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هَو

ما  للإجازة..  تًبا  ظهًرا،  الواحدة  متام  يف  النوم  من  ا�ستيقظُت 
عن  ال�ستارة  اأزحُت  اأ�ساء،  متى  واأ�ستيقظ  الفجر  بعد  اأنام  اأروعها! 
النافذة، نظرُت للبحر، كم هو مده�ٌش هذا امل�سهد! اأن تنظر للبحر من 

نافذة غرفة فندٍق تقع يف الطابق الثاين والع�سرين.

جلت  النافذة،  اإىل  وعدت  اأخذته  الن�سكافية،  من  كوًبا  اأعددت 
بب�سري على الأبراج املحيطة بالبحر، بارك اهلل الأيدي التي �سّيدت 
هذه التحف، عبثت بهاتفي قليًل، الوات�ساب، ثم الفي�سبوك كالعادة، 

رددت على بع�ش الر�سائل، و�سجلت اإعجابني.

الكثري من  تنّقلت بني  التحكم،  اأخذت جهاز  ال�سرير،  قفزت فوق 
يثري  �سيٍء  على  اأعرث  ومل  حمدد  �سيٍء  عن  اأبحث  اأكن  مل  املحطات، 
اهتمامي، تناولت كتاب ماركيز )ع�سُت لأروي( وذبت بني �سفحاته، 
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توقفت عن القراءة بعد اأن طلبت معدتي الطعام، كنت قد ملأتها قبل 
اأن اأنام؛ لأنني اأعلم اأن الفطور يف الفندق �سيفوتني.

اأخذت حماًما دافًئا، ارتديت ثيابي، حملت اأ�سيائي املهمة: املحفظة، 
الهاتف، بطاقة باب الغرفة، ورقة خدمة ركن ال�سّيارة، وكتاب ماركيز.

خياراٌت  املطاعم،  ردهة  ق�سدت  املول،  مراأب  يف  ال�سيارة  ركنت 
هواة  من  ل�ست  احلرية،  رافقتها  اخليارات  ح�سرت  ومتى  عديدة، 
والدجاج  باخل�سراوات  املعكرونة  من  طبًقا  طلبت  الأطعمة؛  جتريب 

وكاأ�ًسا من ع�سري الربتقال.

اأكلت بطريقة اأوتوماتيكية، نه�ست و�سعدت للطابق الثالث، حيث 
اأحدث  اأحبها جًدا، �سغوٌف مبتابعة  ال�سينما،  اأنا من ع�ّساق  ال�سينما، 
املعرو�سة، ونبذًة  الأفلم  اأ�سماء  النجوم.. قراأت  واأخبار  اإ�سداراتها، 
األبتة  اأنا اأحبُّ اأفلم الدراما، غري مغرم  ق�سريًة عنها، ن�سيت �سيًئا، 
مو�سيقًيا  درامًيا  رومان�سًيا  واحًدا،  انتقيت  والرعب،  الآك�سن  باأفلم 

وكوميدًيا، هذه النبذة املكتوبة عن الفيلم.

�ساعة،  ن�سف  بعد  �سيبداأ  والذي  القادم  للعر�ش  تذكرًة  ا�سرتيت 
جل�ست يف مكاٍن خم�س�شٍ للنتظار، اختل�ست النظر اإىل املحيطني، 
كثرٌي من الن�ساء، بالتاأكيد فالفيلم من بطولة الو�سيم )رايان غو�سلينج( 

اإ�سافة اإىل اأنه رومان�سي.

 راح عقلي يبدع يف تاأليف ق�سة خيالية، مبا اأنني وحيد، �ستاأتي فتاٌة 
�سديدة اجلمال، ترى ذلك ال�سيء املمّيز يّف، فت�ساألني اأن ن�ساهد الفيلم 
مًعا، طاملا قام بذلك، وها هو يعبث بي جمدًدا، تفّح�ست العديد من 
الفتيات، مل يكرتثن لوجودي، حتى لو كان بني يدّي، العظيم ماركيز، 

والذي اأتظاهر باأنني منهمٌك بقراءته!
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طلبت من عقلي الكّف عن ذلك، اأمرته اأن يدعني اأرّكز يف القراءة، 
طويلة،  فقراته  احلجم،  كبري  كتاٌب  ماركيز،  حياة  ل�سرية  رجعت 
الكلمات مكتوبة بخطٍّ �سغري، اإنه من النوعية التي ُترهق، لو وقع هذا 
الكتاب يف يدي قبل ثلث �سنوات مل اأكن لأقراأه قط، ولكن بعد ثلث 

�سنواٍت من القراءة، �سارت قراءة مثل هذا الكتاب اأمًرا عاديًّا جًدا.

اأاأنت وحدك؟	 

كاأنني �سمعت �سوًتا ناعًما دافًئا يخاطبني، هيئ اإيلَّ اأن عقلي عاد 
يلهو بي، غري اأنه مل يكن كذلك، نظرت لوجه ح�سناء، رمبا اأنها ظنتني 

ا تعرفه. �سخ�سً

اأتق�سدينني؟	 

�ساألتها يف حالٍة ممزوجة من اخلجل واللهفة.

نعم، اأق�سدك اأنت، هل معك اأحد؟	 

ل.	 

ما هو الفيلم الذي �ست�ساهده؟	 

ل ل لند.	 

ممتاز اإنه نف�ش الفيلم الذي �ساأ�ساهده.	 

اعرتتني احلرية، خ�سيت اأن اأكون �سحية كامريا خفية، فحافظت 
على جديتي.

عفًوا، يبدو اأنِك خمطئة.	 
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خمطئٌة يف ماذا؟	 

هل تعرفينني؟	 

ل!	 

هل هذا برنامج كامريا خفية؟	 

�سحكْت، ورّدْت علّي �ساخرة:

ل، هذا لي�ش برنامج كامريا خفية، و�ساأ�ساألك �سيًئا جمنوًنا.	 

ما هو؟	 

اأت�سمح يل مب�ساهدة الفيلم معك؟!	 

x





شر والتوزيع
عصري الكتب للن
-2-

َ
هي

تعر�ست  القيود،  من  الكثري  ك�سرت  دوًما،  كنت  هكذا  املتمّردة، 
للعقاب ال�سديد مرات ومرات اإل اأنني مل اأر�سخ، ولن اأر�سخ؛ لذا قررت 

هذا اليوم القيام ب�سيء جمنون.. اآخر.

ا�ستيقظت متام الواحدة ظهًرا، اأنا يف اإجازة، اأنام واأ�سحو كيفما 
بع�ش  على  رددت  الفي�سبوك،  ثم  الوات�ساب،  هاتفي،  فتحت  اأ�ساء، 
�سندوي�سة  اأعددت  املطبخ،  اإىل  دلفت  ال�سرير،  فوق  رميته  الر�سائل، 
ثيابي،  ارتديت  ا�ستحممت،  الن�سكافية،  من  كوًبا  ح�سوت  ثم  تونة، 

وخرجت.

ركبت �سيارتي، وق�سدت ال�سينما، اأحبُّ ال�سينما جًدا، اأنا �سغوفة 
الإذاعة،  حمّطات  قّلبت  الرومان�سية،  الأفلم  ا  وخ�سو�سً بالأفلم، 
ا، واأكره اإقرانه بالنح�ش،  ح�سني اجل�سمي، واأحب ح�سني اجل�سمي اأي�سً

اأميكن ل�ساحب مثل هذا ال�سوت اأن يكون نح�ًسا؟!
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اإنها اأغنيته اجلديدة الرائعة:

رحلت وامتلى �صدري غياب وما قدرت األقاك

ويحرقني حنني االنتظار وغيبة ظاللك

)قهوة وداع( هذا هو ا�سم الأغنية، ل اأعلم ملاذا اأع�سق الأغنيات 
باأ�ش  ل  عيناي،  دمعت  قد  ها  يل،  مكتوبٌة  وكاأنها  اأعي�سها  احلزينة، 
من ذرف بع�ش الدموع، اإنها مثلما قراأت مرًة على الفي�سبوك، ترياق 

احلياة.

نظرت للبحر، كم هو رائع! يبدو وكاأنَّه رائق املزاج اليوم، اأر�سلت 
اإليه القبلة اليومية، ل يعرف ما الذي يعنيه البحر اإل املحرومون منه.

الكابت�سينو  �ستاربك�ش، كوب  اإىل  املراأب، دلفت  ال�سيارة يف  ركنت 
مفتاح يومي يف املول، حملت الكوب و�سعدت اإىل الطابق الثالث، حيث 
ال�سينما، حجزت تذكرة لفيلم )ل ل لند(، قراأت عنه كثرًيا يف الأم�ش، 
فيلم رومان�سي درامي مو�سيقي، والأهم اأنه من بطولة النجم الو�سيم 

رايان غو�سلينج، ويل معه ذكريات جميلة.

النتظار،  قاعة  يف  جل�ست  �ساعة،  ن�سف  الفيلم  بداية  على  باقي 
و�سرعت  م�سرقة(  �سم�ش  )األف  احل�سيني  خالد  رواية  اأخرجت 
منها،  راأ�سك  رفع  ت�ستطيع  ل  التي  الروايات  نوع  من  اإنها  بالقراءة، 

ت�سدك اإليها رغًما عنك.

�سعرت ببع�ش الأمل يف عنقي، حركته قليًل، خّيل اإيل اأنني اأحلم، 
اأحدهم يقراأ! اإنها معجزة، هذا اأول وجٍه عربّي اأراه يقراأ يف هذا املول!

عّنت يل فوًرا تلك الفكرة املجنونة، ومل ل؟
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ل  فرا�ستي  اأبله،  ويبدو  الزواج،  قيد  يده  يف  يوجد  ول  وحده  اإنه 
تخطئ، تلك اإ�سارات جيدة.. ح�سًنا، لنفعلها يا �سديقتي، هيا بنا.

اأاأنت وحدك؟	 

ما بك تتلفت اأيها الغبي؟ نعم اأحدثك اأنت.

اأتق�سدينني؟	 

اأخرًيا نطقت يا روح اأمك.

نعم، اأق�سدك اأنت، هل معك اأحد؟	 

ل.	 

ما هو الفيلم الذي �ست�ساهده؟	 

ل ل لند.	 

ممتاز اإنه نف�ش الفيلم الذي �ساأ�ساهده.	 

 تًبا لك، ما بالك؟ اأهذه اأول مرة حتدث فيها فتاة؟!

عفًوا، يبدو اأنك خمطئة.	 

خمطئٌة يف ماذا؟	 

هل تعرفينني؟	 

ل!	 

هل هذا برنامج كامريا خفية؟	 
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ه اأبله؟ كامريا خفية، ل لي�ست كامريا خفية يا مغفل. اأمل اأقل لِك اأنَّ

ل، هذا لي�ش برنامج كامريا خفية، و�ساأ�ساألك �سيًئا جمنوًنا.	 

ما هو؟	 

اأت�سمح يل مب�ساهدة الفيلم معك؟	 

x
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هَو

ممكن  كهذا  �سيًئا  اأن  يوًما  اأتخّيل  مل  الذهول،  من  حالٍة  يف  اأنا 
اإنه يحدث، اأعلم ذلك، ولكن اأن يحدث معي، فذلك ما مل  احلدوث، 

يخطر يل على بال..

اأنا خجوٌل جًدا، لي�ش بو�سعي �سرف فتاٍة طلبت مني م�ساهدة فيلم 
معي، ولكنني ل�ست فاجًرا، يل مبادئي وقيمي التي متنعني من ممار�سة 
اأنا غري فالٍح اإل يف الكلم والتخّيل، لي�ش الكلم املنطوق،  الرذيلة.. 

بل املكتوب.

فتاة  تاأتي  اأن  املمكن  من  فلي�ش  باملخاطر،  حمفوفة  مغامرٌة  اإنها 
عاقلة وتطلب من �ساب م�ساهدة فيلم رومان�سّي معه، ولكنها مغامرٌة 

جميلة، فلرمبا اأخرج منها ب�سيء.

ترددُت كثرًيا قبل اأن اأومئ براأ�سي موافًقا، كان وجهها خليًطا من 
غ�سٍب وخجل، نظرُت اإىل يدها، كانت حتمل كتاًبا، رواية )األف �سم�ش 

م�سرقة(، يا لها من بداية!
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كم اأحببُت هذه الرواية، اإنها حتفٌة فنّية نفي�سة، ح�سًنا ها قد وجدُت 
اأنا قليل الكلم، �سموت، ل اأحب اخلو�ش يف  مو�سوًعا نتحدث فيه.. 
باأ�ش،  ا، ل  واأجتنب اجلدال، معاريف اجلدد، يظنونني متكرّبً الكلم، 
اأنا ل�ست من املر�سى بداء الع�سر؛ النا�ش تقول كذا وكذا، اآخر همي 
هو كلم الآخرين، يف احلقيقة عانيت كثرًيا حتى و�سلت لهذه املرحلة 

من اللمبالة.

اأنا يف حريٍة من اأمري، اأاأدعوها للجلو�ش؟ رمبا ل تريد ذلك، لعّلها 
ل ترغب يف اأن يراها اأحٌد ما مع �سخ�ش غريب، كم اأنا غبيٌّ اأحياًنا! 
وتخ�سى  معي،  فيلم  م�ساهدة  مني  وتطلب  اإرادتها  بكامل  تاأتي  فتاٌة 

الآخرين! اإنه خيايل املري�ش مّرًة اأخرى.

اأباإمكاين اجللو�ش؟	 

احلمد هلل، اأراحتني من عناء التفكري.

اأنا اآ�سف، كان علّي دعوتِك، ولكن املفاجاأة اأذهلتني.	 

اأية مفاجاأة؟!	 

، مل اأ�ساأ اأن تاأخذ عني ت�سوًرا خاطًئا. �سمتُّ

ماذا تقراأ؟	 

�سرية حياة ماركيز.	 

تبدو �سغوًفا بالقراءة.	 

بالتاأكيد.	 
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اأنا اأقراأ األف �سم�ش م�سرقة.	 

رواية رائعة.	 

اأقراأتها؟!	 

بالتاأكيد.	 

هل هي فتاة مثقفة؟ اأم اأنها تت�سنع ذلك؟

اأتعلم باأنك اأول �ساب عربّي اأراه يقراأ يف هذا املول؟	 

�سعرُت بالزهو، عّن يل اأنها اختارتني لأنها راأتني اأقراأ، اإذن فهي 
تتو�سم يّف خرًيا، رمبا ل تكون كتلك ال�سورة التي ر�سمتها لها.

واأنِت اأول فتاة عربية اأراها تقراأ.	 

ابت�سمْت، ابتهج قلبي ب�سورٍة عجيبة، اجتاحني ا�سطراب جميل، 
مل اأدِر ماذا اأفعل، بالرغم من كل الروايات التي قراأتها والأفلم التي 
�ساهدتها، ما زلت م�ساًبا بالق�سور يف التفاعل الجتماعي، هذا الداء 

اللعني الذي عجزت عن ال�سفاء منه.

ملاركيز، 	  العزلة  ومائة عام من  الكولريا  زمن  قراأت احلب يف 
كاتب غرائبي، قلمه فذ، ذو ب�سمٍة خا�سة، وهذا ما مّيزه عن 
نظرائه، يجب على الكاتب اأن ميتلك ب�سمته اخلا�سة اإن اأراد 

النجاح.

ما اأحلى حديثها، اإنها تبدو مثل حلٍم بديع يف بداياته.
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واألف 	  ال�سدى  اجلبال  ورددت  الورقية  الطائرة  عداء  قراأت 
ا قلٌم مبدع، اأوافقِك  �سم�ش م�سرقة خلالد احل�سيني، وهو اأي�سً
الراأي، على الكاتب اأن ميتلك اأ�سلوبه اخلا�ش اإن اأراد النجاح.

ملاذا قلَت اأ�سلوبه ومل تقل ب�سمته؟	 

لأن الأ�سلوب ي�سبق الكتابة، اأما الب�سمة فتاأتي بعدها.	 

مل اأتخيل يوًما اأن اأحتدث مع فتاة بهذه ال�سل�سة، كان ق�سوري يف 
التوا�سل مع الفتيات يفوقه مع الذكور اأ�سعاًفا م�ساعفة، طاملا ت�سّورُت 
اإليها  النظر  اإل  اأملك  ل  املال،  �سحيح  واأنا  ثمينة،  جوهرٍة  مثل  املراأة 
من بعيد، الأمر يختلف حني يتعّلق الأمر بالكتابة، يتحول ق�سوري اإىل 
طريق  عن  الفتيات  من  العديد  مع  توا�سلُت  وُطرف،  حكم  من  تدفق 
الفي�سبوك، اإل اأنه توا�سٌل م�سبوط بقواعد اأخلقية، كنُت كلما هممُت 
نادر  فذلك  املبا�سر،  احلديث  اأما  تردعني..  اإ�سارة  اأرى  بك�سرها، 

احلدوث.

حان وقت العر�ش، هّل ندخل؟	 

x
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يخّيل اإيّل اأنه احلالة اخلا�سة التي بحثت عنها، �ساٌب يقراأ، قليل 
الكلم، خجول، تردد كثرًيا قبل اأن يوافق على طلبي.

بني يديه �سرية حياة ماركيز، �سمعت كثرًيا عن هذا الكتاب، وهو 
اإنه  الرواية،  اأنهي هذه  اأن  التي �ساأقراأها بعد  الكتب  راأ�ش قائمة  على 
منكم�ش مثل ع�سفوٍر خائف، ترى مباذا يفّكر؟ ل �سك يف اأن الظنون 

تلعب براأ�سه، يتخيلني باغية، ولكن يف احلقيقة اأنا ل�ست كذلك.

لقد تركني واقفة مل يدعني اإىل اجللو�ش، ح�سًنا، ل باأ�ش..

اأباإمكاين اجللو�ش؟	 

يل  ت�سمح  األن  الدرجة؟  لهذي  الذوق  قليل  اأنت  هل  تفّكر؟  مباذا 
مبجال�ستك؟ اإياك اأن تفعل، اإياك..

اأنا اآ�سف، كان علّي دعوتِك، ولكن املفاجاأة اأذهلتني.	 
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اأية مفاجاأة؟!	 

اأبقَي يف الدنيا �سباٌب مثلك؟ اأم تراك تتظاهر بذلك؟ 

ماذا تقراأ؟	 

�سرية حياة ماركيز.	 

تبدو �سغوًفا بالقراءة.	 

بالتاأكيد.	 

اأنا اأقراأ األف �سم�ش م�سرقة.	 

رواية رائعة.	 

اأقراأتها؟!	 

بالتاأكيد.	 

اأحًقا اأنه يحّب القراءة؟ اأم تراه يت�سّنع ذلك ليحظى بالإعجاب؟

اأتعلم باأنك اأول �ساب عربّي اأراه يقراأ يف هذا املول؟	 

كنت  اأنني  رمبا  الطاوو�ش،  اأيها  يتمدد  ذيلك  اأرى  بداأنا،  قد  ها 
خمطئًة ب�ساأنك.

واأنِت اأول فتاة عربية اأراها تقراأ.	 

ياه! لقد بّدد ظنوين بب�ساطة رّده، يجب علّي األ اأن�سى، اأنا يف مهمة 
حمددة، ل ينبغي التفكري يف غريها، ولكنه �ساٌب فريٌد من نوعه، لقد 
هذه  يف  منهم  وكثرٌي  ال�سباب،  من  بالكثري  الختلط  عملي  يل  اأتاح 

الأيام، وللأ�سف، م�سوٌخ من ال�سباب.
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 ، ل اأعرف، يبدو اأنني ورطت نف�سي يف اأمٍر ل�ست متهيئًة له، على كلٍّ
�سينتهي قريًبا، ل �سري ببع�ش ال�ساعات من اجلنون.

ما باله؟ ل يبادر يف فتح احلديث، اأيريد اأن يريني باأنه ثقيل؟ اأم 
اأنه حًقا �سموت؟ ل باأ�ش..

ملاركيز، 	  العزلة  ومائة عام من  الكولريا  زمن  قراأت احلب يف 
كاتب غرائبي، قلمه فذ، ذو ب�سمٍة خا�سة، وهذا ما مّيزه عن 
نظرائه، يجب على الكاتب اأن ميتلك ب�سمته اخلا�سة اإن اأراد 

النجاح.

اإنه يطهو الكلم جيًدا قبل اأن يقّدمه.

واألف 	  ال�سدى  اجلبال  ورددت  الورقية  الطائرة  عداء  قراأت 
ا قلٌم مبدع، اأوافقِك  �سم�ش م�سرقة خلالد احل�سيني، وهو اأي�سً
الراأي، على الكاتب اأن ميتلك اأ�سلوبه اخلا�ش اإن اأراد النجاح.

ملاذا قلت اأ�سلوبه ومل تقل ب�سمته؟	 

لأن الأ�سلوب ي�سبق الكتابة، اأما الب�سمة فتاأتي بعدها.	 

تاأبه  ل  النا�ش  اجلميل،  احلديث  هذا  مثل  على  طويل  زمٌن  مر 
اإنه زمن املادة اخلالية من الروح، زمن املال الذي ي�سرتي  بالقراءة، 

اأّي �سيء، حتى الأج�ساد..

لقد نكاأ هذا ال�ساب جرحي، عجز اجلميع عن ال�سيطرة علّي، واأنا 
ال�سيطرة على قلبي، ها هو يخفق ذلك اخلفقان  بدوري عجزت عن 
اأعفيتك من عملك  اأعرفه جيًدا، ولكن يا عزيزي ل تن�َش، لقد  الذي 

منذ �سنوات.
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اآن اأوان اإنهاء هذا احلديث اجلميل..

حان وقت العر�ش، هّل ندخل؟	 

x
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هَو

باأن هذه هي  ح�سر ال�سيطان بالربيد امل�ستعجل، راح يو�سو�ش يل 
روايٍة  يف  طمًعا  والرتّقب  بال�سرب  اأردعه  اأنني  بيد  املثالية،  الفر�سة 

جديدة!

اإن  و�ساألتها  ت�سّجعُت  ماء،  وزجاجة  كابت�سينو  كاأ�ش  ل�سراء  ذهبُت 
كانت تريد �سيًئا..

كابت�سينو وزجاجة ماء، من ف�سلك.	 

اإذن فهي حتب الكابت�سينو مثلي، جلبت امل�سروبات ودلفنا اإىل قاعة 
العر�ش، م�سيت بجوارها يف املمر، �ساألتني:

ملاذا اخرتَت هذا الفيلم حتديًدا؟	 

لأنني من ع�ساق الدراما واملو�سيقى.	 
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والرومان�سية؟!	 

والرومان�سية.	 

يبدو اأنه �سيكون لنا حديث مطول.	 

غمرتني ال�سعادة، اأخرًيا عرثت على فتاٍة جريئة، ناهيك عن اأنها 
ا.  مثقفة وجميلة اأي�سً

جل�سنا  فارغة،  �سبه  العر�ش  قاعات  تكون  الأوقات،  هذه  مثل  يف 
يلّح  الدعايات،  فرتة  بداأت  ال�سا�سة،  اأُ�سيئت  اخللفية،  ال�سفوف  يف 
اأن اأطرحه عليها، ولكنني خائف وخجول، عببُت عّدة  اأود  علّي �سوؤال 

اأنفا�ش، كررت ال�سوؤال يف نف�سي كثرًيا، واأخرًيا التفتُّ اإليها، و�ساألتها:

هل اأنِت معتادٌة على فعل هذا؟	 

وكاأنها كانت ترتقب ال�سوؤال منذ زمٍن طويل، رّدت بهدوء:

اإىل حدٍّ ما.	 

كيف ذلك؟	 

ل تخف، اأنا ل�ست كما يو�سو�ش اإليك �سيطانك، واأرجو اأن تكبحه 	 
واأل ت�سمح له باإنهاء هذا اليوم بطريقٍة �سيئة.

م�سني،  �سيٍء  يف  التفكري  عن  لزجري  كافًيا  مبّطًنا  تهديًدا  كان 
عليها  رددت  عقباها،  حتمد  ل  كارثة  امراأة،  مع  م�سكلة  يف  الوقوع 

ب�سوٍت متهدج:

اأنا ل اأفكر فيك ب�سورٍة �سيئة.	 
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ل باأ�ش، ل تفهم الأمر باأنه تهديد، اإنه جمرد حتذير.	 

�سمتُّ ونظرت اإىل ال�سا�سة، حان وقت العر�ش.. بداأ امل�سهد الأول 
بغاية الروعة، �سارع مزدحم بال�سيارات، تخرج فتاة من اإحداها وت�سرع 
بالغناء، فيخرج اجلميع من �سياراتهم وي�ساركونها يف الغناء والرق�ش.

اختل�سُت نظرًة بطرف عيني، فراأيُت ابت�سامًة عري�سة فوق حمياها، 
ترى ما هو ا�سمها؟ كم اأنا مغّفل، ملاذا مل اأ�ساألها؟!

تًبا للتعليم الذي ل ينّمي مهاراتنا الجتماعية، ل باأ�ش، حني ينتهي 
وهي  الفيلم  يف  �ساأرّكز  كيف  قهوة،  فنجان  لتناول  �ساأدعوها  الفيلم 

بجانبي؟!

ما  ولكن  عجيب،  زمن  اإنه  عري�ش،  عن  وتبحث  عزباء  اأنها  رمبا 
ال�سري يف ذلك؟ مل ل تبحث الفتاة عن رجٍل ينا�سبها؟ لو �سمع اأهلي 
الكتب  اأن  احلقيقة  �سريف،  عن  تخّليت  اأو  جننت،  خلالوين  اأقول  ما 
غريتني كثرًيا، وبّدلت نظرتي اجلامدة للأ�سياء، �سرت اأكرث مرونة، ل 
اأتبنى اآراء ثابتة، كل م�سلَّمٍة قابلة للتغيري، با�ستثناء وجود اهلل وبع�ش 

العقائد.

جمّرد  اإل،  لي�ش  الت�سلية  عن  يبحثن  اللتي  من  فتاًة  تكون  رمبا 
حديٍث عابر، وبعدها ينتهي الأمر، كم اأنا حمظوظ! يبدو اأنني �ساأحظى 

ٍة رائعة، يجب علّي األ اأفّوتها مهما كّلف الأمر. بق�سّ

)اإميا  عنك،  بجانبي  التي  �سغلتني  لقد  )اإميا(  يا  منك  اأعتذر 
�ستون( املمثلة خفيفة الظل والدم، ح�سًنا ل باأ�ش، �ساأعود مل�ساهدة هذا 

الفيلم مرًة اأخرى.
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وجود املو�سيقى يف الفيلم اأثار �سجوين، رحت اأر�سم �سيناريوهات 
اأعاين  اأنا  جمنونة،  ع�سق  ق�سة  يف  اأتخيلنا  لحًقا،  بيننا  �سيحدث  ملا 
تنطلق  احلواجز،  بع�ش  تتك�ّسر  حني  لكن  الجتماعي،  الق�سور  من 
�سخ�سيتي الذكّية املرحة من قيودها، اإل اأنني اأخ�سى األ تتمهل حتى 

تاأتي تلك اللحظة.

ها هو خيايل يعبث بي جمدًدا، ما الذي �سيغريها بالبقاء؟ ما دامت 
بهذه اجلراأة ف�ستبحث عن �سخ�شٍ اآخر واآخر حتى جتد ما ينا�سبها، 
ملاذا مل اأخربها باأنني كاتب؟ رمبا اأن الفر�سة املنا�سبة مل حتن بعد، 
عند  لها  �ساأجلاأ  بيدي،  الرابحة  الورقة  مبثابة  املفاجاأة  تلك  �ستكون 
ما  ذلك  بكاتب،  الرتباط  فكرة  تقاوم  اأن  للفتاة  ميكن  ل  ال�سرورة، 

عرفته من خربتي.

ومبا اأنها حتب القراءة، ف�ستذهل عندما تعرف، �ست�ساب باجلنون، 
لن  الكتابة،  يف  مهارتي  ترى  وحينما  اأعمايل،  قراءة  مني  و�ستطلب 

تفّرط بي مهما حدث.

ثمة �سيء غام�ش يخربين باأن وراء هذه الفتاة ق�سًة عجيبة، وباأننا 
�سنكون ثنائًيا خمتلًفا، اإنه حد�سي الذي مل ي�سدق مرًة واحدة!

اإنها جمّرد فتاٍة راغبة يف اللهو لي�ش اإل، رمبا ت�سّنعت العّفة لرتى 
ردة فعلي، اأهناك فتاٌة عفيفة تطلب من �ساب الدخول معها مل�ساهدة 

فيلم رومان�سي؟ اإنني جمّرد اأبله، ولو كان �سخ�ش اآخر يف مكاين...

من اأين اأتيِت اأيتها الفتاة؟ وهل �ستق�سني م�سجعي جمدًدا؟ ما زال 
جرحي نديًّا، فاأرجوِك دعيه يرقد ب�سلم، ل تفتقيه.

ها قد انتهى الفيلم، لرن ما الذي �سياأتي بعده..
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فيلٌم جميل.	 

فحينها  الفيلم،  مو�سوع  يف  حواًرا  معي  تفتح  اأن  خ�سيُت  قالت. 
�ساأبدو اأحمق ل ي�سّق له غبار.

مل يخب اأملي.	 

ح�سًنا ت�سرفت مبعرفتك، علّي اأن اأغادر الآن، مع ال�سلمة.	 

x





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

-6-

َ
هي

ب�سورٍة  نقيٌّ  اإنه  �سبقوه،  الذين  كل  عن  تختلف  ال�ساب  هذا  حالة 
مريبة، مل يبق على وجه الأر�ش من ميلك مثل هذه ال�سمات.

قبل الدخول اإىل قاعة العر�ش، ذهب ليجيء ب�سيء ي�سليه، اإنه قليل 
الذوق، اأو رمبا يكون متوج�ًسا خيفًة مني، ل باأ�ش، ب�سراحة، معه حٌق 

بذلك، التفت اإيّل قبل اأن ي�سل املحا�سب..

تريدين �سيًئا؟	 

ها قد فطن لوجودي، رمبا ظنني فتاًة رخي�سة، كم اأنت خمطئ..

كابت�سينو وزجاجة ماء، من ف�سلك.	 

نظرُت اإىل وجهه، يبدو متعًبا كثرًيا، اإنه مثلي ول ريب، اآٍت من بلد 
بعيدة، هو غريٌب ول �سك، مل ي�ساألني عن ا�سمي اأو بلدي، يكتفي بالرد 

على الأ�سئلة، الأكيد اأنه اأبله، ها اأنا اأناف�ش د�ستويف�سكي!
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اأخذُت زجاجة املاء وكوب الكابت�سينو، ماذا؟! جلب كوب كابت�سينو 
وزجاجة ماء! ا�سمت اأيها القلب، اأنا اآمرك بذلك، ا�سمت فوًرا.

اإن�سان، الإن�سان هو ال�سيفرة  اأنه ي�ستطيع معرفة  خمطئ من ظن 
العديد  تلقيت  ُخدعت،  طاملا  جّيًدا،  ذلك  اأعرف  اأنا  احلل،  م�ستحيلة 
من ال�سفعات، من حت�سبه مو�سى يكون فرعون، والعك�ش يحدث كثرًيا 

ا. اأي�سً

م�سينا اإىل قاعة العر�ش، لي�ش ثمة الكثري من امل�ساهدين يف مثل 
هذا الوقت، لذا رمبا نكون وحدنا اأو رفقة رهط، خطر يل �سوؤاله عن 
بالتفكري  لنف�سي  اأ�سمح  ول  متهورة  ولأنني  الفيلم،  هذا  انتقائه  �سبب 

كثرًيا..

ملاذا اخرتَت هذا الفيلم حتديًدا؟	 

لأنني من ع�ساق الدراما واملو�سيقى.	 

والرومان�سية؟!	 

والرومان�سية.	 

يبدو اأنه �سيكون لنا حديث مطول.	 

باأنه  يعرف  ل  حب،  ق�سة  معه  �ساأعي�ش  اأنني  اإليه  ل  ُخيِّ ابت�سم، 
�سيكون اأحد �سخ�سيات ق�س�سي، واأن جفاف خميلتي دفعني اإىل فعل 
ذلك، فاأنا يف الآونة الأخرية مل اأعد اأجد احلكايات يف راأ�سي، فرحُت 

اأ�سطنعها.
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جل�سنا يف ال�سفوف اخللفية، وم�ست ال�سا�سة، بداأ وقت الدعايات، 
كم اأع�سق هذه ال�سا�سة، كنت اأمتنى اأن اأ�سري ممثلة، لكن ل اأحد ي�سري 
ما يحلم به يف اأوطاننا، تخليت عن ذلك احللم منذ زمٍن بعيد، اآخر 

مّرٍة مّثلت بها كانت يف ال�سف التا�سع، وبعدها حّرم علّي ذلك.

هل اأنِت معتادٌة على فعل هذا؟	 

اأخرجني �سوته على غري املعتاد من جلة اأفكاري، ل �سري �ساأتلعب 
بخيالك، اإن كنت متلك خياًل طبًعا.

اإىل حدٍّ ما.	 

كيف ذلك؟	 

ل تخف، اأنا ل�ست كما يو�سو�ش اإليك �سيطانك، واأرجو اأن تكبحه 	 
واأّل ت�سمح له باإنهاء هذا اليوم بطريقٍة �سيئة.

بافتعال  تقبل  ل  اأر�سها  على  نحن  التي  والدولة  غريبان،  نحن 
ما  وذاك  واللحظة،  التو  يف  بلده  اإىل  بها  املت�سبب  ترّحل  امل�ساكل، 
�ستكون  اأية حماولة خلرق احلدود،  اأفعله،  التام فيما  الأمان  يعطيني 
نتائجها وخيمة، رددت عليه بتهديد ناعم لئل ت�سّول له نف�سه التمادي، 

فمهما كانت اأخلقه، فهو يف النهاية رجل!

اأنا ل اأفكر فيِك ب�سورٍة �سيئة.	 

ل باأ�ش، ل تفهم الأمر باأنه تهديد، اإنه جمرد حتذير.	 

�سمتنا وحدقنا يف ال�سا�سة، بداأ الفيلم مب�سهٍد رائع، فتاٌة جمنونة 
تخرج من �سيارتها و�سط �سارع مزدحم وتبداأ بالغناء، يخرج اجلميع 
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وللمو�سيقى  للجنون..  عا�سقٌة  اأنا  والرق�ش،  الغناء  يف  وي�ساركونها 
ا، توطدت علقتنا منذ زمن، اأنا قادرٌة على معرفة ا�سم العازف  اأي�سً

فور �سماعي ملعزوفته، طبًعا اإن كان من امل�ساهري.

امل�سكني  �سارد،  اإنه  بجانبي،  اجلال�ش  الأبله  اإىل  النظر  ا�سرتقت 
باأ�ش، دعني  ل  اأن نخرج من هنا،  بعد  �سيحدث  فيما  يفّكر  اأنه  بد  ل 

اأ�ستمتع بالفيلم اإذن.

اإنهما  غو�سلينج(  ورايان  �ستون  )اإميا  عندي  املف�سل  الثنائي 
مندجمان اإىل اأبعد حد، ترى مَل ل يتزوجان؟ اآه ن�سيت...

هذه  يف  �ساهدتها  التي  الأفلم  اأجمل  من  املده�ش،  الفيلم  انتهى 
ال�سنة، لعّلي اأعود مل�ساهدته تارًة اأخرى، ولكن وحدي.

يجب اأن اأوقظه، اإنه غارٌق باأفكاره..

فيلٌم جميل.	 

فّكر قليًل، ثم قال:

مل يخب ظني.	 

ها قد حان وقت الوداع:

ح�سًنا ت�سرفت مبعرفتك، علّي اأن اأغادر الآن، مع ال�سلمة.	 

x
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شمٌس آفلة

اأثر،  اأي  ترتك  اأن  دون  تغادر  اأن  قّررت  هكذا  املفاجاأة،  �سعقتني 
ظللُت يف مقعدي، مل اأقَو على احلركة، راأيتها تن�سلُّ من جانبي وتغيب 
اإل بعد دقائق، نه�سُت و�سرت اإىل خارج القاعة،  اأ�سُح  مثل �سبح، مل 
عند  قليًل  وقفت  اأفعل،  ماذا  اأعرف  ل  فائدة،  بل  عنها  باحًثا  تلّفت 
باب ال�سينما، ثم جل�ست يف قاعة النتظار، هيئ اإيّل اأن ح�سًدا كبرًيا 

يراقبني �ساخًرا، كيف اأ�سعَت مثل هذه الفتاة؟ كم اأنا اأحمق.

اأن ل اأحد ينظر يل، خببت اإىل  اأقراأ، وملا تاأكدت  تظاهرت باأنني 
مينعني  �سدري،  على  يجثم  هائًل  ثقًل  اأن  �سعرت  خمرج،  اأقرب 
عينّي،  اإىل  ملوحته  ت�سّربت  البحر،  بجانب  وقفُت  هربُت،  التنف�ش، 
بع�ش  طفرت  قريًبا،  مقعًدا  اقتعدُت  بالبكاء،  عارمٌة  رغبٌة  دهمتني 
الدموع من عينّي، �ساألت نف�سي، ترى مَل اأنا حزين؟ اأاأبكي بلهتي اأم 

اأنني اأبكي تلك الغريبة؟!
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ا  حبًّ يتلّون  راح  الذي  البحر  ح�سن  اإىل  بالهبوط  ال�سم�ش  بداأت 
و�سوًقا، مال لونه اإىل الأ�سفر، اإنني بحٌر وحيد، ل �سم�ش يل اأحت�سنها، 
اإنني جمّرد غريٍب نبت على طرف احلياة، وملا ظّن اأنها اأخرًيا اعرتفت 

بوجوده، دفعته اإىل اجلانب جمّدًدا.

كتاب  داخل  و�سعها  اآفلة،  �سم�ٌش  راأ�سها،  يف  كتب  ورقًة،  اأخرج 
والياأ�ش،  التعب  اعرتاه  عنها،  يبحث  به  دار  املول،  اإىل  عاد  ماركيز، 

هبط اإىل موقف ال�سّيارات، ركب �سّيارته وعاد اإىل غرفته يف الفندق.

جال  النافذة،  بجانب  وقف  والع�سرين،  الثاين  الطابق  اإىل  �سعد 
بعينيه على املدينة، حتى لو كانت عيناه تل�سكوًبا فلن يعرث عليها، عرف 

ذلك فانتابه القنوط، جل�ش اإىل املكتب وبداأ يكتب..

�صم�ٌس اآفلة

x
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 مفقود
ٌ
بحر

بيد  ال�سابق،  يف  حدث  مثلما  بي  يلحق  اأن  خ�سيت  هاربة،  عدوُت 
اأنه مل يفعل، بقي جال�ًسا يف مكانه، حتى اإنَّه مل يقل �سيًئا حني هممت 
باملغادرة، ارت�سمت على وجهه نظرة حائرة اأقعدته. خفق قلبي، رجاين 
اأن نعود، مل اأطعه، طاملا حذرته من اخلروج عن القواعد، ملاذا مل يلتزم 
هذه املّرة؟ عليه اأن يتحّمل تبعات ذلك، ل �ساأن يل، فليحزن، فليتمزق، 

لن اآبه بك، لن اأِعرك اأدنى اهتمام حتى لو �سققت �سدري.

ها هي الدموع تنهمر من عينّي، اأاأنت مرتاٌح الآن؟ تًبا لك تًبا تًبا 
تًبا.

حّدق بع�سهم اإليها، فطنت لوجودهم، فهرولت اإىل اأقرب خمرج، 
رك�ست اإىل اأن و�سلت حافة البحر.

راأ�سها  حمل  على  تقَو  مل  احلديدي،  احلاجز  على  بيديها  اتكاأت   
املتخم باحلزن، مال اإىل الأمام، هطلت دموعها غزيرة، كادت تقفل 
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راجعًة اإىل املول، غري اأنها اأقلعت يف اآخر حلظة، �سارت منك�سرًة اإىل 
مقعٍد قريب، جل�ست، نظرت اإىل البحر وال�سم�ش املثقلة، والتي اأخذت 

ت�ست�سلم وحتط يف ح�سن بحرها احلنون.

اأنا �سم�ٌش وحيدة، ل بحر يل، اأنا غريبٌة نبتت على طرف احلياة، 
وكلما حاولت الدخول يف ح�سنها، دفعتها خارًجا بكلتا يديها واأقفلت 

الباب مبزلٍج فولذّي.

اأخرجت ورقًة كتبت يف راأ�سها، بحٌر مفقود، �سهمت قليًل قبل اأن 
ت�سع الورقة يف كتاب األف �سم�ش م�سرقة، غ�سبت قدميها على امل�سي، 
رجعت اإىل املول وكاأنها جمرٌم ي�سترت عن اأعني النا�ش، ركبت �سّيارتها 

وغادرت ب�سرعة.

دخلت البيت، األقت بج�سدها فوق ال�سرير، بكت كثرًيا، �سعرت اأنه 
جل�ست  نه�ست،  الإبداع،  روح  فيها  يبعث  الذي  اجلميل  احلزن  ذلك 

خلف مكتبها، و�سرعت تكتب..

بحٌر مفقود

x
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شمٌس آفلة

�لتقيُت �ليوم فتاًة هاربة من لوحٍة �رسيالية، جميلة جًد�، �أحببتها 
من �أول نظرة، ال �أعرف �إن كنتم توؤمنون باحلب من �أول نظرة، �إال �أنني 
�أفعل، �أنا �أوؤمن باحلب يف جميع حاالته، و�أعرف �أنه جميٌل كيفما كان، 
�أن ميّر بها، وعمق �جلرح يتنا�سب  �أن للحب مر�حل ال بّد  و�أعلم جّيًد� 

ا مع �ملرحلة �لتي يقف عندها. طرديًّ

لكن �أن تعي�ش جميع مر�حل �حلب يف يوٍم و�حد، فذلك �أمٌر نادر، 
�أنه ن�سفك  �إليك  �إن�ساًنا ذ�ت مّرة هيئ  وهذ� ما حدث يل.. هل ر�أيت 
�الآخر �أو مر�آتك �حلّقة؟ هل �لتقيَت �أحًد� فهم�ش بد�خلك �سوٌت قائًل: 

�إنني �أحبه �أو �ساأكمل حياتي معه �أو يا �إلهي �أين ر�أيته؟

�أنا حدث يل ذلك، عرثُت على فتاٍة ع�سُت معها طويًل، ال �أعرف �أين، 
لكنني متاأكٌد �أن ذلك ح�سل، ولذ� فاأنا �أعرف عنها كّل �سيء.





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�إله  نف�سه  يعدُّ  جًد�،  �رسقيٌّ  رجٌل  �الأب  ماأزوم،  بيٍت  يف  وِلَدْت 
�لبيت، كان ديكتاتوًر� �سارًما، �أو�مره يجب �أن تطاع دون نقا�ش، تنّفذ 
بل تفكري، و�أّي خلل يقود �إىل عقاٍب وخيم، �الأم مهي�سة �جلناح، لي�ش 

لها من �الأمر �سيء، خادمة مب�سمى زوجة و�أم.

كان لها ثلثة �أخوة و�أختان، ول�سوء حظها �أنها خرجت �إىل �حلياة 
بعد جميء �لذكور، مما �ساعف من مقد�ر �لقمع.

منذ  علموها  ممتازة،  بيٍت  رّبة  تكون  كي  و�إعد�دها  برتبيتها  قامو� 
لغ�سل  �ملثلى  و�لطرق  باملكن�سة،  جّيًد�  ُت�سك  كيف  �أظفارها  نعومة 
�الأطباق و�لثياب، و�الأهم، �لو�سائل �ملجّربة يف حتّمل �ل�رسب وكتمان 

�الأنني.

كانت تنال �لعقاب على كّل �سيء، حتى لو �قرتفت فتاٌة يف �آخر 
�مل�سينة  �الأفعال  تلك  مثل  عن  تتوب  حتى  هَي،  ُت�رسب  ذنًبا،  �لدنيا 
�أن ترتكبها، وملا بلغت �ل�ساد�سة من عمرها �أخذوها �إىل �ملدر�سة  قبل 

وهم يوقنون �أنها غبّيٌة لن ُتفلح.

وكلما  تدري�سها،  على  �الأمّي  �أبوها  �أ�رّس  يوم،  �أّول  بعد  عادت  وملا 
در�سها  فوق  �أنفها  من  �لدم  �سال  ب�سفعة،  عاجلها  �أخطاأت  باأنها  �سعر 
ر�أت  تاأِت،  فلم  �لقدوم،  من  فحّذرها  �أمها،  على  نادت  �رتعبت،  �الأول، 
�أباها ب�سورة وح�ٍش مرعب، خافت من �لنظر �إىل وجهه، ظّلت حتّدق يف 
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�ل�سورة �ملوجودة يف �لكتاب، و�لتي كانت لطفلٍة جتل�ش فوق �أرجوحة 
خلفها �أبوها بابت�سامته �لعري�سة.

�لوح�ش،  بر�ثن  من  �خلل�ش  يف  طمًعا  �لدر�ش  لتحفظ  �جتهدت 
�ل�سفعات،  تتلقى  ظلت  �سلب،  بقفٍل  عقلها  �أبو�ب  �أغلق  خوفها  �أن  غري 
قّوته،  خبت  �لوح�ش،  تعب  نف�سها،  يف  �أخدوٍد  حفر  �لزعيق  وو��سل 
ال، بل �رتوى عط�سه، �رسب دماء رعبها، ثمل، فنّف�ش غ�سبه، دعا �بنه 

�الأكرب لياأخذ مكانه، خري خلٍف خلري �سلف.

�أخته  �رسب  من  منعه  ��ستطاع  لو  وّد  �أبوه،  يفعله  ما  ير�قب  كان 
�إال  �إن�سان،  هيئة  يف  �ملتنّكر  �لوح�ش  هذ�  من  خوفه  �أجلمه  �مل�سكينة، 
�أنه ما �إْن حّل بداًل منه، حتى ر�ح يكيُل لها �سفعاٍت تكاد تفوق قّوتها 
باأّي ذنٍب  باأعنٍي مرعوبة، ت�ساأل  �إليهما  �الأب، وهي تنظر  قّوة �سفعات 
ُتقتل طفولتها، تتو�ّسل �أخاها �أال يكون مثل �أبيهما، �أال يكون ج�سًعا، �أن 

ير�سى بالقليل، �أاّل ي�سيل �ملزيد من دمها، و�أال يعّمق �الأخدود �أكرث.

x
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حبٌر مفقود

يف  كّلها  �حلياة  �أن  �إال  �حلياة،  من  خاوًيا  تخاله  �ساكن،  بحٍر  مثل 
غوره،  �سرب  عن  �ساأعجز  �أنني  خد�عي،  ي�ستطيع  �أنه  ظّن  باطنه.. 
وعنه  �ساأكتب  و�إليه  يخفي،  مما  كثرًي�  فر�أيُت  د�خله  �إىل  نفذُت  ال، 

�ساأحكي.

ُوِلَد يف عائلٍة �سخمة �لعدد، تزّوج �أبوه من ثلث ن�ساء، بّدد ثروته 
عليهّن، باع كّل ما ميلك، وملا �أفل�ش، ُركَن يف �لز�وية، مثل قطعِة فّخاٍر 
مه�ّسمة، ويف كّل مرٍة ُيعاد ترتيب �أثاث �لبيت، ُينقل �إىل مكاٍن جديد، 

وعندما مل يبق له حّيز، �أُلقَي يف �لقمامة.

ال  له،  ر�أي  ال  ثقيل،  حمل  بل  �أًبا،  لهم  بالن�سبة  يعد  مل  ن�سوه، 
ُي�ست�سار يف �أيِّ �أمٍر، و�إن �أخطاأ و�أدىل بدلوه، ُطرد فوًر�.
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له،  يحلو  ما  يفعل  كٌل  ر�ٍع،  �أو  م�سوؤول  بل  بيٍت  يف  حمزة  تربى 
�أخو�ٍت  و�سبُع  �سقيق  �أٌخ  له  �لثالثة،  للزوجة  �الأ�سغر  �البن  كان 

�سقيقات، وخم�سة �إخو�ن غري �أ�سقاء، وع�رس �أخو�ت غري �سقيقات.

مكّوٌن  فيه  ن�ساأ  �لذي  �لبيت  تعّلمه،  كي  لل�سدفة  ُترك  وهكذ� 
من غرفتني، تلأه �لفو�سى، �سقيقاته د�ئمات �ل�سجار، ي�ستمن بع�سهن 
ا باأقذع �ل�سفات، �سقيقه كّل �لوقت خارج �لبيت، �أمه �إما ت�رسخ  بع�سً

على �أخو�ته �أو على �جلار�ت.

وهكذ� وجد نف�سه و�سط معركة، ال يعرف ملاذ� �أقحم يف رحاها. 

�لوحيدة  �لطريقة  �أنها  ظّن  �ستائم،  كانت  بها  نطق  كلماٍت  �أول 
للتعبري عن �لرغبات و�مل�ساعر، كانت �جلار�ت مينعن �أطفالهن من �للعب 
�ل�سخط، كان �ساخًطا  معه، وهو ال يعرف �سبب ذلك، نبت بد�خله 
على كّل �سيءٍ، ويعرّب عن هذ� �ل�سخط باأ�ساليب �ستى، �أبرزها تدمري 
ما تطاله يد�ه، وبعد قليل، بال�رسقة، كنوه بالل�ش، حتى �أمه و�إخوته 

�سارو� ينادونه بهذ� �للقب.

ا من �جلميع، ال �أحد يرغب به، تاًما مثل �أبيه، و�لذي  كان مرفو�سً
�أحد  باأنهما مت�سابهان، ال  �أح�ّش  بال�سفقة،  كّون نحوه م�ساعر تت�سم 

يرغب بهما.
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�ل�سوء،  دروب  �إىل  �الآخرين  يجّر  بد�أ  �الأيام،  مرور  مع  حقده  منا 
حتّمل  ي�ستطيع  �الإن�سان  �جلميع،  من  منبوًذ�  تكون  �أن  جًد�  قا�ٍش  �سعوٌر 
كّل �سيء �إال �لرف�ش من �الآخرين.. �أخذ يغري �الأطفال ب�رسقة ثمار 

�الأ�سجار �ملختلفة، ثم بال�سطو على نقود �آبائهم.

�أخو�ته  ب�سرية  يعريونه  �حلارة،  �أطفال  مع  يت�ساجر  حينما  كان 
�لعديد  �سمعة  لّوث  �جلري�ن،  بنات  عن  �ل�سائعات  يطلق  فبد�أ  �ل�سيئة، 
منهن، فكلمة �ل�سوء تلت�سق بالفتاة مثلما يلت�سق �ال�سم ب�ساحبه.. 

بات على �أهبة �ال�ستعد�د ليكون جمرًما قديًر�.

x
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هَو

النافذة،  بجانب  ووقف  نه�ش  بكى،  اجتاحه حزٌن مم�ش،  توّقف، 
من  الكثري  معه  حتدث  عنها..  والبحث  للخروج  جارفة  رغبٌة  دهمته 
مرور  مع  ين�ساها  اأنه  اإل  تفكريه،  على  ت�ستحوذ  الغريبة،  الق�س�ش 
الوقت، خّلف بع�سها ندوًبا يف نف�سه، لكنه تعاي�ش معها، �سارت جزًءا 

ل يتجزاأ منه.
هذه املرة اأح�ّش ب�سيء خمتلف، كان يف منطقة و�سطى بني الفرح 
راآها،  يفتاأ يلحقه مذ  ثمة �سوٌت غام�ش ل  بينهما،  يتقّلب  واحلزن، 
يف  ال�سوت  هذا  �سمع  احلد..  هذا  عند  تقف  لن  احلكاية  باأن  يوؤمله 
املا�سي كثرًيا، غري اأنه كان يف هذه املرة اأنقى، ا�ست�سعر فيه نربة �سدٍق 

تامة ل ت�سوبها �سائبة.
�سار  يلقاها،  لعّله  املول،  اإىل  عاد  وخرج،  ال�سّيارة  مفتاح  اأخذ 
غادرته  مثله،  وحيًدا  كان  البحر،  اإىل  رنا  حزيًنا،  حائًرا  الأبراج  بني 
ال�سم�ش، لكنها �ستعود يف الغد، �سيلتقيان تارًة اأخرى، اأما هو، فلرمبا 

اأَِفلت �سم�سه اإىل الأبد.
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ا�سطرب  �سابًقا،  فيه  ركنها  الذي  املكان  ذات  يف  ال�سيارة  ركن 
اأن يفعل بي هذه  قلبه، �ساأل نف�سه، هل للقاء ق�سري مع فتاٍة جمنونة 
نعم هو كذلك،  فيه ذلك،  الذي حدث  التوقيت  اأنه  لرمبا  الأفاعيل؟! 
�سّد ح�سورها فجوًة كانت تبتلع كّل يوٍم املزيد من الفراغ، املزيد من 
الوحدة، املزيد من ال�سجر، املزيد من احلزن.. ح�سورها كاأنه القطعة 

املماثلة للفجوة، اجتّزت منه يف زمٍن �سابق وها هو يعرث عليها.
على  بعينيه  جال  خفيفة،  وجبًة  طلب  املطاعم،  ردهة  اإىل  �سعد 
احلا�سرين، فتح كتاب ماركيز، وكاأنه يقراأ تعويذة، ظن اأنه فور اإكمالها 
�ستظهر اأمامه، حّك ورقات الكتاب مثلما يحّك الفانو�ش ال�سحرّي، مل 
يخرج املارد، تناول وجبته مثقًل، نه�ش و�سار يف ممر ال�سينما، التقت 
مل�ساهدة  تذكرتني  قطع  املحا�سب،  نحو  مال  الفيلم،  باإعلن  عيناه 

العر�ش التايل، جل�ش يف قاعة النتظار حتى يجيء املوعد.
جاء املوعد ومل تاأِت.

اأكرث عدًدا، جلب كوًبا من الكابت�سينو  كان احل�سور يف هذه املرة 
كان  عليهما،  جل�سا  اللذين  املقعدين  اإىل  نظر  دخل،  ماء،  وزجاجة 
فيهما �ساٌب وفتاٌة اآخرين، ابت�سم، جل�ش، و�سع يده على املقعد املجاور، 

تخّيلها حذاءه، مّد يده ولم�ش يدها، َخِجلْت، ابتهج قلبه.
ب�سع  �سعدا  بيدها،  اأم�سك  لها،  قال  جمنوًنا،  �سيًئا  ن�سنع  تعايل 
درجات، وقفا اأمام �سا�سة العر�ش، ال�سالة اأمامهما معتمة، �سمعا دوّي 
ت�سفيٍق حار، �ساألته عّما يفعل، طلب اإليها م�ساركته بطولة هذا الفيلم، 

اأخرج ورقًة اأعطاها اإياها.
يعجبك  اأن  اأرجو  فدوى،  اأ�سميتك  لقد  نعم  فدوى،  دور  �ستمثلني 
مُي�سك  كما  يدها  فاأم�سك  باملغادرة،  هّمت  م�ستعّدة؟  اأاأنِت  ال�سم، 

الغريق بغ�سِن جناته.
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اأرجوِك ل تذهبي.	 
ملأ �سوت البيانو الفراغ الذي انبثق على حني غّرة، دفع ال�سمت 

الكئيب، اأخرجه برفق من الثقوب.
لقد انتظرتِك طويًل.	 
 	....
اأ�ستذهبني وترتكيني؟	 
 	....
ملاذا ح�سرِت اإن كنِت �سرتحلني؟	 
 	....
ح�سًنا، مبا اأنك حتبني القراءة، دعيني اأخربك ب�سر، اأنا كاتب، 	 

اأيكفيِك ذلك لتبقي؟
 	....
نعم، ل تتعجبي، اإنني مليٌء بالأ�سرار، ل تظنيني اأبله كما يوحي 	 

�سكلي وت�سرفاتي، ل، اأق�سم لِك اإنني خمتلف، حني تعرفينني 
جيًدا �ستغريين راأيك.

 	....
ح�سًنا، رمبا مل ُيعجبك هذا الدور، اأحتبني اأن اأكتب لِك غريه؟	 
 	....

هزه اأحدهم يف كتفه، عاد اإىل عامل اليقظة، �ساأله اأن يخف�ش �سوت 
غمغمته قليًل، اعتذر، غا�ش يف مقعده واجتهد كي يرّكز يف الفيلم.
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ومع  بديًعا،  حلًنا  يعزف  البيانو،  خلف  جال�ًسا  )�سبا�ستيان(  كان 
ذلك ل يعريه اأحٌد اأدنى انتباه، �سمعته )ميا( فدخلت اإىل القاعة، كان 
اأدخلها يف  اأده�سها عزفه،  ال�سوء م�سّلًطا على العازف، حملقت فيه، 
اقتنا�ش دور يف فيلم قامت  اأن�ستها ف�سلها يف  ن�سوة لذيذة،  حالٍة من 

بتاأدية جتربٍة لتناله.

عاد وغط�ش يف ل وعيه وخياله، راآها تدلف من باب القاعة، بحثت 
عنه بعينني ذاويتني مرهقتني من فرط البكاء، اأوماأ لها، راأى يف وجهها 

غ�سًبا، �سارت بني الكرا�سي، وملا و�سلته دفعته يف ظهره.

تًبا لك، ملاذا مل تنتظرين؟	 

مل تقويل باأنك �ستاأتني!	 

اأراأيت؟ قلت لك �سابًقا اإن ذاكرتك بحاجة اإىل �سيانة.	 

ابت�سم، حاول التذّكر، �سرب جبينه بباطن كفه.

طبيعي 	  غري  �سيء  ثمة  ن�سيت؟  بايل  ما  اأخربتني،  لقد  حًقا 
يحدث يل.

تكّورت على نف�سها حزينة، زّمت �سفتيها دللة على حزنها، حاول 
اأن مي�سك يدها فاأبت، كانت يف قرارة نف�سها تتوق اإىل مل�ش يده، بيد 
اأنه ل بد اأن يعلم مغّبة ن�سيان موعده معها، حتايل عليها طويًل، اأق�سم 
لها اأنه �سرب زجاجة زيت ال�سمك حتى اآخر قطرة، وكتب وقت املوعد 

فوق كّل �سيٍء �ستقع عليه عيناه، لكنه ن�سي.

اأنا كاتب، عليك اأن تعذريني.	 

اإىل متى �ستظل تتعلل بهذه احلجة؟	 
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اإىل اأن تبت�سمي.	 

موعده  ن�سيان  يق�سد  ول  جًدا،  طّيب  اأنه  تعرف  ب�سمتها،  دارت 
معها، ولكنها اأنثى، يغتال الإهمال كربياءها.

عاد ذات ال�سخ�ش وهّزه بقّوٍة اأكرب هذه املّرة.

بعد اإذنك.	 

القاعة،  من  وخرج  نه�ش  جمدًدا،  نف�سه  ن�سَي  لقد  خجًل،  اعتذر 
اأيقن اأنه لن يقدر على م�ساهدة الفيلم مهما حاول.

التعب  حّت  اأبوابها،  تقفل  املتاجر  بداأت  املول،  طوابق  يف  جتّول 
اآخر  هذا  احلزن،  ملوؤها  تنهيدًة  زفر  خاٍل،  مقعد  فوق  جل�ش  قدميه، 
يوٍم له يف اأبوظبي، عليه اأن يعود غًدا اإىل بيته يف املنطقة الغربية والتي 
اإل يف  الرجوع  الوقت يف  ي�سعفه  لن  املدينة،  كيلومرًتا عن  مئتي  تبعد 

الإجازة القادمة، عقب �سهرين.

