطعة 
دة من عبق مســتعِملتِه فيفقد هذا اليشء عاطفته املختزنة يف  ثياب جمرَّ
قيمته ويصبح بإمكان عمي عامر مع صغريتيه أن يشيعوا متثال هجرية.

لن يســاحمها يوًما وســوف يعيش مع هذا العار إىل األبد، ســوف 
هبا دائاًم، سوف لن يعرف السكينة يوًما فالعار  ب هبا هي التي عذَّ يتعذَّ
ينمو عىل وجهه كل يوم.. كل ســاعة.. كل دقيقة.. كل شهقة عار.. 

كّلام تذكر بأّن هجرية زوجته.. كانت زوجته..

ها عاًرا لن يستســلم  لن يســاحمها هو الذي يعترب ســالمها عىل عمِّ
حتى يقتل ذكراها بكل القلوب وهذا ليس غريًبا، فمن شــيم الرجال 
املســتحدثة أن يقبلــوا بك حمتال ألهّنــم ال يســتطيعون إخراجك، 
بون بك حزًبا  ويقبلونــك قاتاًل ألهّنــم ال يملكون لك شــيًئا، وُيرحِّ
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إيديولوجّيــا ألهّنم خيافون إلغــاء انتخاباتــك.. ولكنَّهم ال يغفرون 
لنسائهم وال حتى ظهورهنَّ للعلن ألهّنم يستطيعون تأديبهن، فاملسألة 
ة ال أكثر وال أقل.. ورّبام هي مسألة ترتيب  إذن هي مسألة قدرة جسديَّ

للعار!!
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***

كم كان الشــتاء طوياًل تلك الســنوات.. آٍه كم كان الشتاء طوياًل.. 
وكم هي مجيلة رائحة هذا الربيع الشتائّي.

انرصَفت من العمل ذات مســاء مجيلة كأمجل ما تكون الصغريات، 
أسعت إليه فشــقيق الروح ينتظر، وكحبيبة تنتعل عنفواهنا مل تستطع 

التوقف عن اجلري..

- أنا ذاهبة إىل حيث ال يشء إال سيِّدي احلبيب.. خاطبت نفسها.

هــا هو منزله مجيل كام توقَّعت.. ها هــي نافذة غرفتهام اخلجولة كام 
توقَّعتها.. وها هو باب الرسداب..

ال يشء بداخلها قال ال تذهبي، ال يشء منها قال ال تذهبي، ال يشء 
حوهلا قال ال حتبيه، فِكُرها قال رجل متزوج و أكمل ســباته، وقلبها 

قال أنا أعشقه وأكمل ارتباكه املتيّقن..

- آسفة ألّنني جعلتك تنتظر طويال.

- ال مشكلة يف ذلك، انتظاري لك أمجل ما حصل معي يف حيايت.

- كيف حالك سيدي؟

..سيدها احلبيب.. طبيبها املداوي يعلِّمها أن تصغي السمع له وحده 
ثم يرتكها فال يكون يف وســعها أن تصغي السمع لشخص آخر أبدًا، 
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جيعلهــا حتفظ تراتيل حبــه املتلّوة عىل أذنيها مهًســا.. ليس هلا إالّ أن 
حتفظها، فسيِّد الرجال أعظم من أن ُتنسى صلواته، وهذا مربك لفتاة 

ال تتقن فن الثقة مثلها..

- هذا منزلك صحيح؟

- نعم.

استغربت وساورها إحساس غريب مل تعرف ما هو:

- أنت تعيش هنا مع زوجتك وأوالدك؟

مل جيب عىل سؤاهلا ألّنه ال يريد أن يفسد متعة النظر إليها غيورة دون 
أن تعرف بأهّنا كذلك:

- لو علمُت بأّن احلياة كانت ستهبني حبِك لكنت انتظرتِك دهًرا من 
الزمن ويزيد.

- أخربين أنا أريد أن أعرف أين غرفة نومك؟

مازًحا:

- كان السؤال هل تعيش هنا؟ ثم أصبح أين الغرفة؟ أرجوك أخربيني 
عىل أيام أجيب؟

- عىل االثنني مًعا، وملاذا سافروا مجيًعا؟ 
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- ملاذا أنت عجولة دوًما؟

انتفضت بدالل مصطنع:

- ال جتب عىل أسئلتي بسؤال، هيا أخربين.

- أمرِك.. نعم نعيش هنا وغرفة نومي هي األوىل أمامك.

- وتنام هي معك؟

ضحك بلذة واقرتب منها: 

- يا قطتي الغيورة كم أحبِك.

- أنا ال أغار، ال تقل هذا.

يقرتب منها خطوة ويمســك بذراعيها بحنان أبوّي هامس ثم ينزل 
ق بابتسامة عينيها ملء عينيه اهلادئتني: إىل مستواها ليحدِّ

- بىل أنِت أمجل غيورة رأيتها يف حيايت.

مرتبكة:

- هل تنام منفرًدا حًقا؟

مل جُيــب ألّنه ال يريد أن ُيضّيع هبة احليــاة وصغريته معه يف الرّد عىل 
أسئلة يعرف هو إجاباهتا:



�سرداب العار104

- أال تريدين أن تري غرف الشقة كلها تعايل معي..

مدَّ يده فاســتقبلتها بيديا وكأهّنا فعلت ذلك دوًما.. سار هبا مرشًدا 
فتبعته دون أن تتســاءل حتى.. جال هبــا يف املكان مداعًبا فضحكت 
ملء عشــقها.. نظر إليها فبادلته النظرات.. هالٌة من ســحٍر جنويّن 

أنارت ابتسامة عينيها..

وجَهُته شــفتاها عندما خطا واثًقا من نفسه، ثقته الساحرة غرستها 
مكاهنا كاالنتصاب الشــاهق للنحــت الصامت املقابــل للنافذة، مل 

هترب، مل تفكر باألمر حتى!! تلّذذت بانتظارها له.. منتصبة..

دها..  طقوس أبّوتــه ذات احلب الراقص متتصُّ آخر حمــاوالت مترُّ
احلب الراقــص فنَّاٌن يمتهــن كل الفنون.. الراقــص راقص يرنو.. 
ملّحن يدندن األنغام رقًصا.. مغّن يشــدو بالكلامت رقًصا.. عازف 
يعلو بالنوتات رقًصا.. كاتب يقرض األوراق رقًصا.. ورّســام يبدع 
راقًصا أمجل اللوحات، احلب الراقص حلبيبها له طابع خاص، خُيضع 
طقوسه ليختلف عن احلب نفسه فيكون حّبا جمنوًنا كلَّام أرادت.. ومها 
معا يكون احلب هو اجلنون حني يتامدى يف االنتباه؟.. وآخر حّيا إذا ما 

أراد.. حّب يدفعهام إلتقان فّن العيش.. حّب البقاء..

.. أليس احلب أعظم ممَّا باملجانني حّقا!

د النظر  وجوده يطمئنها، بقاؤها جواره وحده يمنحها السكينة، جمرَّ
إليه ُيشــعرها باإلشباع، تلك الرعشة اخلانقة، ذلك الشغف األنثوّي، 
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ال ينبغي عليه أْن يفعل شــيئا ليمتلكها، فقــط بقاؤه عىل قيد احلب.. 
يزيد أنوثتها اشتعااًل..

ها مداعًبا فاهتــّزت معه كل أمنياهتا،  قابًضــا عىل خاصة عقلها هزَّ
كمن يراقص أمجل نســاء الدنيا متادى يف مراقصــة خمّيلتها، ُمتأّوها، 
ته تارة أخرى.. يف حرضة شموليَّة  هامًسا، ُمشــهًرا رجولته تارة وأبوَّ

اها! حبه سكتت.. مل يبُد هلا الئًقا أْن تقاطع سنفونيَّة اشتهائه إيَّ

عاصفة تلك التي تدنو منها عرب شفتيه.. اسرتعى هذا العنقاء توقها..

استجمعت فتات قّوة غابرة وحاولت إخفاء خجلها، وكلام حاولت 
ثت نفســها: عيّل أن أمتاسك وأجتلّد فهذا  كان األمر يصعب أكثر، حدَّ

أنا.. َجّربت أن تتكّلم فتبعثرت كلامهتا.

ة أخرى: ثت نفسها مرَّ َحدَّ

- أظنّه يعلم جّيدا ما حيدث بداخيل.. إنَّه يقرؤين؟!!

قالت بضع كلامت ليســت تعي معناها فرّد عليها.. ضحَكت باكية 
فبادهلا ضحكاهتا.

حسنًا..:

- ال جمال للهرب.. أحَسبها حلظة احلقيقة قد دنت..
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أمام رجولته الصارخة مل متلك إال االختباء.. منه.. فيه.. بينام مل يفعل 
هو شــيئا، فقط وجوده كان كافًيا ليهّزهــا... مل تكن متأكدة قبلها من 

هتا له!!؟ ُبنوَّ

.. سمعته.. ناداها:

- حبيبتي..

ات كثرية  ر نــداءه مرَّ خانتها شــجاعتها فلم تســتطع النظر إليه، كرَّ
وشجاعتها خائنة.. مناجاته إّياها أغرقتها فيه، دفعتها إىل عينيه.. كان 

صامًتا.. سمعته مّرة أخرى... حبيبتي..!

- هو صامت.. أُتراين أهذي؟ أجعلتني مُحَّاه أهذي؟ لقد ســمعته أنا 
أقسم.. تساءلت الصغرية يف صمت..

قبل أن تســتفيق من هذار تســاؤالهتا مل يكن يفصله عن شفتيها إاّل 
قبلته... فلم يكن العشق بحاجة إىل مناسبة أكثر إغراًء. 

ضّمها بقّوة.. خــارت قواها دفعة واحدة فضّمهــا بقّوة أكرب ومنع 
ســقوطها احلتمي.. أمام إغــراءات رجولته وجدت نفســها منهارة 
كليًّا.. فقط اســتعامره هلا حال بينها وبني األرض.. شعرت بأّنه ينوب 
عنها يف نفسها فسلَّمتها إّياه دون أن تعي ذلك متاًما.. احتلَّها فرّحبت 
بذلك مندهشــة، غزا كل شــرب فيها دون أن يفعل شيئًا هو مل يكّلمها 

حتى!!؟ 
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كرهت أناها وسخطت عليه..

- كيف أضعف هكذا، هنا، اآلن، أنا.. ملاذا..؟

يف مواجهة تساؤالت ال إجابة هلا عنها استسلمت الستعباده إّياها... 
فالذين حيّبوننا يستعبدون بعض ما فينا، بينام يستعبد الذين نحبهم كل 

ما فينا.. وسليم كان االثنني مًعا..

- أين كنَت طوال هذا الوقت ملاذا مل تبحث عني؟

- عكسِك.. أنا لســت عجواًل كنت أشتهي انتظاري لك طوال هذا 
العمر، أالّ تنتظر شــيًئا يعني أنَّ ما بقــي لديك من أحالم قد ُوِئد، 
وحده االنتظار عىل تعسفه جيعلنا نحب كبرش، فمن ال يعرف صرب 

االنتظار ال يعرف كيف حيب.

مل خيطر ببال أّي منهام أن يسأل اآلخر:

- هل حُتبني؟

.. كانت اإلجابة واضحة متاًما..

- مل أختيَّل قّط بأّنني ســأحب يوًما هكذا هبــذه القوة.. هبذا اجلامل.. 
وهبذا العنف..

ــة ولذيذة، قّبَلها بكل شهوة  ة هشَّ راقصها ضاحًكا، ضّمها إليه طريَّ
وبدون خماوف،  مل يشــعر بأّنه خيون أحًدا وال هي شــعرت بأّنه ملك 
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المرأة أخرى، حبه هزم قدرهتا عىل التعقل، هي الصغرية دون أب أو 
أّم، ظنَّته والدها فأحبَّته بكّل غرائزها املنتبهة، إحساسها بأهّنا معشوقة 

حدَّ الثاملة ضبَّب رؤيتها.

وقفــت إىل جانبه يف مطبخ زوجته وهو حيــرضِّ الغداء فهي ضيفته، 
رائحة جســدها الطرّي شّوشــت عىل إشارات إرســاله.. باألصل 

وجودها كان يشّكل إرباكا عظيام له.

- سوف أغرّي مالبيس وأعود ال أشعر بأّنني مرتاحة بمالبس العمل.

- ادخيل أّول غرفة وال تتأخري عيّل صغرييت.

ــطه وجه دبدوب  ر يتوسَّ ة اللون بقميص مزرَّ لبِســت بيجامة ورديَّ
ضاحك مجيل عىل صدرها وبرسوال قصــري جمّيب، ّسحت جدائل 
احلريــر ووضعت عطًرا جاءها رُجلها به ترشُّ به صغرها فيعرفها من 

بني النساء..

رت نظرها عىل غرفتهام وأبدت لنفســها غريهتا من  قبل أن خترج مرَّ
مآلهتام البيضاء.

- إهّنا بيضاء نظيفة أال يستخدماهنا؟.. متنّت بصوت غري مسموع..

- تبدين مذهلة أّيتها احلبيبة.. يا دبدوبتي الصغرية..

- ملاذا مل تنتظر خروجي إليك؟
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- ما انتظرته حلّد اآلن يكفيني.

تضحك ويشــتعل هو، جتري نحوه وتصل بــه الرغبة إىل أقصاها، 
َتقِذف بكلِّها عليه فيحملها ويلعب معها.

- أنِت أمجل ما حصل يل يف حيايت، لقد جعلتِني أسعد رجل يف العامل 
بمبادلتي حبي لِك حبًّا أكرب، طاملا أردت أن ُأِحب وُأَحب وأنِت كنِت 

تها احلبيبة.. منقذيت، كم أحبك أيَّ

ينغمس يف شفتيها ُيقبِّلها؛ يلعق ما بقي من لعاب عىل لساهنا يمتّص 
كّل أنفاسها يريدها له وهي مل ُتِرد إالَّ أن تكون له..

- ليت العشق يعطينا فرصة البقاء مًعا إىل األبد.

- صّدقيني صغرييت نحن معا إىل األبد ال ختايف.

يشتمُّ عطر مساماهتا، يبتلعه، يلتقطه ويغلق عليه داخل صدره، يفتح 
األزرار التي تفصل بينه وبني النعيم، تتلّوى أنثاه من اللذة، يشــتعل 
أكثر ويرضم فيها ناره، اآلن هي ببياضها الناصع بني يديه فوق فراش 

زوجته.

- كم أحبَك سّيد الرجال..

- كم أعشقِك صغرييت..
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د بأنَّ لديه أنًفا وفاًم.. شــفاه وأســنان، تلثمها..  تالمس وجهه تتأكَّ
ا، هذا العنقاء مل ينقرض بعد.. د.. إّنه موجود حقَّ تتأكَّ

بياض ســاقيها املشــدودتني بأوتار املايض العتيق يزيد من اللهيب، 
تلبس الشهوة وترمي بنفسها عىل صدره الرحب، شعره األبيض يغزو 

يدها أينام وضعتها وهذا أكثر ما كان يثريها..

نشــوة العشــق املمنوع تزيد لّذهتا والعنقاء يزيــد حبها.. كيف هلام 
أن يتوقفا عن ممارســة الشــوق الدفني؟ كيف يوقفها؟ وكيف تزيده 

اشتعاال؟

ألقت بجســدها الشهّي فوقه، حتّسســت صدره بوجنتها، ضغطت 
ا ولّفت ذراعيها حوله فبديا  عىل خرصه بباطن ســاَقْيها الناعمتني جدَّ

ام قرد يضّم والده مستلقيا.. وكأهنَّ

.. كاد يأكلها بعينيه ويديه وقبالته، كّلام زادت شهوته زاد التصاقها.. 
إهلي.. كم هي رائعة.. سليم تكاد تتوّفاه الشهوة..

جيني نفسِك.. جُتك نفيس ردَّت عىل طلبه زوِّ زوَّ

بني ذراعي صغريته عّرى صوته عىل روعته شاديا.. أحبك.. يا أمي 
ي  الصغرية.. عرى عينيه ليبرصها سّيدة نســاء الدنيا.. أحبك.. يا أمِّ
جهــا حمضيَّة قرصه الرخامّي، صير مفتاح  ى قلبه ليتوِّ الصغرية.. عرَّ
غرفتها يستفز رجولته.. قادًما إليها.. مهساته الصارخة تدّوي أرجاء 



111 �سرداب العار

ي الصغرية.. هامًسا.. لعله يشتهي أن  قرصه الرخامّي.. أحبك.. يا أمِّ
يتكلم هامًسا عندما يتكلم عن احلب..! 

أغرقت رأســها بصدره وضّمته عارًيا هو الذي مل يره أحد عارًيا إال 
أمه وأمه الصغرية..

.. متعًبا يروي هلا إجابة منــه لفضوهلا حكايات عن أيام الذبح التي 
عاشتها دون أن حتياها متاما.

بخوف توّسدت صدره وكّورت جسدها الصغري بني ذراعيه عارية 
إال من قوهلا لنفســها هي التي ختاف رؤية ســكني، هي التي هربت 
هجرية وتركت للعار أن ُيبقيها صغرية.. هي التي مات رياض وتركها 
تئن بللها صغرية.. هي التي مازالت باسقة يف بيت ريفّي صغرية ختاف 

املوت:

- كم ســيكون املوت مجيال لــو أن حبيبي يقتلني بيديه، أقســم أيّن 
سأستسلم له، سأكتب بدمي.. إيّن ملك هلذا الرجل فدعوه يمتصُّ 

منّي كّل حياة..

وكم كانت احلياة مستجيبة ألمانيها ذلك اليوم..
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***

- أنا حامل يا أّيتها السامء.. يا للعار.. إهلي.. أنا حامل..

وضعت اختبار احلمل اإلجيايب فوق الطاولة مقابل الفراش وجلست 
تنظر إليه.

- أنا أمحل حياة بداخيل.. يا للعــار.. أنا حامل.. ماذا أفعل؟ أيب عىل 
حق نحن بنات العار.. أنا بنت العار واليوم أمحل عارا يف رمحي..

اتصلت بحبيبها وأعطته موعدا.. ومن حســن احلظ أن االبتسامات 
ال ترى عرب اهلاتف وال الدموع أيضا..

خرجت منذهلة بنفسها.. سارت يف طريقها املظلم الذي كلَّام أظلم 
عليها مشت فيه..

قادها اخلوف إىل حبيبها ممســكة بإجيابّية االختبار جتري إليه، عندما 
وصلت مل يكن يفصلها عنه إال باب..

انتظرت دورها متلّبسة بعارها.. 

إّنه حبيب العمر، إّنه الرجل، إّنه العنقاء هو من أنقذ قلبها من املوت.. 
إّنه هو.. رفيق القلب.. إّنه سليم الرجل الذي أحبته هذه احلمقاء من 

أّول نظرة.
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ارمتــت بأحضانه أوال كعادهتام وضّمها بكّل مــا أويت من حب، ثم 
الحظ دموعها:

- ما هبا حلويت؟ ملاذا تبكني؟

مل يكن لألمر أن يكون أسوء وليس هلا أن جتعله أخف، فقالت وهي 
بني أحضانه:

- حبيبي..! أنا حامل..

- ماذا تقولني؟

- أنا حامل.

مل يتــز كام عرفته دائام بل أبعد جســدها الصغري قليال عن جســده 
لتكون يف دائرة نظره يريد أن يفهم متاما ما حيصل:

- حسنا أخربيني ماذا حيصل؟ أريد أن أفهم من البداية!!

- ها هو اختبار احلمل، إّنه إجيايّب أجريته صباحا.

واصل ممارســة رجولته فلم ُيبِد أّي غضب بل اســتمر هادئا.. أخذ 
منها أداة االختبار ومتّعن هبا وكأّنه سيكتشف أمرا ما.

- ماذا اآلن؟ ماذا ســنفعل؟.. قالت ذلك بعد أن أسندت ظهرها إىل 
حافة الباب.
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- جيب أن نتأكد أوال، عليك أن جتري اختبارا للدم.

- أيمكن أن يكون هذا خاطئا؟

- نعم.. ولكن مهام كانت النتيجة.. ضّمها إليه وأبعدها عن احلافة.. 
ال ختايف صغرييت فأنا هنا معك.

.. حتاليل دمها مل ُتكّذب االختبار بل أّكدته.. وليس هلا أن تنكر اآلن 
شيئا فهي ابنة العار الصغرية ألّن دماء خالتي هجرية تنهش عروقها..

منذ صغرها وهي صغرية.. منذ ســمعت عمي عــامر ينادي: يا اهلل 
لقد أحلقت األنثى يب العار، مذ ســألتها ابنة اجلريان زميلة املدرســة 
عندما أزعجها ضحك الصغرية وحركتها املســتمرة: أال تضحكون 
يف منزلكــم؟ مازالت صغرية منذ مات ريــاض، مازالت صغرية منذ 
تركت أمها قبل خروجها للمدرســة آخر مــرة، مازالت صغرية منذ 
صارت ثقافة العيب أشّد من ثقافة احلرام، مازالت صغرية منذ صنا 
قوًما نخــاف اخللق أكثر من خوفنا من اخلالــق، مازالت صغرية منذ 
هاجر والدهــا إىل اجلبال، مازالت صغرية منــذ أحنى العار أعناقهم 
أمام كل النــاس.. فللعار قدرة عجيبة عىل حتقــري كل ما دونه.. هذا 

املجرم املتزايد براءة..

منذ صغرها مازالت صغرية.. مذ ســمعت ســليم يقول أّول مّرة: 
ي الصغرية.. أحبك يا أمِّ
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- ما هو احلّل أّيا احلبيب ماذا سنفعل اآلن؟

- دعيني أفّكر قليال وأبحث يف األمر فالبّد من وجود حّل ما!

- ماذا تعني، ألن نتزوج ال يوجد لدينا سبب أكرب وال أهّم من هذا؟

نظر إليها ممعنا النظر إىل عينيها:

- ال أريد أن أحصل عليك هبذه الطريقة حبُّوبتي.

- هل هذا هو السبب احلقيقي؟

- طبًعا أليس لديك ثقة يب؟

- بىل شقيَق القلب.. بىل..

ترّدد قليال ثم قال:

- أتدرين أنا لســت خائًفا من الفضيحة وال من انتشــار اخلرب وسط 
الناس، أنا خائف من غضب اهلل علينا ألّن هذا املشكل حتاًم له حّل 

ما.. ولكن كيف نضمن مغفرة اهلل لنا؟

قرآٌن هذا الذي يتلوه عىل مســامعها، ولكنّها مل تقَو عىل التوقف عن 
التفكري يف األسوء:

- أنَت عىل حّق حبيبي، ولكن ماذا لو استمّر احلمل لألخري؟ ماذا لو 
مل تنجح يف إجهايض؟
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ا وهذا لن يكون مشــكاًل إن اســتمر احلمل ســوف  - أنا أحبك جدَّ
نتزوج صغرييت.

مل َتفَهــم كيف أّن قلبها يقرأ كالمه: » عيّل التخلص منك بأّي طريقة 
كانت« فرّدت: 

- أقسمت عليك أاّل تنسى يوًما.. حّبي.. أقسمت عليك أال ُتفِرغ عيّل 
يوًما عاملي.. أقســمت عليك أن حتبني دوما، أن هتبني كّل ما فيك، 
أرجوك أاّل تبتعد.. أنا أرجــوك أاّل تفعل ألّنني مل أكن امرأة قبلك 
ولن أكون من دونك.. لن أعود أنثى وأنت بعيد عني، لن أبقى عىل 

قيد الطمأنينة وأنت بعيد عني.. حبيبي أنا أرجوك أال تبتعد..

حــب هذا الرجــل حمفور عىل وجههــا وعىل كّل بقعــة صاحلة يف 
جســدها، كذلك الدرب اخللفي املشــقوق بدموعهــا والذي صار 
مطروقا أكثر بمقدار مّرات بكائها، فبالتكرار حتفر قطرة املاء األرض 
وليس بالعنف، وهي تطوي هذا الدرب اخللفّي املقابل لباب العيادة 
بعيــًدا عن باب حمّل الكعك باجتاه شــقيق القلب كّل يوم بدموعها.. 
بحبها.. بإصارها عىل إرضاء نفســها بإلقاء جوفها املتخم وجًعا بني 

ذراعي سليم..

- هل وصلك الدواء؟
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- » ســيتوتاك« » CYTOTEC« هــذا هو الدواء الذي ســيخلصنا من 
مشــكلتنا الكبــرية، أحرضُت لِك عرشيــن حّبة ســتكون كافية 

إلجهاضِك.

.. يف احلقيقة عرشون حبَّــة كانت كافية إلجهاض فيلة كبرية وليس 
امرأة صغرية!!!

- هيا اآلن خذي الدواء وحافظي عليه جّيدا فهو غال ونادر وال يباع 
إاّل يف السوق السوداء.

- كيف حصلت عليه إذن؟

- متزحني! أنا طبيب وهذه األالعيب يف متناويل.

أخذت منه ورقة ملفوفة عىل عرشة أزواج من حّبات » ســيتوتاك » 
وفتحتها:

- ملاذا هو هكذا هذا الدواء؟ ملاذا تباع كل حبتني منفصلتني لوحدمها؟ 
وملاذا هذا اللون الفيّض الباهت للغالف؟ إّنه خميف جّدا ويبعث يف 

النفس نفوًرا.

- خبئي الدواء يف املحفظة وإّياك أن يضيع.

بالنسبة إىل قلبها فام تسمعه هو قرآن مرّتل وليس عليها إاّل أن ُتنصت 
السمع جّيدا، مل يسأهلا فِكُرها يوما: ماذا تفعلني؟
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فقط عنفواهنا الطاعن سأل حبيب العمر عىل استحياء منها وكأّنه ال 
حيّق هلا أن تسأل بل عليها أن تطيع فقط:

- ولكنّني مازلت عذراء ألن أفقد عذريتي هبذا الدواء أو عندما ينزل 
اجلنني؟

- كاّل لن حيصل يشء فقط أنِت نفّذي ما أقوله لِك حتى نتخلص من 
مشكلتنا الكبرية، أليست لديِك ثقة يب؟

- بىل شقيق القلب، كيف هو شكل احلّبة وهل حجمها كبري.

- افتحي واحدة منها لنرى.

- أنظر إهّنا حّبة بيضاء صغرية احلجم سداسّية الشكل، أليست غريبة! 
أّول مّرة أرى فيها دواء هبذا الشكل، أرجو أاّل يكون طعمها ُمّرا.

- وإن كان كذلك عليك تناوهلا مجيًعا.

- حارض.

إهّنــا هبة احلياة لســليم فعاًل، فلن جيد أّي رجــل يف العامل أغبى من 
الصغرية ليّتخذها حبيبة له!!

- كيف سأعرف بأّن العملّية نجحت؟

- انتظري حتى إمتام الدواء وسنرى، فإن مل ينجح األمر معك ومل ينزل 
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اجلنني سأســافر بعد غد صباحا ألحرض لــك دواء آخر، إّنه جّيد 
جّدا، فيه حّبتان فقط إحدامها ُتوِقف احلمل واألخرى ُتنِزل اجلنني.

