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اإلثنني/٢سبتمرب/٢٠١٣
إىل روائي آخر..ليس أ.ت.س

السبب  وهلذا  ا،  متامً آخر  روائيٍّ  إىل  الرسالة  هذه  أرسل  أن  قررت  قد  كنت 
ا  أرسلتها لك أنت، إذ ال عالقة لك هبا، وإذ إننا نتجرأ حني ال نتجرأ عىل  حتديدً
 إحد هي  وهذه  ا،  أحيانً تشبهها  ربام   ،أخر أشياء  فعل  عىل  معينة  أشياء  فعل 
غامض  واإلحجام..لسبب  اإلقدام  بني  ما  كبرش  أفعالنا  حتكم  التي  املفارقات 
ح لشخص  أحس دائامً بشفقة جتاه املشهورين، وأحس أكثر برغبة مبهمة يف البَوْ
مع  تضامنت  قد  أكون  ذلك  أفعل  حني  كأينِّ  هذا  املتعاطف  بشعوري  مشهور 

قضية املشاهري يف العامل.
ها أنا أقدم عىل الكتابة إليك كأين مقدمة عىل القيام بعمل خطري، ويف تسعة 
وتسعني وتسعة أعشارٍ باملئة من احلاالت فإن مردوده يساوي صفر. من الصعب 
ا، بل يكاد يكون من املستحيل، أن هيتم شخص مشهور بحديث واحد من  جدً
ا أكثر مما ينبغي؛ يصبح معجبيك كالنمل  ا حني يكون مشهورً معجبيه خصوصً
الذي حيارصك من كل مكان، ليس يف النمل أية إشارة لالحتقار؛ هي فقط لفظة 
ينظرون  فهم  إليهم  بالنسبة  حجمك  وعىل  والغفرية،  املهولة  أعدادهم  عىل  تدل 
الشعور  إىل  عددهم  زيادة  ومع  الوقت  مرور  مع  أنت  تضطر  بينام  بانبهارٍ  إليك 

جتاههم باالعتيادية وعدم االكرتاث.
بمعجبيه؛  املشهور  يربط  واليأس  باملأساة  اخلفي  اإلحساس  من  نوع  هناك 
ال  أشياء  منه  يريدون  بصدده،  مشبعة  غري  رغبات  دائامً  لدهيم  باإلحباط،  يصابون 
يستطيعون احلصول عليها، شعورهم بالعجز واخليبة جتاه ذلك يتسم بأنه قابل ألن 
عاديني  غري  يكونوا  ألن  يتوقون  للعادة  ا  خارقً يرونك  ألهنم  ا.  أبديً ا  شعورً يكون 
ال.. العاديني.  هؤالء  من  ا  واحدً لتكون  داخلك  يف  ا  شوقً أنت  تتحرق  بينام  مثلك 
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ا  ا«من يشبهونك»..مع أين مل أكن يومً ا! وأعرفهم مجيعً ال تناقشني فأنا أعرفك جيدً
مشهورة إال أين أعلم عن مشاعر املشاهري..دعني أكمل من فضلك..ال تقاطعني!

ا للعادة أو عىل األقل فإنه خمتلف..   هكذا كام قلت لك..إهنم يرونه كائنًا خارقً
ا متشاهبون..يكادون أن يكونوا بالنسبة إليه كائنات  بينام يتأملهم هو وكأهنم مجيعً
عالقتهم  وتبدو  بالفعل!  متطابقون  إهنم  يكادون؟  قلت  ا..هل  متطابقة..عفوً
من  املاليني  وربام  اآلالف  ومئات  آلالف  نفسها  تكرر  واحدة  عالقة  كأهنا  معه 
حتى  حيارصونه  االقرتاب،  عىل  ومتصارعني  متهافتني  بعيد  من  يرقبونه  املرات. 
أكثر  مبهورون  إهنم  السبب!،  هلذا  اجلدع  يشبه  ما  أنفه  أصاب  وربام  خيتنق  يكاد 
مما ينبغي، لكن أولئك املبهورين ال يعرفون شيئًا عن أحالم يقظة املشهور. وهلذا 
السبب يداخله شعور خفي جيعله يشتاق ملن ال يأهبون به وال هيتمون لشهرته..

ا بحيث يكاد يذبحه يف الظالم بسكني حرسة بارد  حيارصه حنني أن يصبح عاديً
هناءة  عليه  فيفسد  تتحقق)  لن  أهنا  يقينا  نعرف  التي  خاص(األمنيات  نوع  من 
وبام  يمكن متييزه -  بحيث ال  ا  متامً معهم  ويتطابق  بينهم  يندس  لو  نومه..يتمنى 

أهنم متشاهبون- عن أي واحد منهم!
ال  األمور  قليال..وأنّ  أبالغ  أين  فيه..ستقول  تفكر  الذي  ما  بالضبط  أعرف 
بالنسبة  تكون  قد  املطاف  هناية  يف  الشهرة  وأن   ، دائامً النحو  هذا  مثل  عىل  تسري 
لن  األمر  ألن  يفيدك،  لن  كله  هذا  لكن  وأن...،  النعم!  من  إهلية  نعمة  للبعض 
يسلم حتى مع أولئك الذين يكرسون حياهتم كلها، وأعتى جهودهم اجلبارة يف 
سبيلها، ويضيعون أعامرهم يف طلبها، ألهنم جمانني شهرة. إهنم يف النهاية يعانون 

بسبب شهرهتم..ال..ال تقل أهنم ال يعانون! فال حتاول اإلنكار.
أنت بالذات تنتمي إىل نوع خاص من املشاهري..هؤالء الذين يلعنون حظهم 
األنصبة  اهللا  قسم  حني  نصيبهم  من  كانت  أو  هبم  حلقت  قد  الشهرة  ألن  ا،  رسً
حيتفظوا  أن  يريدون  الذين  واملتناقضون  الغامضون  البرش  العباد..هؤالء  عىل 
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ويف  النافذة-  من  اخلصوصية  تفرُّ  الباب  عىل  الشهرة  تكرُّ  حني  بخصوصيتهم- 
الشهرة!  جتلب  احلظ  لسوء  بأعامل  للقيام  خلقوا  قد  أهنم  يكتشفون  نفسه  الوقت 
ا..سيموتون إن مل يقوموا هبا، ألهنم ال يستطيعون العيش بدوهنا.  ولسوء احلظ أيضً
لعلك تتذكر قول الشاعر ريلكه: «اعرتف لنفسك ما إذا كنت ستموت أم ال لو أنك 
حرمت من الكتابة. وقبل كل يشء، اسأل نفسك يف أهدأ ساعات الليل، أال بد أن 
أكتب؟» أرجوك..ال جتادل بأن هناك مهنًا أخر قد جتلب الشهرة ألصحاهبا أكثر 

ا كتاب مشهورون وأنت وحدك مثال حي عىل وجودهم. من الكتابة فهناك أيضً
أما أنا أهيا الكاتب فهل ستصدق لو قلت لك أنني لو قابلت مطربتي املفضلة يف 
ا عىل حاهلا من كثرة املعجبني ومطاردهتم  الشارع مصادفة لرتكتها ومضيت؛ إشفاقً
هلا وخشية من أن أزعجها؟ بل أزيدك من الشعر بيتًا بأين لو ارتطمت هبا مصادفة 
يف  عنه  أسمع  ومل  ا  يومً أعرفه  مل  عادي  شخص  كأهنا  هبدوء،  هلا  العتذرت  ا،  أيضً
ا  حيايت. لرتكتها مندهشة من ال مبااليت بنجوميتها وجلعلتها تسأل نفسها: هل حقً
إىل  املشاهري  معرش  يا  ا  أحيانً بحاجة  ألستم  أكون؟!  من  تعرف  ال  الشابة  هذه  أن 
ومل  شخص  بكم  مر  لو  دقيقة  لنصف  ولو  ترتاحوا  ألن  الشعور؟  هذا  مثل  شعور 

يعرفكم؟ أرأيت كم قلبي عطوف و كبري وإىل أي حدٍ أنا متضامنة مع قضيتكم.
قراء  من  اليوم  وصلتك  قد  رسالة  كله..كم  هذا  عىل  لك  سأبرهن  واآلن 
ومعجبني، وكم سوف تقرأ منها، وهل سوف تقرأ هذه الرسالة نفسها، ولو قرأهتا 
وكم  ا  ذرعً هبا  تضيق  رسالة  يوم..وكم  كل  هتملها  رسالة  كم  ترد؟!  سوف  هل 
من  النوع  هذا  مثل  عىل  اعتدت  قد  ألنك  هتملها  لكنك  تعجبك،   أخر رسالة 
تعترب  أن  يمكنك  خمطئة؟!  ستقول يل إذا كنت  وهل  خطأ؟  عىل  أنا  الرسائل..هل 

هذا كله هذيان امرأة تعشق القراءة والكتابة قبل أن تنام..ال أكثر..احرتامي.
                                                                            املعجبة العاقلة
                                                                                  س.أ.ك
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الثالثاء/١٠ سبتمرب/٢٠١٣
إىل قارئة أخر..ليست س.أ.ك

ا عىل رسالتك البديعة، ويبدو أنكِ متتلكني موهبة يف الكتابة. سيديت..أشكرك كثريً
ا..خالص حتيايت. أمتنى لكِ مستقبالً باهرً

  أ.ت.س

فقد  األقل  ينبغي..عىل  مما  أكثر  مقتضبة  كانت  رسالته  أملها؛  خيب  لقد 
ا مع حتليلها لعالقة  كانت تنتظر منـه حتليـالً مماثالً، يتفق أو خيتلف، قليالً أو كثريً

املشاهري باملعجبني.
 ومر شهران منذ ذلك احلني..

السبت/٩نوفمرب/٢٠١٣
الذي  الثقايف  الصالون  حضور  عىل  عزمها  وطنت  قد  كانت  املساء،  ذاك  يف 
بحيث  قليالً  معزولة  زاوية  يف  خلفيًا  ا  مقعدً هلا  فيه..انتقت  ا  حمارضً سيكون 

تستطيع أن تراه دون أن يلمحها هو.
وقد  املعارصة،  الرواية  عن  ملحارضته  وأنصتت  الوقت،  طيلة  باهتامم  رقبته 
زال  ال  وهل  البالد  تعيشها  التي  الظروف  يف  الرواية  دور  إىل  حديثه  يف  تطرق 
لباقي  اإلصغاء  أكملت  بالسياسة؟..ثم  هيتم  كام  به  وهيتم  األدب  يقرأ  من  هناك 
فعاليات الصالون. يف اخلتام..هتافت عليه احلارضون يريدون أخذ صورة معه أو 
نيل توقيعه العظيم عىل الروايات..بعضهم كان ينتظر فرصة ذهبية خلمس دقائق 
بعد  فيام  ليقرأها  األوىل؛  أعامهلم  إعطائه  بنجاح  يكللوهنا  احلديث  من  متواصلة 
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ا بالصداع. مللمت أوراق  ويديل برأيه فيها..مل تكن تشك يف أن رأسه كان مصابً
الزحام.. هذا  وسط  اليوم!  معها  أحرضهتا  ملاذا  تعرف  ال  التي  األوىل  جمموعتها 

وانسلت خفية إىل اخلارج حماولة أن ال تلفت دقات كعبها العايل النظر.
عىل الطريق الرسيع كانت تسري بخطىً وئيدة بمحاذاة الرصيف وهي تفكر 
يف فعاليات اليوم ويف حمارضته عىل وجه اخلصوص..كانت شاردة وفجأة ارتطم 
هبا شخص ما بطريقة أربكتها. مل تعرف إن كان بسبب رشودها أم بسبب رسعته 

وعىل من سوف تضع احلق؟
ا، لكنها كانت تشبه الركض عىل  كان يسري برسعة رهيبة وإن مل تكن ركضً
اهلادي أو عىل املايش! خطواته كانت واسعة وطويلة..كأنه هيرب من يشء ما أو 
ا غري مرغوب يطارده وخيشى هو من أن يلحق به..متجهامً قليالً إن مل  كأن شبحً
ا لوجه ومحلقت يف تفاصيله للحظات،  ا ربام بسبب وجع ما. التقته وجهً يكن كثريً
ا ألن تلك  لكنها مرت من جانبه بالضبط وربام المس كتفها كتفه. وكان مشدوهً
األمر:  لنفسه  يربر  أن  وحاول  ا؟!  حقً تعرفه  ال  أهنا  أيعقل  باال،  تعره  مل  اجلميلة 
يف  شيئًا  يفقهن  جاهالت..ال  لكن  عقل..مجيالت  وفارغات  شكل  مجيالت 

الثقافة واألدب وال يعرفن شيئًا عن املثقفني واألدباء.

FFF
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يف كل ليلة من أيام األسبوع السبعة، الليايل الفاتنة للهو والتنزه يف احلديقة، 
تقريبًا.  الليل  منتصف  عند  تنتهي  التي  سهرهتا  لتبدأ  بعيد  من  قادمةً  أراها  كنتُ 
األمان الذي كان يعم  ا، ولوال  موجودً بعد ذلك الوقت، ال يصح أن يظلَّ أحد 
واألطباء  املوظفني  لسكن  واملخصصة  للمستشفى،  التابعة  السكنية  املنطقة  تلك 
التي  احلديقة  احلني.  ذلك  إىل  يبقوا  أن  األطفال  لبعض  كان  ملا  فيها؛  العاملني 
كانت مألوفة للجميع، والتي تتكرر فيها الوجوه نفسها يوميًا بحيث إنّ أيّ وجه 
تتكون  كانت  التساؤالت؛  ويثري  ا  فورً االنتباه  يلفت  أن  شأنه  من  يكون  جديد 
متناثرة  أراجيح  بضعة  األشجار،  خترتقها   وأخر ممتدة  خرضاء  مساحات  من 
ا  مفروشً كان  عليها،  مفتوح  باب  له  القدم  لكرة  ملعب  هبا  وملحق  وهناك،  هنا 
بالرمال، ويف أقىص طرفيه تقبع شبكتي مرمى إحدامها كانت ممزقة، يف احلقيقة، مل 
ا ما كان يبقى مهمالً  ا وكثريً ا لعقد مباريات جادة إطالقً يكن هذا امللعب خمصصً
يقررون  كانوا  املراهقون،  األوالد  وحدهم  دخوله.  يف  طفل  يفكر  أن  دون  أليام 
ا عقد مبارياهتم الصغرية فيه، وصديقتها ذات الشعر البني الناعم والعينني  أحيانً
معها  أخذها  وعىل  دخوله،  عىل  غامض  لسبب  ا  أحيانً ترص  كانت  البندق   بلون 
ا، تقول هلا: تعايل لنتمشى هناك. أما ملعب «التِّنِس»  ا حني يكون فارغً خصوصً
إىل  عربه  السمع  يسرتقون  الصغار  كان  ما  ا  كثريً فاصل  بجدار  معزوالً  فكان 
الرجال الالعبني خلفه. ال..هذه ليست ذكريات حديقة، هذه قصة األرجوحة! 
شكل  عىل  ظهرها  وراء  املعقوف  بشعرها  الفستان  ذات  الصغرية  كانت 
اخلمسة  املقاعد  ذات  الصغرية   الدوارة  األرجوحة  فوق  بينهن  جتلس  ضفرية 
هيئة  عىل  املربوط  مثلها  األسود  الشعر  ذات  الثالث؛  صديقاهتا  ومتعبة.  ضجرة 
املجعد  البني  الشعر  وذات  بنعومة،  السائب  البني  الشعر  وذات  فرس،  ذيل 
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املنتصب فوق رأسها، يف املنتصف متاما، عىل شكل كعكة «شوكوال» خشنة. ألن 
ا، تتمنى لو تغريها  ضفريهتا كانت تالزمها أيام السنة كلها؛ كانت تضيق هبا ذرعً
ا، كانت حتلم بترسحية جديدة، بعد جتربتني أو ثالث جاءت النتائج شنيعة؛  يومً
الشعر  تبقي  الضفرية  أقنعتها:  والدهتا  طعامها،  الفراخ  تنكش  كام  ا  منكوشً كان 
ذات  أما  القديمة.  لترسحيتها  ريام  فعادت  استسلمت  ..وهكذا  ومجيالً ا  مرسحً
الكعكة، واملعطف البني الفاتح الذي يالزمها طيلة الشتاء، وأخيها الصغري الذي 
كعكتها.  حتب  كانت  شيئًا،  تتمنى  تكن  فلم  األوقات  أغلب  يف  كظلها  يرافقها 
ا  أحيانً حتلم  كانت  أهنا  رغم  ذيلها،  حتب  الذيل  ذات  كانت  نفسها،  يف  وواثقة 
ا. تتذكر ذات السائب التي  ا أو رضوريً ببعض التغيريات إال أن ذلك مل يكن ملحً
كانت ساخطة وتشتكي، ألن والدهتا ال تعرف كيف تضفر هلا شعرها، شعرها 
انطالقه  مجاح  وتكبح  تلمه  بتصفيفة  ما،  بيشء  حتكمه  لو  تود  يزعجها،  السائب 
ا. قالت هلا: تبديل؟! ال.. مثل..مثل ضفرية؛ تلك الضفرية احللم التي مل تأتِ أبدً

هذه ليست ذكريات رؤوس؛ هذه قصة األرجوحة!
كانت تكربهن بعام واحد وتر يف هذا العام سببًا كافيًا ملحاولة فرض سطوهتا 
إهنن  بعد،  أبواهبا  يطرقن  فلم  هن  أما  املدرسة  يف  فهي  األقل  عىل  ا،  أحيانً عليهن 
صغريات وال يعرفن مصلحتهن، ساذجات، ما خربهتن يف احلياة؟! هكذا كانت 
ا، ألنَّ انبهارهن بكوهنا يف  تربر األمر لنفسها، وربام مل تكن حتتاج هلذا التربير كثريً
ا  عامها االبتدائي األول بينام هنَّ يتحرقن شوقا الرتياد املدرسة كان يعطيها دافعً
كافيًا جيعلها حتتفظ بسلطتها ومكانتها، هي الكبرية والعاقلة واألم! أوامرها جيب 

أن تطاع ونواهيها جيب أن جتتنب. ال..هذه ليست ذكريات صديقات!
: يف كل ليلة، كانت ترتك األرجوحة الدوارة كراقص تنورة* معتذرةً

ا.. «أنا متعبة..لقد دوختني» وتنسحب كقط مشاكس يتظاهر بالرباءة، رويدً
ا ذاهبًا إىل األرجوحة الكبرية كأن كرة صوف أو سمكة مالئمة لوجبة لذيذة  رويدً
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يف انتظاره. كانت األرجوحة الكبرية تتحرك يف اجتاهني فقط؛ هكذا من الشامل 
للجنوب(فوق-حتت) وغالبًا ما كانت تتحرك ببطء، ألن أوزان املراهقات من 

عمر الثالثة عرش حتى العرشين التي كانت حتتل مقاعدها دائام تثقلها.
دائامً  اخلبيثة  وحجتها  األطفال،  برباءة  وسطهن  تندس  كانت  مرة،  كل  يف 
هذا  كان  والغثيان (ربام  بالدوخة  تشعرها  التي  الصغرية  األرجوحة  حتب  ال  أهنا 
تتظاهر  ثم  ناعمة  بقوة  نفسها  وتفرض  حقيقيًا!)  سببًا  يكن  مل  لكنه  ا،  صحيحً
باالستحياء وتطرح السؤال متصنعة االستئذان بعد أن تكون قد جلست فعال: 
ممكن أقعد معاكم؟ ربام لدهشتهن أو صدمتهن كن يصمتن، هذا حال األغلبية، 
ربام  واضح  امتعاض  يف  بوزها  تلوي  وثانية  تفضيل،  باقتضاب:   ترحب  واحدة 
منظر  كأهنا  القدم  ألمخص  الرأس  أقىص  من  ترمقها  الثالثة  عبثًا،  ختفيه  أن  حتاول 
مثري لالهتامم، وأخريات يتابعن ثرثرهتن غري عابئات بمجيئها. واحدة من بينهن 
فقط  عنها،  مسؤولة  بأهنا  غريب  شعور  قلبها  وخيرتق  بود،  ترحب  كانت  فقط 
ألهنا صديقة أختها؛ تلك اجلالسة هناك، ختتال عىل مهل رسي بذيلها اجلميل مع 

