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بجبني متعرق نظر لل�ضماء املتوّهجة ب�ضم�س ت�ضيء عينه، مل يحمل 
متنع  واآال م  وحيد،  مثقل  قلٍب  كبري،  وجاروف  جنيهات  اأربعة  �ضوى 

ال�ضم�س من اإ�ضاءة وجهه االأ �ضمر الباهت.

اأموات  غبار  ظّنه  لطاملا  تراًبا،  فامت�أ   االأ ر�س  بجاروفه  �ضرب 
ت�ضمر  ثم  الّثى،  بذاك  اأمامه  الرتبة  غّطى  الدهُر،  وجوَدهم  �ضحق 

ناظًرا لها.
بيده  حَطّ  منه،  اقرتب  ف�ضاحة-  -واأكثهم  )�ضالح(  �ضديقه 
عهدتك  ا،  اأي�ضً واأخي  �ضديقي،  هلل  »البقاء  بحزن:  قائً�  كتفه  على 

متما�ضًكا، ف�  ت�ضمح لثقل احلياة بك�ضرك هكذا«.
�ضديقه  فقاطعه  باملاء،  املليء  الدلو  اأم�ضك  فعل،  رد  اأي  يبد  مل 
عن  )ثائر(  فتمنع  ال�ضغوط؛  تلك  كل  من  اإعفاءه  حماوًال  )فادي(؛ 

قبوله العون، ور�س الرتبة لت�ضبح طيًنا.
الغرباء  وبع�س  املقّربني،  �ضديقيه  �ضوى  والده  جنازة  يح�ضر  مل 

الذين يحاولون ك�ضب الثواب ال  اأكث.
اأ�ضبح ب�  عائلة، لطاملا �ضعر بها، لكن اليوم اأ�ضبحت حقيقة.

مه�ضمة؛  �ضغرية  مراآة  اأمام  جل�س  املقابر،  بني  القابعة  بغرفته 
االأ نف  عينه،  الب�ضرة  �ضمار  قليً�؛  والده  ي�ضبه  الذي  وجهه  يتاأمل 
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�ضافية؛  لي�ضت  ع�ضلية،  عينه  ولكن  النظرات،  حدة  الرفيع،  الطويل 
الهزيل  ج�ضده  الرقيق،  والدته  فُم  له  االأ �ضرار،  مئات  بداخلها  كاأن 
يزداد �ضحوًبا يوًما بعد يوم، ورغم حرارة اجلو ال  يزال يرتدي امل� ب�س 

طويلة االأ ذرع، واملغلقة حتى منت�ضف رقبته.
كاأنَّ  الب�ضرة  اأبي�س  متاًما،  امل� مح  يخالفه  )�ضالح(  �ضديقه 
ال�ضم�س مل تزر وجهه يوًما، عينه بنية، مطلق للحيته ال�ضوداء؛ يبدو 

وجهه خ� لها كبدر بجوف الظلمة، بيد اأنه لي�س جذاًبا اأبًدا.
و)فادي( متو�ضط ال�ضفات، قمحي الب�ضرة، م� حمه جريئة؛ عني 
وج�ضد  �ضاحك،  فم  الهيئة،  م�ضطرب  الطول  متو�ضط  �ضعر  وا�ضعة، 

مليء بالطاقة واحلياة.
قال )ثائر( ب�ضوت هزيل: »ال  اأحد منكما ي�ضبهه؛ هذا مينحكما 

االأ ف�ضلية«.
ت�ضاءل )�ضالح( عما يقول؛ فاأردف )ثائر( بنربة �ضبه م�ضموعة: 

»�ضاأبقى وحدي هذه الليلة، غادرا من ف�ضلكما«
اأن  خافا  اأجربتهما؛  برحيلهما  ال�ضامتة  رغبته  لكن  عليه؛  اأحّلا 

يت�ضببا ب�ضيق له، ورح� ...
بني،  )�ساحمني  ب�ضاعات:  موته  قبيل  االأ خرية  اأبيه  كلمات  مرت 

و�دع يل �هلل �أن ت�ساحمني حنان، �ساحموين بني، مل �أق�سد(...

لكن الندم مل يكن بوقته ال�ضحيح؛ اأزف ميقات الغ�ضب ال  ال�ضماح. 
اأخرج )ثائر( ورقة من الكومود بجانب فرا�ضه ال�ضئيل، كتب ر�ضالة 

لوالده لن يقراأها:
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)�ل�سيد و�لدي،

مل  �ل�سند،  �أفقد  مل  برحيلك،  ينك�سر  مل  وظهري  رحلت،  لقد 
تهاجمني �لوحدة، ومل ينحر جيدي �حلزن، �أ نك ك�سرته بحياتك، 
نبذتني بغربة بعيدة، �لوحدة تقطن قلبي منذ زمن، �لفقر ينحرين 
�سجرتني  �جلميع،  �أمام  و��إل هانة  �لذل  �سّومتني  معدتي،  ويوؤمل 
حبك،  من  و�أكديتني  قليًل  �أعطيتني  ق�سوتك،  لهيب  من  ب�سوط 
�أ نني فقط مل �أحقق �أًيا مما رغبت، �أ نني ف�سلت باأن �أكون ما تريد، 
ف�سلت يا �أبي �أن �أكون �ل�سخ�ص �لذي تريد �سنعه، ر�سبت بتحقيق 

حلمك �  �أحل مي �لتي �  تدري عنها �سيًئا.

إلذ ما �لذي  إلثر �أزمة؛ وجب �ل�سعور جتاهك بالرحمة، � لقد مت �
�أختي  �أموت  �مل�ساب؟!  ذ�ك  يباغتك  حتى  �ل�سديد  للحزن  بك  �آل 
حنان؟ �أفقدك �بنتك �لعزيزة �لتي حققت �آمالك؟! �أم موت �آمالك؟ 

مل �أبك، �أ�سعر مب�س�ٍص �سديد، باأنك �أورثتني �لعجز، باأن كل ذرة 
بي تكرهك وتود �� نتقام لكرهك يل طيلة تلك ��أ عو�م.

رحمك �هلل و�ساحمك، ولكني لن �أفعل...

�بنك، �أو هذ� ما ظننت(.

طوى الورقة ونبذها للكومود ثانية، ي�ضفق من البقاء حًيا اأكث من 
هذا، احلياة عذابه، واالأ مل رفيقه االأ وحد، هكذا ظل يردد عقله الذي 
مارت االأ فكار به. متتم: )مل تفهموين قط، حتى حينما �ضرتون القطع 

بر�ضغي، لن تفهموا ال�ضبب(.
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نظر  دائًما،  به  يحتفظ  م�ضرًطا  اأم�ضك  قائلتها،  متذكًرا  ابت�ضم   
ليده برتدد، ترجتف، الرغبة باملوت جتتذبه كاأنها املهرب، واخلوف 
من املجهول يربطه، يبتلع لعابه �ضبع مرات خ� ل ث� ثني ثانية جتول 
بهم الفكرة براأ�ضه ثم تعاود اأدراجها. واأخرًيا قرر، قال با�ضًما بحزن: 
يرتاجع.   ال   كي  و�ضرعة  بقوة  امل�ضرط  مرر  ثم  باردي�س«  حتزين  »ال  
ال�ضائل  الدم  يراقب  بالرتاجع،  الرغبة  يقاوم  اأكث،  يده  ارجتفت 
على يديه، يتخيل ما حدث، اأكان هكذاَ؟! اأم اأنَّ الهذيان وجد جمرى 

لعقلي؟!

تنف�ضه ي�ضعف، راأ�ضه يهداأ ولكن، يجلو �ضوت طرق بعيد به، �ضيء 
ما يطرق براأ�ضه مرتني بالثانية، هكذا �ضعر...

الدم يغرق االأ ر�س فقط، اإنه حري�س على عدم اإف�ضاد املكان؛ اإذ 
رمبا يوقف كلَّ �ضيٍء باآخر حلظة كعادته، ج�ضده اأ�ضبح بارًدا، الدماء 
يا  »حررتك  مفكًرا:  ب�ضخرية  ابت�ضم  �ضديدة؛  ب�ضرعة  ترتكه  تكرهه! 

ملعونة، األي�س كذلك؟«

زاد الطرق ثم حتول ملو�ضيقا، مو�ضيقا الأ غنية هادئة، وحتول ال�ضوء 
ا ارجتفت وعادت  اخلافت باملنزل ل�ضوء قوي مبكان كبري، ذاكرته اأي�ضً

لثمانية اأ�ضهر ما�ضيني...

q
الثاين ع�شر من يناير

فطوره  يتناول  اجلامعي،  �شكنه  من  قريٍب  مبقهى  )ثائر(  يجل�س 
وحدها  حزينة  �شامدة  �شابة  يجد  النهار  هذا  �شعًرا.  ا�أل قل  املعتاد، 
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تلك  باجتياز  األ�شدقاوؤه جنحوا  دائًما؛  األنه وحيد  األزعجه  لطاملا  ا،  األي�شً
املرحلة التعليمة؛ بينما هو �  يزال حما�شًرا بني براثنها. حاول عك�س 
تنتبه،  عّلها  املعدنية؛  ا�أل دوات  با�شتخدامه  عينها  على  ال�شوء  بع�س 

لكن األثًرا مل يحدث!
التي  املختلفة  وامل�شروبات  ا�أل طعمة  يتفقد  باملكان،  يجول  طفق 
ل�شبط  فجاألة  يقف  احلائط،  على  اللوحات  يتاألمل  املقهى،  يقدمها 
مال ب�شه الرخي�شة ثم يجل�س ثانية متعرًقا، بعد قرابة ربع ال�شاعة جل�س 

خجًال من فعلته، حامًدا اهلل األنها مل تنتبه.
وقفت الفتاة فجاألة، نقدت النادل ثم حتركت بتوؤدة نحو الباب، 
تراجعت قليًال زافرًة، مغم�شة عينها مقاومة تلك ا�أل �شوات براأل�شها، 
ال�شحك،  �شدقيها حماولة  �شريًعا، حركت  فاألدار وجهه  إليه  ا نظرت 
األمامه  جل�شت  ثم  الوراء  اإىل  الكر�شي  األرجعت  �شريًعا،  له  ذهبت 

مبا�شرة، قائلة بثقة: 
ل�شت م�شطًرا لتلك املحاو� ت ولفت انتباهي، ميكنك بب�شاطة  �

املجيء والتحدث.
رمبا هذا �ضوء فهم؛ ال  اأعرف عما تتحدثني، فقط هذا املجل�س  �

ال  يريحني

ابت�شمت لكذبته ثم األدرفت:
الب�شرية  � العال قات  األن  واألومن  �شيئة،  �شديقة  باردي�س،  واألنا 

األعمق من التلميحات، واألقرب للمبا�شرة.
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حاول التمل�س من ك�شفها له، لكن عينها املاكرة تخربه األن توتره 
البادي عليه ي�شي به. األخربته األنها تاألتي للعال ج الّنف�شي بالعيادة املقاربة 
للمقهى، كلماتها قليلة م�شطربة، حزينة وحما�شية، مل يفهمها، لكنه 

كان �شعيًدا.
قالت: 

باحلقيقة �شعرت األنك مثلي، رغم حماولتك الغريبة تلك. �
مثلك؟ �
ل�شكلي  � تنتبه  مل  األنك  األتعرف  وحزن،  اختال ل  بك  نعم، 

إنه احلزن الذي ي�شل�شل عنقك قد اجنذب ل�شبيهه.  ومال حمي، ا
رمبا األنِت خمطئة �
واألنت تكابر. �  داٍع لهذا، األتعلم؟ هناك األنا�س قدر لهم احلزن  �

والتعا�شة، لدرجة األطفاألتهم فاأل�شبحوا بال  قدرة على احلياة األو 
حتقيق األي �شيء، �  رغبة، �  �شغف، حتى لو كان مبهًجا للب�شر 
الطبيعيني، ونهايتهم املوت من ا�أل حزان، األو م�شرط ب�شيط مير 
على األيديهم ب�شكل طويل بلحظة من ال�شال م والال وعي، فقط 

حتقيًقا لهاج�س �  يدرون م�شقطه.
واألنت منهم؟  �
قل �شيدتهم �
حمظوظ باألنني قابلت �شيدتي  �
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�   � للكذب؛  و�شاحمني  معك،  وحديثي  جلراألتي  �شعيدة  واألنا 
األعرف م�شطلًحا األف�شل من كلمة )�شعيدة( تلك، بيد األنه �شيء 

جيد.
ي�شبح  باألن  حلمه  باخلارج،  ا�أل مطار  جامعته،  عن  قليًال  حدثها 
مذيًعا بالراديو، باألن ي�شبح غنًيا، األلوانه املف�شلة، وذوقه الغريب يف 

ا�أل غاين، األو كما األ�شمته هي: )الال ذوق تقريًبا(.
قال:

ومم تخرجت؟ �
كلية ا�أل ل�شن �
بيد األنك �  تتحدثني كثرًيا!  �
وهذه مزحة �شخيفة �شيد ثائر، �شررت بلقائك �

وقفت فجاألة عقب كلمتها ففزع، قال:
األراحلة ا�آل ن؟ �
لدي موعد، األن�شيت؟  �

تلعثم؛ يود بقاءها، األن يطول احلديث، األن يخربها كل �شيء عنه، 
رمبا األ�شراره كلها، ومل يعرف ال�شبب قط!

نظرت لعينه مبا�شرة، �شاأللته رقم هاتفه، تاألخر الرد، يتاألملها للمرة 
بهما  تنب�س  حمراوين  وجنتاها  بنية،  عينها  بي�شاء،  ب�شرتها  ا�أل وىل، 

ا... احلياة التي فارقت روحها، وجهها حزين جدًّ
q
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اأفاق من اإغماءته، وجه �ضاب قريب منه يتفح�ضه، ب�ضرته بي�ضاء، 
اأ�ضود كذلك، تراجع ال�ضاب  ا، �ضعره  عينه �ضوداء قامتة غام�ضة جدًّ
على  )حمًدا  بها:  وكتب  �ضريًعا  مفكرة  اأم�ضك  )ثائر(،  اأفاق  بعدها 
�ض� متك �ضيد ثائر(، تفقده ثائر ثم ذراعه امل�ضمد، االإ �ضاءة خافتة 
كالثلج.  ينب�س جاهًدا، ي�ضارع �ضعفه، ج�ضده  قلبه  توؤمل عينه،  لكن 
ماأوى  ب�   اأنا  اأحياًنا،  ا�ضت�ضافتي  والدك  )اعتاد  ثانية:  ال�ضاب  كتب 

و�ضديق له. ميكنني اال عتناء بك حتى تتح�ضن �ضيدي(.

�ضاأله )ثائر( بوهن:

اأبكم؟ من اأنت؟ �

كتب: )عا�ضم �ضيدي، اأجل، اأبكم( وابت�ضم بود.

اإن  ما  واملاء،  ال�ضكر  بع�س  ناوله  ال�ضرير،  على  ليجل�س  �ضاعده 
ونام هو  بالغرفة  ال�ضغرية  االأ ريكة  للنوم، حتى افرت�س  خلد )ثائر( 

االآ خر....

مفهومة،  غري  باأحرف  يهم�س  منه،  )عا�ضم(  اقرتب  بال�ضباح، 
زائر.  )هناك  ُكتب:  ما  قارًئا  ب�ضعوبة،  عنه  النوم  )ثائر(  نف�س 

و�ضاأغادر قليً� �ضيدي، عودتي قريبة ال  تقلق(. اأوماأ )ثائر( فقط.

ال�ضيد )عمران(  بالولوج، تقدم  غادر )عا�ضم( �ضاحًما لل�ضيف 
لكنه  للب�ضر،  فاقًدا  كهً�  عرفه  )ثائر(،  من  املقرب  والده  �ضديق 

اليوم مب�ضر، تعجب )ثائر( فاأجاب اأ�ضئلته العم )عمران(: 

ح�ضل  � اأجنبية  بدولة  منحة  العملية،  الإ جراء  بني  يا  �ضافرت 
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عليها ابني يل، ل�ضد ما اأحزن عندما اأتذكر وفاة والدك اأثناء 
تلك العملية!

نحيًبا  م�ضدًرا  يديه  بني  وجهه  دفن  االأ خرية،  كلماته  بعد  انهار 
قوًيا؛ )ثائر( ردد الكلمات املعتادة لتهدئة اأثر م�ضابه، وكاأنه �ضديق 

للعائلة ال  قرابة بينه وبني الفقيد.

ا�ضتمر حديث الرجل عن والده، كم كان عظيًما بعينه! ذكرياتهما 
�ضوًيا ال  تنتهي؛ بينما )ثائر( تثريه الرتابة والغ�ضب اأحياًنا.

يدركا  ال   كي  مقابلتهما  من  تهرب  )�ضالح(،  هاتفه  رحيله  عقب 
اإقباله على اال نتحار، ثم خلد للنوم ثانية.

جاء )عا�ضم( ومعه الكثري من االأ طعمة، ا�ضتخدم اأدوات الطهي 
من  ب�ضيء  ي�ضعر  جعلته  لثائر  م�ضاعدته  الغذاء،  الإ عداد  الرديئة 

الدفء، ي�ضبه دفء ال�ضداقة، ورمبا العائلة!

تركه  لكنه  يقتله،  االإ رهاق  يكاد  كثرًيا،  ب�ضريره  تقلب  امل�ضاء،  يف 
راأ�ضه  جعل  ق�ضًرا،  عينه  اأغم�س  والنوم.  بينه  حاجًزا  اأ�ضبح  حتى 
عليه،  تنادي  اأ�ضوات  مل�ضامعه  تناهت  يذهب.  االأ مل  علَّ  ذراعيه  بني 
)باردي�س(،  �ضوتها،  �ضمع  يتداخل،  ا  اأي�ضً ال�ضراخ  تزداد،  تتداخل، 

�ضوتها الهادئ ينادي عليه: »ثائر، اأين اأنت؟ ثائر...«

ثم تكرر ا�ضمه كثرًيا، االأ �ضوات جميًعا توقفت اإالها، ا�ضتمر �ضوتها 
وا�ضمه حتى انقلب ل�ضرخة كبرية اآملت راأ�ضه؛ فتح عينه فزًعا، قلبه 
ينتف�س، اأنفا�ضه تزداد، حلل ال�ضوت جيًدا، لقد ت�ضلل الأ ذنه من داخل 

راأ�ضه نف�ضه، ت�ضاءل كيف؟ وال  اإجابة يعرفها...
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االأ مور حوله؛  متفقًدا  االأ خرى،  للجهة  للحائط  املواجه  لفَّ وجهه 
وجده اأمامه مبا�ضرة، ينظر اإليه، يهم باإيقاظه رمبا؛ انتف�س وا�ضًعا 
الأ �ضتطيع  امل�ضباح  »اأدر  قال:  ثم  كبرًيا  �ضهيًقا  اأخذ  قلبه،  على  يده 

قراءة ما كتبت«.

فعل ما اأمر، ثم قراأ )ثائر(: )�ضاأذهب ل� �ضتعداد ل�ض� ة الفجر، 
لدى قريب يل م�ضجد بعيد واأود اللحاق به(.

قطب حاجبيه متعجًبا، قال ب�ضوت خفي�س: 

ح�ضًنا، غريب قليً�، لكن ال  باأ�س. واملرة القادمة اأ�ضدر �ضوًتا  �
قبل وقوفك جانبي، اأو اأ�ضعل ال�ضوء على االأ قل.

�ضحك حني تبني خوفه، ثم غادر...

q
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ما بني تقلب وغفو و�ضحو، بقي )ثائر( يف فرا�ضه يفكر يف اأ�ضياء 
عديدة، رمبا يف كل �ضيء. 

ازدانت  بل  فقط،  بنورها  ال�ضم�ُس  ال�ضغرية  الغرفة  تقتحم  مل 
غلق  من  للتاأكد  اأخرًيا  حترك  للراحة؛  حمتاج  كل  لتزعج  حرارتها 
االأبواب والنوافذ، وحينما و�ضل للباب راآه عائًدا بابت�ضامة باردة، بيده 

طعام اإفطار.

ب�ضيطة  م�ب�س  يرتدي  اأو�ضح،  ب�ضورة  االأوىل  للمرة  اأمامه  بدا 
ا اأزرق وبنطاًال اأ�ضود من القما�س، ي�ضري بتوؤدة  مليئة بالغبار، قمي�ضً
طريقه؛  لغري  للنظر  يحتاج  وال  اجلميع  حتركات  يدرك  كاأمنا  وثقة 

واأرجع )ثائر( هذا لطول فقده وتكيفه. 

لياأخذه منه،  الطعام  اإىل  يد )ثائر(  اأمامه هرعت  اأ�ضبح  حينما 
ف�ضعوره بالذنب واالتكال يجربانه اأن يقدم كل ما يقوى عليه خلدمة 

هذا الغريب، والذي يعترب -تقريًبا- م�ضدر دخله احلايل. 

من  باحلرج  ي�ضعر  ك�هما  متبادلة؛  نظرات  بني  الطعام  تناوال 
الفقر  قل�س  فقد  كعادته،  الكثري  تناول  )ثائر(  ي�ضتطع  مل  االآخر. 

حجم معدته وحاجاتها اليومية، ورزقه القناعة بفتات االأطعمة. 
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منهمًكا  روؤيته  فور  تراجع  لكنه  مع )عا�ضم(،  حاول خلق حديث 
بكتابة �ضيٍء ما برتكيز �ضديد.

q
ندبة جديدة بيده �ضغلت عقله ل�ضاعات، عاد لفرا�ضه يتاأملها، هل 
هناك ما ي�ضتحق؟! بل هل هناك ما ي�ضتحق بقاءه؟ اأ�ضئلة وحوارات 
ويحارب  النوم  يحارب  ظل  عينه،  اأغلقت  حتى  عقله،  داخل  تدور 
ال�ضحو، يحاول تذكر وجهها، يحاول تذكر الكثري من الوجوه، الح لون 
ع�ضلي م�ضيء اأمام عينه فجاأة، ثم ابتعد ليبدو كبوؤبوؤ عني اأحدهم، ثم 
ظهر الوجه كامً�، وجه طفل ممتلئ؛ فتح عينه فزًعا، ارتفع �ضوت 
اأنفا�ضه، بات يخاف غلق عينه حتى ال ت�ضيبه اله�و�س، لقد جعلته 

يرتعب من االأطفال، ممن �ضيخاف اإن اأغلقت ثانية؟! 

بدل )عا�ضم( م�ب�ضه مب�ب�س م�ضابهة ونظيفة، �ضاأله )ثائر(:

ماذا تعمل؟! �

ابت�ضم كعادته، حرك يده كمن يظهر ع�ض�ته ثم رحل، م�ضرًيا اأنه 
ذاهب لهذا ال�ضيء الذي مل يدركه )ثائر(. فقد فهم اأنه يريد �ضرح 

عمله، بيد اأنه مل يع ما يق�ضد! 

حترك  ك�ضً�،  ثوان  بعد  قراره  يف  وتراجع  الغرفة،  ترتيب  قرر 
جتاه االأريكة غري املريحة، ثم جل�س عليها متنا�ضًيا نيته، يده �ضقطت 
على �ضيء ورقي، اإنها املفكرة اخلا�ضة ب)عا�ضم(، قلق كثرًيا؛ كيف 
بداخله حاربت  رغبة  لكن  مع غريه؟!  التوا�ضل  من  ال�ضاب  �ضيتمكن 
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�ضريًعا  ال�ضفحات  قلب  ف�ضوله،  �ضري�ضي  اأنه  ابتهج  تلك،  م�ضاعره 
حتى و�ضل لورقة بها ثنية �ضغرية اأع�ها، وبداأ بالقراءة:

q
)�ليوم �لتا�سع من �ل�سهر، جنازة جديدة مميزة، فتاة ع�سرينية 
مل يكن لها �أمل باحلياة، �مللب�ص �ل�سود�ء حولها، �لبكاء، �لعوينات 
�لتي تخفي ��أعني �حلزينة و�ملنافقة و�ملجاملة، �لقليل ممن �أر�دو� 
�أ�سبح  �أقرتب  مبا�سرة،  دفنها  رحلو� عقب  و�لذين  �لثو�ب،  ك�سب 
�أمامها، �أحدق مبكان ر�أ�سها، �أحدق حتى تتلأ�أ �لدموع بعيني و� 
عيني  فاأم�سح  لوهلة  �لروؤية  �أفقد  �أعرفها.   � �أنا  �ل�سبب،  �أعرف 
ب�سرعة و�أفتحها... ظلم، �سيء �أبي�ص يحيطني، قما�ص �أبي�ص يف 
فمي! �سرت �أنا هي، �أنا )مرمي(، هل مت؟! �أ�سمعهم؟ عددهم قليل، 

�أنا خائفة. 

�إلنني �أتذكر �لكثري من ��أ�سياء، �لكثري من ��أخطاء، �أذكر هذ� 
�ليوم... 

� ينق�سي يومي دون هذ� �ل�سحك �لكثري، ��بت�سامة، �حلزن، 
�لياأ�ص و�لبكاء �لذي يبلل وجنتي حني نومي.  

مينعها.  من  هناك  �لفر�ر،  حتاول  تنقب�ص،  روحي  �أن  �أ�سعر 
�أخاف، �أخاف �جلميع؛ كاأن �جلميع يرت�سد بي... 

بنظرة  ولو  حتى  ير�قبونني  كاأنهم  �ل�سو�رع  يف  �ل�سري  �أخاف 
عابرة، حتى لو � نظرة! �أ�سعر بالرعب يحطمني، �أخاف. � �أعرف 
ما �لذي ي�سيبني؟ �أظن �أحياًنا �أن �ملوت �سرييحني من هذه ��أفكار، 
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بها،  �أحلم  �لتي  �لر�حة  �أمام هذه  لكن هيهات! ذنوبي تقف حائًل 
�لذنوب �لتي �أظن �أنهم يرونها بعيني، � �أعرف ما �لذي يحدث؟  

� �أعرف... 

تغم�ص عينها فرتى هذه �لوجوه تقرتب منها، حتاول �لهرب 
لكن � مل تكن هذه هي �خلطة، هناك تلك �ل�سكاكني �لتي تدفن 
د�خل قلبها فينقب�ص ج�سدها متاأملًا، �ل�سر�خ ميلأ عقلها فريجتف 

له ج�سدها. 

�سوت طرقات على �لباب. هل �أتو�؟! 

)نعم(.  يرتدد �سوت �أفكارها ثانية. 

يل  تركه  هل  �ل�سبب؟  هو  علّي  �سر�خهم  هل  �أفعله؟  �لذي  ما 
ومغادرتي ب�سرخ � يندمل؟! 

هل �نعز�يل؟!  �سمتي وخويف ممن �آذوين قبًل؟!

يا �هلل �ساعدين! كيف �أجروؤ �أن �أتفوه بلفظك و�أنا يف هذ� �حلالة؟ 
كاأن ��سمك � يخرج من فمي، نعم �إلن �ملوقف مينعني، لقد ح�سمت 

�أمري و�أف�سدت كل �سيء. 

بعقلها.  ثبتت  زمًنا حتى  ��ستغرقت  �لتي  �لكلمات  بتلك  متتمت 
�ل�سر�ع �حلايل لي�ص بني عقلها وقلبها، بل عقلها وذ�ته، �أتتوب وقد 

بد�أت هذه �لفعلة �ل�ساذجة؟! �أم �أنه � رجعة؟

يديها  تفرك  تلك،  باحلروف  �لتلفظ  عن  �لتوقف  ت�ستطيع   �
بع�سبية علَّها تخفف �لرعب و�لرجفة لكن � فرق، كاأمنا ت�سغط 

بهما على �أع�سابها فتثور �أكرث. 
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و�لدتها �مل�سكينة تنادي دون �إلجابة، بل �إلن ��إلجابة حت�سر ذهن 
�بنتها: »�تركيني ��آن، بل �ساأترككم، �ساأبعدكم عني، �ساأبتعد عنكم 

جميعًا«

�لتفكري  على  �لقدرة  فقد  حتى  و�ساو�سه  عن  ينفك   � عقلها 
كليَّة. �حت�سنت نف�سها بيدها متحركة للأمام و�خللف بتوتر، قلبها 
�لبقاء  ياأبى  �لذي  �لهو�ء  حتاربان  رئتاها  �سدرها،  د�خل  ينا�سل 

د�خلها.

�ملليئة  �لد�ئرة  هذه  و�سط  هي  جال�سة  عينها،  فتحت  �أخرًي� 
من  هربت  لقد  ��أمر،  ح�سم  حولها،  �إلنهم  و�خلطوط،  بالطل�سم 
�أذى �لب�سر وخوفها �إلىل خوف غام�ص خميف، � �سبيل للرت�جع، 
لقد  عاملهم.  يف  بل  �لوهم،  عامل  يف  ��أ�سر  �لطاعة،  �لرعب،  فقط 
ُمو�ِجهًة  مو�جهتهم.  جتاه  و�سعفها  لوهنها  �لب�سر  عامل  تركت 

�سكان عاملها �جلديد فقدت �لوعي، � بد �أنه لن يعود �أبًد�...(

طرق رقيق على الباب اخل�ضبي ملنزل )ثائر( اأخرجه من الق�ضة، 
ان�ضغل عقله بها، هل هكذا ماتت؟! 