- ما هو اسمه؟

زي يف ما قلته، حتى ال  - ال ُتتِعبــي عقلك هبذه األمور أنت فقــط ركِّ
نخرس هذه الفرصة.

- أرجو أاّل نضطر هلذا األمر.

ضّمها إليه ومســح عن فؤادها احلزن وأســمعها ما كانت تريد أن 
تسمع:

- ال حتزين صغرييت.

- أنا خائفة جّدا عزيزي! أكاد أموت من اخلوف.

- وأنــا مثلِك صغرييت ولكن علينا أن نكــون أقوياء خاصة اآلن، ال 
جيب أن نضعف.

- أنَت عىل حق ولكنّني فقط أخاف من الفضيحة أخاف أن يبدو عيّل 
املرض أو أن ينفضح أمري.. آه حبيبي كم أنا خائفة.

- أنا هنا معِك فال حتزين.

- هل هلذا » السيتوتاك« أعراض جانبّية؟
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- إسهال فقط عىل ما أعلم.

.. وحرارة مرتفعة جّدا وغثيان ونزيف دموّي حاّد عىل ما خُيفي!!!

يف الســابعة والعرشين من العمر هربت هجرية، وها هو عيد ميالد 
ابنتها الكربى السابع والعرشون.. يا له من عار..

دمها املســكوب جراء اإلجهاض أضعفهــا وألزمها فراش املرض، 
نزفت كثريا وكان ذلك صعبا عىل جسدها اهلزيل.

- كيف حالك صغرييت؟ هل توّقف النزيف؟

- قليال، أنا بخري ال تقلق عيّل، ليس األمر سّيئا كام يقال عنه..

وقــد كذبت يف هذا كثريا، مل ُتِرد لرجلها أن يقلق أو يتأمل، كانت أنبل 
من أن تشعره بالذنب..!

- أنا أحتّسن، أتوّقع بأّنني سأزورَك قريبا.

- ال، عليك أن تنتبهي لنفسِك جّيدا، ال تأيت إيّل.

- أرجوَك أاّل تقول مثل هذا الكالم أنا ال حياة يل بدونَك، أقســم لك 
بأّنني سأكون أحسن حاال إذا رأيتك.

هذه عاشقة وهذا الرجل الذي تعشق.. أرادت أن تكون معه أرادت 
أن هتتّم به، تتأّبط ذراعه، ُتظهر له الوّد كل ساعة وكل ثانية، تنّظف له 
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األرض حتى ال يتسخ حذاؤه، تعمل عىل تدفئة سيره وإيقاد النار له، 
ُتِعدُّ له وجبة ليلّية عند قدومه وتشــعل فيه ما أراد أن حُيبَّها ألجله، يف 
اليوم التايل ســتوقضه.. ستجّهز اإلفطار له.. ستصيّل خلفه وتدعو هلل 
أن حيميه وهو خارج إىل حيث األخرى.. أو إىل حيث عمله.. ستضّم 
ســرتته وتقّبله.. سُتلبسه ســرتته.. ستقول: أحبَك ســليم يا حبيب 

العمر..

قها ثم قالت بحنقة دفينة: ابتلعت آهاهتا تباعا فالغرية متزِّ

- كم احلياة غريبة، اليوم هو يوم مولدي وهو يوم قتل ابني أيضا.

انزلقت منهــا هذه احلياة كام لو مل تكن، ها هــو ابنها كتلة كبرية من 
الدم تغطي قرشة كرة بيضوّية غري متناسقة امللمس تشبه كرة الغولف 

ولكنّها أصغر بقليل، تابعت بنفس احلنقة:

- أنَت تكــربين بواحد وعرشيــن عاًما وواحد وعرشين ســنتيمرًتا 
ة يف الواحد والعرشين من ديســمرب املايض.. وأنا  ل مرَّ وقّبلتني أوَّ
أجهض ابننا وعمره واحد وعرشون يوًما.. أوليســت احلياة غريبة 

حًقا؟

- ال تقويل يل بأّنك نادمة اآلن؟

- ال، أنا فقط أستغرب هذه الصدف وكأّن كّل هذا مقّدر حتاًم.
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مل يستغرب كام اســتغربت وال غضب بل استمر هادئا، غري أّن ثمة 
نتيجة كانت تفرض نفســها مل تِعها الصغــرية جّيدا فِفكُرها نائم.. أّن 
إجهاض املــرأة التي جَعَلها حاماًل واملخاطــرة بحياهتا هبذه الطريقة 
القذرة جريمة بحّق اإلنسانّية أراد هلا سليم أن تظّل دون عقاب.. وال 

عار..

مل يتوّقف عمي عامر عن كره بنتيه يوما فهام مصدر خجله الدائم، مها 
بنتا هجرية.. أجل مها بنتان وتلك هي املسألة..

بعــد عودة عمي عــامر إىل البيت ثرّيــا..! ووفاة أمه هــذه اجلّبارة 
األخرى، تزّوج وعاد بعائلته إىل مســكن خالتي هجرية األّول.. هذا 

الرسداب اآلخر..

وهنا بدأت حكاية بخله فــــ  »البخل يبدأ عندما ينتهي الفقر« يقول 
»أونوريه دي بلزاك« يف ملهاته اإلنسانّية.

مصاريف اجلامعة ومصاريف األمراض املتتالية املستوحاة من اجلوع 
أجربت الصغرية عىل العمل عند نبيل.. حّب سليم.. البّد أّن كّل هذا 

كان مقدرا.. البّد أّن كّل هذا حيدث بتخطيط إهلي..
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***

.. جلســت الصغرية عىل مقعد قريب من ثالجة املرشوبات الغازية 
يف املحّل وأســندت ظهرها إليها. انتهى العمــل اليوم وغادر اجلميع 
وعليهــا أن تفعل أيضا، عندمــا قّررت أن ترتــاح بعض اليشء من 
ا.. رشدت وراحت  احلمى وأمل رأســها اللذان جيعالن من عملها شاقًّ
ل هذا املوضع الــذي وضعتها احلياة فيه.. اسرتســلت يف ذلك  تتأمَّ
حــني الحظها نبيل وهو يّم بغلق البــاب إذ يكون يف العادة آخر من 
يغادر املكان، وألّنه زير نساء موهوب فلم يكن يصحُّ أن تفوته فرصة 
جتريب حّظه لذلك اقرتب مســتغال رشودها ووحدهتام ليقول ما أراد 

قوله مذ رآها أّول مّرة..

بدأ ممازحتها وهو خيرب تعلقها بالفريق الوطني:

- مع من أّول مباراة لنا يف كأس إفريقيا بأنغوال شهر جانفي املقبل؟

- فيــام يمكن أن يعنيــك ذلك؟ أنا أعلم بأهّنم ال يعنون لك شــيئا.. 
وأرادت أن تكمل.. املال هو كل ما يعنيك.. والنساء..

- أسأل فقط.

- مــاالوي، يقولون بأهّنا الفريق األضعــف، فمجموعتنا تضّم مايل 
وأنغوال البلد املضيف وسوف نلعب معهم هبذا الرتتيب.
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- وماذا تتوقعني؟

- ال أتوقع شــيئا، منذ مباراة أم درمان مل نعد نتوّقع شــيئا، كّل طاقة 
توقعاتنــا أهدرناها ذلك اليوم.. ربام ســنتوقع نتائــج مبارياتنا يف 
مونديال الربازيل 2014 فقد نكون عندها شــفينا من جروح كرة 

القدم.

يتقّدم منها خطوة وحياول أن يالمس جرحها الناعم:

- هل أنت متأّثرة بام قاله املرصّيون عن شهدائنا إىل هذه الدرجة؟

يتقّدم خطوة أخرى.. كان شــارباه يرتعشــان تأثرا ونظرات عينيه 
املستديرتني اجلاحظتني ترسحان به بعيدا إىل ما وراء الثياب..

- ال تأهبي لكالمهم، كّل ما يقولونه هو جّراء غضبهم من اخلســارة 
فقط اصربي مّدة من الزمن وســتعود األمور إىل ما كانت عليه أو 

أحسن.. 

.. وأخرى..

- سوف َيُعون أهّنم ظلمونا يوما.

تنتبه لدنوه منها فرتتبك:

- آه.. عيّل أن أعود إىل البيت لقد تأّخر الوقت كثريا.
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اختطــف يدها برسعة فلم يتــح هلا فرصة االبتعاد عنــه عندما هّم 
بالغزل، بينــام انتابتها رغبة البكاء فاخلوف الفاخر والظالم الشــديد 

جعالها وحيدة جّدا.. والوحدة واخلوف والظالم يدفعوهنا للبكاء.

حتّسس لذة وجنتيها نزوال وقال:

- أنِت الفتاة ال..

دغدغ بشفتيه هواء ِرئتيها اخلارج من فمها وتأّوه من سيطرة شهوته 
اجلنسّية عىل ساقيه الواهنتني، وقال:

- .. التي.. التي كنت...

اصبعــه القذر ينزلق عىل فتحة قميصهــا ويكاد يالمس بياض اجلنة 
منتشيا:

- ما أمجلِك يا صغرية..!

- نبيل هل غادرت؟ أنا هنا ال تغادر قبل أْن تأخذين معَك.

.. صوت قادم من الطابق العلوي..

نشــوته املنخذلة سّببت له رعشــة خانقة وخطوات ُمدبِرة غاضبة، 
سوف يدفع ثمنها صاحب الصوت حتاًم.

.. أفلت يدها.. ســحب اصبعه.. وهرول بعيدا يف ســكون، عندما 
نزلت نبيلة من الطابق العلوّي ونار كّل اآلهات تشــتعل بعينيها، هي 
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التي دفعت عرشين ســنة من عمرها ثمنا للعنة احلب اخلاس، كانت 
نبيلة تســتمع لكالمهام ولكنها مل ُتِرد أن تتدّخل برضاوة فنبيل صديق 

أخيها وجارها ورب عملها و... واحلب القديم..

كل يشء حدث برسعة، وقفــت الصغرية متفّرجة عىل هروب نبيل 
تستمع إىل دّقات قلبها، مل تصّدق بأّن هذا حدث فعال، كيف جتّرأ هذا 

الوغد عىل فعل ذلك؟ لقد كاد.. كاد..

هل ستدين لنبيلة بإنقاذها من نبيل أو أّن العاشقة ستنتقم منها؟

- ماذا أفعل يا رّب الساموات و األرض؟.. تساءلت بخوف حزين.. 
ملاذا حيصل هذا معي؟ أنا أرجوك ريّب هذا مصدر رزقي الوحيد فال 
لة جمّددا والتخّرُج عىل األبواب.. أرجوك  ترتكني لعراء احلاجة امُلذِّ

يا رّب..

مل تكــن باإليامن الكايف الذي جيعل فِكَرها يقول: ال تقنطي من َرْوح 
اهلل..

عندما كان الصباح التايل بدا هلا أن تذهب للعمل وأن تنسى ما حصل 
ألّن مصاريف اجلامعة ال تنتظر وال األمراض أيضا، فيبدو أن الشتاء 
القســنطينّي البارد وقّلة األكل وكثرة العمل ونزيف شهرين كاملني 
أّثرا عــىل صّحتها كثريا.. واخلدر الــذي كان يصيب النصف األيرس 
لوجهها بني فرتة وأخرى أصبــح اآلن يلحق بيدها عىل طول الذراع 
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وإىل أعــىل رقبتها وحتى رأســها، وأذهنا اليــرسى، وعينها اليرسى، 
وشفتيها بنصفهام األيرس، ونصف أنفها األيرس.. وهذا غريب حتاًم..

مل ُتِرد أْن يعلم شــيخ املحبني بأهّنا مريضة وهلذا طلبت إذنا من نبيل 
الــذي جتنّبته قدر اإلمــكان يومها، وغادرت املــكان باكرا إىل املركز 
الطبي الذي يتوســط املدينة لُتجري كام طلب منها طبيب األمراض 
الباطنّيــة تقنية األشــعة املقطعّية لعينيها من أجــل قياس مدى ترّقق 

الغشاء اخللفّي لشبكة العني..

- هل من أخبار؟ هل طلبِت من حبيبك أن يداويك؟ 

- هل متزحــني أتتوقَّعني منّي أن أطلب منه مــداوايت؟ ثم هو جّراح 
أسنان ال أظنّه يفهم بأمراض أخرى..

تفّكر قليال:

- رغم أّن ذلــك يغريني، كام أظنّه يعلم مريض ألّنه طلب منّي عندما 
سّلمته نتيجة فحص العينني تركها ليقرأها جّيدا.

- ملاذا ال تطلبني منه إذا؟

- أنا ال أريد أن يعتقد بأّنني دائمة املرض.

- مــن قال ذلك؟ أنت فقط متعبة من العمل والدراســة، قويل كالما 
آخر، ظننتك ختشني أن َيُظنّك استغاللّية.
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- ال تقلقــي صديقتي فأنا مل ولن أخترب مرّضة أن أســاويه يف اإلنفاق 
ولن أســمح له بأن يتفاضل عيّل غنى، كّل ما أفعله أّنني أســرتعي 
هيامه يب وأســاويه بجيويب، فال املال وال النفــوذ يعنيانني، كّل ما 
أريده هو حب يعيش طويــاًل.. بل أبًدا.. ألّن احلب الذي كتب له 

أن ينتهي بسبب الفوارق املادّية مل يكن يوًما حبا حقيقّيا.

- ال تنيس أّن العالقات املبنيَّة عــىل رفاهية احلياة أكثر من تلك املبنّية 
عىل رفاهية احلب، فدائام ما حتول الفوارق املادّية بني املحبني.

- ألكــون بني ذراعيه ســألغي عالقتي بــكّل ما له عالقــة بفخامة 
املعامالت، هل حتــول الرفاهية بيني وبينه؟ مــا جدواها إذن؟ ال 

رعى اهلل ماالً حيول بيني وبني طائري األسطوري.

- ال أعرف كيف ترينه طائرا أســطورّيا؟ أنا مازلــت مرّصة أّنه ينِقُذ 
بعمــرِك بقّية حياته، حيــاول أن ُيفلت من إعاقة ســّببها له حادٌث 
روتينــّي لزواجه، يعــّوض بحبك ما ينقصه، إّنــه يريد إنحناءات 
جســدك الغّض الطرّي، حيويّتك، عفويّتك، جنونك، ضحكتك، 
مرحــك، جريتك، قفزتك، دموعك، حزنك، شــغفك.. كّل كّل 
أحاسيســِك.. فزوجته ما عاد هلا أحاسيس، ســوف يمتّصك ثم 
يرميك.. ســيأخذ جرعة حياة منك ثم يميض ليمتّص حياًة أخرى 
من صغريٍة أخرى.. هو بالنســبة لك كّل يشء ولكنّك جمّرد عاشقة 
فقرية بالنســبة له، َســيمّن عليــك بام هو ممكــن، مادمت ترضني 
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غرائزه.. يوم يدّق جرس امللل بشهوته سيقول لك كفى.. وسوف 
تدفعني الثمن.

كّل احلقيقة يف كالم دنيا ولكن الصغرية مل تصدقها، فاحلب كام يظهر 
أصاهبا ببعد نظر.. باألصل هي حتتاج حبها لسليم حتى تستمر يف عامل 
األحياء.. حبها له هو إشــباٌع ملالئكّية روحها وجسدها الصغري، هو 
حبها للرقّي.. هو عشقها للّتسامي.. للّتخلص من دناسة عار هجرية..
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***

عندمــا تكون احلبيبة مــع رجلها هتمل كّل ســاعات الكون، تفقد 
إحساســها بالعامل اخلارجي، تتجاهل هاتفها تغلق عىل نفسها وتنسى 
عمي عامر.. سليم هو مركز حياهتا هو ميزان سعادهتا، قربه هو اهلناء 

كله وبعده عنها هو الشقاء كله..

- مل أفهــم قبلك معنى كلمة أحبك، حبك يّون عيّل أحزاين، أشــعر 
بأّنك تعطينــي الكثري من القوة فلم تعد الدنيا قادرة عىل زعزعتي، 

جربوت وجودنا معا يترّسب بني أضلعي ويرسي يّف.

تســتيقظ كّل يوم هبدف واحد يف رأسها هو أن حتبه أكثر وأن تثري فيه 
اإلعجاب.. 

يف الصباح الباكر قبل ذهاب الصغرية إىل العمل متّر عىل عيادة شيخ 
املحّبني، ُتقرؤه الســالم بنوع آخر من أنواع اخلشوع.. احلب.. ُتسّلم 

عىل نور العمر وتشكر اهلل شكرا طّيبا مباركا فيه عىل نعمته..

.. يتبادالن اإلشتياق بعباراته املأساوّية طويال، وهكذا يكون قد بدأ 
هنارها..

هي حتب ســليم فصار كل الدنيا وكل اخللق بالنسبة هلا، صدرها مل 
يعد يّتسع لألمور اجلميلة التي حتدث بداخله.. ليس أمجل من احلب.. 
وال أنبل.. ال تريد أن حتصل عىل يشء ســواه، تلــّون الكون بعينيها 
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منــذ عرفته بلون آخر، ليس لونا نعرفه ولكنّه خمتلف، ليس وردّيا وال 
بنفســجّيا، ليس أزرق وال أمحر بل لون آخر ميضء.. لون ســعيد.. 
مبتسم.. يزيد ابتســامة عينيها إرشاًقا.. يلّون حياهتا يزرع فيها أزهارا 

بألوان خمتلفة ليست تعتادها..

حب سليم زادها هباء وأنوثة، زّودها بقوة غريبة حتميها من برد الزمن 
طاملا هي عىل قيد احلــب.. حبه املجنون يف جنونه الكبري جعلها تقوم 
بأمــور ال تعي عواقبها وأحيانا هي كانــت تعيها وتتجاهلها، فاحلب 
املجنون يستصغر األمور ويّوهنا، ُيسيطر عىل حياهتا، َيمألها، َيضيق 
هبا، ُيدحرجها، َيرُسمها، َيبنيها.. ُيؤّسس لبنائها، احلب املجنون صّور 
هلا حبيب العمر مثالّيــا.. رائعا.. مجيال.. مذهال.. حكيام.. ُمتلبًِّســا 

بجنون التواضع.. ما أروعه من حبيب..!

.. كلامته البسيطة يقرؤها عقلها املشوب باجلنون تراتيال مقدسة، َتراُه 
خارًقا للعشق وعليها أن تكون خارقة لألنوثة لتالمس روعته..

احلــب املجنون يف جنونه الكبري ُيريا ســليم عظياًم رغم كل عيوبه، 
رغم تواضع شكله، رغم بروده، رغم كذبه، رغم اختبائه وراء مئزره 
األبيض ليامرس خيانة هي باألصل يف متناول القذرين وحدهم، رغم 
قّلة احرتامه آالمها أثناء النزف عندما كان يامرس عليها شــهواته أّيام 
الدم، رغم ضعفه أمام أّول اختبار وضعته احلياة فيه، رغم اســتقوائه 
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الواضح بنقوده، رغم نتانتــه املمزوجة بوقاحة أعذاره حني قال: »ال 
نســتطيع اخلروج معا إىل العلن، ال يمكننا العيش يف الضوء، العيادة 
عّشــنا املستور..« رغم كل يشء جعله احلب املجنون يف جنونه الكبري 
حبيب العمر ورفيق القلب، هو الوحيد الذي يستطيع أن يصل هبا إىل 
قّمة احلب، هو الوحيد الذي تأمنه عىل نفســها وهي حتذو خطواته يف 
أروقة العشق، هو الوحيد الذي حتبه حّبا جمنونا يف جنونه الكبري.. هو 

وحده دون سواه.. للمرة األوىل يف حياهتا..

ســليم طبيب أسنان بلغ الثامنة واألربعني من العمر، ولكنّه يبدو يف 
أواخــر الثالثني بوجهه العريض املتوّرد ترًفا، وأنفه املســتدّق املرّفه، 
وصلعته الناعمة الساطعة املدّللة تربق من كثرة النقود التي جتعل من 

كل يشء حوهلا مجيال.

يف الغد يوم جديد، يلتقيان صباحا فيســتقبلها يســّلم عليها بشفتيه 
الدقيقتني اللتان كّلام ضّمهام إىل بعضهام زرع يف نفس صغريته دون أن 
يدري ذلك الشعور املألوف.. يسأل عن حاهلا بالنوع ذاته للخشوع.. 

احلب..

- أحالم أين أختك؟ مل تعد بعد؟

- البّد أهّنا عىل وصول.

- إْن عاد أبوك قبلها قتلنا مجيعا بجرمها.
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ِمــن نكد األيام أهّنا تأخرت يف الوصول ليلة رأس الســنة امليالدّية، 
فاجلامهري القســنطينّية مصطّفة أمام باب أشهر حمّل للكعك يف املدينة 
لــرشاء كعكة امليالد، والعمــل مرتاكم وخروجها باكــرا يعني إلغاء 
اتفاقّية الفقر، وكان عليها أن تفكــر ملّيا فإّما نار عمي عامر أو جهنم 

اليس نبيل..

» يف كّل مــكان وزمــان تفعل املــرأة اجلميلة ما تريــد« يقول مثل 
إنجليزي.. ورغم أهّنا مل تكن فائقة اجلامل لكن مجال روحها وحالوهتا 

جتعل الرجال يمعنون النظر يف روعتها..

دخلت احلــامم بعد أن راوغت نبيلة التي مل يكــن لديا ما تفعله مذ 
عرفت بحب نبيل للصغرية ســوى تعكــري حياهتا، وضعت ماكياجا 
ليلّيــا، نزعت قميصها الطويــل املتديّل عىل أمجل وركــني يف املدينة، 
أخذت نفســا طويــال.. واجّتهت نحو مكتب يس نبيــل، طاملا كانت 

تناديه عمي نبيل ولكنّها اليوم:

- نبيل أريد أن أحّدثك قليال.

- أال ترين هؤالء الناس ملاذا أنت هنا؟ اذهبي إىل اخِلدمة.

قال ذلــك دون أن يرفع عينيه عن آلته احلاســبة، فيوَمْي عيد الفطر 
ورأس السنة امليالدّية مها األكثر دًرا لألموال.

- نبيل أرجوك اسمعني.
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رفع إليها عينيه وامتّص لعابه املسكوب العالق بشاربيه فور التقاطه 
عطرها:

- أهــذا عطرك؟.. وقف من وراء مكتبه ونظر إليها نظرة يقشــعّر هلا 
بدن كّل إنسان طاهر نبيل.. والصغرية مل تكن كذلك حلظتها..

- هل أعجبك؟.. قالتها بدالل خبيث دون أن تتحرك من مكاهنا.

اقرتب منها حمركا أسفل ظهره إىل األمام هذا الذكر:

- رائحتِك مدهشة.

- نبيل.. تناديه بحنان غامر.. لقد اتصلوا يب من البيت عيّل أن أغادر.

كمن مل يســمع ما قالته أو ربام جتاهله، ينظر إليهــا بعينيه الضّيقتني 
اللتان تربقان بام مها مؤهلتان له من شّح وحب للنساء ويضيف:

- .. يّز املشــاعر.. يقرتب خطوة بعد.. ويثــري يف نفيس رغبة قوّية.. 
أنِت.. أنِت رائعة.

- غًدا سأعّوض عمل اليوم أنا أعدك.

- ُأحّس بمغناطيس جيذبني إليِك، ال تذهبي.

- يف الغد.. » غدا يوم آخــر«.. غدا نتحدث اآلن عيّل املغادرة وإن مل 
أفعل فلن تراين مّرة أخرى.
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ســحبت يديا من بني يديه هبدوء يوحي بأهّنا ستفعل أمرا آخر أكثر 
جرأة فأطلق الزير يديا منتظرا أن تضّمه مثال..!

 مأخوذا بعطرهــا وفتنتها ظّل واقفا يتفّرج عليها تغادر دون أن يعي 
ذلك متاما.

َجَرت نحو املخرج تنشــد حرّيتها، مرسعة أمام أنظار العامل الذين 
مل يعريوها أّي انتباه كأهّنم ال يرون شــيئا حيدث أمامهم.. تشعر عند 
رؤيتهم وكأّنك اكتشفت جزيرة صغرية ألناس مستعبدين لدى نبيل، 
وهم يعيشــون يف اكتفاء ذايّت بعيدا عن الضّجــة التي حتدث خارًجا 
والتي هم ســبب حدوثها، دون أن يقدم ذلك شيئا أو يؤّخر بالنسبة 

هلم.

نبيلــة مل تكن من ذوي االكتفاء الذايّت، هي كانت من املســتضعفني 
يف احلــب، رمقت الصغرية بتلــك النظرة التي تبعث فيك الشــعور 
املألوف.. كادت تنفجر فكيف تغادر هذه األفعى.. هكذا.. بينام تبقى 
هي تعمل إىل الليل، مل تعلم بأّن األفعى الصغرية راحلة إىل عمي عامر، 

أين ستدفع ثمنا مضاعفا التفاقّية الفقر.

- أين كنت؟

- يف العمل.

- أّي عمل هذا الذي تبقون فيه إىل هذا الوقت؟
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- اليوم هو رأس السنة امليالدّية.. بينام كانت تريد أن تقول: إن كنَت 
ختاف عيّل من رجال خبيثني،  فال ينبغي عيّل مغادرة املنزل ألعثر عىل 

واحد.

- أّي سنة ميالدّية هذه التي تتكلمني عنها ونحن مسلمون؟ ما بِك؟ 
ملاذا أعطــاين اهلل ابنة مثلك؟.. وأمطرها رضًبا.. أنت قرد ممســوخ.. 
مل تكن تعلــم بأهّنا كذلك إىل أن قاهلا هلا.. أنِت عــار.. أنِت ماجنة.. 
أنِت قرد ممسوخ.. أنِت عار.. أنِت لست ابنتي أنا غاضب عليك ولن 

تنجحي يف حياتك أبًدا.. أنِت عار.. أنتّن عار..

مل تتدّخل زوجة عمي عامر ومل تتحرك من مكاهنا، فإضافة إىل أّن أمر 
الفتاة ال يّمها فالــرصاع الروتينّي بني الرجل وصغريته الكربى، هو 
صاع انشــطاري بني شخصني أضاعا نفسيهام ذات أزمة أمنّية وليس 

ألحد أن يصلح شيئا بينهام.

 لقد أحّبته ذات يوم كام مل حُيب ولد والده، وكان حيبها رغم مشاعره 
الغامضة جتاه كل البرش، هو فعال بينه وبني نفســه كان حيب صغريته 
الكربى قليال.. واليوم مها ضائعــان ال أحد منهام يعلم متى نيس كّل 

واحد حبه لآلخر واستبدله كرًها واحتقاًرا.