جّف  حللٍم  الوداع  تكون،  كادت  ٍة  لق�سّ الوداع  اإذن،  الوداع  هو 
ن�سَي  كما  �سين�ساها  باأنه  قلبه  طماأن  �سابًقا،  هذا  مثل  عانى  �سريًعا، 
اأ�سماء، �سيتعاي�ش مع ندبٍة جديدة جميلة، �سيكتبها لينفث حزنه حرًبا، 
زّوده  اأوردته،  ال�سحيح يف  الفرح  �سائل  تدّفق  رابًحا،  ليخرج  �سيكتبها 

بطاقٍة كافيٍة.. لريحل.

x
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على  رّبتت  احت�سنته،  عليه،  اأ�سفقت  حزنه،  بكامل  اأمامها  انبثق 
يا  تبتئ�ش  ل  الأمّرين يف طفولته،  عانى  م�سكني،  هو  كم  ليهداأ،  راأ�سه 
يف  ومن  تعاَل  حزنك،  عنك  ُيذهب  من  �ستجد  اأخرًيا  اأنت  ها  �سغري، 
ح�سني، هّيا احِك يل عّما حّل بك، وخرّبين كيف ا�ستطعت النجاة من 
النجاة؟ هيا ق�ّش علّي وجعك  اإليك طوق  األقى  الذي  التيه، من  بحر 

كله، ل تذر منه �سيًئا، اأفرغه يف قلبي، قلبي فداٌء لقلبك.

اأجه�ست بالبكاء، عّن لها اخلروج والبحث عنه، �ستجده، تعلم اأنها 
يلّح  �سيًئا  ثمة  ولكن  فيه،  هي  مما  لت�ستفيق  نف�سها  �سفعت  �ستجده، 
عليها، يتو�ّسلها، يق�سم اأنه القطعة الناق�سة من اأحجية حياتها، حجر 

�سعادتها ال�سحرّي، �سّقها الآخر.

تذّوقت  ابت�سمت،  الكثيف،  دمعها  م�سحت  نافذتها،  بجانب  وقفت 
حلوة هذا احلزن فابت�سمت، كّل �سيٍء يف احلب جميل حتى حزنه.

احلب؟!
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من  حالٍة  جمّرد  اإنه  جننت،  اأنني  بد  ل  م�سعوقة،  نف�سها  �ساألت 
الإلهام اأجلاأ اإليها كي ينقدح حجر الإبداع وتتدفق الكلمات، حب! ل ل، 
ا، هو جمّرد ندٍم على ما �سنعته  اأبًدا، م�ستحيٌل اأن يكون ما اأ�سعر به حبًّ

بذلك امل�سكني.

حب؟!

عادّي،  اإن�ساٍن  اإنه جمّرد  �ساأحبه؟  ماذا  وعلى  الأبله؟  ذلك  اأاأحب 
ل، بل اأقّل من عادّي، ولو اأنه اآخر �سخ�شٍ على وجه هذه املعمورة، ما 

كنُت لأحبه.

هم�ش �سوٌت خبيٌث يف اأذنيها:

األ�سِت من قالت: حني نبحث عن �سيئات �سخ�ش ما كي نكرهه.. 
فاإننا يف احلقيقة نكون قد وقعنا يف حّبه.

ال�سهولة،  بهذه  الفخ  هذا  يف  لأقع  �ساذجة  ل�ست  اأنا  م�ستحيل،  ل، 
الإجازة،  يف  يوٍم  اآخر  هو  اليوم  للعمل،  التاأهب  علّي  م�سّو�سة،  اإنني 

�ساأخلد للنوم، حتى اإنني لن اأكمل الق�سة التي اأكتبها عنه، يكفي.

والتي  الفي�سبوك،  على  �سفحتها  فتحت  �سريرها،  فوق  جل�ست 
ت�ستخدمها با�سٍم م�ستعار، يتيح لها حرّيًة اأكرب يف التعبري، كتبت: هل 

توؤمنون باحلب من اأّول نظرة؟

ت�سابق معجبوها الكرث يف الإجابة، قراأت التعليقات، الن�سبة الأغلب 
يوؤمنون بذلك، عادت وكتبت �سوؤاًل اآخر: هل التقيت يوًما باإن�ساٍن خيل 

اإليك اأنه اأنت؟

ا الن�سبة الأكرب رّدت بالإيجاب. اأي�سً
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بحث  اإىل  بحاجة  الأمر  هذا  بها،  يعتّد  ل  اآراء  جمّرد  اإنها  ح�سًنا 
علمي، خطر لها البحث يف املو�سوع، اأغلقت الفي�سبوك، تناولت كتاب 
عنه،  ال�سفاف  الغلف  نزعت  املكتبة،  من  لأروي(  )ع�سُت  ماركيز 
ملاذا  ترى  حمزة،  وجه  على  مت�ّسد  اأنها  �سعرت  بيدها،  عليه  م�ّسدت 
له  مطابٌق  ولكنه  اأعلم  ل  بالذات؟  ال�سم  هذا  ملاذا  حمزة؟  �سميته 

متاًما، ا�سمه ي�سبهه.

ارتدت  تنّهدت،  خانها،  تركيزها  ولكّن  الكتاب،  يف  تقراأ  �سرعت 
ا من �سيقها. ثيابها وخرجت لتتم�سى قليًل، عّلها تنّف�ش بع�سً

حدث،  مبا  واأخربتهن  �سديقاتها  مع  لتحدثت  اجتماعية  كانت  لو 
غري اأنها تعاين خلًل ل تعرف من�ساأه، ل حتب العلقات الجتماعية، 
ينتابها التوتر عند مقابلة الآخرين، ولول حاجتها و�سغفها بالكتابة، ما 
كانت لتقدر على احلديث مع غرباء، ولكن كما قيل: �ساحب احلاجة 

اأرعن.

نعم، اإنها رعناء، تعّر�ست للكثري من امل�ساكل ب�سبب قيامها بتلك 
املغامرات املجنونة، بيد اأنها ما كانت لتكتب �سيًئا لو مل تفعل ذلك.

اعرتاها تعٌب �سديد، اإل اأنها وا�سلت ال�سري، كانت تنظر مرًة اإىل 
البحر فهزيل،  اأما  كئيبة،  ال�سماء  لها  البحر، بدت  اإىل  ال�سماء ومرًة 
اإليها اأنه مري�ش، م�ساٌب بداء الفقد، ها قد عدنا، خرجُت كي  خيل 

اأهرب من التفكري فيه.

اإنه  اأذنيها، فتحت ملف املو�سيقى، �سوبان،  ال�سّماعات يف  و�سعت 
�سوت  حمقاء!  اأنا  كم  قلبها،  يف  البيانو  �سوت  تغلغل  املثايل،  وقتك 

البيانو اأكرب مثري ي�ستدرج �سورته، غرّيت �سوبان اإىل بيتهوفن.
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 تاأكدت اأنها لن تن�ساه ب�سهولة، �سيظل ماثًل اأمامها بكامل اأ�سراره 
اأمًدا غري ق�سري، قفلت عائدًة اإىل البيت، جل�ست خلف مكتبها، قراأت 
ما كتبت، هّمت مب�سحه، ولكنها عدلت عن ذلك، ورغًما عنها راحت 

ُتكمل.

x
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شمٌس آفلة
�إال  عذ�بها،  �ساعف  و�لعناد  �لعناد،  �أورثها  �ل�رسب  على  �العتياد 
ت�سهر  وهي  �إخوتها،  رغبات  تنفيذ  عن  حتجم  وهي  ت�رّس  كانت  �أنها 
�لوخيم  بالعقاب  �آبهٍة  �لرف�ش غري  ر�ية  �لتحدي، ترفع  يف وجوههم 

�لذي تلقاه.

وخماوفها  م�ساعرها  تطفو  تنام،  حني  لكنها  يقظة،  وهي  تقاوم 
�ملكبوتة، ال ترى �سوى �لكو�بي�ش، ناهيك عن تبّولها �لل�إر�دي �لذي 
�أهلها �سوًطا فتاًكا يجلدونها به ب�سبب  �لد�ء  الزمها طويًل، منح هذ� 

وبل...

نعتوها بلقٍب م�سني، ر�حو� ينادونها به، كانت تخاف ت�رسبه �إىل 
�أدنى  ل�ساكنيها  تهب  ال  مزدحمة  بقعٍة  يف  يقع  فبيتها  �حلارة،  بنات 

خ�سو�سية، ما يحدث يف �أول بيت، يعلمه من يقطن يف �آخر بيت. 

ا جمنوًنا، يعاقب �جلميع دفعًة و�حدة، ال ي�ستثني  �الأب كان وح�سً
�أحًد�، من �أذنب ومن مل يقرتف ذنًبا، كانت تتمّنى �أن يخرج وال يعود، 
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ف�رسباته قوّيٌة جًد�، تكاد تقتلها، �الأم مغلوبٌة على �أمرها، لعّلها جّنت 
هي �الأخرى من كرث تعّر�سها لل�رسب �ملربح.

�أباها  تلعن  وجهها،  تغطي  �لدماء  ترى  حني  عليها  ت�سفق  كانت 
جنونه  ��ستفحل  وكلما  �آجل،  غري  عاجًل  ميوت  �أن  تتمنى  �رّسها،  يف 
�مل�رسدين،  مثل  يخرجون  و�حدة،  دفعًة  كّلهم  �لبيت،  من  طردهم 

يبحثون عن بيٍت ياأويهم.

زوجها،  يخافون  قّوة،  وال  لهم  حول  ال  �لذين  الأخوتها،  �الأم  تلجاأ 
يرونها مهانة ممّزقة ويطلبون منها �أن ت�سرب على �لذل من �أجل �أطفالها.

�أبيها وتكرهه، ال ترتاح يف بيت �أخو�لها،  فدوى كانت حتب بيت 
ت�سمع كلًما قا�سًيا من بناتهم، ي�سارحنها باأنهم حمٌل ثقيٌل عليهم، 
�أطفال،  جمّرد  �إنهم  لها  يقول  منها،  �أخوها  يعتذر  فتبكي،  �أمها،  ُتخرب 
ولكنها �سمعت ذ�ت �لكلم من زوجته، �إال �أنها كتمته، ال ترغب يف �أن 

تكون �سبًبا حلدوث �مل�ساكل بينهما.

�الأب  فيقنعون  �خلري،  �أهل  يتدّخل  حتى  �حلالة  هذه  على  يظلون 
باإعادة �أبنائه، ويو�سونه بال�سرب على زوجته �لتي �بتلي بها، وهكذ� 

دو�ليك.

تاأبه بكلم  �ملدر�سة، مل تكن  �كت�سبت فدوى �سخ�سّيًة قوّيًة يف 
�ملعلمات فهو قيا�ًسا مبا تلقيه يف �لبيت ال ي�ساوي �سيًئا، �سادقت فتيات 
على  يتناوبون  �لذكور،  �إخوتها  �إىل  �خلرب  ي�سل  �سيئة،  �أخلٍق  ذو�ت 
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�إىل  وجهها  يحّولو�  �أن  بعد  يرتكونها  عليهم،  تب�سق  تلعنهم،  �رسبها، 
لوحٍة ماأ�ساوّية.

زرقاء  بقٍع  من  خليط  وجهها  �ملدر�سة،  يف  منها  �جلميع  ي�سخر 
وخ�رس�ء، ي�ساألونها ما �لذي حّل بها، فتقول باأنها �سقطت على وجهها، 

تخربهم بذلك وهي تبت�سم!

�أكرث  � جديًد�  مل يعد �ل�رسب عدّوها �الأول، حيث �كت�سفت عدوًّ
�لب�سكويت  �رس�ء  من  يحرمها  �لذي  �لفقر  �لفقر،  �إنه  وب�ساعًة،  ق�سوًة 
و�لع�سري يف �ملدر�سة مثل �سديقاتها، �لفقر �لذي يرتكها تغدو وتروح 
بيتهم،  من  �لغد�ء  ي�رسق  �لذي  �لفقر  مرّقع،  ومريوٍل  مثقوب  بحذ�ءٍ 

�لفقر �لذي مينعها �لت�سجيل يف �لرحلة �ملدر�سّية.

وكلما �زد�د وعيها.. ت�ساعف �أملها.

كانت حياتها ت�سري يف منحدٍر حاد، حتى عرثت على �سهٍم ي�سري 
�ل�سف  يف  معّلمتها  كان  �ل�سهم  هذ�  مغايًر�،  �جتاًها  تاأخذ  باأن  �إليها 

�لثامن..

�ل�سيدة �أمينة.

x





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

حبٌر مفقود

مدعاًة  �جلميع،  من  ا  مرفو�سً كان  �ملدر�سة  ويف  باملدر�سة،  �لتحق 
لل�سخرية، كان ياأمل يف �لعثور على حياٍة خمتلفة، غري �أنه مل يجدها.

فهو  موبوءة  عائلة  من  منحدر  والأنه  جيًد�،  �أ�رسته  يعرفون  �لكّل 
ينقل  لئل  �الآخرين  عن  وعزله  نفيه،  من  بد  ال  ولذ�  موبوء،  �سك  وال 
لهم �لعدوى، كان حقده يت�سّخم على كّل �سيء، ر�ح يعبث باأثاث 

�ملدر�سة، يفتعل �مل�ساجر�ت مع �جلميع، حتى �ملعّلمات.

�إىل  بحاجة  �سك  وال  هو  �ملدر�سة،  من  طرده  وجوب  على  �أجمعو� 
�الأيام  ويف  �ملدر�سة،  من  ُيطرد  �سار  وهكذ�  تربيته،  تعيد  �إ�سلحية 
�أ�رسته،  يف  متعلمون  يوجد  ال  يهرب..  فيها،  ُيطرد  ال  �لتي  �لنادرة 
�لتعليم �آخر همهم، مل يجد من ي�ساأل عنه �أو يهتّم به، نال حريًة تامة 

يف �لت�رّسف بح�سب �أهو�ئه ورغباته.
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�قتن�سه بع�ش �الأ�رس�ر من كبار �ل�سن، بد�أ ينّفذ بع�ش �الأعمال �لتي 
�إىل �لفتيات، مر�قبة �لطرقات  �إي�سال ر�سائل �لع�سق  �إليه:  يوكلونها 
حتى ينّفذو� بع�ش �أعمال �ل�رسقة.. كانو� يكافئونه بال�سجائر، �لتي 

بات مولًعا بتدخينها.

كذبه،  من  �سدقه  تييز  �ل�سعب  من  �سار  �لكذب،  فنون  تعّلم 
تبّلد �إح�سا�سه، مل تعد �لكلمات �لقا�سية توؤثر فيه، بات �سغوًفا بتعّلم 
بذلك،  عليه  يبخلو�  مل  و�لذين  ا،  �سنًّ يكربونه  ممن  �الإجر�م  �أ�ساليب 
عمره  تنا�سب  طرًقا  له  و�بتدعو�  جمّربة،  طرق  على  عينيه  فتحو� 

�ل�سغري، ومنها �لت�سّول.

�أقنعوه باأنه ميلك ل�ساًنا �سليًطا وهيئًة تليق بهذ� �لعمل، و�سيحظى 
مباٍل وفري جر�ء ذلك، لكن عليه �أال ميار�سه يف بلدته �ل�سغرية، بل يجب 
عليه �لذهاب �إىل �ملدينة، فهناك ال �أحد يعرف �أ�سله وف�سله، و�سيعرث 

على �أثرياء يعطونه بل ح�ساب.

�الأيام،  �لنا�ش، ومع  �إىل �ملدينة، ي�ساأل  وهكذ� وجد نف�سه يرحل 
ت�سّكلت لديه قناعٌة ر��سخة �أنه ولد ليقوم بهذ� �لعمل.. كان موهوًبا 
تزد�د  مي�سي،  يوٍم  كّل  ومع  و�إقناعهم،  �لنا�ش  على  �لتحايل  يف  جًد� 

ح�سيلة �الأمو�ل �لتي يجمعها.

�سعر  بها،  يحلم  مل  مكانًة  �أولته  فجاأة  و�لتي  الأ�رسته،  معيًل  بات 
طعاٌم  فثمة  �لفقري،  �لبيت  يف  �حلال  تبّدلت  ب�سخ�سيته..  باأهميته، 
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طمًعا  �إليه  يتودد  �جلميع  �أخذ  �أ�رسة،  مثل  حوله  يتحلقون  ُيطهى، 
�أخوه،  �أمه،  �أبوه،  يك�سبها،  �لتي  �الأمو�ل  من  ة  ح�سّ على  �حل�سول  يف 

و�أخو�ته.

كان مينحهم �لن�سيب �الأكرب مما يجمع، منا يف نف�سه �سعوٌر جديٌد 
مل يخربه �سابًقا، �أح�ّش بقيمته، باأنه مقبول، ويوجد من يكرتث باأمره، 
مكانًة  منحه  �لذي  �ملال  قيمة  عرف  يطيع،  و�لكل  وينهي  ياأمر  ر�ح 
يحكم  مثلما  �لعامل  �سيحكم  وفرًي�  مااًل  جمع  �إن  �أنه  �أيقن  مرموقة، 

�أ�رسته.

ال  جًد�،  موؤمًنا  عبًد�  وكان  �لعبادة،  ي�ستحق  �لذي  �الإله  هو  �ملال 
�سيء ي�ستحق �الهتمام �سوى �ملال، وال فرق يف �لطرق �لتي يح�سل 

عليه بها.

�الأطفال  من  كثري  �إىل  تخطاه  بل  �أ�رسته،  على  �الأمر  يتوّقف  مل 
و�ل�سباب، و�لذين �لت�سقو� به طمًعا يف �رس�ئه لهم �حللويات و�ل�سجائر، 
� ما حلم به يوًما،  �أظهرو� له ودًّ كثرٌي ممن كانو� ياأنفون �حلديث معه، 
توقفو� عن �ستمه وهمزه ِب�سمات �أخو�ته �ملهينة، �لعديد منهم خالفو� 
ينفق  لذلك  وجز�ًء  �ل�سعادة،  غمرته   ،� �رسًّ و�سادقوه  �آبائهم  تعاليم 
�حلظوة  �أ�سحاب  ي�ساء،  من  ويبعد  ي�ساء  من  منه  يقّرب  ببذخ،  عليهم 

لديه ي�سيبون خرًي� وفرًي�.
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طّور �أ�ساليبه يف �لت�سّول، يرحتل �إىل �أماكن جديدة حني ي�ستحيل 
وجهه معروًفا يف �ملنطقة، ينتقي زبائنه بحر�ٍش �سديد، ُي�سمع كلَّ 
و�حٍد ما ينا�سبه من عبار�ت �ال�ستجد�ء، يندر �أن يعود خائًبا، نبت يف 

د�خله حقٌد جديد، هذه �ملّرة كان جتاه �الأغنياء.

يرى �الآباء يد�عبون �أطفالهم، يحملونهم معهم يف �سّيار�ٍت فارهة، 
يبتاعون لهم ما يريدون من ثياٍب و�ألعاب، يطعمونهم ما لّذ وطاب من 
طعام، �ساأل نف�سه عن �ل�سبب �لذي منحهم �حلّق يف �حل�سول على هذه 
�الأمو�ل �لكثرية، ملاذ� مل يولد لو�حدة من هذه �الأ�رس؟ ما هو ذنبه ليلقى 
يف �أ�رسٍة معدمة ال تلك قوت يومها؟ ما هي خطيئته ليخرج يف عاملٍ قذر 

مفعم بالرذيلة و�لف�سوق؟

وكلما مّرت �الأيام.. ت�ساعف حقده، �أ�سمر �أمًل يف �أن ي�سري يوًما ما 
مثلهم، �أو يدّمرهم، �سينغ�ش عليهم حياتهم؛ لي�سعرو� بالذين مثله، 
�أقبية  �أبناءهم ويبيعهم، �سيغت�سب بناتهم، �سي�سجنهم يف  �سيخطف 

تتخذ منها �الأفاعي بيوًتا لها.

لهم،  قدوًة  منه  �تخذو�  �ّتبعوه،  �الأطفال،  من  رهٍط  على  �سيطر 
�لفائز  مينح  بينهم،  �لقتال  من  حلقاٍت  نّظم  عليهم،  زعيًما  بوه  ن�سّ
جائزًة قّيمة، �أما هو، فكانو� يخافونه، ال يجروؤون على منازلته، ر�أوه 
وهو ي�رسع خ�سومه، يف د�خله طاقٌة من �ل�رّس ال قبل الأحٍد بها، قادرٌة 

على هزمية �أعتى �ل�سجعان.
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�أن دخل  �إىل  �لهاوية ب�رسعٍة بطيئة..  ظلت حياته تتدحرج نحو 
�الإ�سلحّية.

x
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هَو

مللم حاجاته، غادر الفندق متجًها اإىل بيته، �سيقطع م�سافًة طويلًة 
حتى ي�سل، �سريافقه البحر حتى باب املدينة، ثم يودعه يد ال�سحراء، 
�ستحمله بني كثبانها، �سُتفرج له عن م�ساهد ما كان لرياها طوال حياته، 
هَو القادم من مدينٍة بعيدٍة تلّفها الأ�سجار املتنّوعة، غاباٌت ممتدة من 
�سجر البلوط، وب�ساتني من التني والرمان، وكروم من الزيتون، ومزارع 
من التّفاح والعنب واخلوخ.. هو الفلح امل�ستاق لظلل �سجرته الأثرية، 

�سجرة التني الكربى.

كل  �سجونه يف  ُتثار  اأن  بّد  ل  الراحة مهما حاول،  ينال  ل  الغريب 
عابر،  بعناٍق  تغويه  ناظريه،  اأمام  لتنب�سط  ذكرياته،  لتحيا  وم�سة 
تن�سكب الدموع على وجنتيه فل يجد من مي�سحها؛ ولذلك هو غريب؛ 
لأنه ل يجد من يطبطب عليه حني يحزن، من يفتح ذراعيه ليحت�سنه 

عندما يفرح، من يداوي جراحه كلما غلبته ونزفت.
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تذّكر، مل يكن يريد ذلك، رغًما عنه تذّكر، كان اأق�سم األ يفعل، غلبه 
ال�سوق فتذّكر.. ا�ستعاد الأيام القدمية التي عجزت اأيامه احلديثة عن 
طم�سها.. الطريق طويل وهو وحيد، خلف مقوده، و�سوت بيانو �سوبان 
يعيد  انفك  ما  التي  الفتاة  تلك  يتقّلب بني وجه  اأع�سابه،  يعزف على 
كلماتها يف عقله، وي�ستح�سر �سورتها التي �سارت تتماهى مع اخليال، 
وبني وجه حبيبته الأوىل والأخرية التي ل يعلم مَل خّلته، ملاذا تركته بعد 

اأن زّجته و�سط بحٍر مائج.

تداخلت ال�سورتان، هيئ اإليه اأنهما مت�سابهتان، انهمرت دموعه، 
تذّكر عنوان ق�سيدٍة لدروي�ش )اأنا العا�سق ال�سيئ احلظ(، ت�ساءل اإن 
كان حًقا �سيئ احلظ، اأم اأنه جبان اأحمق، راأى حبيبته ت�سيع دون اأن 

يحّرك �ساكًنا.

ما الذي بيدي لأفعله؟ كنُت قليل احليلة، ثم اإنها هَي من باعتني 
يف غم�سة عني، لقد اآثرت املال علّي، ولكنك اآثرت اأحلمك عليها يف 
البداية، ذلك غري �سحيح، �سرخ يف وجه ال�سوت الذي ي�سمعه وبرغم 

كّل ما فعلته به، ما زال ُينافح عنها، اإنه �سوت القلب.

زفر تنهيدًة جميلة، حتمل ذكرياٍت �سعيدة، جمنونة، ابت�سم حينما 
عادت �سورته الطفولّية وهو يتحايل على قلبها ليظفر به، كيف ا�ستحال 
طفًل �سقيًّا يلحقها طمًعا يف نيل ابت�سامٍة من �سفتيها، والأهم، تلك 
القّوة العجيبة التي حّولته من �سخ�شٍ خجول، اجلن�ش الآخر بالن�سبة 
اإن�ساٍن طائ�ش،  اإىل  ينبغي القرتاب منه،  اإليه عامٌل جمهول خطري ل 
قفز دفعًة واحدًة اإىل ذلك العامل، والذي ما اإن حّطت قدماه فيه، حتى 

وجده �ساحًرا ل ي�سبه تلك الأفكار التي اختزلها عنه.
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راأى تلك العينني، ما اأحلهما، عينان ع�سلّيتان يف وجٍه نقّي، بريء، 
التقت عيناه بعينيها، رّحبت به، ل�سعت قلبه وخزٌة خفيفة، اأحَيت فيه 
تياًرا جديًدا، هَو الذي طاملا �سخر من احلب واملحّبني، الذي كان ينظر 

اإىل تلك الكلمة )حب( بو�سفها كذبة، كذبٌة ابتدعها اإن�ساٌن فارغ.

هذه لي�ست اأول فتاٍة اأعجب بها، ولكن ثمة �سيء خمتلف حدث، ل 
اأ�ستطيع حتديد ماهّيته، ل ُيرى بالعني املجّردة، بل بعني القلب، احلب 
مثلما قال بريتراند را�سل: »احلب حكيم والكراهية حمقاء«، نعم احلب 
حكيم يعرف اأين يحّط رحاله، ينتقي قلًبا كرمًيا، يعلم اأنه �سريّحب به.

يف البداية ظننُته اإعجاًبا عابًرا، �سريحل بعد اأيام، اأو لرمبا �ستكون 
مثل بع�ش اللتي اأُعجبت بهّن وكّن مرتبطات، ن�سحت ذاكرته مب�سهد 

اأ�سدقائه وهم ي�سخرون منه.

نعم كان لديه الكثري من الأ�سدقاء الذين يحبونه، اإل اأن عجزه يف 
اإي�سال م�ساعره عن طريق الكلم حرمه كثرًيا منهم، اعتاد الوحدة، 

وجد فيها �سالته، وخا�سًة بعد ظهور و�سائل التوا�سل الجتماعي.

فّجر ح�سورها موهبته يف الكتابة، عقب لقائه بها يف اأول يوم، �سار 
يكتب على الفي�سبوك خواطر جذبت متابعني عّدة، بحث عن �سفحتها، 
وملّا عرث عليها ا�ستخفه الفرح، مل يجد معلوماٍت عنها، كانت حمتاطة 
من املتطّفلني اأمثاله، ترّدد بني اإر�سال طلب �سداقٍة اأو تاأجيل ذلك اإىل 

موعٍد لحق، قّرر الرتّيث، فلرمبا يزعجها ذلك.

على  يقدر  لن  باأنه  اأخربه  العقل،  ح�سر  وحده،  جال�ٌش  هو  وبينما 
بحادٍث  �ست�ساب  باملنحدرات،  مليء  �سعب،  الطريق  هذا  الإكمال، 
ب�سع، ورمبا يودي بحياتك، اأقلع، اإنه لي�ش الوقت املنا�سب لهذا، ل تن�َش 
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نف�سك، اإنك جمّرد موّظف ل ميلك �سروى نقري، بل اأنت ُمثقٌل بالديون، 
واأنت تعرف اأنها لي�ست فقرية، راأيَت ثيابها وهاتفها وطريقة كلمها، 

اإنك خا�سر يا �سديقي، قف.

اإنها الإ�سارة التي رافقته دائًما، قف، اأنت فقري، ل حتلم، ل تنظر 
مل  والفقراء  فقري،  اأنت  رجليك(،  مد  حلافك  قد  )على  اأعلى،  اإىل 
يخلقوا للتمتع بالدنيا، خلقوا للعمل وخدمة اأ�سيادهم، والفقراء يجب 
اأن يتزوجوا بنات الفقراء، وينجبوا اأطفاًل فقراء، ل تظن باأنك �ستكون 
ا�ستثناء، حذار من الوهم، اإنه فٌخ للإيقاع باأمثالك، اإياك والأمل فهو 
م�سيدٌة للقب�ش على اخليال وحتويله اإىل جنون، �ستجّن يا �سديقي، 
م�سرحيًة  لتغدو  �ستخ�سره  عليه،  تراهن  الذي  عقلك  عقلك،  �ستفقد 
هزلّيًة، ي�ساهدها النا�ش في�سحكون، ل تكن اأ�سحوكة يا �سديقي.. ل 

حتلم فاأنت فقري.

اإنه بني خيارين اأحلهما مّر، علقم لن ي�ست�سيغه مهما حاول، اإما 
اأن يعي�ش حياته دون حب، اأو يتحّول اإىل وح�ش يفرت�ش قلوب الفتيات 

دون رحمة، مثل كثرٍي ممن يعرفهم.

رمبا مل يبق اأمامه حٌل اآخر، لقد ق�ش م�سجعه هذا ال�سمري اللعني، 
حرمه اإغواء الفتيات، حتى بعد اأن بات قادًرا على ذلك، اإل اأنه يقّيده، 
اإنها املبادئ التي ورثها من بيئته املحافظة، عجز عن اخلل�ش منها، 

زاده كلم النا�ش ومدحهم لأخلقه ت�سّبًثا بها.

لديه قناعٌة را�سخة، اإما احلب من اأجل الزواج واإل فل.

وبني خفقان قلبه ال�سعيد، واأفكار عقله العنيد، عا�ش ليلًة من اأ�سواأ 
الليايل واأجملها يف ذات الوقت.. 
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و�سل اإىل بيته يف املنطقة الغربية، ركن ال�سّيارة، دخل �سّقته، وهي 
واحدة من �ست، يقطن اخلم�ش الأخرى جريان من جن�سّيات متعددة، 

رمى ج�سده فوق ال�سرير، عبث بهاتفه قليًل، ثم غّط يف النوم.

x
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َ
هي

اأنها  اإل  ا حزينة تبكيها،  الذين يكتبون ق�س�سً الكّتاب  كانت تكره 
يف  اكت�سفت  حزًنا،  اأكرثها  تنتقي  جديدة،  كتٍب  ل�سراء  تذهب  حني 
عن  غام�سة  اأ�سراًرا  لها  تك�سف  �سحرّيًة  كرًة  نفي�سًة،  جوهرًة  احلزن 

احلياة.

كتابة  يف  يبدعن  اللئي  القلئل  الكاتبات  من  واحدًة  �سارت 
مع  ال�سخ�سّي  حزنها  ت�سابك  ذلك،  احرتفت  احلزينة،  الق�س�ش 
حزن ال�سخ�سّيات يف ق�س�سها، فت�سّكل يف نف�سها طوفان حزٍن اأخذت 

ت�سكبه فوق الورق.

ًة مفرحة، بيد  حني التقت به، ظّنت اأنها يف هذه املّرة �ستكتب ق�سّ
اأن احلزن غلبها، ل تعلم، ولكنها اأح�ّست بهالة احلزن حتيط به، لذا 
احلزن  تخال  منه،  تخلي�سه  ا�ستطاعت  فلرمبا  حزنه،  كتابة  قررت 

�سيختفي حني نكتبه.
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اأرادت الهروب من وجهه، فلم تقدر، ظل يرتاءى لها مع كّل �سطٍر 
اأق�سا م�سجع  والأخري،  الأول  بوجه حبيبها  اختلط وجهه  تكتبه عنه، 

ذكرياٍت متّنت األَّ حت�سر، فكلما زارتها ت�ستتت، وتاهت اأفكارها.

)اأنا اأحبك(

باأن ال�سوت حيٌّ  جفلت، جالت بعينيها يف غرفتها، �ساورها �سك 
املراآة،  اإىل  نظرت  ال�ستاء،  ببخار  خمتلًطا  طازًجا،  �سمعته  ُيرزق، 
اأن  �ساهدت ب�سمتها املمزوجة بدمٍع يتكاثف يف عينيها.. ما كان علّي 
اأحّبه، لكنه اأق�سم، اأق�سم على األ يرتكني مهما حدث، كان القدر اأقوى 

منه، هم�ش �سوُت قلبها مدافًعا عنه.

)اأت�سمحني يل بدعوتك على �سيء؟(

وتردده،  خوفه  بالكلمات،  تلعثمه  حمياه،  يعلو  واخلجل  تذّكرته 
روحه،  �سدق  تعك�سان  ترف�ش،  األ  ترجوانها  كانتا  عينيه،  اإىل  نظرت 
ل، اإنه لي�ش عابًثا بالقلوب، فهو يعرف جيًدا اأية لعنة ت�سيب العابثني 
خالدة  ق�سٍة  اإىل  ي�سبو  بل  اآنية،  ت�سليًة  يرجو  ل  الآخرين،  بقلوب 
ف�سل يف  مثل طفٍل �سغري،  بيديه  الدعوة، �سّفق  قِبلت  مًعا..  يكتبانها 
الدنيا  اأن�ستها  بن�سوٍة  قلبها  خفق  عنها،  رغًما  ابت�سمت  فرحته،  كبت 
لي�ست  اأنها  جّيًدا  يعلمن  معه،  مت�سي  �سديقاتها  راأينها  حولهما،  من 
من اللواتي ي�سيعن وقتهن، ل بد اأن وراء هذا ال�ساب حكاية عظيمة، 
ترّقبنها حتى ودعته، هجمن عليها، اأمطرنها بالأ�سئلة، كانت يف عامٍل 

اآخر، كوكب الع�سق.
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ون�سف  �سنوات  ثلث  الأخرية،  الدرا�سّية  �سنتها  يف  ذلك  كان 
وعلقتها بزملئها مل تتعّد حدود القاعات التدري�سية، لديها قناعاتها 
اخلا�سة، تختلف عن قناعات كثري من زميلتها، ل توجد �سداقة بني 
الذكر والأنثى، وعلقة الزمالة يجب اأن تكون حمكومة ب�سوابط، كّن 

ي�سخرن منها، اإل اأنهّن ف�سلن يف تغيري تلك املعتقدات. 

حاول بع�سهم التودد اإليها، مل ت�سعر جتاههم ب�سيء، كانت تبحث 
عن اإن�ساٍن ممّيز، ي�ستحق اأن تغامر من اأجله وحتب، اأن تدخل يف تلك 
وّدها  طلبوا  الذين  كل  لكّن  كثرًيا،  عنها  وقراأت  �سمعت  التي  الدّوامة 
كانوا عاديني، مل يثريوا حتى ف�سولها لتتعرف عليهم، ومع مرور الوقت 
تر�ّسخت لديها قناعة اأنها لن تعرث على ذلك الإن�سان و�سرت�سى بالأمر 

الواقع.

كانت تراه وحيًدا يجل�ش بني الأ�سجار، يقراأ واأحياًنا يكتب، حد�ست 
و�سدق  عظيم،  �سٌر  وراوؤه  يلّفه،  الذي  الغمو�ش  ممّيًزا،  �سيًئا  فيه  اأن 

حد�سها كالعادة.

الكتاب  اإىل  نظرًة  اختل�ست  فيها،  يجل�ش  التي  البقعة  من  اقرتبت 
الذي بني يديه، رواية األف �سم�ٍش م�سرقة، ظّنت اأن حد�سها خدعها، 
كانت حت�سب من يقراأ الروايات اأنا�ًسا فارغني، يت�سلون باأ�سياء ل قيمة 
رائًعا، ل  �سيًئا  يفعلون  باأنهم  اأنف�سهم  يوهمون  لها، متاًما كاملدخنني، 
يعلمون اأنهم ل يتاأذون فقط، بل يوؤذون من حولهم، تلك هي نظرتها 
الروايات،  يقراأن  اللواتي  �سديقاتها  اأفكار  من  ت�سّكلت  التي  العدائية 
اأقوالهّن تخلو من احلكمة، اأفكارهّن تعبق بخياٍل بعيد عن الواقع الذي 

يع�سنه، يحلمن باأبطاٍل خارقني.
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عادت من حيث اأتت، ول تعرف كيف وهي يف طريقها اإىل البيت، 
توّقفت بجانب مكتبة، وا�سرتت رواية األف �سم�ش م�سرقة!

x
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شمٌس آفلة

كانت فطنًة جًد�، �إال �أنها توّظف ذكاءها يف مناكفة �أهلها.. ُتهمل 
حتى  �حلالة  تلك  على  ظّلت  �أعد�ءها،  لتغيظ  �لغباء  تت�سّنع  درو�سها، 

�ل�سف �لثامن. 

من  خوًفا  �لرقابة  ت�ساعفت  �لقيود،  ز�دت  �لعمر  يف  كرُبت  كلما 
حركٍة  كّل  طفلة،  تعد  مل  �أنثى،  �سارت  فقد  بها،  �لفتية  �أحد  �إيقاع 
منها يجب �أن تكون حم�سوبًة بدّقة، �ن�سغل �أبوها مب�ساجر�ته مع �أبنائه 
�لذكور، و�لذين �سارو� يتمردون على قر�ر�ته، وال مانع لديهم من 
�ال�ستباك معه باالأيدي �إن لزم �الأمر، ��ستوىل �الأبناء على �ل�سلطة بعد 

�أن �نقلبو� على �الأب.

و�أعمال  للم�ساجر�ت  تفرغو�  تعليمهم،  �إكمال  يف  ثلثتهم  ف�سلو� 
�أن  لبثت  ما  ثم  �لبد�ية،  يف  �سغرية  كانت  و�لتي  و�لنهب،  �ل�رسقة 
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تو�ّسعت، �زد�دت ق�سوتهم عليها، لكرثة �لق�س�ش �لتي ي�سمعونها من 
فدوى  تكون  �أن  خافو�  يو�عدونهّن،  �للتي  �لفتيات  عن  �أ�سدقائهم 
ولن  �سوكتهم،  �سيك�رس  ح�سل،  �إن  فذلك  �لفتيات،  تلك  من  و�حدًة 

ي�ستطيعو� رفع روؤو�سهم يف �لبلدة مرًة �أخرى.

�أختهم جميلة، وقد  �أن  �إىل  �نتبهو�  فر�سو� عليها ح�ساًر� �سديًد�، 
بد�أت معامل �الأنوثة تظهر عليها، ويف جل�سٍة كانو� يجتمعون بها، قررو� 
ياأتي  حتى  �لبيت  يف  �جللو�ش  عليها  �ملدر�سة،  �إىل  �لذهاب  من  منعها 

ن�سيبها، ولوال تدخل �ل�سيدة �أمينة ملا تر�جعو� عن قر�رهم �أبًد�.

 �ل�سيدة �أمينة معّلمة لغة عربية جديدة، جاءت من بلدٍة جماورة، مل 
تهتم باأ�سل �لفتيات وف�سلهّن، كانت �سديدة �لطيبة، �أحببنها جًد�، 
�أنها عجزت عن ك�سب وّد فدوى، فكلما دخلت �ل�سف، �نتبهت  غري 

�لفتيات، �أما فدوى فتتظاهر بالنوم.

م�سّي  وبعد  �إليها،  �لتودد  حتاول  ظلت  معها،  ت�سطدم  مل  تركتها، 
�ملر�سدة  �أو  �ملديرة  �إىل  �ستاأخذها  �أنها  فدوى  ظّنت  نادتها،  �سهرين 
�أنها  �إال  مر�سدة!  �إىل  بحاجة  فدوى؛  ت�سفها  كما  و�لتي  �الجتماعية 
�أن تقول �سيًئا،  �ل�ساحة، م�ست بجو�رها دون  �إىل  �أخذتها  مل تفعل، بل 
توج�ست فدوى خيفة، �سعرت برهبٍة عجيبة جتتاحها، برغبٍة دفعتها 

�إىل حماولة قول �سيء ما، وملا ف�سلت يف ذلك، بكت.
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على  م�ّسدت  �الأنظار،  عن  و�رتها  بيدها،  �أمينة  �ل�سيدة  �أم�سكت 
ر�أ�سها، �أق�سمت باأنها ال تريد �أذيتها، �إن هي �إال ر�غبٌة يف �حلديث معها، 
ففر��ستها �أخربتها حني ر�أتها باأن لها معدًنا طّيًبا يختلف عن ذلك �لذي 

د �إظهاره. تتق�سّ

من  ع�رسة  �لر�بعة  يف  �لفتاة  هذه  �أن  ي�سدق  من  خمنوقة،  كانت 
غيلًة  طفولتها  �غتالت  �حلياة،  �أنهكتها  عجوٌز  وكاأنها  تبدو  عمرها؟! 
يوًما  �لتي مل تتخّيل  �الأ�رس�ر  لها كثرًي� من  �قرتفته، حكت  بغري ذنٍب 
نّف�ست  بحب،  �أمينة  �ل�سيدة  �إليها  �أ�سغت  كان،  الأيٍّ  �ستف�سيها  �أنها 
فدوى كثرًي� من كبتها، ومنذ ذلك �حلني باتت �ل�سيدة �أمينة يف مقام 

�أّمها.

�سديًد�،  ذكاًء  فيها  وجدت  خا�سة،  عنايًة  �أمينة  �ل�سيدة  �أولتها 
يف  خباأته  مما  ا  بع�سً تفرغ  كانت  حيث  و�لكتابة،  �لتعبري  يف  وخا�سًة 
�أخدودها على �لورق، تعلم �أن ال �أحد �سيقر�أ ما تكتب �سوى �ل�سيدة 

�أمينة، �سارت تثق فيها ثقًة عمياء.

وملا �أزمع �إخوتها �أمرهم وقررو� �إلقاءها يف غيابة �لبيت، هرعت �إىل 
�ل�سيدة �أمينة، رجتها �أن ت�ساعدها، و�أال ت�سمح لهم ب�سجنها، فقد بات 
لها حلم كبري نبت حديًثا؛ �خلل�ش من قيد �أ�رستها، �لهرب بعيًد� من 
هذ� �جلحيم، �سق �لطريق نحو حياٍة مغايرة، مل تبخل �ل�سيدة �أمينة 
فدوى،  و�لدة  ��ستدعت  تاًما،  �لعك�ش  على  بل  لها،  �لعون  يد  مّد  يف 

وحينما مل جتئ كعادتها، ذهبت بنف�سها �إىل بيتهم.
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�الأم  مع  جل�ست  و�الأحز�ن،  �لهموم  ت�سكنه  ب�سيط،  متو��سٌع  بيٌت 
�آخر، م�سكينة، ال تتحدث، �كتفت  و�لتي بدت كاأنها تعي�ش يف عاملٍ 
باالإجابة عن بع�ش �الأ�سئلة، عرفت �ل�سيدة �أمينة �أن ال �سيء بيد هذي 

�مل�سكينة، فقررت مقابلة �إخوة فدوى و�أبيهم.

�الأب،  �مل�ساء، حاورت  �أح�رست زوجها معها ورجعت لزيارتهم يف 
و�حدة،  جملًة  يتّم  يدعوه  مل  كلمه،  يقطعون  كانو�  �أبناءه  �أن  بيد 
�أو�سلو� �إليها ر�سالًة مفادها، �أنهم هم والة �أمرها وال �أحد غريهم ميكنه 
�لتحكم مب�سري فدوى، فهمت �أنهم �سيجل�سونها يف �لبيت خ�سيًة على 
يرغبون  ال  ا  خفيًّ �سبًبا  هناك  �أن  ظّنت  �لكلم،  هذ�  تعّجبت  �سمعتهم، 

�إطلعها عليه، �أما ز�ل يف �لدنيا �أحٌد يفّكر بهذه �لطريقة؟!

بل  ذلك،  بها  ُيفعل  من  وحدها  فدوى  لي�ست  �أن  الحًقا  �كت�سفت 
ثمة كثرٌي من �لفتيات يلقني نف�ش �مل�سري.. حّدثت �إخوتها عن �أخلق 
باأنها  لهم  �أق�سمت  لكلمها،  يلينون  بد�أو�  وح�سمتها،  �جلميلة  فدوى 
بنف�سها  ف�ستاأتي  ي�سني  ما  منها  ر�أت  و�إن  حثيثة،  مر�قبًة  �سرت�قبها 

وتخربهم، ويف �لنهاية و�فقو�.

يف  ذكاءها  ت�ستخدم  �سارت  جهدها،  �ساعفت  فدوى،  تبّدلت 
ك�سب قلوب �إخوتها، تلبي طلباتهم ب�رسعة، مل تتخل�ش من �ل�رسب، 
فاتتها  �لتي  �لدرو�ش  عّو�ست  �لدر��سة،  يف  �نهمكت  خّف..  �أنه  غري 
�ل�سيئة،  �ل�سلوكيات  ذو�ت  �سديقاتها  من  كثرٍي  عن  تخّلت  �سابًقا، 
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�لطابور  يف  يوم  وذ�ت  قّوة،  من  �أوتيت  ما  بكل  �أمينة  �ل�سيدة  دعمتها 
يف  عليها  تنادي  �ملديرة  �سمعت  حني  عليها  يغمى  كاد  �ل�سباحي، 
�لطالبات  من  �ملديرة  طلبت  �حلياء،  يك�سوها  خرجت  �ل�سوت،  مكرّب 
يف  فازت  فدوى  �إن  قالت  عينيها،  يف  �لدموع  ترقرقت  لها،  �لت�سفيق 
حني  ُده�ست  كاملة،  عجلون  حمافظة  م�ستوى  على  للكتابة  م�سابقة 
�أمينة  �ل�سيدة  �إىل  فدوى  نظرت  مغّلًفا،  �ملديرة  �أعطتها  ذلك،  �سمعت 
وهي  �حت�سنتها  ب�رسعة،  رك�ست  بحر�رة،  ت�سفق  كانت  و�لتي 

تبكي وتن�سج.

x
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حبٌر مفقود

كان يف �لر�بعة ع�رسة من عمره حني ُقب�ش عليه، قّدم �أهل �لبلدة 
عرفت  �ملتاجر،  من  �لعديد  �أقفال  ُخلعت  �أن  بعد  �ل�رسطة،  �إىل  �سكوى 
�ل�رسطة �لفاعلني بعد ��ستجو�بهم عدًد� من �أ�سحاب �ل�سو�بق، ن�سبو� 
معهم،  يكن  مل  �أنه  �إال  متلّب�سني،  �ل�سارقني  على  وقب�سو�  ا  ليليًّ كميًنا 

فب�سفته زعيمهم، فهو يخّطط فقط، وعليهم �لتنفيذ.

كاملة،  بع�سابة  يتحّكم  فتى  �سمعوه،  ما  �ل�رسطة  ي�سّدق  مل 
من  يعملون  �لكبار  �ملجرمني  جميع  �أن  غري  �ستار،  ور�ء  من  يحّركهم 
ور�ء �ستار.. عرف �أنهم �سيبوحون با�سمه، �حتاط والذ بجبٍل �ساهق، 
يجلب  �لبلدة  �إىل  يذهب  كان  له،  �سكًنا  مغار�ته  �إحدى  من  �ّتخذ 
�لليل وحيًد� يف جبٍل خاٍو، �سّميت  �لطعام يف �ل�سباح ويعود، يق�سي 

�ملغارة با�سمه، مغارة حمزة.
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�ل�رسطة  مركز  �إىل  ذهب  �أ�سبوعني،  بعد  �حلياة  بهذه  ذرًعا  �ساق 
ي�رسق،  مل  لكنه  فقط،  يخطط  كان  باأنه  �عرتف  نف�سه،  و�سّلمهم 
�أعجبو� ب�سخ�سيته كثرًي�، كلنا نحّب �سخ�سيات �لقادة ونتمنى �أن 
مل  ا،  �لل�سان، فكاهيًّ نكون مثلهم.. منحوه معاملًة خا�سة، كان �سليط 
يظهر خوًفا منهم، �أعطوه �سجائر وجلبو� له كاأ�ًسا من �ل�ساي، �أغلقو� 

�ملح�رس، ثم نقلوه �إىل مركز �الأحد�ث �جلانحني.

�لتقى  �جلديدة،  مدر�سته  مبثابة  )�الإ�سلحية(  �ملركز  كان 
ا عجيبة عن جمرمني  �أفذ�ذ، تعّلم منهم �لكثري، و�سمع ق�س�سً مبجرمني 
كّل  ليتعّلم  كان  ما  �الإجر�م،  عامل  يف  جديدة  خربًة  �كت�سب  كبار، 

ذلك لو بقي يف بلدته �ل�سغرية.

و�لذين  بع�سهم،  ق�س�ش  �سمع  حني  كثرًي�  نف�سه  على  �سحك 
عن  �لك�سف  ورف�سو�  �لذهب،  ملتاجر  �رسقتهم  بعد  عليهم  قب�ش 
مكانها، قالو� �إنهم �سيق�سون ب�سع �سنني ثم يخرجون ليتنعمو� باملال، 
وهو ُي�سجن ل�رسقته دنانري معدودة، وبعد خروجه �سيعود جمدًد� �إىل 

�لفقر.

لقد كنُت مغّفًل، علّي �الآن �لتخطيط ل�سيء �سخم يكفل يل حياًة 
مغايرة.. �أ�سمر ذلك يف نف�سه و�أخذ يخطط له بجّد و�جتهاد، د�أب يف 
�لبحث عن طريٍق يو�سله �إىل ذلك، ال �سيء مهم �إال �ملال، حتى �أهله مل 
ا الأتوه زحًفا.. ال باأ�ش، يوًما ما �ساأ�سبح  يزوروه يف �ل�سجن، لو كان غنيًّ

ا، وحينئذ �ساأعود ذلك �ملحبوب، �لزعيم �لذي ياأمر فيطاع. ثريًّ
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حاول بع�ش �لفتية �ختباره، ت�ساجرو� معه ف�رسعهم، بعدها �سار 
�سديًقا للجميع، ومن بينهم �ختار �سديًقا و�حًد� تقّرب منه كثرًي�، 
قدرته  على  للّتدليل  �للقب  هذ�  حاز  )�ملفتاح(،  يلّقب  كما  �أو  ح�ّسان 
كانت  بل  �إليه،  حمزة  جذب  ما  هذ�  يكن  مل  �الأقفال،  فتح  يف  �لفّذة 

ق�سة �بن عم ح�ّسان �ملده�سة.

يف �الإ�سلحية ال يوجد �أحٌد مرفو�ش، كّلهم �سو��سية، جميعهم 
فقر�ء،  �لنزالء  كّل  �أن  حقيقة  �كت�سف  و�لعناء،  �لهم  يف  م�سرتكون 
�سحيحو �حلال، ال يوجد غنيٌّ و�حد بينهم، �ساعف ذلك حقده على 

�الأغنياء و�لفقر على حدٍّ �سو�ء.

�لقو�نني  بع�ش  �ّطلع على  �الإ�سلحية،  �سهر�ن على وجوده يف  مّر 
كيف  بريء،  �إىل  مد�ن  من  تتحّول  كيف  وتعطيلها،  تطبيقها  و�آلية 
بال�سعادة،  �سعر  �لكثري..  ذلك  وغري  جمرم،  و�أنت  م�سوؤوليتك  تخلى 

�سكر �ل�سدفة �لتي جلبته �إىل هنا.

�سيغادرها  �لتي  �الإ�سلحية  خارج  �للقاء  على  ح�ّسان  مع  �ّتفق 
�إىل معرفة  يف �لغد، �أخذ منه عنو�ن بيته، وبيت �بن عّمه، كان يطمح 
�لطريقة �لتي تّكنه من �اللتحاق باملنّظمة �لتي عمل بها و�أورثته �ملال 

�لوفري �لذي حّدثه عنه ح�ّسان.

x
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هَو

ا�ستيقظ �سبيحة اليوم التايل، �سلى الفجر، كتب بع�ش الأ�سطر، 
ثم تهياأ للذهاب اإىل عمله، �سادف زميله يف العمل وجاره يف العمارة 
)هاردي( الأمريكي، �ساأله عن حاله، وكيف كانت الإجازة، اأخربه اأنه 

�سافر اإىل الهند، وق�سى وقًتا ممتًعا.

يف بداية عمله يف املدر�سة ذات النظام الأمريكي، وموظفوها خليٌط 
كان  والأوروبيني،  الأمريكان  حياة  اأده�سته  املتعددة،  اجلن�سيات  من 
يعرف باأنهم من�سبطون، لكنه حني راأى ذلك، حت�ّسر على حاله وحال 
اأقرانه يف دول العامل الثالث.. ي�ستيقظ معظمهم قبل الفجر، ميار�سون 
الريا�سة، ثم يعودون لي�ستعدوا للعمل، ل تلتقي عينك بعني اأحدهم اإل 
وابت�سم، تذّكر بع�ش امل�ساجرات التي كانت حتدث يف اجلامعة ب�سبب 
التقاء عيون �سخ�سني، في�ساأل اأحدهما الآخر: ملاذا تنظر؟ وكلمٌة من 

هنا واأخرى من هناك، فتندلع م�ساجرة تتحّول اأحياًنا اإىل جماعّية.
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التعقيد،  يحبون  ل  بتفا�سيلها،  يعي�سونها  احلياة،  يع�سقون  اإنهم 
يكره  لإن�ساٍن  فكيف  الآخرين،  يحبون  لذا  ويحبونها،  ذواتهم  يتقبلون 
اأنف�سهم،  يقبلون  ل  مّنا  كثرًيا  اإن  احلقيقة  يف  غريه؟  يحب  اأن  نف�سه 
من  نرثه  اإرٌث  اإنه  حاًل،  اأف�سل  ب�سفتهم  غريهم  اإىل  النظر  دائمو 
توجيهات اآبائنا اخلاطئة، فهم ي�سرون على مقارنتنا بغرينا عند كّل 

ا ل نراه. منا�سبة، حتى نظن اأن بنا خلًل ما، نق�سً

ركب �سيارته وق�سد املدر�سة، منظر ال�سروق يف ال�سحراء به �سٌر 
ينعك�ش  النخيل،  بني  من  فرتاها  ال�سم�ش  تطلع  اآ�سر،  جماٌل  عجيب، 
�سعاعها من على رمال ال�سحراء الناعمة، وكاأنها اأحجاٌر كرمية ت�سرُّ 

الناظرين.

ما  يوم  كّل  يف  امل�سي  على  جمرًبا  كان  حني  الأيام،  تلك  ا�سرتجع 
يقارب الع�سرين كيلو مرًتا، لأنه ل ميلك اأجرة النقل، �سارت ذكرى، 
لي�ست�سعر قيمة  ال�سنك تلك، ما كان  اأيام  اأحياًنا جميلة، فلول  يراها 

النعمة التي حظي بها.

ولكن الفقر موجع، يخّلف جراحه يف النف�ش، فاأنت اأحياًنا تنك�سر، 
املال،  من  مبلًغا  يقر�سك  اأن  �سديًقا  فت�ساأل  اأودك،  يقيم  ما  جتد  ل 

وحني يرف�ش اأو يعتذر ت�سعر مبديٍة حادة جتتّز قطعًة من قلبك.

)هناك من يريد خطبة اأ�سماء(

جفل، التفت اإىل املقعد اخللفي، تخّيل اأن اأحدهم يخاطبه، اإل اأن 
ال�سوت اآٍت من الداخل. 

جّن جنونه حني اأخربته �سمّية بذلك، اإنها على معرفٍة مبا بينهما، 
ل، لن ي�سمح بذلك، لن يخ�سر من فّجرت ينابيع احلّب يف قلبه، �سيقاتل 
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على  �سيقوى  كيف  رمق،  اآخر  �سيقاوم حتى  الدنيا،  اأجلها جيو�ش  من 
العي�ش بعدها، لقد باتت ت�ساوي احلياة مبا فيها، اإن خ�سرها فل خري 
لي�ش  ل،  اأجلها..  بروحه من  ي�سحي  اأن  م�ستعٌد  اإنه  يف حياته عقبها، 
جمّرد كلم، اأق�سم اأنني اأتنازل لها عن روحي اإن طلبت، يظنون باأنني 
اأبله جبان، �سريون ما فعله بي حّبك، كيف نفخ يّف ال�سجاعة والعزمية، 

جعلني حبك اإن�ساًنا اآخر، �ساأكون خائًنا اإن تخّليُت عنك.

)كتبُت هذه الق�سة اأرجو اأن تعجبِك(

 عاملته بطيبة �سديدة، كان زميلها يف نف�ش العمل، الوحيدة التي 
ا�ستطاعت حتطيم قيود قلبه واإطلق �سراحه، ظل مرتدًدا بني الإقدام 
والإحجام، ولكن حني غمر احلّب قلبه، طرد منه الرتدد واجلنب وزرع 

فيه اجلنون.

هو معلم اللغة العربية اجلديد الذي تعاقدوا معه للعمل مع اأطفاٍل 
حتّب  كانت  الطبيعي،  العلج  اأخ�سائية  وهي  خا�سة،  حاجاٍت  ذوي 
الذي  احل�سن  الدنيا،  حنان  فيها  راأى  بلطف،  وتعاملهم  الأطفال 

�سيعّو�سه الق�سوة التي عاناها مذ ُولد.

�سار ي�ستغل املواقف التي يكونان فيها وحيدين، يلطفها، ي�ساألها 
عن الأطفال، قراأ يف عينيها قبوًل �سّجعه على املزاح معها، حني �سحكت 
اأول مّرة �سعر اأنه يف اجلنة، اأ�سيب بدواٍر لذيذ كاد ي�سرعه، التمعت 
غادرت،  ترّقبها حتى  فتخاله جمنوًنا،  اأمامها  يبكي  اأن  عيناه، خ�سي 

هرع اإىل احلمام، اأقفل على نف�سه.. وبكى.

ل يكتمل الفرح اإل بالدموع..
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تلك  انبثق وجه فدوى،  اأين  يعرف من  امللئكّي، ل  له وجهها  لح 
ومن  احلّرا�ش  على  التحية  األقى  املدر�سة،  اإىل  و�سل  املجنونة،  الفتاة 
وجدهم يف طريقه، دخل مكتبه، �سّغل احلا�سوب، ما زال بع�ش الوقت 

حتى يبداأ اليوم الدرا�سي، فتح روايته اجلديدة واأكمل.

x
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َ
هي

)اأتعرف اأنني بّت اأحّب الروايات؟ كنُت اأظّنها م�سيعًة للوقت، وكم 
كنُت خمطئة، اإنها عامٌل اآخر، مفتاُح باٍب �سّري، يك�سف عن مرٍج وا�سع 

من زهور مل اأكن لأراها(

ذاكرة  ميلكون  الروايات  كّتاب  خيالها،  يف  الرقيقة  ب�سمته  طافت 
ل  فهم  ولذا  عملهم،  عليها  يقوم  التي  الأ�س�ش  اإحدى  وهي  حديدّية، 
ين�سون ب�سهولة، وتلك واحدٌة من ماآ�سيهم، تظّل الذكريات يف روؤو�سهم 
اأبًدا، ل ي�ستطيعون اخلل�ش منها، ورمبا يكونون من بني ندرة يقوون 
على العودة اإىل املا�سي والعي�ش فيه، ا�ستح�ساره بكامل تفا�سيله التي 

حدثت، دون �سياع قيد اأمنلٍة منها.

لو عرفُت اأن هذا الأبله �سيفتق جروحي، ما كنُت اقرتبت منه، اإنه 
حكايٍة  اإىل  �سيقودين  نوًرا  ظننته  الفرا�سة،  ي�سطاد  الذي  النور  مثل 
�ساأتهياأ  ح�سًنا،  وطماأنينتي،  بايل  راحة  اأحرقت  نار  به  واإذا  م�سّوقة، 

للذهاب اإىل عملي، النهماك يف العمل ُين�سي..
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 ولكن لي�ش اجلميع، هم�ش و�سوا�سها، اإنها تدرك هذه احلقيقة، بيد 
اأنها حتاول الحتيال على نف�سها، تتمنى اخلل�ش من تلك الذكريات 
تت�ساقط  ينفرط،  حني  خرز،  من  طوٍق  مثل  الذكريات  اإن  وغريها، 

تباًعا.

�سقطت خرزٌة اأخرى من الطوق، �سدر عنها رنني قوّي، دّوى �سوته 
األ  اأمامها، جتتهد يف  تتقّلب  اأيامها  �سور  بيديها،  �سّكتها  اأذنيها،  يف 
تراها، غري اأنها كلما حاولت اإبعادها، عاندتها والت�سقت بوجهها، تلّح 

عليها باأن تطالعها جّيًدا.