�ضديقاه )�ضالح( و)فادي( قدما لزيارته وم�ضاندته. 

اأن يح�ضرا له طعاًما؛ فهما االأعلم بحالته، لكنه فاجاأهما  �ضاأاله 
ب�ضديقه الغريب. 

قال )�ضالح( بجدّية:
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عن  � للبحث  العودة  ا  اأي�ضً عليك  وعيك،  ا�ضتعدت  اأنك  طاملا 
م�ضدر رزق، جرب اأن تتحدث مع مدير املطعم، رمبا ي�ضاعدك 

ويدعمك الإنهاء درا�ضتك
ف�ضلت  � اأنني  يعرف  الرجل  حمال!  اأمر  هذا  نف�ضك،  ترهق  ال 

بالعمل ولن يعيدين.
قال ثائر. 

قال )فادي( حماوًال تغيري االأجواء احلزينة وجذبهم للراحة اأكث: 
»ميكنك التجربة، انظر اإيّل، جربت كثرًيا وبالنهاية ربحت عمً� قوًيا، 
كذلك �ضالح؛ وميكنك العمل بالراديو معه، اآن ميقات حتقيق احللم«

هبطت اأذرع )ثائر( وكاأن ثقً� فوقها، وهبط جفن عينه، كذلك 
البوؤبوؤ، وقال ب�ضوت هادئ: 

االأيام لونها معتم، هل ت�ضعر اأن ل�أيام واالأ�ضياء األواًنا وم�مح  �
اأخرى غري ما نعرفه؟

رد �ضريًعا:
االألوان  � بتدرجات  البنات  معرفة  بقدر  امل�يني،  بل  ال  املئات، 

ا تخيل؟ الغريبة اأي�ضً

ا؛ بينما )ثائر( كان قد فقد خيط احلديث  �ضحك و)�ضالح( اأي�ضً
معهما، وتعلق عقله باأ�ضياء اأخرى كثرية. 

ان�ضمام  عقبها  و�ضروده،  �ضحكاتهما  اخرتقت  ب�ضيطة  طرقات 
)عمران( للمجل�س؛ وحماوالته التخفيف عن ال�ضاب الفاقد عقَله. 
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هموا جميًعا بالرحيل بناًء على طلبه؛ فقد ادعى النعا�س، احت�ضنه 
�ضديقاه طويً�، وربت ال�ضيخ على كتفه قائً�: »اإن �ضباب هذه االأيام 
حمقى، دائًما اأمامهم احلقيقة، لكنهم يتغافلون عنها عنوة« ثم رحلوا، 

وتركوه مع الذكريات التي ا�ضتعلت براأ�ضه اإثر اأحاديثهم.

q
الرابع ع�شر من يناير 

بخطى  بتوؤدة  تقدم  األمامه،  املقابر  متاألمًال  طويًال  نف�ًشا  ثائر  �شحب 
مرتاجعة، يود لو يعود، لو � يرى هذا املكان ثانية.

البيت  باب  األمام  )حنان(  األخته  يحدث  )�شالح(  �شديقه  ملح 
ال�شغري. 

مل تختلف األخته عنه كثرًيا، ب�شرتها قمحية، عينها ع�شلية وا�شعة، 
األنف وفم دقيقان، ترتدي عباءة منزلية ب�شيطة مطرزة، وو�شاًحا األ�شود 

اللون ترتديه غالًبا األو �شبيهه ا�ألبي�س.  
 اقرتب حماوً� تبني ما يقال؛ يدرك جّيًدا األن ا�ألحاديث بخ�شو�شه 
دائًما مهينة، رغم حبِّ األخته له، � ميكنها التخل�س من بع�س ا�ألفكار 

التي زرعت براأل�شها.
ا  انتبه له )�شالح( فابت�شم مرتبًكا، حرك الظرف بيده بع�شبية كاألنَّ

يود األن يخفي �شيًئا، ثم اقرتب منه معانًقا. 
هم�س له:
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مل األعلم األن �شتاألتي فجئت �ألطلب بع�س النقود لك �
رد )ثائر( حمدًقا يف األخته ب�شك وخيبة األمل وب�شوت م�شموع: 

ظننتك ن�شيت فجئت �ألطلب بنف�شي. �
األن  بعد  املكان،  مغادًرا  النقود  مظروف  له  مقدًما  �شديقه  ابت�شم 

ودعه وتاألكد األنه لن يفتعل م�شاكل. 
ت�شاءل )ثائر( عن �شبب حديثه مع األخته؛ فاألخربته األن والدها ترك 
قائلة  وراءه  فنظرت  كنهه،  عن  �شاأللها  عاجل،  �ألمر  وذهب  النقود 

ب�شوت خافت:»� األعرف، ميكنك األن ت�شاألله«، ثم هربت للداخل. 
بنظرات متنمرة �شاخطة،  الوالد منه ب�شموخ؛ والتف )ثائر(  دنا 

رفع ال�شيخ وجهه متعالًيا وقال:
هل جئت �ألنقدك م�شروفك ال�شهري األيها الطفل؟ �

رد بتحٍد:
�شاألعمل، �شاألعيد اإليك كل ما دفعته بعمرك �
األمل تكتف بكل الوعود التي حنثتها؟! �

لو  متنى  داخله،  الثائرة  احلرب  �شوء  )ثائر(،  بعني  �شوء  ملع 
األن  يخربه  األن  بيده  األن  لو  امل�شجور،  بقلبه  ما  كل  يطلق  لو  ي�شرخ، 
اآل�مه و�شعفه حتى فقره مل يكونوا جراء توا�شع ا�ألموال، بل ل�شح 
لهذا  راآله،  كلما  داخله  يعت�شر كل خلية  الذي  ا�ألمل  لهذا  امل�شاعر، 
احلزن الذي ي�شعره األنه دائًما � ي�شلح األن يكون رجًال وقوًرا، فقط 
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�ألنه لي�س كما توجب األن ي�شري! األراد ومتنى، بيد األن كل ما خرج من 
األعا�شري ج�شده دمعة ترتقرق، ثم تهرب ملوطنها -عزًة- ثانية. 

رمقه والده نظرة احتقار ثم غادره، وقبل األن ي�شل للباب هتف 
)ثائر(:
األنت مل تر األي �شيء بعد، � األلغو يف قويل.  �

األم�شك والده مقب�س الباب احلديدي بغري اكرتاث مهمهًما:
كل  � تدرك  ليتك  الغبي،  األيها  نزل  بذي  و�  طعم  بذي  ل�شت 

�شيء
نف�شه  يحارب  منفعًال  ا�بن  ان�شرف  الباب.  واألغلق  دخل  ثم   
ذاتها،  وبا�ألخرى على  املظروف  بيد على  يقب�س  والعامل،  والهواء 
ي�شحب  كذلك  ويب�شط،  فيقب�س  املنفعلة  قلبه  دقات  يواكب  كاألنه 

الهواء ويطرده بعنف، �شريه كالرك�س، ورك�شه كرك�س العاجز. 
يو�شله  األن  يطلب  )عمران(  العم  كفيف،  كهل  �شوت  ا�شتوقفه 
ملنزل والده، ا�شتجمع األنفا�شه ثانية ليو�شله، ربت الرجل على كتفه 
ثم قال:»اإن �شباب هذه ا�أليام حمقى، دائًما األمامهم احلقيقة، لكنهم 

يتغافلون عنها عنوة« ودخل. 
متتم )ثائر(: »األ� اإن دنياكم وحقيقتها ملعونة وملعون ما فيها!« 

رن هاتفه الب�شيط، املت�شل جمهول؛ األجاب بتوج�س ف�شمع �شوتها 
الهادئ: »هل ميكننا األن نلتقي؟«

q
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خيال مظلم حترك اأمامه قطع تفكريه بتوقف �ضاحبه اأمامه، نظر 
لعينه مت�ضائً�، مل يِع بدايًة مل نظراته هكذا، لكنه اأدرك اأن مفكرته 
وجهه  تلهب  باحلرارة  �ضعر  معتذًرا،  )ثائر(  فزع  بجانبه؛  مفتوحة 

خجً�.

وبني  بينها  ب�ضره  وناقً�  ا  متفح�ضً املفكرة  )عا�ضم(  �ضحب 
يوبخه،  رمبا  �ضيًئا،  �ضيكتب  )ثائر(  ظنه  اأمامه،  املحرج  ال�ضخ�س 
رمبا ياأخذها ويهرب عقاًبا، ال يعرف، االأفكار متور يف ذهنه والتوتر 

يزداد...

املكان  اإىل  م�ضرًيا  املفكرة  اإليه  قدم  ثم  فجاأة،  )عا�ضم(  ابت�ضم 
الذي �ضيكمل منه ق�ضته، ومتجًها ل�أطعمة التي اأح�ضرها ليعدها. 

)اإن اهلل اأكرب من اأن ياأخذ من رجل �ضيًئا وال يعو�ضه؛ اجلود االإلهي، 
االآخرين؟  ببال  يجول  مبا  ال�ضعور  بهبة  فقَده  )عا�ضم(  اهلل  اأعّو�َس 
وقدرته على اإي�ضال ما يقول دون ك�م؟ رمبا! ولكن، هل بهذا القدر؟ 

لهذه الدقة؟!( هذا ما راود عقل )ثائر(. 

توؤلف  هل  الفتاة؟  هذه  »من  اأم�ضكها:  مت�ضائً�  املفكرة،  من  دنا 
تكن  مل  ابت�ضامته  اأن  )عا�ضم(  اأعلمت  املهتزة  كلماته  الق�ض�س؟« 
كافية لتوقف خجله، فابت�ضم ابت�ضامة اأكرب م�ضرًيا اإىل املفكرة؛ فهم 

)ثائر( مق�ضده: )اقراأ؛ و�ضتعرف كل �ضيء(.

q
اأو ر�ضائل  االأ�ضغاث رمبا،  الكوابي�س،  االإغماء، يوم من  )يوم من 
والدها و�ضنده  االآن، تذكر  اأنها ال تذكرهم  التهديد، ال تعرف، حتى 
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لها طوال �ضنوات، تذكر تركه لها منذ ما يقارب العقد؛ تذكر مر�س 
والدتها النائمة جوارها، وتذكر عينها احلانية. 

كاأنَّ  ل�أ�ضفل،  يجتذبه  كاأنه  براأ�ضها  �ضديد  اأمل  عينها،  فتحت 
بجانب  الكومود  على  الواهنة  بيدها  ا�ضتندت  به،  تزداد  اجلاذبية 
ت�ضتجمع  تتمكن من حتريكها جّيًدا؛ ف� زالت مل  والتي مل  ال�ضرير، 
التي متكنها من احلركة.  االإفاقة  الع�ض�ت  قواها بعد، ومل تكت�ضب 

عينها ن�ضف املفتوحة تراقب وتدعو، رمبا تدعو اأن ي�ضاحمها اهلل. 

فتحت الباب �ضديقتها )علياء( رفيقتها بفريق املو�ضيقا بامل�ضرح 
القومي، فتاة جميلة، توحي بالغمو�س واالأمل، ابت�ضامتها ال تفارقها، 
يدها امل�ضلولة كانت املحفز االأكرب ملرمي الجتهادها بالعزف؛ فبينما 

�ضاحبة اليد الواحدة بهذا التفاوؤل وهذه القوة، اأنى لها اأال تكون؟! 

دنت من جمل�ضها حتى اأم�ضكت يدها ال�ضعيفة وجل�ضت على طرف 
ال�ضرير، قال ب�ضوت خفي�س: »�ضتفرح والدتك عندما تفيق، األن نكمل 

تدريباتنا؟ ميكننا تاأجيل االأمر اإن اأردت«

همهمت: »ال، �ضاأنه�س االآن«

�ضعرت بالدماء تتحرك، القلب يزداد نب�ضه حتى اعتدل، التنف�س 
مل يعد �ضاًقا، ال يوؤملها راأ�ضها، ب�ضهولة حتركت وخرجتا من الغرفة.  
جل�ضتا اأمام بيانو واحد، )مرمي( على اليمني، �ضرعت تعزف مقطوعة 
هادئة، )for elise( لبيتهوفن، مو�ضيقا ال�ضندوق املو�ضيقي الذي 

اأهدي اإليها من ذاك ال�ضخ�س اآنًفا.
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اجلميع،  »�ضيندم  تردد:  بداأت  بهدوء حتى  يدها  حركة  ا�ضتمرت 
�ضرعة  وازدادت  كلماتها  تردد  ازداد  جناحي«  �ضاأثبت  �ضيندمون، 
العزف، حاولت )علياء( تهدئتها، لكنها مل ت�ضتجب، بل حولت اللحن 
متاًما ملعزوفة احلرب العاملية الثانية، اأ�ضعب كثرًيا، ورغم تركيزها 

باالأوىل اإال اأنها اأبدعت حني تركت املو�ضيقا حتكي غ�ضبها... 

بعد ع�ضرين دقيقة هداأت، كانت تنتف�س، ي�ضعد �ضدرها ويهبط 
كعداء منت�ضر، رمقت �ضديقتها امل�ضدومة نظرة خميفة ثم �ضاألتها 

راأيها، اأجابت االأخرى: »لدي فكرة«

فاأردفت:  اأمامها،  امللتاعة  روع  من  هداأت  املتوقعة  غري  اإجابتها 
ثم  اجلميع؟«  من  ننتقم  لل�ضر؟!  عاملًيا  يوًما  �ضنعنا  اأننا  لو  »ماذا 

�ضحكت. 

يوًما  �ضنعنا  لو  »ماذا  موؤمل:  �ضهيق  بعد  كزفري  )مرمي(  اأجابت 
عام،  كل  مادي  ك�ضيء  ال�ضر  النا�س  ليجلب  ال�ضر،  فيه  يدح�س 
يحرقونه، يقتلونه« �ضمتت قليً� ثم اأكملت نافية: »ولكن الذي ميوت 

ال يحتاج القتل مراًرا«

ابت�ضمت ال�ضديقة قائلة: »�ضحيح.«

التفت لتقراأ كتاًبا عن املو�ضيقا ومعانيها الروحية، والذي �ضاركته 
اأكث رمبا  فيما بعد )مرمي(، كانت )مرمي( منبهرة بقوة )علياء(، 

من انبهارها بقوة بيتهوفن االأ�ضم! 

احلمقاء،  التح�ضريات  حدث،  ما  متذكرة  قليً�  راأ�ضها  فركت 
اتفاقها مع �ضديقتها، والدتها املري�ضة. قفزت فجاأة ثم رك�ضت اإىل 
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هذا  على  وبقيتا  ابنتها  احت�ضنت  فزعة،  املراأة  ا�ضتيقظت  الغرفة، 
احلال �ضاعات، بكت )مرمي( كثرًيا راجية ال�ضماء؛ والوالدة ال تفهم 

مَل ال�ضماح؟

رمقتها )علياء( نظرة كليمة ثم غادرت. 

العم  ابن  الوالدة،  بامل�ضرح،  اأقربائها  التايل، جل�س جميع  باليوم 
واحلبيب ال�ضابق، وباقي االأفراد، والكثري ممن كرهتهم اآنًفا... 

جنح العر�س جناًحا منقطع النظري، احت�ضنت اجلميع ثم قررت 
االحتفال مع �ضديقتها، �ضرب راأ�ضها االأمل، قالت )علياء(:

اليوم  � التحاليل  نتيجة  �ضتظهر  تعرفني هذا،  تتح�ضن،  والدتك 
و�ضتعرفني اأنها ب�ضحة اأف�ضل منا.

اإن �ضاء اهلل. �

زفرت )علياء( منزعجة ثم اأكملت:

لقد �ضاء، ولقد �ضاءوا، واأنت راأيت هذا، عليك االآن دفع الدين. �

توترت اإثر خطئها، قالت بخجل وخوف ناظرة لعينها، وم�ضتجدية 
عطفها وتراجعها عن االتفاق:

غًدا؟ األي�س كذلك؟ اأعني لي�س اليوم. �

ردت )علياء( بثبات:

اليوم  � اليوم،  االأحزان  قتلِت  لقد  االآالم،  كل  من  �ضتتخل�ضني 
فقط. 
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مل تنم )مرمي( طوال الليل؛ �ضعرت االآالم التي قاومتها، املحاوالت 
البائ�ضة للهرب من احلياة، قلبها ي�ضرب كاأمنا ي�ضرخ ويطلب منها 

الهرب، اإىل اأين؟! �ضتهرب من قدرها لقدرها! 

مل تنم عينها ولكن، هداأت روحها احلزينة، هداأت ل�أبد... 

)�ضباح التا�ضع من ال�ضهر، ال�ضراخ مي�أ املنزل، نوبة قلبية اأودت 
بحياة ال�ضابة( 

q
قلب الورقة منتظًرا التكملة، ال تكملة! ماذا حدث؟ ما االتفاق؟ من 

الفتاة؟ ال يفهم �ضيًئا، االأ�ضئلة كثرية ومتداخلة. 

انتف�س اإثر اليد التي حطت على كتفه، ميد له )عا�ضم( يده االأخرى 
ببع�س الطعام الذي برد قليً�. حاول تناول القليل، عينه �ضلطت على 
له،  فاأح�ضرها  اخل�ضبية  والده  ع�ضا  يريد  )عا�ضم(  ظنه  الف�ضاء، 
دراأها بعيًدا غا�ضًبا؛ فخجل )عا�ضم(، اعتذر له حماوًال تهدئة نف�ضه، 

رتب كلماته قدر االإمكان مت�ضائً�: 

من مرمي؟! كيف تعرفها؟! وملاذا الق�ضة منقو�ضة؟ �

اأم�ضك مبفكرته ثم كتب:

لقد عرفت عنها كل ما يجب عليك معرفته. �

ماذا تعني؟ �

هز راأ�ضه م�ضتنكًرا، قال ثائر:
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فهمت. �

بها، رمبا هي  �ضعر  االآن فقط  توؤمله،  للطعام، معدته  رفيقه  اأ�ضار 
مهذبة للدرجة التي متنعها من البوح اإال بالوقت االأن�ضب. هم بتناول 
طعامه واالأفكار ال تهداأ براأ�ضه حتى �ضار لكل فكرة اأمل خا�س يتداخل 

مع اأخيه ويناف�ضه على اأذى باقي اجل�ضد...

q
اخلام�س ع�شر من يناير... 

»�شكًرا �ألنك األتيت« قالتها )باردي�س(. 
رد )ثائر( بتوتر و�شعادة ولهفة:

»بل األنا األ�شكرك، ظننتك لن تتحدثي ثانية«  �
للمكان  بناظريها  بداألت جتول  ثم  متاألملة وجهه،  بهدوء  �شحكت 
ال�شم�س  حولها، كل من�شغل بطعامه وهمومه، �شحكاته واأل�شدقائه، 
غري قوية باخلارج بعد، بيد األن ذلك � يوؤثر األبًدا على املطعم املكيف، 
قدرته  )ثائر(  على  يبد  مل  ال�شابقة  باملرة  �شهًيا،  يبدو  األمامها  الطعام 
ثم  لعينه  نظرت  كبرًيا.  �شيًئا  منحها  لقد  ا�ألطعمة؛  هذه  �شراء  على 

األغم�شت عينها متاألثرة ب�شحر املو�شيقا الهادئة. 
األب�شرت مت�شائلة:

هل األعجبتك املو�شيقا؟ �
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مل ي�شمعها، كان يتاألملها، ف�شتانها الطويل الوردي املليء بالزهور 
وو�شاحها ا�ألبي�س، ابت�شامتها الهادئة املهتزة قليًال، �شوتها. انتظارها 
لرده جعلها تخجل، وكاألن األذنه قد تعطلت قليًال فا�شتوعب ما قالت 

بعد ثوان كثرية. 
األجاب فور انتباهه �شاحًكا:

نعم، نعم األحب ما األ�شمع. �
فهمت مق�شده فقالت حماولة اخلروج من ماألزق كلماته:

ا، األع�شقها. � األحب املو�شيقا جدًّ
هل ت�شتطيعني العزف؟ �

ابت�شمت:»�، ليت �شعري! لكني األ�شعد بها، األ� تظن األن القدرة 
من  بالنهاية  ت�شدر  املو�شيقا  األن  حتى  �شعيًدا؟  جتعلك  العزف  على 
ك�شر  �شوت  »هي  قليًال:  وجهها  ويتكدر  ابت�شامتها  تهداأل  داخلك« 
األ�شلعك، �شوت احلزن الذي ي�شخه قلبك وحريق األن�شجتك به، يا 

لها من مو�شيقا!«
يده  مد  عينها؛  ومغم�شة  حاجبيها  مقطبة  متاألملة،  راأل�شها  األم�شكت 

ناحيتها ب�شرعة، ثم األرجعها قائًال:
األنت بخري؟! األاألح�شر لك م�شكًنا؟ �

فتحت عينها لتجيبه وتطمئنه؛ لكنه نادى العامل باملكان وطلب منه 
اإح�شار الدواء.  �شكرته مبت�شمة ب�شعوبة. 
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�شدقني ا�ألمر مل ي�شتدع، هل تعرف مل طلبت مقابلتك؟ �
ابت�شم لتكمل:

ال�شجاعة  � واتتني  الذي  طبيبي  بعد  الوحيد  الغريب  األنت 
للحديث معه بطالقة

مهم  �شخ�س  ا�ألول  وللمرة  اإنه  بزهو؛  و�شعر  ابت�شامته  ات�شعت 
بحياة األحدهم. قال:

له  � وجهت  لو  مني  األ�شعد  هو  من  بالعامل  يكون  لن  �شدقيني 
هذه الكلمات

األفرطت بها منذ  � بال�شعادة؛ زائلة هي. اعذرين، لقد  � تفرط 
دقائق فاألهلكني راأل�شي واأل�شواته.

تعجب:
األ�شواته؟! �

�شحكت �شحكة مهرتئة:
األظن األن هناك من يعي�س داخل عقلي ويعبث به. �

ل�شحك  تعجبه  فتحول  األو حاولت،  األكرث،  تعجبه ف�شحكت  زاد 
م�شتجيًبا ل�شحكها. انتهت نوبة ال�شحك وحل اجلد حملها، قال:

األراك حزينة رغم األنني األظنك مرتفة! �
نظرت لالألر�س وابتلعت ريقها، األجابت بثقل:
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لو كان الرتف نقوًدا ملا �شحك فقري و� حزن غني. �
هل تظنني �شحك الفقراء �شحًكا؟! �
بل األظن قلوبهم األ�شدق. �
ومن كذب عليك؟! �

�شحكت ثانية مثل �شابقتها:
األعني هناك من يوؤملوننا دائًما، قريبون ولكن قربهم األمل. �

التفت كلماتها حول ِجيده، حتى األنه حاول بلع ريقه ومل ينجح. 
من  األظن  لكن  همومي،  ببع�س  األناجيك  األن  »وددت  األردفت: 
ا�ألف�شل األن يوؤجل هذا ا�ألمر«، ابت�شمت منك�شرة متفهمة األثر جروحها 

على جروحه.
األن  األحبُّ  األحبذ و�  لكن �  نف�شي،  ل�شيء يف  رد: »رمبا حزنت 
األرى حزنك، � تكني هذا ال�شيء رمبا يخنقك؛ احلزن يخنق األحيانًا«، 

ابتلع ريقه ب�شعوبة عقب كلماته. 
نظرت اإليه بعني متعلقة:

هل تريد األن ت�شمع ف�شوً�، األم �شغًفا لتطبيق ن�شائحك؟ �
مل يكن هذا ما بخاطرها، لكنه ما �شدر. 

بل األريدك األن تنف�شيه عنك، األن ت�شحكي بال األمل، بال تفكري، �  �
األعرفك رمبا، األو � األعرفك جّيًدا، لكن قدر معرفتي يوؤول بي 
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األ� األحتمل حزنك هذا.
قطعت كلماته ا�ألخرية األفكاره؛ عرف األن رد فعلها لن يكون جّيًدا. 

قالت بتعجب:
ا � األحب روؤية احلزن بعني غريي. � �شكًرا، األنا األي�شً

تبينت حرجه فاألردفت �شريًعا: 
هل حتب الفوتت�شيني؟ يقدمونها هنا رائعة. �

انفجر �شاحًكا، يحاول احلديث لكن ال�شحك يف�شد خمارجه. 
ت�شاءلت �شاحكة:

ماذا هناك؟ �
قال:

لقد األ�شحكتني الكلمة، دائًما ت�شحكني. �
حًقا؟! ت�شحك على األ�شياء غريبة. �
األتفق معك. �

ا�شتمرا بال�شحك حتى نه�شت فجاألة فوقف األمامها:
ملاذا وقفِت؟! �
فعلته �ألجلي، كن  � ما  األن�شى  لن  ا�آلن،  فلدي موعد  �شاحمني 

بخري
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ثم رحلت، األو هربت كما ارتاألى هو كو�شف األدق. 
عاد للكر�شي، ينظر ملجل�شها الهادئ، بل تخيله هادئًا مثلها، نقد 
على  فرتكها  باخلطاأل  ملعقة  �شقطت  ليذهب،  �شرتته  وحمل  العامل 
األ�شفلها، مل  بي�شاء برزت  ثانية، ورقة  الطاولة، وحني عودته حلملها 

تكن موجودة قبًال. 
فتحها ناظًرا لالألعلى وا�أل�شفل مقدًما. اإنها ر�شالة من )باردي�س(!

q
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هذا امل�ضاء، غادر )عا�ضم( املكان مبكًرا تارًكا االأفكار متور بعقل 
)ثائر(. 

تكن  يوؤرقه، مل  باملكان  �ضيء  به،  تكوم  ثم  لفرا�ضه اخل�ضن  التجاأ 
الذكريات، بل �ضعور بعدم الراحة، �ضعور اأن هناك من يراقبونه! 

الأذنه  القراآن  اآيات  فن�ضمت  اأع�ه  الزر  �ضغط  للراديو،  ا�ضتدار 
مهدئة، اأو رمبا هذا ما متنى... 

والده،  عناق  اأخته،  �ضحكات  كثرية،  بخياالت  حاملًا  ثانية  تكوم 
�ضحكات باردي�س، �ضوتها. لكن اجلميل مل يكن ليكتمل ل�ضخ�س تع�س 
مثله، انقلب اخليال ب�ضورة �ضيئة، تغريت االأ�ضوات لكثريين يتحدثون، 
ال�ضوت من داخل راأ�ضه، الكلمات غري مفهومة، هناك االأمل املمزوج 
بها، تعلو... تعلو وتتحول �ضراًخا، يعلم اأنها جمرد ه�و�س من داخل 
عينه، ج�ضده  فتح  مهً�! ال ميكنه  عينه،  يفتح  �ضتذهب حاملا  راأ�ضه، 
يوؤمله، هو �ضجني اله�و�س االآن ح�ضب اعتقاده، ال�ضراخ يزداد، االأمل 
دقائق  م�ضو�ضة...  اأفكاره  يفكر،  منهم،  للهرب  مفًرا  يجد  ال  يزداد، 
مرت ك�ضاعاٍت من االأمل وال�ضتات، حتى اهتدى لتذكر القراآن، حري 
به اأن يكون جانبه، حرك يده �ضوب جهاز الراديو فاأم�ضكه، األ�ضقه 
تخفت،  االأ�ضوات  هداأ،  ال�ضراخ،  قل  تلك،  االأ�ضوات  حمارًبا  باأذنه 
اأطفال ي�ضحكون، ال�ضوت يب�ّضره ويزيل االأمل،  اأطفال! �ضوت  هناك 



38

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الهدوء  القراآن،  راحة،  اأكث  �ضوت  هناك  ا،  اأي�ضً �ضوتهم  ينخف�س 
والقراآن فقط مي�آن راأ�ضه. 

فتح عينه اأخرًيا كامل�ضتيقظ، فرًحا بهروبه وانت�ضاره، بيد اأنه خاف 
اإثر ما وجد؛ جهاز الراديو مل يتحرك، يده مل تتحرك! مل ي�ضتطع فهم 
ما حدث، ع� �ضدره وهبط م�ضدًرا اأنفا�ًضا �ضاخبة بالن�ضبة لهدوء 
املكان. ظل يراقب الراديو وي�ضتمع ملا ير�ضله �ضويعات قليلة حتى غط 

يف نوم عميق اإرهاًقا. 

ا�ضتيقظ متاأخًرا، رمبا قبيل الظهر، اعتقد اأن )عا�ضم( قد عاد 
�ضباًحا وغادر، تفح�س املكان باحًثا عن طعام تركه رمبا، فلم يجد، 
مل يتاأثر كثرًيا، مل يعتد تناول االأطعمة كل يوم، رمبا الرفقة اجلديدة 

اأن�ضته. 
فتح الباب منتظًرا قدومه، و�ضرع يتاأمل املكان، مئات املوتى، رمبا 

االآالف، كم من رجل مات وُن�ضي هنا؟! 
تاأمل روتني حياته اجلديد، كيف تاأقلم عليه �ضريًعا؟ وكيف ان�ضاع 
يرتكه  ال  ملاذا  يرتكه،  ال  الذي  ما�ضيه  عك�س  على  يحدث  �ضيء  لكل 

ما�ضيه؟ اأفكار واأحزان وم�ضاهد ناق�ضة تعذبه... 

q
ال�شاد�س ع�شر من يناير

و�شلته ر�شالة من األخته )حنان(، مفادها األن هناك األمًرا جلًال عليه 
األنه  اإ�  منزله،  زيارة  من  ونفوره  فيه. رغم حتفظه  بجانبها  الوقوف 
التي  حقيبته  فحمل  ال�شغرية؛  باألخته  يحيط  خطر  بناقو�س  األح�سَّ 
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األ�شياء بال قيمة، �شوى املظروف الذي مل يقراأل بعد، وانطلق  حتتوي 
اإىل منزلهم... 