مل تستطع الدفاع عن نفسها بأّي طريقة كانت، وكّل ما كان يف وسعها 
هو تغطية وجهها من كدمات.. هاربة من زمن ما، هي التي سمحت 
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لنفسها بالسعادة متجاهلة حدود إمرباطورّية والدها يف فرتة كان البّد 
أن يكون جفاف القلوب فيها هو سّيد اجلميع، فالسعادة اليوم بالنسبة 

لعمي عامر عار.. واكتساب النقود أيضا..

الفقــر هو الرشف.. احلاجة هي الرشف.. االنكســار هو الرشف.. 
اجلهل هــو الرشف.. الذّل هو الرشف.. مّد اليد هو الرشف.. املعاناة 
هــي الرشف.. القبــح هو الــرشف..  التأمّل الصامــت املكتوف هو 
الرشف.. السكوت عىل الظروف املحنية للّظهر هو الرشف.. القبول 
باملهانة هو الرشف.. املكــوث يف الالمعرفة هو الرشف.. القعود عن 
احلياة هو الرشف.. الغباء هو الرشف.. والعار هو أنثى تقول ال لكل 

ذلك..

.. َشــاَب األيام املوالية هدوء حذر من الطرفني، أفرغ األب شحنة 
غضب ســاخطة عىل كل ما حدث له يوما، أفرغ شحنته كعادته عىل 
سبب تعاسته الومهي.. عاره.. وعاد إىل احلياة التي استمرت برتابتها 

يف انتظار شحنة أخرى..

بينام مّرت هذه الليلة بســالم، وحتام لن تلغى اتفاقّية الفقر وهذا كّل 
ما كان يعنيها..
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***

جلســت مأخوذة باشــتياقها لعينيه بني يديه، مُتنّي شــفتيها بقبلتِه 
ــد كلَّها أْن ينصاع إلغراءات رجولته فيفضح اهنيار أنوثتها.. مل  وتتوعَّ
تســتفق بعد من هدير انفضاحها به حتى اندلعت املباراة الربع هنائّية 
لكأس أمم إفريقيا بني »اجلزائر« و«كــوت ديفوار« وهذه املباراة هي 
احلدث اجللل، توّسدت ذراعّي حبيبها وأقبلت متّتع هوسها بالرياضة 

عرب إمعاهنا يف لعب املنتخب..

لسليم يف عيادته تلفاز كبري ضخم ليس موجودا يف املنزل االفرتايّض، 
لديــه يف عيادته فراش بنّي، وســادة عديدة ألواهنــا؛ لوهنا األكثر هو 
الربتقايل، صحون ومالعق وســّكني، مشط شعرها اجلميل.. وحنانه 

األبوّي الرجويّل األنثوّي الغامر..

ســليم هو عمي عامر.. ســليم هو خالتي هجرية.. هــو أحالم.. 
دنيا.. رياض.. هــو خليط بني األب واألم واألخــت واخلال.. هو 
أعز األصدقاء.. هــو املنتخب الوطني.. صامم أماهنــا.. منقذها من 
بني الرجال.. هو كل األفراح وهــو أيضا كل األحزان.. هو احلبيب 
املعجزة.. هو اجلّراح املعجزة.. ســليم هو كل الناس، هو كل يشء يف 

أّي يشء.. هو رجل ناضج وهذا هو األهم بالنسبة لصدرها اليتيم..

وجدها حزينة فأســعدها، وجدها عارية فألبســها، وجدها هائمة 



139 �سرداب العار

فأرشــدها، وجدها وحيدة فآنســها، وجدها حمنية الــرأس والظهر 
فأعاهلا، وجدها ميتة ذات ثامن عرش مــن نوفمرب فأحياها.. وجدها 

صغرية وها هو يرّبيها..

- مل تبق إال دقائق ثالث وتنتهي املباراة نحن خاسون هبدفني هلدف، 
ملاذا ال يلعبون بشكل جيد إهّنم..

قاطعها مهّدًئا:

- انتظري حتى هناية املباراة ثم حاكميهم، بالنهاية هذه جمّرد لعبة.

- أنا ال أحاكم أحًدا فقط أنا غاضبة من طريقة لعبهم.

- عندما نحب شــخًصا فنحن نحكم عليه دائاًم بقســوة، نحن نتوّقع 
منه أن يكون األفضل طوال الوقت وليس يف وســعنا مساحمته ألّنه 

مل يكن.

- كيف هلذا أن يكون صحيًحا؟ نحن نحب لنرأف.

ا إالَّ إذا أحببنا.. - هذا ما ُييَّؤ للجميع، نحن ال نقسو حقَّ

- أتعني أّنني قاسية مع املنتخب الوطنّي ألّنني أحبه هبوس؟

- متاًما.. إْن مل حتبيه فال يشء من خساراته سيعنيك...
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» اهلل أكرب يفعلها الرجال، سنتأهل من دون شك ألّن الذي يعود يف 
هذه اللحظات البد أن يفوز ويتأهل.. حتى لو خرسنا اآلن نعم نعتّز 
ونفتخر بكم.. وتعود اجلزائر التي لن تسقط أبًدا..«. حفيظ دراجي.

.. أبًدا..

- انتهت املباراة وفزنا كام كنت حتلمني عودي اآلن للبيت وغدا أريد 
منِك أن تأيت إىل العيادة ألراك، أريد أن أعرف ما خطبِك!..

- ماذا تعني؟ ولكن كيف عرفت؟

- حرارتِك املرتفعة دائام تقلقني.

- ولكنّني...

- ليس هذا الوقت املناسب للعناد، ســوف أنتظرك بعد العمل إّياك 
أْن تغيبي.

- ولكنّك متخّصص بجراحة األســنان فقــط فكيف قد تتمكن من 
معرفة مريض؟

- ال أعلم ملاذا حتّبني إكثار الكالم.. قلُت تعايل أليست لديك ثقة يب؟

يف املســاء التايل كانت واقفة أمام الباب كتلة براءة صغرية مرتعشــة 
خجلــة.. مجيلة كأمجل ما تكون الصغــريات.. أليس احلب ما جيعلنا 

رائعني؟
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عندما كان يقيس حرارهتا اســتحت، وعندما غرقت يده يف بحرها 
البنــي األملس االمع احلريرّي ابتســمت، إهّنام عاشــقان ومل يملكا 
نفسيهام عن بعضهام ســاعة اللقاء فتلك الشهقة تسيطر عليها وذلك 

الشغف العظيم يرب به إىل األمام.

- ملاذا مل تنتظرين حبيبي؟

- أنِت من تأخر عيلَّ كثريا.. آه كم أحبِك.. آه كم أنا عاشــق لِك.. آه 
صغرييت..

- أال يمكن أن يكون شــعورك هذا جمّرد نزوة؟ أال يعقل أْن تنســاين 
ذات يوم؟

- ماذا تقولني؟ أنا لست شاًبا أرعن بل رجل » ناضج يف كل يشء« أنا 
أعلم جّيدا ما أفعل.

- ســمعت كثريا عن عودة الرجال الذين يف سنك إىل مرحلة املراهقة 
أال يمكن أن يكون هذا صحيًحا؟

- إهّنا معلومة خاطئة صغرييت وهذا ليس صحيحا إطالًقا، لقد اّطلعُت 
عىل األمر من صديق يل هو عامل نفيّس، رشح يل جّيدا بأّن الرجل عند 
بلوغه ســّن األربعني وحتى اخلمسني ينضج جنسّيا وعقلّيا فيعيش 
ليبحث عن النوعّية يف عالقاته وليس عن الكمّية، عكس ما يعتقده 

البعض خمطئني عن أن الرجل يصبح مراهقا ومن هذا الكالم.
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- أنا أثق بك حّقا لقد أرحتني.

- بام أّنك ارحتت اآلن أيمكنني أن أحصل عىل قبلة؟

تدفعه مبتسمة رغم شوقها لذلك:

- ليس قبل أن تقول بأّنك حتبني.

هو يقول هلا أحبــك ويفعلها ويغنّيها ويرقصها ويامرســها ويلعبها 
ويشتهيها ويرضم فيها شفتيه مًعا..

.»Je t’aime« ..أحبك.. بالفرنسّية -

- وأنــا أحبك بقدر حّبي للحياة أحبك دائــاًم بنفس القدر بل وأكثر، 
أحبك أكثر ممّا حتبني فهذا واجبي أمام احلب.

استسلمت لشــفتيه دقائق ثم انرصفت إىل دهشتها، مأخوذة بكلِّ ما 
يفعله هبا، يشتّم عطر احلياة املنبعث من رقبتها، ال يتنفس بل يلتهمها.. 

سليم رجل حياهتا من بني الرجال.

طاملا ســيطر عليهام ذلك العتاب االشتياقّي اجلســدّي للعشاق، مل 
يستطيعا أن يمسكا نفسيهام عن بعضهام حلظة اللقاء فكّل منهام حيتاج 

اآلخر ليواجه به ظلم احلياة.

تســاقطا فوق الفراش البنّي املنبســط عىل األرض.. لديام وسادة 
واحدة ومها باألصل ال حيتاجاهنا..
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اللوحــات املعلقة تصيح ال أحد منهام ســمع صياحها، صورة رمل 
الصحراء تنــدب حّظها فلــامذا صّورها فنان ما ليضعهــا القدر هنا 

شاهدة عىل هذا العار!

حّبات الرمل تسترت خجال..

صورة التفاحة املقضومة خُتّبأ نفســها خلف دعامة الرسداب ال تريد 
أن ترى شيئا فهي تعلم حتام بأهّنا ستشهد يوما!

املشارط ترفض حبها له، املشــارط خائفة عليها.. تعرفه جّيدا.. إّنه 
جراح.. تتعاىل وشوشاهتا حتى صارت صخًبا..

... اهلل... اهلل نفسه كان شاهًدا... 

مل يكن الرجل يســمع شــيًئا فتأّوه حبيبته يكفيه، وأنينها ُيشعله كتلة 
هلب عاشقة، وتلّويا بني ذراعيه ُيأّجج شهواته بشعوٍر ملتهٍب كجمر 

دجى الّليايل احلالكات..

وحدها الصورة اخلرضاء لشجرة اجلوز- الوحيدة وسط األعشاب 
التي لفحها النســيم صامــدة عىل رأس التلة- كانت ســعيدة، فهذه 

عاشقة منهكة األوفضة فارغة إاّل من سليم..

حتتاج الصغــرية إىل كّل األحزان واألكاذيب التي ســّدت طريقها، 
حتتاج أن يكون جســدها متأمًلا وروحها جمروحــة.. فالعار حيتاج إىل 

عدم الشعور بالذنب لينمو..
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يومها يشء ما بداخلهــا أخربها بأهّنا لن تراه مــّرة أخرى، يشء ما 
دفعهــا إليه قبل خروجهــا.. ضّمته وقّبلته.. عشــّية مباراة »اخلرض« 
الثانية يف مونديال جنوب إفريقيا وهي ضّد املنتخب اإلنجليزّي، كان 
لقاؤمها اليوم سيًعا فمنذ شــهرين عندما تفّطنت زوجته خليانته رأى 

الرجل أن يقّل لقاءاته بصغريته..

احلصار الذي يتعرض له يف البيت خميف.. ومقلق.. وخانق.. وحمكم 
جّدا.. عليه أن ينهي اللعبة فلم يعد األمر مسّليا وال حمّببا..

اآلن.. اآلن جيب أن ينهي تراجيديا حّبهام األسطورّي الذي وشى به 
عند الزوجة الطبيبة وعليه أن جيد حاّل ليتخلَّص من مشكلته.. وليس 

أضعف من عاشقة فقرية..

حاول.. اهلل يشــهد بأّنه حاول أن يتصيَّد خطأ ما ولكنّه مل يســتطع، 
جنوهنا به مل يتح له جمااًل للبحث.. فقط وجودها اجلارف يزعجه..

وأخرًيا سليم يرى لو أقلَّت.. يرى لو كفَّت..

قالت:

- ال أعلم متى سوف أراك مرة أخرى؟ فقط سأشتاقك كثرًيا كثرًيا.. 
أنا أحبك..
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قالت:

- اشــتقتَك من اآلن شــقيق العمر، اشــتقتَك كثريا رفيــق القلب، 
أرجوك أن تشتاقني أيضا، أخربتني يا سّيد الرجال بأّنك لن تدعني 

أشتاقك.. أقسم عليك أال تنسى هذا..

يف احلقيقة هي ككّل النســاء كانت ختشــى أن ينســى ضمن ما قد 
ينسى.. حبَّها..

مَلٌك ما قال:

- هذه آخر مّرة حُيبِك فيها..

عزازيل رّدد مكتئبا:

- هذه آخر مّرة يكذب عليِك فيها..

بوصلتها النسائيَّة أوحت إليها أْن:

- قويل وداًعا..

اســرتق النظر من الفتحة الصغرية التي أحدثها بنافذة احلامم املطلَّة 
عىل باب املخرج ليضمن اســتمرارّية فضيلتــه األبدّية وخُيرجها من 

عيادته.. أخرًيا..

كانت تتبعه، تقــف خلفه كام تفعل دائام، مل ُتــِرد الذهاب.. أرادت 
البقاء أكثر، ضّمته إليها.. قّبلته قبلة خاطفة، حتّسســت جّيدا ملمس 
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شــفتيه الباردتني الندّيتني، فعلت كّل ما أمكنها فعله فهي متطّرفة يف 
كّل إحســاس.. تذهب يف كّل إنفعــال إىل أقصاه.. تلّذذت بام مل يكن 

يوما هلا.. آه كم أحّبته هذه الصغرية.. آه..

قالت:

- ال أعلم متى سوف أراك مرة أخرى؟ فقط سأشتاقك كثريا كثريا.. 
أنا أحبك..

.. كانت تلك آخر قبلة، وانتهى العار.. انتهى بالنسبة لسليم...

يف املوعد املوايل مل حيسن الرجل معاملة صغريته فقد َقِدمت إليه بكل 
ما أعطتها احلياة من براءة ومجال واســتقبلها بكل ما اكتسبه من احلياة 
من خبث وقبح.. جاءته حاملة ألوان الكعك اجلميلة.. ألوان احلب.. 
واستقبلها بحمرة اجلراحة.. جاءته تفرش نفسها له كام تفرتش قطعة 

الكعك املنديل امللّون.. وافرتشها هو بمشارطه..

من البداية سألتها دنيا:

- كيف للجراحة أْن تصلح أسلوب حب؟

.. اآلن يمكنه أْن ينّظف نفســه من قذاراهتا، اآلن يمكنه أن ينفضها 
عن مسؤولّيته، اآلن يرتاح من عبء إسنادها.. اآلن يمكنه أن يعيش 

ق حلمه وأحّبته صغرية ما.. بجنون.. أخرًيا.. آخرا.. سعيًدا فقد حقَّ
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طردها وســّبها، أهاهنا، مل ترّد عىل إهاناته بل اســتمرت تدافع عن 
نفســها، يف مواجهة اهتامــات غريبة وغبّية وكاذبــة وظاملة ومهينة » 
ارتديِت الفستان الذهبي وأخلفِت بوعدك أاّل ترتديه إال يل.. كالمِك 
ســوقّي.. مل تكوين عذراء من البداية.. لســت متأّكًدا إن كان محلك 

منّي.. تشاهدين األفالم اإلباحّية.. اآلن استفقت.. أنت عاهرة.. »

.. بىل..

.. أجل..

.. أي نعم..

.. هكذا وبكل هذه البساطة..

حاولت أن تنظر إىل عينيه تريد أن تتحّدث إىل سليم، فهي مل تتعّرف 
إىل الذكــر الواقف أمامها، طلبــت أن ينظر إليهــا ومل يفعل، وجهه 
األمحر واإلرباك العقيل الواضح عليه وانخفاض عينيه إىل األرض مع 
انحناءة رأســه التي تكتشــفها للمرة األوىل، كلها تثري بنفسها شعورا 

غريبا غري مألوف هي التي اعتادت الشعور املألوف..

- مل يكن يصدر أّية إشــارات ضمنّية تشري إىل يشء غري أخالقي.. إاّل 
خيانة زوجته وأوالده ومهنته ورجولته وصدقه وأمانته وعهوده.. 

وأنا.. حّدثت نفسها.
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دافعت عن نبلها يف اليوم اخلطأ، أقســمت عىل طهارهتا أمام الرجل 
اخلطأ، فليس هذا هو الرجل الذي أحبته يوما، هذا ليس سليم، وهذا 

بالتأكيد ليس اليوم املناسب لتقول له:

- أقسم باهلل الذي ال إله إال هو.. مل يلمسني رجٌل قبلَك.

بَّررت له مندهشة، دافعت عن نفسها، قالت له بأّنه خمطىء، وكم هو 
رات لشخص يكّذبك.. لشخص هو  مهني ومتعب أن تبحث عن مربِّ

باألصل كاذب..

استخدم اللوم واالحتقار كإسرتاتيجّية واقية ضّد عاره ودافع جّيدا 
عن نفســه فاًرا من مواقف اخلزي التي وضعته صغريته هبا، واستمر 
كثريا يســتخدم اللوم واالحتقار، بينام حاولت أن تغلق فمها املفتوح 

اندهاشا ورّدت بأسئلة غبّية:

- مــاذا أفعل اآلن؟ أين أذهب؟ ماذا فعلــت لك؟ ملاذا ترتكني؟ لقد 
وعدتني أال تفعل ملاذا فعلت؟..

كل يشء إال ملاذا كذبت وقلت أنا أحبك؟.. هذه الكلمة التي ضّحت 
بكل ما امتلكت يومــا من أجلها، هذه الكلمة التي َبعَثتها من رمادها 
يوم قاهلا هلا واشــتّقت منها.. حبيبــي.. حبيبي.. تقريبا هي ال تعرف 

اسمه.. ال تعرف إال حبيبي..
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مل تقلهــا رغم رغبتهــا يف ذلك كثريا.. مل تقلها.. فســليم ال ُيكّلمها 
هامًسا..

عندما قال:

- إن مل خترجي سأمحلك وأرميك خارًجا.

رّدت:

- كنت حتملني وتلعب معي واليوم تريد أن حتملني لرتميني خارًجا!!

مل جُيب وواصل طردها.. سّبها.. أهاهنا.. شتم أّمها.. ال أجوبة لديه 
عىل أســئلتها، أمسك بيديا وراح جيرها باجتاه الباب ولكنّها رجته أن 

يرتكها..

- أنا أرجوك أن تســتمع إيّل.. وســوف أغادر بعدها.. فقط اســمع 
تربيرايت فأنت تظلمني يا سليم.. 

.. سليم..

كانت هذه أّول مّرة تناديه باسمه..

مل ينتبه لذلك بل أتّم:

- أخرجي يا ابنة العاهرة..

مل تغضب ومل ترّد بل تساءلت بصمت:
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- كيف عرف باألمر؟ فأنا حّدثته عن كل يشء إاّل عن هجرية.. 

مل َيُطل الوقت أثناء جّره هلا حتى وجدت نفســها مقتنعة.. كل ذلك 
قدري.. ها هو يعرف بأمر عارنا حتى دون أن خيربه أحد..

الفراش البنّي يرضب الباب السفيّل للخزانة من الداخل، فقد سمع 
أنــني أصدق صغرية يف هذا الوجود، هي التي وّدعته يوًما قبل ســفر 
حبيبها إىل فرنســا حلضور مؤمتر ما، ارمتت عليــه وضّمته إليها، قّبلته 
بصدقها املعهود، هي التي مل تعرف يوما كيف يمكن للكذب أن يكون 

أسلوب حياة...

- كم أحب فراشنا شقيق القلب، عندما نتزّوج أريد أن يكون هذا هو 
فراشنا، لدّي ذكريات كثرية معه.

ه: ُتقّبل البساط كثرًيا وتضمُّ

- لقد عشت معك أمجل أيامنا عىل هذا البساط البنّي، أنا مل أبتعد عنك 
وال عنه ألكثر من أســبوع مذ عرفتك، فكيف ســتغادرين عرشين 

يوًما، سأفتقدكام كثرًيا.

- وأنا صغرييت، ولكن هذا رضوري.

- سوف تبقى طوياًل يف فرنسا، ماذا سأفعل وأنت بعيد؟

- سوف تنتظرينني، سوف تزدادين مجااًل، وسوف أعود إليِك مشتاقا.
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- أرجو أاّل تنسى دعاء السفر سأرسله إليَك يف رسالة الحًقا، ال تغادر 
دون أن تقرأه.

.. وها هو األصلع يغادرها دون أن يقرأه..

صوت رفس البساط للباب قوّي جّدا، حبيبها يواصل شتمها وكأّنه 
يتجاهله أو لعّله مل يكن يسمع، البساط يتذّكر كل يشء، يريد أن يدافع 

عنها، إّنه يدفع باب خزانة الطبيب املوجودة عىل يسار املكتب.

رأت آثــار رضٍب عــىل الباب وانشــغلت عن حبيبهــا، مل ترّد عىل 
إهاناته.. فقط عندما قال:

- انتهى كل يشء بيننا يا ساقطة..

دّوت صفعتها عىل وجهه يف ذلك الرسداب فـــ »لكل فعل رّدة فعل 
تساويه يف الشّدة وتعاكســه يف اإلجّتاه« ورغم أن الشّدة كانت تنقص 

رّدة فعلها إاّل أهّنا آملته فهو مل يتوّقع أهّنا ما تزال عىل قيد القتال..

حدث كل يشء برسعــة ومل تفق من فعلتهــا إاّل عندما رأته مزجمًرا 
قابًضا عىل يديا.. خّضها، رّجها، رضهبا باحلائط، شتم هجرية مّرات 
ا، كان ينظر إليها وكأّنه  عديدة بعد، سّبها، أهاهنا، ثم صخ هبا مشمئزًّ
يشــتمُّ رائحة العفن املنبعثة من قلبها فيطبق عىل شفتيه بالطريقة التي 

عهدهتا صغريته به ليبّث فيها ذلك الشعور املألوف..
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- اآلن عرفت ما هو.. اآلن َتلبَّسني متاما.. إّنه العار..

ولعّل هذا أكثر ما كان يؤملها قبل أن تراه ضاّما شفتيه إىل بعضهام مع 
إنزال طرفيهام إىل األسفل فيتفشــى فيها الشعور املعروف أخريا، ثم 

تسمعه يقول:

- أتعلمني اآلن ملاذا لن أتزوجك؟.. ألنَّك عاهرٌة!!

جني لو مل أصفعه؟!! أكان ظلَّ حيبُّني؟!!.. متلَّكها النَّدم  .. أكان تزوَّ
حاالً..

واصــل طردها ورضهبا للحائط حتَّى ســقط جســدها اهلزيل عىل 
األرض.. أسقطها هو الذي حال دائاًم بينها وبني األرض..

- قومي ماذا تفعلــني؟ متثِّلني عيلَّ اإلغامء يا عاهرة يــا ابنة العاهرة! 
سأرمي عليك دلًوا من املاء.

ذهب سليم ليحرض املاء فهذا الذكر ال يكذب!!!.. وبقيت صغريته 
مستلقيًة هناك بانتظار وصول املاء، عندما عاد رأى ما ال يمكن حلبيٍب 
أن يرى عليه حبيبه وال يتأملَّ من دواخله.. رأى ما ال يمكن لطبيٍب أن 

يراه ويتجاهله أبًدا..

.. عاشــقة فقرية تضغط عىل أمل رأسها وتشــكو إىل اهلل فشل قدميها 
عىل محلها، وكأّن كرة مرض داخل رأسها تستقّر خلف عينها اليرسى 
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موثقة إىل قلب سليم يشــّدها بكل ما أويت من حقد، فُيخّيل إليها أنه 
يكاد يفقأ عينها إن شّد بقّوة أكرب وخرجت الكرة..

ه للكرة يؤملها جدا.. مطلقا مل  وهل هناك قوة أكرب؟ وأمل أكرب؟ شــدُّ
يؤملها جسدها يف جزء منه عىل هذا النحو من قبل.. إن خرجت الكرة 

سيلحق هبا خمُّها تتبعه لوازمه احلمراء.. ودم..

حاولت إســناد رقبتها بكلتا يديا ولكَن ذلك مل يساعدها عىل يشء 
ــها يينها  مها بحواسِّ فارتعاشــهام جيعل من األمر صعبا، وعدم حتكُّ

ا.. والطَّبيب مشمئّز من النظر إىل احلبيبة.. ه ذهلَّ وانتفاخ وجهها يشوِّ

اقرتب من املسخ العشقّي امللقى يف رواق العيادة بخطوات مزلزلة، 
« أن يرميها  سار إليها وخطواته تدّوي يف قلبها.. أَمَرُه ضمريه »الطبِّيُّ

باملاء ليزيد بللها بلاًل!!!

كريات، رضهبا بقدمه آمًرا  ها من يديا ومســح بحبِّهام أرض الذِّ جرَّ
اها أن تنهض وال تســبِّب له فضيحًة، حــاول جعلها تقف ولكنَّ  إيَّ

قدميها مل تساعداه قلياًل..

من أســفل.. كانت ترقبه بأنفاس خمتنقة.. مل تستطع جلفائه شيًئا بل 
رجتــه أالَّ يؤملها أكثر فرجالها ضعيفتان، َرَجْتــه أالَّ يينها أكثر فهي 

ٌة وبللها املزمن حزًنا يبلِّل كلَّ ثياهبا.. هشَّ
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الرشر املتوّقد يف عينيه احتقارا خييفها..

غاضًبا استمرَّ حماواًل رفعها عن األرض ولكنَّه مل يستطع أن يوقفها، 
ة أخرى، هو الذي بكى عىل أملها يوًما،  فأفلتهــا كتلة أمل إىل األرض مرَّ
وقف عىل رفاهتا مستغرًبا ذرفها احلارَّ مشمئًزا من هذا الكائن العشقيِّ 

ر، كان أحقر ِمْن َأْن يفهم أمل عاشٍق منكرٍس خائٍف ذليل. املدمَّ

عندما وقعت أمامه ساجدًة هي مل تسجد له بل للعار اللَّعني، للفقر، 
موع، للمــرض، لإلهانة، للخذالن،  للمعاناة، للوجــع، للقهر، للدُّ
ف املهدور.. للحبِّ املهدور.. للعمر املهدور.. لالبن املهدور.. للرشَّ

رآها تذوي أمام عينيه ومل يندسَّ النَّدم إىل قلبه بل ابتســم وقال هذه 
عاشقٌة فقريٌة.. إنَّه أعىل مستوى منها وهذا يتيح له انتقادها، وال أحد 

أعىل منه لينتقده..

.. إال اهلل..

عاف النَّظر إليها فدخل حجرته وتركها مرميَّة أمام باب املخرج من 
اخل.. كل يشٍء كان حيدث يف رواق العيادة الضيِّق. الدَّ

ة باقيٍة ورفعت رأسها عن األرض حتَّى  غرية بقيَّة قوَّ استجمعت الصَّ
كادت تستوي يف جلستها، تستغرب كيف مازال يشد الكرة من داخل 

حجرته..
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- باهلل عليه فليفلتها ألرتاح قليال..