! أنه مل يكن طويالً
تغني ذات البوز بصوهتا البديع فيثنني عليها:

صوتك حلو قوي . -
غني تاين.  -
لديكِ املوهبة.  -
من املمكن أن تغني يف مرسحيات فصوتك مالئم.  -
سيقتلني بابا ! -

وتستأنف الغناء. تلك السمينة الشقراء حتكي هلن كيف أهنا قد وطأت ماء 
محام السباحة املتنقل، الذي وضعوه يف املربع األخرض الصغري، املطل عىل عيون 
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أنه  وقال  األمر  هلذا  بشدة  أخوها  غضب  وكيف  باميوه،  منزهلم  باب  أمام  املارة 
! تقول هلن أيضا أهنا تتمنى لو تصبح ممثلة.. سوف يتربأ منها بينام أبوها مل يبالِ
فتاة  بسنوات  ذلك  بعد  ملحت  عندما  يوم  ذات  دهشتها  كانت  كيف  اآلن  تتذكر 
متثل قصة حب يف فيديو كليب، ال تعرف من غناه وال تتذكر كلامته..مرت أمام 
عينيها عىل الشاشة، كانت تشبهها إىل حد كبري. تتنهد واحدة وتقول: أمتنى أن 

أصبح طبيبة. ويتبعها صوت أخر: نفيس أشتغل سكرترية.
عن  باهتامم..خترج  هلا  فينصتن  حبها  قصة  عن  حتكي  البوز،  ذات  تتكلم 
اندماجها فجأة كأهنا تلمحني ألول مرة..تلوي شفتيها مستعدة للهجوم..«أنتي 
ا أن تلك املراهقة  قاعدة معانا ليه؟ قومي العبي مع أصحابك» تدرك حلظتها متامً
البغيضة ختشى من فضح أرسارها العاطفية..حتزن ألهنا تفكر فيها هبذا السوء..
ال تعلم أهنا ليست رشيرة إىل هذا احلد! تريد أن تقول هلا: رسك مجيل وأمتنى أن 
يكون عندي مثله. تعوزها اجلرأة، تصمت ساكنة ومرتبكة ال تعرف ماذا عليها 
قوي..إيه  ملضة  انتي  بس  ال  هلا:  ستقول  القادمة  الليلة  (يف  تقول.  أو  تفعل  أن 
اللامضة دي كلها؟ تسأهلا برباءة: يعني إيه ملضة؟ - يعني انتي ما تعرفيش؟! – 
واهللا ما اعرف. – كذابة. تلمزها التي إىل جانبها: عيب..اتركي البنت يف حاهلا.) 

خترج البنت املبوزة عن طورها وترصخ فيها: قومي يالال.
تنفلت أعصاب أخت صديقتها: إنتي بتكلميها كده ليه؟! ملكيش دعوه بيها.
تتدخل الشقراء ملطفة: دي صغرية يا مجاعة..مش فامهة حاجة..يعني مش 

هتفهم اليل انتي بتحكيه يا سوسو.
تعرتض سوسو: مني قالك إهنا مش فامهة؟!

املؤيدة  األصوات  فتتداخل  الرأي  إبداء  يف  اجلميع  يشارك  ما  ورسعان 
واملعارضة بصخب:
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لتذهب وجتلس مع من يف عمرها. -
- . ال شأن لكِ
هيا يا صغرية..اذهبي. -
إياكِ أن تنرصيف! -
هيه كانت مرجيحة أبوكي؟! -

يف كل مرة كان اجلدل ينتهي بأن تنسل خجلة من بينهن فجأة وكلها أسف 
ا جتنبًا  داخيل أهنا تسببت يف هذا الرصاع. تعود إىل صديقاهتا قبل أن ترتكهن جمددً
ا من بعيد، وهي  للدوخة. وجتلس وحيدة فوق احلشائش اخلرضاء، ترقبهم مجيعً
ا كم  تقلب األرسار التي عرفتها الليلة يف رأسها، وتفكر أهنا لن خترب صديقاهتا أبدً
ا مثرية وال مشاريع أحالم مثل  أن أحاديثهن تافهة ومملة! وأهنن ال يمتلكن قصصً
القادمة  الليلة  حتني  حتى  االنتظار  من  بد  وال  الكبريات.  من  تسمعها  التي  تلك 
 !ليتسنى هلا أن تكرر املشهد نفسه، الستبدال دوخة كاملة بنصف دوخة أخر
األمس.  فضيحة  رغم  ا  غدً وسطهن  االندساس  من  نفسها  متنع  أن  تستطيع  لن 

ال..هذه ليست قصة األرجوحة؛ هذه حكاية البنت التي كانت تركبها!
*رقصة شعبية يرتدي صاحبها تنورة بألوان الطيف ويظل يدور مع األحلان وربام حيمل 

شيئا فوق رأسه أثناء الدوران.

FFF



١٦

ÅÜe<Ì÷^u

- األشياء التي حتدث يف الواقع، يمكن تصديقها بسهولة مهام كانت صعبة 
أو مدهشة، ولكن حول هذا احلدث إىل قصة ولن يصدقك أحد.

ومن  الواقعية  عنرص  من  قصتي  بخلو  وسيتهمونني  نعم..أعرف..بل   -
الصدق الفني.

.. (أراد أن يقول له شيئًا، لكنه قاطعه..) - وضع يده عىل صدره: آه..إنّ
- دعك من هذا، سأحكي لك قصة واقعية حدثت بالفعل.

- هات ما عندك..ال..انتظر، هل هي حزينة؟
- لن تعرف بعد..سوف تعرف عندما أحكيها.

- أكره النهايات احلزينة، ليت هنايتها تكون سعيدة هذه املرة..
ا: رأ الدنيا منذ يومني، ثالثة، ال تتذكر بالضبط، جاء  - إذن، اسمعني جيدً

إليها ببنية ضعيفة وحجم صغري أصغر ممن هم يف مثل سنه!
 لفته يف فوطة ناعمة، ووضعته إىل جوار املدفأة اآلمنة..أوصت ابنتها الكرب
عند  وضعته  لقد  ا،  جيدً به  اهتمي  أعود،  ا  غدً اليوم،  مسافرة  أنني  تعرفني  قائلة: 

املدفأة، بعد قليل خذيه إىل إخوته.
- ناظرة إليها بحرسة : أمي..أأنتِ متأكدة ؟ شكله ميت!

- ال..مغمىً عليه فقط، البد من أنه سوف يفيق.
كالقرد،  ويتنطط  ويلعب  يلهو  وأخذ  الفوطة،  من  الشقي  خرج  قليل،  بعد 
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ا وأعادته إىل مكانه األول حيث إخوته األكرب حجامً وبصحة جيدة  فرحت كثريً
يلهون مثله ومعه.

يا  عليه..أوه،  لتطمئن  أدراجها  عادت  حتى  دقيقة  عرشين  من  أكثر  متضِ  مل 
ا،  إهلي، حالة رصع، كان يتشنج، لقد عاودته حالة الربد الشديد، إنه يرتعش جمددً
يرتعش بشدة. محلته برسعة وأعادته ثانية إىل جوار املدفأة..وبني اليأس واألمل، 

بني أن يتحسن وأن...، قررت أال تلقي إليه بنظرة أخر حتى حيني الصباح.
يف الصباح، فور أن استيقظت من نومها، وقبل أن تغادر رسيرها، تذكرته..
هرعت لتطمئن عىل صحته..هاهلا املشهد..كان ملقىً كيشء..كيشء ميت! عيناه 
مغمضتان كليًا..ودون أن تلمسه عرفت أن أطرافه متيبسة..كان هناك، ساكنًا ال 
حراك فيه، كأنه قطعة خشب مسندة! قفصه الصدري ال يعلو وال هيبط..روحه 
تبدو وكأهنا ليست فيه..عيناه مغلقتان بشكل يدعو لألسى..كل ما بقي منه جمرد 

جسد جامد، ووجه ثابت عىل وضع استغاثة، بمالمح حزينة!
يعطي  الرقم  لليأس!  يا  األزرار،  عىل  ضغطت  اهلاتف،  سامعة  تناولت  بقلق، 
ا، ها هو، صوت جرس..حتدثت معها: أمي..أعتقد أنه قد مات. «مشغول»..وأخريً

جاءها صوهتا عرب اهلاتف هبدوء:ال بأس، من املؤكد أنه قد أصيب بنزلة برد، 
لدينا منه الكثري! وأقفلت اخلط.

ا وبحذر ورفق من  ا بالستيكيًا صغريً إكرام امليت دفنه، ولكن، تناولت كيسً
ا  يمسك احلي، أمسكت به..أحست أصابعها بأطرافه حتت الكيس متخشبة متامً
ودافئة عىل عكس املفروض..هل قتلته املدفأة؟ شدة احلرص واخلوف؟ ال أحد 
يعرف! ووضعته يف صندوق القاممة بأسف! هل أعجبتك هذه القصة؟..حسنا..

سأصارحك باحلقيقة: تلك ببساطة كانت قصة حياة كتكوت!
يلَة األخري الذي سحبه عن  جِ نظر إليه دون أن يعلق، وربام أعاقه نفس النَّارَ
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عقوهلم  عىل  اهلائمني  املخرضمني،  املقهى  زبائن  كل  الكريس..مثل  ذلك..وعىل 
يف املجهول، املتفكرين فيه، املتأملني يف امللكوت..يمم وجهه شطر األفق البعيد، 
ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  للدنيا  يأتون  اللذين  الناس  كل  ثم..مثل  ونظر، 
مجيعا..آه.. آدم  أبناء  مثل  وعرضها،  طوهلا  خطوط  كل  وعند  وجنوهبا،  وشامهلا 

لقد فارق احلياة!

- ماذا؟! يا رجل..ألن تقول رأيك يف قصتي اجلديدة؟
- ماذا جر..يا أستاذ؟

- ال يشء..كنت أحكي له قصة الكتكوت.
- سبحان اهللا.

- وحدوه.
- ما (حدش واخد) منها حاجة.

و تعالت أصواهتم بالصياح واجللبة.

FFF
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أعوام  ثالثة  الكتب..منذ  بني  بزهو  مكانه  يأخذ  ا  جالسً هناك،  الكتاب  كان 
تقريبًا وهو ينتظر!

أحبت بشدة كتاب ألوان أخر*..جلست مع نفسها تفكر يف أسباب ذلك 
فاكتشفت أهنا كانت دائامً تكره وال تطيق كتب السري الذاتية، ألن تلك الكتب 
والغرور  الصلف  من  به  بأس  ال  وآخر  امللل،  من  كبري  قدر  عىل  حتتوي  كانت 
اخلفي الذي جيتهد صاحب السرية يف إخفائه أثناء الكتابة، لكن عىل من؟! هكذا 

قالت لنفسها.
عادي  كإنسان  حياته  قصة  يروي  كاتبه  بأن  شعرت  ألهنا  فقط  ليس  أحبته، 
ا، ألن السرية الذاتية هذه املرة كتبها  له قصة حياة كسائر البرش، ولكن ربام أيضً
مشوقة  سريته  جاءت  وهلذا  القصص»،  يكتب  كيف  ا  جيدً يعرف  روائي«رجل 
يرسد  األشياء..ألنه  من  كثري  يف  معه  تتفق  ألهنا  ا،  كقصة..وأخريً وممتعة  ا  جدً
املرتمجة  أجادت  التي  نصوصه  عباراته..وجلامل  من  كثري  وتعجبها  ممتع  بشكل 

البارعة سحر توفيق ترمجتها.
املطبخ.. إىل  فزعة..هرعت  املغيل  الزيت  صوت  عىل  خواطرها  من  أفاقت 

هاهي قد حرقت البطاطس..نظرت إىل أخيها الداون* املرح وهو جالس أمام 
الطبق  ينتظر  الفارغ..كان  البطاطس  طبق  إىل  متشوقتني  بعينني  حيدق  «الطبلية» 

اآلخر..الدفعة اجلديدة من البطاطس.
هذا  تقرأ  أن  برسعة..تريد  كامالً  كتابه  قراءة  يف  كثريا  ترتدد  لتكتب:  عادت 
الكتاب ببطء..فهي ال حتبذ أن تعيد قراءة نفس الكتب التي قرأهتا من قبل..تبدو هلا 
عبارة تولستوي: «الكتاب الذي ال يستحق أن تقرأه مرتني ال يستحق أن تقرأه مرة 
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واحدة» عبارة براقة، لكنها ال تطبقها، بمعنى آخر: ال تؤمن هبا بشكلٍ كامل..أو 
ا عرشات  ربام حتتاج إىل تعديل فهمها هلا ليصبح: الكتاب اجليد يستحق أن تقرأه حقً

ا!  ا جيدً املرات، ولكن إن مل تقرأه للمرة الثانية فهذا لن يعني أنه ليس كتابً
إهنا  نفسية».   جدو» وبخاصة  القراءة  إعادة  من   جدو جتد  هلا..ال  بالنسبة 
ا يف أن تستعيد نفس األحاسيس  لو أعادت قراءة نفس الكتب فلن جيدهيا هذا نفعً
ا بحرف..إن األثر الذي ترتكه الكتب  األوىل للحظات قراءة نفس هذه الكلامت حرفً
اجليدة يف نفسها..الكتب التي حتبها..ينطبع يف داخلها لألبد..وتصبح له هناك جذور 
عميقة ال مرئية..لكنها مع ذلك ال تستطيع استعادة نفس األحاسيس األوىل ونفس 
أن  ببطء..ختشى  الكتاب  هذا  تقرأ  أن  تريد  السبب  األوىل..هلذا  للمرة  القراءة  متعة 
الرف.. عىل  وضعته  السبب  ذلك..هلذا  بعد  استعادهتا  تستطيع  ال  متعتها..ثم  تنفد 

سوف تعود إليه فيام بعد..عندما تشتاق لبعضٍ منه وهي تقيل بطاطس..

*كتاب ألوان أخر هو سرية ذاتية ومقاالت وقصة للروائي الرتكي أورهان باموق..
*أطفال متالزمة داون
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كنت أعرف منذ البداية أنكم تعشقون البهرجة، البساطة يف حد ذاهتا يمكن 
أن تصيبكم بالغثيان ومن املحتمل أن تشيحوا بوجوهكم عن أي مظهر بسيط. 
ألنَّ عيونكم تعودت عىل البحلقة يف كل ما خيص اآلخرين؛ حتتاجون إىل كمية 
أنتم  املفضلة.  هوايتكم  ممارسة  من  تتمكنوا  لكي  والفاقعة  املعقدة  التفاصيل  من 
يف حاجة باستمرار إىل أن جيذبكم يشء ما..ليس لديكم وقت لتضيعوه يف التأمل 
واالختيار..عندما كانت األضواء مسلطة عىل مدونتي، وقعتم يف جرهتا كام يقع 
احلياة ..  عن  نظريتكم  هتافت   مد يف  وحيد..أفكر  اآلن  الزهر..أنا  عىل  النحل 

وعن أهنا جيب أن تعاش باستسالم وخنوع وبكمية معقولة من بالدة العقل.
تتلقونه.. سوف  ما  الختيار  جاهزين  للتلقي..لستم  جاهزون  دائامً  أنتم 
تعبدون املظاهر وسوف حتصلون يف امتحان البحث عن جوهرة عىل درجة صفر.

والطقوس  - التمرينات  ببعض  أقوم  كنت  جديدة،  قصة  كتابة  من  ألمتكن 
اخلاصة، تعرف أن األلوان والصور تلهمني، قمت بتغيري التصميم أكثر من 
مئة مرة..ال، ال تقل أين مهووس بالبهرجة مثلهم، واحسب حساب أين يف 
للغاية  بسيط  تصميم  عىل  قراري  استقر  احلاسوب  أغلق  أن  وقبل  النهاية، 
بعد أن حصلت عىل الطاقة امللهمة التي أبتغيها. بعد يومني، وعندما أعدت 
مرور  قل..بعد  قد  والتعليقات  الزوار  عدد  أن  وجدت  احلاسوب،  تشغيل 
أسبوع، يقل أكثر، هاهو يف انخفاض مطرد..هل تصدق أن هذا حيدث فقط 
عليه،  ليتفرجوا  املدونة  إىل  يدخلون  أهنم  أعرف  أكن  مل  التصميم؟!  لتغيري 
كنت أعتقد أهنم هيتمون بام أكتبه، ظننت أن كتابتي جتذهبم كمغناطيس، من 
املحتمل أهنم كانوا يقرؤون بضعة مجل ويتجاهلون البقية من كل موضوع 
ثم يعلقون بفرحة االبتهاج بالتصميم، يثنون عىل ما مل يقرؤوه..هل تعرف؟ 
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سوف ألغي هذه املدونة، سوف أحذفها. ال تقل أن زيادة عددهم تتناسب 
هل  عينيك  جتاه  الكشاف  ضوء  أسلط  اجلديد..عندما  التصميم  مع  عكسيًا 
ترغب؟  الثالجة..هل  من  اجلبن  شطرية  أحرض  سوف  بالسعادة؟  تشعر 
كنت  عندما  الصغرية  طموحايت  األمان،  يف  األمل  طوفان  تغرقني،  دموعي 
العهد!  ذلك  يف  الطفولة  براءة  من  يشء  فينا  يزال  ال  كان  اجلامعة،  يف  طالبًا 
مل  خري،  فاحتة  اعتربناه  بجنون،  واحتفلنا  التخرج  يوم  ابتهجنا  كيف  أتذكر 
نكن نعلم أنه فاحتة بؤس وبطالة، كان يوم نحسنا، مل يكن يوم حظ أو سعد. 
أمل تدرِ بآخر مصيبة؟ أمي باعت قطعة األرض اليل حيلتنا حتى تقيم عرس 
غساالت؛  ثالث  هلا  اشرتت  تصور؟!  حر».  «سِ قاعة  يف  الصغرية  أختي 
واحدة أوتوماتيك لألطفال، وواحدة أوتوماتيك للكبار وواحدة عادية..ال 
تقل أننا مالك أطيان يا حبيبي..كم مرة قلت لك أن جدي كان يفلحها ثم 
قريب،  عام  نشحذ  الزراعي..سوف  اإلصالح  قانون  بعد  نصيبه  من  كانت 
الزواج  وبينك  بيني  الزواج،  يف  أفكر  حتى  األقل  عىل  ا  عامً ثالثون  أمامي 
بديل  حلم  ومليون  عمله  يمكننا  آخر  يشء  مليون  من  يشء  عادي،  حدث 
باستطاعتنا أن نحلم به، ولكنها نظرتنا السخيفة للحياة كمجتمع، هي التي 
العمر،  تاريخ  يف  اإلطالق  عىل  األهم  احلدث  أنه  عىل  للزواج  ننظر  جتعلنا 
والذي حيتاج إىل كل هذه الضجة التي ثالثة أرباعها نفاق اجتامعي وفشخرة 
كاذبة، وكل هذا االحتفال غري املربر، واالبتهاج اهلستريي املريض، أمل ينتبه 
أحد وهو واقف يتفرج عىل رقص الناس يف فرح إىل  أنه يقف يف زار؟! خالد 
ماذا دهاك؟ اجلبن من النوع الذي حتبه يا فتى..ال تقل أين كنت أحتدث مع 
ال  لك  قلت  مرة  كم  عزيزي..  يا  آه  نائم؟  أنت  الوقت..هل  هذا  كل  نفيس 
الكتاب  ليس  وحدي؛  لست  رجل،  يا  غريبة  طقوس  لديك  املطبخ،  يف  تنم 
غرفة  كلها  الشقة  أن  صحيح  ختصهم،  عجيبة  ا  طقوسً يمتلكون  من  فقط 
ومحام ومطبخ، مساحتها عىل بعضها ال تكفي لكي «تنجعص» ومتد رجليك 
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أمامك يف جلسة مرحية، ولكن الغرفة عىل أية حال أوسع من املطبخ، ما الذي 
جيربك عىل أن تكور نفسك هكذا ؟..استيقظ..موعدنا مع مسابقة الوظيفة 
التي  الزجاجة  هذه  ما..ما  الالبتوب  حاسب  يدك  وسع  يقرتب..آه  اجلديدة 

تسقط من يدك..ملاذا يرتاخى كفك هكذا؟ يا خالد...