ظهر والدها، كان قادًما من عمله، عبو�ش الوجه، التزموا ال�سمت 
اأن ين�ساها، ل ي�ساأل عنها هذه املّرة،  حني دخل، لذت بالقبو، متّنت 

ا اأج�ش: ا قويًّ جاء �سوته حادًّ

)فدوى(

اأملها  على  تكّورت  راأ�سها،  يف  �سوته  وترّجع  وجهه،  لها  لح  كلما 
وحزنها، جتتهد يف حماية نف�سها من �سرباته القوّية.

�سعدت من القبو م�سرعًة، راأت احلزام بيده، انهمرت الدموع من 
عينيها، كانت دموع تو�ّسل ورجاء.

)ماذا تفعلني؟(

تلعثمت وهي تلملم باحلروف لتقولها، تلّقت اأّول جلدة.

)ب..ل..ع..ب(
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فكانت  داخلها،  يف  اأما  رعًبا،  تر�سح  فمها  من  احلروف  خرجت 
تلعنه، تقول بلغٍة اأخرى: نعم كنُت األعب، األ ترى باأنني ما زلت طفلًة 

اأيها الظامل؟

ا، متّنت اأن يحميها  تلّقت اجللدة الثانية، مل حتتملها، �سقطت اأر�سً
اأحدهم من هذا الوح�ش، وملا راأت اأمها واإخوتها مكّومني يف الزاوية، 

عرفت اأن ذات امل�سري ينتظرها.

ج�سدها  اأن  �سعرت  الأليمة،  الذكريات  هذه  طاردًة  راأ�سها  رّجت 
يوؤملها، دخلت لتاأخذ حماًما دافًئا، يهدئ من روعها. 

لقد تخّل�سُت من تلك الأيام، تغّلبت عليها، اإل اأن ذكرياتها، تاأبى 
مفارقتي، تلزمني، ل اأعرف مَل، رمبا لأ�ست�سعر النعمة التي بّت فيها، 
اجلذور  تلك  اقتلع  يف  يفلح  فقد  النف�سّي،  الطبيب  زيارة  علّي  رمبا 

ال�سامة من عقلي.

خرجت من احلّمام، مل تنم �سوى �ساعتني، انهمكت يف الذكريات 
والكتابة، كحالها يف كّل مرٍة، ارتدت ثيابها، و�سعت اأغرا�سها املهّمة 

يف حقيبتها ال�سخ�سّية، ركبت يف �سيارتها، وم�ست نحو عملها.

)هذي اآخر اأياٍم لنا يف اجلامعة(

عاد �سوته يدغدغ ذاكرتها احلنونة التي تاأبى طرد طارقي اأبوابها، 
ُتدخلهم، وتدعهم يجل�سون اأينما �ساوؤوا.

)نعم، مل يحدث جديد معك؟(

اإىل دول  �ساأ�سافر  البلد �سحيحة، لكن ل تخايف  الوظائف يف  )اإن 
اخلليج، فتخ�س�سنا مطلوٌب هناك بكرثة(
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)يعني �ساأنتظر مزيًدا من الوقت(

)جمّرد �سنة اأو اأقل(

انتابها �سعوٌر باخلوف، متّنت لو اأنها مل تلتِق به، لقد قلب حياتها 
التي  الكلمة  تلك  الظروف،  �سيقاوم  خمتلًفا،  ظّنته  عقب،  على  راأ�ًسا 

فّرقت بني كثرٍي من القلوب العا�سقة.

وداع(،  )قهوة  اجل�سمي  ح�سني  اأغنية  �سّغلت  لها،  يبت�سم  البحر 
اأعادتها منذ الأم�ش مئات املّرات، اأدمنت �سماعها، فيها عّزة، وحتكي 
ق�سًة نعي�سها كّل يوم؛ اأنتظرك طويًل فل تاأتي، وحني تقرر اأن جتيء، 

اأكون مللتك وقررُت اأنا البتعاد.

راأته  الذاكرة،  اليوم وطرق باب  تنهيدة عميقة. رجع ذلك  زفرت 
وهو يدلف اإىل قاعة مناق�سة الكتاب اجلديد، كانت جتل�ش ر�سينة حتى 

دخل، ففقدت توازنها، اإل اأنها متا�سكت.

ال�سباب  من  جمموعًة  اإن  لها  قالت  �سديقتها،  جلبتها  قد  كانت 
جديًدا،  كتاًبا  يناق�سون  �سهر  كل  ويف  للقراءة،  نادًيا  اأ�س�سوا  املثقفني 
ذهبت، ل تعرف اأكان ذلك من ح�سن حّظها اأم من �سوئه، كان �سديد 
احلما�ش، يتكّلم بطلقة وف�ساحة، اأذهلتها �سخ�سّيته، كانت تظّنه من 
عاملها  يف  تعي�ش  التي  الفئة  تلك  احلياة،  اأعداء  املف�سومني،  املثقفني 
اخلا�ش، وتعتقد باأنه العامل الأف�سل، وتنظر اإىل الآخرين بدونّية، غري 

اأنه فّند معتقداتها اخلاطئة.

اأبهرها، كان ذلك الإن�سان املمّيز الذي بحثت عنه، حدث بينهما 
ابت�سم  ارتباكها،  زاد  لذيذ  تياٌر  ل�سعه  اأعينهما،  التقت  حني  جتاذب، 

لها، وكاأنه يرّحب بها، ا�ستحت، متّنت اأن ترك�ش خارجًة من الغرفة. 
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نحن نعتقد اأن بع�ش الأ�سياء حتتاج اإىل معجزاٍت كي تتحقق، لكنها 
يف الواقع ل تتطلب اأكرث من اأمنية واآمني عميقة.

وهذا ما حدث معها، بعد انتهاء جل�سة املناق�سة، فوجئت به اأمامها 
يقول:

)اأت�سمحني يل بدعوتك على �سيء؟(

x
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شمٌس آفلة

ديناًر�،  خم�سني  وكانت  �ملغّلف،  يف  وجدتها  �لتي  بالنقود  ��سرتت 
دفرًت� للكتابة وجمموعة �أقلم، وجلباًبا الأمها، وحذ�ًء الأبيها، بكى حني 
�أخرجت �حلذ�ء من �سندوقه، تذّكر ق�سوته عليها و�رسبه لها، رّبتت 
على ر�أ�سه، هّونت عليه، قالت له �إنها ت�ساحمه من كّل قلبها، تنى لو 

�أن �هلل �أعطاه بناٍت بداًل من �لذكور �لذين �أمعنو� يف �إهانته.

على  عملت  �لكتابّية،  مهار�تها  تطوير  يف  �أمينة  �ل�سيدة  �ساعدتها 
بتنقيح  قامت  �أمينة  �ل�سيدة  �أن  فدوى  عرفت  �سعفها،  نقاط  معاجلة 

تها �لتي �ساركت فيها بامل�سابقة، ولوالها ما كانت لتفوز �أبًد�. ق�سّ

وهم  ثلثتهم  على  ُقب�ش  �إخوتها،  �سجن  �إثر  بطماأنينة  حظيت 
�سنني،  ب�سع  �ل�سجن  يف  �سيقبعون  م�رسف،  على  �ل�سطو  يحاولون 
خري  على  غيابهم  ��ستغلت  �أنها  غري  عليهم،  باالأ�سى  فدوى  �سعرت 

وجه، عّم �ل�سلم �لبيت، �الأب يد�وم على �ل�سلة، �الأم، �آٍه منها �الأم..
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ا يد�فع  �أمي حزينة على �أبنائها، تلّح على �أبي باأن يعنّي لهم حماميًّ
�أن ي�رسقو�،  الأبنائي  ا، كيف  لب�سً �الأمر  �أن يف  �أكيد  لب�ٌش،  عنهم، ثمة 
كما  حاله  على  �أبي  كان  لو  �الأر�ش..  هذه  يف  �أوالد  �أف�سل  �إنهم 
�ل�سابق، ل�رسبها و�ستمها و�تهمها ب�سوء �لرتبية، �إال �أنه �أخذ ي�سرّبها، 

ويطلب منها �أن تدعو لهم، لعّل �هلل يهديهم.

كتبت فدوى ق�س�ش �إخوتها، كانت حمتارًة، فمّرًة جتعلهم جمرمني 
�سحايا  فهم  �لعذر،  لهم  تلتم�ش  و�أخرى  معهم،  �لتعاطف  ينبغي  ال 
بيئة مري�سة، عر�ست �لق�س�ش على �ل�سيدة �أمينة، طارت فرحة بها، 
قالت لها �إن �الأدب �حلق هو �الأدب �لذي يعرّب عن معاناة �لب�رس، و�لكاتب 
�جليد هو �لذي يعي هذه �ملعاناة ويخّطها طمًعا يف تغيريها، �إنه �ساحب 

ر�سالٍة �سامية �إن مل يحافظ عليها �سيفقدها.

دّونت ن�سائح �ل�سيدة �أمينة يف �آخر �سفحات �لدفرت، كلما �سمعت 
يف  �الإن�سان  قدرة  على  مثااًل  �ّتخذنها  �ملعّلمات  كتبته،  جديًد�  �سيًئا 
من  تعّجنب،  �حلاد،  بذكائها  �أذهلتهن  �الأف�سل،  �إىل  و�لتحّول  �لتبّدل 
�أين لها كل هذ�؟ ومَل كانت تخفيه؟ �ساألن �ل�سيدة �أمينة عن �لو�سفة 
�ل�سحرّية �لتي ��ستخدمتها معها، رغنب يف جتريبها مع بقية �لفتيات، 

قالت لهن كلمًة و�حدة: �حلب.

�الإن�سان..  يف  ما  �أف�سل  ُتخرج  �لتي  �ل�سحرّية  �لكلمة  تلك  �حلب 
تعني وردة نف�سه على دح�ش �ل�سوك.. تفتح لها طاقًة ت�سمح ل�سعاع 
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�حلياة ب�سقيها لتنمو.. تاأخذ بيد �مللك يف د�خله.. تده بالقّوة ليهزم 
�لظلم.. فيطلع نوره.. تر�ه فتح�سبه �إن�ساًنا �آخر.

�حلياة  تلك  �حلياة،  حتب  �أنها  �سعرت  فدوى،  قلب  �إىل  �حلب  نور  نفذ 
�لقاتة ��ستحالت طبقاٍت من غيٍم ناعم، تتقافز فوقها، تدفعها الأعلى، 
ُترى  �الأوجاع  كانت  لو  �أوجاع،  من  �الآخرين  قلوب  يف  ما  على  تّطلع 

ا ومل يتقاتلو� مطلًقا. الحت�سن �لب�رس بع�سهم بع�سً

كل �لقلوب موجوعة، �أوجاعها على قدر �حتمالها؛ �لقلب �لكبري 
وجعه كبري، �الأ�سغر وجعه �أقل، ومن ال ميلك قلًبا.. خاٍل من �لوجع!

كانت جتل�ش ذ�ت �سباح م�رسق يف ز�وية �ملدر�سة، تكتب خاطرًة 
نه�ست  �أمامها،  ر�أتها  �أمينة،  بال�سيدة  ت�سعر  مل  �ل�سباح،  يف  لها  عّنت 
ب�رسعة، �عتذرت منها الأنها مل ترها، �أخربتها �أن ال باأ�ش، �ل�سيدة �أمينة 
كاأنها تخفي �سيًئا ور�ء ظهرها، طلبت من فدوى �مل�سي معها، ملحت يف 
لها  باأن جتلب  �ل�سعادة، فقد وعدتها  �أمينة كتاًبا، غمرتها  �ل�سيدة  يد 
�أن يكون قارًئا جّيًد�، هذ� ما قالته  كتاًبا �سّيًقا، فالكاتب �جلّيد يجب 

لها.

كم عمرك يا فدوى؟ 	

��ستغربت �ل�سوؤ�ل، فال�سيدة �أمينة بالتاأكيد تعرف كم عمرها.

خم�ش ع�رسة �سنة. 	
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�أ�سياء  	 حتقيق  على  قادرٌة  و�أنِت  تتغرّي،  �سوف  �الآن  منذ  حياتك 
عمرك،  مثل  يف  �أعمااًل  ن�رسو�  من  نادرون  كثريون،  عنها  عجز 
�أمامك فر�سٌة �إن �أح�سنِت ��ستغللها ف�سي�سبح لِك �ساأٌن عظيم، 
�بنتي  الأحب  كنُت  ما  �أجنبت  �أنني  ولو  �أُجنب،  مل  �أنني  تعلمني 
�أنا  وها  حتقيقه،  عن  عجزُت  �لذي  حلمي  �أنِت  �أحبك،  مثلما 

�أ�سعك على بد�ية �لطريق لتحّققيه.

كانت  �لتي  �أمينة،  �ل�سيدة  كلم  من  �لكثري  فدوى  تفهم  مل 
�إياه،  �أمينة �لكتاب، ناولتها  عيناها مبتّلة بالدموع. �أخرجت �ل�سيدة 
كادت جتّن حني ر�أت ��سمها على �لغلف �الأمامي، فدوى جابر، و��سم 

�ملجموعة �لق�س�سّية، حكايات من حتت خط �لفقر.

د�ٌر  لديه  �سديق  مع  تو��سلت  باأنها  �أمينة  �ل�سيدة  �أخربتها 
�لق�س�سّية فلم يرتدد بقبول ن�رسها،  للن�رس، عر�ست عليه �ملجموعة 
�حت�سنتها �ل�سيدة �أمينة، طلبت منها �ملو��سلة يف هذ� �لدرب، فكل من 
قر�أ جمموعتها ُذهل، وخا�سًة حني يعلمون �أنها لفتاٍة مل تتجاوز �خلام�سة 

ع�رسة من عمرها.

ما �أجمل �حلياة حني تعيد �ل�سعادة لقلٍب مّزقته �الأحز�ن!

لكن!

x
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حبٌر مفقود

حلق بح�ّسان �لذي �أفرج عنه قبله باأ�سبوع، خرج من �الإ�سلحية 
ا كثيف  �أ�ستاًذ� يف �جلرمية.. بحث عن بيت ح�ّسان، �لذي كان يقطُن حيًّ
�ل�سّكان يف مدينة �لزرقاء، وهو من �الأحياء �لتي ي�رسب فيها �ملثل على 

م�ستوى �الأردن قاطبًة يف �الإجر�م.

رّحب به ح�ّسان، كان حمزة يتحّرق للقاء �سفو�ن، �بن عّم ح�ّسان. 
يف �مل�ساء �أخذه ح�ّسان �إىل بيٍت يوؤمه �سباٌب ُكرث، مبثابة وكر يلجاأ �إليه 
تخّلى  و�جلوكر،  �حل�سي�ش  دخنو�  �خلمر،  �رسبو�  �ل�سو�بق،  �أ�سحاب 
حمزة عن �سمته بعد �أن فعلت �مل�رسوبات فيه �أفاعيلها، هَو �أ�سغرهم 
ا، بيد �أنه ��ستثنائي، ميلك �سمات �لقائد �لتي يفتقرون �إليها، ق�ّش  �سنًّ
وقت  حان  به،  �أعجبو�  خياله،  تاأليف  من  م�سحكة  حكاياٍت  عليهم 
�رسعه  ح�ّسان،  م�سارعة  منه  طلبو�  �لقبول،  �ختبار�ت  �إىل  �إخ�ساعه 
�لتغّلب عليه،  �جلّثة، تّكن من  ا �سخم  �نتقو� له �سخ�سً �لب�رس،  يف ملح 
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�سامًتا  ظّل  فعله،  ردة  روؤية  يرومون  وهّدده،  م�سّد�ًسا  �أحدهم  ��ستّل 
�ساكًنا، مل يظهر عليه �خلوف، مع �أنه يرجف من �لد�خل، �إال �أن عقله 

�ملخّدر و�أع�سابه �مل�سرتخية �ساعد�ه يف �حلفاظ على هدوئه.

دخل من �لباب �ساٌب مفتول �لع�سلت، ميلك كاريزما قوّية وهيبًة 
فريدة، فر�ش ح�سوره �ل�سمت و�الحرت�م على �جلال�سني، كانو� ثلثة 
و�سفه  كما  تاًما  �سفو�ن،  هو  �لد�خل  �أن  حمزة  حد�ش  �ساًبا،  ع�رس 
هو  وها  عنه  �إيجابّيًة  �سورًة  كّون  �لفور،  على  به  �أُعِجب  ح�ّسان، 

ير�ّسخها يف نف�سه.

طلب �إليهم ب�سوٍت و�ثق �أن يتوقفو� عن �لعبث، تناول زجاجة برية، 
حمافًظا  ظل  عميقة،  �أنفا�ًسا  منها  عّب  ح�سي�ش،  �سيجارة  �أ�سعل  �رسبها، 
على �رس�مة ملحمه، يف عينيه بريٌق عجيب ي�سي باأن قلبه مّيت، فطن 

لوجود حمزة، �ساأل ح�ّسان عمن يكون هذ� �ل�ساب.

)حمزة، �سديقي يف �الإ�سلحية، وهو ر�غٌب يف �لتعرف عليك(

�رسب  نه�ش،  باالإهانة،  حمزة  �سعر  عنه،  �أ�ساح  ثم  بعينيه،  ر�زه 
بحمزة  حلق  �سفو�ن،  من  ح�ّسان  �عتذر  وخرج،  بقدمه  برية  زجاجة 

�لذي كان يف �أوج غ�سبه.

)جمنون �أنت؟ �إنه م�ستعٌد �أن يقتلك دون �أن يرّف له جفن(

)و�أنا ال �أخافه وال �أخاف �ملوت(
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)�أرجوك، �خف�ش �سوتك، ال تدعه ي�سمعك(

رفع �سوته �أكرث وقال:

)فلي�سمع �أنا ال �أكرتث له، �إنه جمّرد هيكل فارغ(

�أ�سفل  يف  بقّوة  لكمه  حمزة،  من  �قرتب  �لغرفة،  من  �سفو�ن  خرج 
�لقّوة وال ي�سقط، رّد  �أحدهم بتلك  �أول مرة يلكم  ذقنه، كانت تلك 
�أن  يعرف  ح�ّسان  ت�سارعا،  تلحما،  معدته،  يف  قوّية  بلكمٍة  حمزة 

حمزة قوّي لكن �أن ي�سمد �أمام �سفو�ن! كانت مفاجاأة مل يتوقعها.

ُتك�رس  كي  �سفو�ن،  ُيهزم  �أن  تنو�  �ملعركة،  �لغرفة  يف  من  ر�قب 
�سوكته، وبعد عر�ٍك طويل، تعرّثت قدم حمزة، ف�سقط، �سقط �سفو�ن 

فوقه، رفع يده �إىل �أعلى، وقبل �أن ت�سل وجه حمزة، توّقف.

نه�ش من فوقه، مّد �إليه يده، رفعه عن �الأر�ش، طلب منه مر�فقته 
دخوله  و�سبب  حياته،  عن  �لطريق  يف  �ساأله  قريب،  مقهى  �إىل 
�الإ�سلحية، �أجابه، ��ستف�رس منه عن �سبب طلبه من ح�ّسان �لتعرف 

عليه.

)�أريد �لعمل معك(

)�لعمل يف ماذ�؟(

ا، كرر �سوؤ�له: و�سل �ملقهى، �قتعد� ركًنا ق�سيًّ
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)�لعمل يف ماذ�؟(

و�أنا  �ملال،  من  طائلة  مبالغ  على  ح�سلت  �أنك  ح�ّسان  من  )علمُت 
م�ستعٌد لعمل �أّي �سيء للح�سول على �ملال(

)تعجبني �رس�حتك، ولكنك ما زلت �سغرًي� على مثل هذ� �لعمل(

)عرفُت �أنك كنت �أ�سغر مني حني �لتحقَت به(

�بت�سم �سفو�ن، ر�أى يف حمزة بركاًنا يغلي، قنبلًة موقوتة متاأهبة 
للنفجار يف �أي وقت.

)ولكن �لعمل لي�ش �سهًل كما تظن، �إنك حتمل روحك على كّفك، 
من �ملحتمل �أن تخ�رسها يف �أي حلظة(

)مل تكن حلياتي قيمة بل مال ولن تكون، لئن �أموت خرًي� يل من �أن 
�أعي�ش و�أنا فقري(

)ح�سًنا، �أمهلني �أ�سبوًعا وبعدها تعال الأعطيك �خلرب �ليقني(

x
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هَو

انتهى اليوم الدرا�سّي احلافل، العمل يف التدري�ش مرهق، كان يظّن 
اأنه العمل الأ�سعب يف احلياة، حتى بداأ يزاول الكتابة، اأيقن حينها اأن 
ل عمل اأ�سعب من الكتابة، وخا�سًة يف وقتنا احلا�سر، مع وجود هذا 
ال�سيل املتدّفق من الكّتاب، والكمّيات املهولة من املوؤلفات، اأزف ف�ساد 

ذوق القراء.

ل  فيجدها  يقراأها  وكّتابها،  املوؤلفات  بع�ش  انت�سار  ُيده�سه  كان 
ت�ستحق كّل ذلك، ويقراأ موؤلفاٍت مغمورة لكّتاٍب مغمورين، فيعجب بها 
وحينما  امليدان،  هذا  اإىل  الدخول  األبتة  �سهًل  يكن  مل  اإعجاب،  ا  اأميَّ
دخله، و�سار �سعًبا اخلروج منه، اأ�سيب بحالة اإدمان، �سارت الكتابة 
اأفكاره، ميزج ق�س�ش  اإليه، يفرغ فيه م�ساعره قبل  الذي يفزع  عامله 

النا�ش بخياله اجلامح، فينتج عن ذلك حكاياٍت جميلة.
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جلب بيتزا من )بيتزاهت(، لحت له اأيام اجلوع، كان يق�سي يوًما 
كامًل ل يتناول فيه �سوى وجبة واحدة، واأحياًنا ل يجدها، ترى ماذا 
فعلنا لك يا بلدي لتق�سي علينا هكذا؟ اأول�سنا من يدافع عن ترابك؟ 
اأمل نحتمل يف �سبيل  واإخواننا بدمائهم حلمايتك؟  اأبناوؤنا  األ ي�سحي 
رفعتك كّل هم؟ ملاذا اإذن ل تك�سفني عن وجهك اجلميل اإل لل�سو�ش؟ 
الفقر  وجه  العبو�ش،  الوجه  �سوى  منك  نرى  ول  مفاتنك  لهم  تبدين 
تق�سو  اأبناوؤك؟ فكيف  باأننا  تقولني  األ  والذل،  الإهانة  واحلاجة، وجه 

اأٌم على اأطفالها.

ت الأ�سئلة م�سجع راحته، رّج راأ�سه، اإنه جمّرد ما�ٍش وذهب،  ق�سّ
العديد من  اأبنائها، وجد هنا  تق�سو على  التي  الوحيدة  مل تكن بلده 
القادمني من  العاملني  الكثري من  اأ�سد،  وبدرجٍة  تفعل ذلك،  البلدان 
دول �سرق اآ�سيا واأفريقيا، وجوههم خرائط للعوز والفاقة، يعملون دون 
�سكوى، ياأخذون جزاء اأعمالهم نقوًدا قليلة، اإل اأنها بالن�سبة لهم ثروة 
ِخرون منها، وير�سلون جزًءا اإىل اأ�سرهم الرا�سخة حتت نري  طائلة، يدَّ

الفقر واجلهل وال�ستعباد.

الأو�ساع  ا�ستمّرت  اإن  ل؟  ومَل  ال�سعوب؟  تلك  ملثل  يوًما  نتحّول  هل 
ا  بالرتّدي فل منا�ش من ذلك، قدح بباله حديث ابن بلده، كان مري�سً
ب�سورٍة وا�سحة، �ساأله ملاذا مل تاأخذ اإجازة؟ رّد باأنه يخاف اأن يتخلوا 

عنه اإن غاب، اإنه م�ساٌب بفوبيا ا�سمها: العودة اإىل الوطن!

هنا جنة اهلل على الأر�ش بالن�سبة للوافدين، الإمارات دولة حديثة، 
معاملتها  احلدود،  اأبعد  اإىل  مرن  نظامها  جميل،  فيها  �سيء  كّل 
عن  ناهيك  يكون،  ما  اأف�سل  من  التحتّية  البنية  �سل�سة،  الر�سمّية 
معا�ساتها ال�سخمة، والتي تفوق معا�سات الأردن بثلثة اأ�سعاف وتزيد. 
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)توجد فر�سة عمل(

حلم  اإنه  بال�سفر،  حلم  طاملا  ذلك،  �سمع  حني  اأذنيه  ي�سّدق  مل 
موهبته،  اأو  تعبه  يقّدر  من  وطنه  يف  يجد  مل  واملقهورين،  املظلومني 
اجتهد كثرًيا حتى حظي بدرجة الدكتوراه يف اللغة العربية، ومع ذلك مل 
تتح�ّسن حالته، بل على العك�ش متاًما، �سار الظلم اأ�سّد وطاأة، فهو يعمل 
باأمٍل  اأدنى من موؤهله، كان ي�سعر  اإمرة مدراء يحملون موؤهلٍت  حتت 
حاٍد يف كبده وهم ينّظرون اإليه، ي�سمت، ل يقاطعهم، يتجّرع مزيًدا 
ومزيًدا من القهر وي�سمت، وحني ينفرد بنف�سه، يبكي، ل �سيء بيده 
�سوى البكاء، مل يعرث على )وا�سطة( ت�سّهل و�سوله اإىل مكاٍن ي�ستحّقه، 

املكان الذي حلم به من �سغره، التدري�ش يف اجلامعة، ولكن هيهات.

حرمه  مثلما  ذلك  حرمه  الدولة  موؤ�س�سات  يف  امل�ست�سري  الف�ساد 
كثرًيا من حقوقه، وملا �سمع �سوَت �سديقه يقول:

)توجد فر�سة عمل(

مل يرتدد حلظًة واحدًة يف القبول، �سيح�سل على املال وبعدها ل 
نعم  �سيحّب،  ويتزّوج،  بيًتا  لي�سرتي  يكفيه  مبلًغا  �سيجمع  مهم،  �سيء 
حدث  مثلما  حبيبته  �سياع  يخ�سى  لن  قوّي،  بقلٍب  املّرة  هذه  �سيحب 

�سابًقا.

)اإنك كاتب فذ(

كاد يغمى عليه من الفرحة، ابت�سم، تلك الب�سمة البلهاء التي تقول 
ل اأعرف كيف اأرد.

)هل تطمح اأن ت�سبح كاتًبا؟(
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ابتهج  عينيها،  ي�سّع من  الإعجاب  بريق  راأى  نعم،  اأن  براأ�سه  اأوماأ 
قلبه، كان يرق�ش فرًحا، اأخرًيا عرث على فتاٍة حتّبه، حد�ش باأن احلب 
�سلحه القوّي الذي �سيمكنه من النت�سار يف حال خا�ش معركًة مع 

الفقر.

)األديك ق�س�ش اأخرى؟(

يحّبذن  الفتيات  اأن  يعرف  اأحمق،  لي�ش  اإنه  بالإيجاب،  راأ�سه  هّز 
بال�سهرة  يحلم  �ساحله،  يف  اأخرى  نقطٌة  وهذه  بالكّتاب،  الرتباط 
واملال، ظّن الكتابة فر�سًة �ستنجيه من براثن الفقر واخلوف، �سيك�سب 
ماًل وفرًيا، فلقد �سمع باأن بع�ش الكّتاب ل عمل لهم �سوى الكتابة، اإذن 

فهم يح�سلون على مبالغ جيدة نظري الكتابة.

يف امل�ساء، فتح �سفحته على الفي�سبوك، ُذهل حني راأى طلب �سداقٍة 
منها، اأ�سافها ب�سرعة، ومنذ تلك اللحظة بات الفي�سبوك عامله الذي 

يق�سي فيه جّل وقته، وخا�سًة بعد فتح باب الر�سائل اخلا�سة بينهما.

x
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َ
هي

دخَلْت امل�ست�سفى الذي تعمل فيه، )م�ست�سفى برجيل(، وهو واحد 
الوظيفة كانت  اأبوظبي، ح�سولها على هذه  امل�ست�سفيات يف  اأكرب  من 

مبثابة طوق جناة.

)ماذا؟! ت�سافرين للعمل يف دولٍة غريبة!(

اأنها  اأخربتهم  وملا  وتف�سيًل،  جملًة  ذلك  واإخوتها  اأبوها  رف�ش 
�ستحظى مبعا�ٍش خيايّل مل يحلموا به يوًما، لنوا قليًل، وحينما اأطلقت 
الرقم يف وجوههم مثل �سحٍر فرعويّن، فرحوا، 2500 دينار اأردين، اإنه 
يعادل تقريًبا معا�ش وزير يف الأردن، قالت اإنها �ستحّول اإليهم كّل �سهٍر 
وافق فل  دام  وما  فوًرا،  وافق  الأب،  قلب  انتع�ش  كاملة،  دينار   1500

اأحد يجروؤ على معار�سته.

رافقوها اإىل املطار، اأبوها واأمها واإخوتها الثلثة، تنّف�ست ال�سعداء 
حينما دخلت املنطقة املمنوعة لغري امل�سافرين، تخّل�ست منهم دفعًة 
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من  خائفًة  ظلت  الطائرة،  يف  تركب  وهي  نف�سها  ت�سدق  مل  واحدة، 
وجود خلل مينعها ال�سفر، وما اإن حّلقت الطائرة حتى ان�سكبت دموع 

الفرح من عينيها.

بداأت حياًة جديدة، ف�سًل �سعيًدا واحًدا يف كتاب حياتها التعي�ش، 
لها، �سمن �سوابط ومبادئ مل  تفعل ما يحلو  اأمرها،  نا�سية  امتلكت 
ُتفلح ق�سوة احلياة يف تغيريها، اأ�سكنوها �سقًة مكّونًة من غرفٍة ومطبخ 
اأجمل من ق�سر منيف، هَي  وحمام و�سالة �سغرية، كانت يف عينيها 
ُتنتهك حرمتها  ل  لها وحدها، غرفٌة  بغرفٍة خا�سة  التي طاملا حلمت 
من اأحد، وبعد �سبع وع�سرين �سنة حتقق ذلك احللم، ثم تواىل حتقيق 
�ساطئ  على  فيها  جل�ست  مرة  اأول  يف  اليومّي،  البحر  لقاء  الأحلم، 
وهبها جناحني  باخلّفة  �سعوٌر  ال�سعادة،  يفوق  ب�سيء  اأح�ّست  اأبوظبي، 
هذه  يحرمها  األ  اهلل  ناجت  وقتئٍذ  اخليال،  اأر�ش  اإىل  بهما  طارت 
ثم  الوطن!  اإىل  الرجوع  من  ليحميها  ير�سيه  ما  كل  �ستفعل  النعمة، 
لو  امل�ستحيل،  اإىل  اأقرب  كان  الأمر  هذا  قيادة،  رخ�سة  على  ح�سلت 
�سمح لها اأهلها باحل�سول على رخ�سة قيادة، فمن اأين �ستجمع املال 
�سيارًة  ابتاعت  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  ويف  هنا  اأنها  اإل  �سّيارة؟  لت�سرتي 

جميلة وحديثة )تويوتا كامري 2014(.

كانت  النف�سي،  الطب  ق�سم  فيه،  تعمل  الذي  الق�سم  اإىل  دلفت 
اأن  �سحيٌح  الب�سرية،  النف�ش  على  الطلع  املجال، حتب  بهذا  �سغوفة 
عملها كممر�سة ل يتيح لها فر�سة معرفة الكثري، بيد اأنها ت�سمع نتًفا 
ال�سّرّية،  �سديد  ق�سم  اإنه  اأحياًنا،  واملر�سى  الأطباء  بني  حديٍث  من 
داخل  يحدث  عّما  تافهة  كانت  مهما  معلومة  اأية  بنقل  لأحد  ي�سمح  ل 
حدوده، ويف حال حدث ذلك، يطرد الفاعل فوًرا ويحّول اإىل التحقيق، 

وقد ُي�سجن ب�سبب فعلته.
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لعتبارات  م�ستعاًرا  ا�سًما  ا�ستخدمت  تكتب،  اأن  قررت  حني  ولذا 
بع�ش  تكتب  اأن  نوت  لأنها  امل�سوؤولية،  من  الهروب  اأحدها  كثرية، 

الق�س�ش عن املر�سى النف�سيني.

املري�ش  حرارة  تقي�ش  عملها،  وبا�سرت  املمر�سات،  زّي  ارتدت 
�سارية،  اأمرا�ٍش  من  ي�سكو  كان  اإن  ت�ساأله  وطوله،  وزنه  و�سغطه، 
ح�سا�سّية لأدوية معينة، ت�سّجل اأجوبته على ورقة، ُتدخلها اإىل الطبيب.

ال�سرق  يف  النا�ش  زال  ما  ازدحاًما،  الأق�سام  اأقل  من  الق�سم 
يعتقدون اأن من يعود طبيًبا نف�سيًّا، ل بّد اأن يكون جمنوًنا، وخوًفا من 
كلم النا�ش، يحجم كثرٌي ممن يحتاجون اإىل علج عن الذهاب اإىل 

املخت�سني، ويف اأحايني كثرية تتفاقم م�سكلتهم، وتنتهي بكوارث.

الفلبني، فتاة رقيقة، طيبة، مثل  جاءت زميلتها )كيت( وهي من 
يف  معها  اأنها  تعرف  حني  تفرح  كثرًيا،  فدوى  حتبها  هادئة،  ن�سمة 
نف�ش وقت العمل، كيت فتاة تعول اأ�سرًة حمتاجة، �سمن لها عملها يف 
اأموٍر �ستى، كيت فطنة،  الإمارات توفري حياٍة كرمية لهم، حتدثتا يف 

ملحت حتّوًل يف فدوى، �ساألتها اإن كانت بخري، رّدت اأن اأجل.

ملاذا �ساألتني هذا ال�سوؤال؟ اأيكون بدا علّي تاأثًرا بعد لقائه؟ اآه منها 
احلياة! ل باأ�ش، لن يكون بقّوة الذي �سبقه )علء(.

) اأحتبني الروايات؟(

)كنُت ل اأطيقها(

)وما الذي جعلك تغرّيين راأيك؟(

اعرتاها احلياء، مل جتبه، ومن غريك، قالت يف نف�سها.
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ن�ساأ  بذلك،  اأخربهما  اجلميع  ا،  بع�سً لبع�سهما  منا�سبني  كانا 
بينهما حٌب جامح، كانا يف اأو�ساٍع متقاربة، كل �سيء بينهما م�سرتك؛ 
من ذات الطبقة الجتماعية، فقراء، ميلكان اأحلًما كبرية، متميزان 

يف درا�ستهما، يحّبان القراءة، يف �سخ�سيتهما �سيء من الغمو�ش.

بغريه،  ترتبط  األ  ووعدته  عمله،  فور  �سيخطبها  باأنه  وعدها 
�ستنتظره وتقف اإىل جانبه، متنّيا اأن يعمل مًعا يف م�ست�سفى واحد، لن 

تقدر على فراقه، �ستموت اإن ابتعدت عنه.

كان فرحتها الكربى، اأخرًيا �ستتزّوج اإن�ساًنا يحّبها وحتّبه، �سياأخذ 
بيٌت  لها  �سي�سبح  فيها،  تغرق  التي  الأحزان  بئر  من  وينت�سلها  بيدها 
تدير �سوؤونه، لن ُيتحّكم بها بعد اليوم، �ستعتق رقبتها من الرق الذي 

ُولدت فيه.

اإخوتها، ما زالوا يظنونها طفلًة  اأبيها وق�سوة  �ستخل�ش من غلظة 
�سغرية، ميطرونها بال�ستائم واأحياًنا ي�سربونها، ل باأ�ش �سينتهي ذلك 
قريًبا، اأبوها متلّهٌف لتخّرجها وح�سولها على عمل، يرتّقب ذلك اليوم 
من  �ست�سدده  البنك  من  �سخٍم  قر�ٍش  لأخذ  يخطط  ال�سرب،  بفارغ 
معا�سها، �ستعطيه النقود مقابل ال�سماح لها بالزواج، �ستقاتل من اأجل 

ذلك، �ستقاتل مثلما قاتلت لتدخل اجلامعة.

)جامعة! ومن اأين يل مب�ساريف اجلامعة؟(

مل ي�سفع لها جمموعها املرتفع يف احل�سول على منحة، والدرا�سة 
يف اجلامعة حتتاُج ثروة، بكت وانتحبت بل فائدة، هددتهم بالهرب، 
�سربوها قّيدوها، اأبوها مزارع ل معا�ش له، واإخوتها جنود يف اجلي�ش، 
ا ليبني كٌل منهم غرفتني يتزّوج ويعي�ش فيهما، مل تعلم  اأخذوا قرو�سً





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأمها، تلك املراأة امل�سكينة، هي التي �ستنقذها، غافلتهم ذات يوم  اأن 
وذهبت اإىل رجٍل ذي ماٍل من املح�سنني، رجته اأن يتكّفل بابنتها، اأ�سفق 

لدموعها وتو�ّسلها، وافق.

)هل اأنِت بخري؟(

بعد  القهوة  ل�سرب  اأفكارها، دعتها  �سوؤال كيت من وحل  اأخرجها 
انتهاء ورديتهما، حاجتها اإىل الف�سف�سة والرتويح عن نف�سها، دفعتها 

اإىل املوافقة.

x
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شمٌس آفلة

�أوج �حل�سارة و�لثقافة و�لعلم، ذلك حم�ش هر�ء.. ال  �إننا يف  يقولون 
�أعلم ما هي �ملعايري �لتي يعتمدون عليها حني يبوحون بهذ� �لكلم.

كيف نكون يف �لقمة وما ز�لت �لفتيات يف كثرٍي من �لدول يحرمن 
من �لتعليم، يجربن على �لزو�ج باأعمار �لورود، يحّركن ذ�ت �ل�سمال 
وذ�ت �ليمني دون �أية معار�سة، �نظرو� �إىل وجه �الأزو�ج حني يعلمون �أن 

زوجاتهم يحملن يف �أرحامهن بنات.

�أخربتها �ل�سيدة �أمينة باأن بع�ش �ل�سحفيني يرغبون باإجر�ء حو�ر 
�سحفّي معها، �ستذهبان �إىل �لبيت وتطلب من �أبيها �ل�سماح لها باأخذها 
جتربتها  عن  لتحّدثهم  �إذ�عي  برنامج  �سي�ست�سيفها  �إربد،  مدينة  �إىل 
باعتبارها �أ�سغر كاتبة يف �الأردن، ثم �ستلتقي بع�ش �ل�سحفيني، عجز 

عقلها عن �إدر�ك �أن هذ� حقيقة، لي�ش حلًما جميًل عابًر�.
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 �سعرت �أمها بالفخر حني �أرتها �لكتاب، �أما �الأب فكان ينتظر مغّلًفا 
�آخر، فالعمل يظل بل قيمة دون نقود، �أخرجت �ل�سيدة �أمينة مظروًفا 
�سيارة  يف  ركبت  ذهابها..  على  �ملو�فقة  بها  �نتزعت  دينار  مائة  فيه 
وكاأن  عظيًما،  فوًز�  �إذن  لفازت  �أمها،  كانت  لو  تّنت  �أمينة،  �ل�سيدة 

�ل�سيدة �أمينة قر�أت ما يدور يف نف�سها، فقالت بل�ساٍن حمب:

�إن �هلل ي�سع كًل منا يف ظروف تنا�سبه، تلك  )يا �بنتي يا فدوى، 
حكمته �سبحانه وتعاىل، فمثًل لو كنِت �بنتي، هل كنِت �ستكتبني 

تلك �لق�س�ش �لر�ئعة؟(

هلل،  �حلمد   ، كلٍّ على  باأ�ش  ال  حمّقة،  �إنها  نعم  �لكلم،  بهذ�  فّكرت 
قالت يف نف�سها.

�لطلبة وكاأنهم زهوٌر يف  �إىل �سارع جامعة �لريموك، ر�أت  �أخذتها 
خاطبتها  يوم،  ذ�ت  هنا  تكون  �أن  حلمت  قلبها،  �رتع�ش  و��سع،  حقٍل 

�ل�سيدة �أمينة ب�سوت �الأم:

ثلث  وبعد  و�جتهاد  جٌد  هنا،  �إىل  �لو�سول  �ل�سعب  من  )لي�ش 
�سنو�ت �ستكونني و�حدًة منهم، وهنا �لفر�سة كبرية، �ستجدين دعًما 
ومكتبًة فخمة ت�سقل موهبتك �أكرث و�أكرث، وبعد زمن �ست�سحني من 

�أكرب �لكاتبات يف �لوطن �لعربي(
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تزّوَدت بطاقٍة كبرية، �ستبذل �لغايل و�لنفي�ش يف �سبيل �لو�سول 
بال�سيار�ت  مكتظ  �سارٍع  يف  جميلة  ��سرت�حٍة  يف  جل�ستا  �جلامعة..  �إىل 
و�سندوي�ستني  برتقال  ع�سري  كاأ�سي  �أمينة  �ل�سيدة  طلبت  و�لنا�ش، 
بدت  �لقرية،  من  فدوى  فيها  تخرج  مرة  �أول  هذه  كانت  )زجنر(، 
�أِن�ست  �لتلفاز،  على  ت�ساهدها  �لتي  �ملناطق  تلك  مثل  �إربد  مدينة 

بوجود �لنا�ش.

على  تعرثين  خيالك،  �سحذ  ت�ستطيعني  �الأماكن  هذه  مثل  )يف 
�لعديد من �لق�س�ش كلما ز�د �الزدحام(

�أ�سدت لها عّر�بتها �لكثري من �لن�سائح، ظلت طول �لوقت �سامتة، 
�إم(، طلبت منها  �إذ�عة )�إربد �إف  �إىل مقر  �إن �ساألتها فقط، �أخذتها  جتيب 
�لب�سيطة،  �أن تتحدث بل خوف، حتكي بطبيعتها  �أن تتحلى باجلر�أة، 

فالب�ساطة تدخل قلوب �لنا�ش ب�سهولة.

كتابها  عن  �ساألها  ثم  فعلْت،  بنف�سها،  �لتعريف  �ملذيع  منها  طلب 
كانت  �لب�سيطة،  بلهجتها  حتّدثت  �ملكتوبة،  و�لق�س�ش  ن�رسه  و�آلية 
و�سط  �حلو�ر  �نتهى  عري�سة،  ر�سا  بابت�سامة  ت�سّجعها  �أمينة  �ل�سيدة 
على  حّثها  باهًر�،  م�ستقبًل  لها  توقع  �لفتاة،  بهذه  �ملذيع  �إعجاب 
�الحتفاظ بب�ساطتها ولهجتها و�أال حتّورها، �إن فعلت ذلك ف�سي�سمن لها 

طريًقا معّبًد� بالزهور �إىل قلوب �لنا�ش.

)كم �أنا فخورة بِك يا �بنتي(
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ت�سكرها،  كيف  تعرف  مل  �حت�سنتها،  �أمينة،  �ل�سيدة  لها  قالت 
بعد  �أجرت  �لعيون،  تقوله  ما  �ستفهم  نبيهة  �إنها  عينيها،  يف  نظرت 
ذلك حو�ًر� مع �سحفي، �ساألها بع�ش �الأ�سئلة، جاوبتها، ��ستف�رس منها 
عن �ال�سم �لذي ترجع �إليه �لف�سل يف ن�رس كتابها �الأول، مل ترتدد يف 

�لقول:

)�أمي �أمينة(

�أكرث  تتمنى  كانت  ما  �أمينة،  �ل�سيدة  عيني  من  �لدموع  هطلت 
لي�ست  �إنها  �لفتيات،  وم�ساعدة  للتعليم  نف�سها  وهبت  لقد  ذلك،  من 
يف  ب�سمة  ترك  يف  تاأمل  �لعمل،  �إىل  بحاجة  ولكنها  �ملال،  �إىل  بحاجة 
�ست نف�سها لذلك، �سعرت بعظمة �لعطاء، نعمة �أن  حياة طالباتها، كرَّ

تكون �إن�ساًنا يعني �الآخرين.

�أخذتها �إىل مطعم فاخر، قالت �إنها �ستحتفل باأول جناحاتها، تخال 
كانت  �لتي  �لفتاة  تلك  �أن  ي�سّدق  من  لها،  حدثت  معجزًة  �أن  فدوى 
تتمناه  مكاٍن  يف  باتت  �ملعّلمات،  لعقاب  �الآخرين،  ل�سخرية  مدعاة 

كثري�ت.

�إر�دة �الإن�سان معجزة..

بعد ذلك ذهبتا يف جولِة ت�سّوق، �بتاعت لها ثياًبا جديدة جميلة، 
�سنتني،  تكفيها  �سابًقا  لها  جلبتها  �لتي  �مللب�ش  �إن  فدوى  لها  قالت 
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رّدت باأن زيادة �خلري خري�ن، ظّنت فدوى �أن �مل�ستقبل �سيكون �سعيًد�، 
�ستكتب  نف�سها،  وتعيل  �ستعمل  بعدها  �جلامعة،  وتدخل  �سنو�ت 

ا مل تخطر على قلب ب�رس. ق�س�سً

�أعادتها �ل�سيدة �أمينة مع �لغروب �إىل �لبيت، دخلت حتفها �ل�سعادة، 
�لذي دخل �جلي�ش قبل  وجدت عندهم عّمتها �سيتة و�بنها خلدون 

�سهرين.

x
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حبٌر مفقود

فلم  بيته  يف  عنه  �ساأل  �سفو�ن،  ملقابلة  �لزرقاء  �إىل  حمزة  رجع 
يجده، ذهب �إىل ح�ّسان، �نتظر�ه يف �ملقهى، كان يتحّرق �سوًقا، يتلّهف 
ل�سماع مو�فقته على �الن�سمام �إليهم، ومع حلول �لغروب جاء �سفو�ن، 

كان منت�سًيا، �سّلم وجل�ش، نظر �إىل حمزة، ثم قال:

)تبدو ر�غًبا جًد� يف هذ� �لعمل(

)بالتاأكيد، ب�سورة ال تقبل �لنقا�ش(

)ح�سًنا، مربوك(

حياته،  كتاب  يف  ُتفتح  جديدة  �سفحٌة  هي  ها  �لفرح،  غمره 
�سيكون عنو�نها )�ملال �لوفري(، �سيجمع مااًل كثرًي�، �سيفعل ما يحلو له، 
� �إىل  ا، ياأمر فيطاع، لن يقوى �أحٌد على �سجنه، �سيظل حرًّ �سيغدو قويًّ

�الأبد، �سيوؤ�س�ش دولًة خا�سًة به، منذ �الآن ف�ساعًد�، �سيوّدع �ل�سعف.
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)ولكن علّي حتذيرك(

)كّلي �آذ�ٌن م�سغية(

ا عميًقا، زفره وكاأنه ُيخرج طًنا من �لذكريات  عّب �سفو�ن نف�سً
�ملكبوتة يف �سدره، ثم قال بل�ساٍن يقطر ندًما:

)من يدخل هذ� �ملجال �سيتبّدل، ولن ي�ستطيع �لعودة كما كان 
و��ستيقظ،  نام  كلما  �لبال  بر�حة  يهناأ  لن  �سُيم�سخ،  حاول،  مهما 
وحينما يكون وحيًد� �ستغزوه �الأ�سباح، حتاول نه�سه، وال يقدر على 

�لفر�ر منها، عندما تقرر دخول هذه �للعبة �لقذرة �ستكره نف�سك(

�أخرًي� يفح�ش  �أطرق حمزة يفّكر يف كلم �سفو�ن، ظّنه �ختباًر� 
لن  تخدعني،  لن  �لعمل،  هذ�  على  �حل�سول  يف  �حلقيقية  رغبته  فيه 

تنطلي علّي هذه �حِليل، قال يف نف�سه، ثم رّد عليه:

)ال عليك، �أنا �أ�سًل مم�سوخ، �أنا �سغرٌي يف �ل�سّن تلك حقيقة، غري �أنني 
هو  �لفقر  كثريون،  بها  يحَظ  مل  �حلياة  �إياها  عّلمتني  خربًة  �كت�سبت 
�ملاكينة �الأقوى �لتي ت�سخ كّل �سيء، �أتخال �لفقر�ء ب�رًس�؟ ال، �إنهم 
�إىل  �أحد، باملقابل �نظر  �أن ي�سعر بها  �أ�سياء خفّية تتحّرك دون  ظلل، 
ا،  ل�سًّ كان  لو  حتى  وتقدير،  تبجيٌل  �لغنّي،  يعاملون  كيف  �لنا�ش 

�أت�ساهد �الأخبار؟(

�أوماأ �سفو�ن بر�أ�سه �أن نعم.
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�إذن كم �سارق وفا�سد نهب خري�ت هذي �لبلد، ما �لذي  )تعرف 
ح�سل لهم؟ �أهناك من يجروؤ على �إد�نتهم �أو �القرت�ب منهم؟ �أر�أيت؟ 
ا وال �سيء مهم بعدها، فاملال يجلب معه كّل  �إنني على حق، كن غنيًّ

�سيء �آخر(

)�إذن �أنت تدرك حجم �ملخاطرة �ملقبل عليها(

)تاًما(

د( )ذنبك على جنبك، ��ستعد يف �لغد الأعّرفك على �ملورِّ

�ساأله من يكون �ملوّرد، قال �إنه �مل�سوؤول عن تاأمني م�ستلزمات �سفر 
�جلنود �جلدد، ذهبو� �إىل �لوكر الإكمال �سهرتهم وتوديع حمزة، فلرمبا 
لن يلتقو� به تارًة �أخرى، ق�سو� ليلًة جاحمة، �رسبو� ودخنو� �حل�سي�ش 
نامو�  وجوههم،  على  �نكفوؤو�  وبعدها  متاأخر،  وقٍت  حتى  و�جلوكر 

مثل �لقتلى.

�سفو�ن  �أخذه  ثم  ح�ّسان،  حمزة  وّدع  ظهًر�،  �لثانية  يف  ��ستيقظو� 
ملقابلة �ملوّرد، �أدخله �أزّقًة عجيبة، وكاأنه يف متاهة، وبعد قر�بة �لربع 
فوق  �رتد�ءه  حمزة  من  طلب  غطاًء  �سفو�ن  �أخرج  �مل�سي،  من  �ساعة 

ر�أ�سه، ��ستغرب، �ساأله ومَل ذلك.

)�ملوّرد رجٌل مهم، �الإيقاع به، يعني �الإيقاع بعن�رٍس مهم باملنّظمة(
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)وهل ت�سّك يّف؟(

)بالطبع ال، ولكن مثلما قال �ملثل: حّر�ش من �ساحبك وال تخّونه(

لب�ش حمزة �لغطاء، �أم�سك �سفو�ن بيده، �أد�ره عّدة دور�ت، ثم �سار 
يلجه  ال  وكٍر  باب  فتح  دقائق،  �خلم�ش  قر�بة  بعد  �آخر،  زقاٍق  يف  به 
�إىل  نظر  ملحمه،  �نقب�ست  �لذي  حمزة  ر�أ�ش  عن  �لغطاء  رفع  �ل�سوء، 
مدير  �إىل  �أقرب  �لهند�م،  ح�سن  رجٌل  مكتبه،  خلف  �جلال�ش  �لرجل 

�رسكة.

)يبدو جّيًد�(

قال �ملوّرد خماطًبا �سفو�ن، �لذي �أوماأ باالإيجاب، ثم قال:

)�أف�سل كثرًي� مما يبدو عليه، �إنه جائٌع وعط�ش(

)�أعان �هلل من �سيقعون يف يده(

ال  بينهما  حمزة  �سفو�ن،  مع  �ل�سحك  يف  وغرق  ذلك  �ملوّرد  قال 
يفهم �سيًئا، خاطبه �ملوّرد بلهجٍة جافة:

)كم عمرك يا ولد؟(

مل ُيجب، �أغ�سبه هذ� �الزدر�ء، هم�ش له �سفو�ن:

)من �الأف�سل �أن جتيب �إن كنت ر�غًبا يف �حل�سول على �لعمل(
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)�ست ع�رسة �سنة(

)�أمثالك ما يز�لون ير�سعون(

قال �ملوّرد �ساخًر�، رّد عليه حمزة:

)ولكنني ل�سُت كغريي، و�إن �أحببت جّرب(

�جللو�ش،  �ل�سجاع، طلب منهما  �لفتى  ر�أ�سه معجًبا بهذ�  �ملوّرد  هّز 
وبد�أ بتح�سري �الأور�ق.

x
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هَو

ولأنك لن تقّدر ظروف الآخرين اإل حني تدور احلياة دورتها وتغدو 
خلف  يومهم  ن�سف  يق�سون  الذين  لل�سباب  الأعذار  التم�ش  مكانهم؛ 

�سا�سات هواتفهم وحوا�سيبهم..

 مل يعد يرفع راأ�سه من ال�سا�سة اإل ملاًما.

)اأ�سكرك على اإ�سافتي(

كانت  ما  التي  دمه،  وخّفة  بحديثه  �سيبهرها  الفر�سة،  اأتت  الآن 
لتظهر وهو يخاطبها وجًها لوجه.

)�سحيٌح اأنني كاتٌب م�سهور، اإل اأنني متوا�سع(

ولكن  بها،  يحلم  اإنه  امللئكّي،  وجهها  على  تطوف  ب�سمتها  تخّيل 
م�سافة  بينهما  ثمة  اأن  يقول  يعرف م�سدره، خوٌف  ل  نف�سه خوًفا  يف 
الذي  خلويف  اأ�ست�سلم  لن  املّرة  هذه  قطعها..  على  يقوى  لن  �سا�سعة، 
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كّبلني طويًل، �ساأ�سري يف درب احلب اإىل اآخره، ومهما كانت النهاية، 
لن اأندم اأبًدا.

)�سكًرا لتوا�سعك اأ�ستاذنا الكبري(

لفتاة  بها  حلم  التي  املثالية  ال�سورة  اإنها  دم،  خفيفة  ا  اأي�سً وهي 
اأحلمه، لن يرفع الراية البي�ساء مهما غل الثمن، خاف اأن يفاحتها 
بحبه، خ�سي العجلة، ترّقب حتى تعرفه جّيًدا، اإنه متاأكٌد اأنها �ستحّبه 

حينما تقرتب منه.

ا من خواطرك، اإنها جميلة( )قراأُت بع�سً

)اأنا ل اأن�سر هنا اإل اأ�سياء خفيفة، اأما الثقال فاإين اأخبئها للن�سر(

)هل ن�سرَت �سيًئا من كتاباتك؟(

)لي�ش بعد، قريًبا اإن �ساء اهلل، لدّي خمطوطات لبع�ش الق�س�ش، 
اإن اأحببِت اأعطيِك اإياها تقراأينها وتعطيني راأيك(

)ح�سًنا، ابعثها يل(

)�ساأجلبها لِك غًدا مطبوعة(

)ح�سًنا، اإىل اللقاء اإذن(

انتهت اأول حمادثٍة بينهما، بحث عن �سورة مارك زوكربريج، قّبله 
على جبينه، لول هذا الخرتاع لظّل حبي�ش خوفه اإىل الأبد، عاد ون�سر 
الدهر  نائبات  تهزمه  ل  احلقيقي  »احلب  وحدها  لها  كتبها  خاطرًة، 

مهما تكالبت عليه«
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حاول اأن ي�سحذ بكلماته املقاومة يف قلبها، �سيحتاج اإليها ذات يوم، 
تدّخل  اإن  اإل  له،  قيمة  ل  خفيًفا،  و�سيكون  العقل،  ميزان  يف  �سيو�سع 
القلب، لقد �سمع كثرًيا من الق�س�ش عن وقوف الفتيات يف �سّف من 

ا. اأحببنهم حتى ظفروا ببع�سهم بع�سً

ا�ستيقظ من نومه قبيل املغرب بقليل، ما اأجمل اأن تعي�ش وحيًدا، 
عانى الأمّرين يف اأثناء درا�سته، ا�سطّر لل�سكن يف عمان؛ لبعد امل�سافة 
بني اجلامعة وبني بلدته الواقعة يف اأق�سى �سمال الأردن، ول�سّح احلال 
يف  غرفتني  من  مكّوًنا  بيًتا  اكرتوا  اآخرين،  طلبٍة  مع  للعي�ش  ا�سطّر 
�سويلح، مقابل مائة وثمانني ديناًرا يف ال�سهر، كانوا خم�سة، ثلثة يف 

الغرفة الأو�سع واثنان يف الأ�سغر.

اختار الغرفة الأ�سغر، طمًعا يف خ�سو�سيٍة اأكرب.. حتّول البيت اإىل 
الذي  الو�سع  ا�ستاء من  اأراجيل، �سخب،  الورق،  لعب  مقهى م�سّغر، 
وجد نف�سه فيه، اأعلم اأباه مبا يحدث، طلب منه اأن يزيد له م�سروفه 

قليًل لي�سكن يف غرفٍة وحده، وهنا بداأت و�سلة ردح طويلة.

اإنك  بنك،  على  راقد  تظنني  اجلامعة،  اأدخلناك  اأننا  اهلل  احمد 
تاأخذ اأكرث من ن�سف معا�سي، اأتعتقد اأنني كنُت وزيًرا، ل يا ولدي، لقد 
تقاعدُت معّلًما درجة ثانية، معا�سي ل يبلغ اخلم�سمائة دينار، اأنا واأمك 
اأ�سياء كثرية لأجل  اأنف�سنا من  واإخوتك الثلثة ناأخذ الن�سف، نحرم 
تعليمك، ا�سعر معي يا بنّي اأرجوك، اأعلم اأنك ترى يف عمان الكثري من 
الأثرياء، لهم دينهم ولنا دين يا ولدي، اإنهم يف عامٍل غري عاملنا، اأرجو 

اأن تقّدر ظروفنا، فاأنت تعلم احلال جّيًدا.

ندم على طلبه، قرر التاأقلم مع احلياة اجلديدة، �سار يق�سي اأغلب 
وقته يف اجلامعة، وكاأنه عرث على كنز حني اأخربه �سديقه باأن مكتبة 
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واأحياًنا احلادية ع�سرة  العا�سرة  ال�ساعة  اجلامعة تظل مفتوحة حتى 
م�ساًء.

رائحًة  مده�ش،  بريٌق  فيها  وجوًها  جميلة،  حياًة  املكتبة  يف  وجد 
ت�سيل لعاب العقل اجلائع، وهدوًءا منحه الفر�سة لتطوير خياله.

ارتدى ثيابه، حمل حا�سوبه، خرج قا�سًدا �ستاربك�ش، ليكمل كتابة 
�سم�ش اآفلة.

x
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َ
هي

ذهبت مع كيت اإىل �ستاربك�ش، هذه هي املرة الثالثة التي تخرجان 
النا�ش  راقبت  جاتو،  وقطعتّي  كابت�سينو  كاأ�سّي  جلبتا  مًعا،  فيها 
املنت�سرين يف جنبات املول، تخّيلته يدور بني املتاجر، اأو رمبا يجل�ش يف 

قاعة النتظار يقراأ اإىل حني جميء وقت عر�ش الفيلم التايل.

)فدوى، ما بِك؟(

�ساألتها كيت بلهجٍة عربّيٍة مك�ّسرة.

)ل �سيء(

)هل تكتبني �سيًئا جديًدا؟(

كانت اأباحت لـِكيت عن �سّرها، قالت لها اأنها تكتب، ولكنها تن�سر 
اأن  اأخربتها  ال�سبب،  �ساألتها عن  بذلك،  كيت  فوجئت  م�ستعار،  با�سٍم 

ثمة جملة من الأ�سباب ولي�ش �سبًبا واحًدا.
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)يف احلقيقة، اأجل(

)خّمنُت ذلك، فحالة ال�سرود تلك ل بد اأن يكون خلفها الكتابة(

الذي  الثقل  بع�ش  من  التخفف  اإىل  بحاجة  كانت  فدوى،  تنّهدت 
يرزح فوق كتفيها.