بالبيت،  تعلقت نظرات )حنان( با�ألر�س، �شاورت )ثائر( مئات 
األم  يخ�شها  األم  يخ�شه  ا�ألمر  كان  اإن  يعرف  مل  حتى  اإنه  ال�شكوك، 

ا اآلخر!  يخ�س �شخ�شً
ترجال لغرفتها، جل�شت على فرا�شها متحدثة ب�شوت خفي�س:

لقد تقدم رجل خلطبتي منذ األيام. �
ات�شعت األحداقه منفعًال؛ مل يخربه األحد بهذا من قبل! بيد األنه هداأل 
وتغري متاًما حني تبني عرباتها.  األكملت مرددة نظرها بينه وبني ا�ألر�س:

مل يعد ثانية، األجربين األبي على مقابلته واألجربين األ� األخربك، �  �
األعرف ال�شبب، كل ما يراه األن هذه م�شلحتي.

 و�شع يده على راأل�شه حانًيا وم�شفًقا، وقال:
لي�شت املرة ا�ألوىل، كل مرة األجل�س معكما كالغريب، األاألجلب  �

العار لكما؟
حتدثت بكلمات خمتلطة مع الدموع والتنف�س امل�شطرب:

يذهب  � حمرتًما  رجًال  يح�شر  مرة  كل  ترف�س،  األن  يخاف  بل 
ا، واألبي  بعد األن يراين، وهذه املرة الرجل خميف، خميف جدًّ

األح�شره كاألنا يبيعني للبغي�س ليخل�س مني.
م�شح عينها بهدوء قائًال: 
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مل يذهب كل حمرتم؟! �
نظرت لعينه معاتبة:

األنت خدعتني، قلت األنني جميلة. �
�شحبت نف�ًشا اآلخر من ا�ألمل واألكملت:

� األظنني هكذا، خدعتني األنت، �شاحمك اهلل! �
�شعر باألمل �شديد، اخلطاأل برتكها بجحيم الفقر هذا، األو اخلطاأل بعدم 

حماربته حتى اآلخر األنفا�شه. احت�شنها قائًال:
ذنبي،  � هذا  فقرية،  يرونك  بل  جميلة،  يرونك   � النا�س 

�شاحميني.
دفنت وجهها يف كتفه باكية؛ ففتح حقيبته ليح�شر بع�س املحارم، 
راألى املظروف، تعجب كيف مل يقراأله؟! رفعت األخته وجهها ناظرة 

لعينه ب�شفقة قائلة:
ثائر، لدي �شر كبري. �

نظر فقط ومل يجب، فاألردفت:
األحدهم يحبني ويريد خطبتي، واألظنني مثله. �

امتقع وجهه؛ من الذي قد يحب فتاة فقرية؟ رمبا �شخ�س �شيئ 
يريد ا�شتغالل براءتها.  ظل حمدًقا بتوج�س فقالت ب�شوت متح�شرج 

اإثر البكاء:
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ا. � األنت حتبه، هو فقط خائف قليًال واألنا األي�شً
هل يعرف والُدك؟ �
بالطبع �، � تخربه األرجوك! �

متتم مهدهًدا اإياها:
يظن األنه يعلم كل �شيء عنك، لو علم والدنا ما يكمن ب�شرائرنا  �

لظن األنه األجنب األنا�ًشا اآلخرين.
 ثم ابت�شم حماوً� ك�شب ثقتها، ت�شاءل مدعًيا عدم ال�شيق:

من هو؟ وكيف عرفته؟ �
ابتلعت ريقها خوًفا من عودة والدهما، رمقت باب غرفتها نظرة 

�شريعة ثم األعادته لعني )ثائر(، قالت: »�شاألخربك كل �شيء...«
q

اأ�ضبحت ال�ضم�س حارقة ب�ضكل ال يطاق بالن�ضبة لرجل يقف اأمامها 
�ضاعة كاملة، ت�ضرب ال�ضم�س املقابر كاأنها عقاب الأحد قاطنيها، وكاأنَّ 

العقاب له وحده، وكاأنَّ االأنفا�س نف�ضها �ضموم لروحه تفقده طاقته. 

دلف اإىل البيت متملمً�، فتح حقيبته الكبرية يقلب ما بها، منذ 
وفاة والده انتقل للمنزل واأح�ضر كل حاجياته، بيد اأنه مل يفرغ ما بها 
ويرتبه؛ رمبا يظن اأنه لي�س نزله االأبدي، ورمبا ي�ضعر اأنه لي�س منزله 

باالأ�ضا�س! 
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قلب كثرًيا حتى ا�ضطدمت يده ب�ضندوق، كان ينوي �ضيًئا ما، لكنه 
ن�ضاه حني عث على ال�ضندوق، فتحه واإذا ببع�س االأوراق واملظروفات.

من  ع�سر  �لثالث  ثائر...  )�إلىل  عليه:  مدون  مبظروف  اأم�ضك 
يناير( 

متنا�ضًيا  مبت�ضًما،  بيده  قلبها  له،  االأوىل  )باردي�س(  ر�ضالة  كانت 
ا مل ي�ضعر ب�ضيق الهواء من حوله، بل على العك�س  حرارة اجلو، اأي�ضً
تنف�ضه �ضار هادًئا ودافًئا، جل�س على الفرا�س �ضارًعا للخطاب، وبداأ 
التي  امل�ضاعر  بكل  ت�ضمعه  �ضوتها،  ت�ضمع  اأذنه  لكن  بفمه،  القراءة 
وكل  اأمل  بكل  دمعة،  بكل  �ضحكة،  بكل  اأنني،  بكل  كلمة،  كل  حملتها 

ياأ�س، كان دائًما ي�ضمعها... 

)�لعزيز ثائر،

كتابة  خا�سة  و�أحبُّ  �لكتابة،  �أحبُّ  �أنني  قبل  من  �أخربك  مل 
�أنني  رغم  �إلليك،  �لكتابة  يف  �سديدة  برغبة  �سعرت  وقد  �لر�سائل، 
ت�سغل  �أفكاري،  من  جزًء�  �أ�سبحت  �أنك  �إل�  و�حًد�،  يوًما  �لتقيتك 

حيًز� كبرًي�، �أكرب مما تخيل. 

لقد حلمت بك، لذ� طلبت ملقاتك، �أمتنى لو �أخربك �حللم، 
لكنك � تعرفني ب�سكل جّيد. ويف ر�سالتي هذه قررت �إلخبارك... 

يل  قدم  و�لدي،  �سوى  �أحد  ل�ساأين  يهتم  مل  ولدت،  عندما 
�لب�سع، مات و�لدي،  �ليوم  ��أبوة كما مل يقدمها رجل، حتى ذلك 
مل تخِف عني و�لدتي هذ� ��أمر، مل تخدعني ب�سفره �أو �أي كذبة 
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تقال للأطفال مثلي؛ هي مل تهتم بي قط، مل تتاأمل يل، �أظن �ملرة 
�لوحيدة �لتي تاأملت �أجلي كانت حني و�دتي. 

�لرجل  مات  �لزمن،  توقف  �لعامل،  توقف  �أبي،  تويف  عندما 
��أربعيني وظلت �لطفلة على قيد �حلياة طفلة. �ست�سرق �ل�سم�ص، 
�ملتوقف  زمني  يف  �أنا  و�ساأظل  ��أحد�ث،  تتجدد  �لتاريخ،  �سيتغري 

�أتابع �أزمان ��آخرين.

مل تكتف و�لدتي بك�سر قلبي �ل�سغري، بل ز�د ��أمر �سوًء� حينما 
وجدت نف�سها جمربة على ��عتناء بي، كانت مدللة، مدللة كثرًي� 
ود�ئًما. تزوجت و�لدتي، رجل ي�سبه �أبطال �ل�سر با�أفلم، �أجربتني 
�أن �أناديه �أبي، وكنت كثرًي� �أ�سفه بالعم �أو �ل�سيد، � و�لد �سوى �أبي، 

هذ� رجل �سرير.

ومل �أكن خمطئة قط بحد�سي، مرَّ �لعام ��أول بثقله ك�سيارة من 
�نقلبت ��أمور حينما ظهرت  �سحكاتهما و�إلهمالهما تده�سني، ثم 
�سار  قانوًنا،  منه  �لق�سا�ص  حتاول  �سابقة  �أخرى  زوجة  للرجل 
و�لدي،  با�سم  �سرخت  با�سمها،  �أ�سرخ  مل  وي�سربني،  �أمي  ي�سرب 
ما  هذ�  �أو  فيحميني،  ي�سمعني،  لو  �أمتنى  ليلة،  كل  يف  به  ��ستغثت 
�أحببت �أن �أعتقد، ورده د�ئًما حمل كلماته �ل�سابقة ب�سوته �لد�فئ: 

»�جلاأي هلل حبيبتي، هو د�ئًما بجانبك«. 

يده  �أتخيل  عيني،  و�أغم�ص  �سعري  �أجدل  �ملر�آة،  �أمام  �أقف 
�لكبرية تربت على ر�أ�سي وجتدله، �أبكي، �أقول له: »هل ر�أيت يا �أبي 
ماذ� فعلو� بي؟ �ألن تنقذين؟!« لكنه مل يفعل، �أحياًنا كنت �أغ�سب 
من تخاذله، كنت �أ�ستنكر رحيله، �أ�ستنكر عدم وجوده، و�أكذب موته.
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�خت�سته  �لذي  و��إلرث  و�لدتي  زوج  ب�سبب  غني  ببيت  كربت 
و�إلياًبا،  جيئة  �ل�سيئة  كلماتهم  ترتكني  مل  فقط،  لنف�سها  و�لدتي 
تعلََّمت منه، تغري غ�سبي وحزين  ا، رمبا  �أي�سً �سفعاته و�سفعاتها 
حاولت  ذ�تي،  على  غ�سب  عنه  تخلف  د�خلي،  �نهيار  و�سمتي 
��نتحار كثرًي�، ورمبا هذ� جعل قلب و�لدتي يلني؛ بيد �أن �لرجل 

�لذي تزوجها يتعامل كاأمنا ��سرت�نا باأمو�له �لكثرية. 

�ل�سبب،  �أعرف  مل  بال�سلل،  و�لدتي  �أ�سيبت  ون�سف  عام  منذ 
�أعرف   � تر�كمات؟  �أم  مفاجئ  حزن  هذ�  هل  كثرًي�،  حتملت  لقد 
بها، �سعرت بعجزها  �أعتني  �سيًئا بد�خلي جعلني  ومل تعرف؛ لكن 

وتو�سلها �لد�ئم و�لذي � �أحتمله لغريي، ولو كان �ل�سيطان! 

�أر�د  يكرتث،  مل  �سحيح،  بقدر  �إل�  �مل�ساعدة  عن  زوجها  عزف   
وكل  ي�ستعبدها  ثم  �أوً�،  با�أمو�ل  يغدقها  جديدة  بامر�أة  �لزو�ج 
من يقرب لها، وبعد �إلعلن خطوبته وت�سفيه باأمي �ملري�سة، �ساءت 
حالة و�لدتي. حتى ذلك �ليوم، منذ ما يقارب �لعام، خرج من �ملنزل 
�أعادوه �جلري�ن جثة  �أمي و�سربني، ثم  �ساخًر� ومهيًنا لنا، �سرب 
مل  �أفهم  مل  و�سرخت،  و�لدتي  �سدمت  بالدماء،  تغرق  م�سوهة 
حزنت عليه؟ و�أنا نظر�تي م�سمتة، � حزن � فرح، مل �أتعجب، ومل 

�أتوقع، رمبا هذه �لنهاية �لطبيعية ملن مثله.

بنف�سي  فاأعتني  للأف�سل  �أتغري،  �أن  �أمي  وتوقعت  ��أيام  مرت   
�لذي  �لوحيد  ولكن  رحمة؛  بل  للموت  فاأتركها  للأ�سو�أ  �أو  ا،  �أي�سً
تغري هو فوؤ�دها، لقد �أحبتني، كانت تعتذر كلما �أم�سكت يدها، كلما 

�ساعدتها باحلركة، بتناول �لطعام، كل �سيء... 
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�سعور �لذنب كان يجعل حالتها ت�سوء، خربتها مبرة �أنني ل�ست 
حزينة، �أنني � زلت �أنزف فقط �إلثر �سنو�تي �ملا�سية، �أن نبذ عروقي 

يحمل �أملًا مل يعد �سببه موجوًد�. 

حينما ر�أت يدي طلبت �أن �أذهب للطبيب، وقد فعلت، �أق�صُّ له ما 
�أ�ساء و�أتنا�سى ما �أريد، �أثق به حيًنا و�أجتنب �لنظر لعينه �أحياًنا... 

�أما عنك، لقد ر�أيتك با�أم�ص، رمبا ت�سبه و�لدي، لي�ص بامللمح، 
�أنت خمتلف متاًما عنه، لكن �سيًئا طيًبا حتمله ي�سبهه، طلبت منك 
مقابلتك ل�سيء جلل؛ �أود �أن �أتاأكد هل �أطمئن لك فاأترك �أحاديثي 
لو�لدي بني يديك كاأنه عاد للحياة؟ �أم �أتر�جع و�أخفي ر�سالتي بني 

مئات �لر�سائل له و�لتي لن ياأتيني عليها رد. 

�أنني  لو  �أطلت، ولو تفوهت مبا � يهم، �ساحمني  لو  �ساحمني 
ا. و�سكًر� لك كثرًي� لو حتملت هذ� �لكم من �لل�سيء.  �أخطاأت �أي�سً

�بت�سامتك  �أرى  �أن  و�ساأنتظر  ي�سبهه،  �لذي  ردك  �ساأنتظر 
�حلقيقية. 

�أطيب �لتحايا

�سديقتك

باردي�ص( 

طوى الورقة ثانية بعد اأن ابتلت اإثر دموعه املت�ضاقطة، والتي ي�ضعد 
المتزاجها بدموعها كلما قراأ. 
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الع�ضر.  اقرتب  ي�ضعر،  الوقت ومل  مر  ثانية،  بطنه  �ضرب اجلوع 
ا�ضتند على الباب منتظًرا عودة �ضريك ال�ضكن والطعام معه، للمرة 
االأوىل �ضعر اأنه يفتقد عودة اأحدهم للمنزل، �ضعر بهذا القلق، وكان 

ي�ضعد ب�ضعور العائلة ذاك.

دقائق مرت من امللل والذكريات حتى ملح طيفني يقرتبان، �ضديقيه 
)�ضالح( و)فادي(، تقدما �ضعيدين يحم�ن طعام الغذاء معهما. 

تعجب ناظًرا للطعام مت�ضائً�:

كيف علمتما باأمر جوعي؟ �

�ضحك )�ضالح( قائً�:

ال�ضهر،  � االأول من  والدك يف  املال من  لك  اأح�ضرت  اآخر مرة 
اأعلم اأن النقود انتهت معك« ثم ت�ضاءل ب�ضوت خفي�س مازًحا: 

»اأمل تعث على ثروته بعد.
�ضحكوا ثم رتبوا للطعام، مع نظرات )ثائر( الزائغة للباب انتظاًرا 
ل�ضديقه...  �ضحكوا كثرًيا واأكثوا من املزاح، خا�ضة )فادي( �ضاحب 
النكات اللطيفة، واملغامرات املتهورة، خربهم عن الفتاة التي تعرف 

عليها موؤخًرا، والتي يح�ضبها الفتاة رقم خم�ضة بعد املائة. 
توقف ال�ضحك فجاأة لدقيقة عقب انتهاء املزاح، ا�ضتعاد كل منهم 

جديته، تنحنح )�ضالح( قليً� ثم قال بثقة:
البقاء  � بك  يليق  ال  ثائر؛  يا  عمل  عن  البحث  عليك  اأنه  اأظن 

جائًعا هكذا، وقد ال تعث على اأموال والدك الكثرية.
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زفر )ثائر( متملمً� وقال:
اأنت تعرف اأنني ال اأ�ضلح، رمبا اأحاول العودة اإىل العمل و�ضرح  �

ظرويف، لكن هذا غري م�ضمون.
باهلل اأي عمل منهم؟ �

انزعج )ثائر( وقطب حاجييه، كما انخف�س �ضوته حماوًال اإنهاء 
احلديث اأو تغيري وجهته: 

املقهى، املقابل لل�ضكن اخلا�س بنا. �
�ضحك )فادي(م�ضاك�ًضا:

فه بال�ضكن حًقا؟ � هل ُتعرِّ
تنحنح )�ضالح( ثانية ثم قال:

حاول البحث عن عمل جاد، عمل تنجح به، اأنت حتيا باملا�ضي  �
اأكث من ال�زم.

قب�س )ثائر(على راحته، ثم وقف غا�ضًبا:

اأنت ال تعلم حجم االأمل الذي اأعانيه، كم ع�ضت منه اأنت لتنتقد  �
غرقي باملا�ضي؟

قاطعهما  اأن )فادي(  بيد  الغ�ضب على )�ضالح( وهم لريد،  بدا 
قائً� بهدوء، يف حماولة لتهدئة االأجواء:

ا عانى يا ثائر ال تغ�ضب هكذا، نحن فقط نخاف عليك،  � هو اأي�ضً
ال تفجر اأملك وت�ضغط على اأمل غريك.
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رد )ثائر( بانفعال اأكرب:

على  � �ضقط  ثم  ب�ضع«،  موت  موت،  هو  اإمنا  لتاأملت،  اأملًا  كان  لو 
مقعده يبكي بحرقة دافًنا وجهه بني  راحتيه. 

انهزم )�ضالح( اأمام دموعه فاحت�ضنه، قال بهدوء:

يا  � باأ�س  ال  عليك.  خفت  فقط  اأنا  الق�ضوة،  اأعِن  مل  اأنني  تعلم 
�ضديقي، خذ الوقت الكايف لك ونحن دائًما اإىل جانبك.

قال )فادي( ب�ضعادة مم�ضًكا بذراع )ثائر(:

ميكنك العمل باالإذاعة مع �ضالح، اإنه حلمك. �

لـ)فادي(،  امل�ضتنكرة  نظرات )�ضالح(  يده عن وجهه، بني  اأبعد 
و�ضحكات الثاين وحما�ضه، متتم:

فكرة جيدة. �

قال )�ضالح( بجدية مرة اأخرى:

م�ضتحيل! اأنت ال تبحث وال تقراأ، �ضاأوافق لو اأنك اخرتت كتاًبا  �
اأ�ضبوعًيا وعملت عليه.

ال  »اأنا  املتقطع:  ب�ضوته  وحتدث  ثانية  املبلل  وجهه  )ثائر(  م�ضح 
اأحب القراءة، يل �ضبب وراء هذا

انفعل )�ضالح( قليً�:
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اأنت ال حتبها، كيف �ضتقدم �ضيًئا ذا قيمة؟ هل �ضرتجتل؟ هل  �
�ضتغم�س عينك قليً� ثم تفتحها فتحدثني عن احلرب العاملية 

الثانية؟!

اأثار ده�ضة �ضديقيه، قال  ملعت عني )ثائر( فجاأة وانتف�س؛ مما 
بحما�س:

نعم، �ضاأكتب عن احلرب العاملية الثانية، �ضاأكتب عن املو�ضيقا. �

ود )�ضالح( اأن ي�ضاأله عن اأي هراء يتحدث؟ وهذا ما توقع )ثائر( 
بالطبع، لكن �ضوت )فادي( املفعم باجلنون داهمهما:

الفتاة التي تعرفت عليها حتب املو�ضيقا، اأر�ضل يل ما �ضتقدمه  �
مقدًما الأق�ضه لها واأبهرها.

اأن  لبثت  ما  والتي  الده�ضة،  تلموؤه  )�ضالح(  بينما  ب�ضدة  �ضحكا 
حتولت ل�ضحكات... 

q
م�شاء ال�شاد�س ع�شر من يناير 

املنتظر  ال�شكن اخلا�س ب)ثائر(، �شيفه  باب  طرق خفيف على 
نظرات  من  قليًال  توج�س  األمامه،  جل�س  ثم  بحبٍّ  عانقه  )�شالح(، 

)ثائر( له، كاألنه دلف لغرفة حتقيق خا�شة باملخابرات. 
�شاألله ثائر بهدوء:
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األحدهم تقدم خلطبة األختي، األريدك كاألخ لها بيوم اخلطبة، م�شاء  �
الغد اإن �شاء اهلل.

�شمت )�شالح( كمن ابتلع حجًرا، مت�شعة عينه تنظر له و� تراه، 
لو راألى وح�ًشا ملا ت�شنم هكذا.  �شحك )ثائر( ثم �شرب قدم �شديقه 

قائًال:
ا يف األمرك« � »خفت األ� تكون �شائًحً

انك�شر �شمت )�شالح( بتوتر وعدم فهم، ردد
ماذا؟! �

قال:
األل�شت جاًدا األم ماذا؟ هل تخدع األختي؟ �

وقف فجاألة ما�شًحا جبهته رغم عدم تعرقه، قال بتعرث:
األفعل �شيًئا غري �شائب،  � األن  األنني ملّحت فقط ومل األجروؤ  األق�شم 

األنا كنت األنقل املال �ألراها واكتفيت بهذا، األعلم األن والدك لن 
يحبني.

تراجع ظهر )ثائر( قليالً ثم قال بارتياح:»وجدت يف نف�شي حاجة 
األن األتيقن«، ثم األم�شك يده املرجتفة: »األح�شر عائلتك غًدا للمنزل، رمبا 

تتم خطبة �شغرية مبنزلنا«
اختبار �شعب لكليهما؛ كيف ل�شالح األن يخرب األهله وي�شتعد ويقنع 
والدها به؟ وكيف لثائر األن يخرب والده ويقنعه؟ رمبا � ي�شمعه حتى 
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ويطرده؛ رمبا يكت�شف عدم جدّية �شديقه وتهور م�شاعره األو م�شاعر 
األخته. ترك كل ا�ألمور جتري، هو فقط جزء منها ي�شتجيب لتحرك 

ا�ألمواج. 
�ل�سابع ع�سر من يناير

 ن�شب خالف جديد بني ا�ألب وابنه،
قال الوالد بغ�شب:

اخرتته  � الذي  الرجل  األن  معها  اتفقت  األختك؟  ومال  مالك 
�شيكون زوًجا لها. مالك األنت ت�شبح وا�شًيا عليها واألنا حي؟!

حاول )ثائر( تهدئته:
يا األبي اإنك ت�شجنها، ابنتك التي حتبها حتبُّ الرجل الذي اخرتته  �

لها، بل هو اختارها وهي وافقت، مل تتزوج رجل مل تريده 
واخرتته األنت؟!

زاد ال�شراخ واجلدل الكثري، كل منهما م�شدق األنه يعلم م�شلحتها.  
فتحت )حنان( باب غرفتها وتقدمت نحوهما، قالت بخوف:

األبي! األريد �شاحًلا. �
العامل  األباع  ابنته؟!  األخذلته  م�شتنكًرا،  لعينها  ناظًرا  الوالد  �شعق 
بيد  واألم�شكت  رك�شت  ب�شيط؟!  �شاب  �ألجل  راأليه  وتبيع  �ألجلها 

)ثائر( قائلة: 
� األق�شد ع�شيانك، لكن يا األبي ثائر يفعل ما طلبت منه. �
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ثم  كثرًيا،  وبكت  احت�شنته  لوالدها،  واجتهت  )ثائر(  تركت  ثم 
بداألت كلماتها تتح�شرج:

اإن كنت �شت�شربني فافعل، لكنني لن األ�شتطيع احلياة مع ذاك  �
الرجل، األريد �شاحًلا يا األبي.

بتوج�س و�شع الرجل يده على �شعر ابنته البني، ثم حركه بهدوء 
مهدهًدا، قال:

احلياة  � �شتواجهني  كيف  �شغريتي،  يا  عليك  خائف  فقط  األنا 
معه؟ ومنذ متى األ�شربك؟ األنا فقط خائف.

األخذ )ثائر( نف�ًشا عميًقا معلًقا عينه بعني األخته الباكية، املاكثة بني 
األح�شان والدها، والذي نزل عند رغبتها باألمل �شديد وحرب داخلية 

عظيمة. 
بامل�شاء... 

متت اخلطبة باألحد النوادي العامة، � األقرباء لهم ليزدحم املكان، 
)فادي(،  ووالداه،  )�شالح(  حولها،  اجلمع  التف  ب�شيطة  طاولة 

)ثائر( واألخته، ووالده املنزعج منه و�شديقيه، خا�شة )فادي(. 
ابتعد قليًال عن اجلمع، األخرج هاتفه يراقب الرقم الذي ات�شل به 
اإر�شال ر�شالة، دّون: )اليوم متت خطبة  قرر  األخرًيا  األيام،  منذ ثالثة 

األختي، وهي �شعيدة، واألنا �شعيد جًدا( و�شغط زر ا�إر�شال. 
األنه  متنى لو ا�شتطاع الرد على كل كلمة من ر�شالتها له، متنى لو 
ير�شل اعتذاًرا على تاألخره، ورمبا كتب اآل�شف األو نطقها -على ا�ألقل- 

وراء كل كلمة كتبها. 
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جًدا  )�شعيدة  الر�شالة:  تفقد  �شوتًا،  هاتفه  األ�شدر  عودته  بطريق 
�ألجلها واألجلك، قبِّلها بدً� مني(. ابت�شم؛ فاألخرًيا األ�شبح اليوم �شعيًدا 

وزال األمله... 
q

ا�ضتمتع  كان  اإن  و�ضاأله  ابت�ضم  للمنزل،  امل�ضاء، عاد )عا�ضم(  يف 
ثم نظر  تعجب )ثائر( من معرفته،  اأ�ضدقائه؛  ال�ضاورما مع  بتناول 
ل�ضلة القمامة وراأى بع�س االأكيا�س فتدارك االأمر. خرّبه ال�ضريك اأنه 
اأن ي�ضاأله ثانية عن  �ضيذهب ثانية؛ فعمله اليوم �ضاق، حاول )ثائر( 

ماهية العمل، لكنه تراجع حرًجا. 

باب  على  عينه  �ضقطت  وي�ضرًة، حتى  فرا�ضه مينًة  يتقلب يف  ظل 
الغرفة ال�ضغرية باملنزل. 

اأخته، مل يدخلها منذ  بتوؤدة ناحية غرفة  قام من مكانه وحترك 
اأ�ضهر، فتح الباب ثم ال�ضوء، والذي حارب الظ�م كثرًيا لينطلق باهًتا 
متجاوران،  ومكتب  كومود  وردية،  م�ءة  ذو  �ضغري  �ضرير  متذبذًبا، 

عمود تعلقت عليه بع�س امل�ب�س، ف�ضتان اخلطوبة الفريوزي.

على  ق�ضها  مت  ورقة،  اأ�ضفلها  زهرية  وردة  فيجد  للكومود  ينتقل 
و�أنِت  ملثيلتها،  تهدى  )��أزهار  داخلها:  ُكتب  وتلوينها،  قلب  �ضكل 

وردتي(. 

ومظروف �ضغري مر�ضوم عليه قلوب وعلبة هدايا، مدون بالورقة 
��أمر  ظننت  �أحدهم،  يفهمني  �أن  متنيت  ما  )كل  داخله:  الزرقاء 
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كثرًي� علّي؛ فبيني وبينه نف�ص، حني وجدتك، تغري ��أ�سود جلميع 
��ألو�ن. حنان( 

اأم�ضك هاتفه �ضريًعا مهاتًفا )�ضالح(، والذي رد خائًفا فزًعا من 
الليل، رد )ثائر( ب�ضوت هادئ على  حمادثة الواحدة بعد منت�ضف 

قلقه:

مل اأجد اإرثي، لكن وجدت اإرثك، تعال �ضباًحا لتاأخذه. �

بع�س  حمت�ضًنا  اأخته  فرا�س  )ثائر(  تو�ضد  املكاملة،  وانتهت 
م�ب�ضها، رغم االأتربة؛ بينما جافى النوم عني )�ضالح(، الذي ق�ضى 

ليلته بالفرا�س يتقلب ي�ضبو اأن يعود اإليه النعا�س...

q
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�لثانية بعد منت�سف �لليل... 

االأفكار  هي  رمبا  راأ�ضه،  ي�ضرب  االأمل  بوهن،  عينه  )ثائر(  فتح 
اإن مل تتحرك، بالبداية  الروؤو�س  التي تتحول مع الوقت ملطارق تدق 
يقاومها  اأ�ضبح  الوقت  مع  الع�جية،  واحليل  باالأدوية  يقاومها  كان 
عليه،  بيده  ي�ضغط  حوله،  من  بالو�ضائد  راأ�ضه  يفرك  با�ضت�ض�م، 
ي�ضدر اأنيًنا خافًتا عّله يحملها معه، وقد تذهب اأو ال، بالنهاية االأمر 

يرجع لها ال له. 