ــوداء  ع الكرايس السَّ َرت نظرها يف املكان منســحقة العينني تودِّ مرَّ
البالســتيكيَّة.. ذاُت األرجل من حديٍد، بالقرب من مرقدها طاولٌة 
خشــبيٌة ُبنيٌَّة صغريٌة.. أرجلهــا من حديٍد، يفِصل بــني قاعة انتظار 
جال حائٌط زجاجيٌّ متشبٌِّث بجدران العيادة.. بأيدي  ــيِّدات والرِّ السَّ

من حديٍد!!

كيف مل تالحظ هذا من قبل؟

من وراء الباب املوصد دارت معركة، األصوات تصلها يف مرقدها:

ا أكثر فقد أحبَّتك األكثر.. كان الفراش يرصخ. - ال ُتِذهلَّ

غرية من زجاٍج، فهي تعشق روحك.. كانت اللَّوحات  - انتبه هلذه الصَّ
ترصخ.

هت أمجل يشٍء فيك؟  هت ماضيك اجلميل وحارضك؟ شــوَّ - شــوَّ
جرحتها أخرًيا؟.. وشوشت املشارط.

- وداًعا يا أنثى آهلة احلُّب.. َبَكِت اجلوزة اخلرضاء.

ث.. كيف مل تسمعها من قبل؟ إنَّ األشياء تتحدَّ

 ، ابتلعــت دموعها العبثّية وأســندت ظهرها إىل اجلدار اإلســمنتيِّ
حاولــت الوقوف ولكنها مل تقَو، يف حماولتهــا النُّهوض كادت ُتنادي 



�سرداب العار156

جال..  حبيبها ليســاعدها فقلبها مازال يعتــاده َرُجَلها من بني كلِّ الرِّ
ق ما حيصل بعد.. منقذها ِمْن بني الرجال.. قلبها ال يصدِّ

مل تناِد عليه.. مل تفعل فال صوت لديا.

م بحذر، فاخليط الومهّي  اه احلامَّ أخذت حتبو وجترُّ أســامهلا املبتلَّة باجتِّ
املشــدود إىل قلب ســليم يزيد من احتاملية انفجــار مججمتها جراء 
خروج الكرة.. هذا هو احللُّ إذن فبقاؤها ملقاًة عىل ظهرها يف الرواق 

عند عتبة الباب ليس ما أرادته من جميئها إىل العيادة يوًما.

جاهدت نفسها وأمرت فكرها أْن يستسقظ بعد أن نام لوقٍت طويٍل، 
ســاعدهتا اجلدران اإلسمنتيَّة اخلشنة عىل اجللوس فوق كريسِّ احلامم، 

ر.. وهاهي اآلن.. رشٌف مدمَّ

رنَّ هاتٌف عىل الطرف اآلخر للوجع:

دٍة.. غرية بحرشجٍة مرتدِّ هت الصَّ - دنيا صديقتي العزيزة.. تأوَّ

.. ما بِك؟ ما به صوتِك؟ - ما بِك؟ أخربيني ألو رّدي عيلَّ

وار أرًضا يف عيادة ســليم، أرجوك تعايل خذيني إىل  - لقد أقعدين الدُّ
املنزل فأنا ال أقوى عىل الوقوف.

- عىل رسلك عزيزيت سوف آيت حااًل، ال تقلقي سأصل برسعة.
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رت قليال ثم مسحت  أقفلت اهلاتف برعشــة خانقة وأمل فضيع، فكَّ
ل نفســها جّيدا، ألّن  عينيها مــن دمعها احلاّر الســخّي تريد أْن تتأمَّ

سكوت حبنا يف اجلهة األخرى عن النبض فجأة نادٌر حتاًم.

جعلها ســليم حمبوبة جّدا، منحها عشــقا كبريا وفراقا أكرب، تركها 
لقدرها مع أملها وكربيائها املجروح وقلبها املحطم.. واآلن ســيعيش 

هو ومتوت هي.. وموت حبها اليوم هو كل ما كان يعنيها.

ما حيرّيها أّنه كان رائعا أو لعّلها هكذا كانت تراه! أين كانت كل هذه 
األقنعة؟

أكلها حّية كذئب، هنش بقاياها كضبع، ترك امرأته للغياب كخنزير، 
ق أشالءها  ســّمم روحها كعقرب، استعبدها كالنمل الســّفاح، ومزَّ

الباقية من احلريق كام يفعل الدبور اليابايّن..

- إهلي هذا ليس عنقاء كام ظننت!

.. كيف مل تر كل هذا من قبل؟!!
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***

دّقٌة عىل الباب مل ُترد سامعها مطلًقا، أرادت البقاء يف املكان ما أمكنها، 
أرادت أن حتّس بحبيبها قريًبا منها حتى لو كانا يف غرفتني متباعدتني، 

وتفصل بينهام جدران إسمنتّية..

اخلوف.. اخلوف يتملَّكها.. اخلوف ينهكهــا.. اخلوف من الفقدان 
ا.. رغم وجود أنواع مفيدة من اخلوف كخوف الظالم الذي  خميٌف جدًّ
أنجب النور، وخوف الوقت الذي أنجب الساعات، وخوف الوحدة 
الذي أنجبنا.. بينام خوفها من فراق ســليم أنجب رعبا مميتا وارتعاشا 
ؤية، أنجب وجًعا دفينا.. صغريا يزحف عىل أربع..  ا غري قابل للرُّ أنثويًّ
ي  يطرق أبواب هلفتها عىل سليم ويناديا بصوته اهلش املخيف.. يا أمِّ

الصغرية.. سليم راحل ال حمالة..

مل تكــن قدماهــا حتمالهنا، قلبهــا املزدحم بســليم يرضب برسعة 
فائقة، ووجهها املنتفخ صار قرمزّي اللون، يداها تتخّبطان من شــدة 
االرتعاش، والكــرة.. الكرة تؤملها بقّوة مل تكــن تعلم بوجودها من 

دتا: قبل.. شفتاها رغم الرجفان ردَّ

- مستحيل.. ال يمكن أن يكون هذا صحيًحا..

.. هي مل ترفض بقوة أْن يرتكها فلكلِّ ذكر حرّية اهلروب متى أراد.. 
ولكنّها ترفض برصامــة أن ال يكون قد أحبها.. ترفض أْن يفّكر فيها 
هبذه الطريقة البشعة.. ترفض أن يعاملها كساقطة فهي ليست كذلك..
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فتح سليم باب عيادته واســتقبل دنيا التي يراها للمرة األوىل هادًئا 
مبتساًم كعادته، هدوؤه انتقل إىل دنيا التي مل تعلم ما الذي حيصل، ملاذا 

هو هادئ هذا الرجل؟ أمل يعلم ما حصل لصغريته؟ 

- مســاء اخلري، من فضلك اتصلت يب صديقتــي قالت بأهّنا هنا أريد 
رؤيتها.

- ال أعلم كانت هنا، رّبام هي يف احلامم أو لعّلها غادرت.

- ماذا تعني بغادرت؟ هل أنت سليم؟

مل جُيِب عىل سؤاهلا بل انســّل هارًبا عائًدا إىل سدابه، كأّنه ال يسمع 
ي يف املكان.. أنني حبيبة العمر يدوِّ

- دنيا! أنا هنا، أنا يف احلامم.

خفَّف من سعة هروبه يريد أن يســرتق السمع كام اعتاد أن يسرتق 
الرؤية من وراء النوافذ املثقوبة.. وكام اعتاد أن يسرتق احلب الراقص 
واحلب املجنــون والضحك الفاخر واجلنون الناعم وفخامة ذكريات 

الفقر.. خّفف سعته يريد أن يعرف من سيسند صغريته اآلن.. 

.. ومن غري رفيقة الدرب؟

مت دنيا ودفعت بالباب املوارب لتنظر مصدر الصوت وكان هلا  تقدَّ
ما أرادت.. مرمّيــة صديقتها عىل كريّس احلامم بوجهها األمحر املنتفخ 
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وعينيها منطفئتا االبتســامة متوّرمتني.. كّلها يرتعــش.. ثياهبا املبتّلة 
ومخارها مفتوح اجلانبني..

.. رفيقة الدرب تنادي.. يا رب..

- أختي يا رفيقة الدرب! ماذا حّل بك؟ ما بِك؟ أخربيني.

َجَرت إىل صديقتها التي ارمتت بني ذراعيها وصاحت ملء مرضها:

- آه دنيا.. آآآآآآآآآه صديقتي..!

ة إىل صدرها وتساءلت مندهشة فهي مل تفهم شيًئا: ضّمتها بقوَّ

- ما بك يا فتاة أخربيني؟ ملاذا أنت عىل هذه احلال؟ ومن الرجل الذي 
فتح يل الباب؟

- آه دنيا! إّنه هو.. سليم..

- العنقــاء!! ال أنت متزحني، ولكن كيــف أّنه غري مبال؟ أال يعلم ما 
حّل بك؟

أ عيّل وهــو يعرف بأّن قلبي الصغري  - اســتقوى عيّل دنيا! أذلَّني، جترَّ
هذا منهــك مريض منتفخ مهزوم تفصله عن املوت خطوة واختار 

حبيبي أن يساعد قلبي عىل َخطوها، أراد أن يكون هو قاتيل.

- أفهم بأّنه أهنى عالقتكام؟
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- طردين دنيا دون أن يقول يل ملاذا، قال بأّنني عاهرة.

- مازلت عند رأيــي فهذا الرجل ال ينفكُّ يفاجئنــي، ولكن ملاذا ما 
الذي حصل؟

- مل حيصل يشء.. أتيته كعاديت أردت أن أراه، فقد اشتقت إليه ألّنني 
مل أره منذ اخلميــس املايض، واليوم هو الثالثــاء.. آه دنيا كم هذا 

مؤمل.. آه..

- هيا أكميل ماذا بعد؟

- وفقــط.. قام بطردي وعندما اســتفرست قال بأّننــي إن مل أغادر 
فسوف حيملني ويرميني خارجا.. رضبني دفعني جّرين من روحي 

وأعادين إىل حيث كنت؛ أسفل..

كان فم دنيا مفتوًحا إهّنا حتاًم مشدوهة، ولكنّها تداركت:

- وليكن.. فليذهب إىل اجلحيم ملاذا تفعلني هذا بنفســك؟ هيا قومي 
نعود إىل املنزل.

- كالَّ أنت ال تفهمني.

- ال أفهم ماذا؟

نه.. قالت: ليس لألمر أن يكون أهون وهي ال تعرف طريقة لُتهوِّ
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- أنا لســت عذراء، لقد وقــع العار هنا، أنا قتلــت ابني بيدي، لقد 
أجهضت ابنه دنيا.

توّقفت حلظة تريد أن تفهم بالضبط ما حيصل، دنيا عكس صديقتها.. 
وبدل الــرصاخ والعويل هي تبحث لدى فِكِرهــا عن حلٍّ حااًل، ال 
ا فعال  ها األســئلة التافهة التــي اعتادت صديقتها طرحهــا.. إهنَّ هتمُّ

ر كرجل. ف كامرأة وتفكِّ تترصَّ

تركت صديقتها وخرجت من احلاّمم وَتقّدمت بخطوات متســارعة 
وفتحت باب حجرة الــرسداب املخبأ بقوة تدلُّ عىل غضب حقيقّي، 

أّول ما التقطته هو شذى عطره املمزوج بنتانة نقوده:

- ما الذي تقوله صديقتي يا أخ.

عابًثا الهًيا ال يشء ممَّا سيحصل للحبيبة يعنيه:

- خذي صديقتك وارحيل.

- ماذا تعني بارحيل؟ هل تظنُّ األمر ســهاًل إىل هــذه الدرجة؟ ماذا 
أصاب عقلَك يا أخ؟

- قلُت اخرجا من هنا وفقط.

- هل تظنُّ فعلتك هذه ستمرُّ هكذا هبذه البساطة؟ 
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كانت احلمقاء جترُّ أســامهلا املبلَّلة وحتبو مستعينة باجلدار اإلسمنتّي، 
تتبع اخليط الومهّي وصواًل إىل النقاش الذي آن أوانه، تريد أن متنع دنيا 

من الثأر لكرامتها، فاألصلع اخلبيث.. حبيب العمر..

ي عن هذا، أرجوك دنيا أنت تؤذينني.  - أرجوك دنيا كفِّ

- أنت لست رجال يا منافق..! يا عديم الرشف..!

مل يرّد عليها، مل يقف من وراء مكتبه حتى، فحبيبة العمر تستبسل يف 
الدفاع عنه، أمسكت يد دنيا بحنان منكرس ترجوها:

- هيا نرحل صديقتي فال مكان يل هنا عىل ما يبدو!

تها إليها  ا ضمَّ دنيا مل تســتوعب غباء صديقتها بعد، كل ما فعلته أهنَّ
ومنعت سقوطها احلتمّي عىل األرض دون أْن ُتشيح بنظراهتا الغاضبة 

عنه:

- صّدقني ســوف تدفع الثمن، أنا أقسم بأّنك لن تفلت بفعلتك.. يا 
منحّط..

استمر جالًسا هادًئا الهيا بقلم الكتابة:

- أنتام كبعضكام ساقطتان وقليلتا أدب.. هيا أخرجا.

واســتمر مذالًّ صغريته بإمعانه يف كل تفاصيل جســدها املقهور أمًلا 
ي من اللهيب.. بكل ما للكلمة  وحبًّا ومرًضا وبلاًل.. نثر رمادها املتبقِّ



�سرداب العار164

رها.. من معنى.. لقد دمَّ

يف تلك اللحظة بالذات ســقطت كل األقنعة.. هو الطبيب املهذب، 
اهلادئ، العاقل، الذي ال تســمع منه إال مهًسا طّيبا.. حقري نذل ينوهبا 
يف كالمها الســوقّي، وهي كثرية الكالم املفعمة باجلنون.. مندهشة، 
ضعيفة، ال حروف هلا إاّل ملاذا؟.. ها هي أمامه عاشقة فقرية ومريضة..

- أنت هو قليل األدب يا شبيه الرجال يا عديم املروءة.. كيف ترضهبا 
وأنت تعلم بأهّنا مريضة وأنت طبيب؟

صخت رفيقة الدرب بكل ما أوتيت من غضب:

- أين ســتفّر من رّبَك يوم احلســاب؟ ماذا ســتجيبه عندما يسألك: 
بأّي حّق تؤذي مريًضا ضعيًفــا مذلواًل.. صغرية.. أّديت اليمني.. 
تهم.. أنت حًقا حقري  أقسمت عىل عالج املرىض واحلفاظ عىل صحَّ

بجدارة..

كنتيجة حتميَّة ملا يفعله تابعت دنيا:

- أنت هــو قليل األدب يــا.. أعلم بأّنك لن تصدقنــي ألنَّ كذبك 
يفــرض عليك تكذيب اآلخرين أيًضا، ولكن هــذا الكون منتٍه.. 

قني يا.. يا شهم.. بيوم للحساب.. صدِّ

كيف حلب كبري كالذي أعطته أن يقابل بجرح كبري كالذي أعطاها؟ 
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ة.. كان حمتقًرا هلا وكانت تبتسم يف  أخرجها جرحه هلا عن زمن البرشيَّ
وجهه، كان هارًبا منها وكانت متسح آثار هروبه من بعده، كان سعيًدا 

لفراقها وكانت تغادره كام أراد منها بإذعاٍن ذليل..

- أنا أقســم عليِك أن نخرج من هنا دنيا، أنا أرجوِك فليس يل مكان 
هنا.
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***

يف طريق العودة.. والطريق اليوم أطول من أّي يوٍم مى:

- هل نيس كم أحبه؟ هل نيس وجود حبيبة العمر؟ هل صّدق نفسه 
ويظّن اآلن بأنني عاهرة؟ أهكذا كانــت نظرته يل طوال هذه الفرتة؟ 
ملاذا تركني؟ ملاذا فعل يب هذا؟ لقــد كوى قلبي، ملاذا؟ ملاذا رماين بني 
كل هذه األسئلة؟ أنا مل أفعل شيئا سوى أينِّ أحببته بجنون.. ملاذا فعل 

يب هذا؟

- هو يعطي نفســه أعذاًرا ليستطيع العيش من دونك، إّنه فقط يوهم 
نفســه بأّنك ما يريد أن يراك عليه حتــى يرتاح ضمريه ليس أكثر، 

دعيه صديقتي وسوف حيكم قايض السامء بينكام.

-كم أكره هذا اللون كم أكــره هذه الرائحة.. رائحة الوجع، ياله من 
ا! وجٍع مؤملٍ جدًّ

- أرجوِك حبيبتي توقَّفي عن البكاء إّنه يف الثامنة واألربعني من عمره 
ه، مازال يعتقد نفسه  وهو يعيش هنيئا ُيعطي نفسه كل ما تســتحقُّ
دي وتذريف دًما  مراهًقــا بينام تدفنني أحالمك وهي صغرية، ال تتنهَّ

فهو ال يذكرك حّتى بني تنهيدتني.

- لقد تركُت عمــري وعنفواين هناك دنيا! جنوين وضحكايت.. حبِّي 
للحياة، تركُتني يف سدابه أنا مل أخرج بعد.. وال يمكنني اخلروج.. 
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مازلُت مســتلقية عىل فراشــنا أنظر إليه عارًيا هو الذي مل يره أحٌد 
ه الصغرية«.. مازلُتني بني ذراعيه أســتمع إىل  عارًيا إال أمــه و»أمُّ
ج عىل صوره صغريا  ذكريات فقره وقصــص طفولته، مازلت أتفرَّ
مازلت أستمع إىل مشــاريعه الطبّية مازلت أضّمه إيّل أخربه بمدى 

حبي له.. مازلت دنيا مل أخرج من سداب العار..

تي ولكنّني  - أنا أعرف متاًما ما تشعرين به، صحيح مل يرسق أحٌد عذريَّ
أعلم جّيدا ما تشعرين به، فعاًل األمر مؤمل ومهني فهذا اخلبيث سخر 
منك، أهان كرامتك، لعب بأحالمك، أعاد ترتيبها، ثم بعثرها من 
جديد، بل ترك لعواصف الزمن بعثرهتا ألّنه منشــغل عىل ما يبدو 

باحلفاظ عىل شبابه الدائم!

- هل سيأيت اليوم األخري ويندمل اجلرح وجتفُّ الدموع؟ هل سأنساه 
ذات ُعْمر؟

متســح بشــفقة رحيمة عىل وجنتيها لتزيل آثار الدموع املنهارة إثاًم 
وحزًنا:

- هذا حتاًم صعب ولكنّه ســيحصل، أنا أعرفــك جّيدا فأنت أقوى 
من نازلة البالء، أنت قوّية جّدا ورغم حتّلله فيِك، رغم ســكنه يف 
نخاعــِك، رغم وجوده األزيل يف قلبِك، أنــا أعلم صديقتي بأّنِك 
ستنسني يوًما هذا الذكر، سيأيت عليك يوم ال تعودين تذكرينه فيه، 
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لن يعود لوجوده معنى..

تــرسح بقلبها للحظات ثم تواصل والدمــوع متنعها من الكالم فأمل 
صديقتها فاق كل اآلالم:

- ُخذي العزاء والســلوى من نظرتِك للمســتقبل وإن كنِت تبكينه 
اليوم فغًدا ســتلتقطني صوته وال تلتفتني، تســمعني اســمه وال 
ة مشاعر  تشــعرين بيشء.. سيأيت عليك يوم ال تعود لديك جتاهه أيَّ
ســوى ندبة غائرة يف قلبك.. وسوف تعيشــني حياتِك بإصار.. 
د األفعى وسوف تقطعينها..  ري كلامتِك جيًِّدا.. ســوف تتمدَّ تذكَّ
جرح الرشف ســنرقِّعه مًعا، أنا هنا وسوف نكون كام كنّا دائاًم عوًنا 

لبعضنا.

- آه دنيا.. أّي جرح هذا الذي سنرقعه؟ آه دنيا..

غلبتها الغصــة يف صدرها، وخنقتها الدموع يف عينيها، وأهاهنا فِعُله 
كت يدها الواهنة املرتعشة مشرية إىل  هبا، فطأطأت عىل استحياء وحرَّ

صدرها أين تقبع الكتلة احليَّة التي ترضب بقوة:

- هذا ما أريد أن أداويه..

قيني ما كان هذا ال.. ليفعل بِك شــيئا لوال أّن النزف بداخلِك  - صدِّ
ق أهنكِك وما عدت قادرة عىل اجرتار  أتعبــِك، لوال أّن قلبِك املمزَّ

آهاتك.
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- أريد أْن أكّلمه دنيا! أريد أن ُأرسل ألسأله.

- توّقفي عن مراسلته، هات هاتفِك أنِت لن تتَّصيل به بعد اآلن.

خينقها دمعها تشبَّثت بيدي رفيقة درهبا وأخرجت بضع حروف:

- أرجوِك دنيا! أنا أريد منه إجابات عىل أســئلتي فليس من العدل أن 
نضحك سويا وأن أبكي بمفردي..

- هو ال يملك أّي إجابات من أجلك، هو نفســه جيهل ملاذا فعل بك 
هذا؟ فغريزته تعميه، ال تتَّصيل به أو تراســليه ما حييت، فســوف 
تفقديــن كرامتــك أكثر من هذا وهــو قطًعا لن يعــود ألنه ضبٌع 
ة واحدة لقد أصغيت السمع له كثرًيا  هارب.. اســمعي كالمي مرَّ
مــن قبل.. أحببتِه حبَّا أعمى وها هو يثبــت لك بأّنك عمياء حًقا، 

ماذا تريدين أكثر؟

- ال أحــاول إعادته، أريد فقط أن أســأل.. ملاذا فعــل يب هذا هبذه 
الطريقة؟ ملاذا عاملني هكذا؟ ملاذا تركني فجأة؟ 

- هو مل يرتكك فجأة فأنت قلت بأّنه ومذ علمت زوجته باألمر تغرّي 
حاله كّلًيا، البّد أّنه حاول أن يتصيَّد أخطاءك كثرًيا ولكنّك استعصيت 
عليه عشــًقا، احلصار اخلانق يف بيته يقتله وعليــه أْن يعيش.. يريد أْن 

يعيش.. رغم كّل التنازالت.. وأنِت القربان األضعف.. واملتاح..



�سرداب العار170

- أنا ال أفهم كيف له أْن ينسى؟ كيف سيستطيع أْن يعيش من دوين؟ 
كيف سينام اآلن؟ فهو ال يستطيع النوم إذا مل يسمع صويت، عيّل أْن 
أعود إليه دنيا! أنِت ال تفهمني! سليم ال يستطيع العيش دون حبي 

له..

قت هبا ملئ عينيها واثقة من نظراهتا حمّركة حواجبها  مل تردَّ دنيا بل حدَّ
ألعىل بإصار، فاستفاقت الصغرية وقالت هبدوء ذليل:

- البّد أّنه يستطيع العيش من دوين إذن.. ولكن أال يعلم كم أحبه؟

- بــىل! هو يعلم ذلك جّيدا.. هو األكثــر معرفة لذلك، ولكنّه يوهم 
نفسه بكل ما قاله حتى يكون قوّيا واألقوى ال ينظر إىل اخللف ألّن 
ذلك سيضعفه، هو مل يستطع أن ينهي عالقته بك دون أن جيرحك 
فال يمكن حلب عظيم كالذي ُتكنِّينه له أن ينتهي من دون أن يسّبب 
أّية مأســاة، ماذا تعتقدين؟ أّنه ال يعلم مــا تعانينه؟ ولكن ال خيار 
أمامه كان عليه أن يضّحي بــِك ليعيش هو مع عائلته.. أو ربام مع 

عشيقته اجلديدة!

بكــت الصغرية ذلك اليوم للمّرة األلف فهــي حزينة واحلزن دوًما 
ُيبكيهــا، بكت الرجل بعمرهــا وحّبها وحياهتا ألّنــه كان كل آماهلا 
وأحالمهــا، كانت تبكي حبها بينها وبني نفســها، متنّت لو أّنه الَمها، 
رها كام فعل.. ني، ولكن مل يدمِّ واجهها بأخطائها، عاقبها، طعنها بسكِّ
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- ملاذا ترصخني وتبكني؟ ملاذا تفعلني هذا بَعْينَيِك وقلبك؟

- هل تعتقدين بأّننــي أفعل ذلك دون أن أتعّرض إىل معاناة؟ وكيف 
برأيك يبكي الناس حّبا ضائًعا؟ فأنت أدرى منّي.

- وأليّن أدرى! أقول هذا، فلن ينفعك ُبكاؤك ألّنه مل ينفعني أيًضا.

ــي عن هذا.. وحيي ماذا حّل يب؟ وا أســفي عىل  - أرجــوِك دنيا! كفِّ
قلبي، ووا حزين عىل نفيس، ويا وحيي ماذا ينتظرين!

- واصيل انتحابــك حتى هناية العامل من غري أن يقّدم ذلك شــيئا أو 
يؤّخر، ستبكني أكثر عندما تقبعني يف مكانك وحدك سوف تكونني 
قد خرست كّل يشء، ولكنك ســتكونني راضية عن نفسك بشكل 
رهيب، ألّن حبك نقّي مل خيالطه شــّك.. وأمجل إحساس أن حتيّس 

الرضا عن نفسك.. صّدقيني سوف تكسبني نفسك إىل األبد.

- أنا لست هبذه القوة.

- بــىل أنت كذلك وأكثــر، فإذا مل يدّمرك عمي عــامر فليس ألصلع 
خبيث أْن يفعل.

ل أكثر،  - هذا ما ُيتِعُبني دنيا! حيايت مل تكن أبًدا سهلة وأنا مل أعد أحتمَّ
ما عاد كاهيل يقوى عىل محل اهلموم كام كان وأنا منهكة الصدر.

- فــإذن صِت ملزمة أن تكوين غري مهتّمة لــيشء، الّبد أن اجلروح 
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التي نزفت بداخلك مل تعد تؤثِّر فيك، هي التي صارت كالثنية التي 
ترتسم أكثر بمقدار ثني الورق يف نفس املكان.

- هل شفيت أنت؟ أخربيني يا أعّز األصدقاء.

تضّمها إىل صدرها ومتسح عىل رأسها:

- األمل لــن يزول بل يبقى غارًقا يف العمــق وال يموت، ولكن ومع 
ته. مرور الوقت يندمل وختف ِحدَّ

- لقد كنت عىل حّق عندما قلِت بأّنه عيّل أالَّ أمتادى يف حّبي له.

رك من خطر سيلحق بروحك، ولكنّني اليوم أحيِّي  - يومها كنت أحذِّ
فيِك شجاعتك التي مل أملكها يوما، فرغم علمك باستحالة حبك 
ا كــام يف أّول يوم أحببته فيه  إال أّنــك حاولت، وبقي إصارك قويًّ
ورشف املحاولة يكفيِك، مضيت خلف مشاعرِك ومتاديت فيها.. 

بالنهاية أليس التامدي يف كل يشء هو ما جيعلنا برًشا؟
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***

- .. وأخرًيا فرايش.. سأنام.. ســأنام قليال.. ثم أستيقظ ويكون كل 
يشء عىل مايرام.. سيعود كل يشء راقصا يف الغد.. سأنام ألستيقظ 

من كابويس غدا..