FFF



٢٤

ÌŞœä÷]

IMI

إهنا  الصورة؟  هذه  أتشاهدون  الفوتوغرافيا،  جمال  يف  عادل..أعمل  اسمي 
ا براية بيضاء،  صورة حقيقية..لقد التقطتها حني كنت هناك؛ رجل يسقط ممسكً
يتيمة ووحيدة، وقتها مل يكن مع أي رجل آخر أو أية امرأة راية مماثلة..لقد كان 
أال  نصحته  الشارع  ذلك  عىل  املطلة  غرفتي  نافذة  من  أرقبه  وأنا  بالفعل،  ا  جمنونً

يفعل، لكنه مل يمتثل لنصيحتي. 
أن  رغم  يفعلوا!  مل  ولكنهم  كبطل،  يمجدونه  سوف  أهنم  يعتقد  كان  ربام 
ا، ولكنه الرجل املشهور الذي  قنوات كثرية قد نقلت صورته؛ لقد أصبح مشهورً

مل يتحدث عنه أحد ومل يسأل أحد عن اسمه، إنه مغمور عىل أية حال! 
وزمانه؟  عرصه  فيلسوف  أم  جمتمعه؟!  مصلح  نفسه؟  يظن  كان  من  األبله؛ 
وروح  واملحبة  والسالم  التهدئة  عن  بكالم  يرطن  وأخذ  املنتصف  يف  وقف  لقد 
مل  وهم  له؟!  يستمعون  سوف  أهنم  يظن  كان  وهل  كيف؟!  الواحد..  الشعب 
ا وثقافةً ووعيًا يف املجتمع؛ النخبة.  ا ووضعً يستمعوا ملن هم أهم منه وأعىل مركزً
هل كان تصور هذا الرجل، كال..مل يكن هذا التصور تصوره وحده، ولكن 
هل كانت شجاعته وتضحيته بنفسه أكثر منهم مجيعا؟ هل كان أنبلهم وأكثرهم 
الوغد الذي يقف بني  اجلاهل – من وجهة نظرهم– خريج اإلعدادية،  وعيا؟! 

زمالئه املعتوهني! لقد حدث هذا بالفعل وقد رأيته بأم عيني. 
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عرب  البلهاء  الغفرية  للجامهري  يتحدثون  الوثرية،  كراسيهم  يف  جيلسون 
الفتنة  عبارات  بأقالمهم  خيطون  الربامج،  هذه  يف  ضيوف  هم  أو  الشاشات 
حيرضون  الفرقة،  ألجل  الناس  وحيشدون  النفوس  يف  نارها  يشعلون  والوقيعة، 

ويزيدون من تأزم األوضاع، يدسون السم األرعن يف عسل الثورة املجيدة . 
IOI

احلي  الرصاص  أصوات  رؤوسهم،  فوق  وتنهال  اقط  تسّ األحجار  كانت 
جتاه  مصوبة  بعنف  تدوي  كانت  اخلرطوش  وطلقات  املطاطي  والرصاص 
متأل  للدموع  املسيلة  وهناك..الغازات  هنا  مشتعلة  النريان  املقابلة..بعض  اجلهة 
شعب  هناك  كان  غريبة؛  حرب  رحى  تدور  كانت  الشارع  ذلك  األجواء..يف 

وقف وحتمس وهتف وتقاتل مع نفسه! 
منديالً  الرسمي،  بنطاله  جيب  من  عجيبًا  شيئًا  املجنون  الرجل  وأخرج 
ألغراض  املايض  الزمن  يف  يستعملونه  كانوا  الذي  ذلك  قامش قديم،  من  أبيض 
أنتم تعرفوهنا؛ وسيلة غوث ونجدة أثناء الزكام، تقف به أم كلثوم ملوحة بخفة 
وهدوء عىل املرسح إذا كان من احلرير، هتديه احلبيبة للحبيب – ذكراها اخلالدة 

صعبة . وداع  حلظة  هبا  – ليحتفظ 
IPI

التهدئة  عن  كلامت  عال  بصوت  ورطن  ولوح  وقف  متاما،  املنتصف  يف 
والسالم واملحبة وروح الشعب الواحد..بحذر من يقرتب من عدو لدود تقدم 
بعض املجانني من اجلهة املقابلة إليه، خطوة.. خطوتني ثم يرتاجعون – إهنا أزمة 
ثالث..أربع  خطوة..اثنتني..  يرتاجعون،  ثم  ثالث  خطوتني ..  ثقة – خطوة .. 

ثم دوت أصوات الرصاص من جديد مصوبة جتاههم.
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ليتقدم  عاد  ثم  الرصاص  إطالق  عن  يتوقفوا  أن  زمالءه  ليقنع  الرجل  عاد 
نحو اجلهة املقابلة دون أن يتبعه جمنون واحد. 

هبذا  أصواهتم  علت  املجانني  بعض  سلمية..سلمية..سلمية..سلمية. 
اهلتاف وفجأة، قذفت األحجار من جديد. أعاد الكرة غري مرة، ظل واقفا بينهم 
ا..ثم  رشقً ينعطف  ثم  يتحقق!  مل  ومهي  لشامل  تشري  كبوصلة  ا  متامً املنتصف  يف 
ا  ا كأهنا لعبة شد احلبل. وهؤالء يتقدمون ثم يرتاجعون خيفةً وحذرً ينعطف غربً
يعودون  ثم  الرصاص  إطالق  عن  يتوقفون  أماكنهم..تارة  يف  ثابتون  واآلخرون 
ملا هنوا عنه..استمر الرجل يف جنونه ومتاد؛ وعىل أية حال فقد دفع ثمن غلطته 
واندفاعه وهتوره املشئوم..للمرة األخرية نصحته أن يرجع عن غيه، لكنه مل ينثنِ 

عام يفعله. 
IQI

وأشياء  الرصاص  أصوات  واندلعت  األحجار  وتساقطت  التهدئة  فشلت 
ا – ليس بسبب أية أنواع من الغاز –  أخر من جديد..وبكى الرجل بكاء مريرً
ا..ال أدري؛ إن كانت قد أصابته  وأصابته بعض األحجار بجروح فادحة..وأخريً

حقا طلقة؟!..لقد سقط! هذه السقطة! 
من مذكرات الشهيد عادل نجيب.
عيون  شارع  عن   أخر وشهادات  ووثائق  وصور  أشياء  إليكِ يا ملى  مرفق 

احلرية – حممد حممود سابقا– 
                                                         صديقـتك أمــل

ا يف : ٢٠٣٠/١٢/٤                                                          حتريرً
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الكتب املوضوعة عىل األرفف دون أن يقرأها أحد
الفناجني املوشاة بالزخارف مغلقٌ عليها دوالب التحف

دون أن يرشبوا فيها
بكالت الشعر التي ختلصتِ منها

كلها كانت عالمات ضمن الزمن!

أشياء  عمل  عىل  تقدم  أن  يف  حيايت..التفكري  طيلة  الزماين  والقلق  «اخلوف 
ترسل  كأن  واملقبول؛  للمعقول  احلديثة  باملقاييس  ومقبولة  معقولة  تصبح  تعد  مل 
رسالة البن خالتك عرب الربيد بدال من أن ترسلها عرب اهلاتف املحمول أو تتخىل 
يطاردين.. ظل  شبح  املألوف  اخليول..غري  جترها  بعربة  لتستبدهلا  سيارتك  عن 
ذكريات قديمة لعنة احلنني إليها مل تربح روحي للحظة واحدة..ظللت أقدم رجالً 
ا أكثر مما ينبغي.. وأؤخر األخر..بقيت يف مكاين وأغلب الظن أنني كنت جبانً
مل  تفكريي،  حدود  ليتجاوز  هذا  محايس  يكن  مل  اجلبان،  احلد،  عن  الزائد  احلامس 
ملموس. ومل تكن هذه  يكن حتى لينطق به لساين فضالً عن أن يتحول إىل فعل 
األشياء التي كنت أحتمس هلا يف الرس لتضفي عيلّ صبغة أو لقب رجل جمنون لو 
أين قد فعلتها حقا ، لكنها كانت لتضفي عيلّ صفة غريب، متقوقع ، كائن برشي 

يعيش يف عرص آخر، عاجز عن التكيف، رجعي، ولكن آه ماذا أقول لكم؟!
لقد استجمعت قويت للقيام بكل هذه األشياء ذات يوم..هكذا، دفعة واحدة؛ 
ا فيه من أقىص رأيس إىل أمخص قدمي؛ ذلك العار  إن عار اجلبن الذي كنت غارقً
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ظل  وحدي..قد  غريي  اإلطالق  عىل  أحد  به  يعلم  مل  الذي  املجهول  الغامض 
ا يف احلياة هو  جاثامً كعبء ثقيل فوق صدري وما كان يدفعني إىل االستمرار حقً
ا ما ال بد أن أمتلك الشجاعة احلقيقية  ا..يومً أنني كنت أمني نفيس دائامً بأين يومً
باملقاييس  املكبوتة  الصغرية  وأحالمي  التافهة  رغبايت  العبء.  هذا  من  ألختلص 
ا ما فاعلها وحمققها ال حمالة. احلديثة للمهم والكبري كنت أعزي نفيس دائامً بأين يومً
أردت أن أغسل عاري القديم؛ فاستجمعت شجاعتي ذات يوم وانفجرت، 
ومذ ذاك احلني وقد التصق يب عارٌ آخر جديد، عارٌ من نوع معلوم. اآلن..وأنا 
تقرءوا  أن  حتى  حتبون  ال  أنكم  ا  جيدً أعرف  عمري؛  من  اخلمسني  مشارف  عىل 
جديد،  هو  ما  وكل  تروقكم  الصغرية  اخلمسينيني..األعامر  الرجال  قصص 
ا له يف قلوبكم، ولكن ماذا سيتعني عيلّ   حديث العهد ومتطور ال يزال جيد مكانً
أن أفعله؟ ما باليد حيلة وأنا رجل مسكني..من يبايل ألجيل؟ بل من يبايل ألجل 
نفسه؟!..ال زال أمل يب أن أجد من يقرأ قصتي ويصدقني ويسعى لتحريري من 
عاري اجلديد..إن قضيتي ال يمكن تقدير الدفاع عنها بامل أو أي أجر من نوع 
آخر أو حتى شكور..إهنا قضية اإلنسان ما دام حييا فوق هذه األرض وحتت هاته 
كان،  أيا  بثمن  تقديرها  يمكن  فال  بأكملها؛  البرشية  رشف  متس  قضية  السامء، 
أما  مزيف،  عار  فهو  جانبا؛  وننحيه  عاري  لنضع  عاري،  من  اآلن  دعكم  ولكن 
ا ماذا اآلن؟.. العار احلقيقي فهو عاركم أنتم- اآلن..سنر فيام بعد..سنر معً

وماذا غدا سيكون؟»

(هكذا  مقرف  منظر  عىل  املطلة  رشفته  يف  وقف  الثانية،  روايته  مفتتح  أهنى 
الزحام  يف  املتناثر  الصغري  ذقنه  وشعر  الشاردة  بنظراته  حدق  يصفه)،  أن  اعتاد 
املروري اخلانق، وكمن ينتقم من نفسه لسبب غامض أو من يتمنى املوت وربام 
كشخص حزين؛ تنشق عوادم السيارات بعمق واستمتاع..تروق له هذه الروائح 



٢٩

وتأرس مزاجه؛ إهنا بالنسبة إليه أحىل من مذاق سيجاره الصباحي؛ هذه الروائح 
منعشة وقد أدمنها منذ فرتة طويلة رغم مقته الشديد ملصدرها.  يف املساء، خيتتم 
تلك  آخر..يف  سيجار  بتناول  واملوسيقى  واحلزن  والكتابة  بالقراءة  احلافل  يومه 
اللحظة، عندما كان يقف يف الرشفة فكر يف روايته األوىل، وكيف أنه ال واحدة 
من عرشين دور نرش خمتلفة قد قبلت بنرشها، إهنا رواية جيدة، ليس ألهنا روايته، 
نقاد  عىل  عرضها  أن  بعد  بنفسه  هذا  من  تأكد  لقد  احلقيقة،  هي  هذه  ألن  ولكن 

خمرضمني قالوا آراءهم فيها برصاحة وأثنوا عليها بكثري من الدهشة واالنبهار.
 تذكر كيف رفض أن يقدم أحد هؤالء النقاد هلا، كان وال يزال يقول لنفسه: 
سوف  الغالف  ظهر  عىل  مجل  بعدة  نطق  قد  الفالين  الناقد  قلم  ألن  ال..ليس 
دامت  وما  تُقرأ  أن  تستحق  ألهنا  فقط،  يشرتوهنا  سوف  روايتي،  الناس  يشرتي 
حقا رواية جيدة فأين هي املشكلة؟ أألهنا ليست جذابة؟ وال تتحدث عن الدين 
أو اجلنس أو السلطة؟ ألهنا ليست مثرية للجدل أم ألن موضوعها يتحدث عن 
التعليم؟ هل هي رواية مملة؟ ربام ألهنا لن حتقق العائد الكايف من شطائر املبيعات 
التي سيفتح جمرد التفكري يف لذهتا وحجمها شهية أي دار نرش حمرتمة هلا اسمها 
املرموق ومضموهنا املبتذل يف عامل النرش لنرشها بل وإعادة طبعها مرات ومرات.
يزورها  أن  اعتاد  التي  املكتبة  ممرات  بني  وجييء  يروح  كان  كيف  تذكر   
ا تلك الكتب الرديئة  ليقتني منها كتبًا جديدة مطلع كل شهر ميالدي، تذكر جيدً
ا؛  بعناوينها الرخيصة املوضوعة عىل األرفف اخلاصة بالكتب األكثر غالءً ومبيعً
مل يلوث أصابع يديه يوما بلمسها، لطاملا احتقر هذه النوعية من الكتب «اخلفيفة» 
أكثر  يوم،  بعد  ا  يومً عقوهلم  وتسطيح  أمواهلم  مقابل  للناس  الوهم  تبيع  التي 
ا لفعل  فأكثر، بنصائحها املبارشة حني تزعم أهنا قادرة عىل جعلهم أكثر استعدادً
كانت  نفسها  الكتب  هذه  مؤلفي  أن  إليه  يْت..خييل  وكَ يْتِ  كَ وحتقيق  وكذا  كذا 
ا  كان هدفهم األول هو أن تصبح  ا أثناء تدبيجها وحتديدً هلم أهداف رخيصة متامً
ا. تذكر عىل وجه اخلصوص العناوين التي ختص  كتبهم هذه يف قائمة األكثر مبيعً
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كتابك  جتعل  كيف  واحد؟  عام  يف  كتابك  من  نسخة  مليون  تبيع  كيف  حالته: 
جائزة  عىل  حتصل  كيف  ا؟  ناجحً ا  كتابً تكتب  كيف  ا؟  مبيعً األكثر  قائمة  يدخل 
أدبية؟ كيف وكيف وكيف..أال توجد ملاذا واحدة؟! تذكر كيف تكررت الفكرة 
نفسها كام تدور يف رأسه دائام وهو يطل به من الرشفة ذات يوم ودون وعي منه، 
يف حلظة اشمئزاز حقيقي؛ بصق، سقطت بصقته وكادت أن تتسبب له يف مشكلة 
الذي  عليه  املبصوق  يراه  ال  حتى  رأسه   مستو من  ا  فورً خفض  أنه  لوال  كبرية 
وقف ينظر للمبنى يف غيظ شديد دون أن يعرف عىل وجه الدقة يف أي طابق ومن 

أي رشفة بالضبط قد سقطت البصقة؟
وهو  تنتهي  ال  التي  السيارات  مرور  ا  خمرتقً الشارع  يف  عليه  املبصوق  سار 
لشارع رمسيس، لقد  الناعمة  أرضية األسفلت  ا عىل  يلعن ويسب ويبصق أيضً
استشاط غضبًا، حالته كانت تيش بأكثر مما يمكن أن حتمله بصقة غري مقصودة 
من معان عفوية ونوايا مل تكن سيئة يف طياهتا! يف تلك اللحظة، بدا الرجل وكأن 
قد  وكأنه  عليه.  جتمع  قد  كلها  عمره  من  الفائتة  واأليام  املاضية  السنني  غضب 
اللحظة  بالذات-هذه  اللحظة  هذه  يف  ليفجره  املكبوت  غضبه  كل  استدعى 
فقد  األجدب  غضبه  أما  مرقده  من  املدفون  غضبه  بعث  وقد  غريها-  وليست 
توقف  لكنه  العنيفة»،  من «الربطمة  موال  يف  فرشع  بمعجزة  لسانه  عقال  انفلت 
ا حني دمهته سيارة مرسعة وهو يلفظ «برطمته األخرية» كانت هذه  عنها إجباريً
هي آخر كلامت قاهلا يف حياته «كلامت غري مفهومة» لشدة غضبه وانعدام تركيزه 

مل ينتبه للسيارة . 
عينيه،  من  الدهشة  نظرة  قفزت  حتفه  لقي  وحني  بنظراته  الرجل  يتابع  كان 
واحدة  وللحظة  للحظات  بالرعب  شعر  رآه،  ملا  مصدق  غري  بإخالص  فركها 
من  الواثق  بثبات  رسه  يف  ومتتم  جأشه  رباطة  استعاد  ما  بالذنب..رسعان  شعر 
فكرته: لقد قتله غضبه وحقده عىل العامل..أجل! واستقرت هذه القناعة بداخله 
إنه  يشبهه؛  الرجل  هذا  أن  يدرك  كان  أعامقه  يف  نفسه؛  املوقف  تذكر  كلام  ا  متامً
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أن  صمم  وقد  بالفشل  األوىل  روايته  باءت  منذ  العامل!  عىل  وحاقد  غاضب  مثله 
يواصل كتابة الروايات عىل هذا النحو؛ الكتابة عن أشياء غري جذابة..قرر هذه 
املرة أن يكتب عن البيئة..فكر يف مفتتحها الذي كتبه للتو..ختيل أن هذا الشخص 
اخلمسيني ليس إال هو نفسه وأنه لو قدر له أن يعيش حتى يصل إىل هذه السن 