قد  باآخر،  اأو  ب�ضكل  تتحول  له،  بالن�ضبة  تبقى على حالها  االأفكار 
ا�ضتغاثات،  اأحياًنا  ويظنها  هلو�ضة  يظنها  �ضراًخا،  اأ�ضواًتا،  ت�ضبح 

بكاء، اأملًا لها قبل اأن يكون له. 

من  اأكث  هو  هو،  اعتربها  لكنه  الكربى؟  ال�ضحية  من  يعرف  مل 
عاين خ�ل �ضنوات، اأكث من اآمله راأ�ضه وحاربته الراحة، هو �ضحية 

الأفكار م�ضجونة، والأ�ضياء وهمية هو نف�ضه ال يعرفها. 

حاول العودة للنوم ب�ضعوبة، اأ�ضابه الغبار بح�ضا�ضية ف�ضعل كثرًيا 
ا  و�ضّعب ال�ضعال االأمر؛ اإذ كلما قارب النوم من التهامه، �ضعل منتف�ضً
ا، هذا ما اعتقد.  وا�ضًعا يده على �ضدره باأمل، رمبا اأ�ضابه الربد اأي�ضً
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ازداد االأمل براأ�ضه، وب�ضدره، ازدادت اله�و�س وكاأنها القت البيئة 
املنا�ضبة لنموها؛ ظ�م، اأمل، ال نوم وال �ضحو... 

راأى والده اأمامه، يقرتب وبجواره اأخته، حاول والده قول �ضيء لكن 
اله�و�س،  لينهي  عينه  فتح  واأخُته؛  كالدوامة  واأ�ضبح  ا�ضتدار  وجهه 
فركها جّيًدا واأعاد الكرة، بيد اأن اله�و�س مل ترتكه، ظل يقاوم االأمل 

واله�و�س وال�ضعال حتى غفا بعد �ضاعة من العذاب...

امتزاج  اإثر  ظن  هكذا  اأو  ب�ضدة،  الغرفة  باب  ُطرق  ال�ضباح،  يف 
الثقيل  الغطاء  مم�ضًكا  �ضعل  بك�ضل،  عينه  فتح  الراأ�س،  باأمل  الطرق 
له، قال  يبت�ضم  فاإذا ب)عا�ضم(  الباب  به على �ضدره. فتح  ي�ضغط 

ب�ضيء من الراحة:

خفت اأال تعود، اأو اأن ي�ضيبك مكروه بغيابك املتكرر. �

ابت�ضم له ال�ضاب موجًها نظره للخارج حيث الطعام، راآه )ثائر( 
وابت�ضم ممتًنا... 

بداأ ي�ضتفيق قليً� بتناوله الطعام، ا�ضتغل جل�ضتهما الهادئة لي�ضاأله 
عما يجول يف خاطره:

اأمل تكتب ق�ضة وقراأتها اأنا؟ اأريدك لو تخربين كيف كتبتها؟ �

رفع )عا�ضم( حاجبه االأي�ضر متعجًبا، فربر )ثائر(:

التفا�ضيل بالق�ضة غري منطقية، اليوم الذي ماتت به الفتاة،  �
هل تعلم ماذا ميثل هذا اليوم يل؟ اأم اأنها م�ضادفة؟

ابت�ضم له، اأح�ضر مفكرته ثم كتب له:
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)ال �ضيء ا�ضمه �ضدفة، عقولنا فقط اأقل ا�ضتيعاًبا من فهم اأن  �
كل �ضيء بالعامل مرتبط(

عقد )ثائر( حاجبيه، متتم ببع�س الكلمات وكاأنه يحدث اأ�ضباًحا 
باملكان. اقرتب منه )عا�ضم( بكلماته املدونة:

)ميكنك اأن تقراأ اأكث اإن اأردت( �

ات�ضعت ابت�ضامة )ثائر(مت�ضائً� بلهفة:

اأاأكمل ق�ضة الفتاة واأفهم؟ �

ابت�ضم االآخر جميًبا:

)لي�ضت ق�ضتها، لكنك �ضتفهم( �

q
الع�شرون من يناير

يجل�س )ثائر( مع األخته وخطيبها، يتبادلون األطراف احلديث مبنزله 
الرقيق، ُفتح الباب ودلف الوالد فجاألة بعني متنمرة، �شاألل )�شاحًلا( 

و)ثائًرا( األن يخرجا ليتحدثوا.
قال بغ�شب:

هل  � باأل�س،   � �بنتي  خطبتك  قبلت  مرتًعا؟  البيت  األ�شبح  هل 
�شتزورنا كل يوم؟ هل من الالئق األن األعود فاألجدك جتل�س معها 

على انفراد.
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هم بالرد لكن )ثائر( قاطعه:
األبي، لقد كنت هنا، واألتواجد قدر ا�إمكان، هذا � ي�شح. �

رد بغ�شب:
األنا مل األحدثك، األم األنه لي�س رجًال مثلك! �

قال )�شالح( بحرج ناظًرا ملو�شع قدمه:
األعتذر، لقد جتاوزت حدودي، �شاألرحل ا�آلن. �

 ثم رحل �شريًعا.
قال  بالكثري،  وتتحدث  تلومه  غا�شبة،  نظرة  والده  )ثائر(  رمق 

الرجل:
هل األنا املخطئ؟ األمل تتعلم كيف يكون �شرف الفتيات؟ األم �ألنه  �

�شديقك؟ حتى كونه �شديقك مدعاة للخوف األكرث.
قال )ثائر( منفعًال:

تغري  � الذي  ما  األنت حتبها،  علمي  �بنتك؟ ح�شب  تفرح  األومل 
ا�آلن؟

جزًءا  � ي�شبح  األن  ي�شتحق   � لرجل  �شمحت  األنني  تغري  الذي 
اخرتمتا  واإياها  لكنك  املنا�شب،  الرجل  لدي  كان  عائلتنا،  من 

وكاألنني هواء.
حك  قليًال،  ولو  يذهب  الغ�شب  عّل  زافًرا،  راأل�شه  )ثائر(  رفع 

راأل�شه ثم قال:
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اإنها �شعيدة، عليك األن ت�شعد لهذا، األو تتقبل فقط. �
رفع حاجبيه �شاخًرا ثم قال:

األتقبل؟ مثلك؛ األحيا بال هدف واألنتظر األن تلقيني احلياة؟ �
األنا � األنتظر... �

قاطعه: 
هذه  � لغا  األقول  مرة  كل  يخ�شك،  األمر  األي  ت�شريف  ميكنك   �

املرة عن ال�شواب، لكن �شين�شت ملا األقول وينفذه.
�شهق )ثائر( م�شدوًما ثم قال:

األنت � ترى األن األيًّا منا يجعلك �شعيًدا، � تفخر مهما فعلنا، �  �
ت�شعر بك�شر الع�شم الذي جتلبه لقلوبنا، األنت غري �شعيد، ولهذا 
قررت األن األجنح واألكون �شعيًدا لنف�شي؛ بينما األنت لن توؤمن باألي 
�شيحطمني  الذي  براأليك  األهتم  لن  اإليه؛  ترمي  ما  �شوى  جناح 
من  بدً�  ذاتي  من  األنتقم  األحالمي،  واألدمر  األدمرين  ويجعلني 
باحلياة وفالحي منوط بك؟!  فا�شًال  األتراين  الالذعة،  كلماتك 

األنا مل األعد األرى هذا.
ا�شتدار راحًال، فاألم�شك بذراعه والُده، قال: 

�شتندم على كل ما تقول، م�شتقبلك يكمن فيما اآلمرك به. �
نظر لوجهه يف حتٍد ثم قال:
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و�  � علّي  تغ�شب  نقودك؟  م�شدر  هو  ما  �شاأللتك  األنني  لو 
تخربين، لو األنني قررت ا�نف�شال تعاملني كطفل األرعن.

على  واحلفاظ  نف�شه  متالك  حماوً�  قال  الغيظ؛  والده  على  بدا 
كلماته دون انفالت، رغم بع�س احلروف التي خرجت بارزة بقوة 

األكرث من غريها:
م�شدر رزقي ورزقك لي�س كما تظن؛ األ�شدقاوؤنا املوتى يرتكون  �

ا من اإرثهم بيد عائالتهم، والذين ي�شلمونه لنا، جزء من  بع�شً
ا�إرث يخرج هلل وجزء لنا.

تُرى ملاذا � األ�شدقك؟ �
األم�شك كتفه بعنف: 

عليك ت�شديقي، عليك األن تنفذ ما األقول، األنت ملكي، األجنبتك  �
لت�شبح األف�شل مني.

غ�شب )ثائر(؛ ملاذا يلومه على فجوات �شنعها بقلبه؟! ملاذا يعذبه 
كلما بحث عن عمل وكلما مل يبحث؟! كاألنه طريق واحد األمامه، اإما 

هو، األو العذاب. 
قال )ثائر( بانفعال:

واألختي  � بي؟!  تفكر  األنك  تقول  وا�آلن  نبذتني،  �شنوات  طوال 
التي كنت تتباهى بها األمام اجلميع وتلبي رغباتها، ا�آلن �شارت 

منبوذة �ألنها اختارت غري اختيارك؟!
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�شحب  األرهقته،  و�شدة  ب�شرعة  ويهبط  يعلو  �شدره  قليًال،  هداأل 
نف�ًشا كبرًيا ثم قال: 

�شكًرا لك. �
تعجب والده: 

ظننتك م�شتاًء! �
األكمل: 

لك،  � بكرهي  �شعوري  تكوين  على  بجهد  تعمل  �ألنك  �شكًرا 
دون �شعور بالذنب.

ثار والده و�شاح بكلمات كثرية، لكن )ثائر( كان قد غادر تارًكا 
الكلمات بال جميب و� من�شت.

q
من  يجن  وكان  يفهم،  اأن  �ضمم  لكنه  قاله،  ما  )ثائر(  يفهم  مل 

�ضمت )عا�ضم( وكلماته الغام�ضة...

قلَّب )عا�ضم( ال�ضفحات حتى و�ضل لوجهته، اقرتب من )ثائر( 
فوجده مغم�س العينني بقوة، وجهه كله منقب�س؛ �ضعر باقرتابه ففتح 

عينه، قال له:

هل �ضت�ضرح يل؟ �

كتب له:
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بداية  � ببدايتها،  اأحمر  لون  بها  ورقة  �ضتجد  للعمل،  )�ضاأذهب 
الق�ضة، ال تتكا�ضل لتدرك احلقيقة(

ا، اأم اأنه لي�س بهذه الب�ضاطة  نظر له بحرية، اأيحاول اأن يبدو غام�ضً
خيال  معه،  اجلديد  رفيقه  وظل  )عا�ضم(  غادر  بها؟   يظهر  التي 
�ضريكه، اأو رمبا قدراته املذهلة!  نظف اآثار الطعام ب�ضرعة ثم اأم�ضك 

املفكرة ليبداأ الق�ضة اجلديدة... 

q
)يوم جديد، التا�ضع من ال�ضهر، جنازة جديدة ت�ضري اأمامي، اأنظر 

اإليه، هذه املرة وجه �ضاب... 

احلالة  �ضيء،  كل  يف  متو�ضط  �ضاب  )�ضليم(  ا�ضمي  االآن،  هو  اأنا 
اأحب  ما  وكل  اأملك  ما  كل  اأبي،  لدّي  الو�ضامة،  الطول،  االجتماعية، 
لتناول  ال�ضهر، بعد اجلمعة جل�ضت معه  االأول من  اليوم هو  بالعامل، 

الفطور املتاأخر، ق�ّس علّي اإحدى ق�ض�ضه التي اأع�ضقها... 

ا ل�أنفا�س، كل يوم تغ�ضل زوجته ثيابه، يجل�س  )كان رجً� مقب�ضً
معنا ثم يعود مت�ضخ الثوب ب�ضكل ب�ضع، تتكرر املاأ�ضاة كل يوم، ت�ضاأله 
الزوجة باكية كيف حدث وكيف تتخل�س منه؟ بليت االأثواب. يق�ضم 
ويغ�ضب  تغ�ضب  �ضبب!  ب�  حدث  االأمر  واأنَّ  �ضيًئا،  ي�م�س  مل  اأنه 

في�ضربها حتى ميزق غ�ضبها وي�ضتحيل قهًرا وبكاء.

اإلينا، قال اإن �ضحبتنا ت�ضبب له اأ�ضياء �ضيئة.  بهذا اليوم مل ياأت 
لونه من  بهت  رمادي  بثوب  اأمامها  اليوم، جل�س  زوجه طوال  راقبته 
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كثة امل�ضاحيق املنظفة، ي�ضرخ كلما وجدها تراقبه، كلما اقرتب ابنه 
مما  والتعجب  م�ب�ضه  على  خوفه  يت�ضخ؛  ال  كي  يلطمه  حذاءه  للعب 

يحدث �ضنًعا بعقله هو�ًضا اأ�ضبه باملر�س.

بني  وهي  تعجل،  اأن  بزوجه  هاتًفا  فانت�ضب  الغذاء  موعد  حل 
اخلوف واالنك�ضار والغ�ضب وامل�ضد تعجبت! كيف مل�ب�ضه اأن تت�ضخ؟ 
�ضفعها لعدم اإذعانها ثم حترك للطاولة، وحني نظر للمراآة فوجئ مبا 
حدث، جمل�س االأ�ضدقاء لي�س ال�ضبب، هل ماتت ح�ضرة على ج�ضده 

واأحدثت هذه البقع؟ ال، ال توجد ح�ضرة بهذا احلجم.

املنازل  خلدمة  زوجته  واإر�ضال  باملنزل  البقاء  وقرر  يجن،  كاد 
-لتلبية مطالب البيت- حتى يعث على �ضالته. باليوم ال�ضاد�س ترجل 
الرجل فجاأة من جمل�ضه املعتاد، وب�ضرعة غادر املنزل متجها �ضوب 
حكايته  ق�س  والرجل  الدجال،  رّحب  املنطقة،  دجايل  اأحد  منزل 

مبتدئها باأنَّ �ضحًرا قد افتعل الأذاه...

وكررها  بعيد  وقت  من  حفظها  التي  اجلان  اأ�ضماء  الدجال  نادى 
طوال عمره، رمى الرماد اأمامه فا�ضتعلت النريان، عينه الثابتة بعني 
امل�ب�س  ات�ضخت  اآخر،  ل�ضبب  االرتباك  انتقل  لكن  اأربكته،  الرجل 
حينها؛ الدجال ابت�ضم ملا حدث م�ضتغً� اإّياه، خربه مبكر اأن هذا عمل 
خبيث وعليه اتباع خطوات عدة ملدة �ضبعة اأيام، بعدها �ضيعرف من 

ت�ضبب يف اأذاه.

زوجته  حمددة،  كلمات  دون  االآيات  قراأ  البخور،  الرجل  اأ�ضعل 
واأطفاله مل ي�ضلموا من اأفعاله الغريبة طيلة االأ�ضبوع، وحتى انتهى...  
مل ير الرجل اأّية اأح�م، فذهب للدجال بغ�ضب، يده القوية اأقب�ضت 



64

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

على ياقة العباءة اخلا�ضة بدجاله؛ بينما الدجال ابت�ضم بب�هة، ثم 
اأخربه اأن ابن عمه )ف�ن( يحقد عليه منذ زمن، يكرهه ويتمنى لو 

ي�ضيبه كل اأذى، واملوت اأقل ما يكون ل�نتقام من هذا النذل!

ان�ضرف الرجل لبيت ابن العم العًنا... �ضاب ذو م�مح طيبة فتح 
الباب ليجد رجً� �ضخًما ذا م�ب�س مت�ضخة، مل يكد يدعوه للداخل 

حتى تلقى ع�ضرات اللكمات بوجهه.

عقب نزيف دام �ضاعة بعدها، رحل الرجل متمنًيا اأن تزول لعنته 
باالإ�ضابة التي اأ�ضابت االآخر، لكن بقعته تغريت للون االأحمر القاين 
ن�ضي  اأنه  اكت�ضف  املنزل  و�ضل  حينما  ل�أ�ضود.  تغريت  ثم  للحظات، 
املفتاح، فطرق الباب حتى كاد ي�ضقط من قوته؛ زوجته اخلائفة فتحت 
اأو �ضيبتدعه فيما بعد، وجدته يفرك  الباب متوج�ضة مما �ضيحدث، 
م�ب�ضه كالعادة التي اأ�ضبحت ب� وعي لديه، انتبه لها فاأق�ضاها بيده 

ودلف �ضريًعا، اأمرها بغ�ضل الثياب ولريتدي �ضيًئا جديًدا...

للنا�س  كرهه  يوم،  بعد  يوما  يكث  غ�ضبه  كان  بني؟  يا  اأتعرف 
يتفاقم، اإهانته ملن حوله ال تنتهي، ذهابه للدجالني -ُرغم ن�ضائح من 
حوله- م�ضتمرة، حتى اأنه �ضافر لب�د مل يعرفها من قبل. واالأكث، اأن 
البقع التي مب�ب�ضه مل تتوقف عن االنت�ضار يوًما بعد يوم، حتى بعد اأنه 

غري امل�ضكن والثياب وبدل غرفته مع االأطفال اأكث من �ضبع مرات.

الرجل يا بني مل يدرك احلقيقة، كل يوم ياأمر اأن تغت�ضل ثيابه، ومل 
يحاول قط اأن يطهر قلبه، ع�ضرات ال�ضنوات، قلب �ضيئ، اأف�ضد حياة 
الرجل طوالها، مل تت�ضخ ثيابه، مل يكن االأمر متعلًقا بها، كل من راأى، 

راأى قلبه فقط!(



65

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

احت�ضنني متمتًما بع�س اآيات القراآن ليحفظني بها... 

الثاين من ال�ضهر

زناد  على  �ضغطت  اأنني  اأِع  مل  املزاح،  واأثناء  املنزل،  ننظف  كنا 
اأردته �ضريًعا  قلبه،  اأ�ضابت  انطلقت ر�ضا�ضة  به،  البندقية اخلا�ضة 

يف احلال، واأردتني مفجوًعا ميًتا... 

من  الكثري  من  مكونة  بزنزانة  انفرادي  �ضجن  لل�ضجن،  ُجررت 
ال�ضجون االنفرادية، اأحدهم كان يحدثني ك�ضديق، رمبا كان ينتظر 

حكًما ما، ورمبا االإعدام. 

اأن  اأجروؤ  مل  اأيام،  طيلة  ب�ضيء  اأنطق  اأن  اأ�ضتطع  مل  اأحتدث،  مل 
اأتناول طعامي، �ضاورتهم ال�ضكوك اأنني م�ضاب بحالة ما، اأو اأنه قتل 
خطاأ، واإن كان هكذا، ال اأوؤمن بهكذا خطاأ، اأنا مل اآكل طعامه باخلطاأ، 

لقد قتلته! 

والربد؛  والعط�س  واجلوع  البكاء  اأمل  باالأمل،  اأ�ضعر  اأبكي،  كنت 
لكن هذا جمتمًعا مل يجعلني اأغفر لنف�ضي، كانوا ي�ضمعون �ضحكاتي 
اأحياًنا، همهمات غري مفهومة، يف احلقيقة كنت اأقراأ القراآن مع اأبي، 

اأ�ضتمع لق�ض�ضه ون�ضحك فيما بعد �ضوًيا... 

ح�ضرت جل�ضات عديدة، اأكث من جل�ضة كل يوم؛ االأطباء يحاولون 
�ضرب اأغوار نف�ضي، ما املر�س الذي اأعاين منه؟ واملحامي يحاول اإثبات 

عدم الق�ضد. 
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اأ�ضرخ بهم كل مرة: »وجودكم يتعبني وي�ضغط علّي، ال  وددت لو 
اأحتمل اأحًدا، ال اأريد احلديث، اأرجوكم اتركوين ل�ضاأين، اأرجوكم! اأنا 

اأتعذب!«

اأردت  اأكث، ورمبا بكيت،  وكلما زاد احلديث داخلي، كلما �ضمت 
تذكر والدي اأكث من تذكر احلادث، واأردت اأال اأن�ضى احلادث حتى ال 

اأراأف بحايل واأرق مل�ضابي. 

اعتدت مع الوقت على الرفيق كثري الك�م، �ضاعدين ب�ضكل ما على 
اأكث، قابلني مرة يف املمر فاأهداين كتاًبا عن بع�س  ال�ضعور بوالدي 
اأكرتث،  مل  ثم  بع�ضه  قراأت  االأخرى،  والعوامل  الروحانية  الطاقات 
ب�ضكل ميكنه من  يعمل  يعد  والدي، لكن عقلي مل  ا�ضتح�ضار  حاولت 

االنتباه. 

للجل�ضة  ليجرين  احلار�س  جاءين  ال�ضهر،  من  التا�ضع  اليوم 
اجلديدة، لكنني مل اأرد... 

نادى رفيقه ثم اأحد ال�ضباط، جاء الطبيب ثم خربهم اأنني ِمت 
من نوبة قلبية اإثر احلزن »لقد بلغ احلزن من ال�ضاب مبلًغا عظيًما، 
كذلك امتناعه عن الطعام وال�ضراب اأفقدوه كل مقاومة قد تبقيه على 
قيد احلياة، حتى حديثه اقت�ضر على �ضوؤال واحد، ي�ضاألنا عن م�ب�ضه 

اإن كانت مت�ضخة ومل نفهم مق�ضده! لريحمه اهلل!«(... 

�ضعل )ثائر( مقلًبا ال�ضفحات، مت�ضائً�: )كيف �ضاعده ال�ضاب؟! 
ا؟(. هل هناك تفا�ضيل خمفية اأي�ضً

q
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)ثائًرا(  ب�ّضر  ال�ضغري،  املنزل  )�ضالح(  و�ضل  املغرب،  قبيل 
منا�ضبته  مدى  ليحدد  مقابلة؛  معه  يجري  اأن  عمله  رب  مع  باتفاقه 

للعمل يف االإذاعة. 
مل يكن بال )ثائر( �ضافًيا ليتحم�س ويقفز فرًحا بهذا االأمر، لكنه 

فرح وابت�ضم ل�أمل اجلديد. 
دلفا لغرفة اأخته، ا�ضطرب )�ضالح( مانًعا الدموع من الت�ضاقط، 
اأغرا�ضها حتى بكى، بكى بحرقة طفل فقري ي�ضخر  راأى  اإن  لكنه ما 
ملا  تهدئته  )ثائر(  حاول  يلعبون.  حوله  االأطفال  باقي  بينما  للعمل 
يقارب ال�ضاعة، مي�ضك ذراعه وي�ضتمع لكلماته املقطوعة غري اجللية. 
الرقيق  بالورد  مطرز  فريوزي،  رقيق  بف�ضتان  الباكي  اأم�ضك 
ك�ضاحبته. اقرتب منه )ثائر( بالظرف ال�ضغري؛ والذي ما اإن قراأه 

ا.  حتى انهار اأر�ضً
اأ�ضئلته  وا�ضتبدلت  اليوم،  طوال  بخاطره  جال  ما  )ثائر(  ن�ضي 
لهذه  )�ضالح(  اأحبها  هل  رائعة؟  اأخته  كانت  هل  اأ�ضعب،  باأ�ضئلة 

الدرجة؟ بل هل يبكي القوي دائًما؟! 
نف�س )ثائر( االأتربة عن ال�ضرير ب�ضكل ع�ضوائي، لينام عليه �ضالح 
ويق�ضيا الليلة �ضوًيا.  بعد �ضاعاٍت من الليل، قال )�ضالح( ب�ضوت ُبّح 

من الدمع، ناظًرا لف�ضتانها الذي علقه بحذر: 
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هل تعرف اأنها كانت حتب هذا اللون كثرًيا. �
ي�ضفق  الرد،  كانت  �ضديقه  بعني  املعلقة  نظراته  )ثائر(،  يرد  مل 
عليه، و�ضديقه ال يكرتث لهذا، ال يجرحه، الأنه جرحه اأعماه عن اأي 

جرح اآخر قد يوؤمله بظرف خمتلف. 
 اأح�ضر ث�ثة مقاعد وو�ضادة، ثم ا�ضتلقى على مقربة من �ضديقه 
لو  يتمنى  عدة،  مرات  )باردي�س(  ا�ضم  يقراأ  هاتفه  اأم�ضك  النائم، 
فتت�ضل  يقول  ما  م�ضبًقا  تعرف  اأنها  لو  قليً�!  يحدثها  لو  يهاتفها، 
وتخربه باأال يحزن. احت�ضن الهاتف، بل احت�ضن ا�ضمها، ثم اأغم�س 

عينه بالنوم وروؤيتها... 
ويوؤمل  راأ�ضه  ي�ضرب  اأملًا،  عادت  براأ�ضه،  جميًعا  الت�ضاوؤالت  عادت 
خ�يا ج�ضده، كاأنها تتحرك �ضارخة، فتح عينه؛ ِظٌلّ ملت�ضٌق بفرا�ضه، 
واحلركات  اله�و�س  اأكرب،  باأمل  عينه  اأغم�س  ق�ضري؛  باهت  اأ�ضود 
براأ�ضه وخارجها ال تتوقف اأبًدا.  فتح عينه فوجد الظل اأو�ضح، رجل 
ق�ضري يرتدي م�ب�س �ضوداء، تغطي م�ب�ضه وجهه، ف� يظهر �ضوى 

اأ�ضفله.
بها  التلفظ  ي�ضتطع  اأنه مل  »�ضالح...«  قالها ب�ضوت واهن، حتى 

كاملة.
 اأغم�س عينه خوًفا، يفكر، الهاتف بيده، هل ي�ضيء الظ�م؟ ماذا 
لو اأنه حترك اإن حترك؟ غّوث؛ وال �ضوت يخرج، فتح عينه متفقًدا، 
اأ�ضبح وا�ضًحا متاًما، رجل ق�ضري ملت�ضق بفرا�ضه، م�ب�ضه �ضوداء، 
اأنه  اعتقد  ما  ب�ضكل  والظ�م،  امل�ب�س  لينا�ضب  رمبا  رمادي؛  وجهه 

ينظر اإليه بتفح�س، رغم عدم روؤية عينيه.  
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اأغم�س عينه حماوًال عدم فتحها، ال يعرف ملاذا يتفقده كل دقيقة؟! 
اأو  ب�ضكني  اأو مم�ضًكا  ناحيته،  مائً�  �ضيجده  املرة  هذه  اأن  اإليه  هيئ 
ا.  ازدادت �ضربات قلبه  م�ضد�س لقتله، رمبا يقتله بيده ولن ينطق اأي�ضً
ب�ضكل كبري، حتى اأنه خاف من �ضوتها؛ قلبه يريد الهرب من ج�ضده! 

ي�ضرب بقوة وي�ضرخ بدًال عنه. 

اأكرب  اخلوف  لكن  يهداأ،  اأن  قلبه  ي�ضتجدي  خائًفا،  ا  مغم�ضً ظل 
الظل  يتبني  طفيف،  ب�ضكل  واالأخرى  احلينة  بني  عينه  يفتح  منهما، 

اأمامه فيغلقها م�ضرًعا. 

طرف  من  متدلًيا  �ضيًئا  راأى  بدقائق،  الفجر  قبيل  اأخرًيا  فتحها 
ال�ضرير اأمامه، رمبا ف�ضتان اأخته؛ اأغم�س عينه ب�ضرعة كي ال تتجدد 

اله�و�س.

اأذن الفجر، يعرف اأن املخاوف تذهب بذكر اهلل و�ضوت االآذان، مل 
يدرك كم ظل على حاله، لكنه �ضعر باأن اخل��س �ضيقرتب...

 حركة )�ضالح( بال�ضرير م�ضتفيًقا طماأنته قليً�، حترك متجًها 
اأمامه، عبوًرا للباب املنفذ للخارج. فتح عينه، فلم يجد �ضيًئا اأمامه، 

ال ظل، ال ف�ضتان، ال �ضيء! 

ويده،  وجهه  به  يجفف  �ضيء  عن  باحًثا  للغرفة  )�ضالح(  دلف 
النوم  ال�ض�ة، والذي مل يدر مل يهجم عليه  ليدرك  موقًظا )ثائر( 
بهذه ال�ضدة االآن؟ ال يذكر متى �ضلى الفجر اآخر مرة؟ بل متى �ضلى 
عامة؟ تو�ضاأ وذهبا مًعا للم�ضجد، ثم عادا ونام )ثائر( حينها كالقتيل 
الذي مل ينم منذ اأ�ضهر، اطمئن بوجود بوادر ال�ضوء، فنام حمتمً� 
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بالن�ضبة  اأ�ضبحت يف درجة متدنية  والتي  براأ�ضه،  املزعجة  االأ�ضوات 
لهرم املخاوف اخلا�س به. 

ال�ضريك  اأيقظتهما، عاد  املهرتئ  املنزل  باب  رقيقة على  طرقات 
الواجف  )ثائر(  قلب  الغام�س.  لعمله  ويعود  م�ب�ضه  ليغري  الغريب 
مغادرته،  حتى  االإدراك  اأفقدوه  النائم،  وذهنه  احلمراوان،  وعيناه 
حينها هرع للباب يبحث عنه؛ يريد اأن ي�ضاأله: هل يعرف كل �ضيء عنه 

ويت�عب به، اأم اأنه موهوب حًقا؟ 

ثم  للف�ضتان،  ينظر  اأخته،  بغرفة  )�ضالح(  متفقًدا  عينه  فرك 
يجول بب�ضره يف الغرفة، �ضحب نف�ًضا قوًيا ممنًيا ذاته برائحتها، لكن 
الغبار مي�أ رئتيه في�ضعل ب�ضدة، يبت�ضم )ثائر( مم�ضًكا بذراعه، يقول 
بهدوء: »هيا يا �ضالح، اأ�ضبح وجهك اأحمر، لدينا عمل �ضاق ح�ضب ما 

خربتني«

حرك �ضدقه حماوًال االبت�ضام، ثم ان�ضاع له، اأح�ضر الطعام والذي 
تناواله على عجل، ثم خرجا ليقاب� املدير. 