» النوم هبــة إالهية، لوالها الجتاح العامل اجلنون.. كل ما يف الكون 
ينام ويصحــو، ويصحو وينام، إال آثامنا وذكرياتنــا التي مل تنم قط« 
»يقول يوسف زيدان« يف عزازيله، والصغرية مل تنم قط تلك الليلة ومل 
جتّف دموعها، لفرط آثامها ما عاد النوم يعنيها، وكيف ينام من ضمن 
املوت؟ نسيت بأّن لديا حتاليال طبّية يف الغد، فحاالت اهلوس الغريبة 

التي تصيبنا عندما هُنجر جتعل من كلِّ يشء تافًها عدا جرح الفراق.

ق وحدهتا،  ليت الصوت يصمت برأسها، كم تكرهه! إّنه يؤملها ويمزِّ
أســكتيه يا أّيتها العنايــة اإلالهّية.. صمت اهلاتــف اللعني.. صمته 
يقتلها يعّذب قلبهــا ماقد َصُلح، أرادت أن تراســله، تلوم عىل قلبه 
نسيانه تنتقد كل يشء فيه، تنبِّهه إىل مدى اشتياقها دون أن تقول ذلك 
ش برجولته خلسة وتبكي أنوثتها عالنية.. أنا أموت.. أنا  متاما، تتحرَّ
أغنّي.. أنا أحيا.. أنا أصــيّل.. أنا..أنا..أنا.. كل يشء إال أنا أحبك.. 

ب كل يشء، فصمت اهلاتف يقتلها.. أرادت أن جترِّ

حــزن اهلاتف الصامت هو دائــام قصاصنا العشــقّي األكثر تطوًرا 
واألكثر استهزاء.
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زوجتــه علمت باألمر وما يف ذلك؟ أليس هــو القائل كذًبا » تعبُت 
األكاذيب، أريدها أن تعلم بحبنا فأنا ال أحب العيش يف الظالم«؟

زوجته علمت بخيانتــه، ماذا فعلــت؟ اليشء.. طلبت أال يتزوج 
فقط.. فقط..!

ج  ألّنه إْن فعل ستنترش األقاويل مرتامية كلامهتا، سيقولون سليم تزوَّ
من فتــاة بعمر ابنه، ســيقولون بأهّنا كربت، ســيقولون ترك زوجته 
الطبيبة من أجل بائعة يف حملٍّ للكعك، شــعورها بالعار هي األخرى 
كان مرتبًطــا بكلامت النــاس عنها، والفضيلة كانــت تعني أالَّ يعلم 

اآلخرون عن خيانة زوجها هلا شيًئا!!!

ســيقولون خطفته من زوجته.. أبعدته عن أوالده، ســيقولون بأهّنا 
ساقطة ورشيرة.. ال أحد سيعلم أّنه من أجربها عىل حبه بتّبنيه هلا؛ هي 
ا، ال أحد سيعلم بأهّنا  التي عاشــت عمرها يف العراء دون أن حتياه حقَّ
ابنة هجرية وعامر.. ال أحد سيعلم بأهّنا الزالت صغرية.. بل ستحاكم 

كام حوكمت هجرية..

يف الغد مل تستيقظ بل استمرت جاثمة، مل تنهض، مل تتنّفس، مل توقف 
النحيب..

- هل أنــت بخري اآلن؟ أختــي العزيزة اهنيض فاليــوم موعدِك مع 
الطبيب.
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تتحّدث من حتت الغطاء:

- ال أريد أن أسمع كلمة طبيب إطالًقا.. ال أريد أن أداوي شيًئا.

- ماذا تقولني؟ هذه ليســت أنِت، أنا مل أعرفك هكذا، هل نسيت ما 
كنت تقولينه يل أيام القهر واألمل، رغم سيطرة احلزن عليك، مل يكن 

لتفاؤلك حدود.. تذكرين؟ هل تذكرين؟

- ال أريد أن أذكر شيئا بعد اليوم.

ة: ترفع عنها الغطاء فجأة وبقوَّ

- بــىل عليــك أن تتذّكري لن أدعــك تستســلمني اآلن، كنت دائام 
رينني بأّن القادم أفضل، كنِت مقتنعة بأّن العمر ينتظرنا لنخرج  تذكِّ

من قوقعة املايض اللعني لنعيشها بكل ما سُتؤتينا احلياة من حياة.

ر كل هذه التفاهــات، لقد كنت أخدع  - قلُت أســكتي ال أريد تذكُّ
نفيس وأخدعك فال وجود للرخــاء العاطفّي أبًدا.. أخربيني لِكم 

من السنوات عيّل أن أصرب بعد؟

- ألســِت من قــال يل أّن األمور البّد أْن تصبح بخــري وإاّل فام فائدة 
وجود اهلل؟ أمل تقويل بأّن الشقاء.. الشقاء نفسه ليس أبدًيا.. إن كان 

كذلك فلامذا نبقى أحياء؟ قومي هيا لن نفّوت موعد الطبيب.
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- ال قدرة يل عىل حتريك يشء أنا شــبح غري مرئّي.. فقط دعيني أنام 
وسأستيقظ غدا ويكون قد انتهى هذا الكابوس.. دعيني أنا حزينة 

وأريد أن أبكي..

- ابِك شــقيقتي.. ابِك يا ابنــة أّم.. ال حتزين ولكن ابِك، ألّن لك إهلا 
جبَّاًرا حيسب دموعك وينتقم لك هبا.. ابِك شقيقتي..

الدوار وأمل الــرأس واحلمى واخلدر املزمن يف نصف وجهها األيرس 
جيعل األختني مستغربتني جّدا فام سمعتا بمرض يسبب هكذا أوجاع 
من قبل، لذلك حتاملت أحالم عىل أختها، أســندهتا وســارت هبا يف 

طريقها املظلم.

بعــد خروجهام من عنــد أخصائّية األعصاب كانــت الصغرية قد 
أضاعــت نصف ما لديا من قوة فام عاد بإمكاهنا أن تواصل املســري، 
استقلتا ســيارة أجرة واجتهتا إىل املركز الطبّي لألشعة األكثر شهرة يف 
  IRM« قســنطينة ليحصال عىل موعد لتجري صور الرنني املغناطييس
Imagrie par Résonance Magnétique « – ««- لرأســها فهــذا رضورّي 

بحســب الطبيبة، وعىل هذه الصغرية أن ختترب عــىل ما يبدو كل آالم 
احلياة لتكرب.

املوعــد كام قالت املمرضة بعد غد، والبــد أن تكون جاهزة أو عىل 
األقل عليها أن تــأكل قليال قبل املوعد وهذا ما حرصت عليه أحالم 

خالل تلك الفرتة.
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بعد الغد كان لدى أحالم امتحان عاجل فلم تقدر أن ترافقها، ودنيا 
انتهت إجازات عملها ومل تستطع القدوم.. أّما الرجل..

.. قّرر أّن عالقتهام مل تكن شــيئا ولن تكون، قّرر بأّن حياته أهدأ مع 
زوجة وأربعة أطفال منها مع صغرية، قّرر أخرًيا بأّنه أخطأ حني أحبها 

فهذا عار! وأخرًيا قّرر أن يرتكها.

ًرا.. فصغريته اليوم ما  ر أن ُيفلت روحها خوًفا عىل عائلته.. متأخِّ قرَّ
عادت صغــرية وال قلبها ما زال صغرًيا، وحتام جرحها ليس صغرًيا، 

ولن يندمل كام لو كانت صغرية..

ســارت يف طريقها املظلم الذي كّلام أظلم عليها مشــت فيه.. منذ 
صغرها وهي صغرية منذ صغرهــا مازالت صغرية، وهذا الطريق ما 

فتئ ينتهي..

دخلت غرفة األشعة يرافقها خذالن ما بعد احلرب، خلعت كل ثياهبا 
وارتدت مأمورة ثوبا أخرض شــبه شفاف، افرتشت خيباهتا واستوت 
بجســدها اهلزيل فوق الطاولة العارية من أّي مظهر وثري، تنّفســت 
بعمق كــام طلب املرشف، قبل أن يغلق عىل رأســها بصندوق أبيض 
ا يشــبه األقنعــة التي نراها يف األفالم  بيضوّي خمّطط الثقوب عموديَّ
األمريكّية، تلك التي ُيلبسوهنا للمحكومني موًتا بالصعقة الكهربائية، 
ســدَّ أذنيها بوسادتني صغريتني رمادّيتني خمّصصتني هلذا الغرض ألّن 
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رة باألشعة عال جّدا جّدا، أدخلها  الصوت الذي تصدره الغرفة املصوِّ
املرشف حجرة مســتديرة ضّيقة عىل مقاسها متاًما حتى أهّنا لو حتّركت 
لالمس رأسها ســقف احلجرة، كأهّنا القرب املوحش، ولكنّها لألمانة 

مضاءة جيدة التهوئة.

مل يكن لديا مّتسع للخوف وال للبكاء، أغمضت عينيها ومل تفتحهام 
مطلًقا ألّن رؤية ســقف القرب وإن كان مضاًء ومطليًّا باألصفر مل تكن 

تستهويا.

آه.. كيف مل تعرف بأّنه منحّط من قبل؟

آخر ما سمعته:

- إْن خفِت أو قلقت أو شــعرت بأّي إحســاس غريب ارفعي يدك 
فحسب وأنا هنا أراقبك من خلف الزجاج وسآيت إليك حاال.

ة« حتاًم، ولكنّها »مازوشيَّة«1 بالتأكيد.. هي ليست » ساديَّ

ها إليه وقبَّلها،  - لقد ضاجعها، نام إىل جانبها، فوقها وربام حتتها، ضمَّ
أخربها كم هو مشــتاق إليها وكم هو نادم عىل خيانته هلا... كانت 

الصغرية تعّذب نفسها..

غريــب هو جرحها بقدر ما هو مأســاوّي! فطاملا صخت من أملها 

بتعذيب  التلّذذ  التي هي حالة من  السادّية  النفس وهي عكس  بتعذيب  التلذذ  1 - حالة من 
اآلخرين.



179 �سرداب العار

وبكــت.. لكنها اليــوم مكبَّلة ال تقوى عىل اللطــم وال عىل الرثاء.. 
ولكنّها »مازوشيَّة« بالتأكيد..

طوت طوت.. طان طان طان.. َطْق َطْق َطْق َطْق.. َدْف َدْف َدْف.. 
َقــاْق َقاْق.. َطْب َطْب َطْب َطْب َطــْب.. الصوت قويٌّ وعجيب..! 
كأهنــا يف بحرية للبجــع، هي ال تعرف صوتا للبجــع ولكنها ختّيلت 
املكان بحرية واســعة كبرية تنتمي إليها كّل أنواع الطيور التي تصدر 
األصوات العجيبة.. البجعة املتأمّلة قريبا من أغصان الشجرة اخلرضاء 
هــي من تنتحب بوجع صاخــب.. َقاْق َقاْق.. َقــاْق َقاْق.. سحت 
وختّيلت.. هــي التي اعتادت ختّيــل الغرف واملطابخ، الرشاشــف 
واألغطية، الشــوكات والســكاكني، األحذية والفساتني.. هي التي 

دّرب عمي عامر عضالت خمّيلتها جّيدا يف املنزل اإلفرتايّض..

كأنَّ البجعة يف عزاء.. أزعجهــا الصوت فقد ملَّت صغرية اخليبات 
ا أحبَّت نذال؟ التأبني.. ملاذا ينقلب الكون إىل صوان عزاء فقط ألهنَّ

رغم أنَّ أذنيها مســدودتان ولكن األصوات التــي تصدرها غرفة 
ا، والوحدة هناك توِجع.. ة جدَّ الرنني املغناطييّس قويَّ

اليوم عرفت ما كان يعنيه أجدادنا عندما ال يبكون أمًلا ضارًبا، عندما 
يتأملَّون وال يكون للذرف مكاٌن وسط الوجع امُلوجع حزًنا.
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رّبام وهي هنــا رأت أخرًيا بأّن هذا الذكر ال يســتحق لقب الرجل 
فكيف به يقفز إىل رتبة عنقاء فاّر من األزل.. ُطوت ُطوت.. َطاْن َطاْن 
َطاْن.. َطْق َطْق َطْق َطْق.. َدْف َدْف َدْف.. َقاْق َقاْق.. َطْب َطْب َطْب 

.. َطْب َطْب.. مازات البجعة تتحرسَّ

يا له من نوع فاخر للحزن..!
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***

الفقــر احلقــري.. الفقر اللعني.. رغــم كّل يشء عليهــا أن تواصل 
العمل بالقرب من األصلــع اخلبيث، البّد من املرور عىل حملِّ العمل 
ث إىل نبيل مع أهّنا أرادت جتنُّبه فقصص حبها ساب واملحّل  والتحدُّ

حُيِيي ذكرياهتا.

محلت أوزارها، حتّملت أوزار حبيبها.. أمها.. أبيها.. ابنها.. وسارت 
هبا يف طريق القهر، مل ترفع اليوم رأسها عن األرض بل استمرت ذليلة.

عندما فتحت الباب الزجاجّي - بعدما تركتها أحالم لدقائق- مل تر 
ة برصها، رؤيتها الضبابيَّة  أحــًدا يف املكان هي باألصل بدأت تفقد قوَّ

لألشياء ختنق أنفاسها وُتظلِّل فِكَرها املستيقظ غًدا..

مت وسط ثالجتي  املحلُّ مفتوح والّبد من وجود نبيل يف مكتبه، تقدَّ
ت بجانب ثالجة  الكعك الكبريتني الفارغتني كعادهتام مســاًء، مــرَّ
ة واســتدارت يســاًرا متجهة إىل الركن الرومانيّس  املرشوبات الغازيَّ
املظلم أين املكتب الصغري، عبق السكر يدغدغها ولكنّها مل تضحك.. 

مل تبتسم حّتى..

»Jacques Brel« يدنــدن يف املــكان  » Ne Me Quitte Pas«من دون أن 
يطرب له أحد.. 
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عندمــا دفعت باب املكتب املوارب مل تدهش، مل تســتغرب، مل يكن 
هــذا غريبا وال متوقَّعــا.. فقط هي مل هتتّم.. كانــت حمبطة من كل ما 

حوهلا.. حتى العار خذهلا..

ًدا من انتظاره،  عيناه اجلاحظتان الضّيقتان تلعقان جســد نبيلة جمــرَّ
عارًيا إاّل من حّبها لنبيل.. هذه احلمقاء األخرى..

الصور هنا أيضا تصيح.. نبيل ونبيلة ال يسمعاهنا.. تصيح وتصيح..

صورة الكعكة الفرنســّية الصغرية تتنّهد نبيل ونبيلة ال يســمعاهنا 
ولكن الصغرية تسمعها جّيدا..

املالعق والصحون توشوش، صخب وشوشاهتا عاٍل جّدا..

..Oublier c’est heures ..األغنية تواصل ..

يا له من أمل يف الرأس إّنه يشــبه الرضبة الكهربائّية يلســع ثم خيفت 
وكأّنه يرتاجع ليرضب مّرة أخرى عىل موجات.

ل يتزايد  ا ما كان ينقصها! أمل رأســها وهذه الصيحات، التنمُّ هذا حقًّ
والصيحات تتزايد.. كيف مل تسمعها من قبل؟

بــة باملهانة والذّل واإلحبــاط، وها قد  رأياها ثملــة أمامهام، مترشِّ
انفضح أمرمها.. يا للعار لقد رآمها أحد..

استدارت عائدة بكلِّ بساطة فام حيصل ُيضحكها، ولكنّها مل تضحك 
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احرتاًمــا ألمل قلبها، قدرهتا عىل الســري وهنت وترّنحهــا يمنعها من 
اإلساع..

- أين أحالم؟ تأّخرت كثرًيا عند الصيدلّية.. سألت نفسها بصمت..

فقط حاولت أن تتجاهل صاخ األشــياء التي تستغيث من حوهلا، 
حالة املالعق والصحون تســوء، تقفز وتئّن فقد بلغ هبا العار أقصاه، 

تريد عوًنا ما، ال تريد أن تشهد عىل هذا يوما..

اهلل.. اهلل.. نفسه كان شاهًدا..

- قفي مكانك، ماذا تفعلني هنا؟

د َيقصُّ  توّقفــت ولكنّهــا مل جتب ومل تلتفــت، فصوت نبيلة املــرتدِّ
حكايات تعرفها الصغرية جّيدا عن هيأهتا:

- قلت ماذا تفعلني هنا؟

ردَّت بإمهال دون أن تستدير:

ر غيايب وأطلب عطلة فالتخرج عىل األبواب. - جئت أبرِّ

- وو.. و.. و.. وماذا رأيت؟

ني. - ال يمُّ

- أنا أكّلمِك أخربيني.
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- ملاذا ال يواجهني حبيبِك وجُينِّبِك عناء هذا العراء؟

- ماذا تقولني؟ أّي حبيب تتكلَّمني عنه؟ ال أحد هنا.

- أعلم.

- ما بِك يا فتاة هل جننت؟ قلت لك بأّنه ال وجود ألّي حبيب هنا.

- وأنا قلت بأّنني أعلم هذا.

- كيف تكلِّمينني هكذا؟ أنا أؤكد لِك أينِّ وحدي. 

- أنِت تؤمنني هبذا والّبد أّنه يكفيِك، ملاذا تريدين إقناعي بذلك؟ ثم 
أنا أعلم أفضل منِك بأّنه غــري موجود، إّنه كائٌن ومهّي ال وجود له 

إالَّ يف أعامقِك.

نبيل مل يســتفّزه كالمهام بل استمر خمتبًئا داخل سدابه فحبيبة العمر 
تستبسل يف الدفاع عنه.

- سأعود غًدا ألكّلم نبيل أخربيه بذلك إذا التقيته.. 

ابتعدت بجســدها وفكرها عن نبيلة.. لتبدو من بعيد ظهر مكسور 
وكاهل مهدود، يتقّدمهام صدر تراكمت فيــه أمور مجيلة ميتة، رأس 

مريض.. وآه من القلب احلزين.. آه..

طردهــا نبيل من العمل مل يكلِّمها حتَّى، ترك هلا بقيَّة أجرها مع نبيلة 
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التي تزيَّنت يف الغد وســعدت فأخرًيا ُأتيح هلا االنتقام، أخرًيا سُتْجهز 
عىل مشاعر هذه اللعينة دون أن ُيسائلها أحد:

- هذه نقودِك قال السيِّد أّنه ال مكان لِك هنا معنا.

تساءلت باستسالم عظيم:

- طردين!

تضحك ملء قلبها وحبها وغريهتا:

- ارحيل من هنا يا عاهرة.

.. L’ombre de ton chien ..األغنية دائام تواصل ..

قبل الفراق الكبري كان هذا ليدخلها عرص اجلنون ولكنّها ابتســمت 
اليوم ومل تبِك.. مل تستغرب مل َتُلم أحًدا، مل يضق صدرها املتَّسع كخرم 
ــلت لقمة العيش فقد تعلَّمت درسها جّيدا.. أاّل تنحني  إبرة وال توسَّ

أبًدا فلن يطأ رأسها قبَّة السامء..

استدارت.. صفقت الباب بقّوة ورّدت بكربياء جبَّار:

- شكًرا.
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***

يت وقلَّة حيلتي وهواين عىل النَّاس،  » اللَّهم إينِّ أشكو إليك ضعف قوَّ
، إىل َمْن  امحني أنت ربُّ املســتضعفني أنت ريّبِ اللَّهم أنــت أرحُم الرَّ
مني أم إىل عــدوٍّ ملَّكته أمري.. إِْن مل  تكلنــي يا رّب؟ إىل قريب يتجهَّ
يكن بك غضٌب عيلَّ فال أبايِل ولكنَّ عافيتك هي أوسع يِل...«.. حممد 

ابن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

***

غرية أن  العيد.. إنَّه العيد أيًضا.. جاء العيد بعد الفراق فلم تنس الصَّ
تلبس جديًدا وأن تــزور أرض ذكرياهتا لتقف عىل قرب حبِّها وتقرأ له 

بعًضا من أشعارها.

الباب احلديديُّ األخرض عىل حاله واحلــروف احلمراء املعلَّقة عىل 
اجلدار مل تبهت، مازالت عيادتــه يف مكاهنا، ومازالت رائحة القرنفل 
ل يوم، النوافذ البيضاء املفتوحة  ة كام كانت أوَّ املنبعثة مــن داخلها قويَّ

نصفها.. تنادي.. تؤذِّن لقدومها:

- صغريته هنا، األصدق واألمجل هنا، األغبى هنا..! الّبد أّنه العيد..

ح هلا من وراء بياض  وحدها سمعتها وسمعت الوشوشات أيًضا تلوِّ
النافذة، الفراش كان األكثر مهًسا.
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أمــام باب العيادة بعد مرور أربع ســنوات مّزقتهــا الرغبة يف رؤية 
مة منعتها من الدخول إليه وأعامقها املتشــّبعة  ســليم.. روحها املتفحِّ

بقسوة احلبيب تستجدي جسدها أاّل يدخل..

ام العمر اجلميل، ابتسمت  ابتســمت ويف عينيها حرقة شــوٍق إىل أيَّ
فقط فليس هذا املكان املناســب للضحــك وال للبكاء، كل ما أرادته 
هو أن تكتشف نفســها قليال فليس أمجل من العودة إىل مكان مل يتغريَّ 

نا نحن. لنكتشف كم تغريَّ

أدارت ظهرها كام تفعل كّل ســنة، ودَّعت األصوات مرهقة القوى 
از املعاناة: ت عىل عكَّ وشدَّ

- هيا نغادر دنيا..!

- ما أعندِك! أنت ال ترتاجعني عن يشء أبًدا، ال أعلم ماذا ترجني من 
ة هلذا املكان؟ زيارتك السنويَّ

تواصل ابتسامتها وتقف مكاهنا ثم تردُّ بدعابة يائسة:

- أال تتعبني من تكرار ذات الكالم كّل سنة؟

- عّل الذكرى تنفع املؤمنني!

- أعلم بأّن احلَمل أتعبِك وأنا آســفة عــىل حتميلك أعبائي حتى بعد 
زواجــِك، ولكنّك الشــخص الوحيد الذي يفهــم حاجتي هلذه 

الزيارة رغم إنكارك هلذا.
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- أنا أشــفق عىل كاهلك املنهك، أريد منك أن تدركي بأّن هذا الذكر 
يعيش حياتك كلَّ يوم، تاركا إّياِك جُتّرين سنينه خلفك لبقيَّة عمرك، 
د شــبابه بك وأنت تدفعني غرامــة أمراضه من أيامك، ال  لقد جدَّ
تدعيه ينجح أنا أرجوك ارميه خلفك واطوي ذكرياته حتت قدميك 

يف طريقك للخروج من سدابه.

- ال تقلقــي دنيا! هو مل حيتجزين فأنــا أمجل من أن أموت هبجره وهو 
أبشــع من أن يقتلني بغــدره، كل ما يف األمر أيّن أريد مشــاهديت 

ا إن كنت عشت يوًما هنا.. ألعرف حقًّ

نزعــت نظَّاراهتا الطبيَّة ومســحت غباًرا عالًقا يمنعهــا من الرؤية 
منذ زمن ثم أعادت ارتداءها، ألقــت بعينيها إىل حيث نبيلة جتول يف 
حمّل الكعك املجاور؛ هذه املرأة ال تشــيخ، جسدها فقط هو ما يتقّدم 
ا هــي! حبها لنبيل مازال حيّركهــا.. يبكيها.. يضحكها..  بالعمر؛ أمَّ

يكرب ويكرب.. من دون أن تشيخ..

ابتســمت وهي تراقب حــركات نبيلة من خالل زجــاج الواجهة 
األمامّية وواصلت إحباطها.. يــا هلا من امرأة عجيبة.. قوّية.. جبَّارة 
هي األخرى.. كم متنّت الصغرية لــو تعرف قّصتها لتتعّرف عىل ّس 

احلب األبدّي ذاك..

رائحة القرنفــل تداعب أنفها فعادت بذاكرهتا إىل ســليم، أطلقت 
ضحكة خافتة وتردَّدت كمن يريد إفشاء ّس ما:
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- أذكر يوم أصابه النقرس كــم ضحكنا! أذكر جّيدا كيف وصف يل 
ديد للَّحم قال:» أنا أحب اللحم كثرًيا ال أستطيع أن أمتالك  ُحبَّه الشَّ
نفيس أمــام اجلزار وهو يرّشح ضحيَّته يا لــه من منظر مجيل، طاملا 
أردت مشــاركته بلعايب الغزير كنت دوًما أستعد واثبًا لالنقضاض 
وكأّنني ذئب«.. يومها كنت عمياء، يومها كان فِكري نائاًم، قلت له 
بعد أن المســت وجهه العريض اهلرم:» ال تقل هذا حبيبي! أنَت 

ة أخرى..«. عنقاء بالتأكيد، لست ذئًبا ال تقل هذا عن نفسك مرَّ

أتعبها الكالم فســكتت، دنيا التي عايشت مأســاة صديقتها متنَّت 
بصوت خافت مسموع:

ة الوحيدة التي  - كم كانــت لتتغريَّ الظروف لو علمِت يومها بأهّنا املرَّ
كان فيها صادقا هذا الكّذاب.

ل كل مكان أدوســه إىل سداٍب للعار،  - هــذا قدري دنيا! أنــا أحوِّ
ه كل يشء مجيل حويل، أنا العار الصغرية.. أنا عار حتى عىل  أشــوِّ
نفيس والعار ينمو عىل وجهي وبداخيل وعىل كّل جزٍء منّي، أنا ابنة 

هجرية والعار يسطو عىل رشاييني.. إّنه قدري..

- ما حصل قد حصل وال فائــدة ترجى من ذكره فالتفكري يف املايض 
محق وجنــون، عليك مللمة أيَّامك، لن يفيدك الندب يف يشء.. ولن 
أواصل جمادلتك فال فائدة ترجى من اجرتار الكالم ذاته كل ســنة، 

هيَّا نعود!
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- أريد منــِك خدمة صغرية بعد، هالَّ أوصلتنــي إىل املقربة! أريد أن 
أزور قرب عزيٍز آخر.. فاليوم عيد..
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***

بسعادة حزينة وخوف َوِجل وشوق عظيم استقبلت العائلة نبأ مكان 
قرب رياض.. أخرًيا رياض.. أخرًيا..

عذابات النــاس العظيمة صرّيت املوت خرًبا ســعيًدا وإجياد مقابر 
للموتى أسعد.. ال وطن يف العامل جيعل من هذا ممكنا..

مل تعد تقوى قدماها عىل محلها، ســارت بالرسعــة املتاحة يف ذلك 
الصباح الباكر املاطر البارد بروده النوفمربّي القســنطينّي، كان املطر 
قون  يطل يف وقار فال برق فيه وال رعد، والناس حوهلا عىل ِقلَّتهم حيدِّ
هبا ولكنّها جتاهلتهم فحاجتها للحديث إىل خاهلا اليوم تفوق حاجتها 

لتجنب كالم الناس.