)كيت، هل قابلت اإن�ساًنا قلب حياتك راأ�ًسا على عقب؟(

لتختفي  ملحمها  تقّل�ست  باحلمرة،  الأبي�ش  كيت  وجه  اكت�سى 
عيناها ال�سيقتان اإل قليًل.

)وهل يف الأر�ش من مل يحدث له ذلك؟(

نف�سها  يف  جتد  الأ�سخا�ش،  حياة  بتفا�سيل  مولعًة  يوًما  تكن  مل 
حرًجا من طرح اأ�سئلٍة �سخ�سّيٍة على معارفها، غري اأنها يف هذه املّرة 
لها  لتبوح  حكايتها،  كيت  فم  من  ت�ستّل  اأن  اأرادت  القاعدة،  ك�سرت 
ببع�ش ذكرياتها، �ستخون الورق هذه املّرة، وُتفرغ ف�سًل من حياتها 

يف اأذن اإن�سان.

)اأخربيني اإذن(

ة حّبها، فحينما دخلت جامعة  حّدثتها كيت عن مقتطفات من ق�سّ
)زفري( لتدر�ش التمري�ش، التقت بفار�ش اأحلمها..

يكون  فقط  منهم  واحًدا  ولكن  الفر�سان  من  بكثرٍي  نلتقي  )نحن 
�ساحب الفر�ش البي�ساء(

فات التي حلمت بها، اأحّبته جًدا، بيد اأن ذلك  �ساٌب فيه جميع ال�سّ
احلب كان حمكوًما بالإعدام قبل اأن يولد.
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)مَل؟(

واٍد  مثل  ولكنه  واحًدا،  فرًقا  بينهما  باأن  اأجابت  فدوى،  �ساألتها 
واحلرب  فم�سيحّية،  هي  اأما  م�سلًما،  كان  جبلني،  بني  يف�سل  منحدر 
زادت من  وبني احلكومة،  امل�سلمني  نا�سبًة يف اجلنوب بني  التي ظّلت 

ات�ساع الردهة الفا�سلة بينهما.

كادا ُيقتلن كلهما، وكٌل على يد فئته، الزواج من امل�سلم �سيجلب 
ا�ست�سلما، مل  النهاية  للم�سلمني، ويف  �سيجلبه  مثلما  للم�سيحيني  العار 
يقويا على جمابهة تلك التحدّيات، ابتعدا ب�سمت، مل تن�سه ولن تن�ساه، 

�سيبقى يف ذاكرتها اأبًدا، ولن ياأخذ اأحٌد مكانه يف قلبها.

اأبوها  والعوز،  الفقر  حياة  يعي�سون  مثلنا  اإنهم  حياتها،  بّدل  لقد 
كان �سّياًدا �سحيح احلال، ما يظفر به من البحر، ل يكفي احتياجات 
الياب�سة، ناهيك عن القرا�سنة الذين يهاجمونهم بني الفينة والأخرى، 
ي�سطون على ما ميلكونه، وكثرًيا ما لقى الرجال حتفهم على اأيديهم.

)فر�سة الفوز بعمٍل يف اخلارج تعادل فرحة العثور على كنز(

قالت كيت ب�سوتها املتهّدج، اإنها ح�سا�سٌة جًدا، كثرًيا ما وجدتها 
فدوى تبكي ب�سبب �سراخ اأحد املراجعني عليها.

)الأوطان التي ل تكفل حياًة كرميًة لأبنائها.. اأوطاٌن مّيتة(

اأردفت وقد اغرورقت عيناها بالدموع، يف بداية علقتهما، ظلت 
فدوى متوج�سًة منها، ولكن حني عرفتها جّيًدا، اكت�سفت داخلها اإن�سانًة 
حتمل الكثري من القيم، مما حدا بها لتتخذها �سديقًة مقّربًة، مف�سلًة 

اإياها على كثرٍي من الفتيات العربّيات.
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زّوج اأهل )عبد الوهاب(، ابنهم من فتاٍة م�سلمة، اأما اأنا ففر�ست 
علّي رقابة لعينة، ا�ستمّرت حتى �سفري للعمل هنا.

)فدوى، تًبا لِك(

بالعربّية  حال  كّل  على  فهي  منها،  ال�ستيمة  تلك  تعّلمت  قد  كانت 
األطف منها بالإجنليزية.. ابت�سمت فدوى، �ساألتها ملاذا �ستمتها..

)خرجنا لنت�سلى ولي�ش لنحزن(

)معك حق(

غرقت فدوى يف �سرودها جمدًدا، اأخذت كيت هاتفها وراحت تلهو 
به..

ا بعد عبد الوهاب اأح�س�سِت اأن فيه كثرًيا  )كيت، هل قابلِت �سخ�سً
منك؟ ُي�سبهك نوًعا ما؟(

)فدوى، ملاذا ل تريحني نف�سك وتتحدثني مبا�سرة؟(

رّدت عليها كيت، غامزًة بعينها.

اأعرف، ولكنني فعلُت يف الأم�ش �سيًئا جمنوًنا، ذهبُت  )ح�سًنا، ل 
نوعه،  من  فريًدا  كان  مًعا،  فيلًما  ن�ساهد  اأن  منه  وطلبُت  �ساٍب  اإىل 
مرتبًكا  لقائنا،  طوال  �سامًتا  بقي  الأطوار،  غريب  ال�ساب،  اأق�سد 
خجوًل، وكاأنه مل يحادث فتاًة من قبل، كان يف بايل مو�سوٌع يتخّمر، 

احتجُت اإىل دفعٍة قليلة ليتدّفق(

�سكتت، �سعرت بوخزٍة حادٍة يف قلبها، اخ�سّلت عيناها، هّونت كيت 
عليها، طلبت منها اأن تهداأ.
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)فعل بك �سيًئا؟(

�ساألتها كيت، هيئ اإليها اأن فدوى وقعت يف اخلطيئة، اأ�سارت فدوى 
بيدها اإ�سارًة تعرّب عن امتعا�سها من تفكري كيت املحدود.

)ح�سًنا، اأعتذر، اأخربيني ما الذي حدث؟(

)ل اأعرف يا كيت.. ثمة اإن�ساٌن يذكرنا بخ�ساراتنا كّلها حني نراه.. 
وجهه مثل األبوم �سور، كلما رنوت اإليه، اخ�سّر جرٌح قدمي ونّز قطراٍت 

من حكاياٍت موجعة(

ا اإل اأنه جميل، وكاأنه �سعر  )فدوى، �سحيٌح اأنني مل اأفهم ما قلتيه توًّ
حزين(

حتاملت فدوى على اأحزانها، اأم�سكت بيد كيت، وقالت:

)ولكنك تتحدثني العربّية ب�سكٍل جّيد(

)�سحيح، ولكن اأعتقد اأحياًنا اأن اأجمل الكلم هو الكلم الذي ل 
نحتاج اإىل اأن نفهمه، بل اأن ن�سعر به(

)اأما اأنا فاأعتقد اأن اأجمل الكلم هو الكلم الذي ل نحتاج اإىل اأن 
نقوله(

)تق�سدين مثل احلديث بني احلبيبني(

خرج علء من خيالها، وقف اأمامها، هم�ش ب�سوته اجلميل:

)من اأكرث الأ�سياء التي تعجبني فيِك؛ قدرتِك على فهم �سمتي(

ا تفهمني ب�سهولة( ا، فاأنت اأي�سً )ت�سّدق، كنُت اأفّكر بذلك اأي�سً
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)ولأنني اأفهمِك جيًدا، قررُت اليوم دعوتك اإىل م�ساهدة فيلم يف 
ال�سينما، اأخربين عنه �سديقي، اإنه خبرٌي يف اأمور ال�سينما، واأنا اأثق يف 

ذوقه، ا�سم الفيلم رائع: ذا نوت بوك( 

x
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شمٌس آفلة

خلدون،  و�بنها  عّمتها  ر�أت  حني  �لربودة  �سديدة  ن�سمٌة  لفحتها 
ثيابها،  تبديل  منها  طلبت  �لد�خلّية،  �لغرفة  �إىل  �أخذتها  �أمها،  نادتها 
�نتقت لها ف�ستاًنا جميًل من �لتي �أح�رستها لها �ل�سيدة �أمينة، كانت 
فدوى خباأته للمنا�سبات، �ساألت �أمها �أن ترتكها ترتاح قليًل، مل ت�سمع 
�أحّلت عليها كي تلب�ش ب�رسعة وتخرج لت�سّلم على عّمتها و�بن  لها، 

ا لزيارتها. عّمتها، فلقد جاء� خ�سي�سً

قليًل،  �رسحت  بهما،  �لرتحيب  قهوة  تعّد  كي  �ملطبخ  �إىل  ذهبت 
�رسقو� فرحتها، ��ستعادت ما حدث معها قبل هنيهة، �ملقابلة �الإذ�عّية، 
�للقاء �ل�سحفي، ثمة يٌد �سخمة تقب�ش على قلبها وتع�رسه، مل تفرح، 
تعلم �أن يف �لدنيا �أنا�ًسا منذورين للحزن، كانت قر�أت تلك �جلملة يف 

�إحدى �لكتب.
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بعينّي  �سعرت  متعبة،  حزينة  خجلى  ودخلت  �ل�سينّية  حملت 
�لعائلة،  يف  �الأقوى  �لعّمة  �سيتة،  عّمتها  جّيًد�،  تتفح�سانها  عّمتها 
على  �أحٌد  يجروؤ  ال  �لتي  يرحم،  ال  �لذي  �ل�سليط  �لل�سان  �ساحبة 
فدوى  كانت  ب�سببها،  مقهوًر�  زوجها  مات  �لتي  لها،  طلٍب  رف�ش 

حت�سدها على �سخ�سّيتها تلك، وقّلدتها حتى حنٍي قريب.

ت�رّسفات  ُيظهر  كان  �حلارة،  يف  ينادونه  هكذ�  �ملجنون،  خلدون 
�إال  �سخًما،  ج�سًد�  المتلكه  �الأ�ساو�ش  من  يظّنه  ير�ه  من  غريبة، 
يحركونه  ت�سليتهم،  يتخذونه  �لفتيان  �سيء،  كّل  يخاف  �أنه 
حاله،  على  ز�ل  وما  كرب  له،  ُيقال  ما  كل  ي�سّدق  ي�ساوؤون،  كيفما 
�أن �لع�سكرّية �ست�سقل  �أ�سفق حلاله، ظّن  دخل �جلي�ش بو��سطة عقيد 
�لنو�در  من  كثرًي�  فدوى  �سمعت  لكثريين..  حدث  مثلما  �سخ�سّيته 
عن  �لوظائف  بتاأدية  يقوم  �أنه  �إحد�ها  �جلي�ش،  يف  معه  ح�سلت  عنه 

زملئه �جلنود مقابل �سندوي�سة. 

)كربِت يا �بنة �أخي ما �ساء �هلل(

�بت�سم �أبوها وكاأنه ير�ها الأول مرة، �أردفت عّمتها:

)خلدون �بن عمتك بنى غرفتني فوق بيتنا ولديه معا�ش حمرتم(

)عّمتك يا �بنتي خطبتك البنها خلدون و�أنا و�فقت(





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�الأر�ش،  وكاأنها تلّقت �رسبًة قوّية على موؤخرة ر�أ�سها، مادت بها 
ر�أت �أحلمها تتهاوى، �سيزوجونها خلدون، �ستنتهي حياتها عند هذ� 

�حلد.. ال، لن �أقبل، نه�ست وهربت �إىل �لغرفة.

)��ستحت، ما �ساء �هلل عليها(

دخلت  �لكتاب،  كتب  موعد  على  �أخيها  مع  �ّتفقت  عّمتها،  قالت 
�سعيدة  �ستكون  �أنها  �أخربتها  فدوى،  قّبلت  تغادر،  �أن  قبل  �لغرفة  �إىل 
تهطل  ودموعها  �لقهر،  من  تتلوى  كانت  جتب،  مل  خلدون،  مع  جًد� 
غزيرًة على وجهها، كيف لها هي �ل�سغرية �أن تقف يف وجه �لعاد�ت 
و�لتقاليد، لقد و�فق �أبوها دون �أن ي�ساألها، ولكن �أهي جمنونة حتى ال 

ُي�سمح لها يف �أن تبدي ر�أيها؟ ما د�م �أبوها قبل، فقد �نتهى �الأمر.

�أمها عقب رحيل عّمتها، ر�أتها تبكي، حاولت �لتهوين عليها،  �أتت 
زوجها،  بيت  يف  فاآِخرتها  بن�سيبها،  �لر�سا  عليها  �لبنت  �أن  �أخربتها 
يف  تفّكر  ال  باأنها  �إليها  �أف�ست  �أف�سل.  كان  �أبكر  ذلك  كان  وكلما 
�أمها  ا، فما ز�لت �سغريًة و�أمامها م�ستقبٌل م�رسق، تو�ّسلت  �لزو�ج حاليًّ

�أن تخف�ش �سوتها لئل ي�سمعها �أبوها.

)فلي�سمع �أنا ال �أريد �أن �أتزّوج(

رفعت �سوتها عالًيا، جاء �أبوها يرغي ويزبد، طلب منها �أن تعيد ما 
ي�سلمها  �أال  �إليه  تو�ّسلت  �لكثيفة،  دموعها  بني  من  �إليه  نظرت  قالته، 

للموت.
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)�أرجوك يا �أبي(

على  طويل  زمن  مر  جديد،  من  �لرتبية  �إىل  بحاجة  �أنك  )يبدو 
كلمي  تك�سري  تريدين  تاديِت،  قد  �أنِت  وها  بها،  بِت  �رسُ مرة  �آخر 
وت�سغريي بني �لنا�ش، �أال يكفيني �أبناء �حلر�م �إخوتك، �أينق�سنا كلم 
�لنا�ش، ماذ� �سيقولون حني يعلمون �أن �بنتي جاءها عري�ش َقِبله �أبوها 
��ستعدي  �أفو�ههم،  يف  �رسفِك  �سيلوكون  كيف  تعرفني  ورف�سته؟ 

خلطبتك �خلمي�ش �لقادم(

�سيء  على  �سّب  من  يقولو�  �أمل  هيهات،  ولكن  �إن�ساًنا،  �سار  ظّنته 
�ساب عليه؟ لقد �سّب على �حليونة، مات قلبه منذ �لقدم، ومل تكن تلك 
�ملعاملة �للطيفة �إال مقابًل للمال �لذي طمع به، غري �أن زو�جها �سرييحه 
منها، �سيلقي عن كاهليه حملها �لثقيل، فخطيئة �لذكور تغتفر �أما 

خطيئة �الأنثى فل، �إنها مثل و�سٍم على ظاهر �جلبني.

لن  لنجدتها،  تتدخل  �أن  بد  ال  �أمينة،  �ل�سيدة  م�ساعدة  �ستطلب 
تدعها تغرق، �ستنقذها من هذ� �لطوفان، �ستحملها يف �سفينة �لنجاة 
�إن لزم �الأمر، �ستعي�ش يف  وتر�سو بها فوق جبل �الأمان، �ستهرب معها 
بيتها.. لي�ش لديها �أطفال، �ساأكون �بنتها، �أو خادمتها ال فرق، �ملهم �أال 

تدع هذ� يحدث.

تقّلبت على �جلمر حتى طلعت �ل�سم�ش، جتّهزت وهّمت بالذهاب، 
وجدت �أباها يف طريقها.
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)�إىل �أين؟(

�ساألها ب�سوٍت غا�سب.

)�إىل �ملدر�سة(

)ال مدر�سة بعد �ليوم(

x
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حبٌر مفقود

د، نظر حمزة �إىل �الأور�ق، �سهادة ميلد جديدة با�سٍم  �نتهى �ملورِّ
�سخ�سية  بطاقة  مزّور،  �سفٍر  جو�ز  �جلديد،  �ال�سم  هو  عّو�د،  مزّيف، 
�إىل نقطة  د من �سفو�ن �أخذه  مزّورة، و�سع �الأور�ق يف ملّف، طلب �ملورِّ

�لتجّمع.

ر�أ�سه،  عن  �لغطاء  نزع  �آمًنا،  �ملكان  بات  وملا  وخرج،  ر�أ�سه  غطى 
�لو�سول  وقبيل  �الأزرق،  �إىل  �لفارهة،  �سيارته  يف  �سفو�ن  به  �نطلق 
بقليل �نعطف �إىل د�خل �ل�سحر�ء، �أوقف �ل�سّيارة و�سار� جهة خيمٍة 
وحيدة يف �خللء، �أخربه �سفو�ن �أن هذ� هو �لدليل �مل�سوؤول عن �إدخال 

رجالهم �إىل �لدول �ملجاورة.

)�أية دولٍة �ساأق�سدها؟(

د، هو من يتو��سل مع من يف �خلارج( )هذ� يعتمد على �ملورِّ
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)يف �أية دولة كانت بد�يتك؟(

)مكاٌن بعيد، مل تكن الأحٍد قريب بنا حاجٌة، كانت �ملنطقة تنعم 
بال�سلم، لذ� كّنا ننقل �إىل مناطق بعيدة(

و�أطعمهما  قهوة  �سقاهما  �جللو�ش،  منهما  طلب  �لرجل،  بهما  رّحب 
د. تًر�، �ساأل �سفو�ن عن حاله بعد �لتقاعد، وعن موعد جميء �ملورِّ

ترت�وح  فتية،  �أربعة  منها  هبط  �خليمة،  من  بالقرب  �سيارٌة  تهادت 
رجٌل  برفقتهم  كان  ع�رسة،  و�ل�سابعة  ع�رسة  �خلام�سة  بني  �أعمارهم 

�بت�سم ملا ر�أى �سفو�ن، �قرتب منه و�حت�سنه.

)�أهًل بالغ�سنفر(

 قال �لرجل خماطًبا �سفو�ن بلهجٍة ملوؤها �الحرت�م و�لتوقري، عرف 
حمزة �أن �سفو�ن كان ممّيًز� يف عمله، ��ست�سّف ذلك من تعامل �الآخرين 

معه، �أ�سمر نية �لتفّوق عليه، �إنه ميلك كل �ملمّيز�ت ليفعل ذلك.

)�أهًل �أبا جهّنم(

على  و�لتعّرف  لل�سلم  �سفو�ن  دعاه  �لذكريات،  بع�ش  ��سرتجعا 
حمزة، قال له:

)هذ� �ساٌب �سيكون له �ساأٌن عظيم يف هذ� �لعمل(

ر�زه )�أبو جهّنم(، ثم هّز ر�أ�سه، وخاطب �سفو�ن:
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)جائع؟(

رّد عليه �سفو�ن:

)وقلبه مّيت(

)�إنهما �ل�سفتان �ملثالّيتان لهذ� �لعمل(

)ما ��سمك يا غلم؟(

�نزعج حمزة من نربة حديث �أبي جهّنم �ل�ساخرة فلم يجب.

)يبدو �سلًبا(

عّلق )�أبو جهّنم(، �أوماأ �سفو�ن مو�فًقا.

ملحو� �سّيارة قادمة، توقفت حذ�ءهم، هبطت �مر�أة من خلف �ملقود، 
د متخّفًيا يف زّي �مر�أة. حّياهم  وملا �أز�حت منديلها، �سحكو�، كان �ملورِّ
د  �ملورِّ رجع  �نفر�د،  على  معه  حتّدث  �خليمة،  �ساحب  )خميرب(  نادى  ثم 

وحده.

تتحركون،  ثم  �ملغرب  حتى  �خلم�سة  �أنتم  )�ستنتظرون 
�سياأخذكم خميرب �إىل �أماكن عملكم، �أما نحن فعلينا �لعودة(

)�إىل �أين �سنذهب؟(

�ساأله حمزة.
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)يف �حلقيقة كانت عليكم مناف�سة �سديدة، �أنتم مطلوبون ب�سّدة، 
رجاله  �سي�ستلمكم  قلبي،  على  عزيز  �إن�ساٌن  ربحكم  �لذي  ولكن 

على �لطرف �الآخر، وحينها �ستكونون يف �أيٍد �أمينة(

مع  �حلدود  �إىل  به  �سيقّلهم  )تويوتا(،  بكب  يقود  كان  خميرب،  جاء 
�أنهما  �أخربه  �إىل حمزة، موّدًعا،  �لتي يق�سدونها، نظر �سفو�ن  �لدولة 
رمبا لن يلتقيا جمدًد�، من يعمل يف هذ� �ملجال يحمل روحه على كفه، 
د و)�أبو جهّنم( و�سفو�ن، جل�سو�  وقد يخ�رسها يف �أية حلظة، غادر �ملورِّ
كان  �أتو�،  �ملناطق  �أي  ومن  �أ�سمائهم  عن  �ساألهم  خميرب،  مع  خم�ستهم 
�إىل  �حلاجة  مب�سي�ش  �سيكونون  بع�ش،  على  بع�سهم  تعريفهم  د  يتق�سّ

�سديق ي�ستندون عليه و�سط بحر �لدماء �لذي �سيلجونه.

يف  يخّيم  كان  رجٍل  ما�سية  على  �سطو�  �أ�سدقاء،  �الأربعة  �لفتية 
من  �سيارة  يف  حملوهما  خروفني،  �رسقو�  �لنائية،  عجلون  جبال  �أحد 
يف  �جللبني  �سوق  ق�سدو�  عمًر�،  �أكربهم  وهو  �لعملّية،  لهذه  خطط 
عني �لبا�سا، توج�ش �لتّجار منهم؛ مل تكن لديهم خربة يف �أمور �ملا�سية، 
لذ� عزفو� عن �ل�رس�ء منهم، فا�سطرو� �إىل تخفي�ش �ل�سعر، مما �ساعف 
�الرتياب منهم، كّلم �أحدهم �ل�رسطة، و�لذين جاوؤو� ب�رسعة وقب�سو� 

عليهم، وبعد بع�ش �ل�سغط �عرتفو�.

نقلو� �ل�سائق �إىل �سجن قفقفا، �أما هم فحملوهم �إىل �إ�سلحية �إربد 
للأحد�ث، وهناك تعرفو� على فتى حّدثهم عن عمٍل يوّفر لهم مااًل 
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�إىل  �أخذهم  �لتقوه،  )�أبوجهّنم(،  يدعى  �سخ�ٍش  عنو�ن  �أعطاهم  وفرًي�، 
د، ثم جلبوهم �إىل هنا. �ملورِّ

قادر  غري  للعمل،  مت�سّوًقا  كان  ته،  ق�سّ من  كثرًي�  حمزة  �خت�رس 
على �لتفكري ب�سيء غري �ملال �لذي �سيجمعه، وما �لذي �سيفعله به.

�إىل  بهم  �نطلق  ركبو�،  �لبكب،  خميرب  �سّغل  �ل�سم�ش،  غربت 
�ملجهول.. �إىل �للعودة.

x
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هَو

مثل كّل �سيٍء يعدو الدهر فوقه فيغدو ذكرى، �سارت فدوى تت�سرب 
وجتميعها  ملحمها  مللمة  حاول  ال�سباح،  يف  ا�ستيقظ  ذاكرته،  من 
هي  اأما  �سوتها،  ورنني  جنونها  منها  بقي  تبّخرت،  واحدة،  �سورٍة  يف 

فتماهت مع الظلل.

عّب نف�ًسا عميًقا، زفره مع تنهيدة طويلة، ودمعة، اإنها الوحدة التي 
تثري ال�سجون، املراآة العاك�سة للأوجاع، الوحدة �سلٌح ذو حّدين، ومراآة 
ذات وجهني، ن�سٌف جميل واآخر ب�سع، كان ينظر اإىل الوجه القميء، 
فريى فيه جرًحا عميًقا كاد يودي به، طعنٌة بيد حبيب، وطعنة احلبيب 
اإن مل تقتل.. فتحت جرًحا ل يلتئم.. مع كّل ن�سمة �سرود؛ التهب ونّز 

جمدًدا.

جرح احلبيب ندّي اأبد الدهر.

)اأ�سماء(
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يخرُج ا�سمها من بني �سفتيه مثل حلٍن بديع، يثمل مبجّرد نطقه، 
وحني ترّد عليه بـِ)نعم( يطرب قلبه، يقرع بقّوة، ي�سعر به وكاأنه يهّم 
مبغادرة �سلوعه، ي�سطرب، ل يعرف ماذا يفعل، يبت�سم مرة، ويت�سّنع 
اجلد اأخرى، يحاول ا�ستح�سار نكتة من خمزون النكت الهائل لديه، 
ن�سوٍة تدوم طويًل، ل  بابت�سامٍة تدخله يف  ليظفر منها  بها،  ليخربها 
يجد، تطري الكلمات من عقله، يتاأتئ، ُيهمهم، ثّم يلجاأ حليلته الأخرية، 

ميّد يده بورقٍة بها ق�سٌة جديدة.

)ما �ساء اهلل ق�سة جديدة(

الأ�سئلة  عن  الإجابة  ال�سعداء،  فيتنّف�ش  م�سمونها،  عن  ت�ساأله 
اأ�سهل كثرًيا من فتحه للحديث.

)عن احلب(

يف  الكلمة  تلك  نطق  على  قوي  كيف  يتعّجب  وهو  ذلك،  يقول 
ح�سرتها، لقد تدّرب كثرًيا على ذلك، ق�سى ن�سف ليله اأمام املراآة، 
ملا  احلياء  ك�ساها  الكلمة،  وقع  مع  الت�ساق  على  وجهه  ملمح  ميّرن 

�سمعته، اأخذت الورقة وغادرت.

)�ساأعطيك راأيي فيها حني اأقروؤها(

اأمام  ت�سّمر  نف�سه،  يف  هم�ش  اجلمر،  من  اأحّر  على  �ساأنتظره 
حا�سوبه الذي ابتاعه بالأق�ساط، ترّقب خرًبا منها، اإنه ذكّي، ذلك اأمٌر 
ًة يخربها بوا�سطتها اأنه يحّبها، متنى روؤية  ل �سك فيه، لقد كتب ق�سّ
ولو اإ�سارًة منها تعطيه ال�سوء الأخ�سر ليتقدم نحوها، �سيق�سم لها اأنه 
�سيٌء  اإليه  بالن�سبة  الفتاة  م�ساعر  كذلك،  يوًما  يكن  مل  يلهو،  ل  جاٌد 
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مقّد�ش.. جرحها ي�ستوجب لعنًة اأبدّية، وهو يف غًنى عن الإ�سابة بلعنٍة 
اأخرى، تكفيه لعنة الفقر، وكفى بها لعنة.

»الق�سة جميلة«

كاد ي�سّل حني قراأ ر�سالتها، قفز عالًيا، ارتطم راأ�سه بنجمة الأمل.

»اأعجبتِك؟«

»كثرًيا، اأهي ق�سٌة حقيقية؟«

»اأمتنى اأن ت�سبح حقيقية«

»كيف؟«

»اأنا اأحبك«

مل جتبه، خاف من اأن يكون قد اأغ�سبها، اأكل التفكري كبده، مل يعد 
قادًرا على التحّمل، ذهب اإىل �سريكه يف الغرفة، اأخربه مبا جرى، طلب 

منه الرتّيث حتى ال�سباح، و�سريى رّدة فعلها على اأر�ش الواقع.

)اإما اأن تلّمح اإليك ب�سيء، اأو تهوي بحذائها على راأ�سك(

معظم ال�سباب فقدوا م�ساعر احلّب القد�سية؛ لكرثة حديثهم مع 
لهًوا  الأمر  �سار  ال�سوء،  ب�سرعة  اآخر  اإىل  حبٍّ  من  وتنّقلهم  الفتيات 
اأكرث من اأّي �سيٍء اآخر، ت�سليًة ي�سّرون بها فراغهم الوا�سع، والعجيب يف 
الأمر اأن الفتيات ي�سايرنهم واأحياًنا تنعك�ش الآية، فيكون الفتى �سحية 

جنون وطي�ش فتاة.
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اأما هو فيعدُّ احلّب �سعوًرا �سامًيا مقامُه، خباأ م�ساعره، كما تخباأ 
الكنوز، ولن مينحه اإل ملن ت�ستحقه، �سي�سع بيدها املفتاح، ويقول لها 

اغريف، اإنني اأملك الكثري.

تزّود بطاقٍة  اأ�سماء  التقى  اأخواتها، مذ  ليلته عجيبة، فاقت  كانت 
عجيبة، �سار ل ينام اإل قليًل، دائم الن�ساط واحليوية وال�سرور، العمل 
باب  مغادرته  فور  احلزن  يدهمه  منها،  اخلروج  يتمنى  ل  التي  جّنته 
ا بعد اأن كان منذ حلظاٍت.. ملًكا  املركز، ُتك�ّسر اأجنحته فيعود ب�سريًّ

يحّوم يف �سماء الع�سق.

َر النهار على الليل وهو حمدٌق ب�سا�سة حا�سوبه، غري اأنها تركته  ُكوِّ
يتقّلب فوق جمر احلّب، الآن ومبا اأنك اأعلنت لها حّبك باتت قوّية، رمبا 
اأنها �سعت اإىل �سماعها منك حتى تطمئن وُتقلق راحتك، لن ترحمك، 
�ستدّوخك، لن تنال منها اخلرب اليقني حتى تفتك باأع�سابك، ولكن، 

افرح، فتلك هي اأجمل مراحل احلب.

ارتدى اأجمل ثيابه، نظر اإىل عينيه املنتفختني، عرف اأنه �سُيف�سح، 
ولكن ل باأ�ش، اأنعم بها ف�سيحة، دعها ترى اآثار �سهادك وقلقك، اإنك 

عا�سٌق �سادق، لو كنت كاذًبا لنمَت ملء جفنيك غري مباٍل ب�سيء.

كان اأول الوا�سلني اإىل العمل، اأعّد كوًبا من الن�سكافيه، جل�ش على 
مفهوم؛  غري  خليٌط  م�ساعره  الرئي�سي،  الباب  بجانب  خ�سبّي  مقعٍد 
احلافلة  ملح  بالتوافد،  العاملون  بداأ  وخوف،  طماأنينة  وحزن،  �سعادة 

التي تاأتي بها تدلف من الباب، وىّل هارًبا ومل يعّقب.

دخل بع�ش زملئه وزميلته غرفة املعّلمني، �سّلموا عليه ثم راحوا 
ج�سده  حمموم،  وكاأنه  الزاوية،  يف  متوارًيا  فكان  هو  اأّما  يرثثرون، 
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يرجف، ان�سحب من الغرفة وخرج اإىل ال�ساحة، بداأت احلافلت التي 
جتلب الطلبة بالو�سول، الأطفال ملجاأه احل�سني، معهم يكون يف اأعلى 

درجات احلرّية.

)�سباح اخلري(

األعاٍب  اأق�سى نف�سه وفرقع مثل  تياٍر بارد، تغلغل �سوتها يف  ل�سعه 
ثم  قليًل،  عنها  األهاه  املده�ش،  املنظر  هذا  على  يتفّرج  جل�ش  نارّية، 
اإليها، وجهها يربق ب�سعادة،  العقلّية واجل�سدّية والتفت  ا�ستجمع قواه 
اإذن فهي لي�ست غا�سبة، عرث على �سوته اخلائن، الذي غار كعادته يف 

ا. ح�سرتها، يف اأحد الدهاليز، جّره اإىل عمله جرًّ

)�سباح الورد(

ابت�سمت وهربت، رق�ش مع الأطفال الذين �ساركوه فرحه وجنونه، 
ها هو يفتح ف�سًل جديًدا يف كتاب حياته ا�سمه، احلب.

فتح  املا�سي،  اأر�ش  اإىل  الطويلة  رحلته  رنني اجلر�ش من  اأخرجه 
الباب..

)اأهًل اأميهان، ادخلي(

x
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َ
هي

معها،  حدث  ما  لـِكيت  حكت  بالبوح،  حملها  من  قليًل  خّففت 
اأخربتها كيت باأن ذلك ي�سبه اخليال، متاًما مثل الأفلم.. نعم، كانت 
تتخّيل  وهي  بالأفلم،  اأولعت  مذ  عجيب،  فيلٍم  يف  اأنها  اأحياًنا  ت�سعر 
بع�سهم  املمثلني،  من  كبرٍي  ح�سٍد  برفقة  كبرية،  �سا�سٍة  خلف  نف�سها 

الأبطال وبع�سهم كمبار�ش وطرٌف ثالٌث بني بني.

عقب انتهاء الفيلم، باتت عا�سقًة للأفلم، يكفينا اأحياًنا م�ساركة 
حماٌل  عظيمة  ذكرى  لت�ستحيل  اأحببناهم  من  مع  �سغرية  اأ�سياء 
على  وا�سعٍة  ب�سمٍة  لن�سر  تكفي  ثمينة،  الأ�سياء  تلك  ت�سري  ن�سيانها.. 
حميانا كّلما تعرثنا بها.. اأعجبها فيلم )ذا نوت بوك( كثرًيا، اأعادت 
م�ساهدته مّراٍت ومّرات، حتّول رايان غو�سلينج ورايت�سل مكاأدمز اإىل 
مذاآك،  اأعمالهما  تتبعت  اأحدهما،  راأت  كلما  بالفرح  ت�سعر  مقّربني، 

وحينما ترى رايان غو�سلينج تتذّكر علء فوًرا.
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)اأاأعجبك الفيلم؟(

)اإنه رائع، مل اأمتالك دموعي(

)اأراأيِت؟ اأخربتك، �ساعٌة كاملة واأنا اأحاول اإقناعك(

اأحٌد معك يف  راآين  اإن  اأن يحدث  املمكن  الذي من  ما  تعلم  )اأنت 
مكان كهذا، هل �سمعت عن الذي قتل �سقيقته يف الأم�ش لأنه راآها مع 

اأحدهم؟(

)عّجل اهلل فرجنا، عندي غًدا مقابلٌة يف م�ست�سفى كبري، ادعي يل 
بالتوفيق(

)اإين اأدعو لك �سبح م�ساء، لقد بّت مذعورة من فكرة فقدانك(

)اأموت ول اأفعلها(

)ل تقل ذلك، جعل اهلل يومي قبل يومك(

كيف  �ساألته  تنام،  بعدما  اإل  النوم  ي�ستطيع  ل  باأنه  لها  يقول  كان 
يعرف اأنها نامت، قال اإن ذلك من �سوؤون القلب، فاملحب يدرك بقلبه 
ما ل يدركه العامِل بعقله.. حديثه جميل، ُيدخل البهجة اإىل قلبها، ل 
تريد من الدنيا �سواه، �سيغنيها عن كلِّ �سيء، و�سيكون عو�سها عن اأيام 
ال�سقاء والهم، اإن ح�سل على العمل غًدا فذلك يعني اقرتاب الأمل من 

احلقيقة، �سيمتزجان مًعا وي�سبحان �سعادًة دائمة.

موعد  حان  تفارقها،  ل  التي  اأحلمها  من  املنّبه  �سوت  نزعها 
اأجدى  فذلك  عملك،  اإىل  لتذهبي  وا�ستعدي  ا�ستيقظي  ال�سحيان، 
اأن  اأق�سمِت  مّرًة  كم  الزيف،  عوامل  يف  بك  تهيم  اأحلٍم  من  واأف�سل 
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اإل  تفّكرين  ول  بيمينك  ملاذا حتنثني  فيه؟  للتفكري  تعودي  واأل  تن�سيه 
جديد،  قلٍب  عن  ابحثي  حياتك،  عي�سي  ب�سلم،  يرحل  دعيه  فيه؟ 
ولكن هذه املّرة بعقلك، حّكميه، فتنحيته يف ال�سابق كان غباًء منقطع 
النظري، القلب وحده لي�ش كفًئا للنتقاء، ي�سيب اأحياًنا ويخطئ كثرًيا، 
ل بّد من اللجوء للعقل، فهو الأقدر على كبح العواطف املجنونة وجلمها، 
امل�ساعر اجلاحمة جميلة، غري اأنها تورث تعًبا اأبديًّا، هيا انه�سي فما 

زال يف حياتك الكثري.

بحرين  منلك  الأردن  يف  نحن  البحر،  اإىل  النافذة  عرب  نظرت 
بعيدين، واحد يف الأغوار وهو اأخف�ش بقعة يف العامل )البحر املّيت(، 
بجانب  فالعي�ش  لذا  الرئي�سية،  املدن  عن  بعيدان  العقبة،  يف  والآخر 
ب�سوِت  عليها  ويرّد  حديثها  ي�سمع  تخاله  تع�سقه،  اإنها  غنيمة،  البحر 
ال�ساكنني  به، على عك�ش ُكرث من  تعّلقها  بعد  ال�سجّي، مل يفرت  موجه 
ول  بحٌر  بجانبهم  يكون  كيف  اأحياًنا،  به  ياأبهون  ل  والذين  حوله، 

ي�ست�سعرون هذه النعمة؟

�سيٍء  كّل  كان  املا�سي  يف  امل�ست�سفى،  وق�سدت  �سّيارتها  يف  ركبت 
متوّفًرا اإل املال، اأما الآن فكّل �سيٍء متوّفر اإل احلب، ل بد من وجود 
نق�شٍ يف حياة الإن�سان حتى يقوى على موا�سلة العي�ش.. فاإن اكتملت 
باتت ل ُتطاق، �ست�سري عبًئا ثقيًل، جلطة جتثم على القلب فل يعود 
ي�سعر ب�سعادة اأو حزن، يتبّلد، يفقد اإح�سا�سه مبا ومن حوله، ول يكون 

كذلك اإل.. املّيت.

دلفت اإىل ق�سم الطب النف�سي، األقت التحّية على زميلتها اللئي 
ي�سعون  الأطباء  عملها،  وبا�سرت  ثيابها،  بّدلت  للمغادرة،  يتهياأن 
اإطار  خارج  يتحدثون  ل  معهم،  يعملون  الذين  وبني  بينهم  حواجز 
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ا اأنهم اأجانب؛ اأمريكّيان وبريطاين، يقّد�سون عملهم،  العمل، خ�سو�سً
وين�سبون حوله هالًة حتفظ �سّريته، حني يغلقون الباب على مر�ساهم، 

ي�سبح الدخول حمّرًما، ي�ساوي يف حال ال�سكوى، الطرد.

جاءتها الكثري من الأفكار املجنونة، فاأن تكون كاتًبا يعني اأن تكون 
جمنوًنا، قررت ذات يوم اأن تعي�ش ق�سة حب مع اأحد املر�سى، غري اأنها 
فّكرت كثرًيا ثم اأقلعت يف النهاية، حاولت الو�سول اإىل ملّفات املر�سى، 

مل تقدر؛ حمفوظة يف اأماكن �سرية.

من امل�ستحيل ت�سديق اأن مراجعي ق�سم الطب النف�سي مر�سى، ل 
تلوح عليهم اأ�سراط املر�ش، اإنهم طبيعيون اأكرث من النا�ش الطبيعيني 
اأنف�سهم، تتحدث معهم فريدون عليها بلباقة، وحني تبا�سر فح�سهم 

يبت�سمون لها، وكاأنهم يقولون نحن متعبون قليًل لي�ش اإل.

من  تتدرج  فحالتهم  هوؤلء،  حقيقة  الإعلم  و�سائل  �سّوهت  لقد 
اأن ت�سل اإىل املراحل اخلطرة، وبني هاتني  م�ساكل تكاد ل تذكر اإىل 
اإطلق  اأن  اإل  عديدة،  وا�سطرابات  لأمرا�ش  وا�سع  مدى  املرحلتني 
و�سمة املر�ش النف�سي، ت�سبغ اجلميع بلوٍن واحد.. ثمة حالت حرجة 
و�سديدة اخلطر ذلك �سحيح، ولكن اأعرا�ش املر�ش الوا�سحة عليهم 

تتيح التعامل معهم ب�سرعة.

الدول  يف  وخا�سًة  �سوًءا،  تزداد  الب�سيطة  احلالت  من  الكثري 
عن  عزف  حال  ففي  يخ�سع؛  مل  اأم  للعلج  اأخ�سع  �سواء  النامية، 
الذهاب اإىل الطبيب النف�سي خوًفا من املجتمع �ستتفاقم م�سكلته مع 
ا�سطراًبا  لت�سبح  تتحّول  بل  معنّي،  حدٍّ  عند  تقف  ولن  الأيام  مرور 
جديًدا اأكرث قّوة من �سالفه، اأما اإن قرر الذهاب اإىل الطبيب النف�سي، 
على  �ستاأّول  عنه  ت�سدر  حركة  واأي  ال�سوء،  دائرة  يف  نف�سه  ف�سي�سع 
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اأن �سببها مر�سه، وكرثة ال�سغوطات الجتماعية التي �ستفر�ش عليه، 
�ستدفعه اإىل تطوير و�سائل دفاع قد تاأخذه اإىل منحدٍر وعر.

النف�ش(، والتي لقت جناًحا باهًرا، ا�سطّرت  يف روايتها )خفايا 
تتمكن من و�سف  النف�ش حتى  الكثري من كتب علم  اإىل قراءة  فدوى 
بع�ش ال�سطرابات بطريقة �سليمة، اإل اأنها ما زالت حتلم برواية ت�سل 
فيها اإىل لّب النف�ش، القعر، اأ�سفل اللوعي بكثري، تريد ابتداع طريقة 
ذلك  يف  غايتها  اأ�سحابها،  على  وعر�سها  النفو�ش  تعرية  يف  جديدة 

التاأكيد على اأن اجلميع مر�سى نف�سيون بدرجاٍت متفاوتة.

دعتها كيت اإىل اخلروج ليًل، �ستذهب اإىل ال�سينما، تريد اأن ت�ساهد 
ممتازة،  تقييمات  عنه  قراأت  )داجنل(،  اجلديد  خان(  )اأمري  فيلم 
فهي  وافقت،  الرائعة،  اأمري خان  اأفلم  الفيلم على غرار  بهذا  ُت�سيد 
على كّل حال م�سطرة للخروج، اليوم موعد ا�ستلم املعا�ش، وبالتايل 

اآن وقت احلوالة.

الهاتف  يف  اأمها  مع  حتّدثت  كلما  كثرًيا،  اأهلها  ظروف  حت�ّسنت 
اأمطرتها بالدعاء، تقول لها اإنهم �ساروا ياأكلون ويلب�سون مثل النا�ش، 
التي  الوحيدة  اأمها  �سيًئا..  اأحًدا  ي�ساألون  يعودوا  ومل  ديونهم  �سّددوا 
تربطها بذلك العامل، هي التي دفعتها مّراٍت عديدة اإىل الرتاجع عن 
قطع �سلتها بهم، مل تن�َش وقفتها معها، �ساندتها حتى اأكملت تعليمها 
يف اجلامعة، كانت تخبئ لها املال الذي تاأخذه من فاعل اخلري وت�سعه 
بني يديها غري منقو�ش، ل تريدها اأن ت�سري ن�سخًة مكرورًة منها، اإنها 
خري من تعرف قيمة التعليم، فلو كانت متعّلمة.. لكانت جنت من نريان 
حاجتي  وما  فتقول:  احلوالة،  من  ن�سيبها  عن  فدوى  ت�ساألها  زوجها، 
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ل  عينية  هدايا  لأمها  تبعث  لذا  ت�سبع،  ل  ناٌر  اأباها  اأن  تعلم  للمال، 
ي�ستطيع غريها ال�ستفادة منها.

)اأمي اأريد اأن اأقول لِك �سيًئا(

)قويل يا ابنتي(

)هناك �ساٌب يريد اأن يتقّدم خلطبتي(

)هل هو غنّي؟(

اأخلقه  يهم  ل  ابنتها،  وجه  يف  الأم  اأطلقته  �سوؤاٍل  اأول  ذلك  كان 
اجلميع،  يجيدها  التي  الع�سر  لغة  اإنها  ميلك،  كم  املهم  وتعليمه، 
تلعثمت، ل لي�ش غنيًّا، اإنه جمّرد �ساب يف بداية طريقه، اأرادت اأمها اأن 
اأ�سود، رّددت تلك العبارة على م�سمعها  حتميها من م�سريها، الفقر 
بريقها  الأ�سياء  ت�سلب  حالكة  ظلمة  اأ�سود،  الفقر  وتكراًرا،  مراًرا 
وجمالها، يقتل احلب، وي�سرق الفرحة، يزرع الأمل بني جدران البيت، 
يف  وثقب  والنكد،  للخلفات  مرتع  بل  للعي�ش،  ي�سلح  ل  كئيًبا  فيغدو 

�سفينة الزواج، �سيغرقها مع مرور الوقت.

ونعي�ش  مًعا  و�سنعمل  مثلي  ممر�ش  اإنه  مثلنا،  فقرٌي  لي�ش  )ولكنه 
بكرامة(

ويدللك  يحميك  غنيًّا  عري�ًسا  لِك  اأمتنى  كنُت  ابنتي،  يا  اأعلم  )ل 
ويعّو�سك عن املا�سي املليء باحلرمان(

اإىل دول اخلليج،  ن�سافر  اأمامنا، رمبا  امل�ستقبل  اأمي،  يا  باأ�ش  )ل 
نعمل هناك وجنمع ماًل يكفينا ويزيد(
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)ح�سًنا، متى �سيجيء؟(

)قريًبا جًدا(

عليها  كان  تعّجلت،  اإنها  لها  قال  اأخربته،  حينما  كثرًيا  يفرح  مل 
الرتّيث، لحت عليه اأعرا�ش التغرّي، ا�ستلم عمله اجلديد يف امل�ست�سفى، 
�سار يتقا�سى معا�ًسا حمرتًما، يوؤهله اإىل التقّدم خلطبتها، ومع ذلك 

انزعج من ت�سّرفها.

ولكن  تاأجل،  املوعد  اإن  لها  �ساأقول  اأمي،  �سوى  اأخرب  باأ�ش، مل  )ل 
اإىل متى؟(

جال�ًسا،  ظل  م�ستاءة،  غادرته  اخلوف،  اعرتاها  ال�سمت،  التزم 
مل يلحق بها كعادته، تركها ترحل غا�سبة حزينة.. ت�ساءلت والدموع 

تنهمر من عينيها:

)ترى ما بِه؟!(

x
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شمٌس آفلة

مل ينجها �رس�خها وبكاوؤها، تو�ّسلها، تهديدها له بالهرب، �أ�سيبت 
�لتي  هي  مقعدة،  فاأردتها  �لو�قع،  ب�سخور  �رتطمت  قا�سية،  ب�سدمٍة 
كانت قبيل قليل تطري يف ف�ساءٍ رحب، يفتح لها �آفاًقا و��سعة مزرك�سة 
بكّل ما هو جميل، ال، من �ليوم و�ساعًد� لن حتّلق، �سيق�سون جناحيها 
ويحب�سونها يف قف�ش متني، لن تقوى على �خلروج منه، ال ي�سّح ذلك، 
�أبيها..  باأو�مر  و�لتقاليد،  بالعاد�ت  �ستكفر  فعلت،  �إن  كافرًة  �ستكون 
حلم �لفتاة باحلياة مثل حلم �لبحر مبعانقة �ل�سم�ش �أبًد�، ذلك حمال، ال 
يجب �أن حتلمي، ما عليك فعله هو �لدعاء، �لدعاء باأن يرزقك �هلل رجًل 
ي�سرتك، حذ�ِر من �الأوهام، �إنها قاتلة، �ستزرع يف قلبك خنجًر� طويًل، 

��سمه �الأمل، وحني تفقدينه، �سينزف قلبك حتى �ملوت.

عرث�ت  من  �سيحميك  رجٌل  عّمتك  �بن  و�لتعليم،  لنا  ما  �بنتي  )يا 
�لزمان(
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�أنِت  ها  �جلهل؟  ويلت  من  تعاين  �أمل  �أماه،  يا  ذلك  تقولني  من  �أنِت 
�أن تكون  �أجنبِت ثلثة جمرمني وفتاة تريدين لها  تزّوجِت، وماذ� بعد؟ 

مثلك.

بظروفك،  فتاًة  �سيتزّوج  من  خمتلفون،  �أننا  تعلمني  �أنِت  بنيتي  )يا 
�إخوتها يف �ل�سجن، �إنني �أخاف عليك �لعنو�سة(

على  �أم  علّي  تخافني  باالإن�سان،  ي�سنعه  �لذي  ما  �خلوف  من  �آٍه   
الأمري  تكرتثون  كنتم  لو  علّي،  ال  عليكم  خائفون  �إنكم  نف�سك، 
�أنِت  �إنكم كاذبون، حتى  �أريد، ال،  �أعي�ش حياتي كيفما  لرتكتموين 
ا ما كنِت جلبتني  �إنك ال حتبينني، لو �أحببتني حقًّ �أمي تكذبني،  يا 

لهذي �حلياة.

)يا فدوى �إنك ال تدركني، ال تعرفني �أين هي م�سلحتك، لذ� فاأنا 
قومٌي عليِك(

�أنت يا �أبي، ال �أعرف ما �لذي فعلته كي �أحظى باأٍب مثلك، �آٍه منها 
�أخرى، يقدرون موهبتي وذكائي،  �أنني ولدُت يف عائلٍة  لو  �الأقد�ر، 

يهيئون يل �لظروف، ويذللون �ل�سعاب كي �أ�سري ما �أ�سبو �إليه.

ال باأ�ش، �ساأنتظر �ل�سيدة �أمينة، م�ستحيٌل �أن تتخلى عني، �ستاأتي 
لتنقذين من بر�ثنكم �أيها �ملتوح�سون، �ساأرجوها كي تاأخذين الأعي�ش 
معها، �ساأن�ساكم، لن �أزوركم �إال حينما �أجنح، �ساأعود الأثبت لكم �أنكم 

ال ت�ستحقون فتاًة مثلي.
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كتبت لها ر�سالًة بعثتها مع �سديقتها ربى �لتي �عتادت �لذهاب 
�لذهاب،  ت�ستطيع  لن  مري�سة،  باأنها  لها  قالت  �ملدر�سة،  �إىل  معها 
�أنها قر�أتها، �ستاأتي بعد  �أمينة، ال بد  �ل�سيدة  �إىل  �أعِطي هذه  �أرجوِك 
�، لن �أبقى هنا بعد  �نتهاء �ليوم �لدر��سي، �ساأح�رسّ حقيبة ثيابي �رسًّ
منه  �أنل  مل  عليه،  �آ�سفٍة  غري  �لبيت  هذ�  �ساأترك  و�حدة،  دقيقًة  �الآن 
�أمينة يف حياتي ل�رسُت مثل  �ل�سيدة  �لهم و�لكدر، لوال ظهور  �سوى 

�إخوتي، جمرمة.

هد�أت ثائرتها وجل�ست ترتّقب، ظّنت �أمها �أنها ��ست�سلمت، �أما �أبوها 
فكان فرًحا الأنه �سيتخّل�ش من عبئها، لن يعود م�سوؤواًل عن جنونها، 
ثم  قربها،  على  �لفاحتة  �سيقر�أ  �الأمر،  وينتهي  �لزو�ج  د  حَلْ �سيئدها 
ينف�ش �لغبار عن يديه، ويذهب، �سيطمئن �أخرًي�، لن تنه�ش، �سريتطم 
�الأمل  �سيغلبها  للأبد،  فيه  �ستمكث  ي�سّجه،  �سلبة  برخامة  ر�أ�سها 

فتياأ�ش، �ستوقن �أن ال منا�ش، �إنك باقيٌة �إىل �أن ي�ساء �هلل.

رك�ست  دموعها،  فانهمرت  �أمينة  �ل�سيدة  �سوت  �سمعت 
و�حت�سنتها، �سيقتلونني، يريدون تزويجي، �أخربيهم �أن يف �نتظاري 
م�ستقبًل م�رسًقا، قويل لهم �أنني ممّيزة، �أرجوِك ال تدعيهم يفعلون، �أنِت 
�إليهم،  ت�سلميني  ال  و�للمباالة،  �لف�سل  �سل�سل  من  �أنقذتني  �لتي 
حّرة،  �أكون  �أن  �أريد  رقبتي،  �عتقي  وحرريني،  �لفدية  �أعطيهم 
لوالِك  �جلميل،  �لعامل  على  عينّي  فّتح  من  �أنِت  �لعبودّية،  �أرهقتني 
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�ساأتخّل�ش  الأنني  �ساأفرح  بل  الأحزن،  كنُت  وما  حايل،  على  لظللُت 
منهم و�أتزّوج، �أما �الآن فل، لن �أهرب من قيٍد �إىل قيٍد �أقوى، �ملوت �أهون 

عندي من ذلك.

ال عليِك يا �بنتي، �طمئني، �أنا هنا، �ساأد�فع عنك، لن �أخليك، �إنهم 
ا، �سبحان  جمانني، ال يقّدرون نعمة �أن تكون لديك �بنة، وموهوبٌة �أي�سً
�هلل، �أنا ال �أجنب، ومن ال ي�ستحقون �الأبناء، يحظون بهم.. �آٍه لو ي�سعرون 
� خل�سارة كّل ما تلك مقابل كلمة )ماما(،  باأمل �حلرمان، �أن تكون م�ستعدًّ
هذ� هو �الإن�سان، ال يعرف قدر �ل�سيء �إال حني يكون م�ستحيًل.. وحني 

ميلكه، ي�سري بل قيمة.

)لو �سمحِت يا �أ�ستاذة، ال تتدخلي يف حياتنا �خلا�سة(

�إنها حياتها هَي، لي�ش الأحٍد  �أيها �ملجرمون،  �إنها لي�ست حياتكم 
يف  للإن�سان  حقٍّ  �أكرب  �أن  �جلهلة  �أيها  تعلمون  �أال  �إياها،  �سلبها  يف  �حلق 
جميع �الأديان هو حق �حلياة؟ ملاذ� تظنون �أنكم تلكون حياة �أطفالكم 
�لنف�سيون تد�وو�،  �ملر�سى  �أيها  �إجنابهم؟ وكاأنكم من خلقهم،  ملجّرد 
حرية  ميلك  �لذي  �لوحيد  وهو  فقط،  �ساحبها  ملك  �حلياة  �أن  و�علمو� 
عي�سها كيفما �أر�د، �أفيقو� من �سكرتكم، و�علمو� �أن �آخر �سيء يريده 
لي�سو�  �إنهم  م�سريكم،  وملقاة  خطاكم  على  �ل�سري  هو  �أبناوؤكم 
لعّلهم  �لتي عجزمت عن حتقيقها، دعوهم يختارون طريقهم  �أحلمكم 
ليحفرو�  �لفر�سة  �منحوهم  ظلم،  من  �إياه  �أورثتمونا  مما  يخل�سوننا 
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ال  �لنور،  يجدون  لرمبا  فيه،  �أنزلتمونا  �لذي  �ل�رسد�ب  هذ�  يف  كّوًة 
جتربوهم على �لبقاء خفافي�ش تعي�ش يف �ملغار�ت، ال تنقلو� �إليهم عدوى 

كر�هية �لنور.

)لقد تعّديِت حدودك يا �أ�ستاذة(

حدودي �أيها �لفاجر، �أنت من يجب �أن يقام عليه �حلد، حد �لقتل، 
لك،  �أ�سمح  لن  ال،  بفعلتك،  وتنجو  ذنب  بغري  زكّيٍة  نف�ٍش  قتل  تريد 

�لقاتل ُيقتل، تلك هي �لقاعدة، �ستموت �إن ذبحتها.

)�أنِت جمنونة(

يجب  عاهًة  �لفتاة  تظنون  �ملجانني،  �أنتم  �ملاجن،  �أيها  �ملجنونة  �أنا 
�أبًد�،  �سيظل  ال،  �نتهى؟  �جلاهلّية  زمن  �إن  قال  من  �الأعني،  عن  مد�ر�تها 
ا، ما هو ذنبها لتحكم  �جلاهلّية يف �لعقول، لن تفنى ما د�م �الإن�سان حيًّ

عليها باملوت؟ من �أنت لتاأخذ منها م�ستقبلها؟

)�أنا �أبوها وويّل �أمرها(

�ساأعطيك  �أمرك،  يتوىّل  ملن  بحاجٍة  �إنك  �أمرها؟  ويّل  تكون  كيف 
�ألفي دينار ودعها تاأتي معي.

)ح�سًنا، �إنها �بنتي حبيبتي، زيدي �ملبلغ قليًل(
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�تركها،  لكن  �أملك،  مبا  �ساأفتديها  تعي�ش،  ودعها  تريد  ما  �طلب 
�إنها �سغريٌة على �ملوت، ما ز�لت �أمامها حياٌة طويلة، �ستتعّلم، وتكتب، 
وبعدها �ستعرث على زوٍج يقّدرها، زوج ال يعدها قطعة من ملكيته له 
حق �لت�رّسف فيها كيفما �أحب، و�ستنجب �أطفااًل ال جمرمني جدد، هذ� 
�الأطفال  �الأبرياء،  �الأطفال  الإجناب  �الأو�ن  �آن  �ملجرمني،  من  �كتفى  �لعامل 
ننجب  نحن  و�حلقد،  �لكره  على  يرتبو�  مل  جنا�ساتنا،  تلّوثهم  مل  �لذين 
م�سوًخا، ِن�سفهم ب�رٌس و�لن�سف �الآخر وحو�ٌش �سارية، �لقتيلة ال تِلد 
�أطفااًل، كيف لها �أن تفعل، �إنها حتملهم رغًما عنها من �إن�سان ال تطيقه، 
يبقى بينها وبينهم حاجٌز كبري ��سمه؛ كره �أبيهم، هَي لن تكرههم، 
ا كامًل، لذ� �ستهملهم، �ستخرجهم لل�سارع كي  �إال �أنها لن حتّبهم حبًّ
يربيهم، وحينها �سيتعلمون كيف ي�سريون قتلًة، قتلة يذبحون كّل 
غلًّ  �أنف�سهم  يف  يثري  �جلمال  �ل�سوء،  على  ترعرعو�  لقد  جميل،  �سيءٍ 

دفيًنا، يدفعهم الإبادته.

)خم�سة �آالف دينار وخذيها معك �الآن، �إنها كنٌز ال يعّو�ش، ولوال 
�أنني �أعرف �أنك �ستعتنني بها جّيًد� ما كنُت خّليتها �أبًد�(

مل  دينار،  �آالف  خم�سة  مقابل  �أمينة  �ل�سيدة  ربحتها  �ملز�د،  �أقفل 
�أّمها  تلتفت،  �أن  دون  وخرجت  حقيبتها  جّرت  باحلزن،  فدوى  ت�سعر 
يف  ركبت  تفرح..  �أم  حتزن  تعرف  ال  م�ساعرها،  ت�ساربت  �مل�سكينة 
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وكر  من  بها  تهرب  ب�رسعة،  تنطلق  �أن  رجتها  �أمينة،  �ل�سيدة  �سّيارة 
�لذئاب هذ�، ُتخرجها من �مل�ستنقع �ملليء بكّل �سيءٍ مفرت�ش.

)ال تخايف يا �بنتي، لقد بد�أت حياتك �الآن(

x
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حبٌر مفقود

�لظلم  �سوى  حولهم  يرو�  مل  وعرة،  طرٍق  يف  خميرب  بكب  �أَْرَوَد 
�ملقابل،  �لطرف  يف  �آخر  رجٍل  �إىل  �سي�سّلمهم  �أنه  لهم  قال  �لد�م�ش، 
حمزة  �ملنطقة..  تلك  يف  �ملنظمة  رئي�ش  �إىل  بدوره  �سيو�سلهم  و�لذي 
كان متلّهًفا للبدء، �سيمار�ش عمًل يحّبه ويجني ب�سببه نقوًد� وفرية، 
ُخ  �سيوؤرَّ �لبطولة،  �سجّلت  من  �سفو�ن  �سيمحي  �أ�سطورة،  �سي�سري 

با�سمه عهد جديد.