�ضديقه  بالغ،  بتوتر  الرجل  اأمام  )ثائر(  جل�س  االإذاعة،  مببنى 
ينتظره باخلارج؛ فمن غري امل�ضموح اأن يدعمه لدرجة اجللو�س معه. 
التلعثم؛ نظرات  ب�ضيء من  فاأجابه  قبل؟  اأين عمل من  الرجل  �ضاأله 
املخيب  ال�ضديق  هذا  على  )�ضالح(  يلوم  للخارج،  انتقلت  الرجل 

ل�آمال. قال له:

 يف احلقيقة، جاملك �ضديقك اأكث من ال�زم. �
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هبَّ لريد لكنه تراجع، اأغم�س عينه، يتخيل ابت�ضامتها، ت�ضجيعها 
له، اأنه يقرتب من احلقيقة.  فتحها ليجيب بهدوء ي�ضبه طريقتها:

فاإننا  � ب�ضيء  نحلم  عندما  قليً�،  توترت  رمبا  �ضيدي،  اأعتذر 
نر�ضم مئات ال�ضيناريوهات ب�ضاأنه، فمثً� قد تخيلت اأنني اأطلق 
اأفكاري اأمامك بثقة، تخيلت اأنك تنبهر بي وتقول يا اإلهي لقد 

تو�ضمت بك كل املوؤه�ت مبجرد النظر... 
والبكاء،  اخلوف  تخيلت  اأنني  حتى  �ضيدي،  يا  االأح�م  اإنها    
وجدتني  الفر�ضة،  اأوتيت  وحني  واله�ضا�ضة،  ال�ض�بة  تخيلت 
اأتلعثم كطفل �ضغري باأول اختبار له باملدر�ضة، اأتخبط كمن ال 
�ضند له، وُرغم اأنني ب� �ضند نوًعا ما، اإال اأنني وجدته داخلي، 

وحتدثت االآن«
بنظرة  فح�ضه  الرجل،  وجه  على  هادئة  ابت�ضامة  ارت�ضمت   
ب�ضيطة، يده ثابتة ال يفركها، تتحرك فقط مع الكلمات، حركة 
كليًة،  ب�ضاأنه  االأمل  يكت�ضب  �ضجاعة. مل  ابت�ضامته  متزنة،  فمه 

لكن على االأقل دح�س فكرة رف�ضه. 
اأردف )ثائر( بثقة اأكرب وابت�ضامة اأو�ضع عقب تبينه ر�ضاه:

االأفكار  � من  لدي  لك،  اأوؤكد  �ضيدي،  بحذق  اأعمايل  �ضاأ�ضرف 
الكثري، مثً� ميكنني مناق�ضة فكرة جتول براأ�ضي...

اأ�ضحاب  �ضرع يتحدث عن املواهب االأقوى، والتي دائًما تنبع من 
اأنه خ�ل  العيوب اخللقية، مثل بيتهوفن وغريه وغريه...  اتفق معه 
اأنه  اأي  �ضديقه،  �ضي�ضاعده  للحلقة،  اخلا�س  اإعداده  �ضيقدم  اأ�ضبوع 
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متدرب االآن حتت امل�حظة. اإن حازت اإعجاب املدير، �ضيتم تقدميها 
ا يتوقف على جناحها...  وتخ�ضي�س �ضاعة اأ�ضبوعية له، وهذا اأي�ضً

كثرًيا  )ثائر(  قفز  املنزل،  جتاه  �ضريهما  واأثناء  املبنى،  خارج 
حمتفً� بهذا اجلزء من االنت�ضار، قال بحفاوة:

اأتعلم؟ لقد حتقق �ضيء مل اأتوقع حدوثه �ضوى باأح�مي، حتى  �
اأنها �ضنت علّي به.

اأم�ضك ذراع �ضديقه قائً� ب�ضحك: 

�ضتفخر باردي�س بي كثرًيا. �

ثم جتهم فجاأة، وجتهم �ضديقه. 

ا�ضتدار ليم�ضي معتدًال، ناظًرا للف�ضاء، بل يرى موقف �ضابق دون 
انتباه للطريق، والذي اأنقذه )�ضالح( من حوادثه مرتني! 

q
الواحد والع�شرون من يناير... 

يف املقهى املعتاد لهما، طلبا قهوة لتدفئتهما؛ كانت متطر باخلارج. 
اإليه  نظرت  ثم  برًدا،  ا�ألكرث  ج�شدها  على  ال�شويف  الو�شاح  لًفت 
مبت�شمة، ظال على هذه احلال دقائق، رفع الفنجان اإىل فمه، احت�شى 
القليل فقلدته، ابت�شامته اختفت وتبدلت بوجوم، معلقة عينه بخامت 
باخلامت  تالعبت  ثم  م�شرعة،  يدها  فاألنزلت  انتبهت  اإ�شبعها؛  يحيط 
اإّياه ومبت�شمة. قالت له بابت�شامة �شافية و�شبح  بيدها ا�ألخرى متاألملة 

�شحكة: 
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األظننتني خمطوبة؟ �
مل يجب؛ � يعرف، األينكر �شاحًكا ويخربها األنها األ�شاءت الفهم؟ 
األو  اآلخر!  �شبب  �ألي  وجهها،  جلمال  القهوة،  ل�شخونة  وجم  كاألنه 

ي�شحك �شاخًرا من نف�شه ويعرتف؟ 
طريقتها توحي باألنه األخطاأل، هذا ما األدركه، لكنه مل يدرك األنه مرت 

دقيقة كاملة يح�شب بها الرد املنا�شب؛ فاألردفت هي: 
األهدى والدي هذا اخلامت لوالدتي، هو خامت والدته، قال األنني  �

�شاألرتديه يوم زفايف، اإرث عائلي األعني، ولكن...
ثم  احلديث،  هذا  حتب  مل  كاألنها  لالأل�شفل،  ناظرة  ريقها  ابتلعت 

رفعت عينها بتحد لهذا ال�شراع داخلها: 
بديل  � ذهب  على  ح�شلت  األمي؛  األلقته  والدي  تويف  عندما 

يكفي ل�شراء مائة من هذا اخلامت، وحينما األلقت به؛ التقطته األنا، 
كنت األرتديه كل يوم، األنتظر األن تكرب األ�شابعي ليليق بها. قررت 
با�ألم�س األن األرتديه لالألبد، األو �ألبدي اخلا�س، األوقن األنه يحميني.

رفع حاجبيه متعجًبا:
مم؟! �

ابت�شمت باألمل ناظرة للقهوة األمامها، حمركة األناملها على األطرافها، 
�شحبت نف�ًشا قويًا ثم األخرجته حديًثا خجًال:

ا�أل�شوات، ا�أل�شياء التي األ�شمعها، ا�آل�م التي حتيط بي. �
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األي األ�شوات؟! �
كل  � األ�شمع  األنا  القول،  ميكنك  كبري،  واألمل  طويلة،  ق�شة  هذه 

�شيء حويل، حتى األن كل �شوت ي�شبح عذابًا.
تتمتعني بحا�شة قوية اإذا. �

�شحكت بهدوء:
األعاين �شعف ال�شمع قليًال، لكنه �شيء خمتلف، األ�شوات تاألتي  �

من داخل راأل�شي.
حاولت تغيري ا�ألمر ف�شاأللت ناظرة لعينه:

هل حتب والدك؟ �
امتقع وجهه ثم عاد بظهره قليًال، قال بال مبا�ة:

األنه  � األ�شعر  األطيق �شوته، واألحيانًا  األطيقه و�  األنني �  األ�شعر  األحيانًا 
األبي، واألن ا�إن�شان يحب والده بال �شعور، رمبا لو األحبني مثل 

األختي لتغري ا�ألمر.
تعجبت مبت�شمة، حماولة اإذابة جليد احلزن: 

ظننته يحبك األكرث منها، ظننت الوالد يحب ابنه ا�ألكرب. �
�شحك �شاخًرا، جماريًا ابت�شامتها: 

هكذا هم ا�آلباء، يفاجئوننا. �
قالت بت�شرع:
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األظنني حلمت ب�شيء يخ�شه. �
قال منده�ًشا: 

األبي األنا؟! �
تراجعت حني تبينت خطاألها:

� �، األظنني حتدثت عن �شيء اآلخر، يبدو األنني �شردت، األو األن  �
ا�ألمل براأل�شي جعلني األهذي.

قرب مقعده منها قلًقا: 
األاألنت بخري؟ �

لالألعلى  نظرت  األ�شعدتها،  مو�شيقا  �شماعها  لو�  �شتجيب،  كانت 
�شبه �شاحكة، ثم اإليه وقالت:

األحبها كثرًيا، ا�شمعها اإن �شئت. �
حما�شها  انتك�س  غريها؛  األغنية  وابتداألت  تغريت  املو�شيقا  لكن 
ثم  املعتاد«  »حظي  �شاخرة:  بابت�شامة  اإليه  نظرت  اآلمالها،  وخابت 
�شحكا قليًال... �شاأللها عن ا�ألغنية لتعود �شحكاتها بعد األن خمدت، 

قالت بلهفة واألمل:
حبه  � واألورثني  والدي،  األحبه  نزار،  كتبها  �شغرية،  �شئون 

هذا...
ظال يتحدثان عن كتابات نزار، و�شغفها ب�شعره وببع�س الق�ش�س 
التي تهربها من الواقع ب�شهولة فرتة لي�شت بقليلة، يراقبها هو وي�شحك 

عندما ت�شحك، وتخجل هي حيًنا، وتتحم�س األحيانًا...
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قال لها:
�شعدت ب�شعادتك، األعرف األنها لي�شت ب�شعادة حقيقية ولكن،  �

ح�شبي باألنك ت�شحكني.
 وقفت بعدها قائلة:

علّي املغادرة ا�آلن. �
وقف فزًعا هاتًفا: 

انتظري. �
تعجبت؛ مل تبتعد ليهتف هكذا؛ ا�شت�شعر احلرج، �شحك خجًال 
عّله  لها  ر�شالة  كتب  لقد  ال�شغرية،  حقيبته  من  مظروًفا  األخرج  ثم 

يبقى على ات�شال معها بهذه احلجة. 
برتدد  املظروف  األم�شكت  �شحكت،  حتى  ات�شعت  ابت�شامتها 
األن لديه قوى خارقة؛ لراألى قلبها الذي يكاد يقفز من  وخجل. ولو 
املظروف  اإىل  ثم  لعينه  نظرت  اهتمامه.  �شاكًرا  ويحت�شنه  مو�شعه 

ثانية، �شحكت ثم غادرت املكان... 
نقد العامل باملكان، ثم �شاألله مقابلة املدير �ألمر جلل... 

q
اأخته  غرفة  خا�ضة  املنزل،  رتبا  ثم  تناواله  الطعام،  �ضالح  ابتاع 
غرفتني  عن  عبارة  فاملنزل  كثرًيا؛  االأمر  ي�ضتهلك  مل  )حنان(، 

�ضغريتني. 
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ليً�  يجتهد  )ثائر(  حيث  باملنزل،  اأيام  خ�ل  احلياة  ا�ضتمرت 
نهاًرا ليخرج اأف�ضل ما عنده، مقاوًما االأ�ضوات واالأ�ضياء التي يراها؛ 
ويبكي  �ضديقه  ي�ضاعد  الطعام،  يح�ضر  للعمل،  يذهب  و)�ضالح( 
مع  جتاربه  ويق�س  يرافقهما  اأحياًنا  مير  الثالث  �ضديقهما  حبيبته؛ 
الفتيات اللواتي يعرفهن، ويق�س الكثري عن الفتاة التي قابلها موؤخًرا، 

والتي بدا لهما اأنه �ضيلحق بركب العا�ضقني ال�ضابقني الأجلها. 

واأما )عا�ضم(، فكانت زياراته خفيفة وب�ضيطة، ال ي�ضمع لـ)ثائر( 
اأن ي�ضاأله عن اأي مما يوؤرقه، وال يفتعل اأي اأحداث جديدة �ضوى اأنه 

�ضريك باملنزل ب�ضكل �ضوري. 

q
الواحد والع�شرون من يناير

ال�شابعة �شباًحا، ي�شتند )ثائر(على مكتبه ال�شغري، املليء بالورق 
قدمه  يهز  فمه،  مثبت يف  األزرق  بال�شقف وقلم  راأل�شه معلق  املبعرث، 
لت�شخ ا�ألفكار اإىل عقله، كاألن قدمه تدعم قلبه، نظر للورقة البي�شاء 

األمامه، �شحب نف�ًشا كبرًيا، ثم �شرع يكتب:
)العزيزة باردي�س،

مثلك؟  لبًقا  اأكون  وكيف  الر�شائل؟  ُتكتب  كيف  اأعرف  ال 
قلبي...  ويخامر  بخاطري  يجول  ما  �شرد  �شاأحاول  لكنني 
ا، منذ  حدثتني عن حياتك، و�شاأطرح اأمامك ال�شق املوؤمل يل اأي�شً

اأكرث من ع�شرين عاًما، �شرخة اأمي اأعلنت قدومي للعامل.
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متت  كذوّي،  بالعامل  مرحًبا  اأكن  مل  االأطفال،  كباقي  اأكن  مل 
زائريها،  �شوى  يعرفه  ال  �شغري  بيت  املقابر،  بني  ببيت  الوالدة 

وزائروها ال يعرفون �شاكنيه.
فوجئ الطبيب اأنني اأحت�شر، مل اأبك بدالل ثم اأت�شرف ببالهة 
م�شتقِباًل وجه اأمي و�شعادة اأبي وتقبيل كل من يراين. قراأت مرة 
�شاأغري  اأنني  واعتقدت  الرحم،  داخل  حياته  يرى  االإن�شان  اأن 
القدر؛ مل ترقني تلك احلوادث، مل اأحب لواعج القلب وان�شقاق 
الروح، ولدت وقد لففت احلبل ال�شري حول عنقي، ولوال �شدة 
ال�شياح وتعجل والدي على روؤية ابنه ذكًرا، وا�شتحالل الطبيب 

ملا ُنقده؛ ملا مت اإنقاذي.
يف هذا اليوم، التقت روحي باأرواح اجلريان، رمبا اأقنعوين باأن 
عاملهم اأرقى واأهداأ؛ واأن عاملي اأفاٌك اأثيم؛ اأنني حتى لن اأمر باأي 

�شوء اإن جئتهم االآن؛ لكنهم اأعادوين - ق�شًرا- لهذه املعونة.
كلما عاد هذا اليوم، وجدت اجلميع ي�شحكون، اإالي، ملاذا؟!
اأنتظر،  اأقبل على االنتحار، بل  اأقرر املوت، ال  كل عودة له 
اأن ت�شفع يل ما عانيت عند اهلل  اآماًل  اأجل�س بركن حمماًل باآالمي، 

فريحمني؛ وت�شفع يل عند الدنيا فتزهق روحي.
ال�شيحة  �شمعت  منذ  والدتي،  يوم  منذ  ميت  باردي�س  يا  اأنا 
اأال  ج�شده،  يرحل  اأن  فقط  ينتظر  ميت  والدتي،  برحم  االأوىل 
قط؛  عليها  يجروؤ  ومل  اأبًدا  ياأمل  ال  الغبية،  االأمل  الأفكار  يذعن 
بيده حيلة  لي�س  ليموت،  اأول اخلائنني، يعي�س  االأمل  اأن  يدرك 
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هذا  اأن  حتى  ليلة،  كل  للموت  ي�شاق  حتى،  ب�شالم  االنتظار 
اليوم ال ي�شح عليه باإذاقته نكهة املوت؛ اإنه االأ�شواأ؛ كاأمنا ي�شبو 

- لهفًة- لنبذي بعيًدا عن عامله.
ُتوفيت والدتي التي ال اأذكرها بعد خم�شة اأعوام، برواز �شغري 
اأننا  بد  ال  ال�شاب،  اأبي  بجوار  عاب�شة  المراأة  مكرم�شة  �شورة  به 
ع�شنا الكثري �شوًيا، ورمبا حري بي اأن اأتذكرها واأ�شتاقها كاأختي 
اأقوى من  الزمن  الثاين، ولكن،  بعامها  فارقتها  والتي  االأ�شغر، 
الهموم  و�شخيفة،  �شيئة  مقولة  هذه  الزمن،  لي�س  ال  �شيء  كل 
اأقوى، مل يعاملنا اأبي ك�شغار يحتاجون احلب والرعاية، كان اأبي 
اأب�شره  رجل  كل  كرهت  لكنني  قط،  اأكرهه  مل  كثرًيا؛  ي�شربني 
يعنف طفله اأمامي، رمبا كنت اأفتعل معه �شجاًرا ويجرين والدي 

معنًفا بعدها حتى املنزل، ثم ينهال علّي �شرًبا. 
كنا  وقد  عقاب،  فقط  مكافئات،  ال  ممنوعة،  الرغبات  كل 
اهلل  �شاء  حتى  وغ�شبه،  بط�شه  من  -خوًفا-  بدرا�شتنا  جيدين 
اأو  طبيًبا  اأ�شبح  مل  فعلت،  ما  يعجبه  مل  باجلامعة،  واأ�شبحت 
مهند�ًشا، �شاب بال فائدة، انهال علّي بال�شرب، واخرتت فيما 
يعولني  لعمل  اأ�شل  اأن  اآماًل  منه،  النقود  اأتلقى  الهرب،  بعد 

ويكفيني، ومتمنًيا جندة ال�شغرية. 
تغريت معاملته مع )حنان(، هاتفها دائًما مغلق فال اأ�شتطيع 
عليها  بعينها،  الك�شر  اأرى  راأيتها  كلما  عليها،  االطمئنان 

االجتهاد والعمل باملنزل لياًل نهاًرا. 
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معها  والدي  معاملة  تغريت  ال�شيدلة؛  لدرا�شة  ُقبلت  حني 
قلياًل، اأ�شبحت حمبوبته اجلميلة؛ اأما اأنا، ال �شيء. اأبي يعاملني 
ف�شار  �شيًئا،  منه  يجن  مل  رخي�س،  متجر  من  ابتاعه  كحيوان 

يوؤنب نف�شه على الطعام والنقود التي يدفعها الأجل بقائه.
بل اإنني عرفت كم اللطف بقلوب احليوانات، حتى القطط، 
االإن�شان  فعل  الغدر  كان  اإن  اأبًدا؛  األومها  وال  باجلحود،  ننعتها 

لكل من حوله؛ فكيف ياأمن الكائن ال�شغري؟! 
من  الكم  هذا  من  االآن  �شتنزعجني  واأنك  اأطلت،  اأنني  بد  ال 

الكلم احلزين، والذي ال يهمك يف �شيء، واإن اأبديت اهتماًما. 
بحياتي  -تقريًبا-  االأوىل  املرة  اإنها  عرفتك،  الأنني  �شكًرا 

ا، �شكًرا لوجودك.  التي اأتعرف اإىل فتاة واأحتدث معها اأي�شً

اأطيب التحايا
ثائر املبتدئ( 

q
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احلني  بني  ينظر  لثائر،  واالأوىل  اجلديدة  احللقة  ت�ضجيل  انتهى 
واالآخر ل�ضديقه مكت�ضًبا ثقة ودعم، ويراقبه املدير متاأمً� ومتوج�ًضا 
ا. �ضحكا كثرًيا مازحني طوال الطريق؛ خربه �ضديقه اأنه اجتاز  اأي�ضً

ا...  االأمر ب�ض��ضة وقدم مو�ضوًعا رقيًقا م�ضجًعا اأي�ضً

داعًيا  �ضديقه،  مودًعا  حقيبته  )�ضالح(  ر  ح�ضّ ثم  للمنزل،  دلفا 
اهلل اأن يحفظه دًعا...

 رافق )ثائر( اأمل خفيف براأ�ضه، �ضو�ضه قليً�، حتى اأنه ظن �ضوت 
االأقدام ه�و�س تعبث معه، اإىل اأن دلف )عا�ضم(على ا�ضتحياء؛ هب 

)ثائر( واقًفا �ضارًخا به: 

ملاذا تت�عب معي؟ اإن كنت تعرف الكثري ملاذا ال تقوله مبا�ضرة؟ �

مل تتغري نظرة )عا�ضم( الربيئة، كتب له:

من  � الكثري  �ضرت  اأو  فهمت،  واأظنك  كثرًيا،  تقرتب  )اأنت 
اخلطى(

اأجابه منفعً�:

مل اأفهم، من اأنت؟ ملاذا هذه التواريخ حتديًدا؟ �
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قلب املفكرة اأمامه، ثم قربها لوجهه م�ضرًيا لق�ضة جديدة؛ لطمها 
)ثائر( ومل ت�ضقط، قال: 

ال اأريد املزيد من هذا ال�ضيء، اأريد اأن اأفهم، اإالم ترمي؟ �

كتب )عا�ضم( بهدوئه الذي مل يتخل عنه، حتى اأن )ثائر( ظنه 
فاقًدا للقدرة على التعبري بوجهه: 

وحدك  � �ضتفهم  ثم  لتهداأ،  و�ضاأتركك  معك،  الق�ضة  )�ضاأترك 
بعد قراءتك(

ذراعه  جذب  بالرحيل؛  همَّ  ثم  بجانبه  مقعد  على  املفكرة  و�ضع 
ل�آخر،  امل�ضتفز  بهدوئه  يده  �ضحب  لكنه  بالبقاء،  اإياه  اآمًرا  )ثائر( 

راحً� ب� اكرتاث، خملًفا وراءه مفكرة ورجً� ثائًرا... 

جال املكان اإياًبا وذهاًبا كثرًيا، ع�ضرات املرات رمبا، ويرجع هذا 
ا ل�ضيق الغرفة ال�ضغرية. اهتدى اأخرًيا للقراءة، اأم�ضك املفكرة،  اأي�ضً
مقلًبا بع�ضبية جعلته يقلب متقدًما ومتخلًفا كثرًيا، حتى ا�ضتقر على 

ال�ضفحة املق�ضودة. 

q
وامراأة جامدان،  �ضابة ع�ضرينية �ضغرية، رجل  )جنازة �ضغرية، 
اأن  الذي يجب  ما  يعرف  الأول مرة وال  املوت  يرى  �ضاهب كمن  وفتى 

ي�ضعر به... 

باأواخر  امراأة  منه،  اأقرتب  الكفن،  حول  يقفون  الغرباء  ع�ضرات 
الع�ضرينات، تاأملت وجهها غري املرئي، حتى �ضارت اأنا... 
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اأ�ضعد ملوتي؟ هل  اأم  اأبكي  اليوم التا�ضع من ال�ضهر، ال اأعرف هل 
حتررت اأم اأنني مل اأكن جّيدة كفاية؟ اأم اأن �ضربي مل يك كافًيا؟ اإن 

الوفاة تذكرنا بكل �ضيء، منذ املي�د وحتى اللحظة الراهنة...

من  واأخجل  اأمامي  من  ب�ضحكة  اأ�ضعد  رقيقة،  اأذكر كوين طفلة   
باجلميع.  اأ�ضعر  كنت  ا،  اأي�ضً اأمامي  من  لبكاء  اأبكي  لطيف،  غزل 
ابتهجت حياتي حني �ضارت يل اأخت �ضغرية باأعوام كثرية، بالبداية 
�ضعرت بالغرية منها، لقد اأحبتها اأمي اأكث، اجتمع النا�س حولها، وما 
لبث �ضخطي اأن حتول الأمومة حني اأدركت بغ�س اأبي لنا؛ كوننا فتيات 
نر�ضم طريق الهموم اأمامه كما قال؛ تن�ضاع اأمي لفكره حيًنا وت�ضفق 
علينا اأحياًنا. كثت الزيارات، ما بني موا�ٍس ومرحب، من ينظر يل 
من  وبني  حلمايته،  باأذكار  -الذكر-  ابنه  مبارًكا  ب�ضخرية  والأختي 
يدعو الأمي اأن تنجب املرة القادمة الذكر؛ واأولئك القلة الذين اأحبوا 
وجودنا، حتى اأن اإحدى �ضديقات اأمي ا�ضرتت لعبة �ضغرية ت�ضاركتها 

مع اأختي. 

كربنا و�ضط العائلة التقليدية، العرف يحكم كل �ضيء، وكنت فاقدة 
�ضيء ما، عو�ضني تقربي من اأختي الكثري، لكن بالطبع هذا ال�ضيء 
يف القلب كان يكرب يوًما بعد يوم، اأدركت اأنني كربت حينما ازدادت 
م�ضئولية املنزل على عاتقي؛ هذا دليل اأن الفتاة قد اأ�ضبحت امراأة، 
ابتعت  املراآة،  اأمام  الوقوف  تعلمت  ع�ضرة.  بالثالثة  كنت  اأنني  رغم 
ونتزين،  الباب  نغلق  واأختي،  اأنا  حاجياتي  بني  واأخفيته  �ضفاه  اأحمر 

ن�ضحك كثرًيا، ثم نخفيه حني يقرتب �ضوت اأحد والدينا... 
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اأعوام، وهذا  املراآة طيلة ث�ثة  اأنثى؛ هذا ما قالته  اأ�ضبحت  لقد 
اأحلم  ونقروؤها،  الرومان�ضية  الق�ض�س  اأ�ضرتي  نف�ضي،  به  �ضعرت  ما 
واأختي -التي �ضارت بالعا�ضرة- بفار�س االأح�م الذي �ضيبني ق�ضًرا 
يل و�ضاأنقلها معي، �ضت�ضرتي كل ما تتمنى من األعاب، ورمبا اأكون اأمها 

اجلديدة. 

مطاردتي،  عن  يكف  مل  مبدر�ضتي،  الو�ضيم  ال�ضاب  )رامي( 
اأ�ضر، ووجدتني رغم رف�ضي؛  لكنه  اآماله،  واأحبطت  بالبداية ردعته 
لكل  بطً�  �ضار  لقد  براأ�ضي،  معتكًفا  به  اأ�ضعر  عليه،  ُربيت  ما  هذا 

الروايات التي اأحبها، واأنا بالطبع البطلة. 

الدرا�ضي م�ضتوقًفا  اليوم  انتهاء  ال�ضاب بعد  بيوم م�ضئوم، اقرتب 
اإياي، يقف خلفي متاًما، �ضوته حنون، ي�ضبه ال�ضيء الذي اأبحث عنه 
منذ �ضنوات، مل اأعرف ما الذي يفعله قلبي، اأيريد الف�ضح عما يفكر 
به، دقاته ت�ضطدم بج�ضدي كله، حتى اأنه يرجتف، وددت لو اأهرب؛ 
لكنني مذعنة له؛ وودت لو األتف؛ بيد اأن رجفتي �ضتوقع ثقتي ورف�ضي 

حتت اأقدامه، و�ضيعرف اأنني ع�ضقته منذ ال�ضهر االأول. 

و�ضامتة،  يدّي  مقب�ضة  ل�أر�س  نظرت  اأمامي،  و�ضار  هو  حترك 
يدي  اأم�ضك  علّي.  ي�ضيطر  مبا  يف�ضيان  فمي  ورجفة  االأحمر  وجهي 
فرفعت عيني �ضاخ�ضة وم�ضدومة، قال ب�ضوته احلنون: »�ضاأنتهي من 
الثانوية واأعمل مع والدي بالور�ضة، ثم اأتقدم خلطبتك، فقط وافقي 

علّي، اأق�ضم اأنا ال اأت�عب بك«

مل اأ�ضتطع الرد، تفح�ضته ب� وعي، عينه بنية، لديه حلية �ضغرية 
تنبت، اأنف غليظ، وابت�ضامة مطمئنة، هي ابت�ضامة الفوار�س... 
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مل اأنتبه �ضوى ل�ضوت رفيقتي بعد دقائق، اأبعدت يدي وهرعت لها، 
متجنبة النظر للوراء، اأظنها وبختني؛ لكن �ضوته بقي عالًقا براأ�ضي. 

هكذا �ضلبت روحي، ق�ض�ضت على �ضغريتي ق�ضتي وكاأنها رواية 
االأوالد  وتنجب  البطل  مع  �ضتعي�س  البطلة  اإن  وتقول  تهلل  كانت  ما، 

والبنات، بالطبع االأوالد باملقدمة. 

راأيته باليوم التاين، وبكل يوم يليه، تارة اأهرب منه؛ وتئار يحلق 
حويل حتى اأذعن. مل ي�ضاوين �ضًكا ولو مرة اأن اأحدهم يفعل بي هذا؟ 

اأعني رفيقتي، فبعد اأ�ضبوعني، ناداين ال�ضاب الو�ضيم، والذي تقلد 
من�ضب اأمري قلعتي وغربتي، حاولت التمل�س خجً�، وكم اأحب هذا! 
املهرتئ،  االأ�ضود  حلذائه  ناظرة  اأمامه  وقفت  ذهبت،  بالنهاية  لكن 

مبت�ضم وجهي االأحمر، اأرد بكلمة اأو كلمتني على جمله الرومان�ضية. 