مل تصّدق نفســها ومل تعرف بامذا عليها أن حتس هل تفرح ألّن خاهلا 
يرقــد هنا؟ أو تنهار شــوًقا وحزًنا ومعاناًة لتكون كــام أراد هلا عمي 

عامر.. بقعة آالم ذائبة؟

ن كأهّنا تراها للمرة األوىل،  اقرتبت من باب املقربة ونظرت إليها بتمعُّ
رمقتها بنظرة الالئم كأهّنا تعاتبها عىل وجودها هنا، واستمرت تلومها 
منتظرة منها جواًبا عندما الحظت وجود ســبيل معبَّد قصري يّتجه إىل 
أماكن نوم املفقودين صعوًدا.. كم هي مرهقة اليوم وكم هو بعيد ذاك 

التابوت..
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ة عظيمة َعَرَفتها قدياًم: ردََّدت بحرشجة أنثى بربريَّ

- السالم عليكم أهل املقربة..

وبأمل كبري وتسليم أكرب:

- أنتم السابقون ونحن إْن شاء اهلل قريًبا بكم الالحقون.

مت إىل األمام خطوة تلو أخرى، كانت حتسُّ بأمل كل خطوة، كأهّنا  تقدَّ
تنتعل قلبها أو لعّلها فعلــت، ألهّنا مل متش يوما يف يشء قبل أن يميش 
قلبها فيه، تنظــر إىل كل يشء حوهلا يرجتــف أو لعّلها كانت ترجتف 

فالواضح أّن الدوار الذي أصاهبا ترك أثرا عىل جسدها الصغري.

ت فوق الرقاب، األموات يضحكون وهي  ختطَّت القبور تباعا ومرَّ
تســمعهم، فمذ ماتت هبا احلياة أكسبها القدر هذه امللكة.. هي تسمع 
حفيف األوراق املتساقطة بكاًء.. مهســات الصور وأنني األفرشة.. 
صاخ الشــواهد الرخامّية هلذه القبور ووشوشات املشارط، آهات 

املالعق و.. و.. وصمت هاتفها اللعني..

بني بقايا احلشائش الذهبيَّة اليابسة الصامدة بوجه أمطار اخلريف ها 
هو رياض ينام بعمق هنا، يغّطي نفسه بحفنة من تراب.

اخترص العــامل لديا حلظتهــا يف حفنة من الرتاب تتكّلم و تســمع 
ولكنهــا ال متلك من أجلها شــيئا، ألهّنا لو كانــت كذلك عىل األقل 
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كانت لرتمحها من ُذلِّ وقوفها هناك، كانت لتمســح ذرفها، عىل األقل 
كانت حفنة الرتاب حتاًم ستعتذر راكعًة عن وجودها هنا..

كّل ما اســتطاعت فعله أهّنا رجتها علَّها تتوّقف عن البكاء، شكرهتا 
عىل كّل مشــاعرها النبيلة حينها، وعدهتا أن تفتح هلــا الباب لتأخذ 
جســدها الصغري الذي تركته إىل جانب صاحبها يوما فامزال صغريا، 

نظرت إليها ووشوشتها قليال.. ولكنه املوت هنا..

بقي الكالم كالمــا، والرتاب مل يتحّرك، وهــي مل تكّف عن البكاء 
وخاهلا مل يستيقظ.

ارمتت عىل الرتاب الندّي الرطــب وضّمته إليها وصاحت بصمت 
عظيم.

سيطرت عليها رغبة عميقة يف البكاء دون انقطاع فناحت طويال ومل 
تتوقَّف، انغمســت ركبتاها الضعيفتــان اجلاثمتان يف الوحل بجانب 
سير خاهلا املظلم.. انغمست عميقا وسقط منها عّكاز املعاناة، قّبلت 
كرات الطني التي صنعتها ومل َتَعف ضّمها، انتابتها رغبة غريبة يف فتح 

قفصها الصدرّي وإدخال كوم الطني هذا إىل حيث أحشائها.

ث خاهلا..  مّرت دقائق كثرية قبل أن تعود وتتذّكر بأهّنا جاءت لتحدِّ
لرتمي عليــه أوزارها فرتتاح قليال، تزامحت األخبار يف فمها ومل تعلم 

أّيا تنفث أّوال فقد افرتقا طويال وهي ال تعرف كيف يفكر اآلن؟
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.. وهل األموات يفكرون؟؟

ت خطًبا هلذا اللقاء، نسيت  عمر من الزمن يفصل بينهام، طاملا حرضَّ
خطبها مجيعــا هي باألصل مل تتوقَّع أن يكون اللقاء هنا، اآلن، هكذا، 

رت ثوان وابتدأت: ومها عىل هذه احلال، فكَّ

- أنا.. أنا.. كان ينبغي.. هناك ما.. أنا.. أنا.. دائاًم.. رغام عني..

أتعبتها الغّصة األبدّية يف صدرها فســكتت، نزعت نظَّاراهتا الطبّية 
كت  وأودعتهــا احلقيبة الصغرية املعلَّقة عىل كاهلهــا لتزيده عبًئا، حرَّ
يدها الواهنــة باجتاه وجهها وغّطت نصفــه األيمن التعيس وتركت 
نصفه األيرس املؤمل، املطر توّقف منذ دخوهلا املقربة فقد أرادت السامء 

ا مكفهرا غائاًم غري مطري.. والشتاء عىل األبواب.. هلا جوًّ

ماذا تقول؟ ماذا عســاها تقول؟.. اســتمّر األمــوات يضحكون، 
يرّحبون بميتة صغرية تســري عىل األرض، إهّنم يتساءلون!! دموعها 

تزيد الطني بِّلة.. األموات يتهامسون:

- مازالت مل ُتدفن بعد، مازال هناك أمل..

دة أقدامها إىل األمام بمحاذاة قرب رياض. ابتسمت بتحدٍّ وجلست ممدِّ

- ال تبِك صغرييت فليس هكذا أحببُت أْن أراك.

- آه خايل.. آآآآآه.. كم اشــتقت إليك يا شــقيق أّم.. كم من الوقت 
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بقيَت وحيًدا هنا؟ كم من الوقت انتظرتني؟

- األموات يا هجرية ال ينتظرون..

مل تســأله عن شــعوره حتت الرتاب، مل تســأله عن الكم اهلائل من 
األماين التي ذهبت مع الريح، مل تسأله عن ضيق سدابه وال عن عتمة 
ظالمه فهي ســكنت واحًدا وماتت يف واحــد ومدفونة يف آخر.. بل 

ألقت بوجه حلده خرًبا سبَّب هلا جرًحا غائًرا يف روحها:

- أمــي هربت يا خال وأنا ابنتها.. العار بداخــيل، يف كل خليَّة منِّي، 
رمحي سداب للعار، وقلبي سداب للعار، واآلن رأيس وكل مجلة 

نخاعي..

مل يندهش وال أصابــه الغضب، لعلَّ الرتاب يكتم أنفاســه أو لعلَّ 
األموات ال يغضبون! أجاب بكل هدوء:

- ملاذا؟

مل تعرف بامذا ترّد فهذه كانت أّول مّرة يســأل فيها أحد ملاذا؟ سابقا 
ُســِئلت الصغرية: إىل أيــن؟؟ مع مــن؟ يف أّي سداب للعار تعمل 

اآلن؟؟

اجلميع كانوا منشغلني بمحاكمة خالتي هجرية.. ال أحد سأل ملاذا؟ 
وال حتى الصغرية.. 
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- البد أهّنا عانت كثريا.

- ماذا تقصد؟ أمي هربت، تركتنــي وأحالم لقدرنا وهربت، تركتنا 
صغريتني للعار ينهش وجوهنا وهربت.. العار يســري يب يف طريقي 

املظلم.. إّنه قدري فأنا ابنة هجرية.

عة يف كل أحكامك مندفعة يف كل مشــاعرك، ُيفرتض  - مازلِت مترسِّ
أن تكوين ميتة اآلن فلامذا تغضبني؟

استحت فهو عىل حق كام كان دائام ولكن معاناهتا تدفعها للكالم:

قة من العار. - حيايت اهنارت خايل، أنا بقع ممزَّ

- ارِم بحملك الثقيل عيّل ودعيني أخفِّف عنِك مصائبك.

نــي، فقدت عذريتي يف مــكان ما.. قتلت  - لعنــة احلب اخلاس تذلُّ
ابني.. أمــي هربت.. أيب يكرهني وله كل احلــق يف ذلك.. أحالم 
ناه سداب  تعاف قذاريت فهي رشيفة ومل يمسها رجل.. الوطن صريَّ

عار كبري َمقيت.. وال..

ابتلعت كلامهتا وسكتت ألّن كالمها يســبِّب هلا كل األذى، وخاهلا 
شهيٌد بالتأكيد:

- .. الوطن!
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- آه مــن الوطن املتعب من احلــرب ضد األعداء ثــم بني اإلخوة، 
قني خايل لقد ارتوت هذه األرض. صدِّ

رياض نيس منذ دهور أعقاب الســجائر املزروعة بذراعيه اهلزيلتني 
وعينيه السوداوين.. نيس متاًما ُذعر ِسداب اإلعرتاف..

هو اليوم نائم يف حلده اهلادئ، مســترت، مرتاح البال فقد أّدى واجبه 
ومات من أجل الوطن وال أحد ســيطالبه باملوت مرة أخرى، وهذا 

باألصل كان يطمئنه..

د الذي يقوده مرغاًم  ــد شــهادته بعيًدا عن اجلالَّ هاهو رياض يتوسَّ
ليقول ما تعتقده األمُّ االفرتاضّية حقيقة..

هاهو رياض ينام مرتاًحا فقد ُقتل يف سبيل الوطن دون أن يعي بالضبط 
ملاذا؟ وكيف؟ وال من قتله؟ فالفوىض الفاخرة تشّوش األموات..

اإلحســاس الفضيع الذي ســبَّبته له رائحة الدماء املعتَّقة املمزوجة 
ــقها كثرًيا يوم انقى عمره جيعله ســعيًدا بوجوده  بالرتاب التي تنشَّ

حتت الرتاب ال فوقه.. أخرًيا..

- زمالء القضاء هنا كلُّهم يروون سنوات القهر والضياع واحلرمان.. 
واملوت..

- بعد فقدانك بقرابة الشــهر ســمعت الناس يقولون بــأّن الدينار 
اجلزائري فَقَد حوايل األربعني باملائة من قيمته بسبب ترّدي األوضاع 
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األمنّية والظرف الســيايّس اللذان تعيشــهام البالد، هناك بالتحديد 
بدأت حكاية فقرنا، أذكر أّنه قبلها بسنتني كان أليب نقود كثرية خمّبئة 
حتت الرسداب وقد ترّسبت إليها مياه املطر، أذكر جّيدا مداعبة أّمي 
لشــعري عندما كنّا نجّففها ذاك الشتاء قالت يل: »انتبهي لنفسك ال 
تلميس هلب النار، مادمُت موجودة لن أترك جسدك الصغري يصاب 

بأّية ندوب«.

.. حّدقت إىل تساقطات الشجر الغارقة يف وحل املقربة كغرق سنينها 
يف األحزان وأكملت:

- ولكنّها تركتني للندوب وللذنوب..

- ماذا عن تديّن قيمة العملة؟

- جيوب الناس ُأهنكت وأيب كاد جين فأمواله -أغىل ما لديه- اهنارت 
قيمتها، يف بداية الســنة الدراســّية التالية هربت أمــي، وبعدها أنا 
ال أذكر شــيئا عن الدنيا ســوى أينِّ كنت وأحالم ُكَريَت عاٍر وسط 
اللهيب، ولكن أيب كرهني أكثر بســبب هاتــني العينني اللعينتني.. 
بالنهايــة تعذيبه لنا مل يدم طويال ألّنه هــرب أيضا.. إىل اجلبال أين 

»الظاهرون عىل احلق«.

- وقبض أرواًحا من هناك؟

- رّبام!



199 �سرداب العار

- وليس هذا عارًا برأيك؟

بكمت فجأة فهي مل تتوّقع هكذا ســؤال بارع وليست لديا إجابة، 
لذلك جتاهلته وتابعت كالمها:

- عّم الفقر اللعني أنحاء الوطن، وانترشت موضة غدر املقتول وهتديد 
مرشوع املقتول املوايل، كان املــوت أيامها يطلب أرواحا باملاليني 
وليس أكثر كرًما من اجلزائريني.. وال أكثر غباًء.. أنا وأحالم مل ننم 

وال ليلة واحدة منذ هروب أيب وأمي..

مل يكن رياض يبدي أيَّ عجب فبدا هلا أّنه غري مهتم لذا سألته:

- هل تسمعني خايل؟

- أنا هنا لدّي كل الوقت لسامعك، أخشى أّنك من ال يريد الكالم.

- زهد الناس املرشوع اإلســالمي وانفّضوا من حوله، وجاء الرئيس 
املعجزة الذي أوقف املوت.. وعاد »اإلخوة« إىل منازهلم أثرياء!

- وليس هذا عارًا برأيك؟

يسقطها بيدها مّرة أخرى وحتاول أن هترب من كلامته الالذعة فتقول 
لتغرّي املوضوع:

لنــا إىل كأس العــامل بجنوب إفريقيا بعد أربعة وعرشين ســنة  - تأهَّ
مــن الغياب، َلَكْم متنَّيــت لو كنت حارضا فأنا أعلم شــدة حبك 
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للفريــق الوطني لكرة القدم.. وبعد غد مبــاراة الفصل بيننا وبني 
بوركينافاسو، الفائز سيطري إىل الربازيل..

- هنا حتت الرتاب ال يعود ألّي يشء قيمة.. إالَّ العظيم..

ال شك يف أنَّ كالمه صحيح متاما ولكنّها أرادت اهلروب من فلسفاته 
فامزحته بتثاقل:

امها،  - تبارزنا مع املرصيني من أجل التأهل وكم كان األمر محاسيَّا أيَّ
بدت نذر احلرب اإلعالميَّة وكدنا  -كلينا- نعلن حربا عاملية..

- وهذا ليس عاًرا برأيك؟

- ملاذا تسأل هذا السؤال يف كل مرة؟

جتاهل سؤاهلا فأســئلته املؤجلة أجوبتها متنعه من الرّد ولكنّه فاض 
بسؤال آخر:

- من الذي أحببته؟

رّدت برسعة كبرية فطاملا أحّبت الكالم عن جاّلدها:

- أحببت كائنا كبــرًيا من النظرة األوىل ذات يوم، تبــنّي بأّن الكائن 
الكبري خنجر مسموم مغروس يف قلبي يذيبه كّلام تناولت اهلواء..

قاطعها هادًئا:
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- ليتجنَّب تطاير شظايا جسدِك العشقّي من حوله أنكر بأّنه من هتك 
براءتِك فأضاعِك إىل األبــد.. أنكر بأّنه من امتصَّ حياتِك من بني 
شــفتيِك فقتلك إىل األبد.. دفنِك داخــل سداب العار وحدِك.. 

فالعار حسب ذكورته أنثى!!

!!!!!!!!!! -

- إّنه حيــوان جريح حياته هترب منه برسعــة، روحه تفلت من بني 
أضلعه وهذا كان يؤذيه، أنت كنِت خالصه الوحيد، أراد احلصول 

عىل أيامك فوهبتِه إياها دون عناء.. أنت حقًا عاٌر عىل أجدادك.

!!!!!!!!!! -

- الّبد أنَّك عانيِت كثريا.

ت برأســها الثقيل واهتزت معه عيناهــا املتحجرتان مكاهنام من  هزَّ
الدهشة أْن: نعم.

ِك أيًضا. - وأمُّ

.. ملاذا يرصُّ عىل رمي كل ما تقوله إىل مصفاة العقل لديا؟

أتعبها النزال غري املعلن ولكنّها أمتَّت، فهي وككّل النســاء تعشــق 
دها: احلديث عن جالَّ
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مني بالرذيلة، أنا التي عّلقت اســمه متيمة عىل قلبي حتت ردائي،  - اهتَّ
ثني حبه، قال  قال بأيّن عاهرة أنا التي حافظت عىل نقائي حتى يوم لوَّ
ه الصغرية.. رماين بشظاياي..  أّنني مل أكن عذراء من البداية أنا.. أمُّ
َك يف أن يكون ابني الذي مات منه، مّزق بقيَّة أشالئي الباقية  شــكَّ
ورماها إىل الريح، أهداين فستانا ذهبيًّا مجياًل ابتاعه من أجيل عندما 
سافر حلضور مؤمتر ما يف فرنسا، وطلب أال أرتديـه إال وأنا معه.. 
يــوم فارقني قال أّنني ارتديت الفســتان وأخلفت بوعدي، وأنا مل 

أفعل خايل.. مل ألبسه خايل.. وصفني بالساقطة فصفعته..

!................ -

- نعم صفعته فســبَّني، شــتم هجرية، أهانني هو الذي يعاف بذاءيت 
قني خايل! آذاين  ر األمر وكأنَّه حصل منذ قليل، صدٍّ ومازلت أتذكَّ

كثريا يوم ختّليه عني..

أشاحت بوجهها عن كتلة الرتاب حتّدق إىل امتداد األلواح الرخامّية 
التي تفرتش املقربة.. شــّبعت رئتيها هبواء نوفمرب الندّي وحاولت أن 

تبتسم:

- هــل أجد مكان حلفــظ ّس لديك؟؟ إن علمــت صديقتي دنيا بام 
سأخربك إياه لن تكّلمني ما حييت.

!............... -
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تضحك باكيًة..

- حســنا فهمت.. بعدما صفعته تآكلتني الذكريات واألوجاع، قبل 
وصول دنيا قمت من مرقدي يف احلامم وزحفت إىل غرفته املنفصلة، 
وقفت أمام مكتبــه ختنقني الدموع، انتظرت أن يمتّص دموعي كام 
اعتدت منه ولكنه مل يفعل، اســرتعيت نظراته املشــمئزة.. قلت.. 

ساحمني عىل مّد يدي إىل وجهك، فقط ساحمني عىل هذا..

- ملاذا فعلت ذلك؟

- ألّنه إن مل يكن قدري فقد كان اختياري..

- وماذا قال؟

- ال يشء؛ طلب أن أرحل فأخربته بأّن دنيا يف طريقها إيّل، وطلب أن 
أخــرج من الغرفة ألنتظرها يف احلــامم.. كل يوم مرَّ عيّل بعدها هو 

يوم آخر من الفراغ الرهيب الذي يفيض إىل الضياع.

- باهلل عليك قويل يل ماذا كنت تنتظرين من ذكر خان زوجته وأوالده؟ 
أن حيبك بإخالٍص مثاًل؟؟!

....................... -

املوت جعله حكياًم:



�سرداب العار204

- كان عليك أن تكوين دائاًم مستعّدة للتخيّل عن أمور حتمل يف نفسها 
رغبة التخيّل عنك، مهام كانت أمهيَّتهــا لديك وحاجة روحك إليها، 
سيدميِك انتظارك لتخّليها عنك وسيســتنزفك فعلها بك، أن تتخىّل 
عنك حياتك هي الفاجعة بحق.. أنت ال حتتاجني ليشء سوى نفسك 

لتكوين سعيدة، سعادتك مصدرها أنت وليس اآلخرين.

ي وأورثتني دمها.. لو ما  - رّبام كان هذا ليكون حقيقة لو ما هربت أمِّ
عشُت مع عامر أيامي األغىل.. لو ما ختىّل عنّي، لو وقف إىل جانبي 

هو الذي مل يقف إىل جانب نفسه يوما ألّنه يتعاىل عليها..

أكمل كالمها هادًئا:

- قبل رحيلها كان أبوِك وحًشا وبعد رحيلها صار وحًشا جرحًيا، أمله 
جعله يرضب خبط عشواء، عاث بنفسّيتكام خراًبا، كان يتكلم عنكام 
د خال من أّية عاطفة، مُلتِه كثريا يف بعض األوقات وكرهتِه يف  بتجرُّ
أخرى، ولكن بعد قتل ابنــِك صِت َأَمًة لكراهيته ألنه عىل حق.. 
دائام كان عىل حق، فالبنات عار وابنة هجرية البّد أن تكون عارًا..!

مل تؤملهــا كّل تلك الكلامت بقدر ما آملهــا أنَّ خاهلا يكلِّمها من حتت 
الــرتاب، إّنه الرجــل الوحيد الذي ال تشــعر حيالــه بالضغينة وال 
بالكراهية وال حتى بالقرف، واصلت انتحاهبا ومل ختجل من منظرها 
البشع، فرياض أيضا هو الرجل الوحيد الذي يعرف كم كانت مجيلة 



205 �سرداب العار

أّيام كانــت صغرية، وهو الرجل الوحيد الــذي يعلم بأهّنا ما عادت 
صغرية..

دها: تابعت عن جالَّ

- كان عيّل أْن أستفيق، رجل يقتل ابنه بكّل هدوء، ماذا توّقعُت منه؟ 
رؤيتي الضبابّية لألمور مــّددت زمن إقامتي يف سدابه، مل أرحل، 
مه حتــى.. ذات جنون طلبت  ك يف يشء، مل أهتَّ مل أبتعــد، مل أشــكِّ
منه الســامح ألّنني محلت منه حياًة بداخيل، رغــم أنَّه قامر بحيايت 
وأدخل إىل جســدي عرشين حبَّة مــن دواء قاتل، وحده كان يمنُّ 
ة قيمة.. غامر  عيلَّ بالعطايا.. أنا وحدي مل يكن ألّي يشء أهبه إياه أيَّ
بفقداين وغامرت بالبقاء إىل جانبه.. هــو مل يكن جزءا منّي.. كان 
منّي.. كان يعيش يّف.. كان أنا.. ولكن ذلك مل يكن ليكفيه رغم أّنه 

يكفيني..

تنّهداته تسمعها من حتت الرتاب، البّد أّنه حزين ولعله يريد البكاء!

ولكن األموات ال يبكون..

- وال ما فعله بك عاٌر أيضا؟

ســارت بأحاسيســها إىل حيث كان الزمن مجيال، يــوم قال هلا َذكر 
الرسداب القذر:
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 »TESTOSTERONE« »تساقط شعري نتج عن هرمون »التستوستريون -
والذي من خالل تأثري األنزيم الذي يؤثر عىل البصالت يؤدي إىل 
حتجيمها، البعض منها يدخل مرحلة الســكون والبعض اآلخر ال 
ُينتج شعريات سليمة، فالصلع لدّي ناتج عن زيادة هذا اهلرمون.. 

وهذا ما يفرس رغبتي الكبرية يف النساء.. أقصد فيِك...

ضِحَكت ملء أوجاعها:

- مل خيدعني ســليم يوًما كان واضًحا دومًا، اخلطأ كان يّف.. بعينّي.. مل 
تكن لدّي نّظارات يومها، الّبد أّنه كان قدري.. مل يكن باستطاعتي 
اهلروب منه مهام حاولت لو.. ما كانت.. هجرية والديت.. لو.. ما.. 

أورثتني.. دمها..

- ال تقويل بأّن هجرانه صرّيك هذا اهليكل األنثوي؟

- يف اليوم الذي أجَهَضنِي فيه، ســقاين طبيب أسناين عرشين حبَّة من 
ي  ضــت لتدفٍُّق دموٍّ ســيتوتاك يف حماولة غري معلنة منه لقتيل، تعرَّ
عنيف عانيت منه قرابة الشهرين، خرست أيامها الكثري الكثري من 
الدمــاء، بعد توقُّف نزف صغريي أصابني ضعف عام، توقعت أّن 
د فقر يف الدم مل أعره أّي اهتامم، فقط اتبعت محية غذائّية  ما يب هو جمرَّ
ألســتعيد عافيتي، ولكن األمر بعدها ســاء أكثر فطبيب أســناين 
ســقاين مّرات أخرى مخســني حبَّة من مانع احلمل »ميكخوفال«  
»MICROVAL«عىل دفعتني تفصل بينهام اثنتا عرش ساعة، طلب آمرا 
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أن أتناول مانع  احلمل كلَّام التقينا ألّنه ال يريد أن أمحل مرة أخرى.. 
وقد التقينا كثريا..

قبضت عىل اهلواء داخل رئتيها فقد يرب منها بأيَّة حلظة وتابعت:

- بعد مخســة أيام عىل األكثر من جتّرعي للخمسني عىل دفعتني كنت 
أتعرض يف كل مّرة لنزيف عنيف.. وقد تناولُت اخلمسني كثريا..

- ال حدود لغبائِك.. إهلي..

مل هتتم فهي تعلم ذلك، بل أمتَّت:

- أّيامها صت أضعف ممَّا أنا عليه، لكنّني مل أهتم فطبيب أسناين حيب 
عظامي.. فقط احلمى وأمل الرأس املزمنــني كانا حياوالن أن يقوال 
شيئا ولكن فِكري كان أصّم، ســكن اخلدر نصف وجهي األيرس 
منذ ابتدأت العمل يف حمــلِّ الكعك.. مل أقل لك! عملت يف املحّل 

الذي كنَت تصحُبني إليه غالًبا عندما كنت تزورنا.

- حملُّ لوحة الكعكات الفرنسية؟

- .. التــي تتكّلم؛ طردين صاحب العمل نبيل، بعدما رأيت ســوأته 
وهو يضاجع املرشفة عىل العامالت.

- فتيحة.. أقصد نبيلة!!

- تعرفها؟
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- إهّنا مسكينة فحبها لنبيل أصاهبا باملوت..

................. -

ا قربة مــاء فارغة كّلام حتّرك اهلــواء حتّركت لتبدو  قي! إهنَّ - بــىل صدِّ
وكـأهّنا تتنفس..

................. -

- كانــت صغرية أيضا عندما عرفُتها، مليئــة باحلب واخلري واحلياة.. 
مثلِك أّيــام كنِت صغرية، بعد ســنة من العمل لــدى نبيل الذي 
ورث حمــاًل صغرًيا للكعك وحيتاج لعامل خملصني ليحذوا طموحه 
بأن يصبح األشهر واألحســن، رأيُتها تعشقه، كان أعزب وكانت 
عاشــقة فقرية، الكرم الباذخ الذي يصيبنا عندما َنعَشق أعامها ومل 

يكن لديا ما هتبه إّياه.. إاّل جسدها..

..!!!.. -

- هي شقيقة صديقي.

..............!!!.. -

امها، فنبيل خطب أخت رشيكه  - ســاعدهتا أمك عىل االجهاض أيَّ
جها بعد أشهر، ألّن نبيلة ال تناسب مستواه.. وتزوَّ

.....................!!!.... -
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- بىل...

...!!!... -

- نصحتها هجرية أن ال ترفع سقف توقعاهتا به حتى ال تنصدم..