حتدث طويًل مع خميرب، �ساأله عن �العتز�ل، �أجابه �إن �الأمر ي�سري، �إن 
ا فلن يطارده �أحد، هو �الآن غري موجود، لقد تل�سى  ��ستطاع �لهرب حيًّ
��سمه عّو�د، كثريون �عتزلو�  �إن�ساٌن جديد،  من �حلياة، حّل بداًل منه 

ورجعو� �إىل حياتهم �لطبيعية.

)حتى �سفو�ن؟(
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�ساأله حمزة، فرّد خميرب:

يف  مرموق  مبن�سب  �لظفر  من  �أدنى  �أو  قو�سني  قاب  كان  )�سفو�ن 
ق�سى  لقد  عقله،  يف  بلوثٍة  �أ�سيب  �العتز�ل،  ل  ف�سّ �أنه  غري  �ملنّظمة 
�سغرًي�  كان  مّرة،  �أول  جاء  حينما  �أذكره  �لعمل،  هذ�  يف  طويًل  وقًتا 
ا مثلك، وملا عاد، تبّدل كثرًي�، �نطفاأت يف عينيه جذوة �حلياة،  ومتحّم�سً

مات �لكثري منه يف �لبلد �لعديدة �لتي عمل بها(

)�ساأحقق ما عجز عنه(

نقوًد�  جّمع  ُمهلك،  كهذ�  عمٍل  يف  �لطمع  بنّي،  يا  حذًر�  )كن 
تكفيك و�هرب، ال ت�ستمر، لي�ش من عادتي �أن �أقّدم �لن�سائح، ولكنك 

ذكرتني ب�سبابي(

)هل عملَت معهم؟(

)وما �لذي �أو�سلني �إىل هذه �حلالة �إذن؟ عملُت �سنًة كاملة، وبعدها 
ال  نحن  ماهيته،  �أعرف  ال  جديد  �سيٌء  ونبت  �لقدمي،  جلدي  �ن�سلخ 
�إال باحلبوب �ملخّدرة و�لكحول، نثمل حتى نن�سى تلك  ننام يا بنّي 
ب�سيء،  نحلم  لئل  ن�سكر  �ملرعوبة،  مبلحمها  تلحقنا  �لتي  �لوجوه 

لن�سحو ب�رسعة قبل �أن ي�سحبوننا �إىل �جلحيم(

)وما �لذي يجربك على �لعي�ش يف هذ� �ملكان �ملقفر؟ �أمل حت�سل على 
نقود؟(
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ثعابني،  كاأنها  يل  ترت�ءى  �سارت  لقد  �لنقود،  على  �للعنة  )نقود، 
ولكن  د،  �ملورِّ مع  �لعمل  على  جمرًب�  وعدُت  منها،  للتخّل�ش  ��سطررت 

كما ترى، جمّرد �سائق(

�إنك جبان، تلك هي �حلقيقة �لتي ال تدركها، �أو رمبا حتاول �إخفاءها، 
منعك جبنك من �لتمتع باحلياة، وتظن �جلميع مثلك، يا لك من م�سكني، 
ال، �ساأبرهن لك �أنك خمطئ، �ساألتقيك بعد �سنني و�سرتى باأنني �أعي�ش 

ا وال �آبه ب�سيء. قال حمزة يف نف�سه. �حلياة طواًل وعر�سً

)�أين �رسحت؟ ال تقل يل باأنك �ستغرّي ر�أيك(

)ال، لن �أغرّي ر�أيي، ولكن كلمك �أّثر يف نف�سي وكنُت �أفّكر فيه(

منهكني  كانو�  �خللفّي،  �ملقعد  يف  �لنائمون  �الأربعة  �ل�سباب  تلمل 
لطول �لطريق �لتي قطعوها، �ساألو� خميرب كم بقي حتى ي�سلو�.

)خم�ش دقائق(

�ملجهول،  من  �خلوف  تعابري  وجوههم  يف  الحت  �سمتو�،  �أجابهم، 
دّوت تلك �ل�رسخة يف روؤو�سهم، �ل�رسخة �لتي ن�سمعها قبيل �قرت�ف 
يحاول  �أثيم  �سوٍت  جمّرد  �إال  هو  �إن  ن�سمع،  مل  باأننا  ونتظاهر  �خلطيئة 
كّل  مع  �أ�سعف  في�سري  يختنق،  نكتمه،  �لنجاح،  حتقيق  عن  ثنينا 
خطيئة جديدة، ويف �لنهاية يطلق �رسخته �الأخرية قبل �أن يختفي 

�إىل �الأبد.





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وعدم  �ملكوث  منهم  طلب  �سغرية،  تّلة  خلف  �لبكب  خميرب  �أوقف 
�الأمتار  تلك  عن  باحًثا  �لظلم  يف  طريقه  حت�س�ش  يعود،  حتى  �خلروج 
من �حلدود غري �ملحرو�سة ب�سكٍل جّيد، نب�ش �لرت�ب، عرث على �حلبل 
جمدًد�،  �حلبل  �هتّز  و�نتظر،  هّزه  �الأخرى،  باجلهة  و�ملو�سول  �ملدفون 

فعرف �أن �لرجل بانتظار �لو�فدين �جلدد.

 رجع �إىل �لبكب، طلب منهم �لنزول و�تباعه بحذر، �أي غلطٍة هنا 
�ل�سري  منهم  طلب  �حلبل،  بطرف  �أم�سك  خلفه،  م�سو�  �ملوت،  �إىل  توؤدي 

وهم يتح�س�سونه.

)عليكم �ل�سري يف خطٍّ م�ستقيم(

�رتعب ثلثٌة من �لفتية �لذين جلبهم )�أبو جهنم(، قررو� �لرت�جع، 
لن يعربو� �حلدود �إىل مكان ال يعلمون �أهو للإن�ش �أم للجن، �سحب خميرب 

م�سد�ًسا من خ�رسه، وجهه نحوهم فارتعدو�.

�أو  �أن ت�سو�  )ال ميكن �لرت�جع �الآن، لقد ك�سفتم مو�قع �رسّية، فاإما 
تدفنو� هنا(

باإمكانهم  لعبٍة  يف  لي�سو�  فهم  �إذن  ماحق،  بخطٍر  �لو�سع  �أنباأ 
مغادرتها حني ي�ساوؤون، ال، لقد تخطو� حاجز �ملعرفة و�الآن بات لز�ًما 
�لر�بع  �سديقهم  �أما  �سامًتا،  �مل�سهد  حمزة  ر�قب  �ملو��سلة،  عليهم 
�سغار  �أطفاٍل  مثل  بكو�  ينجح،  مل  �أنه  غري  �أزرهم،  من  �ل�سّد  فحاول 
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�أمرهم،  و�سيتدبرون  �ل�سارع  �إىل  يعيدهم  �أن  خميرب  رجو�  تائهني، 
�أق�سمو� له باأنهم لن يفتحو� �أفو�ههم ب�سيء، �سي�سطبون هذ� �ليوم من 
ذ�كرتهم، �أطلق خميرب ر�سا�سًة من م�سد�سه �ملزّود بكامتٍ لل�سوت حتت 

�أقد�مهم، �نترث �لرت�ب.

)�أنا ال �أمزح معكم، �إما �لذهاب �أو �ملوت، هذ�ن هما �خليار�ن �لوحيد�ن(

�أم�سك حمزة باحلبل، نظر �إىل خميرب وقال:

)ماذ� علّي �أن �أفعل غري �مل�سي؟(

)ال �سيء، رجلنا على �لطرف �الآخر �سيتكّفل بالباقي(

قطع  �لفتية،  �أنف�ش  يف  �ل�سجاعة  بّث  حاول  حمزة،  �لظلم  �بتلع 
م�سافة مئتي مرت، �سمع �سوًتا يدعوه �إىل �ملو��سلة، فلم يعد بينه وبني 

بلوغه �سوى ب�سع خطو�ت.

x
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فلبينية  امراأة  اأميهان  براحتها،  تنّظفه  اأميهان  ترك  بيته،  غادر 
الدول  تلك  من  فتاٌة  هنا،  يعملن  منهن  مهول  عدد  �سمن  من  اأخرى 
التي ل يحيا بها اإل ال�سادة، اأما ال�سعوب فلتمت بغيظها، اإنها امل�سوؤولة 
اأن  قدرهم،  ذلك  اأ�سياًدا،  فيولدون  الأ�سياد  اأما  حياتها،  تاأمني  عن 
ياأمرون فيطاعون، والويل ملن  العرو�ش جال�سني،  اأنف�سهم على  يجدوا 

يخالفهم.

يف  نظافة  عاملُة  له  ر�ّسحتها  الفلبني،  يف  اأ�سرتها  تعيل  اأميهان 
ر�سمّي،  عمل  بل  مقيمٌة  اإنها  احلزينة،  تها  ق�سّ له  �سرحت  املدر�سة، 
تعتمد على تنظيف البيوت ملن يطلب ذلك.. اأنت تعرف يا �سيدي اأن كّل 
بيٍت هنا فيه خادمتان وثلث، حاوَلت العثور على واحد يكفل لها الإقامة 
اإنها يا �سيدي م�سكينة تزّوجت رجًل فقرًيا، اأجنبا  والعمل فلم جتد، 
تاأمني  امل�سوؤولة عن  املكاتب  اأ�سحاب  اأحد  عليها  كالقمر، عر�ش  ابنًة 
ممتاز،  مادّي  عائد  مقابل  لتعمل  ال�سفر  املحتاجة  للدول  اخلادمات 
اآخر لديهما، دفعا ل�ساحب املكتب  ت�ساورت مع زوجها فوافق، ل حّل 
وملا و�سلت  قريًبا،  �سداده  اأمل  النا�ش على  املال جمعاه من  مبلًغا من 
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�سدفًة،  �سيدي  يا  عليها  تعّرفُت  امل�سكينة،  حمتال،  اأنه  تبنّي  هنا  اإىل 
ل  اأنه  تعرف  الطريق،  قارعة  على  فوجدتها  اأبوظبي  اإىل  ذاهبًة  كنُت 
لها، ظننتها مري�سة،  اأ�سفقُت  اأملك،  اأملًا مثل  اإل من يحمل  ي�سعر بك 
تها وهي تبكي مقهورة، حملتها معي يا  �ساألتها ما بها، اأف�ست يل بق�سّ
�سيدي وجئُت بها اإىل )مدينة زايد(، توجد كثرياٌت مثلها هنا، نكفل 
ا، ون�سمح ملن ل يجدن ماأوى العي�ش معنا، تعرف اأن العمل  بع�سنا بع�سً
مينحنا بيوًتا نعي�ش فيها، �سحيٌح اأنها �سغرية، ولكنها تفي بالغر�ش، 
ي�سل عددنا يف بع�ش الغرف اإىل خم�ش فتيات، ل باأ�ش، فنحن ن�سعر 
رمبا  القلوب،  حتيي  الب�سطاء  النا�ش  بني  احلياة  ذلك،  مع  بال�سعادة 
الروعة،  غاية  يف  اأمٌر  اإنه  جتريبه،  عليك  �سيدي،  يا  ذلك  جتّرب  مل 
اإن�ساٍن  اإىل وجه  يوًما  �سيدي، هل نظرَت  يا  يع�سقون احلياة  الب�سطاء 
ب�سيط ومل ي�سحك؟ اآ�سفة يا �سيدي لقد حتّدثُت كثرًيا، املهم يا �سيدي، 
اإنها تعمل يف تنظيف البيوت، ل تاأخذ مبلًغا كبرًيا، مهما اأعطيتها لن 
ت�ساء وجتيء  وقٍت  اأي  كّلمها يف  �سيدي، هذا رقم هاتفها،  يا  ُتعار�ش 

فوًرا. 

اإنه خرُي من يعلم معنى احلاجة، لقد اتخذ من الفقراء ع�سريته، 
درهم،  خم�سمائة  مقابل  الأ�سبوع،  يف  مّرًة  تاأتي  معها،  واتفق  كّلمها 
هو  اأما  كبري،  مبلٌغ  اأنه  تعرف  عينيها،  متلأ  والدموع  كثرًيا  ت�سكره 
مرًة  اأرته  م�سكلتها..  ال�سحيحة  النقود  هذه  حتّل  لن  ب�ساآلته،  في�سعر 
اأن  قبل  النوم  ت�ستطيع  ل  كثرًيا،  لها  ت�ستاق  اأنها  قالت  ابنتها،  �سورة 
يا  تعلم  اإليها..  ويبعثونه  الوات�ساب  على  لها  ي�سجلونه  �سوتها،  ت�سمع 
اأجلها  من  �ساأعمل  باهظٌة جًدا،  الهاتفية  املكاملات  تكاليف  اأن  �سيدي 
ليًل ونهاًرا، اإنني اأمتنى يا �سيدي اأن تعي�ش حياًة جميلة، لقد مّرت �سنة 
ت يف هذه ال�سنة وازدادت جماًل، اأترى وجهها؟ اإنه  على فراقنا، كرُبَ
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مثل وجه خي�سا زاراغوزا، اأنت ل تعرفها يا �سيدي، اإنها ممثلٌة م�سهورة 
الفقر  خي�سا،  حياة  مثل  بحياة  حتظى  اأن  اأمتنى  الفلبني،  يف  عندنا 
اأترى  الفقر،  من  الرّب  حماك  ذلك،  تعرف  ل  اأنت  �سيدي،  يا  موجع 
راأ�سَك بحديثي،  اأوجعُت  اأعتذر منك،  اأبكي جمدًدا؟  اأنا  يا �سيدي ها 
ولكن ل اأعلم يا �سيدي، اأح�ّش اأنك قريٌب مّنا نحن الفقراء، فيك �سيٌء 
ي�سبهنا، ولكن بالتاأكيد اأنني خمطئة، حماك الرّب من الفقر يا �سيدي، 
اأنا ل اأقول ذلك يا �سيدي لأ�ستعطفك، ل، اإنك  اأملًا،  اأ�سّد الأوجاع  اإنه 
كبري  قلٍب  �ساحب  لأنك  رمبا  �سيدي  يا  ولكن  كبرًيا،  مبلًغا  متنحني 
ت�سغي اإيّل، لقد اأخربُت جني ابنتي عنك، طلبُت منها اأن تدعو لك يف 
�سلتها، اإنها ت�سّلي الآن، �سار عمرها خم�ش �سنوات، واأوليفر زوجي 
ا يدعو لك، اإنني اأبحث له عن عمل، رمبا اأمتّكن من العثور له على  اأي�سً
الفلبني، �ساأحت�سن  اإىل  واإذا وجدُت، �ساأطري فور و�سوله  واحد جّيد، 
ل،  �سيدي؟  يا  متزّوٌج  اأنت  هل  تنام يف ح�سني،  واأدعها  جني طويًل، 
احذر  ولكن  طّيب،  قلٍب  �ساحب  اإنك  ت�ستحّقك،  فتاًة  جتد  اأن  اأمتنى 
ل  وجروحهم  ب�سهولة،  ُيجرحون  الطيبة  القلوب  فاأ�سحاب  �سيدي،  يا 
لقد  �سيدي  يا  اأعتذر منك  �سيدي،  يا  اأعرف ذلك جّيًدا  اإنني  ت�سفى، 
عّطلتك عن عملك، باركك الرب ووقاك �سرور الب�سر، فكّل �سيء هنّي 

اأمام �سّر الإن�سان.

يظنونني غنيًّا، اآٍه لو يعلمون احلقيقة، لن ي�سدقوين اإن اأخربتهم، 
تقول اإنهن ينمن خم�ًسا يف غرفٍة واحدة، واأنا اأحياًنا كنُت اأنام رفقة �ستة 
اأ�سخا�ش يف غرفٍة تنخرها الرطوبة، لقد ا�سطررُت اإىل ذلك، ارتفعت 
اإيجارات البيوت يف عّمان ب�سورة جنونية ويف فرتة زمنّية ق�سرية جًدا، 
اأجربنا  الآخرين،  البيوت  باأ�سحاب  اأ�سوًة  الإيجار  البيت  �ساحب  زاد 
على م�ساعفة عددنا، ويف كّل مّرة يرتفع نزداد عدًدا.. تخّيل نف�سك 
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ا باثني ع�سر  ا يف غرفتني، اثنا ع�سر �سخ�سً تنام مع اثني ع�سر �سخ�سً
حتّول  للخلفات،  مرتًعا  اآنذاك  البيت  �سار  نْف�ًسا،  ع�سر  واثني  عقًل 
يف  حالها  على  البقايا  خمّلفني  وي�سربون  ياأكلون  �سحية،  مكرهة  اإىل 
كّل مكان، بات البيت جحيمه الذي عليه التاأقلم معه، �سُي�سوى �سنتني 
الأمور،  �ستتح�ّسن  وظيفة  على  يح�سل  يتخّرج، وحني  اأن  اإىل  اأخريني 
راح يق�سي يومه خارج البيت، ي�سحو قبل الفجر، يرتدي ثيابه ي�سّلي 
اإىل  يلجاأ  ثّم  حما�سراته  ُيكمل  اجلامعة،  اإىل  م�سًيا  يذهب  ويخرج، 
يقراأ  م�سروًرا،  يجل�ش  و�ستاًء،  �سيًفا  بالتكييف  مزّودة  املكتبة  املكتبة، 
ويكتب، ي�سرتق حديًثا مع اأحد رّواد املكتبة، ول يعود للبيت اإل حني ُتغلق 
املكتبة اأبوابها.. ل يحّب العودة اإىل بيته يف القرية كّل اأ�سبوع، ميكث يف 
عّمان التي اأحّبها، عّمان الفاتنة التي متلك قلب كّل من حّطت قدماه 
فوق ترابها، يخرج، مي�سي اإىل حدائق احل�سني بجانب املدينة الطّبية، 
يجل�ش هناك، يراقب النا�ش وهم ي�سرحون وميرحون، ثم اأخذ ُيح�سر 
ملب�ش الريا�سة ويلعب كرة القدم مع الغرباء، يعود ليًل، يكون البيت 

�سبه خاٍل، لي�ش فيه اإل من مل يجد اأجرة الذهاب اإىل بيته.

احلياة يف عّمان مع الفقر قا�سية، الفوارق بني �ساكني عّمان مهولة، 
لبذخ  الفقري  وروؤية  الأ�سفل،  يف  الآخر  والن�سف  الأعلى  يف  ن�سفهم 
الغنّي يقّلب مواجعه، يذّكره بحالته، فيثور يف نف�سه احلزن وال�سخط، 
اإنه حزيٌن على حاله، �ساخٌط على الأغنياء، �ساخٌط على قدرتهم يف 

احل�سول على ما ي�ساوؤون دون عناء.

)هناك من يريد خطبة اأ�سماء(

ل،  جمجمته..  �سربت  مطرقة  �سوت  مثل  راأ�سه  يف  ال�سوت  دّوى 
لن تتخلى عّني، لقد راهنُت على حّبها يل منذ البداية، فعلُت كّل ما 
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بو�سعي لتحّبني، لقد عرفتني على حقيقتي، لن جتد اإن�ساًنا مثلي، لقد 
قالت يل ذلك، اأق�سَمت على الوقوف بجانبي، حماٌل اأن حتنث بق�سمها، 
اأ�سماء، �ساحبة القلب الطّيب، تعرف جيًدا ما الذي �سيفعله بي  اإنها 
جرحها، لذا لن تفعلها، لن تطعنني يف مقتل، اإنك كاذبٌة يا �سمّية، لقد 
اأن موعد فرحتنا  اإيّل  اأ�سّرت  حّدثتها يف الأم�ش ومل تقل يل �سيًئا، بل 
اليوم  اأنك خمطئة،  لِك  �ساأثبت  �سوى عذولة،  ل�سِت  اأنِت  جًدا،  قريٌب 
�ساأذهب اإىل بيتهم واأخطبها، اإنها تتمنى هذه اللحظة، ترتّقبها ب�سوق، 
لن  ل،  حياتها،  يف  يوٍم  اأ�سعد  �سيكون  اليوم  ذلك  اأن  كثرًيا  يل  قالت 
تفعلها، اإنك واهمة يا �سمّية، واليوم �سنبدد اأوهامك، اإن اأحببِت تعايل 
اأعذرك،  يا �سمّية،  اأنك تغارين مّنا  اأعرف  باأ�ش،  وا�سهدي فرحنا، ل 
ولكن  مثلي،  جمنوٍن  حبيٍب  يف  ترغبني  مثلنا،  عا�سقنْي  تري  مل  فاأنت 
الأبد،  اإىل  مقّد�ش  برباٍط  �سنقرتن  �سمّية  يا  اليوم  اأن جتدي،  هيهات 

ولن ت�ستطيع اأي قّوة التفريق بيننا.

ت�ساقطت ذكراه معها اأمام ناظريه..

 ملاذا اأملك هذه الذاكرة احلديدية اللعينة؟ 

الطفويل،  وجهها  اإىل  نظر  وحيدين،  باتا  حتى  يتحا�ساها  ظّل 
ابت�سمت، ف�سربه الزلزال الذي يجتاحه يف كّل مرٍة تفعل ذلك، ترّقب 
اأية  له بل  �ستخربه بحبها  اأنها  الن�ساء، ظّن  باأمور  اإنه جاهٌل  بوحها، 
مقّدمات، ولكن الواقع لي�ش كالروايات التي يقروؤها، حيث من املمكن 
اأو ت�سرخ  اأن تكون البطلة جمنونة وتدعو �ساًبا غريًبا مل�ساهدة فيلم! 
يف مكاٍن مزدحم باأعلى �سوتها: اأحبك اأيها الأحمق، لن يحدث اأيٌّ من 

ذلك، ران ال�سمت بينهما غري ق�سري، ويف النهاية حتّدثت.

)هل كتبت �سيًئا جديًدا(
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ارتبك كعادته، ثم جاوبها قائًل:

)نعم، غًدا اأح�سرها لِك(

�سار  تبعرث،  لقد  الآن،  هو  كما  يوًما  م�ستًتا  يكن  مل  كاذًبا،  كان 
اأجزاء، وكل جزء منه يفعل ما يحلو له.

)ح�سًنا، مع ال�سلمة(

امل�سهد،  تبّدل  ذلك،  ينتظر  يكن  مل  �ساعقة،  مثل  كلمها  �سربه 
بدا له �سلمها بارًدا خالًيا من امل�ساعر، اإنه جاهل ل يعرف اأنها الآن 
مع�سوقة تتدلل على حبيبها، تخترب مدى حبه لها، ما الذي من املمكن 
اإنه جاهل واجلاهل كما قالوا عدّو  اأن يفعله يف �سبيل الظفر بقلبها؟ 

نف�سه.

تعّجل هذه املّرة انتهاء العمل، هرع اإىل حا�سوبه، رجعت �سخ�سيته 
منِك«،  الرّد  هذا  اأتوّقع  »مل  م�ستعجلة،  ر�سالًة  اإليها  بعث  ال�سجاعة، 
براأ�سه  لعبت  اأحمق،  يا  اأنثى  اإنها  يتقّلى فوق اجلمر،  تركته  مل جتبه، 
الظنون، جّن اإل قليًل، قرر الذهاب اإىل بيتها، �سيحّدث والدها وينتهي 
الأمر، احلب الأول جنوٌن كّله.. تذّكر اأنه ل يعرف اأين بيتها فارتّد على 
ت�سري هكذا«، فقد  الأمور ل  اأعقابه حزيًنا، و�سلته ر�سالٌة منها »هذه 
اأنِت  اأفهم، هل  اأم ل، »مل  الذي تق�سده؟ هل هي موافقة  �سوابه، ما 
موافقة؟«، »اأخربتك، هذه الأمور ل ت�سري هكذا، اأنا ل اأعرفك جّيًدا«، 
فوًرا  قلبها  و�ستفتح  به،  هائمٌة  اأنها  املجنون  اعتقد  كلماتها،  اأوجعته 
ل ههنا بيتك، خاب اأمله، »ما الذي تريدين معرفته عني؟«،  قائلًة: تق�سّ
م�ستعٍد  غري  اإنني  الآن،  لي�ش  ل،  ونتحّدث«،  بيتنا  اإىل  تاأتي  »ح�سًنا، 
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لذلك، عليِك اأن متنحيني فر�سًة كي اأُنّظم �سوؤوين وبعدها اآتيك �سعًيا، 
»اأعطني بع�ش الوقت«، »لك ذلك«.

ما اأق�ساها، ما اأقواها، كيف متّكنت من قلبي وخّلته وحيًدا؟ ظننُت 
ة حبٍّ جمنونة، ما كان علّي اأن اأبوح لها بحبي، لقد  اأنني �ساأعي�ُش ق�سّ
تعّجلت، ح�سًنا، ماذا اأفعل الآن؟ كيف اأتعامل معها؟ رمبا من الأف�سل 
اأن اأظهر لها حزين، لتعرف ما الذي اأحدثه كلمها يف نف�سي، لو كنُت 
اأملُك املال لذهبُت فوًرا اإىل بيتها وخطبتها من اأبيها، يجب اأن اأخربها 
باحلقيقة، اإنها طّيبة و�ستقّدر ظرويف، اإنني �ساٌب مكافح، �ستقف اإىل 

جانبي وت�ساندين.

x
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َ
هي

لقد كان فيلًما رائًعا.	 

قالت لها كيت، وافقتها الراأي، حًقا اإنه فيلٌم مده�ش، ي�سبه حكايات 
الفتيات يف جميع بلدان العامل الثالث، حيث يربّد وجه الأب حني يعلم 
الذكورة  جمتمعات  اإنها  كاهله،  لُتثقل  احلياة  اإىل  �ستجيء  بنًتا  اأن 
اخلال�سة، والفتاة فيها مثل ذوي احلاجات اخلا�سة، جتد يف طريقها 

معّوقاٍت جّمة متنعها من العبور والذهاب بعيًدا.

اإحدى  الهنود، ويف  باأ�ش بها من  كان من �سمن اجلمهور ن�سبٌة ل 
فيقفون جميًعا،  الهندي،  الوطني  الن�سيد  ُيعزف  الفيلم،  اللقطات يف 
ُعزف  لو  لأقف  كنُت  هل  ت�ساءلت  بالق�سعريرة،  منظرهم  اأ�سابها 
الن�سيد امللكي؟! ل اأعرف، على الأرجح ل، اأنا ل اأكره بلدي، غري اأنني 
اأكره ظلمها وقهرها، ولكن مَل يحّب الهنود وطنهم وهم مثلنا مظلومون 

وم�سّردون يف بقاع الأر�ش، ناهيك عن مللهم وثقافاتهم املتعددة؟ 
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ملاذا وكيف نزعوا مّنا انتماءنا لأوطاننا؟

)لقد تخلّى عنِك من اأجل اجلن�سّية الكندّية(

اإل  نتذّكر  اأننا ل  تتذكر ذلك، هربت منه طويًل، غري  اأن  ت�ساأ  مل 
الأ�سياء التي جنتهد يف ن�سيانها.. اغرورقت عيناها، تلك هي احلقيقة 
املّرة، مل ت�سّدق بادئ الأمر، ظّنت �سديقتها ليلى متازحها كعادتها، 
حتى حني تاأكدت، كّذبت نف�سها، اآخر ما ميكن اأن ن�سّدقه هو خيانة 
للحيلولة  دفاعّية  ميكانزمات  ي�ستخدم  ذلك،  عقلنا  يرف�ش  احلبيب، 
دون اأخذ الأمر على حممل اجلد، ولذا حني يثوب اإليه ر�سده، ي�ساُب 
ا اآخرين.. يتبّدلون،  كثريون ب�سدماٍت نف�سّية يخرجون منها اأ�سخا�سً

اأحياًنا للأف�سل، وكثرًيا للأ�سواأ.. مثلما حدث لها.

طلبت من كيت اجللو�ش يف املقهى قليًل، �ساألتها اإن كانت بخري، 
اأجابت اأن نعم، ذهبت كيت اإىل احلّمام، خّلتها وحيدة تتلوى من الأمل 
و�سع  يف  لي�ش  مم�ش،  اأمٍل  من  له  يا  القهر،  عليها،  واأطبق  عاد  الذي 

جميع الأج�ساد احتماله.

يل  قال  بب�ساطة  هكذا  ثم  به  عّلقني  اجلن�سّية،  اأجل  من  تركني 
لن  وم�ساًء،  �سباًحا  عليك  اأدعو  اإنني  اأ�ساحمك؟  كيف  �ساحميني، 
ًة  ق�سّ جعلتني  لقد  بي،  فعلته  الذي  ما  تعرف  ل  اأنت  اأبًدا،  اأ�ساحمك 
يت�سّلى بها كل من عرف باأمرنا، �سرنا م�سرب املثل يف احلياة، علء 
فعل علء،  مثلما  بي  تفعل  ل  وّدهن  يطلب  ملن  يقلن  الفتيات  وفدوى، 
اأخلقها،  يف  املثل  ي�سربون  كانوا  التي  اأنا  اأ�سحوكة،  مّني  �سنعَت 

حتّولت اإىل خرقٍة قذرة لكرثة ما ُم�سحت بها الأل�سن.

حني قالت لها ليلى اأنه خطب �سديقتهن جنى من اأهلها، �سحَكت، 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اإنها طرفٌة فريدة، علء وجنى، م�ستحيٌل حدوث ذلك؛ اأوًل لأن علء 
يف  اجلّد  راأت  وملا  وبينه،  بيني  ما  تعرف  جنى  لأن  وثانًيا  اأنا؛  يحّبني 
»اأنا  ق�سرية  بر�سالٍة  اكتفت  جُتبها،  مل  بجنى،  ات�سلت  ليلى،  ملمح 
اإليها  خيل  عليها،  يغمى  كاد  كلمته«،  اأعطاه  من  هو  اأبي  يل،  �ساأن  ل 
وتعود  اجلمهور  في�سّفق  ال�ستار،  ي�سدل  قليل  وبعد  م�سرحّية  يف  اأنها 
ال�سخ�سّيات اإىل حقيقتها، طلبت علء، �سغط على زر امل�سغول، بعث 

اإليها كلمتني »�ساأكّلمك لحًقا«

لو علمت اأنهما مًعا يف تلك اللحظة لرمبا ُق�سي عليها، ملاذا ل نقع 
اإل يف حب املخادعني؟ ملاذا ل نعرث على قلٍب يقّدر حّبنا اإل بعد فوات 
الأوان؟ ما هو الدر�ش الذي علينا تعّلمه من ذلك، هل نقفل على قلوبنا 

ومننع اأّي اأحٍد من دخولها؟ وهل الأمر باأيدينا حتى نقرر ذلك؟

حّب  يف  تقع  و�سّدتهم،  اإليها  توددوا  من  كّل  قاومت  التي  فدوى 
اإليه بقدميها، جّرها قلبها رغًما عنها  التي �سعت  اإن�ساٍن غام�ش هَي 
زال  ما  قلبي  اإن  بكّلي،  لك، خذين  له هيت  قالت  واألقاها يف حجره، 
اأبي�َش مل يحّب قبلك، رف�ش جميع القلوب، ومل ينجذب اإل لقلبك، ما 
الذي يختلف فيك حتى يحّبك قلبي؟ علم عرث حتى ي�ست�سلم ويفتح 
اأبوابه على م�سراعيها مرّحًبا بك؟ ها قد اأتيتك اأنا وقلبي فل ترّدنا 

مك�سورين جريحني.

هربت اإىل البيت، جلاأت اإىل اأمها، كانت مهزومة، خائفة، بحثت 
عن الأمان يف ح�سن اأمها، لعّل اأمها ُتفلح يف طرد �سبح الفراق واخليانة، 
املكلوم،  اأمها  �سدر  دموعها  بللت  بكت،  تفعل؟  مل  اإن  ا  اأمًّ تكون  كيف 
عرفت اأن ثمة خطًبا بينها وبني ال�ساب الذي حّدثتها عنه، كيف تكون 
ا اإن مل تعرف؟ مل يرحت قلبها لهذه العلقة من البداية، حد�ست اأنها  اأمًّ
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لن تنتهي على خري، بل �ستجلب على ابنتها الويل والعذاب، قلب الأم 
ا  جهاٌز فائق الدّقة، باإمكانه ت�سجيل اخلطر قبل وقوعه، وي�ستطيع اأي�سً

حتديد �سدة الأمل التي �ستنجم عن اخلطر حني يقع.

�سيفتك الوجع بقلب ابنتها، �سيفرت�سه بل رحمة، ولن تعود ل�سابق 
عهدها بعد ذلك، �ست�سري �سبًحا نزعت اخليانة هيكل الإن�سان عنه، 
قالت  ال�سدمة،  اأثر  تخفيف  حاولت  جّيًدا،  تعرفها  التي  ابنتها  اإنها 
لها لرمبا يكون الأمر خرًيا لها، ولكن هيهات اأن ت�سّدق هذا الكلم، 
كيف يكون خرًيا ذلك الذي يحرمها حبيبها.. نحن مل نربَّ على قبول 
ال�سعفاء،  اإل  يناله  ل  م�سني  فعٌل  اخل�سارة  اأن  عّلمنا  بل  اخل�سارة، 
ترعرعنا على حّب الفوز والك�سب والأخذ، نظّن اخل�سارة تعني النهاية، 

ل نعرف اأن اخل�سارة كثرًيا ما تكون البداية.

فدوى تخ�سى اخل�سارة، غري م�ستعدٍة لها، �ستخ�سر اأحلمها التي 
زرعتها وعنيت بها حتى كرُبت، �ستجتّثها احلقيقة الب�سعة من جذورها، 
عقبٍة  اأية  تهزمها  �سعيفة  ه�ّسًة  وت�سري  الأحلم،  تلك  بدون  �ستتعّرى 
انت�سر عليها هي جنى  لأن من  �ستكون م�ساعفة  تواجهها، خ�سارتها 
يا ترى؟ طاملا �سخر من �سكلها، كان يقول  �سديقتها، علَم اختارها 
لها علّي؟ ملاذا  اإنها تفتقد للأنوثة، فما الذي بّدل راأيه فيها؟ كيف يف�سّ

كان يخربين اأنني فتاة اأحلمه التي مل ي�سّدق اأنه عرث عليها؟

رّن هاتفها، كان هو املت�سل، م�سحت دموعها، ها هو يكّلمها ليفّند 
ظنونها.. اإنه يكره الغرية، �سيجّن اإن عرف اأنني اأخ�سى عليه من جنى، 

نه�ست من ح�سن اأمها، انزوت يف غرفتها.

)قلقُت عليك، كيف حالك يا حبيبي؟(
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)هل علمِت بالأمر؟(

الأ�سوات،  يبّدل  اأذنيها خلٌل  بها، يف  تعبث  اأن هلو�ًسا  اإليها  هيئ 
علمِت  اإىل هل  ذلك  الآثمة حّولت  اأُذنها  ولكن  اإليِك  ا�ستقُت  قال  لقد 

بالأمر.

)لقد خطبُت جنى، �ساحميني(

برفق، مل  نادتها  اأن فدوى غفت،  رجعت كيت من احلمام، ظّنت 
اأنها  فعرفت  الطاولة..  عن  راأ�سها  رفعت  تتحرك،  مل  هّزتها،  جتب، 

فقدت وعيها.

x
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شمٌس آفلة

�أولد يف هذ� �لبيت من �لبد�ية؟ �ساألت فدوى نف�سها، باتت  ملاذ� مل 
�الآن يف �أمان، �إنها يف منزل �ل�سيدة �أمينة، بيٌت و��سع فيه �أثاٌث جميل، 
�أعطتها غرفًة كاملًة لها وحدها، قالت لها �ل�سيدة �أمينة �أنها �لغرفة 
تاأِت.. لقد عّو�سني �هلل خرًي� حني  �لتي خ�س�ستها البنتها ولكنها مل 
و�سعي  يف  ما  كّل  و�ساأبذل  �بنتي،  �ليوم  منذ  �ست�سبحني  �إيّل،  بعثِك 
مزهًر�،  م�ستقبلِك  ليكون  مًعا  و�سنخطط  قا�سيته،  عّما  الأعّو�سك 

وحينها �ساأفتخر بِك �أمام �لعامل �أجمع.

جامعة  يف  �لريا�سيات  يدّر�ش  و�لذي  �أمينة،  �ل�سيدة  زوج  جاء 
�لفتاة  تلك  فدوى  �أنها  �أخربته  �إليه،  �أمينة  �ل�سيدة  قّدمتها  �لريموك، 
�لتي حّدثته عنها، �أوماأ بر�أ�سه، كان يلوح على وجهه علئم �ال�ستياء، 
�ل�سيدة  تبعته  ثيابه،  ليبّدل  وذهب  جاّفة  بكلمات  بفدوى  رحّب 

�أمينة.
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)هل �ستعي�ش معنا؟(

)وماذ� يف ذلك يا �أحمد؟(

)كان عليِك �أن ت�ست�سرييني �أواًل(

)�أنا �آ�سفة، �إنها فتاٌة م�سكينة، تخّيل لقد باعني �إياها �أبوها وكاأنها 
عبدة، تخّلى عنها مقابل خم�سة �آالف دينار(

)ماذ�؟! دفعِت له خم�سة �آالف دينار، هل جننِت؟(

لقد  ت�سيع،  وهي  �ليدين  مكتوفة  �أبقى  �أن  تتوقع؟  كنت  )وماذ� 
تعّلقُت بها يا �أحمد، �أرجوك كن مثلما عرفتك د�ئًما، �لرجل �لطيب، 

حمّب �خلري للنا�ش(

�أعرف،  ال  خاطرك،  ك�رس  �أحّب  ال  �أنني  �أمينة  يا  جّيَد�  )تعلمني 
�إنني خائف من عاقبة هذ� �الأمر(

)ال عليك، �ستعتاد عليها، �ستحّبها و�هلل �ستحّبها، �إنها مثل �لن�سمة 
لن ت�سايقك ب�سيء، و�إن فعلت فحا�سبني �أنا(

لكّن  �لبد�ية،  يف  هكذ�  يكن  مل  كثرًي�،  يحّبها  عليها،  ُي�سفق  �إنه 
طول �لع�رسة بينهما ك�سف له معدنها �الأ�سيل، وقفت �إىل جانبه منذ 
�إكمال  �إىل  دفعته  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  يف  ُمعدًما  مدّر�ًسا  كان  �أن 
�لتي  هَي  وكاأنها  معا�سها،  كّل  تعطيه  كانت  �أقنعته،  در��سته، 
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مناق�سة  �أنهى  حني  �ل�رسور  غاية  يف  كانت  �ل�سهادة،  على  ح�سلت 
�أطروحته، �أعّدت له حفلًة ما ز�لت عالقًة يف باله.. مل يحدث �أن �أوحت 
�أنه  له  قالت  رجولته،  على  طبطبت  بعقمه،  �لتلميح  �أو  بالكلم  �إليه 
حّظها ورزقها من �لدنيا، ويغنيها عّما �سو�ه، عا�سا حياًة �سبه طبيعية، 
�أنه يعلم ذلك، يقر�أه  د�رت رغبتها �جلاحمة يف �حل�سول على طفل، غري 
�ل�سو�رع، وهي تلم�ش وجوههم  �الأطفال يف  �إىل  يف عينيها وهي تنظر 
ت�سمع  حينما  فرًحا  تطري  تكاد  وهي  منها،  يقرتبون  حني  وتقّبلهم 
�سحكًة خارجًة من قلوبهم �لطاهرة، وّفر لها عملها فر�سة �القرت�ب 
ا ولي�ست معّلمة، تطلق �لعنان  من �الأطفال �أكرث، كانت بالن�سبة لهم �أمًّ
مل�ساعرها �ملكبوتة، تاأخذ �جلميع يف �سدرها �لذي يّت�سع الأطفال �لعامل 
كّلهم، حُت�رس �لهد�يا للمتفوقني، و�لثياب للمحتاجني، تعطي �ملعوزين 
وحيدًة  ترّبت  �ملدر�سة..  مق�سف  من  يريدون  ما  ليبتاعو�  م�رسوًفا 
والدتها،  بعد  �لرحم  ب�رسطان  �أمها  �أ�سيبت  غريها،  ينجبا  مل  الأبويها، 

عا�ست مدّللًة، �إال �أنها ُحرمت من �الإخوة و�الأخو�ت وذّرّيتهم.

مل  �أنها  غري  يتيم،  طفٍل  تربية  طويل  زمٍن  من  زوجها  عليها  �قرتح 
�غتياله،  تريد  ال  �أمٌل  لديها  ظّل  �حلقيقة  يف  �لفكرة،  تلك  ت�ست�سغ 
�إنه حظ  �الأيام وبطنها على حاله، مل يكرب،  ولكنها يئ�ست بعد مرور 

فدوى �أن ي�سري �لوقت ملئًما �الآن.

مل ت�سمع فدوى ما د�ر بني �ل�سيد �أحمد و�ل�سيدة �أمينة، لقد دخلت 
مملكتها �ل�سغرية، رّتبت كتبها ودفاترها فوق �ملكتب �جلميل، فردت 
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جناحيها وحّلقت يف عامل �الأحلم، ر�أت نف�سها يف جّنٍة مليئٍة باأمنياٍت 
حمّرًما،  يعد  مل  �حللم  حتلم،  باأن  �حلق  ولك  هنا،  ي�سرٌي  �سيءٍ  كّل  حمققة، 

خرج من �سجنه، �إنه حٌر باإمكانه �لطري�ن.

�أن يرّحب بها بطريقٍة  �أحمد  �ل�سيد  �أمينة، رجت  �ل�سيدة  نادتها 
�أف�سل، قالت له �إنها ح�سا�سٌة جًد�، و�أقّل كلمٍة توؤذيها.

)�إنها كاتبٌة فّذٌة يا �أحمد، لقد قر�أَت ق�س�سها و�أعجبتك، و�لكّتاب 
كبري،  كاتٍب  من  ذلك  �سمعُت  لقد  ح�سا�سّية،  �لنا�ش  �أكرث  �أحمد  يا 
يفعلون  ال  �سيئة،  كلمٍة  ملجّرد  ليلهم  ينامون  ال  �أحياًنا  �أنهم  �أت�سّدق 
يا  �أرجوك  تخّيل،  ياه  �لكلمة،  بتلك  و�لتفكري  �جللو�ش  �سوى  �سيًئا 
عاملها  �أرجوك  حياتي،  يف  ر�أيته  رجٍل  �أطيُب  �إنك  �حلبيب،  زوجي 

برفق(

جاءت فدوى حتفها �ل�سعادة، �سّلم عليها �ل�سيد �أحمد بدفء هذه 
�ملّرة، �ساألها عن حياتها.. ملاذ� تنكاأ جروحي؟ دعني �أن�سى تلك �حلياة، 
لقد هربُت منها وال �أريد �أن تطاردين، ال حاجة يل بها، �سبعُت منها، �أمل 
ت�سبع هي من �أملي؟ ما �لذي تريد معرفته؟ �أبي باعني بثمٍن بخ�ش، 
�أمي �أِلفت حياة �لذل، �إخوتي مقيمون يف �ل�سجون، هل �رحتت �الآن حني 
�أنا فاآملني �حلديُث كثرًي�، لن �أحتّدث عن تلك  �أما  �ّطلعت على حياتي؟ 
�ملاآ�سي، �ساأ�سمت، �ساأترك �جلروح على حالها، لن �أ�سمح لها بالتعّمق 
�أكرث يف قلبي، �إنني �آمل يف �أن ت�سفى فوخزها موجٌع جًد�، وال �أرغب 
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بتهييجها، كفاين ما القيت، ال، لن �أحتّدث عن تلك �حلياة، رمبا �أق�ّش عليك 
�إنها  لت�سمع؟  �لوقت  تلُك  �أكونها، هل  �أن  �أخرى حلمُت  فتاٍة  حكاية 
حكايٌة طويلة، ح�سًنا، لعّلي �أكتبها ذ�ت يوم، ليقر�أها �جلميع، ليعرفو� 
�أية فتاٍة كنُت �ساأ�سريها لو ولدُت يف ظروٍف �أف�سل، ال باأ�ش، منحتني 
�حلياة فر�سًة �أخرى، حياًة �أخرى، و�ساأختارها بكّل ما �أوتيت من قّوة، 
�أرجوك يا  �ساأخلع تلك �حلياة من عقلي الأعي�ش حياتي �جلديدة، لذ� 
رغًما  حييتها  �لتي  �لكارثة  تلك  عن  جمدًد�  ت�ساألني  ال  �أحمد،  �سيد 

عّني، حياتي �بتد�أت منذ �ليوم وال �سيء يذكر فيها.

غرقت فدوى يف �ل�سمت، مل جتب عن �سوؤ�ل �ل�سيد �أحمد، �أنقذتها 
�ل�سيدة �أمينة.

)�أحمد، ما ر�أيك �أن نخرج لنتناول طعام �لع�ساء يف �خلارج �لليلة؟(

)ال باأ�ش، يبدو �أن فدوى ال حتب �حلديث(

)�إنها كاتبة، �أر�أيَت كاتًبا يحّب �لرثثرة؟(

قالت �ل�سيدة �أمينة، طلبت من فدوى �أن تكون على ر�حتها تاًما و�أن 
تفعل ما يحلو لها، ��ستاأذنت ونه�ست قا�سدًة غرفتها، �أر�دت �الختلء 
بنف�سها، مبملكتها �لو��سعة، تددت فوق �ل�رسير، خيل �إليها �أنها يف حلٍم 
جميل، خ�سيت �أن ت�سحو لتجد نف�سها يف ذلك �لبيت، ذلك �ل�سجن 
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�حلقيقة،  �إنها  وفتحتهما،  عينيها  �أغم�ست  فيه،  بها  �ألقي  �لذي  �ملرير 
لي�ش حلًما ما �أنا فيه، تركت ب�سمتها على �سفتيها ونامت كما مل تنم 

يوًما.

x
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حبٌر مفقود

عرب حمزة �إىل �لطرف �الآخر، �لتقاه عند نهاية �حلبل رجٌل يتدّثر 
بثياٍب �سود�ء، مل يره بد�يًة، حتى نادى عليه، وملا �قرتب منه، �ساأله عن 
�أحد  حمد�ن،  و�سل  قليل  وبعد  قادمون،  باأنهم  حمزة  �أخربه  �لباقني، 
�لفتية �الأربعة، كان خائًفا، �طمئن قليًل حني ر�أى حمزة، �ساأله �لرجل 
�أرد�هم خميرب قتلى بعد  �إنهم لن ياأتو�، لقد  �أ�سحابه، قال حمد�ن  عن 

رف�سهم �إكمال �لطريق.

)لو جاوؤو� لكان خرًي� لهم، فلرمبا جنو� �أو ماتو� �سهد�ء، هكذ� ذهبو� 
باملّجان(

قال �لرجل.

رّد حمد�ن ب�سوٍت متهّدج:

)مل مينحهم خميرب فر�سة، قال لهم �إن �لوقت ثمنٌي جًد�، فمن �ملمكن 
�أن تر�سدهم �إحدى �أجهزة حر�ش �حلدود فيقب�ش عليهم جميًعا، وملا 
�أمّت جملته دون �أن يتحّركو� �سّوب م�سد�سه �إىل �سدورهم و�حًد� تلو 
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ا ولكنني مل �أمنحه فر�سة، درُت وم�سيت،  �أي�سً �الآخر، وكاد يقتلني 
ظنو� �أنه لن يفعلها، و�أنا كذلك �عتقدُت �أنه يهدد فقط..(

بكى حمد�ن، �أفاق من �سدمته وذهوله بعد حديثه �إليهما، قتل 
هذ�  يف  �ل�سري  يختار  من  �إن  قال  بارد،  بدٍم  عينيه  �أمام  �أ�سدقاءه  خميرب 
�أنا �خرتُت �لثاين، كان ي�سحك  �أو �جلنون،  �أمامه �إال �ملوت  �لدرب لي�ش 
ـِحمد�ن وهو  ا، )لقد ذكروين باملا�سي(، قال خميرب ل وهم ي�سقطون �أر�سً
ي�سحك، �أو�سك �أن يرديه هّو �الآخر ولكنه قب�ش على �حلبل وم�سى، 
�أن  �إليه  خيل  يرتعد،  حمد�ن  ظل  �لثاين(،  �خليار  �نتقيَت  مثلي،  )�إنك 
�آمًنا، تنّف�ش، وبكى  خميرب �سري�سل ر�سا�سًة ت�ستقّر يف ظهره، وملا بات 

بحرقة.

هّون �لرجل وحمزة عليه، عّرفهم �لرجل بنف�سه.

)�أنا عدنان، �أبو منرية، �مل�سوؤول عن ��ستقبال وتدريب �مل�ستجّدين، 
خمّيمنا يبعد من هنا ربع �ساعة، �إننا ن�سيطر على م�ساحٍة �سا�سعة من 
ن�رسنا،  �لذي  هلل  و�حلمد  ذلك،  الأجل  �رس�سة  معارك  خ�سنا  �حلدود، 

علينا �ل�سري �الآن، و�ستعرفون �لكثري الحًقا(

كثيفة،  حليٌة  له  كانت  عدنان،  وجه  ملمح  بع�ش  حمزة  ر�أى 
يف  حروٍب  ن�سوب  عن  �سمع  قد  كان  �سود�ء،  بقما�سٍة  مع�سوب  ر�أ�سه 
�الأخبار  تنفك  ال  وجمرمني  ع�سابات  وظهور  للأردن،  �ملجاورة  �لدول 

تتحّدث عنهم، مل يت�سّور �أنه �سين�سم �إليهم.

عّمه  �بن  �أن  �أخربه  �الإ�سلحّية،  يف  ح�ّسان  مع  حديثه  ��سرتجع 
وخلياه  �سري  حادث  يف  و�لد�ه  مات  يتيًما،  ترعرع  �سفو�ن،  ويدعى 
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وحيًد�، تربى يف �ل�سارع، تعّلم �رسب �ملو�سى و�ل�سفر�ت، �سّوه وجوه 
وجعلت  و�لديه  منه  �سلبت  �لتي  �حلياة  على  حاقًد�  كان  كثريين، 
حتدث  وكانت  �أظفاره،  نعومة  منذ  ع�سابة  �إىل  �ن�سم  م�رّسًد�،  منه 
�ل�سو�رع  على  �ل�سطوة  الإثبات  �لع�سابات  هذه  بني  عديدة  معارك 
و�حلار�ت، تعّرف عليه �أحدهم يف م�ساجرة ��سرتك فيها كّل �أ�سحاب 
علم  وحينما  �أحو�له،  عن  تطّق�ش  �سفو�ن،  قّوة  �لرجل  ر�أى  �ل�سو�بق، 
بفقره وحاجته �إىل �ملال، عر�ش عليه �اللتحاق بع�سابٍة �أخرى ت�سمى 
�ملوّردون  ق�سري.  وقٍت  يف  ا  ثريًّ �ستجعله  مااًل،  و�أكرث  �أقوى  )�ملرتزقة(، 
و�فق  يجّي�سونه،  جديد  عن�رس  كّل  عن  عمولة  على  يح�سلون 
�سفر  وجو�ز  �سهاد�ت  له  ��ست�سدر  �آخر،  رجٍل  �إىل  فاأخذه  �سفو�ن، 
مزّور، و�سافر �إىل �أفريقيا، ومّذ�ك �نقطعت �أخباره، حتى عاد بعد ع�رس 
ا، ��سرتى بيًتا وتزّوج، �إال �أن خلًل �أ�سابه،  �سنني بحالٍة �أخرى، رجع غنيًّ
رويًد�  ورويًد�  و�لقمار،  �ملخّدرة  و�حلبوب  �لكحول  على  مدمًنا  �سار 

خ�رس كثرًي� من �لرثوة �لتي جلبها. 

الحت لهم قرية �سغرية م�ساءة بالفو�ني�ش.

)ها قد و�سلنا، هذ� هو �ملخّيم �لذي نقيم فيه حالًيا(

�لقرية  �إىل  �ل�سدمة  ما ز�ل يف غياهب  �لذي  نظر حمزة وحمد�ن 
�ل�سغرية، قر�بة �خلم�سني بيًتا، �قرتبو� �أكرث، �أوم�ش عدنان ب�سوءٍ يدوّي 
�آخر، �سارو�، وملا ب�رسو� �لقرية،  وم�سات ثلث، رّد عليه رجٌل ب�سوءٍ 
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وبكبات  دبابتان  بيوتها  بني  �لنحل،  خلّية  مثل  فيها  �لرجال  ذهلو�، 
من�سوٌب فوقها ر�سا�سات، رحبو� بهم، دهم �لرعب حمد�ن حتى كاد 

ا �إال �أنه �سيطر عليه. يبول على نف�سه، �نتاب حمزة �خلوف �أي�سً

)�ساآخذكم �إىل �مل�سافة(

قال لهم عدنان مبت�سًما لنجاح مهّمته يف �إي�سالهم باأمان، دلفو� �إىل 
بيٍت حماٍط بعدد كبرٍي من �حلر�ش، �سّلمو� على عدنان وهناأوه بال�سلمة، 
�ساألهم  عليهم،  �لتحية  عدنان  �ألقى  طويًل،  ا  جمل�سً ر�أو�  �لبيت،  دخلو� 
عن �لزعيم، قالو� �إنه �سياأتي بعد قليل، �أخذ حمزة وحمد�ن ليعر�ش 
�للحاق  منهما  طلب  خوفهما،  من  يخفف  كي  �مللّذ�ت  بع�ش  عليهما 
�لطعام،  من  عديدة  �سنوٌف  بها  و��سعة،  غرفٍة  يف  نف�سيهما  وجد�  به، 

وفتاتان يف غاية �جلمال.

�لزعيم،  �إىل  الآخذكما  �ساعة  بعد  �ساأرجع  لكما،  يحلو  ما  )�فعل 
هذه جمّرد �لبد�ية فقط(

x
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هَو

اليوم  نهاية  ياأتي جي�ش اخلادمات يف  امل�سهد، حني  يكره هذا  كم 
الوجوه  م�ساهد  جترحه  بيوتهم،  اإىل  الطلبة  ل�سطحاب  التعليمي 
مليئة  اأعينهّن  نحيلة،  اأج�سادهّن  الزهور،  بعمر  فتيات  البائ�سة، 
حقائب  يحملن  ي�سرن،  وهّن  الأر�ش  عن  نظرهن  يرفعن  ل  بالأ�سى، 
الطلبة على ظهورهّن ال�سعيفة.. الكثري من الطلبة يعاملون اخلادمات 
اأما  اأحبوا..  كيفما  فيه  الت�سرف  حق  لهم  ميلكونه،  �سيٌء  وكاأنهن 
الطلبة ال�سغار، فل ي�سعرون بالأمان اإل مع خادماتهم، يف بداية العام 
الدرا�سي، يبكي كثرٌي منهم وي�سرخون منادين على خادماتهم، ولكن 

حني يكربون يتغريون.

يقتعدن  التعليم،  مبنى  اإىل  بالدخول  لهن  ال�سماح  قبيل  يراهّن 
اإليهن، تنازعه نف�سه على الذهاب  الأر�ش زمًرا زمًرا، ي�سرتق النظر 
واجللو�ش معهن، ال�ستماع اإىل ق�س�سهن املوؤملة، والغو�ش يف اأعينهن 

املليئة باحلكايات التي ل ُتقال بالكلمات.
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يف  جاره  الآخر  وهو  �سارلز،  املعّلم  املكتب  اإىل  طريقه  يف  �سادف 
ه حكيًما، ي�ستمع اإىل كلماته بحر�ٍش �سديد، يجتهد  نف�ش العمارة، ويعدُّ
يف فهم كّل كلمٍة يقولها.. يف بداية عمله واجه كثرًيا من ال�سعوبات، 
اأغلب التوا�سل باللغة الإجنليزية، كان يتظاهر باأنه يفهم ما ُيقال، يهّز 
 ،)No( اأو ،)Yes( راأ�سه، وحني ي�سعر اأن حمّدثه ي�ساأله �سيًئا، يجيب بـ
دفعه ذلك اإىل الإ�سرار على تعّلم اللغة الإجنليزية، مل يكن الأمر �سهًل 
األبّتة، غري اأنه متّكن من تطوير قدراته.. �ساأله �سارلز عن حاله، �سارلز 
يف  تعمل  وزوجته  متزّوج،  املدر�سة،  يف  �سنتني  منذ  يعّلم  اأمريكا،  من 
كندا، يلتقيان يف الإجازة ال�سيفية، ما زالت واحدٌة من عبارات �سارلز 
حمفورًة يف خلده »اأنا بحاجٍة اإىل ال�سفر والتعّرف على النا�ش الآخرين 
اأم ل«. �سارلز م�سوؤول  اإن كنُت على قيد احلياة  لأقّيم نف�سي، لأعرف 
ومع  جّبارة،  جمهودات  الطلبة  مع  يبذل  الثاين،  ال�سف  تدري�ش  عن 
ذلك ل ي�ستكي، على عك�ش املعلمني العرب، الذين ل يعجبهم العجب 
ول ال�سيام يف رجب، دائمو التذّمر، كٌل منهم عينه على الآخر، تقوم 
ًة واحدة.. عرف  الدنيا ول تقعد اإن زاد ن�ساب اأحدهم عن الآخر ح�سّ
�سارلز بال�سدفة اأنه كاتب، زاره مرًة يف بيته فراأى الكتب منثورًة هنا 
وهناك، تناول كتاًبا فراأى �سورته على الغلف اخللفّي، ُده�ش، ت�ساعف 
احرتامه له، وكاأنه عرث على جوهرٍة نفي�سة، اأخربه اأنه ي�سعر بالفخر 
لأنه ي�سكن بجانب كاتب، اقرتح عليه ترجمة اأعماله، رّد باأنه ما زال 
يف بداية م�سواره والرتجمة طريقها طويل، رجاه �سارلز اأن يخربه اإن 
ترجم اأعماله ذات يوم، واأ�سّر على اأخذ كتاٍب باللغة العربّية موّقع منه، 
�سيخرب اأهله يف ولية جورجيا اأنه كان يعي�ش بجانب كاتب، تعّجب حلال 
�سارلز، األهذه الدرجة حترتمون الكّتاب؟ اآٍه لو تعرف ما الذي يفعلونه 
بنا يف الوطن العربّي، وكيف يعاملوننا، زال عجبه من بع�ش الأخبار 
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التي قراأها عن بيع خمطوط من خمطوطات هاري بوتر يف مزاٍد علنّي 
مببلغ 250 األف دولر، تذّكر رحلته امل�سنية مع دور الن�سر يف الأردن، 
الأول،  لكتابه  الكبار  الكّتاب  اأحد  تزكية  ولول  باحتقار،  وكيف عاملوه 
لبقيت اأعماله حبي�سة الأدراج.. ا�ستعلم منه �سارلز اإن كان يكتب �سيًئا 
باأنه  رّد  يكتب،  ما  منه عن م�سمون  ا�ستف�سر  نعم،  اأن  اأجابه  جديًدا، 
يكتب املجتمع ولكن بعد مزجه ببع�ش الفانتازيا، كان اإعجاب �سارلز 

بكلمه يثري يف نف�سه الزهو، ي�سعر بقيمة اأن تكون كاتًبا.

هو الذي كان القلم ُمنجيه وُمهلكه، هو الذي كانت الكلمة �سلحه 
واخلنجر املطعون يف ظهره، هي �سنارته وم�سيدته التي وقع بها..

)هي مل حتّبك، بل اأحّبت اأن تكون بطلًة يف ق�س�سك(

)اأيعقل ذلك؟ اأهي جمنونة لتفعل ذلك؟(

)ما راأيك اأن اأثبت لك؟(

)تثبتني يل ماذا؟(

)اأنها مل حتّبك، ولو اأنها اأحّبتك ما كانت لرت�سى مبقابلة غريك(

)وكيف ذلك يا �سمّية؟(

)اأنا من اأح�سرُت لها العري�ش، مل اأكن اأعلم مبا بينكما، ولو عرفت 
ما كنُت فعلت(

واٍه يا �سمّية، اأعلم مَل تفعلني ذلك؟ تريدين اإقناع نف�سك اأن احلّب 
خرافة، اخليانة هي الواقع، الفراق هو احلقيقة، لقد تركك حبيبك، 

ل عليك غريك، ولكن ما ذنبي لتنتقمني مني؟ ف�سّ
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)ح�سًنا يا �سمّية، كيف �ستثبتني يل؟(

)اإن وافقت على زيارته لهم يف البيت....(

تفعل  لن  ل  بارد،  بدٍم  قتلتني  �سمّية،  يا  قتلتني  قد  حينها  تكون 
ذلك، لقد كّلمتها يف الأم�ش، قلت لها اإنني اآٍت لزيارتهم يف الغد، بيد 
�ستدعوين  الأمور  ت�ستتب  وحني  ي�سغلهم،  ما  بيتهم  يف  اعتذرت،  اأنها 

لزيارتهم.