لكانت هذه الكلامت هي كلامته نفسها للعامل! 
يف  بالوقوف  يومه  يفتتح  الصباحي،  سيجاره  ومع  شمس  كل  إرشاقة  مع 
الرشفة املطلة عىل شارع رمسيس، يقص الرشيط بذكر املبصوق عليه ثم يضع 
التي  العجيبة  الوقفة  هذه  أثناء  يوميًا  يتذكر   ،أخر ملدن  احلنني  علبة  يف  املقص 
يسرتعي  وال   أخر أشياء  يف  يفكر  ال  ا  – أبدً وأفكارها  تفاصيلها  بنفس  تتكرر 
وسياراهتا  بسكاهنا  مزدمحة  مدينته  أن  جديد– كيف  حدث  أو  مشهد  أي  انتباهه 
أي  عىل  يطل  ال  ا  حتديدً إقامته  مكان  أن  والراقية..وكيف  العشوائية  وبأحيائها 
املجالت  يف  عنها  قرأ  التي  اجلميلة  املدن  صور  ذاكرته  مجيل..تستدعي  منظر 
الثقافية، واملدن الساحرة الغابرة التي قرأ عنها يف كتب التاريخ..يتذكر هذا غري 

ا، لكنه يتذكر بحب!  حانق عىل مدينته وغري حانق عىل شارع رمسيس حتديدً
انتشلته من االستغراق يف طقوسه الصباحية..قطعت حبل أفكاره وتأمالته 
عرف  الفور  عىل  املنتظم،  بإيقاعها  الواهنة  احلاملة  الطرقات  تلك  أصوات 
صاحبتها ومىض ليفتح الباب بمشاعر هي مزيج من العطف واالستياء، والشوق 
هل  اآلن؟  هبا  جاء  الذي  ما  نفسه:  وتساءلت  امتعض  القصري  طريقه  يف  وامللل، 
جيب أن تفسد عليه «اصطباحته» ؟ هل هذا وقته؟ ماذا تريد مني؟ أكتب عيل أن 
حليايت  بأن  أحرجها  أن  دون  هلا  أقول  كيف  لألبد؟  حيايت  نظام  املرأة  هذه  تفسد 
ا ال يرسين أن تفسده؟ يف املرة القادمة سوف أقول هلا ذلك بكثري من  ا حمددً نظامً
مل  الذي  الغد  ذلك  الغد،  إىل  املواجهة  هذه  ل  أجّ واألدب..وكعادته  الرصاحة 
يكن يأيت أبدا. ومرت به حلظة تفاؤل..ربام جاءت لتحكي له حكاية جديدة من 

حكاياهتا الظريفة، ولكنها حكاية ظريفة يف امليعاد اخلطأ..ال بأس.
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أهال..أجئتِ لتحكي يل قصة جديدة عن «الغولة» التي أكلت أبناءها؟   -
( قال هلا ذلك دون أن خيجل من نفسه كم هو طفل! )

السمراء  مالحمها  حتولت  ثم  مسموع  بصوت  القصرية  ضحكتها  ضحكت 
تلقاء  من  املقعد  عىل  لتجلس  والقلق..توجهت  اهلم  عليها  عني..بدا  طرفة  يف 

نفسها..جلس قبالتها ومرت حلظات صمت.
كيف حالك يا ست روحية ؟ ( باغتها فجأة كأنه كان قد نيس أن يرحب هبا )  -

نحمده ونشكره يا بني..استطردت: ابني عيل..تنهدت..  -
ماله؟ ( بصيغة ملل حمببة )   -

أصبح كاملالك..يعاملني بلطف شديد.  -
عجبا..أويزعجك هذا؟!  -

نعم؛ ألنه ليس طبعه..إين قلقة..أشعر بأنه خيدعني.  -
حسنا..دعيني أحرض الشاي، عن إذنك.  -

إذنك معك يا بني.  -
عاد بالصينية بني يديه، وضعها ونظر إىل ساعة احلائط، كانت الساعة التاسعة 
ا ومل تكن الست روحية موجودة. فتح باب شقته ونظر إىل باهبا  والنصف صباحً
املفتوح؛ تر ما جعلها تعود أدراجها هكذا دون سالم أو كالم؟ وشعر ببعض 
املفتوح  باهبا  يطرق  ظل  أسلوب؟!  هذا  هل  ويسأهلا:  يذهب  سوف  الغضب، 
إىل  ونفذ  جترأ  مل  حني  استئذان،  دون  أحد  بيت  إىل  يدلف  أن  يتعود  مل  وينتظر؛ 
ا، ولكن ال حياة ملن تنادي، بدأ القلق يترسب  ا وتكرارً غرفة املعيشة، ناداها مرارً
الشيطان  املغلق،  نومها  غرفة  باب  ليدق  الكفاية  فيه  بام  ا  جسورً كان  نفسه،  إىل 
ا قد أصاهبا؟  الطيب يوسوس له يف رأسه: لعلها نائمة، ولكن ماذا لو أن مكروهً
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املساعدة ثم أهنا عىل أية حال يف مقام أمه. حسم  وبحاجة إىل  امرأة شبه وحيدة 
حلظة تردد أصابعه عىل مقبض الباب؛ ماجت به الدنيا ودار رأسه بعنف، شعر 
لدهشة  كبري  وحش  رؤيته،  وجمال  عينيه  تنتاب  ومتتالية  حادة  نحل  بقرصات 

رشيرة يلتهمه من الداخل، آه بلدغة ثعبان؛ سقط مغشيا عليه. 
حينام أفاق مل يعرف كم من الوقت قد استغرق، توقفت أمامه عقارب الزمان 
و اختزل الكون الفسيح يف غرفة القتيلة املرضجة يف الدماء. حتسس األرض من 
حوله برعب؛ كان يبحث عن يشء فكر يف أن يستغني عنه لألبد، ولكن عىل ماذا 
سوف يعتمد يف الذهاب إىل طبيب العيون؟  وهو مثل هذا النوع من البرش الذين 
ا فراق أشيائهم التي يستعملوهنا؛ تربطه عالقة خاصة باجلامدات  يعز عليهم كثريً
حاسة  ظهره..فقد  يف  يدق  اآلن  قلبه  عليها.  تعود  التي  وباألشياء  حوله  من 

اللمس..مد يده املرتعشة والتقطها دون أن حيسها بني أصابعه امللطخة بالدم.
ا باخلروج لوال أن اخرتق جماله السمعي صوت بسنت جارته   كان هيم فورً
طالبة الثانوي وفيه رنة اللهفة والفرح: يا ست روحية.. يا ست روحية، وصوت 
ا  خربً للعجوز  لتقول  أمرها  من  عجلة  عىل  أهنا  لو  كام  ا  أيضً السلم  عىل  ركضها 
ا؛ تسمرت مكاهنا واضعة يدهيا عىل فمها من الدهشة وعيناها حتملقان يف  سعيدً
رهيب،  شعور  هستريية  بصورة  وهيبط  يعلو  أخذ  الذي  صدره  رعب..اختلج 
حدجته بسنت بنظرة ملؤها اللوم واالهتام والذعر، أراد أن يقول هلا: ال تنظري 
ل لسانه ونظر إليها باستسالم تام كأنه املذنب يقر ويعرتف بجريمته  إيلّ هكذا، شُ
مرت  الصمت  من  العصيبة  اللحظات  اخلطري.  رسه  تفيش  أال  ويتمنى  النكراء 
الذي  الرشطة  لضابط  املفاجئ  بالدخول  األصعب  اللحظات  تقطعها  أن  قبل 
جانبها  إىل  وقف  نتأخر؟  سوف  هنا..هيا  تفعلينه  الذي  ما  ا:  صائحً بأخته  حلق 
يرقبه بعني صقر؛ كان جالسا عىل األرض يف حالة رثة بيده التي يمسك هبا منظار 
حصل  كجازر  أو  الظفر  بنظرة  رشقه  بالدم.  امللطخة  مالبسه  من  وأجزاءً  رؤيته 
عىل غنيمة جمانية جاهزة للذبح ورشع فورا يف إجراءات إثبات احلالة فأحرض كل 



٣٤

ا عىل ما وقع ثم ألقى القبض عليه.  سكان البناية ليكونوا شهودً
 اقتادوه إىل قسم الرشطة وهناك كام أمام اجلريان أسقط يف يده؛ شعر بأنه ال 
ا، غري أنه نادم  ا، بدا كشخص فعلها حقً جمال للدفاع عن نفسه فقد ضبطوه متلبسً
شارد  جعلته  أصابته  التي  الصدمة  مقاومة؛  أية  دون  لالهتام  استسلم  فعلته!  عىل 
مل  شديدة،  بصعوبة  استجوبوه  الكالم؛  يف  رغبة  ألي  ا  فاقدً النظرات  زائغ  اللب 
ا ولكن برصاخهم وأصواهتم العالية متكنوا من احلصول عىل إشارة  يكن يتكلم أبدً
اإلدانة «هز رأسه باملوافقة عىل كل ما يقولونه» تم حترير املحرض وحتويله للنيابة 
العامة، رسعان ما انتهت التحقيقات دون عناء كبري فاالعرتاف سيد األدلة، سيق 
إىل املحاكمة، كان االهتام الذي وجه إليه هو قتل عمد بدافع الرسقة؛ فقد تبني أن 
املرحومة كانت حتتفظ بصندوق جموهرات وكمية غري قليلة من املال فقدت بعد 

وقوع اجلريمة ومل يعثر هلا عىل أثر.
مروعة  جريمة  أهنا  معلنًا  املحكمة  قاعة  يف  ا  واقفً اإلدعاء  حمامي  انتصب   
اخلالدة  روايته  يف  ديستويفسكي  ختيلها  التي  تلك  عن  ووحشية  بشاعة  تقل  ال 
يف  اجلريان  اآلخر،  تلو  ا  واحدً بشهاداهتم  الشهود  أدىل  والعقاب»،  «اجلريمة 

مقاعدهم يمصمصون الشفاه ويرضبون األكف، يتحدثون :
كان يعيش بيننا جمرم ونحن ال ندري.  -

الذي حتسبه موسى تكتشف أنه فرعون.  -
الوغد..الشيطان الرجيم!  -

آه يا سفاح يا سافل..أليس يف قلبك رمحة؟ كيف مل ترأف بامرأة عجوز   -
ضعيفة ال حول هلا وال قوة..لو أهنم فقط يرتكونني عليك خلنقتك بيدي هاتني!

حصل عىل عرش سنوات؛ ما أنقذه من حبل املشنقة هو التقرير الطبي الذي 
اعتالل  وأصاهبا  ملحوظ  بشكل  فعال  تراجعت  والتي  العقلية؛  قواه  يف  شكك 
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عن  غائبًا   توار ثم  الشفقة  بنظرة  بسنت  رمقته  حدث.  ما  له  حدث  مذ  مؤقت 
األنظار وقد شيعته لعنات احلضور وسباهبم وعبارات الشامتة والتشفي.

القاهرة..٢٨ يناير..٢٠١١
مل يكن يف انتظار يشء حني دلف إىل زنزاته شخص جمهول اهلوية، مل يره من 

قبل وبادره بكلمة واحدة:
البالد!  -
ما هلا؟  -

قامت هبا ثورة.  -
من ؟ كيف؟ ( ناظرا بعينيه وحمركا فمه كاألبله املشدوه )  -

قامت بالبالد ثورة.  -
مل أفهم!  -

سوف تفهم وتر بنفسك فقط عندما خترج من هنا.  -
هل انتهت مديت؟  -

مل تنته بعد يتبقى هبا بضعة أشهر.  -
كيف إذن سوف..  -
سوف أخرجك .  -

من أنت؟  -
ال شأن لك!  -

ما الذي تريده؟ ما املقابل؟ ملاذا؟!  -
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ا. إذا التزمت بالرشوط التي سوف نتفق عليها فسوف خترج من هنا فورً  -
هات ما عندك.  -

سنوات  عرش  لتقبع  هنا  إىل  تعود  فسوف  به  سآمرك  ما  تفعل  مل  وإذا   -
جديدة، أنت جمرب ال خيار لك!

تبا..من أنت؟ وما الذي تريده؟  -
السجن.. من  ا  مجيعً خترجون  خيرج..سوف  سوف  من  وحدك  لست   -

ونريد منكم..
تريدون ماذا؟  -

اخرس وال تقاطعني.  -
اجلريمة  تنرشون  فسادا،  األرض  يف  تعيثون  لتنترشوا؛  خترجون  سوف   -

واخلراب  وترهبون العباد.
ا. لست جمرمً  -

بل أنت قاتل.  -
مل أقتل.  -

إذن فسوف تقتل اليوم شئت ذلك أم أبيت!  -
هراء..وإذا مل أفعل؟  -

فسوف تنال اجلزاء الذي تستحقه. ( هدده بنظراته )  -
حسنا.. اتفقنا. ( باستسالم )  -

قاده  التحرير؛  ميدان  إىل  وجهته  وأخذ  خرج  اليوم  ذلك  من  الليلة  تلك  يف 
الفضول إىل هناك، أراد أن يشاهد تلك اجلموع التي هتتف باسم احلرية والكرامة 
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يكن  ومل  له  أعطوه  الذي  السالح  يستعمل  مل  رآه،  ما  هبره  االجتامعية،  والعدالة 
عليه:  صاح  هناك،  ا  ثائرً كان  القدامى،  جريانه  أحد  صادفه  استخدامه.  نيته  يف 
للتو  عينيه  لسعت  كثور  اهتاج  والبلطجي،  واملجرم  بالقاتل  نعته  خرجت؟  متى 
رول غري مصدق ملا فعله إىل  أضواء محراء فهجم عليه وطعنه طعنات متتالية. هيُ
شارع رمسيس..دخل شقته املهجورة..أخرج دفاتره القديمة..بحث عن مفتتح 
اخلمسيني  الرجل  هذا  أنه  إليه  وخيل  املفتتح  تكتمل..قرأ  مل  التي  الثانية  روايته 
ليس إال..ولو قدر له أن يعيش ملثل هذه السن لكانت هذه الكلامت هي كلامته 
نفسها للعامل! أغلق الدفرت وأشعل سيجاره املسائي..مىض بخطوات متثاقلة نحو 
الرشفة ومتتم: يا والد الــ...تتهمونني بقتل الست روحية..يا والد الــ...عرش 
سنني سجن ظلم..وبصق. يف حلظة وطنية صادقة حزن عىل حال البلد؛ أراد أن 
متر  سوف  سيارة  وأن  الرشفة  من  نفسه  بقذف  ففكر  الثورة  هذه  لشهداء  يقتص 
ا من جريمته املروعة  فاستقل سيارة أجرة  و..، لكنه جبن عن التنفيذ وفر هاربً

وهرع إىل مسقط رأسه يف إحد حمافظات إقليم د.

FFF
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الرجل الذي ستعشقني عقله لن يمنحكِ قلبه بسهولة. من يعرف؟ ربام إذا 
منحك لن حتبيه! ومن ستعشقني قلبه ستملني منه بعد فرتة. أنتِ بحاجة إىل رجل 
سقف  من  أعلت  القراءة  عىل  طامعة..مداومتك  أنتِ  ا؛  معً وعقله  قلبه  تعشقني 
احلب  أن  عن  فجأة  العشقية  روحك  متخضت  كيف  الرومانسية.  يف  مطالبك 
ا كله؟ ال أحد يعرف..عشقك للبنية الفوقية للمجتمع أورثكِ  ليس قلبًا خالصً
ا أن  رذيلة اجلشع املعنوي، وفوق هذا كله فاألنثى املتمردة بداخلك ترفض أحيانً
عرفتيها  التي  املتعفنة»  رسك: «الذكورية  يف  تقولني  رجل؛  لسلطان  قلبها  ختضع 
هو  تسألك:  املتزوجة  صديقتك  يوما.  هلا  تقرئي  مل  أنك  مع  سعداوي  نوال  عن 
ده  األيام  من  يوم  يف  هتتجوزيه  اليل  الراجل  أشوف  نفيس  زينا  كده  عادي  انتي 
هيبقه عامل ازاي؟ ختجل أن تقول شيئًا ما..تأخذين الكلمة التي مل تقل من عىل 
لساهنا وتقولني: تقصدين أين معقدة أليس كذلك؟! تبتسم خجىل وال جتيب..
هي تعتقد أنكِ لست رومانسية، ال تعرفني كيف نبتت هذه الفكرة يف رأسها مع 
ا عاطفيًا، ال تناقشينها لتغريي فكرهتا، تسكتني  أهنا تعرف جيدا أنكِ تكتبني شعرً

وال تقولني شيئًا..ترتكينها للزمن ربام يغري رأهيا وترتكني نفسك.
ا  ا أنَّ لدهيا ميوالً صوفية مفرطة جتعلها تفكر أحيانً الرس الذي لن خترب به أحدً
ا فوقها،  ا قابعً ا! لكنها يف كل يوم حتتضن وسادهتا وتتخيل رأسً أهنا لن تتزوج أبدً

هناك، إىل جانبها بالضبط!
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ا، يقف شاخمًا كالطود  اجلو مظلم يف اخلارج، والربج املكون من أربعني طابقً
العظيم يف األرض، عاصفة، لكن رقيقة، بدأت بوادرها تلوح يف األفق، وتؤذن 
باهلبوب، حبات ند صغرية طفقت تنساب بوداعة، متقطعة يف تسلسل حيوي 
بديع، عىل استحياء غري ممل، وهواء منعش مرتب، كان يتقلب كدوامات هادئة 

حمدودة النطاق يف الفضاء الواقع بني السامء واألرض.
غلطة  ا  معً طالتهام  اخلطأ،  امليعاد  يف  نفسه  املكان  إىل  حرضت  مثله،  وحدها 
املوظف الغبي الذي علق عىل احلائط اإلعالن الذي يقول يف مقتطف منه: نرحب 
  Amمن pm..(بدال  عرشة  احلادية  الساعة  متام  يف  واالستفسار  للحجز  بكم 
نفيس،  طبيب  وبخ  أن  حدث  مضت  ساعات  غلطته)..ومنذ  هي  هذه  كانت 

: يدعي أنه متخصص يف حل املشاكل الزوجية أحد موظفيه قائالً
سوء  وتوضيح  الفادح،  خطئك  تصحيح  من  متكنت  هل  الغبي:  أهيا   -

الفهم حلاميل اإلعالن وقارئيه قبل أن ينرصفوا؟
نعم يا دكتور..آه حقيقة ال أستطيع أن أجزم، ولكنني آمل ذلك.  -

محلتها قدماها إىل املصعد نفسه بعد دخوله بدقيقة، مل تتمكن من رؤية وجهه، 
ا يف القراءة، وأن  فقد كانت اجلريدة التي يمسكها باهتامم تغطيه كله، بدا منهمكً
ا ما قد جذب انتباهه حتى أنه كان قد نيس أن يغلق الباب أو ربام قصد أن  خربً
حيمل املصعد آخرين معه. دلفت إليه بخطوات رشيقة، وبارتباك، كانت تبحث 
عن يشء ما يف حقيبة يدها الصغرية، أخرجته ورشعت تتمم لون شفتيها بمزيد 
بخطوط  ا  مزخرفً و  ا  قصريً أبيض،  ا  فستانً ترتدي  كانت  الالمع،  الفوشيا  من 
الفوشيا الطويلة، وإىل اخللف ربطت شعرها الناعم القصري كذيل فرس. رست 
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املرأة  رسه:  يف  قال  املثرية،  احللوة  رائحتها  العذبة،  للروائح  احلساسة  أنفه  إىل 
ا..أي نعم! املتعطرة زانية..زانية حقً

عزم عىل اختالس النظر إىل وجهها فبدأت أصابعه تتالعب برتدد بأطراف 
والنظارة  أنفه  أرنبة  فظهرت  وجهه  نصف  إىل  اجلريدة  أنزل  ببطء،  اجلريدة، 
الصارمة من فوقها، لقد قطع نصف املسافة وهم اآلن بأن يقطع النصف اآلخر 
ويلتفت إليها، حني حانت منه حلظة االلتفاتة، حدث ما مل يكن باحلسبان: انقطع 
ا يف اهلواء، ال يعرفان بني أي طابق و  التيار الكهربائي فجأة، وأصبحا معلقني معً

ا عليهام إىل حني ميرسة. آخر، وسيظل باب املصعد مغلقً
قال الرجل متغزالً بوقار:آه..إنه حلظ عاثر يا سيديت أن منعني هذا الظرف 

الطارئ من متعة النظر إىل وجه سعادتك.
إىل  الواقف  الرجل  وجه  إىل  أنظر  أن  استطعت  قد  أنني  لو  أمتنى  كنت   -

جانبي يف املصعد، ولكن كام تر..لقد انطفأت..( باحثة عن وجهه يف الظالم )..
بذلك..ونحن  لكِ  نعم..أعرتف  شديدة  برسعة  األنوار  انطفأت  لقد   -
ونتعارف.. لندردش  جدا  عظيمة  فرصة  فهي  ا  وعمومً اهلواء،  يف  معلقان  اآلن 
ا يف هذا املكان  وقال بلهجة مبالغ فيها: إنه لقدر ذو مغز، ذلك الذي مجعنا معً

وهاته الساعة، يشء له معنى، أنا ال أؤمن بالصدف.
سألته: إىل أين كانت وجهتك؟

؟ إىل الطابق الثالث والعرشين..وأنتِ  -
مثلك..ال مفر إذن من أنك تعاين بعض املشكالت مع زوجتك؟  -

آه يا سيديت..لو تعرفني ما أنا فيه!..أعيش مع زوجة مملة، أنانية، امرأة   -
ذات عقل فارغ بكل املقاييس، كل ما هيمها من الوجود يف هذا العامل هو أن هتتم 
بألوان برشهتا، ومكونات وجهها، وأناقتها، مع متابعة أحدث صيحات املوضة 
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والتباهي أمام صديقاهتا بمالبسها وجموهراهتا، تافهة، ثرثارة، ال يشء يضجرين 
يف احلياة قدر أنني أعيش معها يف منزل واحد.