�ضرخت  باحلجاب،  املغطى  ب�ضعري  اأم�ضكت  غليظة  يد  فجاأة، 
ملتفة الأراه، والدي! 

التي  االأر�س  �ضوى  بعدها  اأر  ومل  دلته،  التي  رفيقتي  نظرة  راأيت 
جررت عليها بعنف؛ حيث �ضقطت اإثر قوة والدي... 

احمرار  و�ضربه،  والدي  ب�ضوت �ضراخ  �ضوته  �ضيء،  كل  ا�ضتبدل 
ُحب�ضت يف  وبباقي ج�ضدي،  به،  االألوان  وتباين  بتورمه  الوجه خجً� 
تقل  ومل  اأ�ضراري،  بباقي  تبوح  عّلها  اأختي  مع  التحقيق  ومت  غرفتي، 

ال�ضغرية �ضيًئا �ضوى اأنها خائفة. 
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ثم  التنظيف،  واأعمال  الطعام  الإعداد  اأغادرها  بالغرفة،  مكثت 
اأعود منتك�ضة اأبكي بركن مظلم بغرفتي. 

اأيام م�ضت حتى عاد والدي من عمله، فتح باب الغرفة ملقًيا لعنتي 
ال�ضيئة ثم ذهب: »�ضتتم خطبتك اليوم، حت�ضري«

هو  يكون  اأن  اأدعو  وينقذين،  رامي  يعرف  اأن  اأدعو  وكنت  بكيت، 
خاطبي. 

يف امل�ضاء، جهزت مع والدتي بع�س ال�ضربات، ال اأعرف هل يحتفل 
االآباء مبوت بناتهم دون �ضعور دائًما؟! اأم اأنه بحينا فقط؟ 

والدته  حمظوظة؛  من  لك  »يا  ب�ضعادة:  قائلة  والدتي  غمزتني 
متوفاة، والرجل غني، ال كرب بحياتك يا �ضيدة«

اأ�ضهر،  منذ  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  اأكملت  �ضيدة؟  اأاأ�ضبحت  �ضيدة؟ 
اأاأ�ضبح �ضيدة ب�ضهولة هكذا؟! 

اأبي،  بغرفة اال�ضتقبال، رجل �ضخم، ي�ضبه الرجال، واأعني ي�ضبه 
لديه �ضارب كثيف، ويبدو اأنه ممن يحبون اإجناب الذكور. 

قدمت امل�ضروبات واأم�ضك يدي �ضائً�: »اأنت زوجتي اأيتها احللوة؟«

نظرت الأبي بعد �ضحب يدي بقوة؛ انتظرت اأن ينهره، لكن �ضحكاته 
�ضدحت باملنزل. هربت لغرفتي، واأ�ضموا هروبي خجل فتيات. 

 متت الزيجة بعد اأ�ضبوع، تخل�س والدي مني، من عاره! 
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وظللت مع الرجل الذي اأخاف منه ومن �ضوته �ضنوات، �ُضّومت الذل 
فيهن، اأذرت عيني دمعها كل يوم، كنت اأعود ملنزل والدي غا�ضبة من 
بل  بها،  التي يتحكم  ليديه كدميته  والدي  واإهاناته؛ فيعيدين  �ضربه 

يتحكم بها اجلميع... 

التي  احلياة  اأجنبه  اأن  وحاولت  عامني،  بعد  االأول  طفلي  اأجنبت 
حييتها، )رامي( ال�ضغري، مل يكن بالعامل من هو اأحن منه. 

كلما  تف�ضد،  وجراحي  تكرب،  واآالمي  يكرب  وابني  مرت  �ضنوات 
اندملت تطعن بقوة، احتفظت بجانبي العاطفي و�ضنعت منه ق�دة 
اأعمال  انهارت  اليوم،  ذلك  حتى  قلبه.  اإىل  ت�ضل  ولدي،  عنق  حول 
زوجي، ابتهجت لدخوله ال�ضجن، واأخفيت �ضعادتي خوًفا منه، لكنني 
�ضعرت بالتحرر من قب�ضته، وقبيل احلكم النهائي، ُتويف الرجل معتل 

القلب... 

عدت ملنزيل مع ولدي ال�ضغري، ابن العا�ضرة. كان �ضغوًفا مبعرفة 
كل �ضيء حوله، بريء القلب، طاهر الروح؛ وقد اأ�ضبح �ضديًقا ب�ضرعة 

خلالته اجلميلة. 

مل يحب والدي ما حدث؛ حّملني م�ضئولية موت زوجي، وال اأعرف 
كيف التفت االأمور براأ�ضه الأ�ضبح م�ضئولة عما اآل اإليه اأمري؟ فهمت 
ح�ضبت  بينما  ثقيل،  حمل  وابني  اأنني  اأي  فقط،  املال  مني  يريد  اأنه 
اأنه �ضيحب الولد كما متنى. بحثت عن عمل ووجدت ب�ضعوبة، ولكنه 
حّل م�ضكلة، واختلق األًفا؛ كلما تاأخرت ثارت حفيظة والدي؛ اإذ كيف 
يف  �ضك  حتى  اإنه  بل  النا�س؟  يقول  ماذا  العودة؟  عن  اأرملة  تتاأخر 

وتابعني مراًرا مراقًبا. 
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انتقلت  اأ�ضهر،  ب�ضعة  بعد  اأ�ضرتي  منزل  عن  االنف�ضال  قررت 
ل�ضقة زوجي مع ال�ضغري، يذهب ملدر�ضته واأذهب لعملي، ثم اأمر عليه 
بعودتي؛ اأختي تاأتي با�ضتمرار ل�طمئنان، رغم �ضعادتها باملجيء، اإال 

اأن والدي من ير�ضلها ملراقبتي. 

اأخفيت عن الغرباء كوين اأرملة؛ فاالأرملة بعينهم هي امراأة منا�ضبة 
الجرتاح االآثام. وتعر�ضت ملحاوالت حتر�س، وعرو�س تليق بالبغايا... 

عن  �ضدتني  اأختي  لكن  كثرًيا،  باالنتحار  فكرت  كنوًدا،  �ضرت 
ا من هوؤالء الذين  اأي�ضً اأفكاري، كذلك وجود ال�ضغري، والذي تعذب 
املال  ل�ضح  وتعذب  االأرملة،  والدته  ال�ضتمالة  ر�ضائل  معه  اأر�ضلوا 
روؤية  يحبون  الب�ضر  اأن  واأدركت  ال�ضيدات،  ت�ضاندين  مل  والطعام. 

غريهم خمطئني؛ ظانني بهذا اأنهم م�ئكة! 

اإحدى اجلارات �ضارت �ضديقتي، امراأة جديدة على حينا، تعي�س 
وحيدة مثلي، وت�ضاعدين الأ�ضبح قوية، قدمت يل االأمل وال�ضعادة مرة 

ثانية... 

االأول من ال�ضهر... 

جل�ضت اأختي مع ال�ضغري بينما اأح�ضر الطعام، ق�ضت له اإحدى 
بل  احلب،  ق�ض�س  ت�ضتهويها  تعد  ومل  اأختي  كربت  فقد  حكاياها، 
اأعد  فلم  اأنا،  اأما  ملهمتها؛  كنت  ورمبا  واالأحزان،  االإن�ضانية  املاآ�ضي 
اأقراأ اأبًدا، حيث كفرت باحلب واخلري املنت�ضر وال�ض�م الذي يحياه 

االأخيار بالنهايات... 
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الظ�م،  ع�ضور  حيث  اأوروبا  يف  االأعوام،  مئات  »منذ  قالت: 
لب�ضائع  �ضتاًرا  والدين  املثالية  النا�س  اتخذ  الظلم،  يف  الظ�م  متّثل 
على  العقوبات  اأ�ضد  يفر�س  الق�س  الفقري،  يده�س  الغني  جرائمهم، 

اأقل االأخطاء، مل يكن هناك جمال للخطاأ. 

اأنني قراأت عن امل�جئ، ع�ضرات امل�جئ ل�أطفال الذين  اأذكر 
تخلى عنهم ذووهم، اأو مل يكن لهم من البداية، والأن ال اأحد �ضيعريهم 
امل�ضرفون  جعل  ال،  اأو  بخري  كانوا  اإن  ما  �ضيهتم  اأحد  وال  اهتماًما، 
مما  قدًرا  وياأخذوا  يعملوا،  حتى  بطونهم  جّوعوا  يعملون،  االأطفال 
الدولة  واأموال  التربعات  بينما  للم�ضرف،  والباقي  بجهدهم  ك�ضبوا 

تبذل على حياتهم ال�ضخ�ضية...«

اخلارجي،  للعامل  املنري  الكا�ضف  دائًما  خالته  يف  )رامي(  راأى 
نظراته لها مفعمة بالف�ضول وال�ضغف، قال بتح�ضر ونظر معلق بخالته: 

»هل مات منهم اأحد«

رفعت حاجبها قائلة: »الكثري، لكن مل يكرتث اأحد، تتخيل!«

تدخلُت هنا قائلة: »�ضتخيفني الطفل، حرام عليك!«

ا ويحب خالته  رد بثقة نافًيا هذا االأمر، بل زادت باأنه م�ضتمتع جدًّ
واأحاديثها، وكنت اأحب هذا كثرًيا. خربتها اأن جارتي اآتية لزيارتي؛ 
فقررت الرحيل معتذرة، معللة ذلك بعدم حبها لل�ضيدة وال ارتياحها. 
مل اأ�ضغط عليها وودعتها، وحني اأغلق الباب، �ضعرت باأمل راأ�ضي وكل 

االأفكار ال�ضيئة واحلزينة تعود ثانية...( 

q
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توقف )ثائر( عن القراءة؛ فقد انقطعت الكهرباء. 

اأ�ضعل �ضمعة �ضغرية، تنازع لتبقى حية �ضاعة اأخرى بحياتها، قرب 
يده من النار، ابت�ضم ثم حرك اإ�ضبعه ليخرتق النار ويغادرها ب�ضرعة، 
ثم كررها جيئة وذهاًبا، حتى ا�ضطدم اإ�ضبعه بال�ضمع فانطفاأت النار 

بعد اأن ل�ضعته. 
ُطرق الباب، ثم حترك ببطء، وظهر من خلفه )فادي(؛ يبدو اأن 
)عا�ضم( مل يغلقه جّيًدا، يحمل �ضيًئا �ضغرًيا بيده، ويحمل اآخر �ضوء 
لل�ضم�س خلفه. ا�ضتدرك انقطاع الكهرباء فرتك الباب مفتوًحا. قال 

ب�ضرور: 
اأال تريد اأن تعرف ما الذي اأحمله بيدي؟ �

حاول التب�ضم له، لكنه مل يفلح؛ فا�ضت�ضلم خلواء نظرته قائً�: 
اأح�ضرت �ضيًئا يل؟ �

قدم له ال�ضيء بيده، �ضيء مغلق بورق الهدايا، فتح )ثائر( الهدية، 
فاإذا به قمي�س �ضيفي اأزرق اللون، بن�ضف كم. 

ابتلع ريقه ثم قال: 
�ضكًرا لك، اأحب هذا اللون كثرًيا. �

جتهم )فادي( جراء رد فعله، قال بياأ�س: 
امل�ب�س  � تف�ضل  وجدت  فقط  اأخي،  اأنت  اإحراجك،  اأعني  ال 

واأنك  مرتفعة،  احلرارة  درجة  اأن  واأعرف  االأكمام،  طويلة 
تف�ضل امل�ب�س الزرقاء؛ فكرت اأن هذا �ضينفعك قليً�، اأعتذر.
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اأم�ضك )ثائر( ذراعه ب�ضرعة متدارًكا املوقف: 

اأنا �ضعيد بتفكريك، لكنه  � اأق�ضم  اأنت مل تخطئ بالطبع،  ال ال، 
فعلت  اأنت  تعذبني،  التي  ال�ضيئة  االأفكار  وبع�س  الراأ�س  اأمل 

اأف�ضل �ضيء يل بهذا اليوم، �ضدقني.

مل يبت�ضم، لكنه نظر بعينه متو�ضً�، عّل �ضديقه ال يحزن. حرك 
مقرتًحا  ل�ضديقه  ابت�ضم  ثم  عقله،  يف  االأفكار  يقلب  وكاأمنا  عينه 
اخلروج �ضوًيا الأي مكان، حتى عودة الكهرباء؛ ابتهج �ضديقه م�ضجًعا 

الفكرة. 

كثرًيا،  )ثائر(  يتحدث  القهوة، مل  يحت�ضيان  جل�ضا  بعيد،  مبقهى 
وفتاته  بالفتيات،  املليء  عامله  عن  �ضديقه  بق�ض�س  ا�ضتمتع  لكنه 
اأنها جميلة،  كم  وحياته،  ت�ضيطر على ق�ض�ضه  بداأت  التي  اجلديدة 

وكم اأن وجودها يجعل بع�س االآالم هينة.

قال )ثائر( ب�ضخرية: اأي اآالم يا فادي؟ اأنا مل اأر رجً� اأكث حًظا 
منك«، ثم قهقه. 

بادله �ضديقه ال�ضحك قائً�: 

وهل يرتك الكرب اأحدًا؟ هذا وعد اهلل. �

تراجع متعجًبا، �ضحك ب�ضدة قائً�: 

ال�ضيخ فادي اأمامي؟ بركاتك اأيتها الفتاة اجلديدة �

حاول اأن ي�ضمته قائً�: 
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اهداأ ال دخل لها، اأنا اأتعلم كل �ضيء الأبهرهن، اأظنني �ضاأتزوج  �
قريًبا و�ضاأ�ضبح رجً� م�ضئوًال، اأال تظن؟

�ضحك نافًيا: 

نعم، ال اأظن، وال اأظن اأن هذا �ضيء ُيظن. �

�ضحكا وا�ضتمرا باحلديث حتى اأ�ضبحت العا�ضرة... 

وعادت  ا،  اأي�ضً الكهرباء  عادت  �ضديقه،  ودعه  ثم  للمنزل  عادا 
االآالم التي قد تنا�ضاها. دلف لغرفة اأخته متفقًدا حاجياتها، يتلم�س 
غالبا-   - والذي  ال�ضرير،  على  االأبي�س  و�ضاحها  الهادئة،  م�ب�ضها 
االأخرى،  للغرفة  غادر  ومنوًما.  له  مهدًئا  رائحته  )�ضالح(  اتخذ 

ا�ضتلقى حماوًال ن�ضيان كل �ضيء... 

بال�ضورة  ات�ضال  ثم  التوا�ضل،  موقع  على  و�ضلته  جندة  ر�ضالة 
وال�ضوت، �ضغط زر القبول م�ضتفهًما! 

�ضديقه ملقى على ال�ضرير، نائم رمبا، فتاة ذات �ضعر اأ�ضود كثيف 
تقرتب منه، الكامريا خلفها متاًما باالأعلى، ال يعرف كيف ثبتت بهذا 

املكان؟ 

ه�ضتريية  بحركة  بيديها  اأمامه  النائم  ت�ضرب  الفتاة  �ضرعت 
وت�ضرخ ب�ضدة، ثوان وا�ضتيقظ من اأمامها ثم وقف على ال�ضرير وبداأ 
�ضا�ضة  على  يده  )ثائر(  و�ضع  �ضارًخا،  حركتها  مثل  ذراعه  يحرك 
احلا�ضوب متجنًبا روؤيتهما، وحمرًكا يده عّله ي�ضل لزر الغلق. وجف 

قلبه خوًفا من اأن يروه، فلرمبا ي�ضل اأذاهما اإليه... 
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فتح عينه ب�ضرعة، ه�و�س جديدة! لقد ا�ضت�ضلم لعقله لدرجة اأنه 
اأ�ضبح امل�ضيطر، خياله كل مرة ي�ضبح اأقوى واأ�ضد رعًبا... 

ي�ضحب  بعنف،  قلبه  ي�ضرب  الفرا�س،  على  جال�ًضا  الغرفة  اأ�ضاء 
حماوًال  بانفعال؛  ويقب�ضها  يده  ويطقطق  بقوة،  ويخرجها  اأنفا�ضه 

اإعاقة عقله عن اإيذائه.

ا�ضتجمع نف�ضه بعد وقت طويل، عائًدا بالزمن الأ�ضهر م�ضت... 

q
اخلام�س والع�شرون من يناير

تركهما يتحدثان على  األخته،  مبنزله ال�شغري، جل�س و�شديقه مع 
مقربة منه، من�شغًال بتاألمل لقاءاته مع )باردي�س(. 

تقدم والده نحوهم حني عودته، وجهه غا�شب � يب�شر باخلري، 
قال بغ�شب: 

يا األيها ال�شالح األنت، حدثت والدك ومل تب�شرين نواياه باخلري  �
األبًدا.

وقفوا ثالثتهم ا�شطرابًا، قال )�شالح( حماوً� تدارك ا�ألمر: 
وما الذي حدث يا عماه؟ �

انفعل الوالد ذاكًرا بع�س النقاط اخلا�شة بتفا�شيل الزواج والتي 
تتغري،  اإن مل  ا�ألمور  باألن  توعدهم  ثم  للجميع،  واهية  بدت حجًجا 
�شيلغي هذا ا�ألمر برمته، و�شتتزوج ابنته من ير�شاه؛ حينها تركتهم 

)حنان( راك�شة لغرفتها، األو�شدت الباب باإحكام. 
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يحاول  و�شديقه  التهدئة،  يحاول  ابنه  ب�شجاره؛  الرجل  ا�شتمر 
حتى  ملًيا  با�ألمر  �شيفكرون  باألنهم  ا�ألمر  وانتهى  حل،  اإىل  الو�شول 

ير�شى اجلميع... 
كاألنا رحل مع  )ثائر( والذي عامله والده  رحل )�شالح( وبقي 
�شديقه. طرق الوالد الباب عدة مرات؛ مل تفتح الباب األو ترد بداية، 
لكنها األذعنت �إ�شراره، و�ألول مرة يرى )ثائر( هذا، لقد احت�شن 

الوالد ابنته الباكية ب�شدة، قال ب�شوت هادئ: 
األنا خائف عليك فقط، األق�شم خائف عليك. �

األن  األم  ق�شوة؟  الرجل  لني  يبدو  األن  األيعقل  قليًال،  عقله  ت�شتت 
الق�شوة ت�شتحيل ليًنا حينما يكون للرجل حاجة يق�شيها؟ مل ياألمن ما 
حدث، ورمبا فرك عينه األكرث من مرة. تلّفت حوله فاإذا بالهدوء التام، 
يتخلله نحيب األخته وهمهماتها، وكاألنَّ العامل قّد�س هذه اللحظة التي 

� يح�شبها �شتتكرر...
االأول من فرباير

يف املقهى األمام ال�شكن، ا�شتاألذن )ثائر( من رب عمله؛ لي�شمح له 
بقليل من الوقت؛ فقد راآلها مقبلة للطاولة املعتادة، جتول بناظريها يف 
املكان باحثة عنه؛ اقرتب منها بتوؤدة مبت�شًما، األم�شك ظهر املقعد قائًال 

با�شتعرا�س: 
األت�شمح ا�آلن�شة الرقيقة األن األ�شاركها املجل�س؟ �

ابت�شمت م�شرية بيدها اإىل املقعد، جل�س ب�شرعة قائًال: 
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معقدة،  � باملنزل  ا�ألمور  لكن  فرتة؛  منذ  نلتق  مل  األننا  األعلم 
تدعوين امل�شاعب اإليها دًعا.

اتزنت نظراتها املثبتة بعينه، قالت بجدّية:
� األظنك �شت�شت�شلم، األعتقد األنك قوي، قوي لدرجة األن ت�شكن  �

كل تلك ا�آل�م عينك وتبت�شم بوجهي.
زفر بهدوء قائًال: 

رمبا األنت متنحينني هذه القوة، ل�شت بقوي، األبدًا ل�شت. �
عينها  قليًال،  ال�شقف  تاألملت  ب�شرها،  رافعة  بظهرها  تراجعت 
ال�شمت  على  األجربته  والتي  داخلها،  ا�ألفكار  بكرثة  األوحت  ال�شيقة 

احرتاًما لها، عادت بب�شرها قائلة: 
األنت ثائر، األي رجل يثور على كلِّ �شيء. �

تراجع كذلك �شاحًكا، قال:
األنا � األعرف من اقرتح ا�شمي هذا، والدي لي�س برجل مثقف؛  �

و� األح�شب والدتي كذلكز
هل األ�شموك بع�شوائية؟ �
 �، طفل ُدفن بنف�س يوم و�دتي، األو قبيلها، � األدري! األُعجب  �

والدي با��شم فاألطلقه علّي، وقد نال اإعجاب والدتي
عنها،  تف�شح  كادت  التي  الكلمات  بع�س  حامًال  �شهيًقا  �شحبت 

قالت بابت�شامة مبتورة: 
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من اجلميل األن يكون ��شمك معنى قوي؛ األما األنا فال األعرف ما  �
النعيم بعد املوت،  األو  اإنها اجلنَّة،  بباردي�س؟ قيل  الذي عنوه 
�ُشّوه قليًال كما ترى، كاألنني مكان م�شوه ظاهره جميل،  لكنه 

األظنه مزيج بني اإرادة والدّي.
تعكر �شفو ابت�شامته قائًال: 

نظرتك �شوداوية، تنظرين للعيوب فقط، بالنا�س وبك، تهربني  �
من اجلميع.

واقعية، � األ�شتطيع حماية نف�شي من النا�س �شوى بتوقع ا�أل�شواأل  �
من كل فرد، األحيانًا األخاف من ذاتي حتى.
األطرق قليًال، ثم نظر اإليها بحما�س ي�شطنعه: 

لدي خرب جديد قد يروقك. �
وكاألنَّه جنح با�شتمالة �شفتيها فتب�شمت؛ األردف مبت�شًما:

ح�شلت على وظيفة، لي�شت ا�ألف�شل لكنها وظيفة. �
ال�شعور  �شعادًة خافت من هذا  قلبها  ازداد طرق  ابتهجت، وملا 

الغريب، تراجعت ابت�شامتها مت�شائلة: 
هل �شت�شتمر بها؟ �

انطفاأل حما�شه متعجبًا: 
مل تعرفيها بعد!  �
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بالغباء  نف�شها  ناعتة  مرتاجعة،  بحلقها  جتمع  الذي  ريقها  ابتلعت 
على ما قالت، ومغم�شة عينها. 

فتحتها ب�شفقة متحدثة ب�شوت خجل: 
ما هي الوظيفة؟ األعتذر. �
تدعوه  � رجل  األنا  مبحله،  �شوؤالك  لالعتذار،  داع   � بالطبع 

دون  �شاأل�شتمر  األنني  يل  يوؤكد  الذي  ما  دًعا،  اإليها  امل�شائب 
م�شيبة متنع قدمي من املجيء هنا ثانية؟

هنا؟ �
ابت�شم ثانية حينما تبني ا�شتعادتها ا�نتباه:

واألحيانًا  � هنا  امل�شائية  بالفرتة  األعمل  نادً�،  األ�شبحت  نعم، 
ا؛ كرًما من رب العمل. ال�شباحية األي�شً

وكاألن  قليًال  ا�أل�شفل  تاألملت  بابنها،  فخور  كاألمٍّ  ابت�شامتها  ات�شعت 
ب�شوت  قال  ثانيًة  انتباهها  جاذبًا  ا�آلخرون.  يراه   � �شيًئا  ترى  عينها 

مرتفع ن�شبًيا: 
لقد تفح�شت �شفحتك ال�شخ�شية باألحد مواقع التوا�شل. �

ابت�شمت له دون رد.
األحيانًا ت�شمت كمن يق�شد اإرباك الذي األمامه األو ملء قلبه بالظنون 
الغريبة والت�شاوؤ�ت؛ ملاذا تتحدث حيًنا وت�شمت؟ ملاذا تبت�شم كمن 
بعقله  ا�أل�شئلة  مارت  دقيقة؟  بعد  ترتاجع  ثم  احلديث  على  األقبل 

العا�شف، حتى جتراأل ل�شانه األخرًيا:



98

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ملاذا ت�شمتني؟ ا�شتقنا ل�شوتك. �
رفعت نظرها اإليه مبت�شمة، فاألردف بال وعي:

ا�شتقتك. �
وقفت فجاألة قائلة:

علّي الذهاب لقد تاألخرت. �
كعادته ُفزع واقًفا األمامها: 

عالم؟ �
على الال�شيء، فقط علّي  الذهاب، األراهن األننا �شنلتقي ثانية،  �

واألنك لن تكمل العمل.
ثم رحلت مبت�شمة خملفة رجًال عقله م�شجور... 

q
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ماذا؟  اأو  ي�ضارع؟  من  يعرف  ال  عقله،  داخل  ار  كالنَّ �ضيٍء  كلُّ 
تنطق  يزال،  ال  فقره  يخافه؟  الذي  امل�ضتقبل  احلا�ضر،  اأالذكريات، 
جيوبه به م�ضتاقة للمال، متوج�ضة من امل�ضتقبل الذي ي�ضبهها، فارغ 
القلب ب� رحمة،  تنغز  �ضكاكينه  املمتلئ، فيرتك  املا�ضي  اأما  متاًما! 
يحيا  غريه،  اأحد  من  ينبع  الذي  االأنني  امل�ضتمر،  ل�أنني  اكرتاث  ب� 
بعقله ال ج�ضده اأو روحه. هداأت اأنفا�ضه قليً� وهداأ ال�ضخب امل�ضتعل 
نيته، حتى  تنفيذ  ال�ضاي، جئث حماوًال  كاأ�س من  تناول  بروحه، قرر 

اأ�ضابها. 

عاد لفرا�ضه بعقٍل خاٍو ويٍد مم�ضكة الكاأ�س، ينظر للف�ضاء املمتلئ 
اأنهى  امل�ضباح اخلافت،  املرتاق�ضة على �ضوء  والذرات  الغبار  بنثري 
ن�ضف كاأ�س ال�ضاي وا�ضتلقى ثانية، عّل هذه املرة تنجح التجربة، رمبا 
ملا  �ضبًبا  املعدة  خواء  اعترب  اإذ  وعقله؛  معدته  اإلهاء  ال�ضاي  ا�ضتطاع 

ا. يعانيه اأي�ضً

�ضعر مبا يقّيده فجاأة، ج�ضده ال يتحرك، ظهره ملت�ضق بالفرا�س، 
ا ينت�ضر لع�ض�ته املقيدة ال  اأطرافه ال تتحرك، يحاول ال�ضراخ كاأمنَّ
�ضيارة  لتحريك  تكفي  بقوة  حمارًبا  مت�ضنًجا  ج�ضده  يرتفع  ي�ضتطيع، 
نقل كبرية، لكنه ارتفاع حمدود يقا�س بال�ضنتيمرتات، كل �ضيء حوله 
بل  تهتز،  الغرفة  اأن  اأم  عينه  ببوؤبوؤ  الرجفة  كانت  اإْن  يعلم  ال  يهتز، 



100

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ال  يتخيل،  فقط  اأنه  اأم  تظهر،  الوجوه  تهتز،  االأ�ضياء  ثابتة،  االأر�س 
ي�ضتطيع قلبه ال�ضراع اأكث، ال ت�ضتطيع رئته ال�ضعيفة املطالبة بالهواء 

الذي حتتاجه خوًفا مما يحدث ووهًنا. 

ال�ضيء الذي ال يعرفه ثم توقف كلُّ �ضيء، عاد  دقيقتني من هذا 
قدر  اأكرب  ب�ضحبها  انت�ضارها  اأعلنت  اأنفا�ضه  يفقده،  الذي مل  لوعيه 
مهنًئا  الدم  ي�ضخ  �ضار  قلبه  حوله،  املوتى  برذاذ  املليء  الهواء  من 

اخل�يا بعودته قوًيا �ضلًدا. 

هداأ كلُّ �ضيٍء ثانيًة وارتخى ج�ضده، اأم�ضك مفكرة )عا�ضم( يكمل 
ال�ضحو  عذاب  ترك  كمن  الفجر  قبيل  نائًما  خر  لكنه  به،  �ضرع  ما 

لتلتقطه الكوابي�س اليومية. 