....................!!!!!!!!!!............ -

- ولكنّها مل تســتطع االبتعاد ألّن نبيل كان قد احتّل كل خلّية فيها.. 
رغم اســتمراره يف معاملتها بســوء لكنّها بقيت ومل ترحل، فكل 

اجلروح عدا جرح الفراق تبدو تافهة.. حتى جرح الكرامة..

- يا هلا من مسكينة.

- هل كنِت ستقولني عنها ذلك لو مل متّري بنفس الرسداب؟

استحت ومل جتب.. فرياض أبًدا عىل حق..

- تعّلمي أال حتاكمي أحًدا..

- تعّلمت..

- وَقْطُعه لرزقك ألّنك كشفت خطيئته، ال يعدُّ عارا بالنسبة لك؟

لن تدعه يفلسفها أكثر وأرادت أن تعيده إىل الواقع احلقيقي:

- مذ هربت أمي وأورثتني عارها مل يعد ألّي فعل قيمة إنسانّية لدّي، 
كل اآلثــام ُتغفر وكل الذنــوب ُيعفى عنها إاّل عــار األنثى، أمي 
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هربت ولســت أنا من يقول ذلك بل الناس، أمي هربت ولســت 
من حتاكمها بل الناس، مل يستطع أحد أن ينسى هذا وال أن يغفر لنا 
ذنبهــا، فحوكمنا أنا وأحالم مكاهنا، اجلميل أّن أحالم مل تكن تعي 

ما حيصل، استصغرونا واحتقروا أنوثتنا..

- .. حتى اإلناث احتقرن أنوثتكام..!

-  أقســى النظرات التي نخرت جسدينا كانت من اإلناث..! عاملننا 
ل املاء، نبذنني،  كجراثيم، ختلصن منِّي كّلام أرســلتني جديت ألتسوَّ

أذللنني وشّبهنني بأمي، اقتنعت أيامها فعاًل بأنَّ العار قدري..

!........ -

- .. عبًثا صخُت بصمت بريء: أنا لست العار الصغرية، ال أحد.. 
ال أحد رمحنــي فالعار عىل الــدوام يقاس بمقــدار الناس الذين 
انتــرش لديم خرب ختّليك عن القيام بواجبك أمام قيمهم وأمام قيم 
نفسك.. هجرية ذاع صيتها بني احلّكام وهذا ما ال يمكن إصالحه 
وال نســيانه ألّنه يلحق اخلــزي واملذّلة، إّنه يالحقهــا أينام ذهبت 
ويالحقنا أينام ذهبنا، بينام ال أحد سيحاسب سليم وال نبيل وال أيب 
وال الدمقراطّيني وال الوطنّيني فجأة وال جّتار كرة القدم.. واألهم 

أّن ال أحد سيقول بأّن العار وقع منهم.. ألهنم ليسوا إناثا..

فاجأها بالذي نسيته:



211 �سرداب العار

- اهلل ســيفعل هذا.. ربُّ الســاموات واألرض.. العظيم سيحاسب 
اجلميع.. إّنه اهلل.. العقل املطلق.. الروح الكلّية.. إّنه اجلبار عىل كل 
.. سوف يصرب عليهم زمنًا ولكنّه سيضع حتاًم هناية ملقدمات  متجربِّ

أعامهلم..

- هل اهلل سيشفيني؟

- أجل.

- ملاذا جعلني أعاين كّل هذا إذن؟

- ألّنــه حيبك، ألّنه اختارك لرتفعي إليه يديــك وترتّجيه، هو يريدك 
أن حتّدثيه وأن تتوّســيل عفوه ومغفرته، ربُّــِك يريد منِك أن تصيلِّ 
له، أن تسجدي له وتشــكي إليه ضعفك كام فعل يوًما نبّي العاملني 
عند خروجه من الطائف مهزوًما مكســوًرا معتــدًى عليه، يومها 
رفــع يديه إىل ربِّ املظلومني الذي َيِعُد ووعده احلقُّ املبني أن ينرص 
املظلــوم ولو بعد حني، أن: » الّلهم إيّن أشــكو إليك ضعف قّويت 
وقّلة حيلتي وهواين عىل النّاس، الّلهم أنت أرحـــُم الّرامحني أنت 
، إىل َمن تكلني يا رّب؟ إىل عبٍد يتجّهمني  ربُّ املستضعفني أنت ريّبِ
أم إىل عدوٍّ مّلكته أمري.. إن مل يكن بك غضٌب عيلَّ فال أبايِل ولكنَّ 

عافيتَك هي أوسع يِل...«

.. كيف يكون رياض دائام عىل حّق..؟
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- هل نور اهلل متاح ألمثايل..؟

- أمثالِك؟ لقد عشــِت الذلَّ واألمل وعانيت مسبًقا من أجل ما فعلتِه 
وهذا وحده سيمنحك طريقا إىل النور.. إىل السعادة.. إىل األلوان 
ارون  من جديد.. ال أعرف ملاذا ال يفكر القتلة والســارقون والغدَّ
ون والظاملون واملحتالــون والكاذبون مثلام  واملنافقــون واملتجــربِّ

تفّكرين؟

ظنَّته التاجر الصقيّل ينصح أوكتافيا يف عزازيل حني قال هلا:

- احزين يا ابنتي فاحلزن شأن إنسايّن، وسوف يتبّدد حزنِك مع األيام، 
مثل كل شؤون اإلنسان.

ليس ألّي سؤال آخر أن ُيسأل عدا:

- ماذا عن صّحتك؟

خ والرضبات التي تشبه لسعات الكهرباء العنيفة برأيس  - الدوار املدوِّ
أقعدتني عن الشعور.. إال بحبِّي له، الوجع النفيّس الذي تعّرضت 
ل بإصابتي بانتكاستي املرضيَّة األوىل يف  له فاق قدرة استيعايب وعجَّ
اليوم الذي تركني فيه، فالضغوطات النفســيَّة املستمرة كام علمت 
الحًقا تؤثِّر سلًبا عىل اجلهاز املناعّي بمقدار الضعف، بداية مل أعلم 
ما حيدث، فقط كنت أضعف أكثر وكنُت كلَّام تناولت اخلمسني حبَّة 
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ل  امي، جسدي مل يعد قادًرا عىل التحمُّ عىل دفعتني نزفُت ونزفت أيَّ
أكثر، ظنّت طبيبتي..

توقَّفت حلظة وابتسمت باستهزاء ثم قالت:

- صُت أحب الطبيبات أكثر..

.. ظنَّت بأّنه نقٌص يف معدن الكالســيوم بجســمي، وظننت أنا بأّن 
النزف طويال سّبب يل فقر دم، صور الرنني املغناطييّس وحدها قالت 
ات غري معروفة  بأّن ما يب هو مرٌض عصبيٌّ مزمن.. فاستجابة مُلستضدَّ
ة بمهامجة صفائح امليالنني التي تغطي  بدأت كريَّات دٍم بيضــاء ملفاويَّ
أعصايب مسبِّبة زواهلا وهذا أخذ يعيق حركة اإلشارات العصبية لدّي 
لُيســّبب يل اخلدر وانعدام الشــعور والوهن املزعج يف يدي، خاصة 
يف أطرايف من اجلهة اليرسى، التهاب العصب البرصّي لعينّي ســّبب 
رؤيتي الضبابّية غري الواضحة وألزمني بنظَّارات طبّية للنظَّر.. أخرًيا، 
إحسايس القديم بام يشبه الرضبة الكهربائيَّة لدى حتريك رأيس الزمني 
لســنني.. الرعاش و فقداين للتنســيق بني أعضاء جسمي ومشاكل 
التــوازن تذلُّني هبذا العكاز املقيت، أمل العصــب الثالثّي يزيد من أمل 
نصف وجهي األيرس.. واإلرهــاق العام يضعفني، حيث يكون غري 

متوقَّع وغري مناسب للنشاط الذي أقوم به..

- . . . . . . . . . . . . . . . إهلي . . . .
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سكتت أخرًيا ومل تذكر التبّول الإلرادي، هي التي ظنَّت طوال حياهتا 
م من الظالم والوحدة والذبح،  بأّن تبوهلا الإلرادي سببه خوفها امُلفخَّ

ثم أمتَّت:

- يقال أّن الرضر الذي حيدث للميالنني ســببه رّدة فعل غري طبيعّية 
ملناعة اجلســم التي من املفرتض أهّنا حتمي جســمي من الكائنات 

الغريبة والضارة والطفيلّية!!!

!!!! -

- أنا أجرت مرًضــا مزمنًا يصيــب الصغريات األكثــر.. ذايّت املناعة 
فجسمي يجم عىل خالياي..

توقَّفت كثــرًيا وازدمحت الدموع يف عينيهــا ألّن هذا القول صعب 
جّدا..

!!!! -

- .. وأنســجتي.. إّنه مرٌض حترييّض يسبِّب التهاًبا يف اجلهاز العصبّي 
املركزّي - وهو الدماغ واحلبل الشــوكّي- هذا االلتهاب هو الذي 
ُيســّبب اهلجمة، وهي عبارة عن حالة وقتيَّة تظهر فيها األعراض 
ة أسابيع وأحيانا أشهر  امَلرضيَّة التي تغطِّيني؛ تستمر عند املرىض عدَّ
وقد استمرت معي لسنني، ثم قد ختتفي متاًما أو جزئيًّا ولكنّها بقيت 
معي كّلها جمتمعة.. هذه حالــة ياجم فيها اجلهاز املناعّي امليالنني 
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الــذي يلتف حول اخلاليا العصبّية وهــذا ما جيعل من كّل مريض 
ة دون أن يكون هناك نمط معنّي للمرض. حالة خاصَّ

- أنِت كجّدتك.. أنِت حمّقة متاما كّل ذلك مقّدر حتاًم..

- أتعني.. أّن املرض الذي أقعدها عن احلياة.. هو.. هو وراثّي إذا!

- هل أثبتوا ذلك طبيًّا؟

- ال ولكن هناك الكثري من النظريات..

- اآلن لِك أن تبكي فلن أمنعك..

- بل اآلن أضحك! فأنا عىل حقٍّ للمرة األوىل يف حيايت.. أمل أقل لك 
بأيّن عار حتى عىل نفيس أمل أقل بأّن العار قدري.. جســمي يجم 
عيّل أال يكفيني هذا عارا؟ العار مرياثي عرب الســنني وأنا عىل حقٍّ 

أخريا..

لّذات الروضة التي يسكنها مل متنعه من رجائها:

- ال تيأيس من َروح اهلل، آمني به كثــريا وباألحالم أيضا، قدياًم أنِت 
جعلتِني أؤمن جّدا باألحالم حتى ال يفقد العامل بريقه يف عينّي، لقد 

آمنت هبا كثريا من أجلك..

َوحْيِيُّ  - ولكن الربيق الذي ســكن عينّي قد ضــاع.. » فالتََّصلُُّب اللُّ
ُد« » La Sclérose En Plaques« يفرض عيّل قانونه. الَعَصبِيُّ امُلَتَعدِّ
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- هل هناك اليوم عالج هلذا ال.. تصلُّب؟

بكل بساطة:

- ال..

.. الــدواء الذي عيّل أن أتناوله هو »الكورتيزول« » Cortisol« وذلك 
أثنــاء اهلجمة وهو ياجم اجلســم أيضا من أجل مقاومــة رّد الفعل 
املناعّي الذايّت والســيطرة عىل األعراض، أّما يف حالة سكون املرض 
التي مل أعشــها مطلًقا فالدواء املفرتض هــو »ربيف« » Rebif« وهناك 
الت املناعة«  أدوية أخرى وكّلهــا متقاربة يف املفعول وتدعــى »معدِّ
قني خايل ال فائدة  ألهنا تعمل عىل تغيري طبيعة الرتكيب املناعّي.. صدِّ

ترجى ممَّا بقي منِّي.. كل هذا قدري..

َأسَمَعها نربته الغاضبة للمّرة األوىل يف حياهتا:

- ماذا تقصدين بقدرك؟ هل تنتظرين أن يبك اآلخرون حياة تعيشينها 
ألّن كّذابــا يعيش حياتك بداًل عنك، أنِت عاٌر عىل أجدادك.. أنِت 

عاٌر عىل أجدادك..

- هذا ما كنــت أحاول قوله منذ البداية.. أنا صغــرية العار، أنا ابنته 
املدّللــة، أنا التي غادرتني هجرية وتركتنــي للعار فامزالت هامتي 
صغرية، أنــا التــي سُت يف طريقي املظلم الذي كّلــام أظلم عيلَّ 
مشــيُت فيه.. أنا الصغرية التي وقفــُت يف بيت الريف مبتلة العمر 
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ني كلَّام فقدت  ل الالإرادي ُيِذلُّ ظننُت البلل خوًفا فكان قدًرا، التبوُّ
تي الضائعة يف مكان ما تستفزُّ  ســيطرة عىل نفيس ذات نوبة، عذريَّ

وجودي، وابني املذبوح قرباًنا حلب الكّذاب خيترص كل آالمي..

تــك وال إجهاضك يا محقاء ال  - أنا ال أحتدث عــن فقدانك عذريَّ
ا من هذا.. رغم كل يشء متّسكي باحلياة متّسكي بام هو لك..  أقصد أيًّ
أيامك ساعاتك وحتى أجزاء الثانية من حياتك، ال ُتضّحي من أجل 
ا بعد، مل ختتربي  أحد فال أحد سيضّحي من أجلك، أنِت مل تعييش حقًّ
ة للعرض وسط العاصفة، متّسكي  شيئا.. عييش حياتِك ولو عىل منصَّ

هبا إهّنا ُروح اهلل التي وضعها بِك.

- أنا ال أريد هذه احلياة، فليعشها ســليم مكاين، أرادها هي له، ولن 
أطلب منه إعادهتا أبًدا ما حييت.

ت صخة  ت يوًما صخة » زبانا » يف الكون ذات رسالة.. دوَّ كام دوَّ
رياض يف املقابر:

- » ليس من عاداتنا أْن نطلب من عاداتنا أْن ننتزع «.. اقتلعي فرحتك 
من قلبه، انتزعي ابتســامتك من بني أنيابه، تناويل دواءك ال تتناويل 
ترياق ذكورته بدال عنه، قومي وانفيض عنك غبار الرساديب.. ما 
الفرق بينــك وبني املوتى؟ أنت ميتة تّدعي احليــاة.. ال تبكيه بعد 

اليوم إًذا.. ألّن األموات ال يبكون..
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- كان هذا ليحدث لو ما أورثتني هجرية دمها وصرّيين رحيلها صغرية 
ســوداء أعيش أّياما مؤجلة، لو ما بقيُت باسقة يف بيت الريف يوم 
فقدناك ميتــا، يومها كنُت وحيدة جّدا.. يومهــا.. مازلت وحيدة 
جــّدا.. يومها كنُت صغرية، ُسق عمري منّــي يومها.. ما عاد يل 
رشف وال عمر وال حنني.. عّلق الرشف مشــنقة سنيني فأعدمني 

عليها.. 

- الــرشف كذبة كربى إّياِك أن تصّدقيهــا..! أين كان الرشف عندما 
انتهك ذلك الذكر براءتك؟ أين كان الرشف يوم استباح دموعك، 
دماءك، ابنــك، مرضك..؟ يوم اغتصــب ضحكتك، ما بقي من 
فرحتك، أحاسيسك، أين كان الرشف عندما أدخلك عيادة هي يف 
احلقيقة سداب مفتوح؟ أيــن كان الرشف عندما تركك تواجهني 
هناية عاملك وحدك؟ ال وجود ليشء اســمه الرشف أنثى، أين كان 

الرشف عندما تركُت ياسمينة لفاجعتها ونمت هنا..؟

ال رشف إاّل رضــا اهلل، الرشف ليس كيف ينظر الناس لك بل كيف 
ينظر اهلل لك..

من قال بأّن العار أنثى؟ الظلــم هو العار، اجلهل هو العار، الكذب 
هو العار، النفاق هو العار، اجلبن هو العار، القتل هو العار، الغدر هو 
العار، الُفجر هو العار، الفساد هو العار، التكرّب هو العار، التجرّب هو 

العار، من قال بأّن العار مؤّنث..؟
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العار أْن ال تعرف كيف حتب وال تعرف كيف تعتني بمن حتب.

العار أاّل حتب.. العار أال حتب بجنون.. أْن تّدخر مشــاعرك وتبخل 
هبا، أاّل حتب بكل قطرات دمك، بكلِّ قلوبك بكل أعينك وبكل يشء 

حّي فيك.

العار أْن تتشتَّت هائاًم دون حب.

العار أْن تعيش وحييا الذي ظلمته من بعدك.. أْن مترض وُيشفى من 
بعدك.. أْن حتزن وال جتد من يطفئ فرحتــه ليحزن معك من بعده.. 
أْن تفــرح وال جتد من خُيفي دموعه عنك من بعده.. أالّ جتد من حيبك 

بصدق من بعده.. العار أْن تندم يف األخري.. العار أاّل يفيدك الندم..

العار أْن هتيم مسعوًرا دون سامح.

العار أْن تقبــل أموًرا مل يكن يف نيَّتك إعتيادهــا ألّن الزمن يفرضها 
عليك.

العار أْن تصرب عــىل حبيب يينك صربك عليــه.. أْن تكون وحيًدا 
حتى وأنت بني يديه.. أْن تذوب يف مســاماته، وتنمحَي تفاصيلك يف 
وجوده حّد اســتصغار نفسك.. أْن تضّحي من أجله وهو ال يستحقُّ 
التضحيــة.. أْن َيِضيع منــك يوما ما فُتضيِّع بعده نفســك.. أن ُينكر 
خملوق الكذب وجودك ألّنه عاجز عن التصديق بأّن هكذا حب كان 

فعاًل حقيقة.
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العار أْن تدع ذلك الذي ظلمك يرتك يف نفســك أثًرا أشبه بالضياع 
وُيرغمك عىل اجرتار آالمك باســتمرار وكرهه أكثر.. العار أْن تدعه 

يقتلك مراًرا وتكراًرا..

العار أْن يؤملك فرح اآلخرين أكثر ممَّا خيفِّف عنك.

العار أْن تكون شبح إنسان يشبه ذوي احلياة، ألّنك يف احلقيقة ميت 
ال تشعر بل أنت ميت ألّنك ال تشعر..

العار ليس أنثى مذنبة.

ا ُقتل ابنها إجهاًضا. ا عازبة وال أمًّ العار ليس أمًّ

. العار ليس امرأة بالغة الذلِّ

العار ليس آهلة هاربة.. العار ليس هجرية..

العار ليس صغرية مريضة، ارتسم هبا وشم رجل عشقته حدَّ اجلنون 
ا يذكر كّل يوم بأّن احلبيب مّر من هنا. فليس ذنبها أنَّ جسدها ويّف جدَّ

العار أاّل تقف إىل جانب نفسك ألّنك تتعاىل عليها. 

العار أْن تريد اهلروب.. العار أاّل جتد إىل أين هترب.

العار أْن تعيش ومتوت مع الفئران.

العار أّننا جعلنا العامل يفقد بريقه يف عينَي نفسه.
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را أنَّك كنت تبحث عن براءة هي باألصل  العار أْن تكتشــف متأخِّ
ضاعت منك.

العــار أْن َتِضيع منــك ضحكتك يف زمحــة الدخــان والغبار و.. 
الرشف..!!

العار هو الدمار.. هو أقىص درجات النذالة واخلنوع.. 

العار أن تنتهك قيمك اإلجتامعّية والثقافّية والذاتّية والدينّية.. حتى 
لو مل يرك اآلخرون.. ألّن اهلل قد رآك.

العار إعاقة مزمنة بالفكر ال تطاهلا األعني وال املحاكامت.

العــار أّن الثورة أكلت أجســادنا وأرواحنا ضحكاتنــا وأفراحنا.. 
هنشت كل ما فينا.. العار أّن الشعوب ال تتعلم من جتارب بعضها..

العار أن تتفّرج عىل ثورات أبناء قومك يف اإلنسانّية وتعتقد بأّن كل 
يشء عىل ما يرام.. فأنت مل َتُثر بعد.

العــار أْن ُتفــرض الديمقراطّيــة عىل الشــعب.. العــار أاّل تطبَّق 
الديمقراطيَّة بالشعب.

نا احلنون وتستهلكنا رغبتنا يف قتل  العار أْن نالطف االبن املدلَّل ألمِّ
بعضنا.

العار أْن ُيقَتل الناس كل يوم دون ذنب.
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العار أْن ترسق.. تكذب.. حتتال.. تســطو.. ترّوع اآلمنني.. حتارب 
من أجل ال يشء.. الغباء عار..

العار أاّل تستطيع الدخول إىل وطنك ألّنك حفيد جّدك الذي هرب 
منه ذات يوم حامال معه رشفه املنهوب.

العار أْن تصنع السالح.. أْن تبيع السالح.. أْن َتقُتل بالسالح.. وأْن 
متوت أعزل بال سالح.

العار هو جالدنا البشع غري امللثم جيعلنا نفهم بأّننا منتهون.. يوًما..

العار يوي بأسمى املقامات وأعىل الشهادات وبأرفع الناس علاًم إىل 
هاوية من الذّل واخلزي..

.. وِسداُب العار.. هو كلُّ ذلك..

رمِحُِك ليس سداب العار، عيادة النفاق هي الرسداب الضيق الذي 
حيرش جســدك ويكتم أنفاســك.. حمّل الكعك هــو الرسداب الذي 
امتّص دفء روحك، برده تــرّسب إىل عنفوانك العظيم.. بيت عامر 
هو الرسداب اإلفرتايّض الوحيد الذي مل يتســّن لــك الرشف فيه.. 
سداب العار الوحيد الذي لك أن تؤمني به وختشيه هو جهنّم.. ألّن 
رشف الدنيا الذي نرتديه أمام اخللق ُيشرتى بالنقود صّدقيني، عيبك 

الوحيد هو فقرك..
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الرشف لعبــة اخرتعهــا األغنياء ليتســىّل هبا البســطاء كام اخرتع 
النخبوّيون املبادئ ليتسىّل هبا غريهم.. الرشف ليس بنًتا، الرشف دين 

وأرض وانتامء وصدق وحرّية ومبادئ وقوة تفكري.. وكلمة حق..

- ال تكن أفالطونيًّا خايل، فالعــار ليس أن ترتكب ذنبا بل أن يعرف 
الناس به، العار ليس أْن تبيع رشفك بل أْن تكون أنثى، العار يا خايل 

عندنا مقدس.

- وأنِت قلتِهــا »عندنا«، صغرييت آمني بأّن العــار خيضع لتجاذبات 
املســاحات املكانّية فاليابانيون مثال يقّدســون العمل، مثلام يقدس 
األمريكّيون احلرب، واإلسائيلّيون السالح، والصينّيون اإلدخار، 
واهلندّيون العبادة، ويفضل الربازيلّيــون تقديس كرة القدم.. بينام 
نقّدس »عندنا« عار األنثــى، تركنا لألمم مهمة الصعود إىل القمر، 
وبحــث إمكانّيــة اإلقامة يف املّريــخ، واخرتاع القنابــل بألواهنا.. 
السيطرة، االكتشاف، االبتكار، واالزدهار بالعلوم، يف الوقت الذي 
بعثر فيه الزمن أولوياتنا ومل يتح لنا فرصة إعادة ترتيبها.. فصار عار 
األنثى هو بداية البدايات ومنتهى النهايات.. كم كنّا سنســتفيد لو 

استغللنا طاقة عقولنا املهدورة يف قضايا النساء؟

- ولكنهــم يقبلون كل أنــواع العار إال غلطة األنثــى.. حتى أقرب 
الناس إليك.
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- أليس لألمر عالقة بالقدرة اجلسدية برأيك؟ سواء.. كلهم سواء.. 
مهام فعلت من أجلهم ومهام ضّحيت ولكنهم سيتعاملون معك كام 

لو أنِك الدنس الوحيد يف حياهتم الطاهرة..

استفّزه تأنيثها للرشف فاستطرد مغاضًبا:

- إذا كان الــرشف أنثــى! إذا بقتلها مل يعد هناك رشف؟ ســحًقا لنا 
ولرشفنا اللعني..

هناك منطق يف ما يقول، فالرجل الذي َيقُتل باسم الرشف هو رجل 
ة مليئة  يعيش حياتني؛ حيــاة رشفيَّة أمام أعني الناس وأخــرى برشيَّ

بالعار لذلك فهو يعيش أسري الظنون..

.. لقد ذّكرها بنصيحة أخرى من ميت آخر:

يت مهســتني أْن: ال حتزين عــىل أمر صغري أبًدا فكل  - يوم توّفيت جدَّ
األمور صغرية..

ين إالَّ األمور  .. ولكنّني يا خال! اعتدت املصائــب و َألِفُتها فال هتزُّ
الصغرية..

- نسبيَّة اخلســارات معادلة حمســومة، فام يبدو لِك اليوم أمرًا جلال 
تك أْن  ســتضحك عليِك منه مَلَكُتِك الحًقا.. هــذا ما أرادت جدَّ
تقوله لك ولكن حياهتا دامهها الرحيــل، ارتاحي فأنت مل َتظلمي 
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من ظلمِك، وســوف تتغلَّبني عىل ظلمه لك وتنســينه دون شك، 
بينام يعيش هو وإن مل يعرتف ويف نفســه خوفان، أقســامها خوف 
من املســتقبل ألّنه يعلم بأّن جرحه لك دين سيسأله اهلل عنه.. وكام 

أدانك َسُيدان..

.. عىل سليم أْن يعرف بأّن العار ديٌن البّد أن يرده..

- كيف أنساه وكل يشء حويل يذّكرين به؟.. كل يشء يّف.. كنُت أريض 
كل يشٍء يّف بوجودي معه ولكنَّ رحيله عنِّي وعجزي عن إرضائي 

ضني للعقاب منِّي.. عرَّ

- هــذا غري صحيح إّنه فقط يعيش يف خيالــك املتقن.. ال أمل أبدّي.. 
ال نزف أبدّي.. ُسنَّة مؤّكدة.. لن أنكر بأّنك ستتعبني يف حموه منك 

ولكنّك ستمحينه؛ فقط أّصي عىل ذلك وسوف يتغرّي كّل يشء.

- خســارايت أكرب من أن يســتوعبها قلبي الضعيف.. فقط اجلّبارون 
ل هذا العقاب وينجون بأنفسهم من فيح الذاكرة  يســتطيعون حتمُّ

كّلام فتحت فوهتها..

رت  - أخربيني من صنّفك مع الضعفاء؟ أنِت من يريد ذلك.. أنِت قرَّ
أْن تنهزمي؛ الضعفاء وحدهم دون ســواهم يسمعون أغاين احلب 
احلزينة، واخرتعوا األشعار والقصص حتى يقّيدوا أنفسهم بحب 
خــوا لكل دمعة غباء عبثّية  أناس أقوياء، الضعفاء يريدون أن يؤرِّ
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هم كلَّ يوم عندما تطالبهم بحبيب  ذرفوها، يريدون أن جُييبوا حواسَّ
العمر أْن هاهو احلبيب مسكوب يف أوراق، يتمنّون لو يستعيضون 

عن احلبيب بحروف.