االهتامم باألناقة أمر حممود ومطلوب، رشط أال يتعد حدوده املعقولة   -
ا  وأال يصل إىل درجة اهلوس أو التشبث املريض، من املؤكد أن زوجتك تبالغ نوعً

ما يف االهتامم بزينتها.
تبدي  حتى  الرجحان  بالغ  عقل  ذات  امرأة  أنكِ  سيديت  يا  املؤكد  ومن   -
عند  الصعب  مبلغها  بلغت  قد  التي  املسألة  تلك  مثل  يف  السديد  الرأي  هذا  مثل 

كثري من النساء السفيهات..( جمامال كعادته )
أشكرك..( هبدوء )  -

..ما هي مشكلتك مع زوجك؟ وأنتِ  -
أعيش مع رجل بارد، مشغول طوال الوقت، هل تصدق يا سيدي أننا مل   -
ا حتت سقفٍ واحدٍ نعم، ولكننا  نلتق عىل فراش منذ ما يقرب العامني، نعيش معً

نعيش كاألخ واألخت ال كالزوج والزوجة.
تذكر يف رسه أن هذا الوضع يشبه وضعه مع زوجته، كتم يف أعامقه ومل يفصح 
خشية أن تنفر منه أو تشعر بأنه رجل بارد كزوجها الذي تشكو منه، و كنوع من 

التطهري رسه أن يسمع بحدوث هذا عند آخرين!
وحانت منه حماولة لرؤيتها فأخرج القداحة من جيبه األيمن، وأخرج علبة 
ا  ضوءً الظلمة  يف  فأضاءت  القداحة  زناد  وضغط  األيرس،  اجليب  من  سجائره 
وجهها،  رؤية  من  يتمكن  فلم  بالفشل،  حماولته  وباءت  األعىل،  إىل  رفعه  خافتًا 
الكرة  يعيد  أن  وخجل  بالفوشيا،  املصبوغتني  شفتيها  يتبني  أن  استطاع  ولكنه 

فأعاد القداحة إىل مكاهنا دونام إشعال يشء.
يف اخلارج، كانت العاصفة اللطيفة قد انقلبت إىل وحش رشير، يومض بالربق 
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اخلاطف، ويزأر بصوت الرعد املخيف، واستحالت حبات الند البطيئة املهذبة، 
استحالت إىل خطوط متصلة من املياه الغزيرة، ال تعرف االستئذان قبل أن تدخل، 
واملباين  املنازل  وأسطح  األشجار،  وأغصان  الشوارع،  أرضيات  أبواب  تدق  وال 
برفق كام كانت تفعل. فرتة من اهلدوء سادت بينهام، وكاملطر الذي ال يأخذ اإلذن، 
شعر الرجل بشبح الرغبة خييم عىل عقله؛ امرأة..وظالم..وشفتان تلمعان وتغريان 
أخذت  التي  أشواقه  ونريان  املضطرم،  إحساسه  يف  مستغرق  هو  وبينام  بالتقبيل، 

حدهتا يف االزدياد شيئًا فشيئًا..قطعت املرأة هدوء الصمت قائلة:
أهيا السيد..أريد أن أعرتف لك برس..أنت رجل غريب وأنا..  -

قال  ولكنه  فهمها،  يسء  مل  له،  ستقوله  كانت  ما  بالضبط  يعرف  وكأنه   -
إىل  باألرسار  اإلفضاء  ميزة  هي  وهذه  تعرفني،  وال  أعرفك،  حلديثها:ال  مكمالً 

ا ملرة ثانية..هذا جيعل اإلنسان يشعر بالراحة. أشخاص غرباء ربام لن تراهم أبدً
أدهشتها رسعة بدهيته وفهمه التام ملا أرادت قوله فأضافت قائلة:  -

نعم بالضبط..هذا ما أردت قوله، حينام تفيض برسك إىل شخص غريب فهذا 
يعني أن رسك قد سقط يف بئر عميق لن خيرج منه، وإن خرج فلن يصيبك بخروجه 
الرضر، يمكنك أن تفعل ذلك دونام حتى أن تذكر له اسمك، من املؤكد أن معارفك 
ليسوا هم معارفه أنفسهم، وحميطه االجتامعي ليس هو حميطك، وكل ما يتعني عليك 
فعله هو أن تفيض له فقط بمكنون صدرك دون أن ينتابك القلق، وال ختشَ بعد ذلك 

من أن يعرف كل أولئك ممن ال تريدهم أن يعرفوا أو بعضهم هبذا الرس.
نعم..صحيح، أين سيلتقي هبم ليخربهم هبذا؟ بل وأين ستجدينه بعد   -
ذلك؟ لتشعري بخجل املواجهة للمرة الثانية..وبأن حلظة بوحك برسك الكمني 
وبتواضع  اهتامم،  بكل  إليكِ  ينصت  سوف  أنه  املؤكد  ضعف..من  حلظة  كانت 
ا فيام يسمعه، ألنه يضع نفسه مكان صاحبه، ويدرك أنه كان  شخص ال جيد حرجً
ا للوقوع يف اخلطأ نفسه، لو كان– عىل سبيل القدر الذي نجهل قوانينه –  معرضً
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ا وتتأكدي من أن  ا آخر! ودون حتيز، أرجو أن تثقي متامً ليس هو، وكان شخصً
حكمه سوف يكون موضوعيا.

بأنني  ملاذا؟ أشعر  أعرف  أعرتف لك..وال  أن  أريد  وقالت:  تشجعت املرأة 
ا! يشء غريب، ولكن، أعرتف لك بأنني أ..أخون  مدفوعة إىل هذا االعرتاف دفعً

زوجي منذ فرتة..
ا باحلكمة: إن هذا ألمر ال يبعث عىل دهشتي،  خلع الرجل نظارته وقال متظاهرً
مع  تعيش  مثلك،  مجيلة  فامرأة  عاقل،  رجل  أي  دهشة  عىل  يبعث  أن  له  ينبغي  وال 
رجل بارد ومشغول طول الوقت، ماذا سيصبح بوسعها أن تفعل غري ما فعلتِه؟

مجيلة، ولكنك مل ترين!  -
إين أر بعني قلبي!..( هامسا بخفوت )  -

تكون  أن  يف  ورغبة  اجلميلة،  اللحظات  هلذه  تعزيزا  قال:  ثم  برهة  وسكت 
الثقة بيننا متبادلة، أود لو أفضيت لكِ برس أنا اآلخر.

نعم يا سيدي..بكل رسور واهتامم..تفضل.  -
ا أخون زوجتي منذ فرتة و.. أنا أيضً  -

جديد،  من  عادت  قد  األنوار  هاهي  صغري:  طفل  بابتهاج  املرأة  صاحت 
وستنتهي معاناتنا يف هذا املكان الضيق، ولن نستمر معلقني يف اهلواء.

كانت تتحدث بمرح وجدية، والتفتت تنظر إىل وجهه..
ا يف ذهول، فمه بني املغلق واملفتوح، وعيناه مثبتتان عليها.. فوجئ  كان واقفً
ا، لقد كانت زوجته، ولكن الرغبة التي كانت تسيطر  الرجل، وفوجئت هي أيضً
عليه، جعلته يؤجل تلقيه للصدمة فهو عىل وجهها يمطره بالقبالت والدموع 

تنهمر من عينيها بحرارة وغزارة، كاهنامر صنبور مياه ساخن.
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قرائهم،  عىل  متعالون  بأهنم  يشعرونني  جملة «أ»  كتاب  إن  ا:  مرارً لكِ  قلت 
أن  تريد  «نخبة»  ووعيًا   ثقافة  وأكثر  أرقى  بوصفهم  فوق؛  من  معهم  يتحدثون 
يعاملني  أن  أكره  وأنا  عنهم،  نيابة  بالتفكري  وتقوم  اآلخرين،  عقول  عىل  تسيطر 
ا  صديقً تعاملهم  قراءها،  حترتم  ألهنا  تسحرين  «باء»  جملة  الطريقة.  هبذه  أحد 
، وأنا أقرأها أذوب يف صفحاهتا،  ا يامرس غروره عيلّ لصديق، ال أشعر أن أحدً

أضعها إىل جانب وساديت ونحن نائامن.
 امللف الرئييس يف جملة «أ» دائام عبارة عن خواطر وفلسفات ورسد لتجارب 
خاصة بكتاهبا النرجسيني ال تُسمن وال تغني من جوع أكثر من أن تتسيل بقراءهتا، 
مهة  أن  أو  جديدة  معلومة  بأية   استفاد  قد  عقيل  أن  أجد  ال  منها  أنتهي  عندما 
تفكريي قد شحذت، شجرة ثقافتي ال تثمر أو تينع. امللف الرئييس ملجلة «باء» 
وأتأمل  أفكر  ذا  أنا  إنجازه..ها  يف  مشارك  بأنني  أشعر  جتعلني  بطريقة  يثار  دائامً 
وأستفيد بمعلومات جديدة، أتفق مع هذه الرؤية وأختلف مع تلك؛ إنني أخرج 
يف النهاية برأي خاص يل يف هذا املوضوع أو ذاك. الكتاب الذي هتديه جملة «أ» 

ا  مسمومة ، مدسوسة وسط عسله. ا ما حيوي عبارات وأفكارً لقرائها أحيانً

تذكرين ذلك الكتاب الذي رفضتِ حتى أن تلقي عليه نظرة؛ كان يتحدث 
جملة  كتب  بعض  أتعرفني؟  عقود،  منذ  اهللا  توفاهم  الذين  العمالء  الكتاب  عن 
دائامً  جملة «باء»؛  كتب  عكس  عىل   .أخر لثقافة  الرؤوس  مطأطئي  هلؤالء؛  «أ» 
شاخمة، تفوح منها رائحة العروبة واحلضارة العربية، إخالصها العميق لثقافتنا ال 
يمكن أن يساورين فيه شك. ورغم كل هذا أقتني جملة «أ» كل شهر بل وأدفع 
: يا لك من  يف ثمنها املزيد من املال؛ أشرتهيا من السوق السوداء؛ تؤنبينني دائامً
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متناقض! ملاذا تقتنيها إذا كنت تأخذ عليها كل هذه املآخذ وتتصفحها فقط كل 
شهر دون أن تقرأها؟ فأخربك بأنني: أريد أن أشعر باألمان، ال أريد أن يطعنني 
وا يل فيه السم دون  أحدهم يف ظهري، ال بد أن أمل كلّ شهرٍ بالعسل الذي قد دسُّ
يتعالون  الكتاب  هؤالء  سيظلُّ  وكيف   مد أي  إىل  أعرف  أن  بد  ال  أتناولَه،  أن 

عيل حتى ال يتعاىل عيلّ أحد يف غيبتي. تنعتينني باملجنون.
 أما جملة «ج» فتشعرين بالغثيان؛ سمها مكشوف دون مواربة، ليس ثمة عسل 
، أخربكِ بأنكِ تقتلني نفسك..بعد  ا بشغفٍ كلَّ شهرٍ فيها، تتناولني أنتِ جرعاهتِ
ين عىل مسخ هويتك  ..ال تقتنعني بام أقول، ترصّ عامني من اآلن لن تصبحي أنتِ
واستبدال ثقافتك العربية بثقافة أخر غريبة علينا، أحذرك: إهنم يقتلعونك من 
جذورك..سوف تتحولني إىل نبتة غريبة ووحشية وسط نبات مألوف ومتآلف مع 
بعضه البعض، سوف تعيشني لبعض الوقت، لكنك ستخرسين كل يشء ومتوتني 
يف النهاية! تضعني دستة من جمالت «ج» فوق مكتبنا املشرتك، ال زلت أكرر لكِ 
أهنا جملة مأجورة، تقولني أن رؤيتي متأخرة عن العرص، أحاورك ألثبت لكِ أن 
املعلومة،  هبذه  منه  أتيتُ  الذي  الكتاب  تعرفني  تظنني،  كام  ا  متقدمً ليس  العرصَ 
تصفني كاتبه بمشاعر احلقد والدونية، أقرر لكِ أن الدونية ذاهتا بشحمها وحلمها 
ال يمكن أن تتجسد إال يف مقاالت كتاب «ج» وأن كاتبي املفضل شامخ مرفوع 
الرأس؛ رجل فخور بعربيته التي ختجلني أنتِ منها، تغضبني وتثورين، تضعني 

ا وتنرصفني. يدك فوق رأسك؛ بحركة ال إرادية تتحسسينها، ترتكينني وحيدً
أي  عىل  يطلع  مل  كالنا  واحد؛  يشء  يف  معي  عكيس..تشرتكني  دائامً  أنتِ   
يِّنا. وبالنسبة  عدد من جملة «ث» ألهنا ال تصل إىل بائعي املجالت واجلرائد يف حَ
يعجبني  وال  العدد  نصف  يعجبني  عندي..دائامً  أعدادها  فجميع  «د»  ملجلة 
وال  موضوعاهتا  بعض  أحب  حمايد؛  املجلة  هذه  جتاه  اآلخر..شعوري  النصف 
قراءة  وترتكني  يعجبني  مل  الذي  بالنصف  دائامً  فتعجبني  أنتِ  أما  بالبقية  أكرتث 
املوضوعات التي أحببتها، الكتب التي تكون حمل رضاي هي دائامً حمل سخطك.
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 تذكرين يوم املعرض من الشهر املنرصم؟ طلبت منكِ أن نذهب معا وكنت 
مرهقة.. تكون  املعارض  وأيام  مريضة  بأنكِ  تعللتِ  آخر،  شيئًا  قلبي  يف  أرسّ 
للجهة  أدرته  حني  ا  برشً وجهي  وهتلل  واألسف  األسى  مالمح  أمامكِ  تصنعتُ 
طفقتِ  الينسون،  من  ا  كوبً لكِ  تكذبني..أعددت  أنكِ  أعرف  كنت   ،األخر
ملاذا  تفكرين؟  بامذا   تر ممثلة!  من  لك  يا  متقطع؛  بسعال  مهل  عىل  ترتشفينه 
ا، عىل الفور ارتديت مالبيس، قبل أن أخرج سألتِني:  تكذبني عيل؟ مل أفكر كثريً
متى سوف تذهب إىل املعرض؟ كذبت عليكِ وقلت أنني سوف أزوره يف املساء، 

قرأت يف وجهكِ مشاعر االرتياح ويممت وجهي شطره.

 تذكرين ما حدث بعد ذلك..لقد تفاجأت بكِ هناك؛ كنتِ مع أحد كتاب 
دفء،  يف  متشابكتان  ويداكام  محاسة  يف  احلديث  أطراف  تتجاذبان  «ج»  جملة 
أنتِ  وضبطتني  تقع  أشكاهلا  عىل  الطيور  ا؛  متامً متناغمني  كعصفورين  رأيتكام 
املعرض  أركان  أحد  «باء»..يف  جملة  كاتبات   إحد مع  املشهود  باجلرم  ا  متلبسً
قبلتها.  ولكنني  ا،  أبدً النساء  أقبل  ال  أنني  خدها..تعرفني  عىل  قبلة  أطبع  كنت 
عزيزيت: لقد كنا دائامً خمتلفني، أؤكد لكِ أن زواجنا كان خطأ البد من العمل عىل 

..أنتِ طالق. إصالحه..ولذلك فأنتِ

FFF
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مسكونون برهبتنا من كالم الناس، وخوفنا من حكم املجتمع، وهذا اخلوف 
ما  ويقع  ا،  متامً العكس  حيصل  أن  معه  يصدق  حد  إىل  ا  أحيانً متناقضني  جيعلنا 
نخشى منه دون أن ندري أو نقصد..شدة احلرص مصيبة بل إهنا قد تورد املهالك! 
احلكمة  تقول  كام  إرضاءهم  ألن  الناس،  كل  تريض  أن  تستطيع  لن  أنت 

اخلالدة هو غاية ال تنال، لكنك تستطيع أن تريض ضمريك.

البالية،  معتقداتكم  من  أسخر  أن  وأردت  أنتقم،  أن  أردت  ألين  هذا  فعلت 
نفوس  تنخر  ا..جمتمع  جدً ضعفاء  احلقيقة  يف  متلكوهنا..أنتم  ال  بقوة  وتظاهركم 

أفراده كل عقد النقص والضعف..هذه هي احلكاية كلها.