****

الثالث من فرباير
مينة  ناظره  يتقلب  لل�شكن،  املقابل  باملقهى  �شديقيه  مع  جل�س 
وال�شحكات  ا�ألحاديث  بينما  جتمعهما،  قد  �شدفة  عن  بحًثا  وي�شرة 

� تنقطع يني ا�آلخرين. 
قال )فادي( مقاطًعا بحثه:

هل عوقناك عن عملك األيها ال�شيد؟ �
انتبه جميًبا بكلمات �شريعة، كمن يخفي بل�شانه األحاديث العني:

األنا؟ �، � األعمل ا�آلن تعرف هذا، ان�شغل بايل قليًال. �
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غمز مبكر لثالثهما ثم قال: 
األم األنَّ هناك �شيًئا � نعرفه؟ �
األي �شيء؟ �
 رمبا �شديقنا يحب و� نعلم. �

ارتبك لك�شف األمره اإثر حيلة �شديقه، قال متلعثًما: 
هل قال لك األحد �شيًئا؟ �

قال )�شالح( حماوً� اإحاطة �شديقه بهالة من الراحة؛ اإذ ت�شبب 
للعبة  ومقاطًعا  منهما،  هربًا  نظراته  وتطايرت  جل�شته  واهتزت  عرًقا 

)فادي(: 
داع  �  � �شديقاك  نحن  ت�شاء،  وقتما  عنها  تخربنا  األن  ميكنك 

للقلق.
ا�شتجمع نف�شه، األو هكذا هيئ له؛ فقد اجتمعت عروق رقبته على 
الهرب خالل جلده ا�أل�شمر، ومت�شكت يده با�ألخرى مانعة الرجفة، 

ثم قال ب�شوت متهدج: 
كيف هي حنان؟ األظنها �شعيدة كثرية معك. �

تناقلت عينا )�شالح( بني ال�شديقني قبل ا�إجابة:
كلما  � والدكما،  األر�شي  كي  ا�إمكان  قدر  األموري  األدبر  األنا 

واأل�شعد  األفقدها،  األن  األخاف  ب�شيء جديد،  األعاقني  األمًرا  دبرت 
بوجودها.
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-« عليك األن تهتم بجزء ال�شعادة فقط« قال )ثائر(. 
تعجب مت�شائًال: 

كيف؟ �
 تعلم األنني يف و�شع مليء بامل�شاكل، واألمتنى لو تختفي، لكن  �

م�شائب  القدر  ويجلب  تذهب  األن  ا�ألكرب؟  خويف  ما  األتعلم 
األعظم واأل�شد فتًكا؛ لذا األ�شتمتع قدر امل�شتطاع بعوائقي احلالية، 

قد األفتقدها يوًما ما.
قالها وقد اختفت رجفته متاًما وا�شتقر �شوته. 

قال )فادي(: »يا لكما من بائ�شني! �شتف�شدان مزاجي«. ابت�شما ثم 
انقلب احلزن ل�شخرية و�شحك �شديدين. 
q

الرابع من فرباير
)ثائر( و)�شالح( يتقدمان بتوؤدة نحو منزل املقابر ال�شغري، راألى 

والده على مقربة يحدث )عمران( كمن يتو�شل: 
� بد من وجود حلٍّ اآلخر، األنت قادر على هذا، األرجوك. �

هم  )ثائر(.  األدركها  بـ)�شه!(  فنبهه  ملجيئهما  انتبه  الكفيف  كاألنَّ 
الكفيف بالرحيل، والتف الوالد ال�شعيف منذ ثواٍن لي�شبح الرجل 
عن  بدً�  ت�شمهما  الثياب  رثاثة  كاألنَّ  باحتقار  تفقدهما  ثانية،  القا�شي 

ثيابه امللطخة بالغبار اإثر الدفن. 
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قال بتاألفف:
 األ� تخربين قبل جميئك؟  �

رد )�شالح( بخجل: 
األعتذر لقد... �

قاطعه:
األعني ا�آلخر، كل منكما له ح�شاب خمتلف عندي، األو عقاب  �

اإن �شئتما الدقة.
�شمتا كل منهما يحمل حنقه ويبتلعه، فاألردف ال�شيخ:

املنزل  � األين  األرغب؟  ما  كل  �شتنفذ  األنك  تقل  األمل  ا�ألفاك،  األيها 
تفعل  مل  واإن  ا�ألف�شل،  ت�شتحق  ابنتي  طلبته؟  الذي  الكبري 

خالل األربعة األيام �شتنتهي هذه اخلطبة.
فزعا و�شاح )�شالح(: 

وبع�س  � البنك  من  �شاألقرت�س  واألنني  األبحث،  األنني  تعلم  عّماه 
ا�أل�شدقاء، األرجوك األمهلني األو قّدر حالتي على ا�ألقل.

تناقلت نظراته بينه وبني �شديقه غوًثا به، وما لبث ال�شديق يبداأل 
كلمات الدفاع حتى قاطعه ا�ألب مهيًنا:

ا  � األي�شً األنت  العاق؟  الفا�شد  بابني  تتذرى  املهني؟  بهذا  األتتذرى 
مثله، الفرق األنه األتى معك اليوم �أل�شفق عليه ببع�س النقود.
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ا،  األر�شً ف�شقط  ابنه  بوجه  ورماه  م�شبًقا  األعده  ظرًفا  األخرج  ثم   
تكاد قدمه تنهار ويده متتد للمظروف بكل انهيار و�شعف، لكنه اآلثر 
التظاهر بالقوة، ملعت عينه دامعة فاألدار وجهه ب�شموخ مل يعهده هو 

قبل والده، نادى )�شاحًلا( األن يتبعه، والذي ا�شتدار قبل النداء.
خطوات  و�شوت  األوقفتهما،  )حنان(  با�شم  الوالد  من  �شاخة 
متخبطة انطلقت من داخل املنزل، لتخرج الفتاة اخلائفة تلف الو�شاح 
فن�شت  )�شاحًلا(  راألت  رجل،  األي  لوجود  ا�شتعداًدا  راأل�شها  لتغطي 

خوفها وتب�شمت بقلق؛ فبادلها مطمئنًا األن �شيئًا �شيئًا لن يحدث. 
تنحنح ا�ألب بغ�شب فالتفوا له، قال ب�شوت خميف: 

هذا الرجل الذي ف�شلته علّي، األمامه حتى الثامن من ال�شهر،  �
اإن مل يح�شر ما األمرته به فال األنت له و� هو لك وغري م�شموح 

له با�قرتاب من م�شكننا اإ� اإن كان جثة.
بها  ونزل  قلبها،  �شرفات  من  ا�ألمل  قارب  قد  التي  الفتاة  بهتت 
ال�شديد، مل تتحدث لكنها رك�شت للداخل بال �شوت، بال  احلزن 

األنني حتى. 
قال )ثائر( غا�شًبا:

ملاذا تفعل هذا بها؟ هل األنت رجل مري�س؟  �
األم�شك )�شالح( ذراعه مهدئًا، م�شرًيا اإىل عيب ما قال؛ قال الوالد 

كمن وقعت بحقه اإهانة عظمى: 
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األن  � هل يدافع عني هذا الال�شيء؟ كيف ت�شول لكما نف�شكما 
النقود  خذ  ارحال،  املحل؟  هذا  يف  نف�شه  منكما  كل  ي�شع 
من  رفدك  بعد  �شتبكي  األنك  واألراهنك  الفا�شل،  األيها  وارحل 

العمل خالل األيام.
انتبه  بينما  مغادًرا؛  وا�شتدار  لديك«.  حلم  »هذا  )ثائر(:  �شرخ 
)�شالح( لهم�شات الوالد: »بل واقع يا بني، لالأل�شف!«، رمقه نظرة 

�شائكة لريى مالحمه القا�شية التي األنكرت ما خربته اإياه األذناه. 
والتي  )حنان(  حتى  اجلميع،  عن  )�شالح(  ناألى  األيام  خالل 

اجتهدت للح�شول على عمل مل�شاعدته.
هاتفه رن، وجد ا�شمها ومل يعرف األيرد األم يبقى غارًقا يف خجله 

وكربه بعيًدا عنه، لكنه بالنهاية ا�شت�شلم واألجاب بوهن: 
.كيف حالك يا حنان؟ اطمئني لن األترك ا�ألمر بهذه ال�شهولة. �

األجابته بحما�س تعجب له: 
عامني  � و�شاألعمل  �شي�شاعدنا،  مبلًغا  دبرت  لقد  جيًدا  ا�شمعني 

بن�شف راتب لت�شديده.
تنبه قلًقا وقال: 

األي مبلغ؟ واألي عمل هذا الذي يقر�س املوظف ماً� يف يومه  �
ا�ألول؟ بل قبل يومه ا�ألول.
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حيث  ال�شيدليات؛  باإحدى  عليها  تعرفت  م�شنة  امراألة  األن  خربته 
جالت باحثة عن عمل ي�شاندهما األمام رغبات الوالد العنيد، وهذه 
املراألة رحبت خا�شة عندما علمت الق�شة. وهي امراألة بال األبناء، لديها 
ال�شاألن  هذا  اقرتحت  وقد  مثلهما،  مل�شكني  لتقر�شه  املال  من  الكثري 

حينما علمت بتغري ا�تفاق و�شعوبته على ال�شباب ا�أل�شغر بال�شن.
هو  مي�شي  األن  �شرط  على  )�شالح(  وافق  القلق  من  الكثري  بعد 

و�شل ا�ألمانة � هي. 

الثامن من فرباير
اجتمع ا�ألربعة األمام الوالد، )ثائر، �شالح، حنان، فادي(.

الثقة  وجوههم  على  بدا  فقد  وغ�شب؛  بقلق  الوالد  تفح�شهم 
والهدوء، قال )�شالح(: 

عماه، لقد األح�شرت كل ما طلبت، �شنذهب غًدا لروؤية املنزل  �
وتقرر اإن كان منا�شًبا.

جتهم قليًال و�شط حريتهم، ثم قال متلعثًما: 
�، الغد م�شتحيل، علينا الذهاب اليوم، هل اتفقت األم ماذا؟  �

جال بنظره بني اجلمع قبل اإجابته احلائرة:
األنتظر اإ�شارتك، مل هذا التوتر؟  �
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وقف ا�ألب م�شتديًرا، يخفي وجهه عنهم كاألنا يخفي األ�شراره التي 
�شتقع األمامهم، ثم عاد بحجة خطرت بعقله:

األح�شرت  � كيف  لغريه،  مدين  لرجل  ابنتي  األزوج  األن  األريد   �
املال؟ األخاف على ابنتي من الذل.

هذه  األن  اإمكانه  قدر  بهدوء  خربه  ثم  متا�شك،  لكنه  ي�شرخ  كاد 
ا�شتطاعته وهو يعلم، ويعلم األنه جلاأل للديون �ألجل ابنته، لكن قلبه غري 

املطمئن مل يرح من حوله.
وقف األخرًيا قائًال: 

ا�شمعني جيًدا، لن األورط ابنتي يف حياة �شعيت طوال عمري  �
اخلطبة  هذه  اعتبار  ميكنكما  بك،  األثق   � األنا  عنها،  تعوي�شها 

منتهية حتى بعد الغد، اإن األثبت يل األنك ت�شتحقها �شتاألخذها.
 ثم وقف مغادًرا املجل�س، لكن )�شاحًلا( مل يقبل؛ هتف بغ�شب:

وملاذا تنق�س عهدك؟ األنت جتعلني األفعل امل�شتحيل، � األفهم ملاذا  �
� حتبني؟ كيف ترى األن رجًال غريي �شيحب ابنتك مثلي؟  كلما 
اعذرين  األكرث،  عالقتنا  ت�شدعت  ال�شدع  راألمت  األنني  ظننت 
هذا  األخلع  ولن  األتركها،  لن  وابنتك  مقبول  غري  كالمك  لكن 

اخلامت من يدي.
هتفت )حنان(واقفة:

ا يا األبي، �شاحمني. � األنا األي�شً
� 
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لغرفتها  رك�شت  قلبه،  اخرتق  �شهًما  وكاألن  م�شفًقا  �بنته  نظر 
ال�شغرية ووراءها الوالد، بينما غادر ا�أل�شدقاء م�شاندين األو�شطهم، 
منك�س الراأل�س منك�شر القلب، هائم على وجهه، يتحرك األمامه الطريق 
ي�شاهد  كاألنا  منه،  وعي  دون  �شديقيه  حلركة  تبًعا  قدماه  وتتحرك 
ترى  عينه  غريه،  طريق  غريه،  األقدام  هذه  منه،  جزًءا  لي�س  م�شهًدا 
يرى  نف�شه،  يرى  �شجني �  �شجني،  لي�شت حياته، هو  وكاألنها  احلياة 
ج�شده واألج�شادهم، ي�شمع �شوت اجل�شد واأل�شوات األخرى، لكن � 

األحد هو! 
q

ظهرية اليوم التا�شع من فرباير
هاتفه ي�شرخ ويوقظه فزًعا، هاتف األخته، األجاب فاإذا ب�شبح �شوت 
والده، همهم ببع�س الكلمات التي مل يفهمها، حتى حتول ال�شوت 

ل�شيخ اآلخر )عمران( والذي قال باقت�شاب: 
البقاء هلل، األح�شر �شديقك وتعاليا على الفور �

ت�شاءل من يق�شد؟ � األحد هناك �شواها؟ األميزح؟ 
و�شل ا�أل�شدقاء الثالثة وجهتهم هرعني حتى تاألكدوا من م�شابهم 

الفج، لقد توفيت حنان... 
على  البكاء  ومطلقة  احلداد،  معلنة  ال�شماء  متالأل  ال�شحاب  ظالل 
العامل، مل ينبت ا�ألزهار بالقلوب، بل األنبت ال�شوك ميزق ا�ألفئدة، 
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املوت  ينازع  الوهمي،  املوت  ينازع  �إثره جاثًيا وهًنا  الرجل  يرمتي 
الذي اهتم بغريه دونه، الذي اهتم باختطاف �شغريتهم دونهم... 

q
عينه  اأغم�س  عرًقا،  يت�ضبب  ج�ضده  تخنقه،  بغ�ضة  ا�ضتيقظ 
اأخته  فراآها،  عينه  فتح  توقظه،  �ضوتها  �ضمع  الراأ�س،  اأمل  مقاوًما 
اأم�ضكت  ال�ضغرية،  غرفتها  دالفة  ا�ضتدارت  ثم  كعادتها  له  تبت�ضم 
ع�ضا والده امل�ضندة على احلائط فحركتها حتى �ضقطت، ثم اختفت 
داخل غرفتها. هرول للغرفة بقوته املحدودة اإثر كوابي�ضه، بحث عنها 
حتى باالأماكن ال�ضيقة كاأنها فرا�ضة �ضغرية خمتبئة، حتى اأدرك اأنه 

يهلو�س فعاد اأدراجه لفرا�ضه غري املريح. 

كوب ال�ضاي بجانبه ن�ضف ممتلئ، بارد ملوث بفعل االأتربة قليً�، 
التي ت�ضبب ال�ضعال لكل من مير بهذا املنزل، مل مينعه هذا من ارت�ضافه 
مرة اأخرية تقزز منها، وقرر التخل�س من هذا ال�ضاي الفا�ضد، وقبل 
اأن يتحرك وقعت عينه على املفكرة، مل ينه ق�ضته االأخرية بعد، ق�ضة 
املراأة ال�ضابة، جل�س متنا�ضًيا نواياه الب�ضيطة، مذعًنا ل�ضطوة الف�ضول 

والقلق.

q
)كّدت االأم اأياًما قليلة تالية، تاركة ابنها مع اأختها اأو جارتها اأغلب 
الكوابي�س تطاردها  العي�س،  ت�ضتطيع لك�ضب  ت�ضعى بكل جهد  الوقت، 
للبكاء  لديها وقت  لي�س  القوة  بالفرا�س، خائرة  بالعمل وم�ضاء  نهاًرا 
بتمعن.  اجلارة  من  املهدى  الكتاب  قراءة  حتى  اأو  اال�ضت�ض�م،  اأو 



110

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

خ�ل هذه االأيام جمعت مبلًغا ال باأ�س به، تبًعا لن�ضيحة اجلارة التي 
�ضاعدتها على العمل وتوفري كل هذه االأموال بوقت �ضئيل.

الثامن من ال�ضهر

بعني ذابلة وج�ضد هزيل ي�ضترت خلف عباءة باألوان باهتة، طرقت 
املراأة الباب بثقل، فتحت اجلارة مبت�ضمة م�ضتندة على ع�ضا خ�ضبية، 

قالت: »م�ضتعدة«

اأطرقت قليً� ثم قالت بحزن بالغ: �ضيكونا بخري؟

بتوؤدة،  دلفت  ثم  قليً�  جا�ضت  الدخول،  اجلارة  عليها  عر�ضت 
قالت اجلارة: 

ا  � اأي�ضً واملعا�س  جًدا  مرتفًعا  راتًبا  لك  اأمّنت  جيًدا،  ا�ضمعيني 
والبيت  عليا،  وموؤه�ت  خربة  ذي  موظف  من  اأف�ضل  مرتفع، 
بخري،  �ضيكون  �ضيء  كل  وابنك،  والأختك  لك  اأ�ضبح  املاأجور 

تعرفني اأنه ال عودة، لي�س هذا وقت الرتاجع.

عند عودتي للبيت ال�ضغري، علمت اأنَّ كلَّ �ضيء حمدود، املراأة التي 
ببئر ال  اأوقعتني  لكنها  اأنا، رمبا ظاهرًيا،  تكن  العقد مل  اأبرمت هذا 
اأبكي ذنبي واأطلب عفو اهلل، اأطلب  اأبكي،  �ضم�س له، خررت �ضاجدة 
ا مل نتب عنه بعد؟  العفو عن ذنب مل اأتوقف عنه بعد، اأتقبل التوبة عمَّ

واإن كنا نرجوها وال ن�ضتطيع الرتاجع، اأيح�ضبها اهلل توبة؟

الذي  القدر  من  اأكرب  عليهما  خويف  الأجلهما،  هذا  فعلت  اإلهي  يا 
تعنيه حياة امراأة ت�ضبهني، اأنا التي مل تغرين احلياة يوًما، بل لي�س بها 
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ما يغري اأمثايل، واأنا التي خفت املوت دوًما، االآن اأخطو اإليه بقدمي 
الراجفة، وقلبي العا�ضي املرتعب، �ضاحمني يا اهلل، �ضامح قلة حيلتي 

واإمياين. 

احت�ضان  من  �ضاعات  بعد  ذاتها  حمت�ضنة  فرا�ضها  فوق  تكومت 
حتى  اللعب  وف�ضل  القرب  هذا  من  انزعج  بدوره  والذي  �ضغريها، 
ينتظر  الذي  عقلها  يرف�ضه  اأو  يرف�ضها،  لكنه  النوم،  حتاول  النوم، 
يغفر اهلل ويحفظ  اأن  معجزة تغري كل �ضيء الآخر حلظة، تدعو اهلل 
وكاد  اأنفا�ضها  �ضاقت  حتى  ال�ضباح،  حتى  بكت  بكت،  ال�ضغريان، 

قلبها ينفجر اأملا.

�ضباح اليوم التا�ضع من ال�ضهر

ملنزل  متجهة  ال�ضقة،  باإحدى جنبات  جانًبا  الع�ضا  اجلارة  األقت 
املراأة امللتاعة، طرقت الباب كثرًيا حتى فتحه ال�ضغري، اأمرته باإيقاظ 
والدته على الفور الأمر جلل، دقائق اأخافت الطفل ب�ضدة، االأم عينها 
جاحظة، تنظر للف�ضاء كاأنه وح�س مهيب، ال ت�ضمع وال ترد، هرع الولد 
وتعلن  ليجتمع اجلريان،  ثم �ضرخت  ب�ضرعة،  لل�ضقة  فدلفت  للجارة 

وفاة ال�ضيدة بالنوبة القلبية(.

q
 انتهى من الق�ضة ومن كوب ال�ضاي ال�ضيئ، نظر حوله كاأن �ضيًئا 
من الفراغ �ضيجيب ت�ضاوؤالته، انتهت الق�ضة وال ق�ض�س بعدها، فقط 

ردود ال�ضاب عليه؛ تفقد اآخر ال�ضفحات، ال �ضيء.
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تفقد  حلًما؟  كانت  هل  قليل،  منذ  مرت  التي  اأخته  متذكًرا  وقف 
على  الدليل  ا،  اأر�ضً امللقاة  والده  بع�ضا  يتعث  كاد  حتى  ثانية  املكان 
واقعية ه�و�ضه. رفعها متفقًدا، كاأمنا ي�ضم رائحة اأبيه بها، بل وكاأن 
اأو  ت�ضدعه  معلًنا  به�ضا�ضة؛  الع�ضا  من  جزء  اهتز  بها،  يراقبه  اأباه 
كالن�ضفني،  اأ�ضبحت  الع�ضا  لكن  ثانية،  اإل�ضاقه  ك�ضره، حاول  رمبا 
اأنه ال�ضبب، رغم ذلك فقد حاول اإ�ض�حها خمافة معاقبة  وال يبدو 
والده، حتى تذكر اأن ال اأحد �ضيزعجه واإن ك�ضرت فارتاح قليً�؛ �ضعور 
يظنه  كان  من  للتعجب،  دعاه  ما  وهو  يخاجله،  ما  هو  فقط  الذنب 

�ضيحب االحتفاظ ب�ضيء يخ�س والده؟ هل اأحبه؟ 

الع�ضبية  يده  حتكم  فاأ�ضبح  يزداد؛  الع�ضا  من  انزعاجه  �ضرع 
اأي  عن  البحث  قرر  كلية،  العلوي  اجلزء  لف�ضل  اأدى  مما  اأ�ضعف؛ 
قريبة  ذكرى  فجاأة  اأ�ضبحت  التي  الع�ضا  ت�ضويه  دون  قريب  ال�ضق 
تلتف  الذي  اللني  النخاع  ي�ضبه  ما  وجد  الطرف  ينزع  وبينما  لقلبه، 
داخل  ملتفة  ورقة  ا،  فاح�ضً بحر�س  نزعه  العظمية،  الفقرات  حوله 
الع�ضا، مارت وجالت االأفكار براأ�ضه، من و�ضعها؟ ومتى؟ )عا�ضم(؟ 
جديدة  اأق�ضة  �ضاء،  كيفما  ويتحرك  امل�ضكن  ي�ضاركه  قوي؛  احتمال 

اأخفاها؟ وكيف يجروؤ على ك�ضر ع�ضا والده؟ 

ال�ضكن  اأمامه ومتوعًدا �ضريك  الورقة  احتقن وجهه غا�ضًبا ماًدا 
اجلديد. ال ي�ضبه اخلط ما يقراأ عادة مبفكرته، خط ماألوف، ا�ضمه 
�ضروعه  قبل  فجاأة  اخلط  �ضاحب  اأدرك  جيًدا،  يعرفه  بخط  مكتوب 
بالقراءة، والتي تبلورت كذبذات �ضوتية ت�ضبه كاتبها :)ابني العزيز 
ثائر، اأ�ضتاقك، اأنت بعيد، واأعلم اأنني اأبعدك عني، ولو اأن االأمر بيدي 
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الحت�ضنتك كل يوم، لهربت بك واأختك ملكان ق�ضي، لكن ال وقت بني، 
اأمتنى اأن تكون بخري االآن، اأال تكون تاأخرت، لي�س لدي الوقت الكايف 
اأمامك، االإن�ضان  للكتابة وال�ضرح، لكن احرت�س يا بني، االأدلة دائما 
ال  للنهاية،  م�ضرًيا  ي�ضبح  حتى  يختار  اإن  ما  معني،  حد  اإىل  خمري 

تراجع؛ اأح�ضن اخليار!

اأعلم اأن �ضباب هذه االأيام حمقى؛ دائًما اأمامهم احلقيقة، لكنهم 
يتغافلون عنها عنوة. 

واأرجو منك اأال تتغافل؛ الأنك حني تتغافل وحني تخطئ اختيارك، 
اأكرب من حياتك و�ضعادتك. جناحك يا بني ال يعني  �ضتخ�ضر ما هو 
ر�ضوخك ملا حولك وللمجتمع، بل اإنَّ متردك اأول خطواته، والت�ضميم 
ادع يل،  ك�ضبت،  نف�س مبا  كل  بني. جتزى  تتواَن  ال  ثانيها،  واملثابرة 

و�ضاحمني(.

اأ�ضند الع�ضا اإىل احلائط وطوى الورقة واحتفظ بها داخل الكومود 
ال�ضغري بجانب ال�ضرير، بعد قراءتها ث�ث مرات تقريًبا. ت�ضتت عقله 
كلية، عاد الطرق على هيئة ت�ضاوؤالت، متى كّن والده هذه الورقة؟ هل 

اأحبه حًقا؟ بالطبع ال، رمبا اأحدهم قّلد خطه، من؟ ال ميكن.

حت�ض�س  جال�ًضا،  فرا�ضه  على  اأ�ضقطه  فجاأة  باأنفا�ضه  ب�ضيق  �ضعر 
بداخله  اآخر  �ضيًئا  لكن  يخنقه، حرره  الذي  العلوي  قمي�ضه  زر  بيده 
هو ما يخنقه، �ضيء ال ميكن اإيجاده يقب�س على عنقه باإحكام، يريد 
اأن يبكي، رمبا حظي باأوقات وحدة تهرب بها دموعه من قبل، لكنه 
مل ي�ضتغل اأغلبها جّيًدا، واالآن ال ميكنه، عينه توؤمله، ي�ضعر املاء �ضّبب 
انتفاًخا غري مرئي اأ�ضفل جفونه؛ على اإثره ازداد اأمل الراأ�س، بل اهتزاز 
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ويجربه  االأمل  يحّجم  كاأمنا  �ضاغًطا  راأ�ضه  على  يديه  اأحكم  الراأ�س، 
برغبته  ينتف�س ج�ضده  االأمين،  نائًما على جنبه  تكوم  التوقف،  على 
ودونها، يركل بقدمه الهواء، تتكرم�س م�مح وجهه، يئن، وي�ضرخ، 
اأغنية ب�ضوت فتاة  اأخته، والده، )باردي�س( ، ي�ضمع  ي�ضمع �ضحكات 
ال يعرفها، ال�ضوت عن ميينه وعن ي�ضاره، ال بل نابع من راأ�ضه، عينه 
اأمله،  اأخرًيا متحدًيا  وقف  لكن هيهات،  االأخرى  لت�ضرخ هي  ت�ضارع 
عن  �ضّمر  منه،  تكرمـًا  هكذا  �ُضمّي  الذي  مطبخه  من  �ضكيًنا  اأح�ضر 
�ضاعده االأي�ضر امل�ضوه املرجتف، عقله يحدثه: )احلركة داخلي ال تهداأ 
اأفتح  اإنني  بل  لتعذيبي،  يدي  اأمزق  ال  اأنا  الفرار،  حتاول  الروح  كاأنَّ 

املعرب كي اأطرد االآالم( 

ال�ضكني  غرز  مبا�ضرة،  املع�ضم  بعد  م�ضتقيم  عر�ضي  بخط  بداأ 
�ضعوره  منتظًرا  منا�ضبة  بقوة  �ضغط  موجود،  غري  اأملها  وكاأن  بجلده 
تت�ضرب  ممزًقا  جلًدا  ترتك  التي  الدقيقة  باحلركة  م�ضتمًرا  باالأمل، 
منه قطرات الدماء، جتاوز بع�س امللليمرتات لي�ضمح للدم باحلرية، 
ثم فعلها ثانية، وهكذا حتى و�ضل لربع يده االأخري، بينما مل يرحت بعد 
ب�ضعوره باأمل ج�ضده وانتهاء اأمل روحه؛ �ضيق امل�ضافة للن�ضف والثلث 

حتى يت�ضنى �ضناعة اأكرب عدد من خطوط الدماء امللطخة ليده. 

اأع�ضابه  كاأن  خا�ضًة،  الي�ضرى  يده  تت�ضنج  بل  ترجتفان،  يداه 
بها. هداأت احلركة داخله، هداأ كل �ضيء، حاُق  اأفعاله  ت�ضتغيث من 
وت�ضبح  تهداأ  اأنفا�ضه  فاأهلكاه،  عليه  تغذيا  الثائرة  وروحه  اجلوِع 
اأ�ضعب، قلبه ينهار، ونظره يت�ضارب، يده املدماة تت�ضاعف، ثم تهداأ 
لت�ضبح يًدا ال يعرفها، حاول الرتكيز، هذه لي�ضت يده، يد امراأة بي�ضاء 
معلق بع�س املحاليل لها، وتنزف اإثر حقٍن خاطئ من ممر�ضة رعناء.



115

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

غري  ال�ضورة  رمبا  ثانية،  امل�ضوهة  يده  وظهرت  الروؤية  اعتدلت 
ثابتة، وعينه بالكاد مفتوحة وترى، لكن روؤية يده �ضيء مطمئن.

مل يدم االطمئنان كثرًيا؛ اأغلقت عينه فاقًدا الوعي، ورمبا مب�ضًرا 
اأكث مما ي�ضتطيع...

q
)ماذا اأفعل هنا؟ اأبي؟ هل ت�ضمعني؟ اأحترك جتاهه لكنه م�ضغول 
بدفن جثة جديدة، جثة امراأة، اأقرتب منها، ال اأحد مينعني، ال اأرى 
�ضيء،  كل  اأظلم  ثم  الرتاب،  وانهار  اأُدخلت  الكفن،  �ضوى  منها  �ضيًئا 
اختناقي،  من  تزيد  عطنة  حويل  الرائحة  الطبيعي،  من  اأقل  الهواء 
اأحاول حتريك يدي الأبعد هذه الكتلة عن فمي وهذا ال�ضيء عن اأنفي، 

لكن يدي مقيدة، ماذا يحدث؟ 

وكاأن تياًرا �ضرى بعقلي تذكرت كل �ضيء، اأنا ثائر، وبنف�س الوقت، 
اأنا املراأة امليتة! حاولت ال�ضراخ، نبذ هذا القطن عن فمي، ب� فائدة، 
يبدو اأنني �ضاأموت مبوتها، اأو رمبا يحدث �ضيًئا، غري هذا، مهً�، اأنا ال 

اأختنق، هناك رائحة اأخرى، اأعرفها، رائحة امل�ضفى.