)اذهبي يا �سمّية، اذهبي لتعلمي اأن لي�ش اجلميع خونة(

وجل�ش خائًفا يرتّقب، يكاد قلبه يطفر من �سدره، ومل يطل غياب 
ابتدرها  عينيه،  اإىل  نظرت  احلزن،  تت�سّنع  م�سرورة،  جاءت  �سمّية، 

قائًل:

)اأراأيِت يا �سمّية؟ مل تنايل اإل اخليبة(

اأخرجت ورقًة �سغريًة من جيب جلبابها.

)اأعطتني هذه الورقة، رقم هاتف اأمها، قالت يل: اأهًل و�سهًل يف 
اأّي وقت(

x
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َ
هي

�ساعدتها كيت على الإفاقة من غيبوبتها، كانت منهارًة متاًما، اأول 
مّرٍة تراها كيت بهذه احلالة، هطلت دموعها غزيرة، احت�سنتها كيت، 
�ساألتها ما بها، وهل هناك ما يوؤملها، هّزت راأ�سها اأن ل، ل توجد كلمات 
ميكنها التعبري عّما ت�سعر به، اإن قلبها يحت�سر كلما تذّكرت ما حدث، 
ي�سارع املوت طويًل، ثم يخّلفها �سريعًة، ل يقوى ج�سدها على احتمال 
�ساطئ  على  ويطرحها  بعيًدا،  يحملها  احلزن،  من  العاتي  املوج  ذلك 
الإغماء، ولول ذلك الرحيل املوؤقت الذي يهبها بع�ش الراحة، لكانت 

فارقت احلياة للأبد.

اإنها �ساحبة خياٍل جامح، باإمكانه ت�سوير ما يفعلنه علء وجنى، 
كيف يهم�ش يف اأذنها بكلمات غزٍل ل ت�سمد اأّي اأنثى اأمامها، مل�سة يده 
وهو مي�سك بيدها ويخربها عن جمال احلياة، ب�سمته حني تخجل من 
غزله، �سحكته املو�سيقية عندما ت�سطرب وتعجز عن م�سايرة حواره.
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تعبت،  ولقد  قا�سية،  احلياة  اأن  تعلمني  اأنِت  فدوى،  يا  »�ساحميني 
اأنهكتني هذه احلياة، مللُت هذي البلد، جنى لي�ست اأف�سل منِك، ومل 
اأكن خائًنا يوًما، كّل كلمٍة خرجت من فمي كانت �سادقة، اأنِت حبيبتي 
الأوىل، غري اأن احلياة قا�سية، ل تاأبه بالقلوب، بل باجليوب. اأوجعني 
�ستكون  جنى  اإحداها،  واأنِت  متّنيتها،  كثرية  اأ�سياء  وحرمني  الفقر، 
تذكرة عبوري اإىل ال�سفة الأخرى، جن�سّيتها الكندّية �ستنقذين من هذا 
امل�ستنقع الذي وجدُت نف�سي فيه، ل تظّني الأمر �سهًل بالن�سبة يل، ل، 
اأبًدا، ل  اأحرمه منِك، و�ستبقني فيه  اأطعُن قلبي قبل قلبك،  اأنا بذلك 
اأعلم، ولكن احلياة �ست�سري، و�ستن�سيني يف النهاية، �ستعرثين على رجٍل 

ي�ستحّقك، ويعّو�سك، �ساحميني يا فدوى.. �ساحميني اأرجوِك«

حبهما..  على  اأطلقها  التي  الرحمة  ر�سا�سة  الر�سالة  هذه  كانت 
ذلك  ت�ستحق  التي  اأنا  بعد؟  تريده  الذي  ما  ب�سمت؟  ترحل  ل  ملاذا 
واأكرث، لقد تركُت عواطفي تتحّكم يف عقلي، وها هي النتيجة، بب�ساطة 

�سيتزّوج �سديقتي من اأجل جن�سّيتها.

الطعام، لزمت  نف�سها  رف�ست  عينيها،  النوم  كادت جتّن، جافى 
فر�ستها حتى جلاأت اإىل اهلل، وجدته بانتظارها، طاملا كان كذلك، لقد 
ن�سيته يف معمعة اجلنون الذي عا�سته، غري اأنه دائًما هنا، قرب القلوب 
املنك�سرة، �سكت اإليه هّمها، بكت بني يديه، ناجته، �ساألته اأن يرحمها 
وينقذها من هذه العا�سفة العاتية، اإنها تفّكر يف النتحار، ذلك اأهون 
يزدن  �سديقاتها،  فم  يف  حكايًة  �سارت  لقد  تقا�سيه،  الذي  الأمل  من 
عليها ما يجود به خيالهّن، اأفرغت بع�ش حزنها املم�ش، ومكث بع�سه 
الآخر، الدرو�ش لي�ست باملّجان، ل بد من دفع ثمٍن يتنا�سب مع قيمته، 

واإل �سنخرج من احلياة دون اأن نتعّلم �سيًئا.
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ثمن الدر�ش كان باهًظا، اإل اأنه ا�ستحّق ذلك، فقد ك�سف لها عن 
موهبتها يف الكتابة، ل باأ�ش بهذا اجلرح لأجل ذلك، �ستقّطبه الكلمات 
املخطوطة فوق الورق، �سينفتق بني احلني والآخر، ليذّكرها مبا قا�سته 
حتى ت�سري ما هَي عليه، وليوحي لها باملزيد من الق�س�ش، �سي�ساب 
الوجع  �ستهدم، �سريافقها  قلبها  بالتلف، وحجرٌة من  جزٌء من عقلها 
اليوم  بعد  لقلبها  ت�سمح  لن  قّوة،  اأكرث  اأخرى،  اإن�سانًة  و�ست�سري  اأبًدا، 
�سيوّجهها  من  هو  الدّفة،  ي�ستلم  العقل  و�ستدع  �ستغلقه،  بدغدغتها، 

حيث الأمان، ل جروح بعد اليوم.

ذلك  فنجت..  نف�سها  يف  الأمُل  مات  طويًل،  وقًتا  ذلك  ا�ستغرق 
فراقها،  على  يقدر  لن  �سريجع،  اأنه  اإليها  يو�سو�ش  ظل  الذي  الأمل 
�سيعود �ساغًرا، لن ت�ساحمه اأو لرمبا تفعل، ل تعرف، �ستتخذ القرار 
حني عودته، خفت الأمل تدريجيًّا، ثم تل�سى، مات لتحيا، متاهت مع 
غيابه، اأيقنت اأنه رحل اإىل الأبد، اأجربت نف�سها على مقاطعة التل�س�ش 

على �سفحته يف الفي�سبوك، وملا �سرعت بالكتابة، تبّدل عاملها.

غرقت يف كتابة اأول رواية، كانت تعلم اأنها موهوبٌة يف الكتابة، غري 
واأحّبتها،  الروايات  بع�ش  وملا طالعت  تكتب،  اأنها مل تكن تعرف ماذا 
احلرب  �سّد  لها  خيانته  فّجرت  روائية.  اأنِت  داخلها:  يف  �سوٌت  هم�ش 
�سهر، خّطتها بدمعها، عر�ستها على  الرواية يف  اأنهت  ف�سال غزيًرا، 
كاتبٍة ذات خربة كّونت معها �سداقة عن طريق الفي�سبوك، التقتها بعد 
ذلك عّدة مرات، ترّقبت راأيها على اأحّر من اجلمر، طارت من الفرحة 
حني اأخربتها اأنها رواية جيدة، زّودتها ببع�ش التعديلت، وقالت لها 
اأنها �ست�ساعدها يف ن�سرها، فهي على �سلة بالعديد من دور الن�سر يف 

الأردن.
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املحنة..  تلك  من  فدوى  بها  حظيت  التي  املنحة  هي  تلك  كانت 
اخل�سارة يف جوهرها جميلة.. فهي متنحنا الفر�سة لكت�ساف جوانب 

خفّية يف اأنف�سنا.

لن  اأكرب،  حرّيًة  �سيمنحها  فذلك  م�ستعاًرا،  ا�سًما  فدوى  اختارت 
اأنها يف غًنى عن الدخول  تتقّيد باحلدود املفرو�سة من املجتمع، كما 
يف معركٍة هي اخلا�سرة فيها مع اأ�سرتها. وملا ن�سرت روايتها، متّنت لو 
قلبها  اأما  تعاي�ش عقلها مع خ�سارته..  لي�ساركها فرحتها.  اأنه موجود 
مهما  يخرجه  لن  للأبد،  به  �سيحتفظ  يحبه،  انفك  وما  اأحبه  الذي 
حاولت، ظّنت اأنه ُدفن هناك، لكن ذلك ال�ساب امللعون الذي قابلته، 
هّيج م�ساعرها، اأنع�ش ج�سده امل�سجى يف قلبها، فعاد يتبخرت اأمامها، 

فيلًما تراجيديًّا جعلها بطلته.

كيت،  غادرت  ترتاح،  اأن  منها  طلبت  منزلها،  اإىل  كيت  اأو�سلتها 
تركتها وحيدًة ت�سارع املا�سي، الذي هزمها يف النهاية، واأجربها على 

فتح �سفحة علء، ومطالعة �سوره مع جنى وابنتهما.. فدوى.

x
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شمٌس آفلة

مّرة  الأول  �أحلمها  من  ��ستيقظت  برفق،  �أمينة  �ل�سيدة  هّزتها 
على و�قٍع �أجمل، م�ّسدت �ل�سيدة �أمينة على �سعرها �لطويل �لناعم، 
�عتذرت الأنها �أزعجتها، ولكن حان موعد خروجهم، �سياأخذ�نها �إىل 
ا  بع�سً عنها  ولرتّوح  عائلتهما،  �إىل  بان�سمامها  حتتفل  كي  فخم،  مطعٍم 
من �ل�سيق �لذي يجثم على �سدرها. خرجت �ل�سيدة �أمينة، نه�ست 
فدوى من �ل�رسير، على غري �ملعتاد مل ت�سمع �رس�ًخا، ال �ستائم، ال رو�ئح 
كريهة، ال خز�نة حمّطمة، ال باب خملوع ونافذة مك�سورة، �رتدت ثياًبا 
تتفّجر  �الأنوثة  كبرية،  باتت  �أنها  الحظت  �ملر�آة،  �أمام  وقفت  جميلة، 
�أح�ّست بجمالها، طاملا �ستمها  يف ج�سدها، تلقي بظللها على نف�سها، 
�أبوها و�إخوتها حتى كرهت نف�سها، مل يرتكو� و�سًفا �سيًئا �إال نعتوها 
به، كانت تخاف �لنظر يف �ملر�آة فرتى ج�سدها وقد ُم�سخ �إىل حيو�ٍن 
ب�سع.. ال، �إنني جميلة، مل يكن �خللل يّف يوًما، بل فيهم، �إنهم بحاجٍة 
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ب�سماٍت  �أختهم  �إخوٌة  ينعت  �أن  ُيعقل  هل  جنونهم،  من  �لتد�وي  �إىل 
يف  ولدُت  لقد  عر�سها؟  يف  �بنته  ي�ستم  �أٌب  �لدنيا  يف  �أهناك  بذيئة؟ 
�لبيت �خلطاأ، لو كنُت بنًتا لغريهم حلمدو� �هلل على ما رزقهم، ال باأ�ش، ال 

باأ�ش يا فدوى، ها قد عّو�ش �هلل �سربي خرًي�.

�رّسحت �سعرها، ُده�ست.. �إنه ناعم، ملاذ� كان قبل �ساعاٍت �أجعَد؟ 
�أتر�ين �ُسحرُت دون �أن �أعلم؟ �أم �أن هذه �لو�قفة �أمام �ملر�آة هي �لن�سخة 
ما ع�ستها ت�ستحق  �إن كانت  ز�ئفة،  �حلقيقية؟ نعم، لقد ع�سُت حياًة 
�أن تدعى حياة.. كفكفت �سعرها، �سّكلته على هيئة كعكة، لب�ست 
منديلها، نظرت �إىل وجهها، كم هو نقّي، زفرت تنهيدًة عميقة، رّتبت 

�رسيرها، وخرجت.

يبدو�ن  �ل�سالة،  يف  يجل�سان  �أمينة  و�ل�سيدة  �أحمد  �ل�سيد 
�سوت  �سمعا  �أطفال؟  بدون  ممكنة  غري  �حلياة  �إن  قال  من  كعا�سقني، 
�أثناء نومها، ذ�بت تلك  �بت�سما، وكاأنها كربت  �إليها،  خطو�تها فالتفتا 
�عرت�ها �خلجل حني  �مل�سكينة، وبرزت فتاة جميلة..  �ل�سغرية  �لبنت 

�أغدقا عليها باملديح.

غري  وهما  بزيارتهما،  �أحٌد  يخطرهما  مل  تعّجبا،  �جلر�ش،  قرع 
�أحمد،  �ل�سيد  مو�عيد، نه�ش  �ل�سيوف بدون  ��ستقبال  معتادين على 
نظر من �لعني �ل�سحرّية للباب، �نتابه �لقلق، ر�أى رجًل و�مر�أة، فتح 

�لباب، كاد يغمى على فدوى ملا ر�أت �أباها وعّمتها �سيتة.
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على  حّر�سته  جنونها،  فجّن  حدث،  مبا  �سيتة  �لعّمة  �سمعت 
تخّليه  نظري  دينار  �آالف  خم�سة  قب�ش  باأنه  لها  قال  �بنته،  ��ستعادة 

عنها، �ساألته �إن كان �أحٌد �سهد ذلك، �أجابها �أن ال، عادت و�ساألته:

)هل يوجد ما يثبت ذلك؟(

)ال(

)�إذن، �أنت مل تاأخذ �سيًئا(

عليه،  حلٌل  و�لنقود  �بنته،  من  حرمانه  ي�ستطيع  �أحد  ال  �أقنعته 
و�ستتنازل له عن ن�سف دومن من �أر�ٍش ورثتها عن زوجها، �سال لعابه، 
�إنها فر�سُة �لعمر، �سيبيع ن�سف �لدومن ويح�سل على �ملزيد من �ملال، 
�ل�سيدة  بيت  �إىل  تر�فقه  �أن  منها  طلب  �لقدمية،  عربدته  �إىل  �سيعود 
لياأخذ  ياأتي كّل نهاية �سهر  �أمينة، و�لذي يعرفه جّيًد�، فقد كان 

ـِفدوى. �ملائة دينار �لتي تنحه �إياها �ل�سيدة �أمينة ليعتني جّيًد� ب

ل( )تف�سّ

قال �ل�سيد �أحمد.

)�أنا و�لد فدوى، جئُت الآخذها �إىل �لبيت(

ذ�بت تلك �لفتاة �جلميلة، وظهرت �لبنت �ملك�سورة جمدًد�، ت�سّدت 
�إليه �ل�سيدة �أمينة.
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)�أمل نّتفق؟ لقد �أعطيتك ما طلبته(

)ماذ�؟ ما هذ� �لذي تقولينه؟ �أعطيتني! ما �لذي �أعطيتني �إياه؟(

)خم�سة �آالف دينار، �أمل �أعطك �إياها كما طلبت؟(

)ال �أعرف عّما تتحدثني يا �سيدة �أمينة، �أرجوك ال نريد ف�سائح، 
دعيني �آخذ �بنتي، ال جتربيني على �للجوء �إىل �ل�رسطة(

)تريدون �رسقة فتاة من �أهلها، �إنه �آخر زمن(

قالت �لعّمة �سيتة.

ذلك،  رف�سا  يتفاهمو�،  كي  �لدخول  �إىل  �أحمد  �ل�سيد  دعاهما 
فطلب منه �إح�سار �لنقود �لتي �أخذها و�سيعطيه �بنته.

)وهذ� �آخر كلم(

قال �ل�سيد �أحمد غا�سًبا.

يف  �لدخول  تريد  وكاأنها  �أمينة،  بال�سيدة  فدوى  �لت�سقت 
�أحٌد  يقوى  لن  فحينها  جديد،  من  تلدها  لعّلها  رحمها،  يف  ج�سدها، 

على �أخذها منها.

)ح�سًنا يا �سيدي، �إنك ال تدع يل خياًر� �آخر(

و�أزبد،  �أحمد  �ل�سيد  �أرغى  خلفهما،  عا�سفًة  خّلفا  �أن  بعد  خرجا 
ماأزق  يف  �أوقعتهما  �أنها  لها  قال  �أمينة،  �ل�سيدة  يف  �رسخ  غ�سبه،  �أفلت 
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حني تعاملت مع هوؤالء �حلثالة عدميي �ل�رسف، لي�ش هناك دليل على 
�أخذه �ملال منها، ورمبا يتهمها بخطف �بنته، مل تلك �ل�سيدة �أمينة �سوى 

دموعها �لتي ت�سابكت مع دموع فدوى.

)�أرجوِك.. ال.... تتخلي... عني(

قالت فدوى ب�سوٍت حزين، خّلف رنينه �أمًلا يف �آذ�نهما.. ال يوجد 
ذلك  يعلمان  �أبيها،  حّق  من  �لبنت  جانبهما،  �إىل  يقف  قانون  �لدنيا  يف 

جّيًد�.

)رمبا طمع يف �ملزيد من �ملال(

�أخربت �ل�سيدة �أمينة زوجها، و�أردفت:

�ملّرة  هذه  �أجربه  ولكن،  �ملزيد،  عليه  �عر�ش  �أحمد،  يا  )�أرجوك 
على توقيع ورقة تنازل عن فدوى(

رجع �الأب و�لعّمة رفقة �سّيارة �رسطة، قرعو� �جلر�ش، فتح �ل�سيد 
فدوى،  �نتزعو�  �الأب،  كلم  �سحة  من  �لتاأكد  وبعد  �لباب،  �أحمد 

و�أعادوها �إىل �جلحيم.

x
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حبٌر مفقود

كانت هذه �أول مّرة يختلي فيها حمزة مع فتاة، هو �لذي مل يحلم 
�إليه �مر�أة، �أكل  �أن تنظر  يوًما بذلك، رْف�ش �جلميع، هياأ له ��ستحالة 
�لفتاة بالباقي، �نت�سى، �ستتغرّي حياته، �ستنقلب  و�رسب، ثّم تكّفلت 

ر�أ�ًسا على عقب، وهذه ب�سائرها.

خرج من خمدع �لفتاة مرغًما بعد �إحلاح عدنان يف مناد�ته وحمد�ن، 
يف  قال  �أ�سدقائه،  على  حمد�ن  حت�رّس  ج�سديهما،  يجرجر�ن  خرجا 
ح�رس،  �لزعيم  �أن  �أخربهما  عدنان،  �أخذهما  فررمت؟  هذ�  �أِمن  نف�سه: 

ويجب عليهما مقابلته، دلفا �إىل �ملجل�ش �لذي عرب�ه حني قدما.

وقفا على �لباب يبحثان بعيونهما عن �أمار�ٍت تدّلهما على �لزعيم 
يرتدي  رجٌل  �إليهما  �أ�سار  حينما  ��ستغربا  �جلال�سني،  �لرجال  بني  من 

بدلًة �أنيقة ليقرتبا، هم�ش لهما عدنان:
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)�ذهبا �إىل �لزعيم(

�أن له  �لتي ر�سماها يف خيالهما له، �سحيٌح  كان مغايًر� لل�سورة 
بالزعامة،  لّيًنا ال يليق  �أنه يبدو ملن ير�ه  ا مفتواًل، غري  ج�سًما ريا�سيًّ
معتاًد�  يكن  مل  و�لذي  حمزة،  بعينّي  عيناه  �لتقت  بعينيه،  تفّح�سهما 
على خف�ش ب�رسه الأحد، تبادال �لنظر�ت، ر�أى �لزعيم يف عيني حمزة 

لهيًبا حارًقا، و�أخرًي� �بت�سم.

)ما ��سمك �أيها �لفتى؟(

)حمزة(

)كم عمرك؟(

)�ست ع�رسة �سنة(

)كيف �أبليَت مع جهينة؟(

مل يفهم حمزة �ل�سوؤ�ل، فف�رسه له:

)�لفتاة �لتي ��ستقبلتك، تبدو �سغرًي� على هذه �الأمور(

قهقه �لرجال �ملتحّلقون حول �لزعيم، ��ستعرت نري�ن �لغ�سب يف 
�أن قّوًة عجيبًة جلمته عن ذلك،  �إال  نف�ش حمزة، هّم مبهاجمة �لزعيم، 
�إىل هنا لتموت، بل لتعي�ش  تاأِت  �ملوت، ومل  �إن مغّبة ذلك  �سيٌء قال له 

طويًل، لقد �سبعَت من �ملوت.
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)ما ��سمك �أنت؟(

)حمد�ن يا �سيدي(

)هل جتيد�ن ��ستعمال �ل�سلح(

)نعم، �أنا بارع يف ��ستعمال �ملو�سى(

�أجاب حمد�ن.

ما  ر�سا�ًسا،  مبو�سك  غًد�  �ستو�جه  حربة،  ر�أ�ش  �سن�سعك  )ح�سًنا، 
هذ�؟ ملاذ� مل يعد ح�سني ير�سل �إيّل �إال �حلمقى؟(

قال �لزعيم ذلك وهو ينظر يف عينّي حمزة، �للتني ��ستعل لهيبهما 
�إىل �آخره.

)عدنان خذهما من هنا، ولتبد�أ تدريباتهما مع �مل�ستجّدين(

�إال  تناواله  �لذي  و�ل�رس�ب  و�لطعام  �لفتاتني  لقاء  لّذة  تل�ست 
فيها  ينام  ثكنات  عن  عبارة  �إنه  قال  مبنى،  �إىل  عدنان  �أخذهما  قليًل، 
�ملتدربون، وحني ينهون تدريبهم يلتحقون بالوحد�ت �ملقاتلة، وجلو� 
�ملبنى �ملكّون من ثلثة طو�بق، �سينامان يف �لطابق �الأر�سّي، ومع كّل 

دورٍة يتمانها ي�سعد�ن طابًقا، حتى ينهيا جميع �لدور�ت.

بني  �لفا�سلة  �جلدر�ن  هدم  بعد  و��سعة،  �سالة  عن  عبارة  �لطابق 
�الأخرى  و�خلم�سة  م�سغولة،  منها  خم�سٌة  �أ�رّسة،  ع�رسة  فيها  �لغرف، 

فارغة.
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)كنا ننتظر خم�ستكم، ولكن ال باأ�ش(

ر�آها  وجوًها  ت�سبه  ال  وجوٌه  بعينيه،  �لوجوه  على  حمزة  جال 
م�سبًقا، �إنها وال �سك قادمٌة من بعيد.

)و�سل هوؤالء قبلكم ب�ساعات، رحلتهم كانت �أطول من رحلتكم، 
جاوؤو� من �أفريقيا، هيا �رتاحا، ففي �لغد �أمامكم يوٌم حافل(

غادرهم عدنان، نظر �الأفارقة �إىل حمزة وحمد�ن، كانت عيونهم 
يقول،  ما  يفهمو�  مل  �أنهم  �إال  حمادثتهم،  حمد�ن  حاول  جائعة،  حمر�ء، 
ردّو� عليه بلهجٍة غريبة، نظر �إىل حمزة، طلب �إليه تركهم و�ساأنهم، 
كانو�  �ملجاور،  �ل�رسير  حمد�ن  �أخذ  �جلميع،  عن  بعيًد�  �رسيًر�  �ختار 

جميعهم منهكني، رحلو� �إىل عامل �لنوم ب�رسعة.

x
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هَو

له  ترّد  اإنها  جّيًدا،  نّظفته  يلمع،  اأميهان  تركته  البيت،  اإىل  رجع 
املعروف باأح�سن منه، حتى اإنها تطهو له يف الأيام التي تاأتي لتنّظف 
فيها.. لي�ش اإن�ساًنا من ل يقّدر من ي�سدي اإليه معروًفا، كيف ننكر ف�سل 
)مندي(،  اأعّدت  لقد  اإذن  الطنجرة،  غطاء  رفع  اإلينا؟  يده  ميّد  من 
اإىل املطبخ، ملأ  ثيابه، ثم رجع  الأكلة، خلع  تعرف مدى ع�سقه لهذه 
الثلجة  من  �سحب  حمراء،  حلم  قطعة  فوقه  و�سع  بالأرز،  �سحًنا 
طاولة  فوق  الوجبة  و�سع  ال�سالة،  اإىل  ودلف  )باربيكان(  زجاجة 

ال�سفرة، و�سرع يتناول غداءه.

البداية هكذا؟ ملاذا كان علّي حتّمل كل  ملاذا مل تكن احلياة منذ 
وىّل،  ال�سقاء  زمن  اأن  ظّن  البكالوريو�ش،  اأنهى  حينما  الأ�سى؟  ذلك 
غنوا  بها،  يفخرون  �سهادًة  يحمُل  البعيدة  القرية  يف  اأهله  اإىل  عاد 
ت�سكنه  التي مل ترتكه، ظّلت  عّمان  ترك  به طويًل،  احتفوا  ورق�سوا، 
�سعر  اأنه  غري  بها،  ولد  التي  القرية  يف  مكث  ليزورها،  حنينه  وتهّيج 
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بالغربة هنا، ال�سنوات الأربع التي عا�ساها يف عّمان جعلته غريًبا عن 
النا�ش، تغرّيت الكثري من الأ�سياء يف غيبته، �سحيٌح اأنه كان يذهب اإىل 
القرية يف الإجازات، ولكنه ل يفارق البيت، يعتكف فيه، حتى اأهله ل 
ت بينهم، اأخواه الذكران يتوددان اإليه،  يراهم اإل ملاًما، ثمة فجوة مَنَ
ل يعريهما اأدنى اهتمام، يطلب منهما تركه و�ساأنه، اأخته كاأنها غريبٌة 
عنه.. اأنا ل اأنتمي لهذا املكان، وجدُت نف�سي فيه رغًما عني، ولو اأتيحت 
يل الفر�سة، مل اأكن لأختاره قط، اأنا جمبوٌر على الإقامة بني جدراٍن 
مع اأُنا�ٍش ل اأفهمهم ول يفهمونني، علّي التخطيط كي اأعود اإىل عّمان، 
هناك وجدُت نف�سي، ل اأحد ياأبه باأ�سلي وف�سلي، اإنها مدينة ين�سغل 
اأبناوؤها باأنف�سهم، على عك�ش هذه القرية التي ي�سّدع �ساكنوها راأ�سك 
لكرثة اأ�سئلتهم، يريدون معرفة كّل �سيٍء تفعله، ولو ا�ستطاعوا لرّكبوا 

كامريا تنقل لهم حياتك اأّوًل باأّول.

ولكن عقب تخّرجه يف اجلامعة، �سار لزاًما عليه النخراط جمّدًدا 
يف حياة القرية، �سي�سارك يف الأفراح والأتراح، �سيجربه اأبوه على ذلك، 
�سيجّره رغم اأنفه اإىل اجتماعات العائلة، والزيارات يف املنا�سبات التي 
ل تنتهي، كاد ي�ساُب بالف�سام، هَو الذي ق�سى اأربع �سنواٍت من عمره 

ا طليًقا، ُيقب�ش عليه ويودع �سجن العادات تارًة اأخرى. حرًّ

لقد  الأب..  من  التذّمر  بداأ  الوظيفة،  وتاأخر  الأيام  مرور  ومع 
كّلفتني درا�ستك الكثري من املال، وها اأنت جتل�ش بل عمل، اأومل يكن 
اأن تلتحق باجلي�ش منذ البداية؟ لو �سمعَت كلمي لكنَت  من الأف�سل 
الآن متلُك بيًتا ومتزّوًجا ولديك اأطفال، �سار ي�سعر باأنه ثقيٌل هنا، غري 
ة، وكاأنه ياأكل عند غرباء  مرّحٍب به، حينما يتناول الطعام ي�سعر بغ�سّ
معدمني، انعزل عن اجلميع، نّظف القبو ال�سغري اأ�سفل البيت، واّتخذ 
وكرثة  ال�سهر  اأنهكه  والإدانة،  ال�سفقة  نظرات  من  يحميه  ملًذا  منه 
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التفكري.. رمبا كان اأبي على حق، اأ�سدقائي الذين مل يكملوا تعليمهم 
والتحقوا باجلي�ش، اأجنزوا الكثري، بينما اأنا اأراوح مكاين، ها اأنا منفيٌّ 
لي�ش يف جيبي قر�ٌش واحد، حتى اأهلي يتثاقلون مّني، ب�سراحة معهم 
حق، ولكن لي�ش بيدي حيلة، لقد قّدمُت اأوراقي لديوان اخلدمة املدنّية، 
على  يح�سلن  حينما  اثنان،  اأمامي  الثالث،  هو  ترتيبي  اإن  يل  قالوا 
وظيفة، يجيء دوري، مّرت ثلثة اأ�سهر، يقولون اإن هناك دفعة جديدة 

من التعيينات يف بداية ال�سنة اجلديدة، ل حّل يل �سوى ال�سرب.

يوم، وبعد مرور �سنة على تخّرجه، �سمعوا طرًقا قويًّا على  وذات 
الباب، فتح اأبوه الباب، واإذا ب�سبيٍّ يحمل ورقًة مق�سو�سًة من جريدة.

)مربوك ابنك تعنّي يف الرتبية(

يطالع  كان  اأقاربهم،  من  معلٌم  اأر�سله  لهث،  ب�سوٍت  الغلم  قال 
ة فراغه، فقراأ اخلرب، اأر�سل الطالب ليب�ّسرهم  جريدة الراأي يف ح�سّ
دينار،  ن�سف  ال�سبّي  الأب  اأعطى  الر�سمّية،  الإجراءات  وليتّموا 
ا�ستخفه الفرح، نزل اإىل قبو ابنه الذي قاطعه منذ زمن، كان يف حالٍة 
يرثى لها، �سعره مهمل، حليته كثيفة، القبو ي�سّج بالفو�سى، مّد يده اإىل 
جيبه واأعطاه ع�سرة دنانري، طلب منه الذهاب اإىل احلّلق، ا�ستغرب.. 
ما الذي يجري؟ يبدو اأن اأبي فقد عقله، ع�سرة دنانري، لقد ف�سحني 
لأنني جتراأُت واأخذُت من جيبه ديناًرا، وملا عرف ال�سبب بطل العجب.

عاد الأمل يدغدغه، اإنه يحلم منذ �سغره يف احل�سول على درجة 
هو  ها  ميت،  مل  اأنه  اإل  احللم،  احت�سر  العربّية،  اللغة  يف  الدكتوراه 
ي�ستعيد عافيته، �سيح�سل على معا�ٍش جّيد نظري التحاقه يف املدر�سة 
تعليمه، ولكن حني  ليكمل  ويلتحق باجلامعة  لتعليم الطلب، �سيّدخر 
قب�ش اأول معا�ش دبت اخللفات بينه وبني اأبيه الذي يريد احل�سول 
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عليه كامًل، هيئ اإليه اأن ابنه ما زال طفًل �سغرًيا، �سري�سى باأي مبلٍغ 
يعطيه اإياه، اإل اأن ال�سغري كرب وباتت له متطّلباٌت كثرية، اإنه بحاجٍة 
اإىل لبا�ٍش جّيد، وثمة م�ساهمات �سهرّية عليه اأن يدفعها يف املدر�سة، 

وبعد ذلك يريد اأن يّدخر ليحقق حلمه.

يعطيه  الذي  املعا�ش  ن�سف  بالعقوق،  اتهموه  �سّده،  اجلميع  وقف 
لأبيه ل يكفي، عليه اأن مينحه النقود كاملة غري منقو�سٍة مليًما واحًدا، 
اأدرك ا�ستحالة احلياة يف هذا البيت، اإن اأباه يحّمله م�سوؤولية ف�سله.. 
اأنهم  بيد  ا،  عاقًّ ل�سُت  اأنا  ل،  اأجُنبها؟  مل  اأ�سرٍة  هّم  لأحمل  ذنبي  ما 
يريدونني عبًدا يعمل بال�سخرة، مل يقبل بن�سف املعا�ش، ول اأ�ستطيع 
حّل  حاولت  التي  الو�ساطات  تفلح  ومل  كامًل،  معا�سي  عن  له  التخّلي 

الإ�سكال بيننا.. مل يعد اأمامي �سوى.. 

الرحيل. 

x
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َ
هي

لن تبقى كما اأنت حني ُتنزع قطعٌة منك، ل، �سيخّلف ذلك فراًغا 
اخلطر..  زاد  الفراغ..  حجم  اّت�سع  وكّلما  �سيملأه..  الذي  ما  تعلم  ل 
بالن�سبة يل كان علء �سيًئا غري قابٍل للتعوي�ش، اأعرف يف قرارة نف�سي 
بها  حتلم  التي  ال�سفات  جميع  ميلك  كان  مثله،  رجًل  اأجد  لن  اأنني 
ا اأكرث من اللزم، وتلك هي امل�سيبة، فلو اأنه  كل فتاة، لقد كان خياليًّ
اأنني  �سّدة، ماأ�ساتي هي  اأقّل  اأملي  لكان  الرجال  طبيعّي مثل غريه من 

اأحببُت رجًل ا�ستثنائيًّا.

نعي�ش  وجرحي  تركي  اأبى  رحيله،  بعد  حتى  تعذيبي  على  اأ�سّر 
ما  فدوى،  ابنته  �سمى  اللتئام..  من  اقرتب  كلما  يعّمقه  كان  ب�سلم، 
هي الر�سالة التي يبغي اإي�سالها من ذلك؟ اأيريد اإيهامي باأنه ما زال 
يقّدم بذلك اعتذاًرا  لعّله  اأو  يحبني؟ وهل يطلب مني ت�سديق ذلك؟ 
يريح �سمريه، يظّن اأنني �ساأ�ساحمه، ل، مل ي�سَف اجلرح بعد، اإنه موؤمٌل 
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لئل  اأوجعني  وخزين،  مب�ساحمتك  هممُت  وكلما  تت�سّور،  مما  اأكرث 
اأفعل.

اأتخّيلها  اأقدر،  فل  اأحّبها  األ  اأحاول  اأّمها،  ت�سبه  جميلة،  ابنتك 
ابنتنا، ابنتي التي اأجنبتها من غريي، تلك هي احلقيقة، اأ�سعر كاأنها 
يوًما،  احلقيقّية  اأمها  اإىل  �سرتجع  اأنها  اإيّل  يهياأ  املخطوفة،  ابنتي 

�ست�سلحان غلطتكما وترّدانها اإىل ح�سني.

تهافت العر�سان على بيتهم فور �سماعهم نباأ ح�سولها على وظيفة، 
ي�ساأ تزويجها  اإىل جانبها، مل  اأبوها  رف�ستهم كّلهم دون تفكري، وقف 
نقطًة  تلك  كانت  معا�سها،  من  يحرمه  فذلك  الراهن،  الوقت  يف 
عقب  بابهم.  دّق  من  اأّول  ح�سن  يف  لألقوها  ذلك  ولول  �ساحلها،  يف 
كثرًيا،  تفّكر  اأبوظبي، مل  العمل يف  بفر�سة  وجنى حظيت  زواج علء 
وافقت على الفور، �ستهرب من ذكرياتها معه، هنا كّل �سيٍء يجلدها 
بِه: الأماكن والوجوه، رائحة اجلّو، و�سوت الزدحام.. لن اأبقى حبي�سة 
ذلك، مل يعد يل �سيٌء هنا �سوى الذكرى، علء تزّوج و�سافر اإىل كندا 
الرحيل،  ياأبى  الذي  �سبحه  مع  اأت�سارع  وحيدة  خّلفني  خّطط،  مثلما 

ذلك ال�سبح اللعني، ال�ساكن مطرح القطعة التي اجتّزها مّني غيابه.

اإنها اخل�سارة الفادحة، خ�سارة من حتب ل�سالح �سديقة.

)تعلمني اأنه يحّبني يا جنى(

اأن ت�سعف لتلك الدرجة التي تتو�سل معها  كان اآخر ما تتمناه هو 
اإل اأن رجاء فدوى زاد من ت�سّبث  �سديقتها، كي ترف�ش هذا الزواج، 
جنى بـِعلء، عرفت اأنه ممّيز ولول ذلك ما كانت فدوى القوّية لتتخلى 
ول  اأع�سابها  برودة  على  ح�سدنها  طاملا  التي  فدوى  كرامتها،  عن 
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مبالتها، هكذا هم اللمبالون، حني يع�سقون.. يع�سقون حتى املوت، 
اأحبوهم  اأن يحظوا مبن  اإما  منه،  فكاك  ل  ولًها  مبالتهم  ل  ت�ستحيل 

واإل جّنوا.

النافذة،  بجانب  وقفت  �سريرها،  من  نه�ست  النوم،  جافاها 
هاتًفا:  اأذنيه  فتح  بحزنها،  ي�سعر  اأنه  اإليها  خيل  البحر،  اإىل  نظرت 
دموع  من  الكثري  باطني  ففي  حزنك،  اأفرغي  قويل،  اأخربيني،  هيا، 
العا�سقني، واأ�سراٌر خفّية، باح بها اأ�سحابها ذات وجع ووحدة، األقوها 
على جوانبي، اأمللمها واأخفيها يف قعري، وقعري بعيد، ل ي�ستطيع اأحٌد 
مكثِت  اأ�سدقاء،  بتنا  لقد  �سديقتي،  يا  عندك  ما  هاِت  لذا  و�سوله؛ 
بجواري حتى �سرُت اأفهمك، ل تخايف، �سّرك يف اأمان، واإن مل حتبي 
البوح بكلٍم منطوق، اكتبي، اأمل ت�سمعي عن ر�سائل البحر؟ لي�ش عليك 
وبعدها  زجاجة،  يف  تخفينها  ثم  ورقة،  على  ت�سائني  ما  كتابة  �سوى 
تظّني  ل  العنوان،  ل�ساحب  �ساأو�سلها  اأنني  واأعدك  اإيّل،  ت�سّلمينها 
وعودي هباًء كوعود الب�سر، ل، ا�ساأيل العا�سقني قبلك، اأاأكتمك حديًثا؟ 
ا، لكن ل باأ�ش، اأت�سّدقني اأنني  واإن كنُت اأعلم اأن الب�سر ل يحفظون �سرًّ
ا؟ ل اأحتّمل دموع ولعنات حمبيهم، اأنا متاأكٌد اأن  مل اأبتلع ول مّرًة حمبًّ

من يفّرق بني عا�سقني يناُل لعنًة ل �سبيل للخل�ش منها.

اأعجبتها تلك الفكرة، �ستكتُب ر�سالًة تخفيها يف زجاجة، ثم تلقيها 
يف البحر، ولكن ملن �ستكتب؟ اأاأكتب اإىل علء اأم اإىل ذلك ال�ساب؟ رمبا 
اإليه، طبيًبا ينجح يف مداواة جراحي،  اأكتب  اآخر  اأجد طرًفا  اأن  علّي 
القّراء مل يفلحوا بذلك، اإنهم ل يعلمون من يكتب تلك الق�س�ش التي 
تعجبهم، اأنا خمتبئٌة حتت قناٍع يداري عنهم وجهي احلقيقي، ل اأنال 
من الكتابة �سوى التعب والإرهاق، حتى ال�سهرة التي حلمُت بها ذهبت 
لفتاٍة غري حقيقّية، هل اآن الأوان للك�سف عن الفتاة احلقيقّية؟ مَل ل؟ 
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تكون  رمبا  ولكن  الختباء،  من  اكتفيُت  ذلك؟  من  مينعني  الذي  ما 
تلك خامتتي ككاتبة، لقد كّونُت جمهوًرا من القّراء لأنني اأكتب با�سٍم 
اإليهم من كوكٍب  اأكتب  اأنني  الف�سول، يظنون  النا�ش يحّبون  م�ستعار، 
بعيد. ل، علّي املوا�سلة با�سمي امل�ستعار، �سيكت�سفون عقب موتي ا�سمي 

احلقيقي.

فتحت �سفحتها يف الفي�سبوك، لي�ش من عادتها اأن تكتب يف وقٍت 
وراء  من  كانت  لو  حتى  للموا�ساة  بحاجٍة  اإنها  باأ�ش،  ل  لكن  متاأخر، 
ال�سا�سات، طرحت على املتابعني �سوؤاًل �ساذًجا ينا�سب ح�سود العا�سقني 
اأغلب  ت�سابقوا يف طرح حكمهم،  للفقدان؟«..  »اأهناك دواٌء  ال�سهارى 
الإجابات اأّكدت اأن الزمن هو الكفيل بذلك، اإذن ما بالها ل تن�سى؟ هل 

جافاها الزمن هو الآخر؟ 

و�سلتها، مل جتب  التي  الر�سائل  لكرثة  ا�ستاءت  اأغلقت �سفحتها، 
كانت  اإليها،  يتوددون  ذكور،  من  اأغلبها  عديدة  ر�سائل  كعادتها، 
الكلمات  اأغرقتها  التي  هي  يخدعها،  الكلم  بريق  يعد  مل  حري�سة، 
اأذنيها، كانت  يف بحر العذاب، ل يزال كلم علء املع�سول يرتدد يف 
�سلحه  رجٍل  اأمام  املراأة  ت�سمد  »لن  تقول:  جميلة  عبارًة  مّرًة  قراأت 
كلمة وزهرة«، ذلك �سحيح، وقائل هذه العبارة حكيٌم ول �سك، �سمدت 
بال�سربة  �سقطت  اأنها  غري  واملال،  الو�سامة  اإغراءات  اأمام  طويًل 
راأ�سها  ارتطم  وملا  الزهرة،  و�ساحب  الكلمة  مبتدع  اأمام  القا�سية 
ب�سخر احلقيقة، اأ�سيبت ب�سدمة، �سارت الكلمات اجلميلة تخيفها، 
اأن بعد الطريان يف �سماء تلك الكلمات، �سقوًطا مدّوًيا،  تعرف جّيًدا 
غري اأنها حّلقت هذه املّرة يف �سماء الغرابة.. من اأين اأتى ذلك ال�ساب؟ 

ما هَي حكايته؟
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ا�ستمعت اإىل ق�سيدة غادة ال�سمان، ر�سالة اإىل الرجل امل�ستحيل، 
اأعادت املقطع الذي تع�سقه مراًرا وتكراًرا:

 ابق نائًيا
 حًبا م�صتحياًل يت�صوع عطًرا �صرًيا 
 كي اأظل متعط�صة للرحيل بحريف

 يف مدارات الكواكب املجهولة للم�صاعر
 حيث مقالع اأبجدية الده�صة
والفجر ال�صاحب لالأ�صرار..

من  الكاتبة  لنبثاق  ال�سحرّية  الع�سا  كانت  خ�سارتها  اأن  عزاوؤها 
اأحياًنا  خمبئها،  حبي�سَة  كلماتها  لبقيت  بـِعلء  ظفرت  فلو  داخلها، 
تلعنها؛  واأخرى  نفي�سة،  جوهرًة  منحتها  التي  اخل�سارة  تلك  حتّب 
يا  الغريب؟  اأيها  اأنت  من  واأطفال..  وزوٍج  ببيٍت  حلمها  حرمتها  لأنها 
ماكٌر  �سائٌد  بك  واإذا  فري�سًة  ظننتك  النائمة،  جروحي  اأيقظت  من 
�سبكته ال�سمت والغمو�ش، اأعرتف اأيها الغريب اأنك اأوقعتني اإل قليًل، 
البحر  لون  ويف  والأ�سوات،  الوجوه  كّل  يف  عنك  اأبحث  اأنني  واأعرتف 
وال�سماء، واأجنحة النوار�ش، كلما دخلُت مكان لقائنا خفق قلبي موهًما 
اإياي بقربك، اأتلّفت فل اأجدك، من اأّي البلد اأنت؟ اآٍه اأيها الغريب، 
ظننتك لعبتي، �سخ�سّية اأحّركها بني ال�سطور، وها اأنت تتمّرد، تخرج 
من بني الفوا�سل، ُتبعد النقاط من موا�سعها، تبّدل الأفكار، تتاأرجح 
فوق الكلمات، وتن�سّل من بني احلروف، ت�سعد اإىل عقلي، تقب�ش على 

اأع�سابي، وتعزف فوقها حلن ال�سوق، واأمنية لقاٍء م�ستحيل.
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بوا�سطة  الكتابة  اعتادت  بي�ساء،  ورقًة  ا�ستّلت  كيف  تعرف  ل 
الكمبيوتر، اأخرجت قلًما من �سندوٍق مقفل منذ زمن الفراق، �سحبت 
الغطاء  رفعت  بِه،  لها  ر�سالة حبٍّ  اأّول  اأنه خّط  لها �ساحبه  قال  قلًما 

عنه، و�سعته على راأ�ش ال�سفحة، وكتبت: ر�سالة اإىل غريب.

x
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شمٌس آفلة

�نتزعوها من ح�سن �ل�سيدة �أمينة، �رسخت على زوجها لينجدها 
منهم، طلب منها تركها، �لقانون معهم، فدوى ت�سّد بيديها على عنق 
لعني،  كابو�ٍش  يف  �أنها  تخال  تخنقها،  كادت  حتى  �أمينة  �ل�سيدة 
�لذي  ما  �لثمن،  وقب�ش  �أبوها  باعها  لقد  قريب،  عّما  منه  �ست�سحو 
ليدعها  �أحلمها؟  يقتحم  لئل  مااًل  يريد  �أتر�ه  حلمها؟  �إىل  به  جاء 
وها  للأبد،  عنها  �سيتخّلى  �أنه  قال  ملعون؛  هو  كم  باالأحلم،  تنعم 
كو�بي�ش  �إىل  فيحيلها  �ل�سحرّية  بع�ساه  ي�رسب  نومها،  يقتحم  هو 
مفزعة.. �أرجوك يا �أمي �أمينة، �أيقظيني من نومي، �إنني �أرى كابو�ًسا 
مرعًبا، �لوح�ش فيه يتنّكر بهيئة �أبي، ها هو ميّد يده لي�رسقني، قفي 
فمي،  على  �أطبق  لقد  يده،  و�سلتني  جنح،  �إن  �ساأموت  باملر�ساد،  له 
�أ�ستطيع  ال  يخنقني،  �إنه  و�أتيِت،  �سمعته  فلرمبا  �رس�خي،  يخ�سى 
مقاومته،  عن  �أعجز  �أنا  ها  عّني،  �الآثمة  يده  �أبعدي  �أرجوِك  �لتنّف�ش، 

ه ليفلتني. �ساأحاول �أن �أع�سّ
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)�ساعديني(

حمايتها،  على  تقَو  مل  �لتي  �أمينة،  �ل�سيدة  قلب  �رسختها  رّجت 
��ستطاع �لوح�ش �رسقتها من ح�سنها، تركها جمروحًة عاجزًة تبكي 
طفلتها �لتي مل ُتنجبها، �حت�سنها �ل�سيد �أحمد، حاول �لتهوين عليها، 
�أخربها �أنها فعلت ما بو�سعها، ولن تكون �أرحم بها من �أهلها، لن يوؤذوها 
فهم مهما كان �أهلها، خارت قو�ها بعد �نتهاء �ملعركة، قهروها، عر�ست 
على �الأب مزيًد� من �ملال، فرف�ش، قطعة �الأر�ش �لتي �سيح�سل عليها 
ـِفدوى �ستباع مببلٍغ كبري، كانت �ل�سفقة مع �ل�سيدة �أمينة غري  مهًر� ل
ـِفدوى، �سيدفع مبلًغا �أكرب بكثري. هزموها،  مربحة، ظهر م�سرتٍ �آخر ل
�رسقو� طفلتها، هددوها بالقانون، �سيتهمونها باخلطف، �سياأخذونها �إىل 
خمفر �ل�رسطة، و�سي�سجنونها مع �ملجرمني، رف�ش �ل�سيد �أحمد ذلك، 
هو من فعلها، هو �لذي �سّد زوجته، �أجربها على �إفلت فدوى، �رسبته، 
لكمته يف �سدره، قالت �أنه مثلهم ال ميلك م�ساعر، لو كان ميلكها لد�فع 
عن تلك �مل�سكينة، ظل �سامًتا، تركها ُتفرغ غ�سبها يف ج�سده، خاف 
عليها من �ل�سدمة، �رسخت وبكت ويف �لنهاية.. ��ست�سلمت، لن تقوى 
تهّمه  بالقلوب، ال  ياأبه  بقانوٍن جمحف، ال  �إنهم يحتمون  على ردعهم، 
�أما قلوبهم.. ف�سخوٌر �سّماء.  �أور�ٌق خمتومة، كانو� ميلكون �الأور�ق،  �إال 
�أنهما �سيزور�نها  �أق�سم لها  �لباب خلفهم، رحلو�،  �أحمد  �ل�سيد  �أغلق 
حياتها  تلأ  �بنًة  تريد  ذلك،  من  �أكرث  تروم  كانت  عليها،  ويطمئنان 
خطفتها  بها،  حلمت  �لتي  �لبنت  �هلل  منحها  وحينما  و�سعادة،  هناًء 
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مثُل  وهي  �أ�سلء،  �إال  منها  يخّلفو�  ولن  ج�سدها،  �سياأكلون  �لوحو�ش، 
�أّي �أمٍّ تريد طفلتها كاملة، خالية من �لعيوب.

�أج�ّش  ب�سوٍت  �رسطّي  زجرها  �الأمل،  فدوى  ففقدت  �لباب  �أغلق 
يا  �ملجنونة  �أ�أنا  باجلنون..  نعتها  �أهلها،  مع  لتذهب  فيها  �رسخ  �أرعبها، 
فّوهة  من  قذفها  يريد  فيمن  �بنته؟  يبيع  فيمن  قولك  فما  �إذن  هذ�؟ 
حينما  �لتي  �حلياة  هذه  �أم  �ملجنونة  �أ�أنا  ج�سدها؟  لي�سهر  بركان 
تظّنها ت�سحك تكون يف �أعتى نوبات غ�سبها؟ �أنت ال تعلم علم ينوون، 
�ستاأتي  معهم،  �ساأذهب  ح�سًنا،  ينوونه،  مما  يل  �أرحم  يقتلونني  لو 
بذبحي،  لهم  ت�سمح  لن  منهم،  وتنقذين  �أخرى  مّرًة  �أمينة  �ل�سيدة 
�الأم  �أمي، وهل تتخلى  �إنها  ما يريدون ليخلو� �سبيلي،  لهم  �ستدفع 
عّمتي  تفعل،  مل  �إن  �أمري  �سينتهي  ب�رسعة،  تاأتي  �أن  �أتنى  �بنتها؟  عن 
خبيثة، �ستعّجل بزو�جي من خلدون، ملاذ� �أنا من �ختارتها دون فتيات 
�أتكون تلك نقطة نهاية حياتي؟ �ساأتزّوج  �أهو قدري؟  �لدنيا كّلها؟ 
كيف  �ملجنونة،  �حلياة  �أيتها  �آٍه  �لن�ساء،  من  مكرورًة  ن�سخًة  و�أ�سبح 
�نقلبِت بهذه �ل�رسعة، �أمل تكوين قبل حلظاٍت جميلة؟ ما �لذي ي�سريك 
�أال  �لفرح؟  علّي  �أ�ستكرثِت  قليًل؟  بال�سعادة  �أنعم  تركتني  �أنك  لو 
فاأنا �سعيفٌة  �ل�رسطّي،  �أيها  �ساأ�سري معهم  تعلمني كّم �حلزن يف قلبي؟ 

ال �سيء بيدّي �أ�سنعه.

��ستقبلتها �أمها، �حت�سنتها، مل ت�سعر باالأمان مثلما �سعرت وهي يف 
�أّمها �سعيفة، تر�سخ ب�سهولة،  ح�سن �ل�سيدة �أمينة، تعرف جّيًد� �أن 
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ولن تد�فع عنها، بل �ستحاول �إقناعها كما فعلت �أّول مرة، �ستخربها 
�أن �آخرة �لفتاة يف بيت زوجها، وخلدون �ساٌب طّيب، و�ستبقى قريبًة 

منها، وكّل هذ� هر�ء ال ت�سّدقه فدوى.

قر�ن  عقد  باملاأذون،  جاوؤو�  و�سولهم  فور  جاهًز�،  �سيءٍ  كّل  كان 
يومني،  بعد  �لقادم،  �جلمعة  يوم  �ستكون  �لدخلة  وخلدون،  فدوى 
ال  وهي  بالزغاريد،  �أّمها  �سوُت  �سدح  حولها،  �لعائلة  فتيات  رق�ست 

ت�سّدق ذلك، ال تقبل ت�سديقه، �ستاأتي منقذتها وتخّل�سها.

جاءت �ل�سيدة �أمينة يف �مل�ساء، �نتهت حفلة �خلطوبة، كانت عيناها 
بريقه  فقد  �لذي  وجهها  �ملرهق،  وجهها  يك�سو  و�حلزن  منتفختني، 
فاأعتم، قلبها يكاد يتمّزق، ما �إن و�سلت باب �لبيت حتى عادت دموعها 
بهذه  فدوى  ر�أتها  �إن  تهد�أ،  �أن  �أحمد  �ل�سيد  رجاها  غزيرًة،  تهطل 
�حلالة، �سيزد�د �أملها، م�سحتها، حاولت �لتما�سك، طرقت �لباب فانخلع 
�إنها تعرف �ساحبة هذه �لطرقات، هي مو�سيقاها �لتي  قلب فدوى، 
ترجع  �أن  �أمرها  �أمامها،  �لوح�ش  �نت�سب  لها،  لتفتح  رك�ست  تثملها، 
�إىل خمبئها، مل تعد �سغريًة لتفتح �لباب، �إنها عرو�ش، وكّل ت�رّسٍف مهما 

كان �سغرًي�، حم�سوٌب عليها.

ُتطالع  �أن  تريد  لها،  وتفتح  فدوى  تاأتي  �أن  �أمينة  �ل�سيدة  تاأّملت 
مزعًجا،  �رسيًر�  م�سدًر�  �لباب  �ن�سق  تر�ها،  حني  �ل�سعيدة  ملحمها 
ظهر و�لد فدوى، نظر �إليهما، ثم عاد و�أغلق �لباب، خاطبهما من ور�ئه 
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�أف�سدتا  لقد  و�ساأننا،  دعانا  �أخرى،  تارًة  لزيارتنا  تاأتيا  ال  �رجعا،  �أن 
�أمينة بدموعها، و�سع  ت �ل�سيدة  حياتنا، لّوثتما �رسفنا، �ن�رسفا. غ�سّ
�ل�سيد �أحمد يده على كتفها و�أخذها �إىل �ل�سيارة، جاء �سوت فدوى 
ي�سّق �جلدر�ن.. ال يا �أمي، ال تذهبي �أرجوِك، لقد �أجربوين على خطبة 
يومني  وبعد  عّني،  نيابًة  وكيلي  و�فق  ر�أيي،  ي�ساألوين  مل  خلدون، 
قا�سيًة  �أعهدك  مل  ال،  �الأبد،  �إىل  �سيحب�سونني  ا،  قف�سً �سيدخلونني 
و�أطلعتني  �حللم،  معنى  علمتني  �لتي  �أنِت  بذلك،  لهم  لت�سمحي 
ليتني..  ترحلني،  ب�ساطٍة  بكّل  �أنِت  وها  للحياة،  �جلميل  �لوجه  على 
�أمينة،  �ل�سيدة  قلب  �سوتها  �أزيز  �خرتق  عرفتك.  ما  ليتني  ليتني.. 
�أفلتت من �ل�سيد �أحمد ورك�ست جهة �لباب، طرقته بقّوة، ركلته، 
تهاوت بجانبه.. نعم يا بنّية �أنا �ل�سبب فيما جرى لِك، معِك حق، لو 
تركتك يف معاقل �جلهل ملا ل�سعتِك �سياط �لعلم، نوره فتح عينيك على 
�حلقيقة، حقيقة �أن بو�سعِك �أن حتلمي، �أرجوك يا �أبا فدوى، خذ ما ت�ساء 
و�أعطنيها، كّلمه يا �أحمد، قل له �أنك �ستدفع �إليه كثرًي� من �لنقود. 
كان �الأب بجانب �لباب ي�ستمع للعر�ش �لذي �سيقّدم، فلرمبا حظي 
�ل�سيد  ولكّن  �الأر�ش؛  قطعة  مقابل  �سياأخذها  �لتي  تلك  تفوق  برثوٍة 
بخطف  يتهمه  �أو  باملزيد  �سيطالبه  و�حًد�،  ا  فل�سً مينحه  لن  �أحمد 
�لطّيب،  �أمينة  �ل�سيدة  قلب  ور�ء  �ل�سري  مغّبة  من  عقله  حّذره  �بنته، 
باأ�ش، �ستن�ساها مع  قليًل، ال  فلتتاأمل  �لند�مة،  و�لذي �سيوردهما مو�رد 
�الأب  �إنها جمّرد فتاٍة غريبة، ال ذنب يل يف حمل وزرها، رف�ش  �لوقت، 
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ا يغريه بذلك، حّمر  �أمينة، مل ي�سمع عر�سً �ل�سيدة  �الن�سياع لرجاء 
لها عينيه، لعّل �ل�سيد �أحمد ير�أف بها، �ساألها �أن ترحل، فقد ت�سببت 
لهم بف�سيحٍة يف �حلارة، �أق�سم على �أن يطلب �ل�رسطة �إن مل تفعل، جاء 
�ل�سيد �أحمد، حملها بني يديه، كانت خفيفة، وكاأنها خ�رست ن�سف 
وزنها، و�سعها يف �ل�سيارة، وقادها بعيًد� عن م�ساكل هما يف غنًى عنها.

�سعر �الأب بالهزمية، هرع �إىل فدوى �لتي �رتفع �رس�خها م�ستنجدًة 
بال�رسب حتى  �نهال عليها  لها، و�سّب عليها جاّم غ�سبه،  �أمٍل  باآخر 
تعب، تركها ت�سبح يف دمها ووجعها، �سمتت، م�سمرًة نّيَة �ل�سكوت 

�إىل �الأبد.

x
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حبٌر مفقود

�كتملو�،  �لتدريب،  �ساحة  �إىل  به  حلقو�  باكًر�،  عدنان  �أيقظهم 
وجوٌه  عجيب،  خليٌط  طابورين،  يف  ��سطفو�  عن�رًس�،  ع�رسين  كانو� 
�أهد�ٍف  خلف  ي�سعون  �لبقعة،  هذه  يف  �لتقو�  �ستى،  بلٍد  من  جاءت 

عديدة: �ملال، �ل�سلطة، �لرغبة يف �لقتل، حب �ملغامرة. 