ثمة محاقات جترنا إليها كتابة القصص والروايات؛ أن تر العامل بعني روائي 
أشخاص  عىل  التعرف  وربام  جمنونة،  أشياء  فعل  عىل  تقدم  جيعلك  قاص  أو 
ا  خطرين؛ فقط ألهنم يصلحون كشخصيات لقصتك أو روايتك..سيكون لزامً
عليك أن تربر الكثري من الترصفات التي ال يمكن تربيرها لآلخرين بأنك روائي، 
ألهنم لن يفهموا ذلك..أي غربة تلك؟ أي شقاء يتلبسك؟! وسيتحتم عليك يف 
أوقات أخر أن تقاوم بعض الرغبات التي تنتابك، كام يقاوم املدمن رغبته يف 
املادة املدمنة، ألهنا تتجاوز ما هو مسموح به..وتتعد احلد األدنى للحفاظ عىل 
رأي الناس فيك..هذا إذا كنت هتتم برأهيم..ونظرهتم إليك..الناس الذين ربام 
ونتاجها  ويعتربون مهنتك مضيعة للوقت،  بأمهية ما تفعله ألجلهم،  يؤمنون  ال 
متى  يعلم  وحده  واهللا  بعد  يعرفوا  مل  الذين  ورائه..الناس  من  طائل  ال  عبث 
مهنتك  عناء  وتتكبد  تعاين  هم..أنك  وألجلهم  هم  عنهم  تكتب  أنك  سيعرفون 
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وعناء نظرهتم إليك، ألنك حتبهم، وألنك تنشد تغيري واقعهم، وألنك تتمنى هلم 
ا أفضل، وألهنم ال يصدقون كل هذا وأنت تتمنى أن يصدقوه يوما تستمر فيه  غدً
متجاهالً عدم تعاطفهم..أي قديس أو نبي أنت! لستُ إال جمرد روائي غاضب..
لستُ إال جمرد حاقدة أو متمردة فلنقل ذلك عىل كل هذا الظلم الذي ال يوجد 
تؤمنون ..هل  ال  به  أنتم  نبي  أو  به  تعرتفون  ال  أنتم  قديس  إال  لست  منطق،  فيه 

غاليت؟ وماذا هيمني من اعتقادكم يف كلاميت؟

لستم إال محقى تقرؤون الشعر بنصف روح إن قرأتم، وال تفهمون املجاز، 
وتقرؤون الروايات بروح مزيفة، شعلة تيضء عتمة عقولكم ووجدانكم رسعان 
ما تنطفئ جذوهتا..تقرؤون لتتسلوا..وبعد ذلك تنسون..وبعد ذلك ستجلسون 
منه؟!  شيئًا  تفقهون  هل  بل  تقرؤون؟!  بام  تؤمنون  هل  له!  قرأتم  من  وتلعنون 
ما  رسعان  بعنف،  يقاوم  مكمنه و  يغادر  أن  يأبى  واقف،  عيوهنام دمع  والتمع يف 
ترقرق وابتلت اجلفون بام ال طاقة هلم بحبسه..ثم باغتتهم نوبة ضحك مفاجئة 

اعتقدا عىل إثرها أهنام جمنونان.

«لألسف
مشكلتك ملهاش حل

ا جنونك عاقل جدً
بس عقل العاقلني

من حواليك خمتل»

خالد كساب
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ورقة  وعىل  الكتابة،  يف  رغبتهام  تفجرت  عنه؛  حتدثا  بام  انفعاهلام  غمرة  ويف 
واحد..كان  بقلم  خطت  التي  األصوات  وتداخلت  الكلامت  تكاتفت  واحدة 
ا غريبًا قد بدأ يلوح يف األفق، والشمس متيل للغروب مستحية ولنقل  مساءً شتويً
تروي  ال  ومتقطعة  صغرية  مطر  قطرات  منها  تناثرت  التي  الغيوم  وراء  خمتفية 
عطش زرع..وعىل املقعد اخلشبي كانا ينتظران..كل منهام جيلس يف انتظار يشء 

ا أو ال يشء عىل اإلطالق! ما..يشء كأنه لن يأيت أبدً

كل  وأنَّ  آخر  يشء  أي  قبل  إنسان  بأينِّ  تذكرين  ا  ألهنَّ تورطني،  القصص  كتابة 
ا سوف تظهر املشكالت..قلب طيب، حس مرهف،  البرش إخويت يف اإلنسانية. وتباعً
متعاطف مع اآلخرين، جمنون، هه وماذا بعد؟! ماذا سيتبقى من شخيص القديم الذي 
مل يكن يكتب القصص؟! ماذا سيتبقى من ذاك الشخص العادي، املألوف والواقعي، 

ا، يف حياته؟! بعد ظهور هذا الشخص الغريب واخلليط بني املثالية والواقعية معً

هذيان قاص قبل النوم..
الثانية»  الراوي «أناي  صوت  مع  وامرأة  رجل  شخصيتني  أصوات  تداخل 

ثم صويت أنا !
حتلو  التي  بالطريقة  أكتب  الكتابة؟  عن  أتوقف  ملاذا  أتردد؟  أو  أخشى  ملاذا 
يل..أفعل ما أنا مؤمن به..أبدع عىل طريقتي وال هيمني رأي النقاد وال يعنيني من 

سيفهم ما أرمي إليه ومن لن يفهم.

ى القلم جانبًا، وأغمض عينيه دون أن ينتبه لقطرات احلرب التي تساقطت  ثم نحّ
ا  بعد ذلك فوق فراشه القوس قزحي. كانت ليلة مل نعرف نعتها، ومل يعرف أحد أيضً

ماذا رأ يف منامه إال أنَّ كل الذين ناموا وهم يكتبون ناموا ممسوسني بحروفهم.
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يف ظالم الليل 
حمبط أنا وحزين

كعيون فتاة اسمها فلسطني 
ا.. تنتظر فجرً

وحدي يف ليلة طويلة 
ال أفعل شيئًا 

لكن قلبي حيرتق كيشء 
يتمنى يوما أن يكون شمعة 
ترسع يف بزوغ فجرها

سارة كرم
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أدير  ثم  فأعيش  وجهكِ  إىل  أنظر  إين  احلياة،  يمنحني  اجلميل  «وجهكِ 
القمر،  السامء،  نجوم  اطلبي  مني؟  تطلبني  ماذا  باملوت!  فأشعر  عنه  وجهي 
املستحيل». وطلب  إياكِ  لكن  تشائني،  كام  هبا،  لك  مدين  فأنا  حيايت  الشمس، 
من  صغرية  خصلة  شديدة  برقة  تزيح  وهي  ورأيتها  منكرسة  حادة  بنظرة  فرمقته 
فيمنع  الدمعة  مع  خيتلط  حتى  اليمنى  عينها  إنسان  وحترك  عينيها،   عن  شعرها 
نزلت  هي  ما  إذا  منها  األكرب  احليز  ويأخذ  صورهتا،  عىل  يطغى  أو   تدحرجها 
داخل العني قريبا من اجلفن يف حدود نصف سنتيمرت تقريبًا من عينها الواسعة، 
ا بشكل ال إرادي عندما حترك إنسان عني  رك إنسان عني العني اليرس أيضً وحتَ
العني اليمنى- ال أحد يف العامل يستطيع حتريك إنسان عني واحدة دون أن يتحرك 
اآلخر إال بصعوبة بالغة، وما حاجته إىل ذلك؟! ولوهنام أسود مرشب برمادية..

ثم تفعل بشفتيها نصف عبسة تتكلف بعدها ابتسامة فاترة .
خلده  يف  ويدور  املجهول  الفراغ  يف  حيدق  وهو  نظراته  تاهت  هو..فقد  أما 
كل  تبدو  ا  أحيانً والالمعقول؟  املعقول  بني  الفاصل  احلد  هو  ما  حريه:  تساؤل 
األشياء وكأنام قد اختلطت ببعضها يف خالط كهربائي وتكون الغيوم ملبدة يف 
سامء شديدة الصفاء! ويف ملحة رسيعة مرت داخل عني املايض، أملح ليلة كنت 
وصلت  حتى  مشيتي،  يف  ا  متبخرتً كعاديت،  متلكئًا  عزيز،  صديق  مع  أمشيها 
واستعرت  الفرحة  من  أطري  كدت  حتى  ا  كثريً وفرحت  بأهنا…آه  فأخربتني 

جناحي جربيل ثم استغفرت اهللا و….؟!
الاليشء  يف  حيدق  املجهول،  الفراغ  يف  ليحدق  وعاد  الطويل  تساؤله  أهنى 
بعمق شديد كأن نظراته تلك مل تكن خترج من عينيه فقط، بل من وجهه األبيض 
ا، وشفتيه السليمتني اللتني مل يوجد هبام خط تشققي واحد، وأنفه متوسطة  أيضً

ƒqÊ
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الشعريات  بعض  من  أيضا  نظراته  وخرجت  األسود،  رأسه  وشعر  احلجم، 
الصغرية يف ذقنه..

يف  عيبًا  هذا  وليس  حتقيقه،  عيل  يستعيص  ألنه  املستحيل:  يقصد  هلا  قال 
ا مني وال يقدح يف رجولتي وال انتفاء لشهامتي، ولو كان  شخصيتي وال تقصريً
ذنبًا فليس هذا ذنبي وحدي، إن أي رجل غريي، أي رجل إذا كان مكاين؛ فلن 
يستطيع أن يعرب بزوجته احلامل كبرية البطن التي حتمل يف جوفها طفالً وجنينًا 
ا، سيأيت للعامل ليتعذب ثم يموت من خالل حاجز عنرصي إال لو سمح  جديدً

لنا العنرصيون بذلك، أو أننا سننفذ من احلائط؟!
من  ليس  حتاول،  أن  بد  ال  اللعني،  احلاجز  هذا  تعرب  أن  أرجوك..حاول   -

أجيل، لكن ألجل ابنك!
ا، فالصور دائامً باهتة يف األحالم! - ال حتلمي كثريً

يشحب..يشحب،  كله  جسدها  بدأ  وتدرجييًا  األصفر  إىل  وجهها  لون  تغري 
كأن الدم ينفصل عن عروقها!

عرشة  الثانية  متام  بلغت  قد  الساعة  أعرب..كانت  أن  أمل  عىل  واقفة  كنت 
الفجر،  منذ  وبعضهم  ساعات  ثالث  منذ  ينتظرون  كانوا  الناس  بعض  ا،  ظهرً
حنني..دون  بخفي  للمنزل  أرجع  أن  أشأ  مل  األخرية،  باحلصة  أحلق  أن  ومتنيت 

حصة دراسية واحدة!

آلخر.. أو  ما  لسببٍ  يعربوا  أن  منتظرين  احلاجز  عند  الناس  من  اجلمع  وقف 
ا متذمرين، معكري الصفو، سيئي املزاج، يتأففون بني نصف الدقيقة  وقفوا  مجيعً
أفواههم  من  خترج  التي  احلارة  التنهيدات  بعض  هناك  اآلخر..وكانت  ونصفها 
كرهية  رائحة  فمه  من  تنبعث  شخص  جانبي  إىل  يقف  كان  قلوهبم!  أعامق  ومن 
كلام تنهد..وإىل اجلانب اآلخر مني وقفت سيدة سمينة، سمراء البرشة، تقبض 
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من  قطعة   األخر بيده  يمسك  طفلها  كان  غضة،  صغرية  عىل يد  الكبرية  بيدها 
البسكويت، تصبب العرق فوق وجهها فرفعت يدها ملوحة تلوحية قصرية غري 
أنحاء  وسائر  جبينها  فوق  لتمررها  واحلني-  احلني  بني  ذلك  -فعلت  مقصودة 

وجهها الكبري نسبيًا، السائح يف بعضه وكأنه بال مالمح!
كانوا  فقد  األخرية  احلصة  بحضور  احلاملون  مثيل،  الصابرون  الطالب  أما 
ا صابرين أكثر من غريهم وأكثر مما يمكن لإلنسان أن  ا..وقفوا مجيعً كثريين جدً
حيتمله ولسان حاهلم يقول: اطلبوا العلم ولو يف الصني..اطلبوا العلم ولو تطلب 

األمر أن تعربوا احلاجز اللعني!
عندما  أكثر  أنبته  لكنها  أمه،  فأنبته  يده؛  من  البسكويت  قطعة  الطفل  أسقط 
هم بالتقاطها من فوق األرض وكان قد التقطها بالفعل، فجذبتها من يده بقوة 

ا..وتباينت ردود أفعال الناس: وقذفت هبا بعيدً
صاح الرجل ذو الفم كريه الرائحة:حرام «خيتو» حرام !

: نعمة اهللا عىل األرض..أستغفر اهللا العظيم. فشد عىل عضده شيخ مسن قائالً
فاعرتضت امرأة: «شو مالكم» يا مجاعة..اهللا هيديكم.. الست ما «غلطت»، 

«بدها» حتمي ابنها من املرض!
قال شاب محساوي: قال رسول اهللا صىل اهللا..

فقاطعه فتحاوي: اللهم صيل عليك يانبي، «خالص عمي»، «فضيناها» سرية!
ا  وبدا يل أن اجلميع حياولون حماولة جدية للهذيان، ويبذلون لتحقيقها جهدً
وقت  أثناء  أنفسهم  عن  والرتويح  للتسلية  إما  اهلراء؛  يف  وينخرطون  ا،  ملموسً
االنتظار الطويل، وإما ليبعدوا تفكريهم عن رغبتهم يف اخرتاق احلاجز اللعني، 
ويتفادوا بذلك الدخول يف مناوشات مع جنود االحتالل وهم عزل ال حيملون 
األمثال  يف  قديامً  قالوها  مؤكدة!  جمزرة  من  حتمي  واحدة  بسكوتة  فرب  السالح 
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عندما كانوا يقفون عىل احلواجز..سخرت من األمر.
وبدأت املرأة احلامل يف الوالدة ! 

كام  جنب  عىل  ووضعاها  قليالً  ا  بعيدً مفتول  رجل  ومعه  زوجها  فحملها 
وغري  املعدنية  املياه  زجاجات  الزوج  استعار  ما  ورسعان  األثاث!   قطع  توضع 
املعدنية التي كانت مع الواقفني..وتقدمت سيدة خبرية لتعرض خدماهتا..عندئذٍ 

قال احلمساوي: «املي مش ساخنة».
الوالدة  عملية  وبدأت  الشمس»!  من  ساخنة  عمي  الفتحاوي: «ال  فقاطعه 
بالفعل، شكل النسوة حلقة مستديرة حول املرأة املسكينة، وخلعت فتاة متطوعة 

سرتهتا فتم لف املولود وتدفئته بسالم!
صاحب  الصغري  الطفل  الوالدة..كان  عملية  استغرقته  الذي  الوقت  أثناء 
ا من جيبه.. البسكوتة قد أصيب برضبة شمس..وأخرج جندي إرسائييل سيجارً

أشعل السيجار ورشع يف التدخني!
الطفل  بأن  اجلميع  اعتقد  ساعة  حوايل  وبعد  أكثر،  الشمس  حرارة  اشتدت 

املذكور قد لقي حتفه فعالً، وأن ذلك قد حدث منذ ساعة عىل األقل!
قفلت راجعة معهام يف الطريق بعد أن أقنعني هو بشق األنفس بأن حصتي 
ذوقي  قلة  تتصورا  أن  ولكم  طويل،  وقت  مذ  وفاتتني  مني  ضاعت  قد  األخرية 
والمبااليت املفرطة يف املواقف الصعبة، وعدم رغبتي يف حتمل أية مسئولية خارجة 
عن نطاق دراستي؛ فأنا مل أعرض عىل زوجها خدمايت، مل أطلب إليه أن يسمح 
ا خشبيًا؛ ال ألنه ال يمكن أن يوجد عكاز يف مثل هذه الدرجة  يل بأن أصبح عكازً
من النحافة، ولكن ألين أكره ذلك..نعم..أكره أن أحتول إىل عصا خشبية أو عصا 
من أي نوع آخر! ورغم تأكدي من قصده بعوديت معهام يف الطريق أن أفعل ذلك 
ا مل أتعمد  إال أين تابعت خطوايت يف ثبات عادي..مل أتعمد أن أرسع، ولكن أيضً
وجهه  قسامت  رْ  أعِ ومل  شفة  ببنت  أنبس  مهلهام..مل  عىل  معي  ليسريا  أبطىء  أن 
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يل  حتى..قال  أفعل  ومل  اإلطالق  عىل  خدمة  أي  أعرض  اهتامم..مل  أيّ  الغاضبة 
وهو  قاهلا   ! عليكِ تتكئ  فضلك..اتركيها  من  ساعديني  مني:  غيظه  اشتد  حينام 

جيز عىل أسنانه حماوالً حماولة غري ناجحة يف إخفاء غضبه!

ومل أستطع الرفض..فتلك املرأة احلاملُ التي وضعت طفلها عند احلاجز أوعليه 
أو فوقه-ال فرق فكلها حروف جر- هي خالتي! وال تستغربوا كيف أين كنت 
ا وقتها بفكرة ذهايب إىل املدرسة..فاميل وهذه األشياء؟! مل أقف هناك  مشغولة جدً
شأين  ..فام  شكلنَ من  مع  حلقة  أشكل  مدرستي..مل  ألجل  ألجلها..وقفت فقط 
وقد انتهيت لتوي من الصف السادس والتحقت بالصف السابع بمسألة والدة؟ 
قامت  قد  الشمس  كانت  إذا  وما  ال؟  أم  ساخنًا  املاء  كان  إذا  فيام  يعنيني  وماذا 
بدورها املرجو منها املطلوب معه؟ فلست عاملة بالطاقة الشمسية – وإن كانت 
تأثرياهتا قد تبدت واضحة جلية هذه الظهرية– ربام لو كنت جامعية أو يزيد ملا 

كنتم قد التمستم يل العذر!
قالت هلا: مربوك ياوداد..بالرفاه والبنني إن شاء اهللا.

املوقف  يف  املناسبة  التهنئة  اختيار  حتسن  ال  وهيبة   الكرب فخالتي 
ما  ودائامً  نفسها  عىل  منها  شعور  دون  التهاين  تسقط  ما  دائامً  إهنا  هلا!  املالئم 
ذلك  ويستوي  تتبعها،  ال  أو  والبنني  الرفاه  بجملة  تتبعها  مربوك..ثم  تقول: 
ميالد! عيد  حتى  أو  والدة  أو  ا  زواجً املقصودة  املناسبة  كانت  إذا  ما  عندها 

عنوستها قد أكسبت شخصيتها بعض  رقتها إال أن  ورغم  عانس  خالتي وهيبة 
اخلصائص املعقدة و...فلتات اللسان الغريبة.
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كنتُ هناك حني اهتزت مشاعر سكان احلي يف حلظة واحدة .
- خافوا كلهم.

يف  ونحن-مجيعا-واقفون  فشيئًا  شيئًا  منزلنا  من  تقرتب  اجلرافة  وطفقت   
الرشفة..جامدون كاألصنام..فاغرون أفواهنا وحتملق عيوننا بشدة إىل األسفل! 
نقلت نظري بني األم املنهارة يف البكاء فوق جثة طفلها الرضيع، واألم التي تفتش 
بصعوبة  احلجر  ذاك  وترفع  هنا،   احلجر  هذا  فرتمى  ما  يشء  عن  األنقاض  بني 

وترميه هناك، ولست أستطيع أن أمخن عن ماذا كانت تفتش.
مخس  يف  املنزل  ختلوا  أن  بإمكانكم  سيكون  وقال:  اجلرافة  من  جندي  نزل 

دقائق و سيكون من األفضل لو أخليتموه يف ثالث فقط!
ا! ا حمققً ا أو موتً  و ظهرت عالمات الرعب و الرتقب عىل وجه أمي كأهنا تنتظر موتً

وأشارت إيلّ بنظرات عينيها وهي تقول أليب: أين شهادته؟!
فردها مؤنبًا: وهل هذا ما هيمك اآلن؟!

فقالت بتوترها املعهود وعصبيتها، بكل رغبتها النهمة واملؤكدة يف احلصول 
عىل الشهادة: إهنا إثبات نجاحه هذا العام و هي التي ستؤهله لاللتحاق باملرحلة 

املتوسطة.
ثم تنهدت برعب وهي تقول: أين وضعتها؟

طفلها  مستقبل  عىل  أمٍّ  خوف  يقدر  كأب  إنه  عينيها،  يف  الذعر  أيب    ورأ
املحبوب و األثري لدهيا فرق هلا وقال: ال أتذكر..ال أتذكر بالضبط أين وضعتها. 
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أن  جيب  تتذكر..لكنك  تتذكر..ال  ال  قائلة:  قبل  ذي  من  أكثر  أمي  ففزعت 
تتذكر اآلن..مستقبل الولد سيضيع!

- أنتِ تضيعني الوقت..حياتنا مجيعا يف خطر!
فزاد اندهاشها واضطراهبا وقالت أمي راجية: الشهادة..أرجوك..حاول أن 

تتذكر أين وضعتها؟! 
 فأجاهبا وقد ازداد حنقه وعال صوته: أنتِ تضيعني الوقت، الوقت الثمني..