- يا هلا من فكرة رائعة، ولو اســتطعت ذلك لكنُت أسديت إىل نفيس 
يًدا لن أنساها أبًدا.

ة،  - ال أمــل فيِك.. أنــِت األفالطونيَّــة..! كفاِك غباًء.. كــوين قويَّ
فاألقوياء وحدهم دون ســواهم يسحقون الضعفاء حتت أقدامهم 
وا يف دهاليز احلياة، يســحقوهنم رغم حبهم هلم، يسحقوهنم  ليمرُّ
ليكونوا يف القمة.. كوين يف القمــة فهذا اختيار.. ملاذا ترصين عىل 

اجلثوم يف الرسداب؟

- أين ســيختفي كلُّ هذا الوسخ ما دمت أنا هي نفيس؟ هذا اخلراب 
ال يراه إالَّ من مرَّ يف ساديب العار، الرسداب هو موطني أين أدفن 

رأيس وأرقد بسالم..

- لن أنكر، أنِت ضحّية منّكل هبا، ولكن حتى لو كنت ضعيفة أتقني 
ما تفعلينه ال تكوين ضعيفة من النوع الرديء.. واجهي خساراتِك 

واقَبليها.. أتقني ما تفعلني.. كوين ضحيَّة جبارة..

.. سكتا مًعا فالبدَّ للمحارب من اسرتاحة، ذهبت الصغرية بِفكرها 
إىل خالتي هجرية التي مل تكرهها يوما رغم علمها بأّن أمومة هذه املرأة 
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هلــا دّمرهتا، مل حتقد عليها فالصغريات ال حيقدن.. مل ختجل هبا يوما بل 
اشتاقت إليها كل يوم.. كل ساعة.. كلَّام دمرها رجل..

استيقضت من تفكريها وخاهلا يقول:

- اضحكي صغرييت.. فقط اضحكي كيفام كان ذلك وســوف تشفني 
برسعة.

- أمتنى ذلك بصدق.

- تأّخر الوقت حبيبتي عليك أْن تعودي اآلن، وغدا تعايل ال تنسيني 
هنا، غدا أخربيني عن أحوال الوطن اإلسالمّي الكبري.. تعايل غدا 

ال تنسيني هنا..

إهّنا تســمع صوت نواحه املتــأّوه للمرة األوىل منذ عرفته عاشــقا 
للياســمني، كم أسعدها ذلك هي التي تعلم جّيدا بأن رجال ال يعرف 

كيف يبكي خساراته هو ليس رجال باألصل:

- سأعود غًدا خايل.. غًدا أروي لك عن »صدام« والعراق، وتونس، 
وليبيا، ومرص، واليمن، ولبنان وبورما وســوريا.. آه سوريا.. غًدا 

أعود خايل فغدا يوم آخر..
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***

يف الغد مل تأت ألنَّ اإلرهاق العامُّ ُيقِعدها عن احلركة..

ديد الذي يسكنها  .. بعد الغد هاهي املقربة أمامها، تكبَّدت التَّعب الشَّ
صعوًدا إىل ريــاض.. توقَّفت قلياًل لتأخذ نفًســا وترتاح.. عىل حافة 
هــذا العكاز جّربت اليوم مللمة أحالمها.. حتــاول أالّ تفقدها، اتَّكأت 
ازها وســاعدت نفسها بأن أسندت ظهرها إىل شجرة األوراق  عىل عكَّ
ا، األوراق اليوم ال تصدر أيَّ صوٍت، فقط  املتساقطة بكاًء وأنصتت جيدًّ
هي متوت وهتوي لتســقَط وتغرَق يف الوحل، أخرجت مندياًل صغرًيا 
، استغرقت وقًتا طوياًل فعدم  ومسحت به نظَّاراهتا برجفاٍن غري إراديٍّ
ا  تناســق حركاهتا ُيبطُِئ فعاليَّتها، أعادت املنديل برجفاٍن أكثر فالبدَّ أهنَّ
ه إىل األرض وســارت بنظرها يف  مرهقٌة كثرًيا، رفعت رأســها املتوجِّ

املكان، هاهو رياض مل يبق عىل وصوهلا إليه إالَّ القليل.

الم ومل َيُردَّ أحٌد.. األمر غريٌب فاألموات اليوم اليردُّون،  ألقت السَّ
ال يضحكون، ال يتهامسون، ال يبكون، األموات اليوم أمواٌت.. كل 

َرت به: ما َفكَّ

- هل مات خايل أيًضا؟

مشــيتها العرجاء تزداد ســوًءا، ألقت بــكلِّ أوجاعها عىل عكازها 
مت خطوًة..  وتقدَّ
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مت يطحن  ا فهذا الصَّ ــمع جيــدًّ التقط قلبها صوًتا ما، أرهفت السَّ
هيب ليس  مت الرَّ رها بيوم الفراق، فالصَّ عظامها، صمت رهيب يذكِّ
أبًدا اهلدوء الذي يســبق العاصفة بل الذي يليهــا.. الُبدَّ أنَّ إعصاًرا 

رضب هنا قبل قليل، أتكون ياسمينة جاءت تزور رياض؟؟

ها املسكوب عىل وجه رياض  غرية اليوم أفضل، يبدو أنَّ مهَّ حاُل الصَّ
ها، لو ما التصق العار بجبهتها  قد جعلها تتحّسن، فقط لو مل هترب أمُّ
ها إليه  داب النَّديِّ البارد الذي جرَّ إىل األبد، كانت لتخرج من الــرسِّ
سليم، كانت لتتوقَّف عن زيارة قرب ُحبِّها كلَّ عاٍم، كانت لتشفى حتاًم 
وأشالؤها ســتعود إىل مكاهنا تلقائًيا، كانت لتتناول دواءها وتبحث 
عن عمٍل ومأوى، كانت لتعود إنســاًنا كامل اإلنسانّية، كانت لتكرب 

وحتيا سنينها بكلِّ ما آتتها احلياة ِمْن حياة..

.. ولكنَّ هجرية َهَرَبْت والعار َيِشُم صغريهتا بوشمه إىل األبد..

وت من  ترنَّحت بخطوٍة أخرى وأرهفت الســمع جيًِّدا فهاهو الصَّ
جديد:

. - كم اشتقت إليِك يا ابنة العمِّ

مع جيًِّدا.. .. مازاَلْت ُترهف السَّ

. - آٍه كم اشتقتِك يا ابنة العمِّ
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- آٍه أنــا من هذا املرض اللَّعني.. أنا أختيَّــل أموًرا ال وجود هلا، كيف 
أسمع صوت أيب هنا؟ مالذي سيأيت بِه إىل املقربة؟

وُت مازال ينادي: الصَّ

- آٍه كم افتقــدت عينيِك يا هجرية، فمنذ طــردت ابنتنا الكربى من 
باننــي وتبعثان يفَّ روحي من جديٍد،  البيت مل أر عينيِك اللَّتني تعذِّ

عيناِك قصايص وزورق نجايت مًعا.. اشتقت إليهام كثرًيا..

ا جيب أن أعيد التَّفكري يف مسألة الدواء هذه. - لقد ساءت حالتي حقًّ

مت خطوًة أخرى بعناٍء كبرٍي، اســتجارت بحافة شاهد رخاميٍّ  تقدَّ
ًة أخرى: د مرَّ وت ردَّ مت، الصَّ مليٍت ما وتقدَّ

. - آٍه كم اشتقتِك يا ابنة العمِّ

رين باملايض حني كان مجياًل،  - آٍه كم اشــتقت أنا لصوت أيب فهو يذكِّ
حيق.. املايض السَّ

ة يبكي: وت هذه املرَّ استمرَّ الصَّ

. - آٍه كم اشتقت إليِك يا ابنة العمِّ

وت؟ ِمْن أين يأيت؟ هل هو حقيقة أم وهم؟ - أين مصدر الصَّ

ــياج املهرتئ  ــجرة العارية عىل حافَّة اجلرف بجانب السِّ خلف الشَّ
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من  شبح إنساٍن جيثو ساجًدا عند كومة تراٍب أخرى تبدو عليها آثار الزَّ
، جيب  اها باألرض، كومة من دون شاهٍد رخاميٍّ الوحيشِّ الذي ســوَّ

. أن يكون قرًبا منسيًّا لكائٍن منيسٍّ

بح يبكي: استمرَّ الشَّ

. - آٍه كم اشتقت إليِك يا ابنة العمِّ

ًة أخرى،  ًة أخرى، ومســحت النَّظَّارات مــرَّ أخرجــت املنديل مرَّ
بح يرتِّل: ًة أخرى، وتقدمت خطوًة أخرى، الشَّ وارتدهتا مرَّ

. - آٍه كم اشتقت إليِك يا ابنة العمِّ

تها العناية اإلهليَّة.. أيب عامر صار  امء.. إنَّه أيب يا أيَّ تها السَّ - هذا أيب يا أيَّ
شيخا..

ر يعرف كيف يبكي..  ي عامَّ اقرتبت من كومة الكائن املنيسِّ أكثر، عمِّ
إنَّه إنســاٌن.. ليس جحًرا بل إنســان.. كائٌن حيٌّ من حلٍم ودٍم وعظاٍم 
وقلٍب وعقٍل ودموع.. دموعه تنزل مدراًرا، تنزل وتنزل وال تتوقَّف.. 
ر إنساٌن يبكي.. شيخ يبكي.. شعر  ي عامَّ ا ســتتوقَّف.. عمِّ ال يبدو أهنَّ

أبيض يبكي.. جتاعيد غائرة تبكي.. هيكل هرم ُمتقلِّص يبكي.. 

رتِك،  - عيناك َمقَتيل، طردهُتا ألنَّ لديا عينيِك، كلَّام نظرُت إليها تذكَّ
كلَّام رضبُتها َنَظَرْتني بتلــك النَّظرة منِك، تركتِها مكانِك وعاقبتِني 
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ا بشعٌة ألنَّ مجال روحها كان ُيغيُظني، أقنعُتها  هبا، أخربهُتا دائاًم بأهنَّ
ا تشبه القرد ألنَّ روعتها ُتِذلُّني. بأهنَّ

.. أكمل نواحه وأكملت حريهتا وأسئلتها:

- مع من يتكلم أيب؟

- يــوم عدُت من اجلبــل وجدُتِك مجيلًة كأمجل مــا تكون احلبيبات، 
يومها كان اليوم األخري، يومها مل أكن سأعود إىل هناك أبًدا، يومها 
دوين بك وبالبنات، كرهت  رأيتهم يقتلون النَّاس.. حلقــوا يب، هدَّ
ن، مِلَ عيلَّ َأْن أنكرس ألنَّكنَّ عائلتي؟ يومها مل أستطع  نفيس وكرهتكُّ
ل رؤيتــِك تواصلني احلياة..  مســاحمتِك ألنَِّك أنثى، يومها مل أحتمَّ
تواصلني كونِك األقوى واألمجــل واألصدق واألروع واألصرب، 
ل  فيع، مل أحتمَّ تواصلني إشــعاري بدنوِّ شــأين مقارنًة بمقامِك الرَّ

رؤيتك تنترصين عيلَّ عشًقا..

أكملت حريهتا وأكمل نواحـه:

دوين بِك وحاولِت طردهم من بيتِك بشجاعٍة مل أملكها،  - بعدما هدَّ
أثرِت غضبهم وحكموا عليِك بــَأْن حصل عليِك زعيُمهم احلقري 
امعتني ويــديَّ املكبَّلتني، مل أســتطع  رغاًم عنــِك أمام عينــيَّ الدَّ
ل رؤيتــك تقتحمني احلياة رغم كلِّ  مســاحمتِك ألنَِّك أنثى، مل أحتمَّ

يشء.. بابتسامة عينيِك، بضحكتِك، بجسدِك اجلميل املغتَصب..
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تنفَّس قلياًل قبل أن يتابع:

ا كانت تنظر إيلَّ كلَّ يوٍم بنفس العينني اللَّتني نظرِت  - أنا أكرهها ألهنَّ
هبــام إيلَّ وأنا أقبض عىل رقبتِك ألغســل بقيَّة عــارك.. أنا أكرهها 
ة مفعمة الكربياء، مل أحتّمل رؤيتها تواصل احلياة..  ا أنثى بربريَّ ألهنَّ
تواصل كوهنا األقوى، واألمجل، واألصدق، واألروع، واألصرب.. 
تواصل كوهنا أنِت.. تواصل إشــعاري بدنوِّ شأين مقارنًة بمقامها 
ل رؤيتها تنترص عيلَّ بحناهنا املنهمر عيلَّ من عينيِك  فيــع، مل أحتمَّ الرَّ

املبتسمتني املزروعتني برأسها..

بصــوٍت منكرٍس، وَخَجٍل يكســوه ويغمره ويفيــض من جوانحه، 
ولكنَّه قاهلا:

لُت أن ُأدِخلِك  ، فضَّ لــُت َأْن ينمو العار عىل وجهي، وعىل يديَّ - فضَّ
وصغريتــِك سداب العار بدل َأْن ُأعَدم يف »دولٍة كافرٍة« بســبب 
غسيل لبقيَّة عارِك فذلك أســهل، باألصل اغتصاُبُه لِك صريَّ بيتنا 
سداًبــا للعار، أنتام كنتام تعيشــان فيه والعار يكســوكام، الَحَقني 
ا عاٌر،  عارِك أينام ذهبت فأتعبني.. أتعبني كثرًيا.. جعلُتها تعتقد بأهنَّ
ا ســتبقى  رميُتها بذنبي فقــد كانت خاليص الوحيد، أخربهتا بأهنَّ
هلا الإلرادي  ف، تبوُّ صغريًة أبًدا فالعار جيعــل منَّا صغاًرا أمام الرشَّ
إراديَّ ُيسبِّبه  ل الالَّ املزمن ساعدين عىل إقناعها، يوم علمُت بأنَّ التَّبوُّ
مرٌض عصبِّيٌّ مزمٌن بكيُت.. بكيُت ألنَّني وضعُت ابنتي عىل طريٍق 
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مظلٍم كلَّام أظلم عليها َمَشْت فيه..

يا له من بربريِّ يبكي حبَّا ضائًعا وأبّوًة تائهًة:

- جعلُتها تظنُّ بأنَّــِك ال تريدينها وهلذا هربــِت وتركتِها، أردهتا أن 
تكرهِك، أردُت هلا أن تكون بقعــة آالٍم ذائبٍة، ومل أنجح، حاولت 
حمــو ذكراِك من كلِّ القلــوب ومل أنجح، كيف أنــِت أقوى منِّي؟ 

كيف؟ كيف هي أقوى منِّي؟ كيف؟

ي ترقد هنا يا خال..! أهذا والدي يستدرك : َتَرْكتِها صغريًة  - أهذه أمِّ
ا.. كم كانت حتبُّني رغــم رضيب هلا دائاًم، أبعدهُتا  ا.. بريئًة جدًّ جــدًّ
عنِّي، عاقبُتها عىل فعلتي، ابتســامُتها يل كانت توجعني.. أنِت أنِت 
ل  ، مل أحتمَّ غادرِت وقتلتِني هبا، وجودها معي كان قصايص اليوميَّ
هربُت إىل اجلبل، حاربــُت دون هدٍف وال معنى، كنت أهرب من 
ل العيش معها وجودها كان  عينيِك النَّاميتني عىل وجههــا، مل أحتمَّ
ا.. يف روحي وكرامتي وقلبي وكربيائي.. كانت تؤذي  يؤذيني جدًّ

براءيت أمام الناس وأمام القانون..

ي ترقد هنا..؟ - أهذه أمِّ

- مل أَخْف ِمَن املوت، دائاًم اســتقبلته بشجاعتِك، متنَّيُت لو متُّ وال 
ق أمنيتي، ال أحد أراحني من ابتســامتها، أردت أن أتالشى  أحد حقَّ
وأن أصبح نسًيا منسيًّا، متنَّيُت لو متُّ قبل هذا، أشالء العسكر واخلاوة 
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ك قهري، فقــط عيناِك الغارقتان  املتناثرة يف اجلبال الشــاخمات مل حترِّ
بدموع الوداع كانتا تالحقانني..

رتني كشجرٍة عتيقٍة تصبو  اعتدل يف جلسته وأسند رأسه بيدين متحجِّ
للبقاء:

قيني إنَّ وجودها آذاين..  - أعلم بأنَّني خذلتِك ومل أعتن هبا ولكن صدِّ
وجودهــا كان يؤذيني.. وجودها مــازال يؤذيني.. قلبها األبيض 

م رجولتي.. كيف هي أنِت؟ كيف؟  هشَّ

مل أقــو عىل االســتمرار، عندما عدُت من اجلبــل توقَّعُت أن تكون 
ْت.. َفَقــَدت براءهتا، لكنَّني وجدهتــا مجيلًة كأمجل ما  ت.. َكرُبَ تغــريَّ
هتا وأكَمَلت دراســتها..  غريات، اعتنت بأحــالم وبجدَّ تكــون الصَّ
نَجَحْت فيام أردهُتا أن تفشــل فيه، كرهُتها أردُت َأْن أنتقم منها، كيف 
مل حيّطمهــا غيابنا مًعا؟ كيف واجهت الفقر؟ كيف مل جُتع.. مل تربد.. مل 
.. مل تيأس.. مل ختف.. مل متت.. كيف مل تنطفئ ابتســامتها  تبك.. مل تتأملَّ
د صغرية.. كيف نجحت فيام  ا جمرَّ عىل األقل؟ كيف أمكنها ذلك؟ إهنَّ

فشلت أنا فيه؟

حياة، وآهاتــه تروي دهًرا من  دموعه الغزيــرة حتكي عمًرا من الالَّ
: حبِّ الالَّ



�سرداب العار236

مُتها بالعار، أخربهتا بأنَّ دمك جيري يف عروقها.. يغزوها.. وقد  - اهتَّ
ــا كانت عىل عالقة  آمنت يب.. طردهتــا من البيت يوم علمت بأهنَّ
ء  دهتا باملوت.. اليشَّ مع ذكر ما، مل ختربين عن اســمه رغــم أينِّ هدَّ
ا، رغم أينِّ قبضت عىل  ا كانــت تتمنَّاه حقًّ الوحيد الذي مل أعلم أهنَّ
رقبتها ألجهز عىل عارها أيًضا.. مل ختربين باسمه.. مل خَتَْفنِي.. مل ختن 
ت َأْن  مشــاعرها جتاهه.. دافعت عن ذكراه بشــجاعتِك.. استحقَّ

تكون ابنتِك بجدارٍة..

ث دنيا  دِّ ت ثالث ســنواٍت عىل طردي هلا.. سمعت أحالم حُتَ .. مرَّ
وعلمت بأنَّ مرًضا عصبيًّا مزمنًا يلهو بام بقي من أيامها.. تســكن دار 

العجزة..

ي ترقد هنا يا خال.. - هذه أمِّ

غــرية أملها اليوم فهو أكرب أمًلا مــن الذرف، مل تبك فدائام  مل تبِك الصَّ
هناك دموع ال تقوى العني عىل ذرفها، بكت مشاعرها كثرًيا يف املايض، 
موع، صخت ومل  بكــت حبَّها طوياًل تلك األيام، بكت ومل تكفها الدُّ

اخ.. ُيفدها الرصُّ

ذيلة؟ موع قذارات الغدر واخلداع والعار والرَّ .. وهل تغسل الدُّ

ل ألنَّ الرببر ال يفعلون..  مل تبك اليــوم ألنَّ الرببر ال يبكون.. مل تتبوَّ
مل ترجتف ألنَّ الرببر ال يرجتفون.. ومل يســقط منها أيُّ يشٍء ألنَّ الرببر 
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ال يسقطون..

- َضَغْطــُت عىل جمرى اهلواء مــن رقبتها طوياًل، َنَظــرت إيلَّ بعينِك 
امعتني احلزينتني مستسلمًة ومل تقاومني.. كلامهتا ترنُّ  تني الدَّ املحمرَّ
يف ذاكريت، مل أســتطع نسياهنا فهي حمفورٌة عىل جدار جروحي تزيد 

ِمَن اللَّهيب، قالت يل:

» لقد رحل يــا أيب! كام َرَحَلْت، تركني كام تركتــَك، تأملَُّت ألجله، 
يت، أغدقت، هربــت إىل املجهول واملرض،  كذبت، ســهرت، ضحَّ
قسوُت عىل رمحي بالعرشين دفعًة واحدًة، رشبت اخلمسني عىل دفعتني 
ٍر.. وبالنهاية هو  لت مســؤوليَّة رشف عشٍق جمنوٍن مدمِّ ونزفُت.. حتمَّ
ارتدى رحيله ومى.. غادر إىل حيث هجرية ولن يعود.. أنا أعذرك 
ق بأينِّ أكرهك بل أنا أحسدَك  أيب فرحيلهم عنَّا مؤذ ومهني.. ال تصدِّ
رَتنِي.. ال حتزن أيب فأنت  ألنََّك اســتطعت أن تدافع عن نفســك ودمَّ

حمظوٌظ ألنَّك وجدتني لتنتقم منها.. كم أغبطك..!«

اَب حطَّمها، َتَرَكهــا ضائعًة مدمرًة  .. علْمُت يومها بــأنَّ ذاك الكذَّ
تائهــًة، ال جتد مذاقــا يف يشٍء.. طاملا أردت رؤيتها حمطَّمًة ألســتعيد 
ها  ة التِّي صريَّ كرامتي منها، ولكنَّني حني شاهدت كتلة البقايا البرشيَّ
إليها ذاك اآلخر أشفقت عليها وَزِهْدُت يف قتلها فهي ميتٌة باألصل..

ذهب بذاكرته إىل يوم ماتت ابنته:
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ا َتْعِذُر قتيل هلا، قالت: ْتني أهنَّ - َأْخرَبَ

» يوم رحيله يا أيب أخذ كلَّ أحالمنــا التِّي بنيناها مًعا، ال أعرف إىل 
ب عيلَّ أن أســاحمه باسم  ، ويتوجَّ أين؟ أعرف فقط بأنَّه لن ُيعيَدها إيلَّ
.. اســمه العطاء.. عيلَّ أْن أساحمه ألنَّني أنثى.. أنا  فن من فنون احلبِّ
وحدي جســدي حيمل دلياًل عىل عاري.. عيلَّ أْن أســاحمه ألنَّ العار 

أنثى..!«

ل، أحبَّْتُه عاشــًقا حني كان اليوم  .. أحبَّْتُه رائًعا حني كان اليوم األوَّ
اًبا حني كان اليوم الغريب، وسُتِحبُُّه دائام حتَّى بعد  اجلميل، أحبَّْتُه كذَّ
غــريات.. إهنا أنِت.. رأيُتها  ا وفيٌة كأوىف ما تكون الصَّ الفاجعــة.. إهنَّ

ى فيها، ومل أستطع من أجلها شيًئا.. تندثر أمامي، كان العار قد تفشَّ

كم هو خاٌس هذا األب اخلاس:

يُت أحاول امتصاص حياٍة من بني  ذ بخســاراهتا بل اســتمرَّ - مل أتلذَّ
عينيها.. وجدهتــا فارغًة إالَّ من ُحبِّهــا له، كام َقَتْلُتــِك َقَتَلها، كام 
رها، وكام أحببتِني أحبَّتُه.. يومها علمت بأنَّ احلبَّ موٌت  رُتِك دمَّ دمَّ

وحياة.. عاٌر ورشف..

وكأنَّه يشكر غياب زوجته املوجودة حتت الرتاب غصًبا:

- نظَرُتــِك أبعدتني عنها، عيناِك قالتا: أتركها هذه ابنتي بقٌع ممزقٌة من 
نيا،  من ومسح هبا أرض احلياة الدُّ الوجع، َأْفِلْت ابنتي، لقد آذاها الزَّ
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ا وأدمى روحها وليس جلرحها أن يندمل.. ال تزدها وجًعا.. ال  أذهلَّ
تقتل ابنتي الكربى...

يف اجلهة املقابلة للمقابر درٌب يســلك بني صفَّني من األشجار التِّي 
هل فسيًحا ينبسط  انحنت أغصاهنا عىل جانبي الطريق، خلفه يبدو السَّ
عة املتاحة.. تعرج  عيف.. ركضت إىل هناك بالرسُّ عــىل مدِّ نظرها الضَّ
عي اللَّهو.. احلريَّة.. صخت  وترتعش وتضحك وتبكي وترصخ وتدَّ

ت صختها يف املكان..  بكّل ما فيها.. صخت ودوَّ

.. اهلل.. اهلل نفسه كان شاهًدا.. اهلل نفسه كان يعلم ما حيدث..

غرية... أنا ما عدت  ي ترقد هنا يا خال!.. أنا لست العار الصَّ - هذه أمِّ
تها القتيلة! فالعار حكٌر  صغريًة.. هل تسمعني يا خال..! أبرشي أيَّ
ر.. انتهى العار يا أّم..! لن يعنينــا العار بعد اليوم.. العار  عــىل عامَّ
حكر عىل ســليم يا أّم!.. ســوف يغرق يوًما وسوف أضحك أنا 

والنَّار التِّي بداخيل سوف هتمد وسوف ينتقم يل القدر..

ٌب امتزجت فيه أســوء املشاعر عىل  ُتها القتيلة..! أملٌ مركَّ العار.. يا أيَّ
موع عن الوصول إليه لغسله.. اإلطالق وعجزت الدُّ

ًة ولكنَّ العار  ر قتلِك مرَّ ــامء مل تقطر دًما ألنَّ عامَّ الفضيلة يا أّم أن السَّ
ًة أخرى.. امء ستقطر دًما حتاًم إِْن تركُته يفعل ذلك بعينيِك مرَّ أنَّ السَّ
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يفة..! لقد عاد العار  تها الرشَّ .. أنا أقسم بدمك غري املســكوب يا أيَّ
مذكًرا..

ي ترقد هنا،  تيب فأمِّ وتينيِّ الرَّ ا الكون! عن دورانك الرُّ توقَّــف يا أيُّ
امء! ألُبعث من رمادي أنا العنقاء.. اشهدي يا أرض  تها السَّ أمطري يا أيَّ
تها املالئكة..!  يفة.. أكتبي هيا أكتبي يا أيَّ ي الطَّاهرة الرشَّ الوطــن! فأمِّ

غرية.. إهلي..! كم هذا صحيح.. أنا لست العار الصَّ

بع مساًءا بتوقيت التَّاســع عرش نوفمرب 2013، يعلن  ــابعة والرُّ السَّ
لة  ــنغايل »َبــاَداَرا ِدَياَتا« عن انطالق مبــاراة الفصل املؤهِّ احلكم السِّ
 .. ملونديال الربازيل بــني املنتخب اجلزائريِّ واملنتخــب البوركينايبِّ

وأبناء نوفمرب ال يلحقهم العار يف نوفمرب..

».. سريوا بإذن اهلل تعاىل ِمْن فوٍز إىل نرص..«   عبد العزيز بوتفليقـة