خاطبهم عدنان بل�ساٍن يختلف عن �لذي قابلهم به، �أخربهم �أنهم 
منذ �الآن جنود، وجتب عليهم طاعة �لتعليمات، ال نقا�ش فيها، تنّفذ وال 
تناق�ش، يقول كلمه بالعربّية ثم يعيده رجٌل �آخر باالإجنليزية، �إنهم 
�ملجموعة �جلديدة �لتي �سي�رسف على تدريبها، ميلك خربًة كبريًة يف 
ا ال  هذ� �ملجال، فقد دّرب �سنو�ٍت طويلة يف �جلي�ش حتى تلقى عر�سً
ُيقاوم؛ �ألف دوالٍر يف �ليوم وال �ساأن لك بالقتال، و�فق فوًر�، �مل�سوؤولون 
يدر�سون  �سديد،  بحر�ٍش  يختارونهم  �ملهّمة  �لعنا�رس  جتنيد  عن 
�أدّق تفا�سيل حياتهم ثم يفاحتونهم باالأمر.  �أو�ساعهم، ويبحثون عن 
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عدنان كان وحيًد�، مات �أبو�ه بعد �أن هرما، وتزّوج �إخوته و�أخو�ته، 
وبقي هو، عا�ش معدًما وهو يف �جلي�ش، لي�ش له �إال معا�ٌش قليل يقب�سه 
�لتي  �ملخالفات  لكرثة  ا؛  منقو�سً يجده  ما  وكثرًي�  �سهر،  �آخر  كّل 
�إبر�هيم باالأمر،  يرتكبها، وذ�ت يوم ويف قّمة غ�سبه حّدثه �سديقه 
ظّنها دعابًة من دعابات �سديقه �لظريف �ملعروف بخبله يف �لكتيبة، 
�حلاجة  دفعته  ر�أيه،  غرّي  حال  يف  �إليه  �لذهاب  و�ساأله  عنو�ًنا  �أعطاه 
�لعمل  ماهّية  له  و�رسح  رجًل  �لتقى  و�سل  وملا  للذهاب،  و�لف�سول 
�الإد�رّية  �لعنا�رس  �أحد  على  وعّرفه  فوره  من  فحمله  و�فق،  و�ملقابل، 
�إنه مبثابة �سيٍد ثمني، جندوه يف �حلال،  �أمّيا فرح،  يف �لتنظيم، فرح به 

و�أحلقوه بو�حدة من �لبوؤر �لتي ي�سيطرون عليها.

��سرت�حًة  عدنان  منحهم  متو��سلتني،  �ساعتني  �لتدريب  ��ستمّر 
حول  د�رو�  تاًما؛  �أنهكهم  �مليد�ن،  �إىل  �لعودة  ثّم  ومن  �لفطور  لتناول 
جاء  �إطالة،  بتمارين  قامو�  بعدها  جرًيا،  دور�ٍت  ع�رس  �لو��سع  �مليد�ن 
بعدها �لدور على تارين �لزحف، و�أخرًي� تارين �ل�سغط و�ملعدة. كاد 
يغمى على حمد�ن، �أما حمزة فتحامل على تعبه، �أبى �أن يرتك لديهم 
�نطباًعا يعك�ش �سعفه.. �الأفارقة كانو� �الأكرث قدرًة على �الحتمال، 
فاإن  قبلهم،  للتدريب  يخ�سعون  �أنهم  مع  �لناعمة،  �لوجوه  ذوو  �أما 

�لتعب نال منهم ب�رسعة.

دلفو� �إىل �سالة و��سعة، فيها منا�سد ومقاعد بل�ستيكية، �قتحمت 
فطوره  منهم  كٌل  جلب  �لطاهي،  �إليهم  �أ�سار  �لطعام،  ر�ئحة  �أنوفهم 
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يقولونه،  ما  يفهما  مل  �أنهما  غري  حمادثتهما،  بع�سهم  حاول  ورجع، 
حّدثهم و�حٌد منهم بعربّيٍة ركيكة، �ساألهما من �أين جاء�، قاال �أنهما 
من �الأردن، �أما هو فمن �أوغند�، �أتى برفقة �أربعة من هناك، �أ�سار �إليهم، 
و�ثنان من �أفريقيا �لو�سطى، وخم�سة من �لكونغو، وثلثة من ليبرييا، 

و�ثنان من �إجنلرت�، وو�حد من �أمريكا و�الأخري من �ل�سويد.

هذين  �سمع  و�إجنلرت�،  �أمريكا  �سوى  �لدول  من  حمزة  يعرف  مل 
�ال�سمني كثرًي�، �أما بقية �لدول فكانت جمهولًة، �ن�سغلو� بتناول �لطعام، 
لي�ش �أمامهم �إال ع�رس دقائق، �ساع خم�ٌش منها يف �لتعارف، وقف عدنان 

على باب �ل�سالة، �رسخ ب�سوٍت �أج�ش:

)�نتهى وقت �ال�سرت�حة(

خرجو� �إىل �مليد�ن جمدًد�، تدّربو� هذه �ملّرة على ��ستعمال �الأ�سلحة 
�أ�سلحة  فعلى  �الأقدم  �أما  �خلفيفة،  �مل�سد�سات  على  �جلدد  �لنارّية، 
�أوتوماتيكّية �أكرث تطّوًر�.. حمزة �ملتلّهف للتعّلم ب�رسعة؛ �أبدى تفوًقا 
�لفتى  هذ�  �أن  �أخربه  �مل�ساء،  يف  بذلك  �لزعيم  عدنان  �أعلم  ا،  مده�سً

�سي�سبح ذ� �ساأٍن عظيم.

قلب  �سكنت  غام�سة  �سعادٌة  ثمة  �الأول،  �ليوم  �سم�ش  غربت 
ل�سيءٍ  ال  للقتال  ُخلق  لقد  نف�سه،  على  عرث  �أخرًي�  �أنه  �سعر  حمزة، 
�آخر.. �ساأ�سري زعيًما، ذلك قدري، �إنني �أملك كّل ما يوؤهلني لذلك، 
�الآن؛  بعد  �أحٌد  يرف�سني  لن  و�لكّد،  �لتعب  ذلك  �سبيل  يف  �ساأحتمل 
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�ليوم، حياتي  �إليه، لقد ولدُت  �أ�سبو  ما  �ل�سلطة و�لقّوة �سيعطيانني 
�ملا�سية مل تكن �أكرث من جمّرد هباء، لكن ال باأ�ش، �ساأعّو�ش ذلك، علّي 
�أن �أخلد للر�حة �الآن كي �أ�سحو ن�سيًطا، �سمعُت �أنهم يختارون قادًة 
�الأفارقة  مو�تية،  فر�سٌة  �إنها  �لتدريب،  يف  �ملميزين  من  للمجموعات 
�الأجدر  �أنا  ومكري،  دهائي  ميلكون  ال  �أنهم  بيد  �سحيح،  ذلك  �أقوياء 

بالقيادة و�ساأبرهن لهم على ذلك.

يف �ليوم �لتايل ح�رس �لزعيم �إىل �مليد�ن، ر�قب �لتدريبات عن قرب، 
غادر ثم عاد برفقة رجٍل مكّبل بالقيود، ور�أ�سه مغطى بكي�ٍش �أ�سود، 
�إىل  �ملكّبل  �لرجل  جّر  ر�أ�سه،  هّز  ب�سيء،  �إليه  هم�ش  عدنان،  نادى 

و�سط �مليد�ن.

)هذ� �أحد �خلونة وقد حكم عليه �لزعيم باملوت، من منكم م�ستعٌد 
لقتله؟(

�ختباٌر  �أنه  حد�ش  حمزة،  با�ستثناء  للخلف،  جميًعا  تر�جعو� 
مبا�رٌس من �لزعيم، تقّدم و�أ�سار بيده.

)�أ�أنت متاأكد؟(

�ساأله عدنان، فاأجاب �أن نعم، �قرتب منه، و�سع بيده م�سّد�ًسا، �أمره 
باالإطلق على ر�أ�سه مبا�رسًة، �قرتب منه حمزة، �سمع ح�رسجة �سدر 
�ل�سحّية، وكاأّن عا�سفًة من خوٍف جتي�ش فيه، زرع �مل�سد�ش يف ر�أ�سه، 
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�سهق �لرجل، بد� �أنه مكمم �لفم، �أطبق �ل�سمت على �ملكان، ال �سيء 
�سوى �سوت �سدر �ل�سحّية وهو يعلو ويهبط، نظر حمزة �إىل �لزعيم 
�سوت  دّوى  تردد،  بل  �لزناد  على  و�سغط  �لتحدي،  ملوؤها  نظرًة 
�لر�سا�سة العًنا �ملكان بغ�سب، تناثر ر�أ�ش �ل�سحّية، �بت�سم �لزعيم، 

�أما حمزة، فاجتاحته رعدٌة مل يعلم ما هو م�سدرها.

x
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هَو

ما هو ال�سبب يف متّرد هذا اجليل؟ هذا اجليل الذي اأربك ح�سابات 
البيت،  قوانني  عن  خرج  الع�سر،  هذا  جمانني  من  واحٌد  هو  العامل، 
من  بّد  ل  كان  ك�سروها،  لهم،  �سيغت  قواعد  نظراوؤه عن  مثلما خرج 
ذلك  الإن�سان،  جنون  باحل�سبان  تاأخذ  مل  جمحفة  قواعد  اإنها  ذلك، 
رف�ش  جّن،  ا  اأي�سً وهو  وال�سّدة،  الأزمات  وقت  يظهر  الذي  اجلنون 

الن�سياع لأوامر ل ُتطاق.

تختلف  حاجاٍت  زمان  لكل  واأن  يتغرّي،  الزمن  اأن  والده  ُيدرك  مل 
عن الذي �سبقه، اأراد اأن يبقيه طفًل �سغرًيا، هو القائم على �سوؤونه، 
الرا�سم لتفا�سيل يومه، وا�سع اخلطوط التي يجب ال�سري عليها، واإل 
ا.. ل، اأنا يل حياتي املختلفة، ل اأحد ي�ستطيع اإجباري على  �سرَت عاقًّ
واأبني  احلا�سر  لأحيا  بل  املا�سي،  يف  لأعي�ش  اأخلق  مل  حياته،  تكرار 

امل�ستقبل.
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املّرة لن  ا، هذه  ُولد حقًّ اإىل عّمان، حيث  حمل درب طريقه وعاد 
ينتظر ح�سنة اأبيه، ل، بات الآن موّظًفا له معا�سه اخلا�ش، يقب�ش اآخر 
ال�سهر مبلًغا يقيه كلمات التذّمر ونظرات املّنة. وجد بيًتا حمرتًما، لي�ش 
كذلك الذي كان جمرًبا على الإقامة فيه، القابع يف الدرك الأ�سفل من 
القذارة، اخلايل من اأدنى اأ�س�ش العي�ش الكرمي، هذه املّرة �سيقطن بيًتا 
اأو�سع  مب�ساحٍة  �سيحظى  ع�سرة،  ولي�ش  فقط  ثلثة  اآخرين،  ثلثة  مع 
وخ�سو�سّيٍة اأكرب، �سيجد حّيًزا ينام فيه حني يرجع متعًبا، لن ُي�سطّر 
للنوم بجانب اأحدهم مرغًما، لن يتنازل عن اأ�سياء �سرورّية كما حدث 
�سعره،  ليغ�سل  �سامبو  و�سي�سرتي  الأقل،  على  وجبتني  �سياأكل  دائًما، 
ومعجون اأ�سنان لينّظف اأ�سنانه، �سيعتني بنف�سه جّيًدا، اإنه معا�ٌش قليل؛ 
ولكنه �سيحميه من ك�سرة النف�ش التي قا�ساها حينما كان ي�ساأل اأحد 
اأ�سدقائه اأو �ساحب املتجر املجاور لبيته �سيًئا ويرّده خائًبا، كم كانت 
اأياًما قا�سية، وكم �سّحت دموعه املقهورة على وجنتيه، الآن ميلك عمًل 

ا �سرعيًّا ليحلم. مينحه حقًّ

جديًدا  وهاتًفا  �سغرًيا،  ومكتًبا  جديدين،  وغطاًء  �سريًرا  ا�سرتى 
مزّوًدا بكامريا، كانت تلوح اأمامه وجوه اإخوته واأمه كلما اأنفق ديناًرا.. 
ولكن ما هو ذنبي؟ من قال لهم اأّل يخططوا حلياتهم؟ ملاذا مل ينّظموا 
معادلٍة  اأية  املعدمون،  هم  ينجب  من  واأكرث  معدمون،  اإنهم  ن�سلهم؟ 
هذه؟ الفقراء هم اأوىل النا�ش بتنظيم ن�سلهم، اإل اأنهم ل يفعلون، بل 
على النقي�ش من ذلك، يدعون ال�سيل يتدّفق بل ح�ساب، ثّم ينتظرون 
مبا  اإعانتكم  وحاولُت  املاأزق،  هذا  يف  و�سعكم  من  اأنا  ل�سُت  الفرج، 
اأ�ستطيع، غري اأن اأباكم يريد الق�ساء على م�ستقبلي، يبغي م�سخي على 
اآ�سف، ولكّن هذا مل�سلحتي  اأنا  اأر�سى بذلك،  اأحلمه، ل، لن  مقا�ش 
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وم�سلحتكم، يوًما �ساأ�سري غنيًّا وحينها �ساأمّد اإليكم يد العون، اأما الآن 
فل، اأنا م�سطٌر لللتفات لنف�سي.

ظّلت توؤّرقه م�سكلة التنّقل من عّمان اإىل مركز عمله البعيد، مي�سي 
من وقته �ساعًة ون�سف حتى ي�سل املدر�سة القابعة يف قريٍة نائية يف 
عجلون  قرى  اإحدى  وهي  )ال�سفينة(  تدعى  قريٌة  الأردن،  �سمال 
املن�سّية، قرية وادعة، �سّكانها طيبون جًدا، من القلئل الذين ما زالوا 
ويعتنون  املا�سية  يرّبون  اجلميلة،  الب�سيطة  حياتهم  على  يحافظون 
القرية  �سباب  اأغلب  ب�سيطة،  بيوٍت  يعي�سون يف  اأمّيا عناية،  بالأ�سجار 
يلتحقون باجلي�ش، اأما الفتيات، فيجل�سن يف البيت بانتظار ن�سيبهن، 
اأحّب ب�ساطة هذه البلدة، ذّكرته بقريته قبل ع�سرين �سنة، ل يعلم ملاذا 
مَنت قريتهم بتلك ال�سرعة؟ رمبا لوجود عدٍد كبري من املتعّلمني فيها، 
لعّلهم كانوا ال�سبب يف نقل املدنّية اإىل قريته، ولكن مَل؟ ما الذي حدا 
ملاذا  مزارعني؟  ُخلقوا  اأن  عبًثا  اأكان  طبيعتهم؟  عن  ليتخّلوا  بالنا�ش 

ا جلب لهم الفقر والَدْين؟  نزعوا رداءهم ولب�سوا ثوًبا ف�سفا�سً

�ساعة ون�سف ذهاًبا و�ساعة ون�سف اإياًبا، ثلث �ساعاٍت يق�سيها 
قرر  ثم  وال�سداع،  بالإعياء  ي�ساب  كان  البداية  يف  احلافلة،  يف 
يقراأ  �سار  واعتادته،  الطريق  اعتاد  اأن  بعد  ال�ساعات  هذه  ا�ستغلل 
الفقر  يُد  تغتالها  كادت  اأن  بعد  املطالعة  اإىل عامل  اآب  الرحلة،  طوال 
الطائلة، افتقد املكتبة كثرًيا، هجرها مرغًما بعد تخّرجه يف اجلامعة، 
ا،  املكتبة التي احتوت اأحلمه وخجله وخوفه، الوحيدة التي فهمته حقًّ
عرفت حاجته وق�ستها، املكتبة التي �سقلت �سخ�سّيته واأمّدته باأفكاٍر 
من  جزًءا  خ�س�ش  وِلًها،  م�ستاًقا  يعود  هو  ها  اأجل،  اإىل  بها  احتفظ 
معا�سه للكتب، طاملا حلم بتاأ�سي�ش مكتبٍة �سخمة، الكتب اجلّيدة التي 
حزًنا  نف�سه  يف  تخّلف  قراءتها،  بعد  اجلامعة  مكتبة  اإىل  يعيدها  كان 
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عزيًزا  يفارق  كاأنه  ي�سعر  بها،  الحتفاظ  ي�ستطيع  لو  يتمنى  �سديًدا، 
حينما يركنها يف الرّف املخ�س�ش، يلم�سه، وكاأنه ي�سافحه م�سافحة 

الوداع.

اأحلمه ال�سغرية تتحّقق، بقي احللم الأكرب، اللتحاق باجلامعة 
ليفعل  �سنٌة كاملة  تلزمه  والدكتوراه،  املاج�ستري  ليكمل درا�سة  جمّدًدا 
ا يف الأردن.. ل باأ�ش،  ذلك، �سيجمع الق�سط الأول، الدرا�سة مكلفة جدًّ
فحلمي ي�ستحق ذلك، �ساأرجع اإىل القرية دكتوًرا و�ساأح�سل على وظيفة 
مرموقة يف اإحدى اجلامعات مبعا�ٍش �سخم، لن اأرجع اإىل الفقر مهما 
ح�سل، �ساأطرده من حياتي، اإنه �سديٌق �سيئ؛ يحرمك الراحة، يزرع 
يف نف�سك عقدَة اخلوف، ويرتك منك جباًنا ينزوي يف ركن ق�سّي؛ لئل 

ي�سري اإليه اأحد قائًل: ذلك فقري م�سكني.

اأ�سبح الفقر عاًرا يف زمننا احلا�سر، اأمل يقل ال�ساعر:

مي�صي الفقري وكل �صيء �صده

والنا�س تغلق دونه اأبوابها

ا ولي�س مبذنب وتراه مبغو�صً

ويرى العداوة ال يرى اأ�صبابها

حتى الكالب اإذا راأت ذا ثروة

خ�صعت لديه وحركت اأذنابها

واإذا راأت يوًما فقرًيا عابًرا

نبحت عليه وك�صرت اأنيابها
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الأحنف،  بن  للعبا�ش  رمبا  اأو  لل�سافعي،  الأبيات  هذه  اإن  يقال 
وكلهما عا�ش يف زمٍن بعيد، اأية ق�سيدٍة كانا �سينظمانها لو عا�سرا 

ما نحُن فيه؟!

لن يتخلى اهلل عن �ساحب حلٍم يفعل كّل ما يف و�سعه لتحقيقه، حني 
ت�سّد يف وجهه الدروب، يبعث اإليه فرًجا يقول: ل تخف، لقد فعلت ما 
يف و�سعك، والآن ت�ستحق هذه الهدّية، كم من الهدايا ح�سلنا عليها يف 

اأحلك �ساعات الظلم؟ 

حاجة  عن  يعلن  الفي�سبوك،  على  خرًبا  قراأ  ممّيزة،  هدّيًة  ُمنح 
واحدة من اجلمعّيات التي تعنى بذوي احلاجات اخلا�سة، اإىل منتدبني 
من وزارة الرتبية والتعليم، الهدّية كانت اأن اجلمعّية تقع يف العا�سمة 
يدفعها،  التي  الأجرة  و�سيوّفر  املوا�سلت،  م�سكلة  �ستنتهي  عّمان، 

اإ�سافة اإىل منحها من يلتحق بها مائة دينار فوق املعا�ش.

تي�ّسرت الأمور، اأخذ موافقًة من الوزارة، ويف ليلٍة و�سحاها ُفِرجت، 
مل يدر بخلده اأن بانتظاره هدّية حياته.. اأ�سماء.

x
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ر�سالة اإىل غريب:

�سلٌم على قلبك اأيها الغريب.. يا من زعزعت كياين، يا من هربُت 
اإليها،  النظر  من  فكاك  ل  مراآٍة  مثل  يلحقني  يلبث طيفك  ول  منك 
مرهقة،  فاأنا  عّني  اإليك  اأملًا؟  الأ�سّد  امل�ساهد  تكرار  على  ت�سّر  ملاذا 
اأيها  جمروحٌة  اأنا  رحمة،  بل  اله�ش  قلبي  اغتال  الع�سق،  اأ�سناين 
ا، ياأبى ال�سفاء، تركني من اأحببته اأيها  الغريب، وجرحي مل يزل طريًّ

الغريب، تركني ملتاعة ورحل، مل ياأبه باأنني قلبي امل�سنوق.. مل ياأبه.

... كنُت قد ن�سيته، اأوهمُت نف�سي اأنني ن�سيته، فما الذي جاء بك 
نعم،  قاتله؟  املقتول  ين�سى  وهل  تن�سي،  ولن  مل  كاذبة؟!  اإنِك  لتقول 
الأر�ش  دخلُت  مب�سريي،  ر�سيُت  موتي،  بعد  ع�سُت  ولكنني  اأن�َش،  مل 
اجلديدة و�سرُت مع ال�سائرين، التفتُّ طويًل اإىل الوراء، مل اأره، قررُت 
راأيُت  واعتدت،  قلبي  جراح  �سّمدُت  التائهني،  جحافل  مع  اأم�سي  اأن 
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اأحد  ل  ال�سكوى،  مّلت  ت�ستكي،  ول  اأوجاعي  تفوق  اأوجاًعا  قلوًبا حتمل 
ي�سمع.. ل اأحد اأيها الغريب.

اأيوجد  ذلك،  من  متاأكٌد  اأنك  اأعرف  الغريب،  اأيها  جمنونة  اإنني 
ل  عا�سًقا،  يكون  ل  حينها  عاقًل؟  وظّل  الع�سق  اأ�سابه  من  احلياة  يف 
ي�سّح اأن يكون، فقدُت عقلي على اآخر درجٍة من درجات احلب؛ درجة 
الفراق، هويُت من فوقها متقهقرًة اإىل الأ�سفل فارتطم راأ�سي باأر�ش 
النوى، كان �سقوًطا مدّوًيا اأيها الغريب، �سلبتني قّوته عقلي، جننت.. 

جننُت اأيها الغريب.

�سددُت  كنُت  الذاكرة،  اإىل م�سيدة  اأخرى  مّرًة  ... قادين جنوين 
ركبُت  وم�سيت،  هناك  �سلوته  العميق،  احلياة  جّب  يف  واألقيتُه  بابها 
باأ�ش،  ل  جمروحٌة  اأعي�ش،  اأن  وقررُت  احلياة  قارب  النجاة،  قارب 
مغدورة ل باأ�ش، مقتولة ل باأ�ش، راأيُت موتى احلّب ي�سريون يف �ِسعب 
يعي�سون،  فقط  يتاأملون،  ل  يفرحون،  ل  متبّلدة،  وجوههم  احلياة، 

فع�ست.. ع�سُت اأيها الغريب.

وم�ست الأيام على هذه احلال، بداأ الفرح يت�سّلل اإيّل رويًدا رويًدا، 
ابت�سامٌة  �سفتّي  ارت�سمت على  اأت�سّدق؟  اأ�سحك،  اأن  مّرة كدُت  وذات 
عذبة، خيل اإيّل اأنني اأحلم، عدوُت ب�سرعٍة اإىل املراآة، وملا راأيُت بريق 
احلزن املم�ش يف عينّي، احّمت البت�سامة، وقتئٍذ راودين الأمل، فلرمبا 
اأيامِك القادمة فرح،  اأن ا�ستعّدي، فثمة يف  كانت تلك ر�سالة مفادها 

تاأملُت.. اأتدري ما الذي يعنيه الأمل للقلوب املجروحة اأيها الغريب؟

خيط  اإل  به  مُي�سك  ما  يجد  ل  غريٍق  مثل  الغريب  اأيها  الأمل   ...
اإفلته،  ي�ستطيع  ل  اأنه  بيد  يتاأمل جًدا،  يداه،  فتتقّرح  ي�سّد  م�سي�ش، 
اأولو كانت حياتنا جميلة،  الغريب، ولكن  اأيها  الأمل جميٌل  اإن  يقولون 
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للأمل،  لديهم  وقت  ل  ذوو احلياة اجلميلة  الأمل؟  اإىل  �سنحتاُج  اأكّنا 
اأيها الغريب، فلأننا ل منار�ش العي�ش،  اأما نحن  اإنهم يعي�سون فقط، 

من�سك بخيط امل�سي�ش.. انظر، انظر.. لقد اأدمى يدّي اأيها الغريب.

اأّي قّوٍة ت�سكنك اأيها الغريب؟ ما الذي يدفعني للتفكري فيك؟ يهياأ 
اإح�سا�ٌش  ثمة  اأعلم،  ل  هذا؟  اأحدث  �سابق،  زمٍن  يف  التقينا  اأننا  اإيّل 
القليلة،  الدقائق  لتلك  يعيدين  اإليك،  ي�سّدين  كغمو�سك  غام�ش 
والكلمات ال�سحيحة، والنظرات التائهة، واخلفقات امل�سطربة، كانت 
جمّرد رحلٍة �سريعة، مثل حلٍم جميل، �سحونا منه، كان حلًما �سحريًّا، 
اأ�سابتني لعنة �سحره، انقلبت حياتي اإىل حلم ل فكاك منه.. اأتراين ما 

زلُت اأحلم.. اأخربين اأيها الغريب؟

�سفاء  املّرة ل  اأهرب، هذه  لذلك  الغريب؛  اأيها  اأخ�سى اجلرح   ...
يرجى، جرحان يف القلب يقتلن، ولن تكون ميتًة كالأوىل، ل مكان يل 
اأيها الغريب؟  اأتراك تعلم  اأين،  يف اأر�ش اأموات الع�سق، ول اأعلم اإىل 
خرّبين باهلل، اإىل اأين �سيودي اجلرحان بالقلب؟ اجلرح الأول م�سخني 
ُم�سخت،  اأنا،  اأعد  مل  مني،  �ساعت  نف�سي،  فقدُت  ق�سري،  غري  وقًتا 
ونف�سي  القدمية،  نف�سي  كرهُت  �سيء،  كّل  كرهُت  الكراهية،  �سكنتني 
اأنا؟ من هذه التي تقطنني؟  اأين  اجلديدة، ُتهت، بحثُت عّني طويًل، 
واإىل الآن اأيها الغريب، يراودين ذات ال�سوؤال.. من هذه الغريبة التي 

احتّلتني؟ اأجبني.. باهلل اأجبني اأيها الغريب اإذا عرفت.

ترحيلها،  يفلحوا، عجزوا عن  الغريب، مل  اأيها  م�ساعدتي  حاولوا 
ت�سّبثت بي بقّوة، اأق�سمت على اأّل تفارقني، واأبّرت.. �سربوها بال�سياط، 
ا، ما برحت  قراأوا عليها التعاويذ، �سكبوا عليها ماًء مرقيًّا، �سقوها �سمًّ
مكانها، اأعجزتهم قّوتها، اأ�ِسفوا حلايل، قالوا اأن علّي املقاومة، ل يجب 
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اأن اأ�سمح لها بهزميتي، اأنا وحدي اخلا�سرة اإن فعَلت، كنُت �سعيفًة اأيها 
الغريب، يكون الإن�سان يف اأ�سّد حالت الوهن حني يفارقه احلب.. واأنا 
قّوتي،  مّني  �ُسرقت  ت�ساء،  الريح، تطّوحني كيفما  ري�سٍة يف مهّب  مثل 
انهال �سقف حلمي فوق راأ�سي، وحتت الأنقا�ش مكثت، خرجُت جريحًة 
دماٍر  اأي  اأوتدري  غّرة،  حني  على  انفجر  حلٍم  ب�سظايا  اإ�سابتي  بعد 

يخّلفه انفجار الأحلم؟ تركوين وحيدًة اأيها الغريب.. فلماذا فعلت؟

�سهوتي  وعليك،  علّي  اأخاف  الغريب،  اأيها  واأخ�ساك  اأحتاجك   ...
للنتقام قد تكون اأنت �سحّيتها، وتوقي للحب اجلارف قد تكون اأنت 
الفائز فيه، ل اأعلم ما هو ن�سيبك، واأية فتاٍة تلك التي �ستت�سدى لك، 
من �ستخرج مّني: املُحّبة اأم احلاقدة.. ثم اأحتاجك، تلك هي احلقيقة، 
بذلك،  ُيق�سم  �سرتممه،  اأنك  قلبي  يقول  اإليك،  احلاجة  مب�سي�ش  اأنا 
اأنا  اأترى كم  ب�سّدة..  اأن ي�سّدقه  يريد  الآخر  يكّذبه، ون�سفي  ن�سفي 
ذلك،  اأظن  ل  واحدة؟  قطعًة  لأعود  لزقي  على  حّبك  اأيقوى  ممّزقة؟ 
التدمري �سهٌل جًدا.. اأما البناء فكم هو �سعب، تعرف ذلك اأيها الغريب، 
يّف �سيء يق�سم اأنك �سحّيٌة مثلي، ممّزٌق اآخر يبحث عّمن يلزقه، راأيُت 
هالة احلّب التي حتيط باأج�ساد موتاه تطّوقك، لعّلها هَي التي جذبتني 
تك اأيها الغريب.. اأعرف ملاذا تاأبى، يرعبك عدم  اإليك، ق�ّش علّي ق�سّ
الكرتاث، تلك الب�سمة الهازئُة بك، قولهم يا لك من اأحمق، اأظّل يف 
تولد  عابرة،  علقات  اإل  الآن  يعد  مل  فنوا،  لقد  ع�ّساق،  الدنيا  هذه 
ومتوت �سغرية، ل تعّمر، علقات �سريعة مثل هذا الع�سر.. يا لك من 
غبّي، النا�ش جّمدت قلوبها، ل مكان للقلوب واأهوائها، دعك من هذا، 
ت�ستطيع، احلب كثري، فانتِق  اأحبَّ كل من  واثنتني وع�سًرا،  اأحبَّ مّرًة 
منه ما ت�ساء.. ل اأيها الغريب، ثمة اأنا�ٌش مل يياأ�سوا بعد، يحلمون بحبٍّ 
جمنون جامح، ل يخ�سع لقانون اأو �سلطة، حبٍّ متمّرد، حبٍّ ينجو من 
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املكائد الكثرية يف طريقه، يتخطاها وا�سًل بّر الأمان، بّر الأمان الذي 
مل اأعرفه اأيها الغريب، هل و�سلَته يوًما؟ اأحّطت قدماك فوق �ساطئه؟ 
الغريب..  اأيها  متعبة  فاأنا  اإليه..  دّلني عليه، خذين  باهلل  يبدو؟  كيف 

متعبة.

هيا، اأنا هنا بحاجتك، واأنت هناك بحاجتي، اقرتب، تعال نطّبب 
جروحنا، اأو نزيدها عمًقا وينتهي الأمر، ها اأنا بكامل اإرادتي اأقرر: اأنا 

م�ستعدٌة لدخول جتربٍة جاحمٍة اأخرى..

الر�سالة الأوىل اإىل: 

غريٍب التقيته �سدفًة يف �سينما نوفو.

x
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شمٌس آفلة

بارد،  بدٍم  قتلوها  زوجها،  �سار  �الأبله  ذلك  خلدون،  �إىل  زّفوها 
خلدون  جاء  �جلديد،  �سجنها  �أدخلوها  جنازتها،  يف  ورق�سو�  قتلوها 
هيا  �لباب..  عليهما  �أغلقت  ثم  �أذنه  يف  هم�ست  �أّمه،  بذر�ع  �ملتعّلق 
فلت�رسب من دمي، هاأنذي جّثٌة ترتدي �الأبي�ش، هلّم، خذ حّقك من 
�أ�سكو،  لن  ت�ساء،  ما  منه  �جل�سد فاجتّز  لقد دفعَت ثمن هذ�  ج�سدي، 
تر�ه  ما  �ق�ِش  �أمري،  يف  �جلديد  �لناهي  �حلاكم  �الآن  �أنت  قدري،  ذلك 
عّلموك  ما  نّفذ  �إذن،  للق�ساء،  ت�سلح  ال  خمبوٌل  �أنك  ن�سيُت  �آه  منا�سًبا، 
جّثتي،  من  �دُن  �قرتب،  ن�سيت؟  تر�ك  �أم  لّقنوك،  ما  حفظَت  هل  �إياه، 
�رفعها،  حتب،  كيفما  قّلبها  تفعل؟  جّثٌة  �أهناك  نف�سي،  عن  �أد�فع  لن 
�خف�سها، ��سفعها، �إنها منذ �ليوم ملكك، ما بك ترتعد؟ �أهددوك؟ �إن مل 
تنجح �ستف�سحنا، �أهذ� ما قالوه لك؟ �أنا ما عدُت �أكرتث، �أنا يف �نتظار 
ٍة من ج�سدي، ما بك تبكي  �سكينك، ��سحذه جّيًد� لتنال �أكرب ح�سّ
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كاالأطفال؛ تخ�سى �أن �أف�سي �رّسك، ال، لن �أفعل، �خرتُت �لبقاء �سامتًة 
�إىل �الأبد، لن �أفتح فمي، �إنني بكماء.

حاول خلدون ��ستذكار ما عّلمته �إياه �أّمه، �قرتب من فدوى، وبعد 
�أّمه،  �إىل  ب�سع حماوالت ف�سل، مل يدِر ما يفعل، خرج من �لغرفة، ذهب 
�أخربها مبا جرى، عّنفته بكلٍم قا�ٍش.. �أنت �أحمق، هل �أنت فتاة و�أنا ال 
�أعلم؟ �لرجال ميوتون الأجل هذه �لليلة، �إنها زوجتك، ولك �حلق فيها، 
�حفظه  �سابًقا،  لك  قلته  ما  �ساأعيد  ��سمع،  حرج،  �ستفعله  فيما  لي�ش 

جّيًد�، �إياك �أن تن�ساه.

�أنهت كلمها معه، جاء دور فدوى، �أمرتها بالتز�م �الأدب و�لتوّقف 
�رسٌّ  �أهناك  منها،  �القرت�ب  من  تنعه  ملاذ�  �ساألتها  �بنها،  تخويف  عن 
تخ�سى �أن يّطلع عليه؟ لعّلِك �أخطاأِت مع �أحدهم، طو�ل عمرك و�أنِت 
حدث،  كان  �إن  �أخربيني  �سيًئا،  بِك  �سنعو�  رمبا  �لفتيان،  مع  تلعبني 
وزوجة  �أخي  �بنة  �أنِت  كان  مهما  الأحد،  باأمرك  �أبوح  ولن  �ساأ�سرتك 
�بني، ظلت فدوى �سامتة، كتمت �أملها، �زدردته بحو�فه �حلاّدة، �سخب 
وجه  لي�سفع  فيها،  من  ليخرج  يد�فع  كان  خنقها،  د�خلها،  يف  �لدم 
هذه �لعجوز �الآثمة، هذه �لعجوز �لتي �رسقت حياة طفلٍة وم�ستقبلها، 

�أجربته على �ملكوث يف جوفها، ومل جُتب.

تدفعها  كانت  �لذكاء،  حادة  �إنها  �سهلة،  لي�ست  �سيتة  عّمتها 
�سي�سّهل  فذلك  قبل،  من  �أحد  مي�س�سها  مل  عذر�ء،  �أنها  لتثبت  بخبث 
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توؤكد  �أنها  لو  تاأبه لكلمها، بل وّدت  مل  �أن فدوى  مهّمة خلدون، غري 
البنك  زوجًة  �أ�سلح  ال  �إنني  كثريين،  مع  منُت  لقد  �أجل،  و�ساو�سها.. 
�إيّل �أحلمي، مينحني  �لطاهر، دعيه يطّلقني، يعطيني حّريتي، يعيد 
وهناك  للزو�ج،  ت�سلح  ال  فاجرة  �إنني  طريقي،  الأكمل  �لفر�سة 
كثري�ٌت �أ�رسف مّني، �نتقي منهّن من ت�سائني، �أما �أنا، فل�سُت �أكرث من 

جمّرد باغية، �أتقبلني بباغية زوجًة البنك �ل�رسيف؟

�ملحتوم،  �ملوت  نهايته  وخيمة،  �حلديث  هذ�  مثل  مغّبة  ولكن 
�سيثاأرون ل�رسفهم، حتى ولو ملجّرد كذبة، �سيطّهرون �رسفهم �لذي 
�لذي  �لوحيد  دمها  بدمها،  عارهم  �سيغ�سلون  بال�سكاكني،  دّن�سته 
ميلك �لقّوة لتطهريه، وهَي تخ�سى �ملوت، ما ز�لت �سغريًة عليه، تريد 
�أن تعي�ش، ير�ودها �الأمل يف فرٍج قريب، �أو بعيد ال �سري، �ملهم �أن يجيء 

�لفرج.

�أحد  �أاّل تتكّلم، ولن حتنث بق�سمها، مل ي�سعفها �حلديث، ال  �أق�سمت 
يهتم بكلماتها �ل�سعيفة، خذلتها �لكلمات، مل ُتنجها من كيدهم، �إذن 
�سمتها  �أغ�سب  �لكلم،  فيه  ف�سل  فيما  جنح  فلرمبا  �ل�سمت،  فلتجّرب 
عّمتها، �ساألتها مَل هي �سامتة؟ �أتظّن نف�سها خرًي� منهم؟ علم تتكربين؟ 
�حمدي رّبك �أن وجدِت زوًجا ي�سرتك، �ساعديه يف �الأمر و�إال �أخربُت 
�بنته،  فجور  نباأ  و�سله  �إن  �سيحدث  �لذي  ما  تعلمني  باالأمر،  �أباك 
يا  بذلك،  �سجنهم  من  يخرجون  حني  �إخوتك  �سماع  ا  �أي�سً تخيلي 

�إلهي، �سيقّطعونك �إرًبا، �أنِت خري من يعرف معنى غ�سبهم.





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�أمامكما  �إىل �ل�رسير..  ـِخلدون، دفعته دفًعا  ذهبت عّمتها وجاءت ب
�ساعة، وبعدها �سيحدث ما ال ُيحمد عقباه.

جمدًد�،  ف�سل  �أنه  �إال  وحاول  حاول  �الأمر،  الإجناح  خلدون  �جتهد 
�جل�سد  لكّن  جاحًما،  ا  قويًّ يظّنه  �جل�سد  هذ�  يرى  من  فدوى،  �سحكت 
مهما بلغت قّوته �سيظّل �سعيًفا دون عقل، خلدون معروف بالبلهة، 
كانو� ُيذهلون، كيف ميلك مثل هذه �جلّثة ويخاف من �أ�سياء �سغرية 
ال تثري �لذعر يف طفٍل �سغري، طريقته غري �ملفهومة يف �حلديث، م�سيته 
�لتي تهيئ للر�ئي �أنه �أمام جبٍل �أ�سم، �سحكه �ملفرط على �أ�سياء ال 
به  ا  �سنًّ منه  �الأ�سغر  �الأطفال  حتّكم  �جلّد،  تتطّلب  مو�قف  ويف  ُت�سحك 
وحتريكه ذ�ت �ليمني وذ�ت �ل�سمال، توجيهه للإتيان باأفعاٍل ال ياأتيها 
ال  يكرب،  مل  حاله  على  ز�ل  ما  �لطفل،  ذلك  نف�سه  هو  �أمامها  من  عاقل، 
ذلك  هو  �سخ�سّيته،  حت�سني  يف  �لع�سكرّية  ف�ِسلت  فيه،  تغرّي  �سيء 

�الأبله �لذي ال ي�ستطيع فعل �سيء دون توجيه �أّمه.

رمبا تكون �أّمه هي �لتي �أو�سلته لهذ�، حتّكمها �لز�ئد، تقريعه �أمام 
�الآخرين، �إجباره على تنظيف �لبيت و�جللي و�لغ�سيل و�سط �سحك 
ٍ ير�سى للذكر مثل هذه �الأعمال، بل  �جلميع، ل�سنا يف جمتمٍع متح�رسّ
يعّدها نقي�سًة توجب �ل�سخرية، ولكرثة ما �سخرو� منه دون وجود 
د�خله  يف  بزغت  فيه؛  ال  �ملجتمع  يف  �خللل  �أن  وُيفهمه  عنه  يذود  من 
على  قادرة  غري  خائفة،  مرتّددة،  حائرة،  �لهوّية،  م�سطربُة  �سخ�سّيٌة 
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تقرير م�سريها من �أ�سغر �الأمور �إىل �أكربها، ويريدونه فجاأًة �أن ي�سري 
رجًل، يقوى على...

مفهوم،  غري  بكلٍم  زجمر  ُم�سحك،  غ�سبه  حتى  غ�سبان،  خرج 
ـِفدوى مل يكّلمها، يتحا�سى �لنظر يف عينيها، وحني يهّم  مذ �ختلى ب
ا بكف، قّرعته، عّنفته، قذفته  بتقبيلها ُيغم�ش عينيه. �رسبت �أّمه كفًّ
باأقذع �ل�سفات، �تهمته باأنه لي�ش رجًل، جلبت �إليه كاأ�ًسا �أخرى من 
و�سقيتك  رجال،  ع�رسة  يكفيان  ولوًز�  جوًز�  �أطعمتك  لقد  �لزجنبيل.. 
تدعني  ال  قلبي،  حترق  ال  �لزجنبيل،  من  و�آخر  �لزعفر�ن  من  برميًل 
خلل  زوجتك  حتمل  مل  �إذ�  �لنا�ش،  و�سط  تف�سحني  ال  عليك،  �أغ�سب 
�سهر، �سن�سبح علكًة يف فم �لنا�ش، لن يرحمونا، �إياك �أن ت�سمتهم بي، 

��رسب ��رسب، كيف ت�سعر �الآن؟ قال �أنه بخري.

لن ينجح دون م�ساعدتها، هو هكذ� د�ئًما ال يفلح يف �سيء ما مل تكن 
بجانبه، �قتادته �إىل �لغرفة، �سّكت �لباب، وظّلت يف �لد�خل.. �ساأ�سهد 
دخلتكما، �إنه ولدي و�أنِت �بنة �أخي يعني �بنتي، لي�ش عيًبا �أو حر�ًما، 
خلدون خائف قليًل، تعلمني �أنه متعّلٌق بي جًد�، وال يقدر على فعل 

�سيء دون م�ساعدتي، لن �أزعجكما �ساأجل�ش هنا فقط.

خوفه،  ز�د  فري�سته،  على  ينق�ّش  �أن  خلدون  �إىل  بر�أ�سها  �أ�سارت 
ورمبا  موجًعا،  كلًما  �سي�سمع  �لويل،  له  �سيجلب  �ملّرة  هذه  ف�سله 
الأي  وبعد  ترّدد،  يفعل،  ماذ�  �حتار  منه،  فت�سخر  فدوى  �أمام  ت�رسبه 
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�أن  �أر�دت  تقاوم،  �لذي ت�سرت فدوى به ج�سدها، مل  �لغطاء  �إىل  مّد يده 
تثبت لعّمتها �أن �خللل يف �بنها �الأبله ال بها. نظر خلدون �إىل �أمه وكاأنه 
تنتظر  لن  ثائرتها،  ثارت  �لتالية،  �خلطوة  �إىل  لرت�سده  بها  ي�ستنجد 
�أم�سكت ج�سد فدوى، ثم  حتى يوم �لدين، �ساق �سدرها، نه�ست، 

�رسخت عليه كي ينهي �الأمر ب�رسعة.

x





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

حبٌر مفقود

حني تريق �أول دٍم تذوب ن�سف �إن�سانيتك، ينبُت بداًل منها ن�سُف 
كّل  د�ئم،  �رس�ٌع  بينكما  �سين�سب  �لر�حة،  تنال  لن  وحينها  وح�ش، 
طرٍف ي�سّد �الآخر �إىل جانبه، تظهر �آثار هذ� �لقتال �ل�رس�ش يف �لنف�ش، 
وكّل نف�ٍش بح�سب طاقتها، �الأكرث قّوة حتتمل، ُت�ساب بكدماٍت لي�ست 
ب�سيطة، تخّلف �الإن�سان بني عاملني، �أحياًنا يف هذ� �لعامل، و�أخرى يف عاملٍ 
خمتلف، لي�ش فيه �إال �الأمل و�حلرقة و�لندم.. �أما �الأنف�ش �الأ�سعف، فتنهار، 

جتّن تاًما، تفقد عقلها �إىل �الأبد.

�لذنوب  خّدرتها  قوّية،  ا  نف�سً ميلُك  �الأول،  �لنوع  من  كان  حمزة 
موجٌة  �ل�سديد،  �الأمل  يربز  �ملخّدر،  مفعول  فتور  فرت�ت  ويف  و�ل�سهوة، 
عاتيٌة من خوٍف ورعب، �سوُت �لر�سا�سة كاأنه دوّي قنبلٍة �نفجرت 
ويقرتب  يقرتب  دٍم  من  طوفاٍن  مثل  �ملتناثر،  �لر�أ�ش  م�سهد  ر�أ�سه،  يف 
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�أذنيه،  يلزم  كطننٍي  �ل�سحّية،  �سدر  يف  �خلوف  ح�رسجة  ليبتلعه، 
�سقوط �جلّثة فوق �لرمال، وكاأنه �سقٌف يهوي من �أعلى على ر�أ�سه.

فّوهة  من  يت�رّسب  منه  بجزءٍ  �سعر  �لزناد،  على  �سغط  حني 
�مل�سّد�ش، طار مع �لر�سا�سة، �ختلط بالدماء، ثم بالرت�ب، ُدِفن هناك، 
عقب  قو�ه  خارت  ب�رسعة،  بعيًد�  غار  �الأو�ن،  فات  الإخر�جه،  يده  مّد 
�سقوط �ل�سحّية، �جتاحته رعدٌة قوّية، خ�سي من �ل�سقوط، �سيذهب 
تلك  يف  �لزعيم  تركه  وتا�سك،  نف�سه  غ�سب  �سقط،  �إن  هباًء  فعله  ما 
حياته  �رسق  �لذي  �جل�سد  هذ�  �سحّيته،  مع  لوجه  وجًها  �ملعركة، 
ب�سغطٍة و�حدة، �أر�د �أن مييت قلبه ب�رسعة، وحينما �أح�ّش باأنه مل يعد 

يطيق ذلك، ناد�ه.

يف  مدفع  طلقة  وكاأنه  دعاه  �لذي  �ل�سوت  �أرعبه  حمزة،  جفل 
ج�سده  هّز  ولب�سه،  �جلثة  غادر  �سبًحا  �أن  �إليه  هيئ  معزولة،  غرفٍة 
ليبعده عنه، خّب نحو �لزعيم، فبالتاأكيد �سيطرد �ل�سبح عنه، �إنه 
وبل �سك يعرف جّيًد� كيف يعيد ن�سفه �لذي رحل مع �لر�سا�سة، 
كان يرجتف مثل ع�سفوٍر مبتل، �أخذ �لزعيم �مل�سد�ش من يده، طلب 
�إن  �أ�ستطيع،  لن  ب�رسعة..  �إليه  يرجع  ثم  لي�ستحّم،  �لذهاب  منه 
هو  ها  تر�ه؟  �أال  وحيًد�،  �أ�سري  حني  �سيقتلني  كاهلي،  ُيثقل  �ل�سبح 
فوق ج�سدي يرتّب�ش حتى يختلي بي، �إنني خائٌف جًد�، هذه �أول 
مّرٍة �أكون فيها خائًفا �إىل هذ� �حلد، وّد �أن يقول له ذلك، بيد �أنه كتمه 
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يف نف�سه، خ�سي على حلمه من �ل�سياع، �أيعقل �أن يخ�رس بعد كّل ما 
فعله؟ ال، �ساأكابر و�أذهب، و�إن بدر من �ل�سبح ما ي�سي برغبته بقتلي، 

�ساأحلقه ب�ساحبه.

كانت خطو�ته ثقيلة، وكاأنه ي�سري فوق طني، تغو�ش فيه قدماه، 
من  منعته  ظهره  يف  �ملحّدقة  �لعيون  �أن  �إال  مّرة،  من  �أكرث  يقع  كاد 
�آخر.. لن  ُولد ليكون زعيًما وال �سيء  �أنه خمتلف،  ذلك، �سيثبت لهم 
�أ�سقط مهما حدث، قدماي تعبتان، ال باأ�ش، �ل�سبح يدفعني ليدفنني 
يل،  ح�سل  �لذي  ما  �أعرف  ال  فقط،  �أتخّيل  �إنني  ينجح،  لن  �لطني،  يف 
ال  �لقوّي،  �لفتى  �أنت  حدث؟  ماذ�  ممتًعا،  �سهًل  �سيكون  �الأمر  �أن  ظننُت 
تن�َش ذلك، تذّكر كم �ملخاطر �لتي جابهتها، ت�سّور حجم �ملكافاآت 
�لتي �ستحظى بها حني ت�سري �لزعيم، حتامل على وجعك و�أكمل، �أيام 
ويتل�سى �ل�سبح، �ستعتاد �الأمر مثلما �عتدت غريه، ها قد بد�أت باأخذ 
بالثاأر  حلمك  �قرتب  لقد  تفرح،  �أن  يجب  �فرح،  رف�سوك،  ممن  حّقك 
�سي�سنعون  ل�ساحلك،  وجتّندهم  �لرجال  من  �لكثري  �ست�سرتي  و�ملال، 

لك ما حتب، فقط، ��سرب قليًل.

غريب،  �سيءٍ  �إىل  حتّول  ج�سده  ن�سف  �أن  �إليه  خيل  ثيابه،  خلع 
�رتعب  �ملر�آة،  يف  ونظر  �لتّف  كثيف،  و�سعٌر  طويلة،  خمالب  له  برزت 
ليطرد  ر�أ�سه  رّج  خميف،  وح�ٍش  �إىل  مم�سوًخا  ر�أ�سه  ن�سف  ر�أى  حينما 
�َش ر�أ�سه، ووجهه، �أو�سك �أن يبكي، �سفع  هذه �لتهيوؤ�ت �للعينة، حت�سَّ
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وال  �إن�سان،  قتل  يبكيه  �لذي  �أنا  ل�سُت  ال،  فيه..  هو  مما  ليفيق  نف�سه 
حتى قتل �لنا�ش جميًعا �سيحّرك �سعرًة يف ج�سدي، لقد قتلوين �ألف 
و�حدًة  مّرًة  �إال  �أقتلهم  لن  منهم،  رحمة  �أكرث  �ساأكون  �أنا  مّرة،  �ألف 

فقط، مرًة �أبدّية.

ر�ّش ج�سده باملاء، ��ستّم ر�ئحًة غريبًة تفوح منه، مثل ر�ئحة دٍم 
حار، نظر �إىل �حلو�ش فر�آه �أحمر، �أغم�ش عينيه وهرب، �رتدى ثيابه، 
ورك�ش �إىل �مليد�ن، �سعر بيدين قوّيتني ت�سكان بقمي�سه وت�سّد�نه �إىل 
�أن ي�سمع �سوًتا يطلب منه �لهدوء، كاد قلبه  �لور�ء، قاوم وقاوم قبل 
�نهار، خّر  �لزعيم، وحينها  �إىل م�سدر �ل�سوت، فر�أى  �لتفت  يتفّجر، 

على ركبتيه وبكى.

رفعه �لزعيم عن �الأر�ش، �أجل�سه فوق كر�سّي، �أعطاه حّبة خمّدر، 
قال له �أنها �ستاأخذه �إىل عاملٍ جميل.. �إنهم يطلقون عليها فتاة �ل�سعادة، 
�ستن�سيك ما �أنت فيه، ال تظن �الأمر �سهًل، �ملّرة �الأوىل �لتي تنزع فيها 
�سحّيًة  ت�سلب  حتى  و�ستعاين  و�الأق�سى،  �الأ�سعب  هي  �إن�سان  روح 
بل  تار�سها  لعبة  متعة،  �إىل  �لقتل  �سيتحول  وبعدها  حياتها،  جديدًة 
�أعجبت  �أنني  �ل�رس�حة  بك،  �ساأعتني  �لوقت  ذلك  وحتى  م�ساعر، 
�إنك تلك �جلاذبية �للزمة للزعامة، �جتهد  بك كثرًي�، و�ساأ�سطفيك، 

و�أكمل �لتدريبات وبعدها �سرنى ماذ� نحن فاعلون.
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خفف كلم �لزعيم من خوفه، �بتلع �حلّبة، نه�ش �لزعيم و�أ�سار 
�إليه ليتبعه، خرجا �إىل �مليد�ن، بد�أ تاأثري �حلّبة ي�رسي يف ج�سد حمزة، 
هد�أت �أع�سابه، �عرت�ه �لفرح، نزل �ل�سبح عن كتفيه، طارده يف �مليد�ن 
و�سط �سحك �ملدّرب عدنان و�لزعيم و�ملتدّربني، وملا تاأكد من هروبه 

بعيًد�، رجع �إىل �لزعيم، �سار فتبعه �إىل جناح �ل�سيافة.

)�ألك طاقٌة بفتاة يا فتى؟(

)بل باثنتني(

رّد حمزة فقهقه �لزعيم.

)مع �أن من ير�ك يخالك فتاة(

�سحك حمزة، تل�سى �خلوف و�لندم تاًما، دهمته دفقٌة من جنون 
�الآن، يف  �أخرى ليقتل من جديد  �لزعيم فر�سًة  وّد لو مينحه  جامح، 
هذه �للحظة بالذ�ت، �إنه على �أهّبة �ال�ستعد�د لفعل ذلك، �جتاحته 

رغبٌة عارمة يف روؤية منظر �لدماء.

)زعيم(

)ماذ� هناك يا فتى؟(

)�أريد �أن �أقتل(
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مبادئ  من  مبد�أ  هذ�  �سحّية،  �أول  دماء  جتف  �أن  يجب  �الآن،  )لي�ش 
�لذي  �لباب  �أول �سحية قد�سية خا�سة؛ فهي  تنال  �أن  �لعمل، يجب 
نقلك �إىل �لعامل �جلديد، �ليوم �سنكتفي بال�سهر و�ملتعة، �لقتل كثري يف 

�الأيام �لقادمة، �ستمّل منه، �أعدك بذلك(

دفعه �إىل جناح �ل�سيافة، كانت بانتظاره فتاتان جميلتان.

�ملرتزقة  زعماء  من  و�حًد�  ��سمه  حمزة  د�ّسن  �ليوم  هذ�  ويف 
�ملرتقبني.

x
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هَو

كيف حالك يا �سيدي؟ اأراأيت �سي�ستغنون عّني؟ هذا اآخر �سهٍر يل 
يف املدر�سة، اأمهلوين حتى نهايته، علّي تدبري �سوؤوين؛ اإما اأن اأعرث على 
يا �سيدي، ما  الوطن  اإىل وطني، ول �سيء يل يف ذلك  اأعود  اأو  عمل، 
ل  اأنت  مبعجزة،  اجلحيم  من  اهلل  جّناين  لقد  هناك؟  �ساأفعله  الذي 
واأنا  معدمون،  فقراء  اإننا  �سيدي،  يا  هناك  لنا  يحدث  الذي  ما  تعلم 
التي تعيل اأ�سرتها، اأبعث لهم كّل �سهٍر ثلثّي معا�سي، اأنت تعلم يا �سيدي 
الذي  اأحمد اهلل  �سيء،  اأف�سل من ل  فهو  ومع ذلك  قليل،  اأن معا�سي 
باليد  ما  ولكن  البقاء،  واأمتنى  هنا  �سعيدٌة  اأنا  الفر�سة،  منحني هذه 
اأنا وع�سٌر من �سديقاتي، لقد  الأم�ش،  اأتانا الأمر يف  يا �سّيدي،  حيلٌة 
هو  بكرثة  الفقراء  ميلكه  الذي  الوحيد  ال�سيء  �سيدي،  يا  كثرًيا  بكني 
الدموع يا �سيدي، �سنبحث عن عمٍل يف البيوت، اأنا ل اأطيق ذلك ولكن 
بلء اأهون من بلء، األي�ش كذلك يا �سيدي؟ �سديقاتي اللئي يعملن 
ا حزينة، يقلن يا �سيدي، اأرجوك ل تخرب  يف البيوت يروين لنا ق�س�سً
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اأحًدا بذلك، يقلن اإنهن يعاملن كالعبيد يف بع�ش البيوت، لي�ش اجلميع 
�سوا�سية بالتاأكيد، فبع�سهم الآخر ميدحن اأ�سيادهّن، يخربنني كم هم 
طيبون، ولكنني اأخاف حّظي يا �سيدي، حظي مل يكن دائًما �سعيًدا، لذا 
فاأنا خائفة، اإل اأن العمل يف اجلحيم اأف�سل من العودة اإىل اإثيوبيا يا 
�سيدي، اأعتذر عن قول ذلك، ولكنها احلقيقة، نحن الفقريات ن�ستغّل 
كثرًيا هناك، اأت�سّدق يا �سيدي، لقد كانوا على و�سك دفعي للعمل يف 
اأحد البيوت ال�سيئة، هل تفهم ما اأق�سد يا �سيدي؟ اأعني تلك البيوت 
التي ميار�ش فيها اأفعاٌل قذرة، يا اإلهي املوت اأف�سل من ذلك، اأعتذر 
طيب  رجٌل  اأنت  اأوّدعك،  اأن  اأحببُت  ولكنني  اأزعجتك،  لقد  �سيدي  يا 
يعريوننا  ول  بجانبنا  يعربون  كثريون  علينا،  وت�سّلم  ترانا  �سيدي،  يا 
كم  �سئيلة،  ح�سراٌت  وكاأننا  يروننا،  ل  اأنهم  اإلينا  يخّيل  اأهمّية،  اأدنى 
اأخذُت  لقد  ح�سًنا  يفعلون،  حينما  يعرتينا  الذي  ذلك  موؤمل  �سعوٌر  هو 
الكثري من وقتك، �ساأوّدعك الآن، اأرجو اأن تدعو يل يا �سيدي، اإن اهلل 
يجيب دعاء القلوب الطّيبة ب�سرعة، ادُع يل، رمبا لن اأراك بعد اليوم، 
�ساأذهب اإىل املبنى الآخر حتى نهاية ال�سهر، وبعدها، اآه ل اأدري ماذا 
�سيحدث بعدها، املهم، مع ال�سلمة يا �سيدي، اأرجوك ابق طّيًبا كما 
مع  �سيدي،  يا  اهلل  فليحفظك  جّيًدا،  ترانا  باأنك  دائًما  اأَ�سعرنا  اأنت، 

ال�سلمة.. مع ال�سلمة.

اإنها كاثرين اجلميلة، وّدعته ورحلت ب�سرعة، ا�ستحت من دموعها، 
وخ�سيت اأن يظن باأنها ت�ستجدي منه ماًل، كل الذي اأرادته هو �سكره، 

وقد فعلت. 

اأ�سفق لها ول�سديقاتها، اّتخذت املدر�سة اإجراءات تق�ّسف، ومنها 
طرد الكثري من العاملني، ُيقال اإن احلرب كّلفت احلكومة الكثري من 
املال، لعن اهلل احلروب التي ت�ستنزف الدماء والنقود. كاثرين تعمل يف 
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الأمن اخلا�ش، تراقب الأبواب، ل ت�سمح للطلبة باخلروج اإل بت�سريح، 
متلك  ال�سفوف،  اإىل  الدخول  من  والأهايل  الغرباء  متنع  وكذلك 
كاثرين �سخ�سّيًة جّذابة، اجتماعّية جًدا، تتحّدث مع اجلميع، ويحّبها 

اجلميع كذلك.

عك�ش  على  بينهم،  وهو  بال�سغوط  ي�سعر  ل  الب�سطاء،  اأحب  طاملا 
الأجواء امل�سطنعة، التي ُت�سعرك باأن كّل حركٍة و�سكنٍة منك مراقبة.. 
اأتاحت له الكتابة فر�سة الطلع على عامل الكّتاب والنا�سرين، تعّرف 
كّل  يف  يت�سّنعون  حقيقيني،  غري  مزّيفني،  اأغلبهم  كان  بع�سهم،  على 
�سيء، حتى م�سيتهم ووقفتهم وب�سمتهم، يخلقون مواقف ليكتبوا عنها، 
عامٌل مقّنع باألف قناع، اأزعجه ذلك، �سار يتهّرب من اللقاءات، ويعتذر 
عن ح�سور كثرٍي من الفعالّيات، متنى اأن يجد يف عامل الكّتاب ما يعينه 

على اخلل�ش من ق�سوره الجتماعّي، اإل اأنه فاقم تلك امل�سكلة.