الوقت الذي يفصل بني احلياة و املوت..يف البحث عن شهادة ابتدائية ثم ما قيمة 
املستقبل لإلنسان إذا كان هذا املستقبل بدون حياة!

: أن الولد سيموت! وتصيحني يف وجهي: مستقبل الولد سيضيع..وأنا أقول لكِ
 وقد خفق قلبه و اضطربت نظراته يف هذه اجلملة األخرية.

ا يف تضييع الوقت  ا للدرجة التي جتعله يتجادل مع أمي متامديً مل يكن أيب أمحقً
، يف  والشجار حول مسألة جد تافهة كهذه، هذا كذب؛ لقد كانا يتشاجران دائامً
ا تشاجرا أكثر من عرش مرات، كنت أريد توديع غرفتي، دفرتي  هذا اليوم حتديدً
عنه  عرفناها  التي  وعقالنيته  بحكمته  واألجدر  به   األحر وكان  ا،  مفتوحً كان 
نحن-أبناءه مجيعا- األحياء منهم و األموات، أخي حسن استشهد منذ عامني، 
ا،  ا جدً أخذوا سعاد للمعتقل منذ مخسة، سعاد كانت طويلة، مل يكن حسن قصريً
أحاول تذكر مالحمه، أم حسني جارة السوء، مسكينة، مل جتد ما تبحث عنه، تولول 
ا سوف أبحث عن خالتي سمية وأذهب إليها،  يف موقعها، جاء الـ..، قطتي، غدً
أنا أحب أيب، الدم، اجلندي القبيح، هذه حقيبة سارة طفلة الروضة، عود نعنع، 
ا إىل اخلارج  ثم  اذهبوا إىل اجلحيم يا أوالد الكلب! سوف أقتله، أن يأخذنا مجيعً
ا إىل اخلطر الداهم و املؤمل الذي حيدق  يعود ليقنع أمي أو يرغمها! التفت أيب أخريً
ا لو مل يتوقف هو و أمي عن اجلدال، وإن كان يعرفه منذ البداية ويشعره،  بنا مجيعً

لكن أمي مل تعد إىل صواهبا.
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قالت له: سوف يذهب ابني إىل اجلامعة يف أمريكا، سوف أرسله إىل خاله هناك!
عليه العوض يف عقلك يا امرأة! -
 عندما يكرب. -

كنت  فقد  والكامل  بالتامم  دقائق  ثالث  لإلخالء  املحددة  الفرتة  من  ومىض   
أنظر إىل ساعة احلائط كلام مرت عرش ثوانٍ تقريبًا ثم أعود ببرصي إىل أمي و أيب 

و أختي ليايل من جديد. 
صاح أيب كاملجنون: اخرجي يا ليايل من هنا..هيا أرسعي يا بنت.

ال، لن أترك أمي تبحث وحدها..أقصد..أمي لن متوت سنخرج كلنا سويا! -
 واغرورقت عيناها بالدموع وأمي تلقي بمحتويات اخلزانة واألدراج بعنف، 
دفستها  لقد  املدفوسة،  الكثرية  الصغرية  واألشياء  األوراق  كل  يف  يدهيا  تقلب 
فوق  وكركبتها  غرفتي  بأغراض  فيها  عبثت  حلظة  كل  عىل  نادم  إنني  بنفيس! 
شكلها؟  سأتذكر  هل  مسنًا  أصبح  عندما  للغرفة؟  صورة  ألتقط  مل  ملاذا  بعضها، 

تكون مجيلة عندما تكون منظمة..لو كنت رتبت أغرايض ربام كانت وجدهتا.
اخرجي يا بنت..اخرجي و ال تضيعي الوقت. -

مل حترك شفتيها وحدقت فيه ساكنة مضطربة. وملا وجد أيب أنه ال أمل وال فائدة 
ترجى من إقناعها باخلروج دون أمها حول نظره عنها ونظر إيل بحنان وحدة، لكن 
وزجمر  احلائط،  ساعة  إىل  برسعة  نظره  نقل  عندما  عنيف  غضب  إىل  حتولت  نظرته 
ا.. أيب زجمرة مل يزجمرها يف حياته من قبل..ورصخ يب حتى ذعرين، وخرجت مفزوعً

اركض..اركض يا ولد. -
يشء..وشعرت  كل  انتهى  اهلدم.  سهل  اهلش  النوع  ذلك  من  منزلنا  كان 
وأنا  أصدق  أصدق..مل  حصل..ومل  فيام  السبب  كنت  أنني  إيلّ  بالذنب..وخيل 
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ال  برمته  األمر  مباغتة..أن  هستريية  ضحكة  شفتي  طريف  إىل  ترامت  حينام  أبكي 
ا يف سبيل.. ا وحمققً ا بشعً ا..بل موتً يعدو  كونه موتً

ورقة  شهادة..جمرد  هي  وأختي  وأمي  أبى  موت  يف  السبب  أصدق..أن  مل 
حقرية حصلت عليها من مدرستي..قال طارق: أنت لست مذنبًا.

وابتهج الصغري هبجة املبتئس حني تلم به ملحة نجاة:
خالتي سمية -
؟ - تعال يا حبيبي..أين أمك؟ يا وييل يا وييل..من أنتِ
مراسلة قناة صاد. -
تعال أنت أيضا يا طارق..ما الذي تكتبه؟ -
ال يشء. -

وابتعدت خطواهتم..وتواروا مجيعا غائبني عن األنظار.

FFF

ƒqÊ



٦٢

l^ÒÇ„⁄

بشكل  األوامر  يعطون  املجانني  هؤالء  «ر»  سجن  من  س.أ  املحقق  أنا 
ا ومبارشة؛ مل يعد هلا فائدة، مل تعد تلزمنا  هستريي! طلبوا مني أن أختلص منها فورً
يف يشء غري أن يأيت أقارهبا إىل هنا ليزعجونا بالسؤال عنها والرغبة يف زيارهتا، 
إهنا عنيدة وصعبة، امرأة صلبة، عندما نضعها يف االنفرادي يرضبون عن الطعام 
ويثريون دعاية سخيفة ضدنا، ولذلك طلبوا أن أختلص منها بالنيابة عنهم. لكن 
من  الضئيل  حظي  لكن  أعرتض،  أن  أود  كنت  يل،  يرق  مل  التعسفي  القرار  هذا 
بحثت  اللباقة؛  أو  احلكمة  تواتني  ومل  رؤسائي  معارضة  يف  حيالفني  مل  الشجاعة 
عن الدرر فلم أجدها! يف احلقيقة، مل أجد التعبريات املناسبة التي من املمكن أن 
يل  وتضمن  التوازن  من  ا  نوعً حتقق  نفسه  الوقت  يف  وهي  اعرتايض  عن  هبا  أعرب 
احلياة  يف  خربيت  من  بسالم،  املوقف  ومرور  رؤسائي  مع  جيدة  بعالقة  االحتفاظ 
أعرف أن العالقات كلها قد تنهدم يف حلظة واحدة فقط من موقف قد يستغرق 
عالقات  من  طويلة  سنوات  خالل  املرء  بناه  ما  هبدم  كفيلة  دقيقة  عرشة  مخس 

اجتامعية وعالقات عمل!
يف  إراديت  لت  شُ عزيمتي،  وتثبطت  قواي  خارت  أمامهم،  ارتبكت 
بخطىً  إليها  ذهبت  ينفذ!  وسوف  لم  عُ هلم:  أقول  نفيس  وجدت  االعرتاض، 
رفضت  لكنها  هلا،  األسئلة  توجيه  يف  مكتبي..رشعت  إىل  أحرضهتا  هستريية، 
يف  كنت  أفعله،  أن  يمكن  بام  هلا  لوحت  غضبي،  هلا  أظهرت  معي،  التجاوب 
ا، لكني تظاهرت بالغضب منها، ارتعشت،  احلقيقة غاضبًا منهم ومن نفيس أيضً
ودامهني إحساس غريب..شعرت بدقات قلبها تتسارع بشدة وتأن وترن يف طبلة 
ا قتلها، فعلت ذلك  أذين! جن جنوين..عذبتها، لكني عىل أية حال مل أكن أنوي أبدً
ا حقيقيًا، لكنني عبد مأمور عىل أية حال، رغم  ا وجمرمً بكل الوسائل، كنت قذرً
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أهنم مل يطلبوا مني أن أعذهبا طلبوا فقط أن أقتلها وتركوا يل حرية التنفيذ! إهنا 
ا من الفوىض هنا، ألهنا حترض زميالهتا ضدنا، تعتقد أهنا  مزعجة وتسبب كثريً
زعيمة قبيلة و جتد يف نفسها القدرات املناسبة للقيام بذلك؛ إنَّ عندها وصالبتها 
ا من الغيظ الغريب؛ غيظًا كافيًا ليجعل رغبة التخلص التام منها  يسببان لنا نوعً

حتتدم يف صدور رؤسائي الرشفاء!
عندما جن جنوين ويف اللحظة التي سبقت رشوعي يف تعذيبها مبارشة، كان قد 
يف  يليني  الذي  فزمييل  الوقت  من  متسع  لدي  يكن  مل  فجأة!  عجيب  خاطر  يل  خطر 
الفرتة املسائية سوف يستلم مني العمل بعد ساعة، ولن أعرف ما سوف حيل هبا بعد 

ا دائامً وقايس القلب!  ذلك؛ إذ ربام تطوع هو بنفسه إلنجاز املهمة؛ لقد كان رشيرً
مل تكن هتمني يف يشء أو هتمني حياهتا؛ جمرد متهمة، أسرية يف هذا السجن 
وأنا أتوىل وأبارش مهمة التحقيق معها، لكني حمقق ولست قاتالً؛ وجدت نفيس 
بتلقائية وببساطة شديدة أرشع يف تعذيبها، ألنَّ اهلاجس الغريب، عفوا..اخلاطر 
غيبوبة..وبذلك  يف  تدخل  حتى  أعذهبا  أن  هو  فجأة   يل  خطر  قد  كان  الذي 
يرتاحون من الغيظ الذي تسببه هلم..وربام جتاهلوا عندئذٍ أن ينشغلوا بأمر قتلها 
أو استتبت بداخلهم مؤقتًا رغبة قتلها والقضاء عليها بشكل هنائي..وأن تُدخل 
ا سأفعل إذن؛ أدخلها يف  ا من أن تقتله عىل أية حال! خريً ا يف غيبوبة خريً شخصً
غيبوبة فأبقي عىل حياة خاملة هلا ويف الوقت ذاته أرحيها من ويالت هذا السجن، 
ا، لكني كنت  هكذا أرضب عصفورين بحجر واحد؛ ختيلت نفيس ذكيًا وظريفً
ا بطبيعة املوقف..هكذا اعتقدت، لكنها كانت ضعيفة؛ أضعف مما  ا ورشيرً وقحً
ا ولفظت أنفاسها األخرية، كانت مجيلة، صغرية،  كنت أتوقع، لقد ماتت مني متامً

تلت، وأنا هو قاتلها وهذا هو كل يشء! عنيدة، لكنها قُ
السيد املحرتم ستيفن حمقق سجن «ر»، تقول كنت تشعر بالبساطة؟! عذبتها  -

ا، كنت تتأمل أليس كذلك؟ وببساطة شديدة؟! هذا ليس صحيحً
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ال أعرف يا دكتور إهنا تطاردين اآلن يف الكوابيس. -
: إنك.. - منفعالً
ا له: اسمع يا دكتور ريتشارد..أنا مريض..ال تقحم توجهك اليساري  - مقاطعً

حال.. أريد  تؤنبني..أرجوك  املوضوع..ال  يف  الفلسطينيني  مع  واملتعاطف 
الكوابيس  تلك  من  من  خيلصني  يشء  السامء..أي  من  دواء..هراء..هيكالً 

اللعينة.
لك  - أكتب  سوف  حسنًا  بقلمه)  (يمسك  ببطء:  ا  متنهدً و  أعصابه  ا  متاملكً

الكتابة)  من  واملنومات..(منتهيًا  املهدئات  بعض  إىل  بحاجة  عالجا..أنت 
جديد  طرأ  إذا  الروشتة)  املوعد..(يناوله  نفس  يف  القادم  األسبوع  يف  أراك 
أن  يمكنك  ستيفن؛  يا  إرسائيل  شخص  مثل  يب..أنت  باالتصال  فعليك 
ا، وتتناول حبوب  ا بأكملها يف كالم فارغ عن سالم ال يأيت أبدً متيض عقودً
اهلدن الصغرية املتبوعة دائامً بجرائم حرب، ضمريك يطلب إجازة من جربية 
مجاعية تعتقد أنه ليس بإمكانك التخلص منها، لكنه ال يبايل بأن يستيقظ..
وإشقائنا  شقاءنا  يساندون  من  كأسامء  أسامؤنا  عربية؛  ليست  أسامؤنا 
لآلخرين؛ أسامؤنا كضمري العامل، هم نحن ونحن هم؛ من يسكت عن ذلك 

فإنه سوف حيل فيه ويتوحد معه!
ا - وداعً
ا - هه..وداعً

وأطرق ، وطرق طرقتني برأس قلمه فوق سطح املكتب.
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...................................عندما أهني آخر سطر من  هذه الكلامت لن 
ا............................................................... أكون موجودً
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......هذه هي احلياة؛ تعتقد أنك بطل وأنك سترضب عن اخلدمة، لكنك جتد 

ا يف النهاية إىل اإلرضاب عن احلياة نفسك مضطرً

.                     
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تذكر وهو ينظر إىل اجلريدة قصيدة قرأها ذات يوم دون أن يتذكر شاعرها 
كانت تقول:

من املهم أن يكون املرء عمليًا
ألنّ العواطف قد ترض بالصحة!

يف الصباح
تناول طعامك برسعة
ألنّ ليس لديك وقت
اذهب إىل عملك

ا اعمل وال تتوقف أبدً
اقتل نفسك يف العمل كل يوم

ويف املساء
اجلس عىل كريس مريح
وأحصِ ما مجعت من نقود

ليس مهامً بعد ذلك
أن تشاهد فيلامً كوميديا لتضحك

أو تراجيديا لتبكي
هل لديك دموع مثل بقية الناس؟!
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ا إذا كنت متزوجً
فليس مهامً أن تقبل صغارك قبل النوم

وإذا كنت أعزبًا
فليس مهامً أن تتزوج
لكن ضع يف اعتبارك

أن اجلميع سيتمنون أن تذهب إىل اجلحيم
بفظاظتك هذه!

ا ثم ثرثر يف داخل عقله: لقد عرف الصهاينة  وفكر أن العواطف خطرية جدً
قامت  إرسائيل  فعل؛  صورة  يف  وظفوها  ثم  والعواطف  األفكار  خطورة  ا  جيدً
ا عىل العواطف، عىل اللعب بمشاعر ماليني من اليهود املغفلني يف العامل،  أساسً
تبدو  فكرة  وألهنا  يصدق  أن  يريد  القلب  ألن  تصديقها،  ثم  الكذبة  كذب  عىل 

مثرية! 
مضنية  وقفة  من  بعودته  حزينًا  خيبته  يلملم  كأنه  جريدته  أطراف  يطوي 
وراء  عقفها  أمسكها،  يديه  بكلتا  لعمله،  الذهاب  من  يتمكن  أن  دون  لساعات 
توحيد  يف  ا  يومً العواطف  تنجح  هل  بحرسة:  نفسه  يسأل  أن  قبل  ومىض  ظهره 

العرب ويف حترير بالده؟

FFF
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أنا شريين حسني، مع أهنم سجلوين يف سجل املواليد عىل أين قد ولدت يف 
يوم ١ من شهر أكتوبر ١٩٩٠ألسباب ستتعلق بدخويل املدرسة فيام بعد إال أين 

يف احلقيقة قد ولدت يف يوم ١٥.
أحب كل يشء يف عامل التسعينات..أحب جيلنا.

ال أدري ملاذا من بعد سنة ٢٠٠٠ وأنت طالع أصبحت أعتقد أن التسعينات 
كانت أمجل األيام.

ربام هو احلنني للاميض..التسعينات دائامً هي أهم فرتة من الزمن سوف أظل 
أعتز هبا وأفضلها عن كل السنوات التالية، ملاذا؟ ال أعرف! 

املعلومات،  وفوىض  العوملة،  ألن  أعرب..ربام  أن  أستطيع  وال  أعرف  ربام 
وطفرة التكنولوجيا، والتواصل االجتامعي االفرتايض واملحمويل؛ ظواهر كثرية 

ال أحب بعض جوانبها قد  ازدهرت بعد عام ٢٠٠٠
اإلنسانية  وقيمها  االجتامعي،  ودفئها  رومانسيتها،  تفقد  حياتنا  ألن  ربام 
الرقيقة كلام مرت السنني..اآللة والتكنولوجيا وطغيان املادة تدمر جوهر الروح 

اإلنساين فينا تدرجييًا، وربام أرسع مما نتوقع، شيئًا فشيئًا حتولنا «ملسوخ» .
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وجودنا  سنن  من  سنة  له!  والتعصب  للجيل  االنتامء  شهوة  هي  ربام 
خمتلفون  بأهنم  نواحيها..أشعر  بعض  يف  تعجبني  ال  التالية  األجيال  االجتامعي، 

ا مل نعجب من كانوا قبلنا. عنا..لكنهم يعيشون زمنهم..هذا طبيعي، نحن أيضً
 حقبة التسعينات هي الزمن اجلميل بالنسبة يل، ألهنا أول وأقدم زمن عشته. 
نْ يكربون عني سيعتربون زمنهم اجلميل يف السبعينات أو الستينات أو..هذه  مَ

هي احلياة..دنيا!
أيام  من  أمجل  األلفني  وأيام  األلفني،  أيام  من  أمجل  التسعينات  أيام  كانت 
٢٠١٠، وسوف تكون أيام ٢٠١٠ أمجل من أيام ٢٠٢٠، وماذا بعد أن حتولت 
لقاءات األقارب يف األعياد إىل هتنئة إس إم إس؟ ماذا تبقى من األزمان الوردية 
الدافئة، وماذا تبقى من عالقاتنا االجتامعية، وعالقاتنا العاطفية؟ لقد حق اليوم 
لكلمة جريان أن تدخل إىل متحف التاريخ؛ هذه األيام هل يعرف أحد جاره؟ 
نتالشى  أرسة..إننا  كلمة  فيه  ختتفي  يوم  يأيت  سوف  أقارب  كلمة  تليها  وسوف 
ماذا  أخت،  وال  أخ  وال  أم  أو  أب  هناك  يصبح  لن  ما  ا  يومً تدرجييًا؛  ونتناقص 
ا هل سأختفي أنا وأنت؟!  سيتبقى لنا، وهل سنبقى نحن، هل ختتفي األنا أخريً