ومنافًقا  ممتاًزا،  ممثًل  تكون  اأن  عليك  املزّيف  العامل  هذا  ففي 
ا، وكاذًبا ل ي�سّق له غبار، واأن ترتدي العظمة، وتتظاهر باملعرفة،  فذًّ
وتخو�ش يف كّل �سيء. مل يقَو على ذلك، كان طوال عمره حقيقيًّا، هرب 
الذي  �سديقه  حتّمل  على  يقدر  مل  باملكياج،  امل�سبوغ  العامل  هذا  من 
ابتاع كلًبا ليكتب ملتابعيه على الفي�سبوك عنه، والآخر الذي كان يتحّدث 
عن القراءة وعزوف النا�ش عنها وهو ل يقراأ، وغريهم وغريهم، عاد 

لوحدته، اكتفى بطيف اأ�سماء يحّدثها وحتّدثه.

)ملاذا فعلِت ذلك؟ قتلتني فعلتك(

)مل يكن بيدي خياٌر اآخر، انتظرتك طويًل فلم تاأِت(
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بع�ش  اأحتاُج  معدٌم،  اأنني  اأخربتك  عليك،  اأكذب  مل  لِك،  )قلُت 
الوقت جلمع بع�ش املال وترتيب اأموري(

النتظار،  من  تعبُت  لقد  ذلك،  يف  جناحك  يل  يكفل  الذي  )وما 
يعنيه  الذي  ما  اأتعرف  الثلثني،  اأعتاب  على  اإنني  مي�سي،  والعمر 

ذلك؟(

)ولكنِك قلِت باأنِك حتبينني و�ستقفني اإىل جانبي(

دفعني  اجلميع  ولكّن  ن�سيانك،  بو�سعي  كان  اإن  اأعرف  ول  )نعم، 
لقبوله ورف�سك، قالوا اإنني جمنونة اإن رف�سته(

)عرفت، نعم عرفُت اأنه يعمل يف الإمارات وميلك املال، وله بيٌت 
ميلكه، ولكن هل يحّبك مثلي؟ حتى اإنك ل تعرفينه جّيًدا، �سمّية هي 
لن  �سالونات،  زواج  تتزوجي  لن  اأنك  تقويل  اأمل  عنِك،  اأخربته  التي 
متنحي قلبك لغريٍب ل تعرفينه، لن يفوز بِك اإل من يحّبك، اأنا الذي 

اأحببتك واأنا من خ�سر(

تعّو�ش،  ل  فر�سًة  كان  الغريب،  ذلك  على  قرانها  اأ�سماء  عقدت 
به  لُي�سمت  يكن  مل  وي�سافران،  �سيتزوجان  املركز،  من  ا�ستقالت 
تهم، تظاهر باأنه من ان�سحب، يتما�سك يف  العاملني، كانوا يعرفون ق�سّ
العمل، وحني يعود اإىل البيت، يدفن نف�سه حتت الغطاء ويبكي ب�سمت، 
فقدت الدنيا معناها، خَلت من جمالها، �سارت مقربًة كبريًة ل حياة 

فيها.

ت�ساءل كيف �سيوا�سل حياته بدونها، كيف �سيذهب اإىل العمل دون 
حلبيبٍة  اأطلًل  �سار  جحيم،  اإىل  جّنة  من  العمل  انقلب  يجدها،  اأن 
والأبواب  �سيء: اجلدران  كّل  الربيء يف  وجهها  يرى  ورحلت،  فارقته 
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ووجوه الأطفال، حتى الأطفال كانوا يعلمون بحّبهما، وكاأنهم يغي�سونه، 
تزّوجت  اأنها  يخربهم  عيناه،  تدمع  ذهبت؟  اأين  عنها،  ي�ساألونه 
و�سافرت، يلقون يف وجهه �سوؤاًل مفّخًخا؛ ملاذا مل تتزّوجها اأنت؟ ينفجر 
ال�سوؤال يف قلبه، ُتنبعث اأمامه، تطمئن عليه، وتطلب منه م�ساحمتها، 

واأّل ين�ساها، واأن يبعث اإليها ق�س�سه اجلديدة.

كانت �سربتها، مثل �سربة معوٍل يف �سخرٍة انق�سمت فظهر ذهٌب 
كثري، قرر اأن يقتحم عامل الكتابة احلقيقي، لن يكتفي مبعجبيه على 
الفي�سبوك.. خلف كّل عظيٍم اأمل، ذلك ما اكت�سفه وهو يخّط اأول رواية، 
مل يخطر له يوًما اأنه �سيقدر على كتابة رواية، اإنها عمٌل �سعٌب جًدا، 
بحاجة اإىل املوهبة والذاكرة احلديدية وجرح رائع ُيلهمك. وهو ميلكها 
اأن  عليه  طازج،  جميل  جرٍح  على  ح�سل  الإبداع،  مثّلث  اكتمل  الآن، 

ي�ستغّله ب�سرعة قبل اندماله.

�سفته الكتابة والزمن، برد اجلرح، �سارت ذكرى جميلة، وملا اأنهى 
اأول رواية، �ساحمها، وملا �ساأله النا�سر اأن يبعث اإليه الإهداء، مل يرتّدد 

يف كتابة:

اإىل اخلائنة اجلميلة:
ما كنُت الأكتب لوال جرحك..

x
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َ
هي

نظرت اإىل البحر يف ال�سباح، كانت ت�ساأله اإن و�سل بريٌد من ذاك 
الغريب، ركبت �سّيارتها وغادرت اإىل العمل، دعاها البحر لل�سلم عليه، 
ركنت ال�سّيارة يف موقف ال�ساطئ، خلعت حذاءها، و�سعت قدماها يف 
الدافئة رجليها، رفعت  املياه  داعبت  الناعم،  الرمل  فوق  املاء، م�ست 
راأ�سها، ال�سماء �سافية، فردت يديها بعيًدا، متّنت لو ت�ستحيُل نور�ًسا، 
جالت بعينيها على املكان، ما زال الوقت باكًرا، ل اأحد غريها، جل�ست 
فوق الرتاب، �سّمت �ساقيها اإىل �سدرها، لفحتها ن�سمٌة من �سعادة، ثمة 
بهجٌة يف �سدرها، ل، رمبا حزٌن جميل، �سحكت، هبطت من عينيها 
دموع، مل تخجل من البحر، مل مت�سحها، تركتها على وجهها، دهمتها 
رغبٌة يف الرق�ش، احتجبت خلف مطعٍم �سغري، ورق�ست، وكاأن البحر 

ا�سطرب لتمايلها، هّم مب�ساركتها، اإل اأنها اأوقفته بيدها، �سّدته..

معي  رق�سَت  اإن  اأف�سل،  ذلك  اأ�سدقاء  فلنبق  �سديقي،  يا  ل   ...
نلتقي،  اأن  املحال  من  �سي�سري  �سنفرتق،  وبعدها  وحتّبني،  �ساأحّبك 
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ابق بعيًدا، راقبني، ل باأ�ش، واإن اأحببت ارق�ش واأنا �ساأ�ساهدك، اأما 
لو  راأيك  ما  اأرجوك،  حتزن  ل  اأ�ستطيع،  لن  فاعذرين،  مًعا،  الرق�ش 
حتت�سنني قليًل، لن اأمانع يف ذلك، ل تذهب، انتظرين ها اأنا قادمة.

وكاأنها يف حالٍة من التنومي املغناطي�سي، اأو ال�سرمنة، مل ت�سُح اإل 
بعدما �سفع املاء وجهها، �سهقت.. ما الذي جاء بي اإىل هنا؟ خرجت 
مبلولة الثياب، ا�ستذكرت ما جرى، عرفت اأنها انف�سلت عن الواقع، 
ارتوى  هل  الأمر..  يحدث  كيف  تعرف  التي  الوحيدة  فهي  ابت�سمت، 
ملب�سها  جّفت  ال�ساخنة،  الرمال  اقتعدت  �ساحكة،  �ساألت  جنونَك؟ 
قليًل، ذهبت اإىل ال�سّيارة، �سّغلت مقطوعات �سوبان.. البيانو والبحر 
ن�سيت،  اإن  اأموت  اأن  اأخ�سى  كاذبة،  اأنني  يبدو  اأن�سى،  اأن  واأريد  مًعا، 
�ساأتاأمّل  لأعي�ش،  �ساأتذّكر  فعلت،  اإن  احلد  هذا  عند  دوري  �سينتهي 

لأوا�سل احلكاية، لن اأخرج منها قبل النهاية.

اأعمالهم،  يق�سدون  املوظفون  اجلميلة،  اأبوظبي  يف  احلياة  دّبت 
خليٌط من غرباء ومواطنني يعي�سون فوق اأر�ٍش واحدة، ملاذا ل نعي�ش يف 
ا؟ اإننا نعرف  عاملنا ب�سلم؟ ما الذي يدفعنا لنقتتل ونذبح بع�سنا بع�سً
جّيًدا اأن احلروب لن حتقق ماآرب من ُي�سعلها، بل اإن نريانها �ستحرقه 
مثلما حرقت �سحاياه، الظلم والقهر واجلهل والظلم، َوَلدت اإن�ساًنا 
ننجح يف  متى  والإرهاب،  الإجرام  دروب  اإىل  كثريين  دفعت  م�سّوًها، 

الختبار الذي ُخلقنا لأجله؟ الإعمار الذي لن يكون اإل بال�ّسلم.

ذابت يف بيانو �سوبان، حملها اإىل دنيا احلب، وجهان يتناوبان على 
املرور اأمام عينيها، ُتغم�سهما حني تلمح طيف علء، اأما حينما يظهر 
ذلك الغريب، فتجتهد لتم�سك به، لت�سّمره اأمامها، تريد الحتفاظ مبا 
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بقي من ملحمه، ثمة اأمٌل جمنون يراودها، يقول اإن ر�سالتها �ست�سله، 
وت�سّدقه ب�سّدة.

ركنت ال�سّيارة يف مراأب امل�ست�سفى، جذبت ثيابها املبللة الأنظار، 
ودلفت  زميلتيها  على  التحّية  األقت  النف�سي،  الطب  ق�سم  اإىل  �سعدت 
اإىل خزانتها، �سادفتها كيت التي �سحكت حينما دققت يف ملب�سها، 
�ساألتها عن ال�سبب يف ذلك، اأخربتها، قالت اإنها �سعرت بطاقٍة عجيبٍة 
يف  طبيب  ا�ست�سارة  ب�سرورة  كيت  �سارحتها  البحر،  لعناق  جتذبها 
حالتها، ل يجب اأن ت�سكت على ذلك، زّمت فدوى �سفتيها �ساخرًة من 
كلم كيت، فتحت اخلزانة، �سحبت زّي التمري�ش، ن�سرت ثيابها املبتّلة 
ال�ستقبال  �سالة  اإىل  وخرجت  النافذة،  وجانب  اخلزانة  حواف  على 

ملبا�سرة عملها.

يوجد عدد قليل من املر�سى كالعادة، دعتهم لإجراء الفحو�سات 
الروتينية، زعق جر�ش الطبيب )جف( الربيطاين، طلبت منها كيت 
الذهاب وروؤية ما يريده، دّقت الباب ودخلت، مل يكن الطبيب جف، بل 

طبيٌب اآخر مل تره من قبل.

)اأنا الدكتور ها�سم، الطبيب اجلديد(

x
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شمٌس آفلة

لدماء  عط�سها  وحيدها  يرِو  مل  �أمل،  بخيبة  خلدون  �أم  �أ�سيبت 
�أمرت  �إنقاذه،  يف  وح�سورها  وتوجيهاتها  تعليماتها  ف�سلت  فدوى، 
فدوى بالتكّتم على �الأمر، قالت �إنه �أمٌر طبيعّي يحدث لكثريين، رمبا 

�أن �أحدهم عمل عمًل البنها كي ال ينجب.

�سنع  من  ثمة  ظنونها،  �أّكدو�  �ل�سيوخ،  على  به  ود�رت  �أخذته 
�سحًر� البنها، ولكنهم �ختلفو� يف مكان دفنه، بع�سهم قال يف �لبحر 
�الأ�سجار،  كثيف  جبٍل  يف  هرمة  �سجرٍة  �أ�سفل  قالو�  و�آخرون  �ملّيت، 
�حُلجب،  لها  �الأر�ش، �سنعو�  باطن  �إىل حفرٍة عميقة يف  �أ�سارو�  وغريهم 
ا.. وكّل ذلك لوجه �هلل تعاىل،  وقروؤو� على خلدون، و�سقوه ماًء مرقيًّ
�أغلب  �أنف�سهم، ويف  �أن �لزبائن يدفعون ما جتود به  مل يطلبو� �سيًئا، غري 

�الأحيان جتود بالكثري ل�سمان فاعلّية �ل�سحر.
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دماء  �إر�قة  عن  خلدون  عجز  تو��سل  حالها،  على  �لعقدة  ظلت 
فدوى، �سّبت �أّمه جام غ�سبها على فدوى، �تهمتها باأنها �ل�سبب فيما 
باأ�ش  ال  لكن  وحيدها،  لدى  �سدمٍة  �إحد�ث  يف  ت�سببت  لقد  حدث، 

�ستزّوجه غريها، و�ستجعل منها خادمًة لهم.

باال�ستماع  �كتفت  جتادل،  �أو  تناق�ش  مل  �ل�سمت،  فدوى  �لتزمت 
و�ل�سحك، كانت تغيظها باأقوى �سلٍح تلكه، �سلح �للمباالة، تقول 
كيف  �حلمقاء،  �أيتها  جّثة،  من  �أكرث  �أعد  مل  �أنا  ت�سائني،  ما  �فعلي  لها 
�أنا  يا غبّية،  �أطفااًل،  �لبيت  �أن ميلأ  ثّم تريدين منه  �بنك جلّثة؟  زّوجِت 
غري �ساحلٍة لذلك، هل �سمعِت يوًما بجّثٍة ُتنجب؟ وهل ر�أيِت يوًما دًما 

ي�سيل من جّثة؟

�أمرت خلدون ب�رسبها، ظّنت �أن �رسبه لها �سيك�رس عقدة �خلوف يف 
نف�سه، �سيعيد �إليه رجولته �ملهزومة �أمام جربوت هذه �لفتاة �لباغية؛ 
حّطم �أ�سنانها، �أدمى عينيها، ك�رس يدها �ليمنى �لتي كانت حتمي بها 
ر�أ�سها، تقياأت.. تقياأت طفولتها، و�أحلمها.. تقياأت ب�سعة �أياٍم �سعيدٍة 

عا�ستها، �أغمي عليها، �ساأل �أّمه �إن كان هذ� يكفي، فاأوماأت �أن نعم.

مل يهتمو� �إن كانت ماتت، �سريتاحون منها �إن حدث ذلك، �سيدفن 
عارهم مع ج�سدها يف قربٍ و�حد، جاءت �أمها لزيارتها، ر�أت �آثار �ل�رسب 
لقد  مثلها،  بال�سرب  ن�سحتها  ثم  بحرقة،  بكت  ج�سدها،  فوق  �ملربح 
�سربت على �رسب �أبيها �أربعني �سنًة، �لفتاة لي�ش لها �إال بيت زوجها، لن 
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يتحّملها �أحٌد �سو�ه، ال منا�ش من �ل�سرب، بقيت فدوى وفّيًة ل�سمتها، 
�أّمها، تركتها حتّدث نف�سها، ورحلت �إىل ح�سن �ل�سيدة �أمينة،  مل جُتب 
هناك حيث وجدت �الأمان، �ألقت بحزنها بني ذر�عيها، وبكتا مًعا.. ملاذ� مل 
تزرين؟ مل تاأِت لتهنئتي بزو�جي، عليها �أن جتيء لرتى �أية نعمٍة حظيُت 
بها، �أّي عزٍّ �أعي�ش فيه، تعايل لتنقذي ما تبقى من روحي، عّجلي فقد 

�أو�سكت �أن �أفقد عقلي.

مع  جاءت  لنجدتها،  هرعت  لند�ئها،  �أمينة  �ل�سيدة  ��ستجابت 
زوجها تزورها وتطمئن عليها، �نخلع قلبها ملا ��سطدمت عيناها بوجهها 
�حت�سنتها  بها،  وت�سّبثت  فدوى  رك�ست  �آخره،  عن  و�ملتوّرم  �ملزرّق 
�ل�سيدة �أمينة ودموعها تل�سع وجهها ب�سوط �لعجز، وكاأنها �حت�سنت 
�للعنة على  �للعنة عليهم،  يا �سغريتي؟  بِك  فعلو�  ماذ�  نار..  كرًة من 
�ل�رسطة،  �إىل  �ساآخذك  بِك،  فعلوه  عّما  حّدثيني  علّي،  �للعنة  �أبيك، 
�لبد�ية يل، هذ� دليٌل د�مغ على  �أنِت منذ  و�أ�سرتّدِك،  �سن�سكو عليهم 

�أنهم ال ي�ستحقونك.

يف  يعتمل  ما  يقول  �أن  �أمرته  جتده،  فلم  �سوتها  عن  فدوى  بحثت 
تثيلية  جمّرد  كانت  لقد  �نتهت،  �للعبة  �أن  �أخربته  يطعها،  مل  نف�سها، 
�إنها بحاجٍة للبوح، خذلها،  �ل�ستارة،  �أ�سدلت  �لبكماء،  �أّدت فيها دور 

ما خرج من فيها �إال تتماٍت مبهمة عجزت �ل�سيدة �أمينة عن فهمها.
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منها  ورغبًة  �لزو�ج،  قبل  بالبكم  �أ�سيبت  �أنها  خلدون  �أم  قالت 
�أن  �أردفت  بل  بذلك،  تكتِف  مل  بها،  �بنها  زو�ج  على  و�فقت  �سرتها  يف 
�جلنون �سكنها، فقدت عقلها، �سفعها جّنٌي يتخذها خليلة على ر�أ�سها 
وجهها،  وتخم�ش  نف�سها  ت�رسب  كاملجانني،  تاًما  تت�رّسف  فجّنت، 

يحاولون منعها غري �أنها تاأبى.

�أ�سارت فدوى بر�أ�سها �إىل �ل�سيدة �أمينة ال ت�سّدقيها، فهي كاذبة، 
ال  �أرجوِك  �لبيت،  هذ�  يف  بقيُت  �إن  �ساأجّن  �أنني  غري  جمنونة،  ل�سُت 
تدعيهم يفقدونني عقلي، �أوقفيهم، قويل لهم �إن ما يفعلونه يّف حر�ٌم 

ال �أحد ير�ساه.

فهمت �ل�سيدة �أمينة �لر�سالة، �أ�رّست يف �أذنها.. �ساأذهب �إىل حماية 
�أال  �أق�سم  �ملّرة،  وهذه  الآخذك،  و�ساأرجع  عليهم،  و�أ�سكو  �الأ�رسة 

�أتركك مهما كّلفني ذلك.

x
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حبٌر مفقود

�أو  عليه  تق�سي  �أن  فاإما  حادة  �سدمٍة  �إىل  �الإن�سان  يتعّر�ش  حينما 
�مل�سلحة،  بح�سب  ويوظفونه  جّيًد�،  ذلك  يعرفون  �خلرب�ء  توقظه.. 
م�سلحة �لزعيم كانت يف �لق�ساء على �إن�سانية حمزة نهائًيا، فذلك 
�سيعود عليه باخلري �لوفري، لقد ح�سل على ثروٍة طائلة من ور�ء حمزة 
نظري  له  ُيدفع  كثريون،  يتمناها  و�سلطة  �ساكلته،  على  هم  ومن 
�الأكرب  ة  �حل�سّ �ملقّرب  وطاقمه  هو  ياأخذ  وفرًي�،  مااًل  عنا�رسه  خدماِت 
�أكرث، �سارك  ُيقاتل، فهو منحاٌز ملن يدفع  �أي طرٍف  �إىل  منه، ال يهمه 
يف حروٍب عديدة، ويف دوٍل �ستى، يطلب �لزعماء وّده، يتو��سل معهم 
يّدخرونه  ��ستقبال،  �أف�سل  في�ستقبلونه  يزورهم  مبا�رس،  ب�سكٍل 
يحتاجه  مبا  يزّودونه  يحتاجونه،  متى  يعلمون  ال  �ل�سّدة،  ل�ساعاِت 

جي�سه من عتاد و�أمو�ل وت�سهيلت.

يف  ن�ساطه  كّثف  لذ�  �الأخرية،  �الآونة  يف  جنده  من  كثرًي�  خ�رس 
�لبحث عن جدد و�سّمهم، مينح من يعينه على ذلك مكافاآٍت جزلة، 
�حلروب �لتي �ندلعت يف �ملنطقة كّلفته غالًيا، مثلما غنم ب�سببها غنائم 
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�لعملّية  عن  �مل�سوؤولة  �ملجموعة  لقيادة  حمزة  �سيعّد  ا،  �أي�سً نفي�سة 
�الأقدر  وهو  جّيًد�،  ويعرفه  �لبلد  ذلك  �بن  حمزة  �الأردن،  يف  �لقادمة 

على تنفيذها بنجاح.

له  رق�ست  غابرة،  ع�سوٍر  يف  كاأمرٍي  �رسيالية،  ليلًة  حمزة  عا�ش 
�آخره،  عن  عقله  فقد  حتى  و�رسب  ا،  �سهيًّ طعاًما  �أكل  جميلة،  فتياٌت 
�إجازًة من �لتدريب يف �ليوم �لتايل، تركه نائًما حتى  منحه �لزعيم 
حّبة  �أخذ  ر�أ�سه،  يف  ب�سد�ٍع  ي�سعر  ظل  وعيه،  ��ستعاد  �لظهرية، 
كبتاجون، هرب �لتعب، �نتابه �ملرح، خرج من جناح �ل�سيافة، �أخذه 

�أحد �جلنود �إىل �لزعيم، رّحب به، وطلب �إليه �للحاق به.

 هذه �ملّرة عليه ممار�سة �أعمال �ملرتزقة، لن يكتفي بقتل �سحّيته، 
�أطر�فها، وعلى  بل عليه �لتمثيل بها، نزع عينيها، بقر بطنها، تقطيع 
�مل�ستجّدين روؤية ذلك ملعرفة ما �لذي ينتظرهم، ال �سبيل للرت�جع، 
�أ�سفل،  �إىل  فيها  �لغو�ش  من  منا�ش  ال  �ملتحّركة،  �لرمال  وطئو�  لقد 

�سياأتي دورهم قريًبا، عليهم �أن ي�ستعّدو� لذلك جّيًد�.

�لفم،  مكمم  قوّية،  باأوتاٍد  �أطر�فه  من  موثٌق  رجٌل  ثمة  �مليد�ن  يف 
جّلدها  قّلب  �إىل  منفًذ�  جتد  �لتي  تو�ّسلتهم،  �ل�سحايا  يف  ما  �أخطر 
على  يوّفرو�  ولكي  �لقلب،  ذلك  من  تبّقى  ما  �إىل  باالأحرى  �أو  �أحياًنا، 
�الآخر يتمّثل يف  �خلطر  �ل�سحّية،  ُي�سمتون  �ل�سغار عناء ذلك،  �لقتلة 

ا درًء� لل�سفقة. �لرعب و��ستجد�ء �لعينني، وتغطى �أي�سً
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)هذ� ما �ستفعله به(

�أر�ه �لزعيم �سورًة جلّثٍة م�سّوهة، دقق فيها حمزة، دهمته ن�سوٌة 
�بت�سم  فمه،  يف  حلٍو  مبذ�ٍق  �سعر  جديًد�،  �سيًئا  �سيجّرب  عجيبة، 
للزعيم، �أخذ �ل�ساطور من يده، لّوح به، �قرتب من �ل�سحّية، نظر �إىل 
�ملدّرب عدنان  �لرعب،  �ملتدّربني الحت على وجوههم علئم  زملئه 
وجهه جامد مل يبُد عليه �كرت�ث، �لزعيم يدّخن �سيجارته ويبت�سم.

وكاأن حمزة مدعوٌّ �إىل حفلة زو�ج من تلك �حلفلت �لتي �سهدها يف 
قريته، لّوح بال�ساطور ودبك بقدميه، ثم هوى به على ر�أ�ش �ل�سحّية، 
�سدر عن �الرتطام �سوت كالرعد، �سخب �لدم من �لر�أ�ش، ر�سق وجه 
ا، م�سح �لدم عن وجهه،  حمزة �لذي �سّد يديه ور�أ�سه وهّزهما منت�سيًّ
�سعر باأنياٍب �سخمة تربز يف فمه، وغريزٍة جديدة تنمو يف نف�سه دعته 
�إىل �الإجهاز على �سحيته، ف�سل �لر�أ�ش عن �جل�سد ب�رسبٍة قا�سمة، ثم 
برت �ليدين من �لكتف، و�لقدمني من �أعلى �لفخذين، بعدها بقر �لبطن، 
مل يتمالك نف�سه، �نكّب على �أ�سلء �ل�سحية يقّطعها �إرًبا �إرًبا ب�رسباٍت 
�أ�سيب باالإنهاك �لتام، حمل  �رسيعٍة متلحقة، و��سل �لتقطيع حتى 
وخرج  ج�سده  �لوح�ش  �سّق  مرعبة،  �رسخة  و�أطلق  �مل�سّوه،  �لر�أ�ش 

منه. 

x
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هَو

يبحث  ملاذا  اأحجية،  ت�سبه  ملجموعة  النتماء  اإىل  الإن�سان  حاجة 
الإن�سان عّمن مياثلونه وين�سّم اإليهم؟ اأيكون لإ�سعاره بالأمان اأو بالقّوة؟

كان ي�ساأل نف�سه هذه الأ�سئلة كلما راأى جتّمًعا مثرًيا، اأحياًنا يكون 
العاملة  الأيدي  اأكرث  اأنهم  اعتبار  على  للبنغال،  واأخرى  للهنديني، 
الكّتاب  بخبث  منهم  يقرتب  فيها.  يعمل  التي  املدينة  يف  املوجودة 
حماوًل جتميع ق�س�شٍ ت�سُلح للكتابة، بيد اأن حاجز اللغة يقف عائًقا 
مانًعا اأمام ذلك؛ غالبية التجّمعات يتحدثون بلغة الأوردو، يرطنون بها 

ب�سرعٍة مهولة، تبدو كلماتها كاأنها مت�سابكٌة بع�سها مع بع�ش.

زرافات،  زرافاٍت  الأخ�سر  النجيل  مقتعدين  يكونون  اجلمعة  يوم 
لعبة  ت�سبه  لعبًة  يلعبون  بع�سهم  ب�سيء،  الظفر  يف  طمًعا  بينهم  يعرب 
ال�سّلم والثعبان، اآخرون يتحّلقون يف دائرة حول �سحن حم�ش و�سحن 
موحدة،  اأزياء  يرتدون  مرهقة،  وجوٌه  غازي.  م�سروب  وزجاجة  فول 
قمي�ش طويل ي�سل اإىل الركبة وبنطال من نف�ش اللون و�سندل اأو خف.
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يخرج من ال�سلة، يذهب اإىل احلّلق ليق�ّش �سعره، �سالوٌن وا�سع 
فيه خم�سة حّلقني، يعامله احلّلق الذي �سار زبوًنا لديه بخ�سو�سّية، 
يق�سي وقًتا طويًل يف ق�ّش �سعره وت�سذيب حليته؛ ليعطيه املبلغ الذي 
اإذا ما  يطلبه دون نقا�ش، يدفع قرابة الع�سرة دنانري، وهو مبلٌغ كبري 
اأح�سن  يتجاوز يف  ل  والذي  الأردن،  يدفعه حلّلقه يف  كان  قورن مبا 
بني  حديٌث  يدور  الكر�سّي  على  جال�ٌش  وهو  دنانري.  الأربعة  الأحوال 
باأ�ش به  اأن عدًدا ل  اإل بلهجتهم، مع  احلّلقني بالأوردو، ل يتحدثون 
منهم يتحّدث الإجنليزية بطلقة، ولكنهم يخ�سون اأن يفهم ما يقولونه، 

يجتهد يف تخمني مو�سوع احلوار، يتمنى اأّل يكون هو امل�ستهدف.

يخرج من ال�سالون، يعّرج على اجلمعّية، وهي �سوٌق �سخم فيه كّل 
ما يحتاجونه، يبتاع منها موؤونة الأ�سبوع، ي�سع يف ال�سّلة كل ما ت�ستهيه 
نف�سه، اإنه ميلك املال، ل يهّم كم �سيدفع يف النهاية، مل يعد ذلك املُعدم 
الذي يح�سب م�سروفه بالورقة والقلم، ي�سبطه بدّقة، ول قر�ش زيادة، 
اأن يقب�ش اجلديد، يدور  ال�سهر وينفد معا�سه دون  اآخر  وحني يجيء 
مثل امل�سروب على راأ�سه، ل يدري ما يفعل، وكيف ي�سّرف �سوؤونه حتى 

يهّل املعا�ش.

كان مي�سي يف ال�سوارع اأحياًنا؛ اأمًل يف العثور على نقوٍد �سائعة هنا 
اأو هناك، يحلم على طريقة الأفلم ال�سينمائية بحقيبٍة مرتعٍة باملال، 
ينظر بعينّي �سقٍر جائع اإىل جنبات الطرق، ويف كّل مّرة يرجع خائًبا، 
ل حّل اأمامه �سوى ال�ستدانة، اّتفق مع �ساحب متجر قريب على اأخذ 

ما يحتاجه على اأن ي�سدد لحًقا..

اأ�سماء لأنها اختارت �ساحب املال، لقد فعلت  األوم  ... وبعد ذلك 
مهما  احلّب  عليها،  واأنفق  �ساأتزّوجها  كنُت  اأين  من  ال�سواب،  عني 
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كان عظيًما فهو ل ي�سمد اأمام معول الفقر، �سينهار على راأ�ش بانيه، 
اجليوب اخلاوية تقتل الأحلم الغنّية، تلك هي احلقيقة التي ل �سّك 
فيها، اإنني اأمتنى لها اخلري دائًما، لول جرحها ما كنُت لأ�سل اإىل ما 

اأنا فيه الآن.

ر املاج�ستري يف اللغة العربّية،  اإبان زواجها التحق باجلامعة ليح�سّ
انهمك يف الدرا�سة التي اأن�سته، هّون عليه الإجناز خيبته، وكاأنه دخل 
حتّدًيا خفيًّا مع اأ�سماء.. �ساأريها ما الذي خ�سَرته، �ستندم، �ساأجعلها 

تندم على فعلتها، مثلي ل يوجد يف احلياِة مّرتني.

اأ�سّر على بلوغ القّمة، وحينما نزف اجلرح حرًبا، انفرجت اأ�ساريره 
عن اآخرها، وملا د�ّسن اأول رواية وعقب حفل توقيٍع مل يحلم به؛ �سهده 
عدٌد مهول، عاد اإىل البيت اإن�ساًنا جديًدا، كان ذلك يف اآخر �سنٍة له يف 

برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية.

على  م�سرفه  �سمع  وحني  �سيتبّدل،  احلال  واأن  �ستفرج،  اأنها  اأيقن 
حمزة  الطالب  منح  املناق�سة  جلنة  »قّررت  يقول:  الدكتوراه  اأطروحة 
حممد �سعيد ح�سن درجة الدكتوراه يف اللغة العربية«. حّلق بجناحني 
قوّيني، ارتفع عالًيا يف ف�ساء احللم، وقتئٍذ �ساحله اأبوه و�ساحمه على 
قطيعته لهم، ل يهم، فقد ح�سل على �سهادٍة �ستمنحه احلق يف التفاخر 

بابنه الدكتور اأمام النا�ش.

اختار  اهلل  اأن  يوقن  اأهله،  اإىل  ير�سلها  مالّيٍة  حوالٍة  كّل  مع  والآن 
له الأف�سل، وحمده يف �سّره؛ لأنه مل ي�ستجب لدعائه العري�ش باجلمع 
بينه وبني اأ�سماء، الآن توجد العديد من الفتيات يتوّددن اإليه، بع�سهن 
عرفهن يف عمله القدمي، واأخريات يف اجلامعة، هو بالن�سبة لهن �سيٌد 
ثمني؛ دكتور وكاتب، الفتيات يع�سقن الكّتاب، مَل ذلك يا ترى؟ ما الذي 
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يغريها يف حياٍة مع اإن�ساٍن �سيق�سي اأغلب وقته منطوًيا وحيًدا، ل يكرتث 
ب�سوؤونها، لن يعي�ش معها تفا�سيل كثرية، واأحياًنا �سين�ساها، رغًما عنه 
اأن لها �سّرًة يع�سقها، ولن  اأن تدرك  �سيفعل، من تتزّوج كاتًبا، عليها 
تفلح يف اإزاحتها من عقله وقلبه.. رمبا رغبة الفتاة يف اخللود هي التي 

تدفعها اإىل الر�سا بن�سف حياٍة مع ن�سف زوج.

ذلك  نف�سه  يخال  اإياه،  مينحنه  الذي  كازنوفا  دور  اأحياًنا  يعجبه 
حتى  فتيات،  من  جمٍع  بني  يعرب  اإن  ما  الذي  النجم  الو�سيم،  الرجل 
يغمى على بع�سهن وي�سرخ بع�سهن ويهجم عليه ثالث، َمن ِمن الرجال 
ل يحب ذلك؟ اإل اأنه ل واحدة منهن اأثارت يف نف�سه عاطفة احلب.. 
وا�ستطاعت تلك الغريبة يف بع�ش يوم ما مل ت�ستطعه غريها يف �سنوات، 
ما هو ال�سّر فيها؟ اأّي غمو�ٍش يلّف احلب؟ اأّي �سحٍر ي�سكنه؟ اأيعقل ما 
حدث يل؟ هل �سنتقابل مّرًة اأخرى؟ وما الذي �ساأفعله اإن حدث ذلك؟ 
لقد ا�ستغرق مّني بوحي بحّبي لأ�سماء �سنًة ونّيف، ولول اأنني اأخربتها 
بذلك من وراء جدار ما كنُت فعلُت مطلًقا، يا يَل من جباٍن بائ�ش، اأمنح 
اأبطال رواياتي ال�سجاعة ليفعلوا ما اأعجز عنه، اأ�سماٌء على ورق اأكرث 
�سجاعًة مّني، يا لبوؤ�سي، ل، اإن ح�سل و�سادفتها من جديد لن اأ�سمح 
لها بالرحيل، ولو اأّدى ذلك اإىل قتلي، لقد تعّلمُت اأن احلّب معدٌن نفي�ش 
لي�ش من ال�سهل العثور عليه، ولو ظللُت اأعزب طوال عمري، لن اأتزّوج 

ا جاحًما جمنوًنا. اإل فتاًة اأحّبها حبًّ

اأعطى املحا�سب البنغايل بطاقة الفيزا، خ�سم منها 654 درهًما، 
جّر العربة املرتعة باملواد التموينية، و�سعها يف �سندوق ال�سيارة، ركن 
زميله يف العمل وابن بلده الذي ل يحّبه ول يعرف ملاذا يو�سف �سيارته 

بجانبه، �سّلم عليه.





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)ما �ساء اهلل، رمبا مل تبِق يل �سيًئا اأ�سرتيه(

مل يدِر مباذا يجيب، ول كيف يتخّل�ش من هذا املوقف.

)�سنلعب كرة قدم يوم الإثنني القادم، ما راأيك اأن ت�ساركنا؟(

)اإن �ساء اهلل، ي�سعدين ذلك(

اأجاب باقت�ساب.

)ح�سًنا، اأراك لحًقا، مع ال�سلمة(

عك�ش  على  العرب،  من  كثرٍي  مع  التعامل  يف  بالراحة  ي�سعر  ل   
يعنيهم،  ل  فيما  يتدّخلون  ل  جّيًدا،  يعرفون حدودهم  اإنهم  الأجانب، 
يحرتمونك ب�سرف النظر عن اأّي اختلٍف بينك وبينهم، وهي �سفاٌت 

ل يجدها يف كثرٍي من زملئه العرب.

اإنها احلقيقة املزعجة التي ل بّد من العرتاف بها، يهياأ اإليه اأنه 
لو عا�ش يف جمتمٍع غربّي لكان تخّل�ش من م�ساكله الجتماعية، التي 
متنى اأن ي�سفى منها يف اأثناء حت�سريه للماج�ستري والدكتوراه، غري اأنه 
ف�سل، ظن اأن الرتفاع يف ال�سهادة العلمّية يزيد من �سفاء النف�ش، بيد 
اأنه وجد عك�ش ذلك متاًما؛ زملوؤه يف الدرا�سة بدوا له مثل الأطفال يف 
املدر�سة، يتناف�سون ب�سراوة، يعملون من وراء بع�سهم البع�ش، ول باأ�ش 
ر، اأ�سيب  يف احلديث ب�سوٍء عن اأحدهم يف غيابه، واأحياًنا اأمام املحا�سِ
ل العتكاف يف  بخيبة اأمٍل كبرية، فر�ست عليه مزيًدا من العزلة، ف�سّ

املكتبة، وملء فراغه باملطالعة والكتابة.

موؤّيًدا،  بلده  وابن  العمل  يف  زميله  �سادف  البيت  اإىل  طريقه  يف 
والذي يرتاح له ول يعرف ال�سبب يف ذلك، اأ�سار له، توّقف.
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)مرحبا يا حمزة، كيف حالك؟(

)اأهًل موؤيد، احلمد هلل(

)�سنذهب يف رحلٍة اإىل املرفاأ اآخر ال�سهر، ما راأيك اأن ترافقنا؟(

وافق على الفور، اإنه بحاجٍة ما�ّسة للقاء البحر.

x
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َ
هي

الكاتب يعرف جّيًدا اأن احلياة تفوق اأية رواية، اإنها ُتدرك ذلك، ما 
ح�سل معها جعلها تتقّبل الأحداث غري املتوقعة ب�سدٍر رحب، ل �سيء 
م�ستحيل، ول �سيء خيايّل، ما دمنا على قيد احلياة فكّل �سيٍء ممكن، 
باتت ت�سّدق الق�س�ش العجيبة التي ت�سمعها، حتى لو قال لها اأحدهم 
اأنه يعي�ش مع خملوٍق ف�سائي لن تكّذبه؛ فاحلياة اأكرث غرابة من ذلك.

ل �سك يف اأن حياة الإن�سان ت�سري وفق �سنن، ولكن األ حتدث اأحياًنا 
تلك  على  �سنعرث  حياتنا،  يف  ندّقق  لو  ال�سنن؟  هذه  تخرتق  معجزات 
تقلب  معجزٌة  جتتاحنا  ده�ستنا،  فقدنا  للأ�سف  اأننا  غري  املعجزات، 
حياتنا راأ�ًسا على عقب ونكاد ل ن�سعر بها، تبدو لنا الأ�سياء مت�سابهة، 
ل فرق بينها، نتعامل معها باآلّية مقيتة، دون التدقيق يف جوهرها، ولذا 
فقد كّل ثمنٍي قيمته، بات يت�ساوى مع التوافه، ل اأحد يحفل به وبتفّرده، 
املاأ�ساة احلّقة يف هذا الزمن هي اأن الإن�سان مات يف داخله الإن�سان.. 
رغباته  لإ�سباع  ي�سعى  نف�سه،  على  يتقوقع  حوله،  مبن  الت�سال  فقد 
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الآنّية ب�سرعة، ل يهم كيف، املهم اأن تلّبى حاجات تلك الغرائز، مّتت 
املّيزات  كثرٌي من  ُقتلت  باهر،  بنجاٍح  الإن�سان احلديث  عملية برجمة 
من  عجب  ل  لذا  قلبه،  د  وُجمِّ عقله،  ُعّطل  بها،  ولد  التي  والطاقات 

الفظائع التي يرتكبها؛ فلو كان اإن�ساًنا ملا فعل ذلك.

منحت الكتابة فدوى روًحا جديدة، واأنع�ست فيها قدرات حُمت�سرة، 
اأدنى  ت�ستوقفها  قلبها،  واأحيت  عقلها،  وحّررت  ده�ستها،  ا�ستعادت 
التفا�سيل، تدّقق يف اأ�سغر الأحداث.. تفّكر، وحتّلل، وتنقد، وت�ستخرج 
احِلكم والدرو�ش، ل �سيء يحدث عبًثا يف هذا الكون، ثمة �سبب، ل بد 

من وجوده �سواء اأدركنا ذلك اأم ل.

بداأ الطبيب الأرديّن اجلديد )اإبراهيم( يتوّدد اإىل فدوى، �سغلته 
الدرا�سة فلم يتزّوج حتى الآن، يكربها بعاٍم واحد فقط، مل ي�سّرح لها 
بذلك، اإل اأن هذه الأمور ل حتتاج اإىل ت�سريح اأو تلميح، ل تتطّلب اأكرث 
من ال�سعور بها، ل يوجد فتاة تعجز عن اإدراك حقيقة م�ساعر حمّدثها، 
فهي متتلك غريزًة ُتعلمها بذلك، تبوح لها مبا يعتمل يف نف�سه، وملا تلتقي 
الأعني، يتاأكد حد�سها؛ ترى يف عينيه بريق كلٍم مكتوم، تفّك �سيفرته 
ب�سهولة، فتخجل، يطفو خجلها على وجنتيها، فيخفق قلب الرجل يف 
�سدره مثل طبٍل �سخم، يعلم حينها اأن ر�سالته ُقرئت وُفهمت، يرتبك، 
ت�ساهد  منا�سب،  موعٍد  اإىل  ذلك  يوؤجل  اأم  م�ساعره  عن  ُيف�سح  هل 
ارتباكه فتهرب من حلوة وحرارة امل�سهد، ل ميكنها املقاومة  الفتاة 
ف�سحها،  وجهها  يكون  األ  تاأمل  فيها،  تنظر  مراآتها،  اإىل  تفزع  اأكرث، 
ولكن هيهات، تبدو ملحمها كاأنها تبّدلت، جتتهد يف مللمتها، ت�ستجمع 
قّوتها وتعود ملمار�سة اأنوثتها، تتدّلل وتبتعد، تتحّرق �سوًقا ملطاردته لها، 
وحني ت�سعر بتعبه، ُت�سفق عليه، تقف ليلحق بها، ويبوح بكلٍم �سريح 

مليح، تتوق ل�سماعه منذ زمٍن طويل.
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اأنه غلبها؛ مل  ا�سطربت فدوى، مل ترغب يف التفكري بالأمر، بيد 
تفّكر اإل فيه.. ل�سُت م�ستعّدًة لهذا، اأنا على ذّمِة حبٍّ اآخر، لن اأخدعه، 

�ساأخربه �سراحًة بذلك. بداأ املونولوج القا�سي:

لك  تتاح  ل  وقد  التقيته،  غريٍب  جمّرد  ذلك  تعرفينه،  ل  )اأنِت 
الفر�سة للقائه جمّدًدا(

)نعم، اأنا ل اأعرفه، ولكنني اأ�سّدق قلبي(

)ت�سّدقني قلبك؟! اأمل يخدعِك من قبل؟(

)ل، مل يفعل، يف تلك املّرة، خانتنا الظروف(

)تكذبني، ل توجد ظروف تقدر على قتل احلب ال�سادق(

)حتى لو، �ساأ�سّدقه، لقد اأنع�سه ذلك الغريب، ومن حّقه نيل ال�سكر 
مقابل ذلك(

تفعلني  مثلما  باحلياة  التحّكم  باإمكانك  اأن  تظّنني  واهمة،  )اأنِت 
ت�سائني،  مثلما  �سخ�سّياتها  ت�سيري  بو�سعِك  اأن  تتخّيلني  يف ق�س�سك، 

ة، واأنِت ل�سِت اإله( احلياة لي�ست ق�سّ

اأوؤمن  ولكنني  اإله،  ل�سُت  بالتاأكيد  ذلك؟  قال  ومن  اهلل،  )اأ�ستغفر 
باهلل، ولذا فاأنا اأوؤمن مبعجزاته، اأعرف اأن ثمة خوارق حتدث يف حياة 

النا�ش(

النا�ش،  كّل  يظّن  مثلما  الأ�سخا�ش،  اأولئك  من  نف�سك  )وتخالني 
اجلميع يعتقد اأنه ممّيز، و�سيحدث له يوًما ما �سيٌء خارٌق يقلب حياته(
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)اأنا متاأكدٌة من ذلك، اجلميع يحدث لهم ذلك ال�سيء اخلارق، اإل 
اأن من ي�سعرون به قّلة، لذلك يدركون حقيقته، يرون جوهره، يعرفون 

اأنه خارق(

)هذا الطبيب فر�سٌة ل تعّو�ش(

)كم اأنِت حمقاء! وهل حّدثِك ب�سيء لتفّكري فيه كّل هذا التفكري؟(

)اأنِت الآن تت�سّنعني دور الغبّية(

لحًقا،  �سنكمله  النقا�ش،  هذا  اأوا�سل  لن  متعبة،  اإنني  )ح�سًنا، 
�سنكمله حني يفاحتِك بالأمر، ارحتِت؟!(

تظاهرت  وملزت،  كيت ذلك، همزت  بها، لحظت  اهتمامه  تزايد 
فدوى بعدم الفهم، اأ�سيبت بحالٍة من الت�سّو�ش مل تتوّقعها، وخا�سة يف 
اإكمال  التوّقف عن  الت�سّو�ش على  بالذات، �سيجربها هذا  الوقت  هذا 
اإن توّقفت عن الكتابة الآن،  اأمٌر خطري،  اإنه  روايتها )بحٌر مفقود(.. 
و�ست�سيع  بعيًدا،  ال�سخ�سّيات  و�ستهرب  الإلهام،  �سينقطع  اأمّتها،  فلن 
اأعّول  اإنني  هباًء،  جهدي  �سيذهب  جتميعها،  يف  �ساأف�سل  الأحداث، 

عليها كثرًيا؛ فهي اأقوى ما كتبُت حتى الآن.

لي�ش  تفلح،  مل  كبته،  يف  اجتهدت  جميل،  �سعوٌر  نف�سها  يف  انبثق 
�سهًل اأن ترى اأحًدا يحّبك كّل يوٍم ول تتاأثر، لن تكون اإن�ساًنا اإذن.

الطيبة،  �سديد  الأخلق،  دمث  و�سيم،  �ساٌب  اإبراهيم،  الطبيب 
ويخف�ش  م�سرورين،  عيادته  من  يخرجون  بقلبه،  املر�سى  مع  يتعامل 
جناحه لعّمال النظافة، يلقي عليهم التحايا ويب�ّش يف وجوههم، ت�سّلل 

اإىل قلبها بخّفة.
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كانت يف مكتب ال�ستقبال حني فوجئت به، ارتبكت، هّمت بالهرب، 
بيد اأنه قطع عليها الطريق.

)هل متانعني يف احت�ساء القهوة معي بعد انتهاء العمل؟(

x
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هَو

متنى لو يعي�ُش مغامرًة جمنونة مع واحدٍة من فتيات هذه املدينة 
�سيوفها  املحجوبة عن  املدينة احل�سينة،  فيها،  يعمل  التي  ال�سغرية 
ملن  ي�سمحون  ول  اأنف�سهم،  على  �ساكنوها  يفر�سها  عزلة  من  باأ�سواٍر 
هم من خارجها يف اخرتاقها، هذه املدينة التي اأحّبها كثرًيا، غري اأنها 
ظّلت ع�سّيًة متمّردًة، عجز عن تروي�سها، كانت اأبوابها �سلبة، مل يقَو 
ق�سوره  حرمه  رمبا  خلفها،  الأ�سرار  من  الكثري  وبقيت  ك�سرها،  على 
الجتماعّي من الطلع على خفايا كانت لُتك�سف له لو كان اأكرث جراأة.

من كان يت�سّور اأن يكتب جمّدًدا عن فتاٍة من بلده؟ اإن الأمر برّمته 
اأقرب اإىل اجلنون، موقٌف �سغري ُيحدث يف حياته كل هذا النقلب، 
ولكن كيف �ستكون النهاية؟ هل �سيعي�ش حياته حامًل ندبًة جديدة؟ اأم 

اأن للحكاية نهاية خمتلفة؟
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العمل،  انتهاء  املرفاأ ع�سر يوم اخلمي�ش، عقب  اإىل  للذهاب  تهياأ 
املرفاأ،  من  يرجع  حني  �سُيكمل  الكتابة،  ملوا�سلة  الفر�سة  له  تتح  مل 
قريٌة �سغرية  مّرة،  اأّول  زارها  اأن  بعد  اأ�سماها  املنتجع، هكذا  املدينة 
جُتاور بحًرا مفتوًحا ل نهاية له، يلتقي يف الأفق مع ال�سماء، يّتحدان 
زايد  مدينة  عن  تبعد  راآها،  حينما  بالثمالة  اأ�سابته  مذهلة  لوحٍة  يف 

ثلثني دقيقة.

و�سع حاجاته يف �سندوق ال�سّيارة، ذهب اإىل بيت موؤيد، وجدهم 
الطريق  ب�سكٍل متتابع،  انطلقوا  اأردنيون،  كّلهم  هناك، ع�سرة زملء، 
اإىل املرفاأ مليئة بال�ساحنات، فهي طريٌق خارجية تو�سل اإىل ال�سعودية، 
وت�سمى )طريق الغويفات الدويل(، ال�سرعة على هذا الطريق ل يجب 

اأن تقل عن 120كم/�ش. 

قاد ال�سّيارة، كان وحيًدا، ي�سرد يف ذلك املا�سي الذي عا�سه، �ساأل 
نف�سه، ملاذا نحب�ش اأنف�سنا يف حياٍة ان�سرمت؟ اإننا بذلك نحرم اأنف�سنا 
من حياٍة حقيقية اأجمل بكثري، علّي اأن اأن�سى، اأنا الآن اإن�ساٌن جديد، 
والثلثني  اخلام�سة  جتاوزت  لقد  ال�سعادة،  عن  البحث  يف  احلق  ويل 
جّننتني  لقد  يكفي،  اأ�سرة،  تاأ�سي�ش  اإىل  اأ�سعى  اأن  يجب  �سهر،  قبل 

الوحدة والتفكري، �ساأ�سع حًدا لكّل هذا.

... اإنني مثل هذه ال�سحراء ال�سا�سعة، م�ساحٌة فارغة، ل يعمرها 
�سوى اخليال، وذكريات مثل نخلٍت طاعناٍت يف ال�ّسن، واأ�سباح تطري 
يتلعبون  تفكريي،  ياأكلون  وفرحي،  حزين  على  يقتاتون  داخلي،  يف 
باأع�سابي، ل يرتكونني اإل حني اأنام، ل اأعلم اأين يذهبون، وذات مّرة 
ومل  الفقد،  بحمى  اأ�سبُت  اأجدهم،  فلم  عنهم  بحثُت  فزًعا،  �سحوُت 
اأ�سَف اإل بعدما عادوا، اأنا بدونهم ل �سيء، ولكن اآن الأوان لنملأ هذا 
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يجعلك  اأنه مرعب،  اإل  اخليال جميل،  باأنا�ٍش حقيقيني، عامل  الفراغ 
تعلم  اأنت  نف�سك،  نظر  يف  والأهم  والبعيد،  القريب  نظر  يف  خمتلًفا 
تتمنى  طبيعية،  حياًة  لتعي�ش  اأحياًنا  وتتوق  كغريك،  ل�سَت  اأنك  جّيًدا 
للمواقف  الطبيعية  ال�ستجابة  هي  وما  الآخرون،  ي�سعر  مباذا  معرفة 
فما  باملّجان،  �سيء  ل  دفعها،  من  بّد  ل  التي  ال�سريبة  اإنها  املختلفة، 

بالك ب�سيٍء بقيمة الكتابة.

اإىل  وهبطوا  حاجاتهم  حملوا  البحر،  بجانب  ال�سّيارات  ركنوا 
الأراجيل..  جّهزوا  ال�سواء،  مواقد  ن�سبوا  الُب�سط،  فر�سوا  ال�ساطئ، 
ع�سرة زملء ق�سيُت معهم �سنتني، وها اأنا مثل الغريب بينهم، اأحاول 
الندماج معهم فل اأفلح، ل اأعرف ما هو احلل لذلك؟ اإنهم يعتقدون 
ا، ولكنني ل اأجد الكثري لأقوله لكم، ول  اأنني متكرّب، ل، اأنا ل�سُت متكرّبً
اآبه برتهاتكم، اأجتهد يف جماراتكم، فاأف�سل، عليكم تقّبلي مثلما اأنا، 
لأرافقكم،  كنُت  ما  موؤّيد  وجود  ولول  عليكم،  يثُقل  وجودي  اأن  اأعرف 
اآخر ملجيئي  يعتمل يف نف�سي، وذلك دافٌع  الفرار مما  اإىل  اأنا بحاجٍة 
معكم، اأما ال�سبب الأكرب فهو �سوقي لهذا الأزرق، كان من املمكن اأن 
اآتي وحدي، اإل اأنني اأحببُت م�ساهدة تعامل النا�ش مع البحر، وللأ�سف 
ح�سل ما توّقعت، مل يعريونه اأدنى اهتمام، ل فرق عندهم اإن كان ما 

اأمامهم بحًرا اأم �سحراء، كم اأنا حمبٌط حزين.

ان�سّل من بينهم، عّنفوا موؤّيًدا لأنه اأح�سره.

)اإنه طّيب وتلك طبيعته(

رّد عليهم موؤّيد.
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�سوت  م�سمعه  اإىل  تناهى  املاء،  يف  قدميه  و�سع  حذاءه،  خلع 
مو�سيقى، بيانو، خّيل اإليه اأنها اآتيٌة من داخل البحر.. ل ينق�سني �سوى 
هذا، ولكن ما املانع من وجود كائناٍت يف باطن هذا الأزرق باإمكانها 

العزف؟!

غريه  اأحد  ل  اأن  يبدو  حوله،  تلّفت  واأكرث،  اأكرث  ال�سوت  ارتفع 
ي�سمعه، راأى �سيًئا �سغرًيا يحمله املوج اإىل ال�ساطئ، وكلما اقرتب اأكرث 

�سار �سوُت املو�سيقى اأعلى.

�سلوع  يخلع  فكاد  قلبه  اأما  بدنه،  اق�سعّر  رعدة،  ج�سده  يف  �سرت 
ا، �سمع �سوت مو�سيقى  �سدره، وقف وراح مي�سي نحوه، بات قريًبا جدًّ
اإنها املقطوعة التي عزفها )رايان غو�سلينج( يف فيلم )ل ل  يعرفها، 

لند(، ولكن اأيعقل اأن ت�سدر من هذه الزجاجة؟!

x
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النهاية

ما هو ال�سّر يف ع�سقنا للنهايات؟ ملاذا نتوق للو�سول ب�سرعة؟ باتت 
حياتنا �سباًقا نحو النهاية القادمة، فقدنا ال�ستمتاع بالرحلة، ل يهمنا 
اأثناء  الكثري من اجلمال يف  يفوتنا  النهاية اجلديدة،  بلوغ حمّطة  اإل 
اأعمارنا بال�سنوات، بل  التنّقل من حمّطة اإىل حمّطة، مل نعد نح�سب 
الإن�سان  ُخلق  ما  هي  النهاية  لي�ست  قطعناها،  التي  املحّطات  بعدد 
لأجله، ولكن ما الذي فعله يف الطريق اإليها، والنهاية لي�ش بال�سرورة 
اأن تعرّب عن حقيقة الرحلة، بع�ش النهايات تكون حزينة مفجعة، غري 
اأن رحلتها كانت يف غاية ال�سرور وال�سعادة، وثمة نهاياٌت اأخرى جميلة 

كانت ُطرقها مر�سوفًة بالأمل.

لرمبا  باأنف�سهم،  ليفعلوا  الفر�سة  �ساأمنحهم  لهم،  نهايًة  اأ�سع  لن 
جنحوا فيما �ساأف�سل فيه.

x
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البداية

ل  )ل  فيلم  �ساهدنا  بعدما  وزوجتي  اأنا  نوفو  �سينما  من  خرجنا 
�سالة  يف  قليًل  اجللو�ش  اإىل  دفعني  غريب  اإح�سا�ٌش  انتابني  لند(، 
ته  النتظار، �سفعتني كمّية الإبداع املوجودة يف هذا الفيلم، كانت ق�سّ
ب�سيطة، اإل اأن املو�سيقى املرافقة وامل�ساهد والألوان، تغلغلت يف نف�سي، 
كنُت  ماء،  زجاجة  لتجلب  ذهبت  ب�سداع،  اأ�سبُت  اأنني  زوجتي  ظّنت 
ا يقراأ كتاب ماركيز )ع�سُت لأروي(،  جال�ًسا يف ركٍن ق�سّي، فراأيُت �سابًّ
وكانت  م�سرقة(،  �سم�ٍش  )األف  رواية  تطالع  فتاٍة  اإىل  النظر  ي�سرتق 

ا. تختل�ش النظر اإليه اأي�سً

مل ُيغادر م�سهدهما خيايل، ويف اأثناء عودتنا اإىل البيت، ركبا معنا 
فلم  ا�ستيقظُت  �سباح،  وذات  اأ�سهٍر،  اأربعة  معنا  وعا�سا  ال�سّيارة،  يف 

اأجدهما، رحل، واإىل الآن مل اأ�سمع عنهما خرًبا.

تّمت
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كنُت م�سافًرا اإىل الأردن لق�ساء اإجازة ال�سيف، ركبُت يف الطائرة، 
دخلُت يف برزٍخ بني النوم وال�سحو، اأخذُت اأطالع الأخبار على هاتفي، 
قراأُت خرًبا، ل اأدري اإن كان ذلك حقيقة اأم خياًل، يقول: )انتحار فتاة 
جمنونة يف الع�سرين من عمرها ُتدعى فدوى!(، اعرتاين حزٌن مم�ش، 
رمبا تكون فدوى التي اأخربتكم عنها، ورمبا تكون اأخرى، ل�سُت متاأّكًدا 

من ذلك.

نظرُت من نافذة الطائرة اإىل الأر�ش البعيدة، تخّيلتني اأجل�ش فوق 
واحدٍة من هذه الغيوم، تكون يل مبثابة ب�ساٍط �سحرّي، اأخرجني �سوُت 

كابنت الطائرة من جّلة اأفكاري املجنونة، قال ب�سوٍت حزين:

اإىل  �سن�سطّر  اأننا  العلم  يرجى  الكابنت  هنا  الرّكاب  )ال�سادة 
ناأمل  الهبوط يف مطار الريا�ش، حدثت م�سكلة يف مطار امللكة علياء 

حّلها قريًبا(
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اإرهابي  بعمل  املرتزقة  من  بقيام جمموعة  تفيد  �سمعُت همهماٍت 
اإيّل اأنني نائم، رمبا، ما اأدراين اإن كنُت يقًظا  ا�ستهدف املطار، خّيل 
اأم نائًما؟ لعّلي اأنا الآخر من ابتداع عقِل اأحدهم يلهو بي حتى جتيء 

النهاية.

اأن يل  اأدرُك جّيًدا  �ستاأتي،  يهّمني متى  النهاية، ول  اأنتظر  لن  ل، 
اإرادًة حّرة تتيح يل فر�سة عمل ما اأريد عند ال�سرورة.

�سّغلُت فيلم )با�سنجر(، جمموعة من الأ�سخا�ش يذهبون يف رحلٍة 
بعد  و�سي�ستيقظون  ة،  خا�سّ حجراٍت  يف  تنوميهم  مّت  بعيد،  كوكٍب  اإىل 

مئات ال�سنني.. اإنها جمّدًدا رحلة البحث عن نهايٍة جديدة غريبة.

ل  )ل  فيلم  يف  ُعزفت  التي  املقطوعة  �سوُت  م�سمعي  اإىل  تناهى 
اأعرفه،  اأظنني  التفّت، ملحُت وجًها،  اأحدهم،  لند( تخرج من هاتف 
املمر�سة فدوى!، لي�ست وحيدة، كانت حتمل طفًل،اإذن فلقد تزّوجت، 

ولكن من منهما، بحثُت عن زوجها، مل يكن معها.
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