قلبي يؤملني، وأمتنى أن أموت قبل أيام ٢٠٣٠
ا من طفولتها يف مشاهدة نرشات األخبار ومتابعة  ا كبريً سوف تستهلك جزءً
قمم عربية؛ قمم ما كان أشبهها باخلوازيق واحلفر واألفخاخ منها إىل أي شكل 
مبارك  املجنون،  القذايف  سابقني؛  عرب  حكام  صور  خميلتها  يف  «قمي»..تتزاحم 
ا وال تعرف كيف اغتالته إرسائيل بالسم  الوغد، عرفات الذي طاملا اعتربته خانعً
رغم خنوعه، ربام كانت حتتاج إىل من هو أخنع منه..تلوم نفسها قائلة: ربام أنتِ 
دامت  رسها..ما  يف  عليه  للرجل..ترتحم  النضايل  التاريخ  تعرفني  وال  جاهلة 
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إرسائيل قد قتلته فال شك كان مناضالً وتلعن السادات؛ ما دام األصوليون قد 
حساسة  ألمور  الثاقبة  نظرهتم  خيطئون  ال  شيوخهم   ! عميالً كان  شك  فال  قتلوه 
كهذه..حتى لو كان قد اختذ قرار حرب أكتوبر..ربام خطط هلا املوساد..تبتسم 
ا..بعد النرص كانت سقطته شنيعة..ال..لن تساحمه  ببالهة هللوساهتا الفظيعة جدً
وأعطت  القضية،  ضيعت  الــ....التي  معاهدة «كامبديفد»  ا..تعبس..تلعن  أبدً
حياة  قبلة  تقريبًا،  واحد  عقد  خالل  االهنيار  وشك  عىل  كان  غاصب  لكيان 
العراق  خراب  مشهد  عىل  ستستمر..تنتحب  متى  إىل  يعلم  وحده  اهللا  لعقود، 
الذي قرأته للتوِ يف رواية املرتجم اخلائن اآلن يف٢٠١٣..تتذكر أن املؤلف سوري 
مرصية  ا  ألهنّ تنتبه  ثم  فلسطني  عىل  لتولول  سوريا..تعود  حال  عىل  «فتتشهنف» 

فتندب حظ املرصيني منذ يناير ٢٠١١
تنتحل له األعذار..ربام كان خمبوالً..هؤالء الزعامء يصابون باخلبلِ يف أواخر 
مفرطة  ثقة  يمنحهم  العظمة  جنون  يكن  مل  إن  يصيبهم  الذي  أيامهم..الغرور 
ألهنم  خاص،  وبشكل  قادر  بقدرة  أهنا  اعتبار  عىل  جمنونة  أفعاالً  يأتون  جتعلهم 
لن  ومبهرة  رائعة  أفعال  إىل  تتحول  سوف  غريهم،  أحد  ال  مرتكبيها  وحدهم 
ا..يا حبيبي..يذهب إىل إرسائيل برجليه ويشارك  جيانبها الصواب أو العقل أبدً
بعضالت جسمه يف احتضان اإلرسائيليني ثم يبدأ سلسلة مفاوضات خمزية عىل 

حساب عروبة مرص والقضية الفلسطينية..أي جنون هذا ؟! 
ونحن؟ جيل تعبان، جئنا يف زمن العار واهللا العظيم..أيام مفاوضات تتناقص 
ا  ا بعد يوم، أكثر من الذي قبله، عىل اعتبار طبعً فيها قطعة األرض الفلسطينية يومً
عليها،  دخالء  و  حمتلني  املالعني  الفلسطينيني  وأن  إرسائيلية  ا  أساسً األرض  أن 
يقيمون  بقطعة  هلم  يتربعون  سوف  والكبري  الطيب  بقلبهم  اإلرسائيليني  لكن 
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منذ  للعرب  جيري  ما  كل  يستوعب  بعقل  يل  أين  من  هلم!  فلسطينية  دولة  عليها 
ولدت؟ ملاذا جئت يف هذا الزمن؟!

ال  الذين  املنجمون  كان  بشدة   ٢٠٠٠ عام  واقرتاب   ١٩٩٩ عام  هناية  مع 
ا يمر دون أن يبرشوا بنهاية العامل فيه قد برشوا بالنهاية احلاسمة اآلتية  يرتكون عامً

ال حمالة مع قدوم األلفية اجلديدة وعندما خرست تنبؤاهتم أجلوها لـ ٢٠٠١ 
يف شهر سبتمرب من ذلك العام..تفكر: ملاذا كنا مبتهجني إىل هذا احلد؟ جديت 
بل  الرقص  وحاولت  واقفة  انتصبت  حياهتا  يف  الرقص  تعرف  مل  التي  املحافظة 
جن جنون العائلة كلها فقاموا يتاميلون ويرقصون كأهنم يف عرس..جدي الوقور 
الذي مل يرشب املنكر يف حياته أقسم أن حيتيس زجاجة ويسكي، خبطت جديت 
بيدها عىل صدرها، مخنت أهنا كانت تفكر: ال ينقص إال أن حيلف بالطالق أن 
ا ثم عادت البتهاجها بحذر..كانوا يشعرون بأن ثمة يشء خارق  يتزوج عيلّ غدً
قد حدث..يشء غري طبيعي..ربام لشدة غري طبيعيته كان يستوجب القيام ببعض 
األشياء غري الطبيعية! خروج عىل املألوف..من كان يصدق؟! ومل نكن وحدنا..
تتذكر الصينيني الذين رشعوا يف وصلة تصفيق طويلة عندما جاءهم اخلرب أثناء 
وارتفعت  طالت  قد  أمريكا  أنف  يتشفى..كانت  كان  كله  برملان..العامل  جلسة 
الطبيعي..لو  االرتفاع   مستو إىل  إلعادهتا  كرسها  يتعني  وكان  ينبغي  مما  أكثر 
أننا قد حررنا األقىص هل كانت هبجتنا ستكون أكرب؟ ما الذي جيري؟ السياسة 
مع  جنب  إىل  جنبًا  أمريكا  يضعون  العرب  جعل  يف  نجحت  احلقرية  األمريكية 
إدارهتم  وستبتدع  يكرهوننا؟  ملاذا  األمريكيون:  سيتساءل  ذلك  إرسائيل..بعد 
شامل  دمار  أسلحة  العراق  يف  أن  سيزعمون  اإلرهاب..  عىل  احلرب  أسطورة 

وسوف..مل ينته العامل، لكن بدأ عامل جديد.

ƒqÊ
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زجاجات  من  صندوقني  رشاء  مريم  خالتي  زوج  قرر  الشديد،  بخله  رغم 
الكوال لتوزيعها عىل اجلريان هبذه املناسبة ثم أطفأنا األنوار، ومىض كل إىل غايته، 
حينام كانت تراتيل جدي املؤمنة ودعواته بالرمحة ملن قضوا نحبهم تشق سكون 

الليل بعذوبة...

FFF
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معبأ بالصمت، عىل واجهة قلبه كانت الالفتة املعلقة تقول:
«ممنوع الدخول ألصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب القلوب اجلذلة!»

من  قدومها  معلنة  الفضاء  يف  تسبح  كثرية   أخر الفتات  كانت  الداخل  يف 
كوكب الشجن:

DME<
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ماذا تعرف عن احلزن؟
احلزن يشء بغيض مثل قطار شاحب

وسحابة ميتة
وذيل فأر مشاكس

طعمه مر مثل شاي الغياب
ولواؤه مرفوع كحاجب فقد!
كنت أفكر عندما أحزن

أن ال أجعل مظلتي فوق رأيس
وأن أمتطي سيف الذهاب
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هناك يف غياهب اليأس
حيث ال تسمع غري صوتك أنت

سوف تعيش حقًا
يف مملكة من الوحدة والعمق

ا ا جدً هناك بعيدً
يف زمن خارج حدود الفرح

ا من أي يشء سوف لن تكون متأكدً
سو أنك حزين

DNE
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تنقصنا اجلرأة
ويسكننا اخلوف

أوهامنا تعشش يف عقولنا كشياطني موسوسة
قلوبنا مكسورة..وعيوننا جفت لكثرة الدمع

شفاهنا ترجتف بال صوت
ها نحن بائسون وال نستطيع عمل يشء
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ها هي الشجون تأيت كقطة رشسة
وحتتضننا بعنف كام حتتضن سمكة!
ها هي األيام متر وال يد لنا يف مرورها

نقول آه وال نعرف صنع«كيف»
والرجل الذي حلمت به
مل يأتِ يوما ومل يقل أحبك

يف قلبي فراغ..ويدي باردة كثلج

DOE
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ال..ال تقل أن الصدمات املتتالية التي تصيبنا جتعلنا أقو..إننا نتسمم ببطء! 
وكل ما يف األمر أننا نحاول التظاهر بصحة جيدة، وسوف تقيض علينا أحزاننا 
ا إن عاجالً أم آجالً، لكننا نامطل احلزن ونتظاهر بمقاومته عبثًا، نظن خطأ أنه  يومً
باملرصاد،  لنا  لكنه  غافل،  أنه  نظن  عليه،  ونضحك  احلزن  نخدع  أن  املمكن  من 

ويرقد كاألفعى يف مكمنه ليحرس حياتنا بعناية ريثام حتني لسعته القاضية!
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......أ...............ص..................ع...
ن                         ك                       ش                      ل

يف الفضاء كانت حروفها تتالشى!
ِ         .
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.                    ب                            ّ
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يف  تفكر  ال  هي؟  وهي..من  للزواج،  األول  الدافع  هي  األمومة  أن  تعتقد 
الزواج اآلن، لكنها تفكر يف األمومة!

***
هتتم بأخيها الصغري، تعطف عليه نصف الوقت وتعنفه النصف اآلخر..لظروفه 
ا..واملشكلة  ا ممالً؛ تفكر: األطفال العاديون مزعجون أيضً ا إزعاجً اخلاصة يسبب أحيانً

أن األخ يبقى أخا..ال يتحول األخ بقدرة قادر إىل ابن..ال تتحول األخت إىل أم.
***

ا بتبنيها. تْ قرارً ذَ اختَ
***

رأيتُها مصادفة بشعرها املجعد الناعم..األصفر الضارب إىل العسيل بمسحة 
من األخرض العصفوري..وثوهبا الذي يشبه ثوب فتاة يافعة، لكن بحجم أصغر 

يناسب..وترتني..ال أعرف كيف أصفها؟!
***

اإلنارة  عمود  قاعدة  عند  جالسة  استوقفتني  العودة  إىل  املؤدي  الطريق  يف 
بعينني حزينتني، متطلعتني بخفوت صاخب، يكاد الشوق إىل العطف يقفز منهام 
بلطف ومداراة- عىل األرض املفروشة بالرمال، وصوهتا الطفويل العذب الذي 
يشع براءة ومسكنة خيرتق طبلة أذين كحلم: اديني حاجة والنبي..ربنا خيليكي..

مش هتديني حاجة؟!
تْ من أهنا ستكون موجودة يف نفس املكان. قبل أن تفارقها تأكدَ

***
! ا ولكن مل تأتِ فتشتُ عنها جيدا..انتظرهتُ
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التفوا حوله يظنونه الشيخ، أراد أن يقول هلم أنه الشخص اخلطأ، لكنهم مل يعطوه 
فرصة، ازداد إحلاحهم وتوسلهم. اضطر للوقوف عىل املنرب وخطب خطبة قصرية: 
يوم  كل  اهللا  نستغفر  أن  نستحق  إننا  مقصودة،  غري  ومحاقات  أخطاء،  لنا  كانت  دائامً 
حتى لو قضينا هنارنا وليلنا متبتلني كافني أذانا عن الناس؛ ما الذي يدري الواحد منا 
لو أنه دهس نملة دون أن ينتبه كانت تستعد حلفل زفافها أو لوضع طفلها- يف هذه 
احلالة تكون قد قتلت روحني -فأفسدنا فرحتها باملوت وأحزنا ذوهيا. أن تستغفر اهللا 
كل يوم ألنه قد خلقك إنسانا؛ ألنك تعيش عىل حساب باقي خملوقاته دون أن تقدر 
: أستغفر  ا..وهكذا كنت أقول لنفيس دائامً ا وفجورً هذه النعمة وتعيث يف أرضه فسادً
أنه  أحد  منهم  يعرف  ال  مذهولني  تركهم  وسطهم،  من  وانسل  نزل  إنسان!  ألين  اهللا 

شاعر بينام كان أخوه التوأم يستعد لدخول املسجد بخلع حذائه.
åÁ‚

..فتح صفحته عىل الفيس بوك وكتب غاضبًا: مساءً
احتجاج“ رصخة  أو  بوك  ”فيس 

لكنهم  واإلعجابات،  بالتعليقات  يمطرونك  يمرون..سوف  اجلميع   »
 أخر منشورات  عىل  والتعليق  لإلعجاب  فجأة  ظهورهم  يديرون  سوف 
بضعة  قراءة  وبعد  اسمك  حيفظوا  حتى  أو  يتذكروك  أن  يستطيعوا  كثرية..لن 
منشورات أخر سوف ينسون ماذا كانت كلامت منشورك..املجد للكتب التي 
جتعل الناس يتذكرون ما يقرؤون وحيفظون اسم الكاتب..املجد للنرش الورقي. 
هذه  وكل  الزحام  هذا  كل  وسط  قابعني  جعلتنا  التي  التكنولوجيا  عىل  واللعنة 
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ا..وعندما كتبت ذلك مل أقصد  الفوىض!» يف التعليقات قال هلم: أشكركم كثريً
شخيص يف الكتابة فاملسألة أبعد من هذا..هي قضية كل من يكتبون عىل مواقع 
قضية  أيضا  وهي  املواقع،  هذه  عرب  نفسها  الكتابة  وقضية  االجتامعي،  التواصل 
من  هيربون  كأهنم  وراءهم،  يركض  من  هناك  كأنّ  برسعة  يمرون  الذين  القراء 
يشء ما فال يستفيدون مما قرؤوه وال يتعمق وجداهنم فيه..عندي صديقة ترفض 
هبا  األدبية  املواقع  أن  مع  بوك،  الفيس  عىل  بالنرش  وتكتفي  أديب،  موقع  يف  النرش 
فيها.. يكتب  ملن  الواجبة  والنصيحة  الفائدة  يمنحون  سوف  متخصصون؛ 
أدبية.. مواقع  يف  النرش  عن  تقريبًا  توقفت  أنصحها  كنت  من  أنا  حتى  ولكن 

ا، لكنه كاحللم يذهب برسعة، وال يتبقى منه غري رتوش صور  الزحام جيذب حقً
ا إىل قائمة فوضانا العقلية، غري املرغوبة  منسية، وهتويامت شعور خفي ينضم فورً

ا، وال نحصل عىل فائدة. ا عميقً بالطبع..ال يرتك أثرً
ا  منشورً عرشين  يضع  الصباح..وجدوه  يف  حسابه.  يعطل  سوف  أنه  وقال   

دفعة واحدة.
ÿ«ç

إنتي ما بتشتغليش ليه يا حجه؟ (حمتدة)  -
هوه انا أقدر يا بنتي؟! -

ا أمام جلدها املنكمش، املحفور بالتجاعيد، وعظامها الواهنة  تقهقرت رسيعً
بالتوفيق،  عليها  اهنالت  التي  الدعوات  وسط  داخله،  من  ينط  يكاد  كهيكل 

وصالح احلال، والرزق بابن احلالل! 
توارت خجلة وممتنة لكل هذا احلب الكائن يف أعامق عجوز طيبة ومترشدة، 
الغبي  السؤال  هذا  ذهنها  إىل  قفز  كيف  تعرف  ال  وهي  عجل  عىل  اخلطى  حتث 
يوم؛  كل  اآلخرين  للمتسولني  تسأله  أن  عن  أحجمت  الذي  السؤال  إنه  فجأة؟ 

هاهي تقذفه دفعة واحدة يف وجه هذه املسكينة كأنه حتويشة الغيظ!
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تأملته مليا حتى ظنّ أهنا سوف خترق وجهه، هزت فنجانه بني يدهيا، سعلت، 
سيكون   !أخر بسعادة  تقدر  ال  السعادة  قيمة  سهلة،  ليست  السعادة  صاحت: 
ا كامالً من الوفاء. هتف نافذ  ا عليك أن متنح من يمنحك حلظة سعادة عمرً لزامً
الصرب: تبًا ما معنى هذا الكالم؟ انشغلت عنه وأشاحت بيدها، ظل يلح يف طلب 
اإلجابة، التفتت إليه ونظرت كالرشر، أشارت آمرة باخلروج، مشى يذرع املمر 
الطويل جتاه الباب، يتلفت خلفه متوسالً بينام صوهتا الغريب الذي يزجره كان 

يتالشى تدرجييا..
DNE

هذيان احلمى يثقله، الذكريات تعترص قلبه، وصورهتا التي انطبعت يف ذهنه 
لألبد ترتاء أمام عينيه، املرأة التي منحته حلظة سعادة واحدة عندما عشقها من 

ا بعد ذلك، مرضت وماتت، لكنه مل يستطع نسياهنا. أول نظرة ثم خانته مرارً
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مع إرشاقة شمس كل يوم أو بزوغ غيمه، كان يقرر بجسارة واعدة، ويقطع 
ال  كيف  مندهش  وهو  األخبار،  نرشة  إىل  يستمع  بأن  نفسه  عىل  ا  شديدً ا  عهدً
وضعف  عاطفته،  هتزمه  كانت  يوم  كل  هناية  يف  لكنه  يغلبه،  وفضوله  يفعلها 
لن  يفكر:  وهو  بعهده  حانثًا  فينام  والسكر  والقلب  الضغط  وأمراض  أعصابه، 

يؤاخذنا اهللا باللغو يف أيامن قلوبنا!

Ìf∆Ö

واقفة عند الباب؛ أرادت أن تضم املرأة التي ال تعرفها بقوة وتبكي، لكنها 
مل تفعل بالطبع..وتراجعت للخلف برغبتها املحبطة، وبكل املرارة التي اعتملت 
يف  نُفجع  أن  علينا  يتعني  دائامً  ملاذا..ملاذا  نفسها:  تسأل  وهي  صدرها  داخل  يف 
موت  التوايل:  عىل  تذكرت  نحبها؟  التي  األماكن  وحتى  واألشياء  األشخاص 

جدها، احرتاق دفرت مذكراهتا لسنوات عن طريق اخلطأ، دمار سوريا.
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سألتها صديقتها: ملاذا ال تتزوجني رجالً من الواقع؟
الذين  كالرجال  ليسوا  ومملون؛  تقليديون  الواقع  يف  املوجودين  الرجال  ألن 

نقرأ عنهم يف الروايات.
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الرجل عندها يساوي األمان..
من  بشدة  تنزعج  أصبحت  فيه؛  املطلقة  بالثقة  شعور  بداخلها  نام  أن  بعد 
ا: أن درجة الثقة  عرض أي متقدم خلطبتها..وترفض مقابلته؛ ألهنا تعرف مقدمً

ستكون منخفضة أو عىل األقل: ليست مطلقة!
‡Ë_

سأهلا: ال أعرف ماذا جيري للعرب..أين املثقفون؟
هو  مما  أكثر  العريب  الشمل  تشتيت  يف  ومشغولون  ملهيون  املثقفون  أجابته: 

مشتت؛
بني  الوقيعة  إحداث  يف  مشغولون  املرصيون  املثقفون  كمثال:  عندك  خذ 

الشعبني املرصي والفلسطيني.
<t]ÖÇjâ]

استدرجتْها يف احلديث حتى اكتشفتْ أهنا مزيفة..!

ºÈŞ°

ا  أحزانً أهدته  الصباح  يف  لكنها  احلياة،  من  هبجة  لرسقة  خطط  املساء  يف 
جديدة!
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ا ال يعرف كيف يُضفي عليها  نظر إىل لوحة الفنان امللحد، وقف أمامها حائرً
ا، كاد أن ييأس لوال أن ترسب  ريْ مرة وأمعن النظر جمددً َ الزاوية غَ ريَّ ملسة إيامن، غَ
اهللا  كان  هناك  واأللوان،  الثنايا  بني  من  خيرج  ضوءٍ  شعاع  فجأة  عينيه  بؤبؤ  إىل 

ا فيها. املوجود يف كل مكان مستقرً

FFF
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للتواصل مع املؤلفة:
sarakaram_writer@yahoo.com
www.facebook.com/sarakaramw
www.fengantaamol.blogspot.com

شكر خاص للفنان عامد ابو اشتيه
www.facebook.com/Imad.Abu.Shtayyah
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