 اأغم�ضت عيني وفتحتها بفرا�ضي ال�ضيق اأخ�ضر اللون، وقد كنت 
امراأة حتب االأخ�ضر كثرًيا اإىل اأن جئت هنا، ووجدت م�ب�ضي وكل ما 

حويل اأخ�ضر، كاأنه االأ�ضود اجلديد. 

�ضرخت  يدي،  على  الدم  و�ضال  االإبرة  حتركت  اأنا  اأحترك  بينما 
اأنها بطريقة ما جاءت  اإال  الوهن،  املمر�ضة، ورغم �ضوتي  لت�ضمعني 
راك�ضة، معتذرة اأوًال؛ لكن حني تبينت غ�ضبي ادعت اأنه خطئي اأنا، 
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بي من  اأكث رحمة  ولكنها  امل�ضفى،  بكل مكان يف  التعامل  اأكره  كنت 
عاملي وحياتي ال�ضيئة.

منذ �ضتني �ضنة جئت زائرة بهذا العامل القبيح، الأم واأب جادين، 
لكنني  قط،  البيت  هذا  يحبوا  مل  اإخوتي  يقولون،  كما  ع�ضكري  بيت 
اأنني  اإال  اأفقد حناين قط،  اأنني مل  رغم  االأطفال،  فعلت على عك�س 
للفتيات  املراهقة  اأن  �ضوى  اأعرف  مل  اأحب،  مل  من�ضبطة.  ولدت 
عدميات الرتبية، ال كما يقول املربيون االآن اإنها فرتة طبيعية وم�ضمى 
ملرحلة ما، امتزت باجلمال الذي ياأ�ضر ال�ضباب حويل، وجديتي التي 
تق�ضيهم رهبة من رد فعلي العنيف، يف جمتمعنا العني الزرقاء تعني 
اأو حتى  اأو هواياتها  ل�ضخ�ضيتها  ينظر  ال  الفتاة مكتملة اجلمال؛  اأن 

باقي م�حمها، وكنت اأنا هي، الفتاة الكاملة الغام�ضة للغري. 

ي�ضبه  م�ضتوى  من  رجل  خلطبتي  تقدم  الع�ضرين  اأكملت  حني 
اأنني احتفظت  اأنكر  العايل، وافق والدي ووافقت، ال  م�ضتوى عائلتي 
ب�ضيء من اأح�م الفتيات خلف وجهي املتجهم و�ضوتي القوي، اأحياًنا 
كنت اأمتنى اأن يحبني زوجي، وال اأعلم عن االرتباط �ضوى اأنه الزواج 
طبًعا لي�س كهذا الزمن، متنيت اأن نكون عائلة من�ضبطة، لكن ال مانع 
من اأن يح�ضر يل الورد، ال مانع اأن ي�ضتاقني، وال مانع اأن اأتدلل اأي�ضا؛ 

اإذ ما املانع؟ 

من  اخلالية  الروتينية  متت اخلطبة وخ�ل عامني من اخلطوبة 
امل�ضاعر، من طرفه على االأقل، تزوجنا، زواًجا مكلًفا، ح�ضب زمننا 

ا، ح�ضرته بع�س الطبقات املحرتمة.  اأي�ضً
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االأنثوي  خمزوين  ا�ضتثمار  حاولت  ا�ضتمرت،  الر�ضمية  معاملته 
كالدالل وغريه، لكن �ضوته وقوته كانتا ت�ضدانني عن فعل اأي �ضيء، 
اأكث  دللته  الوحيد،  ل�ضغريي  املكلوم  حناين  اأوجه  جعلني  ما  وهذا 
تزداد،  زوجي  ق�ضوة  فكانت  االن�ضباط،  على  احلفاظ  حماولتي  من 

وح�ضبي اأن �ضغريي ي�ضحك معي ويحبني.

�ضنوات مرت وزوجي ي�ضح علينا مباله وحبه، واأنا اأعمل موظفة كي 
ال اأحرم ابني من م�ضتوى مرفه كما اعتدت واعتاد، �ضنوات مرت حتى 
مر�س، واأظن مر�ضه يف اأ�ضله �ُضّحه، مات، مات ومل يذكره اأحد؛ كان 

رجً� عادًيا.

تربيته  على  �ضاعدين  ما  والبنه،  يل  عظيًما  مرياًثا  ترك  لكنه 
اأ�ضبح  واإدراجه بالتعليم املرموق الذي حلمت به، بعد �ضنوات كثرية 
�ضابًقا،  �ضاأفعل  ظننتني  كما  اأوبخه  ومل  عرفها،  فتاة  اأحب  طياًرا، 
فرحتي كربت خويف، وجاءت �ضدمتي بابني الذي ابتعد عني، تزوج 
فتاته بعد اأن اأفنى الكثري من املرياث، مل نقت�ضمه الأنني مل اأفرق بيني 

وبني ابني بالطبع، مل اأدرك اأنه �ضيمحيني يوًما هكذا!

ابني عبد زوجته، اإن كان حراًما فعليه ال علّي، حافظت على رباطة 
جاأ�ضي اأمامه حتى ال اأنهار في�ضعف، لكنني اأخطاأت بتدليله، مل يفهم 

يوًما اأن املغاالة باإظهار القوة �ضعف �ضديد.

اإخوتي  اأن روؤيتي لهم حمدودة؛  اأحبهم ب� حد، رغم  اأحفاد،  يل 
رمبا ي�ضاألون عني لعجز مادي فاأ�ضاندهم، لكن ال ي�ضاأل اأي منهم عن 
لها،  اإنكاًرا  �ضنوات  التي حاربت  احلقيقة  وحيدة، هذه هي  �ضحتي. 
الأمرهم  اأكرتث  اأمثايل،  ال�ضن  لكبار  بيًتا  بنقودي  اأقمت  وحيدة؛  اأنا 
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لكن  روحي،  تاأكل  كادت  كبرية  فجوة  �ضددت  الأمري،  ويكرتثون 
اأ�ضابني  املرة،  هذه  االأ�ضد  �ضقوطي  قررت  للعذاب  املتعط�ضة  روحي 

ال�ضرطان...

�ضافرت حمافظة اأخرى للع�ج على نفقة الدولة، لي�س على نفقة 
الدولة كلية بالطبع، لكنه م�ضفى للفقراء اأمثايل، لدي اآالف حمدودة 
اأدفعه لعيادة خارجية،  من النقود، لكن لي�س لدي مليون جنيه مثً� 

رمبا لدى من حويل، لكن ال اأحد يعريين �ضيًئا.

معي  م�ضى  والذي  الأخي،  هي  الغريبة،  باملدينة  �ضقة  ا�ضتاأجرت 
اأمتلك م�ضدر دخل  وكاأنني  امراأة غريبة،  كاأنني  عقًدا مببلغ معني، 
ي�ضاأل  اأن  اأتو�ضل  حالتي،  ت�ضوء  حينما  يحتجزونني  مرافق  ب�  قوًيا. 
عني اأحد، اأبكي وحيدة، ال اأحد يراين، الغرفة مظلمة واجلميع نائم، 

من يكرتث لهمهمات تتخلل اأنني النائمات بالعنابر؟

اأرى الهدايا واحلف�ت، لكن ل�أطفال، اأنظر لهم بعني طفلة تتمنى 
حقنتي  حاملة  اأت�ضلل  واأحياًنا  االأطفال،  كهوؤالء  ال�ضباب  يحبونها  لو 
ملمر�ضة االأطفال احلنونة، تبت�ضم يل كهم وال توؤملني كاأولئك الذين ما 

يعتبون يجرحون يدي بعدم اكرتاثهم، حتى يغرب اجلرح. 

ما  �ضيًئا  اإح�ضار  منه  اأطلب  خجل،  على  ابني  اأحدث  ما  كثرًيا 
اأحتاجه، كبع�س االأطعمة التي اأ�ضت�ضيغها، اأترك له بالطبع النقود كل 

ال اأذل اأكث من هذا، لكنه ماهر يف اإحزاين.

q
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��أول من �ل�سهر

ا�ضتيقظت باملنزل ال�ضغري باأمل �ضيئ، غثيان، دوار، تقياأت دماء، 
اإحدى  هاتفت  ب�ضعوبة  لكن  االأر�س،  تنظيف  بالطبع  اأ�ضتطع  مل 
وحرارتي  خا�ضة  حاًال،  حجزي  بوجوب  خربتني  التي  املمر�ضات 

مرتفعة.
رده  بجواره،  زوجته  اأن  علمت  والذي  ابني  هاتفت  امل�ضفى،   يف   

قا�س: 
اأه�ً اأمي ماذا تريدين؟  �

للم�ضفى،  االأ�ضياء  بع�س  يل  يح�ضر  اأن  �ضاألته  ثم  قليً�  تلعثمت 
غ�ضب علّي �ضارًخا: 

ما الذي ذهب بك اإىل امل�ضفى؟ اأمل تكوين باملنزل. �
البغي�ضة،  اأفعاله  ارجتفت دموعي ولي�س ج�ضدي فقط؛ كمًدا من 
اعتذرت له، وودت لو اأ�ضرخ به اأنني مري�ضة؟ هل اأذهب الألهو؟ لكن 

�ضوتي اللني هو ما خرج قائ�ً: 
ح�ضًنا بني، ال تزعج نف�ضك، لكن اعلم اأين حزينة منك ب�ضدة. �

زفر منزعًجا: 
وما الذي تطلبينه مني الأجل هذا؟ �

 ا�ضت�ضعرت �ضخريته، لكنني اأجبت بخيبة اأمل: 

بع�س االأ�ضياء حلها الوحيد اأال حتدث، اأ�ضتودعك اهلل بني، يا  �
من اأودعتني الوحدة.
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ودعني مبلل ثم اأغلق. حملتني قدمي العجوز لغرفتي بعد حديث مع 
املمر�ضات، انتظرت اجلل�ضة التي اأكرهها، والتي نفذت يف بعد دقائق.  
�ضنوات من االأمل متزق ج�ضدي على هيئة حملول، دمي م�ضجور ي�ضرخ 
داخل اأوردتي املحرتقة، احلقن تنخر عظمي ال تخرتق جلدي فقط، 
ال�ضفاء، كاأنه عقاب خمتلف عن جرمي  هذا املحلول يحمل املوت ال 

الذي مل اأذنبه بعد، ملاذا اأعاقب بكل �ضيء؟!
التي عرفتها  الوحيدة  ثانية متكئة على �ضديقتي  لغرفتي  �ضعدت 
نوع  من  خذالنها  اأن  بيد  كثرًيا،  عني  تختلف  ال  )رجاء(،  موؤخًرا 
خمتلف، �ضبقها زوجها وابنها االأكرب بحادث منذ اأعوام، ال اأحد يقف 
�ضاعات  امل�ضفى  قوانني  ح�ضب  يزورها  ال�ضغري،  ابنها  �ضوى  معها، 

حمدودة؛ اإما اأن ترافقها فتاة اأو ال اأحد؛ احرتاًما لنا ك�ضيدات. 
والتي  االأربعينية،  الوالدة  �ضوى  دخل  م�ضدر  له  لي�س  االبن  هذا 
باكًيا  الفتى  ياأتي  يوم  كل  وفاتها،  باقرتاب  وابنها  الطبيبة  �ضدمتها 

ويرحل حمطًما م�ضفًقا حلال والدته. 
النجوى  ت�ضاركنا  مرافق  ب�  جديدة  امراأة  وجدنا  عودتنا  عند 
االبت�ضام  دائمة  لكنها  قدميها،  اإحدى  مبتورة  الزائف،  وال�ضحك 
وطاأت  مذ  اأ�ضدقاء  وكاأننا  واحد  يوم  خ�ل  منا  تقربت  والتفاوؤل، 
اأعوام  خ�ل  عرفته  ما  دائًما  تدون  هي،  مهوو�ضة  امل�ضفى،  اأقدامنا 
وكاأنه كنزها اخلا�س، مثً� اأذكر بالثالث من ال�ضهر وهي حتدثني عن 
االأكواتوفانا، وكيف قتلت به الن�ضاء اأزواجهن يف ع�ضر �ضاحق، الكثري 
ا�ضتخدمت  وكيف  بالها،  �ضغلت  التي  املريبة  واالأفكار  ال�ضموم  من 

ال�ضموم القاتلة يف الع�ج يف وقت الحق؟ 

ت�ضاركنا الهموم وت�ضاركنا اأ�ضياء اأخرى...
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�لثامن من �ل�سهر

ال  اأنني  حتى  بعيد،  ابني  تدعمانني،  ال�ضديقتان  �ضيئة،  حالتي 
واحدة،  دفعة  املحيط  االإن�ضان  كتجرع  االأمل  اأجترع  تذكره،  اأ�ضتطيع 
حتى لو جترع نهًرا �ضيموت اأملًا، ما بايل اأنا بكل هذا االأمل؟ ي�ضحقني، 
تتماثل )رجاء( لل�ضفاء؛ �ضعيدة بذلك، لكن ال اأ�ضتطيع التعبري، حتى 
اأنا  و�ضاأغادر  بالغد،  امل�ضفى  �ضتغادر  الثالثة  يبهت، �ضديقتنا  ال�ضعور 
العامل، لقد األزمت نف�ضي بعهد ال اأعرف قدر عواقبه لكنني اأرجو من 
اأنا خمطئة، مذنبة، لكنني فعلتها بدافع عودتها  اإلهي  يا  العفو،  اهلل 
اأملي  اأميحو  نيتي؟  حل�ضن  يل  تغفر  اأم  بال�ضوء؟  اأجازى  هل  البنها، 
خطيئتي؟ يا اإلهي �ضاحمني، ل�ضت �ضوى عجوز �ضعيفة، مل يعد يل يف 

الدنيا ما اأدركه، وال اأريد اأن اأفقد ما تبقى يل...

�لتا�سع من �ل�سهر

باللون  الثلجي  اأنفا�ضي خافتة، حماط ج�ضدي  �ضيًئا،  اأفهم  ال  اأنا 
االأبي�س، كيف اأ�ضبحت هي واأ�ضبَحت اأنا؟ ملاذا ال اأتذكر كل �ضيء؟ 

يا اإلهي ال، ال اأريد اأمل الراأ�س ثانية(...

q
فتح عينه التي مل تر �ضيًئا، لكن �ضوت )باردي�س( هم�س له: »هل 

ا�ضتقت ل�ضيء متنيته؟ �ضيء مل يحدث؟ »

رد ب� �ضوت، اأو تخيل اأنه رد: »اأين اأنت؟ اأاأنت وهم؟ »
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�ضكل �ضدقه �ضبح ابت�ضامة له�و�ضه اجلميلة، و�ضمع اأنفا�ضها تهم 
بالرد، لكن �ضوًتا اآخر اخرتق اأذنه، �ضوت هاتفه.

ا�ضتوعب ما حدث، لقد فقد وعيه، واالآن راأ�ضه م�ضرم باالأفكار، كل 
فكرة تنازع لتنت�ضر وتطفو على �ضطح االأخريات. حرك يده اليمنى 
حماوًال االإم�ضاك بالهاتف، بعد دقيقة من احلركة التي طالت ج�ضده 
ال�ضوء  ك�ضدة  يكن  مل  ال�ضديد  �ضووؤه  هاتفه،  اأم�ضك  ي�ضل،  كي  كله 

خارًجا، والذي جعله يدرك اأنه مل مي�س الكثري على فقدانه الوعي. 

رن الهاتف املزعج ثانية لريد ب�ضوته الهزيل، فيجيبه )�ضالح(:

لدينا  � �ضاأ�ضبقك  واأنا  االآن  تعال  العمل؟  اأن�ضيت  ترد؟  ال  ملاذا 
الكثري من التح�ضريات... 

مل ي�ضمعه جيًدا، قال: 

هل... اأميكنك املجيء؟ �

قلق �ضديقه ل�ضوته، لكنه ما عتم اأن لفظ الفكرة من راأ�ضه؛ واأرجع 
االأمر حلالته املادية التي متنعه من ا�ضتق�ل اأي موا�ض�ت. 

م�ضدر  اأي  عن  والبحث  ب�ضرعة،  ذراعه  ت�ضميد  عليه  اأن  يدرك 
للطاقة حتى ال ي�ضقط ثانية، ناجى نف�ضه، اأو ناجاها هي: )اأين ذهبت 
وملاذا؟  اأحارب؟  ماذا  اأو  من  اأعلم  ال  اأحارب،  مكتئب،  اأنا  باردي�س؟ 
رمبا اأحارب ذاتي، وال اأعلم كيف �ضمدت اأمام كل هذا اإىل االآن؟ اأاأنا 

�ضامد؟( 



123

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا�ضتند براأ�ضه على طرف �ضريره مراقًبا يده، عقله الذي هداأ فجاأة 
�ضخ�س  مربم،  اتفاق  نف�ضي،  اأمل  ق�ض�س،  اأربع  لديه  به،  ما  يرتب 
للو�ضط يربمه، كتاب يقراأ، ولديه قوة خا�ضة جديدة،  يت�ضلل  غريب 
التي قراأها؟ هناك  اإثر الق�ض�س  اأم وهم �ضنعه  ال يعلم هل حقيقة 

ر�ضالة والده، اأغم�س عينه متمتًما: 
علّي مقابلة عا�ضم، وعلي تناول بع�س الطعام.. �

ُطرق الباب اخل�ضبي املتهالك قليً�، مل يتبني اأن الطرق عائد له ال 
لراأ�ضه فاأم�ضكها؛ لكن �ضوت �ضديقه اأيقظه من غفلته، حترك ببطء 
م�ضتنًدا على املن�ضدة مبنت�ضف الغرفة، واحلائط املهرتئ و�ضوال اإىل 
الباب، فتحه بعني �ضبه مغلقة، يناظر �ضديقه الذي بهت من مظهره 

العث.
اأ�ضنده حتى و�ض� لفرا�ضه، جل�س )ثائر( الذي انتبه لذراعه غري 
القدمية  بالندب  مليء  م�ضوه،  ذراع  ا،  اأي�ضً �ضديقه  وانتبه  امل�ضمد؛ 
ثانية،  تغلق  حتى  حتارب  زالت  ال  التي  اخلطوط  وهناك  واحلديثة، 

تاركة الدماء التي فرت منها دون اهتمام. 
االنتحار،  حماولته  عن  مت�ضائً�  حاجبيه  عقد  بينما  ذراعه  رفع 
حتى  احلزينة  لروحه  املعابر  فتح  يتعد  مل  االأمر  اأن  )ثائر(  فاأو�ضح 
تهرب احلزن من ج�ضده، واأن هذه الدماء ما هي اإال حزن م�ضبع اأحمر 

اللون يغادره. 
اأخرج بع�س املناديل ينظف بها يده، م�ضفًقا عليه قال: »يبدو عليك 
الطعام  �ضي�ضرتيا  اأنها  فخربه  نافًيا،  اأوماأ  �ضيًئا؟«  اأكلت  هل  الهزال، 

بالطريق، فلديهما عمل �ضاق اليوم.
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املحدود  تف�ضريه  الغريبة،  الق�ض�س  به،  نزل  )ثائر( عما  وخربه 
�ضخ�س مقرب  اأو  وجود �ضديق  الق�ض�س،  الإحدى  روؤيته  االآن،  حتى 
ال�ضهر  من  بالتا�ضع  موت  يقراأ،  كتاب  الذهنية،  االآالم  بع�س  دخيل، 

متاًما كمن حوله، والوفاة نوبة قلبية!
قال: »اأ�ضعر اأن عا�ضم يت�عب بي، يكاد راأ�ضي ينفجر من اآالمه 
واأفكاره، وكاأنني ب�ضكل ما اأ�ضعر اأنه ال�ضبب، ال اأعلم، اأرى اأ�ضياء كثرية 
ا، كاأنني جننت« ثم نظر لعني �ضديقه مكرًرا جملته  غريبة، اأ�ضعر اأي�ضً

ا من ه�و�ضه واأح�مه الغريبة. االأخرية، ثم ق�س بع�ضً
تنحنح )�ضالح( مت�ضائً� اإن اأ�ضبح اأف�ضل وقادًرا على العمل االآن، 

فاأطرق هنيهة ثم قال: 
ي�ضبه  � بذاته،  لعنة  هذا  الراأ�س  اأمل  اإن  قليً�،  االأمل  خفَّ  رمبا 

وكل  يد،  بكل  فت�ضعر  وتعت�ضره،  براأ�ضك  مت�ضك  التي  االأيادي 
جزء يعت�ضر.

 �ضاعده على تبديل م�ب�ضه، تعجب من القمي�س الوحيد الزاهي 
له  اختار  ثم  �ضابه،  ما  اأو  هدية  بالطبع  اأنه  وعلم  االأكمام،  ق�ضري 
انتع�  خلفها.  )ثائر(  جراح  لت�ضترت  دائًما  انتقدهم  مما  ا  قمي�ضً

ظلهما يف �ضمت طويل، حتى قطعه )�ضالح(: 
عليك مراجعة طبيب نف�ضي. �

رفع نظره م�ضدوًما، يخاف، ال من نظرة املجتمع الذي ال يعرف 
بل من االعرتاف بجنونه. مل  بوجود �ضخ�س مثله على قيد احلياة، 
رمبا  تعرفها،  عيادة  مع  تتابع  باردي�س  »كانت  �ضديقه:  فاأردف  يرد 

عليك اأن حتذو حذوها»
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اأن  نف�ضه  وافق طرًبا ممنًيا  نف�ضها،  اأخرًيا عن  االبت�ضامة  اأعلنت 
ما  بكل جل�ضة  في�ضمع عنها  باأ�ضرارها،  وي�ضي  الطبيب عهده  يخالف 

ين�ضيه االأمل وال�ضقاء.

ملح )�ضالح( �ضعادته؛ فاأخفاها مت�ضائً� بجدية خلقها: 

ما راأيك بعا�ضم؟ ال اأثق بك، هل ا�ضتثقلت ظله؟ �

زفر زفرة طويلة ثم اأجاب: 

راأيته مرة اأو اثنتني، مل نتحدث، قل اأنني ملحته. �

ا�ضرتيا القليل من الطعام الذي ال ي�ضد اجلوع، لكنه مينح املعدة 
�ضيًئا تعمل عليه، اأك�ه يف �ضمت كل يف همه حتى و�ض� ملحل العمل...
رجل اأربعيني وقور، يحمل من احلكمة واخلربة ما متثل بتجاعيد وجهه 
الكثري، والتي تخرتق ابت�ضامته ووجومه، �ضّلم عليهما بود ثم اأدخلهما 
امل�ضتقبلية،  نواياه  عن  )ثائر(  �ضاأل  الزجاجي.  احلائط  ذا  مكتبه 

وكيف �ضيعمل على م�ضروعه؟ وا�ضم برناجمه اجلديد اإن اتفقا! 

االنتباه،  حماوًال  املتعرق،  وجهه  ما�ضًحا  جيبه  من  حمرمة  اأخرج 
التعبري  عن  احلديث  هناك  براأ�ضه،  املختلفة  االأفكار  �ضرح  بداأ  ثم 
املجازي عن االأخطاء، املتمثل يف ق�ضة لرجل ذي ثياب مت�ضخة؛ �ضم 
ا  اأي�ضً مباالة؟  ب�  به  اأزواجهن  الزوجات  قتلت  وكيف  االأكواتوفانا 

جرائم وب�ضائع الع�ضور الو�ضطى وغريها...

ا�ضتمع الرجل باإن�ضات حتى انتهى وقال: »ال رابط بني اأيٍّ منهم، 
هل تريده برناجًما للمعلومات العامة فقط؟»
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تردد قبل االإجابة: 

�ضيدي، ميكنك ت�ضميته عامل باردي�س. �

تراجع الرجل متعجًبا، فاأردف )ثائر(: 

اإن باردي�س هو اال�ضم االأقرب للجنة، التي متنينا احلياة بها،  �
لكن الواقع دائًما م�ضوه كاال�ضم

ميكننا اأي�ضا ت�ضميته عامل ثائر؛ يوحي مبعان خمتلفة �

اأراد معار�ضته، لكنه اأ�ضعف من اأن يعار�س من يعلوه �ضاأًنا، هكذا 
تعلم طيلة عمره، اأن يطاأطئ راأ�ضه اإذعاًنا.

تدخل )�ضالح( مرحًبا باال�ضم املقرتح من الرجل، معدًدا احلرية 
التي �ضيمثلها اال�ضم والتي قد تتنا�ضب مع حرية عقل املقدم، وحرية 

امل�ضاهد وتقبله التنوع باحلكايات...

اتفقوا جميًعا وم�ضى )ثائر( العقد ب�ضبح ابت�ضامة واأمل...

بامل�ضاء ويف طريق عودتهما توقفا اأمام املقهى القريب من �ضكنهما 
املا�ضي، لكل منهما �ضببه يف كونه ما�س.  دلفا بتوؤدة غري مق�ضودة 

من )ثائر( والذي دلفت اأقدامه املا�ضي ب� وعي...

q
اخلام�س والع�شرون من فرباير

عن  بحًثا  املكان  جتول  عينها  جال�شة،  فوجدها  املكان  اإىل  دلف 
�شيء، األو عن رجل ما، ما اإن ا�شطدم ناظرها به حتى وقفت فاأل�شقطت 
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حقيبتها وهاتفها اإثر احلركة املفاجئة، تقدم اإليها بحالته الرثة، وجل�س 
األمامها فجل�شت وقلبها يحمل الكثري من امل�شاعر.

امل�شاعر  تلك  خاللها  تدفقت  التي  با�أل�شئلة  عليه  �شريًعا  هجمت 
امللتاعة: 

ترد علّي مما يقارب �شهًرا، هل هناك ما �شدر  � األين كنت؟ مل 
ا... مني األزعجك؟ هل األ�شابك �شيء؟ وتركت العمل األي�شً

 قاطعها ب�شوته اخلافت ونظراته ال�شائعة: 
توفيت األختي ال�شغرية. �

ماذا  تدري  مل  معتذرة،  الكر�شي  على  كامًال  ج�شدها  ا�شتند 
تقول؟ لكنه هو من حمل الكثري من ا�ألحاديث بقلبه، والتي ما لبثت 

األن فرغت األمامها : 
كل  � يبكي  األراه  ال�شلب،  والدي  حتى  مفجع،  ببيتنا  احلال 

يوم، يحت�شن فرا�شها ويبكي، وب�شكل ما بقيت معه باملنزل، 
كاألن � م�شاكل بيننا، بل � كالم، الذرا ي�شقط من عينه ومن 
عني )�شالح( �شديقي الذي األحبها، لكنه كاملُحّرم على عيني، 
كاألنني قا�س � األ�شعر، واألعلم األن قلبي قد حدث به �شيء األ�شواأل 

مما قد يتوقعه ناظري.
األجابته ب�شوت خافت ك�شوته: 

رمبا هو �شعف �شديد، يعلمه من مروا بتجربتك هذه، تخل�س  �
من العبء و� ت�شت�شلم له.
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رفع عينه املتالأللئة لعينها الهادئة، ثم قال: 
اإ�  � مكانًا  ترتك  تكن  مل  بال�شابق  دفنها،  بعد  ا�ألمطار  انتهت 

غريي،  ورًدا  منها  األحد  ير  مل  املرة  هذه  با�ألزهار،  وعمرته 
لقد نت بداخلي ا�ألزهار ال�شوداء، التي تتغذى على روحي 

بتلقائية بالغة، واأل�شت�شلم لها فقط...
�شحبت الكثري من الهواء ل�شدرها، ثم األفرغته كمن يتخل�س من 
ثقل قلبه، ابت�شمت فجاألة، األو ادعت ا�بت�شامة حماولة التخفيف عنه، 

قالت: 
األمل ت�شمع من قبل عن امل�شائب التي يولد من حتتها العظماء؟  �

رمبا هي م�شيبة ليولد من بني طياتها ثائر العظيم.
األ�شبحت  األن  ا�بت�شامة  عتبت  وما  قلبه،  مل�س  قولها  وكاألن  تب�شم 

�شخرية، تبعتها كلماته: 
اإىل  � حتولت  حياتي،  يف  ا�ألتع�س  اعتقدتها  التي  اللحظات 

حلظات ال�شعادة ال�شابقة، هي اللحظات التي كنت األحمل بها 
األكرب قدر من ا�ألمل، الذي فقدته كما فقدتها ا�آلن.

ردت باإحباط: 
كذبة،  � كان  ا�ألمل  بوجود  وا�شتيقنت  به  ا�شتيقظت  يوم  كل 

ا�ألمل األقوى ما قد يدمرنا.
انقلبت ا�آلية ف�شار املوا�شي هو الذي يحتاج عطًفا، �شاقت على 
كليهما، وانتظرا كلمات �شعيدة من األحدهما ومل يحدث لثوان كاألنها 

�شاعات ثقيلة.نطقت )باردي�س( األخرًيا: 
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ثائر، هل ميكنني تقدمي العزاء مبنزلكم؟ �
فاجاألته واألخافته، كيف يدخلها لتلك ا�ألر�س بيده؟ كيف �شتنظر 
معتدً�  تنحنح  حتى؟  احل�شرات  تهاجره  الذي  بيته  ترى  بعدما  اإليه 

ففهمت واألردفت: 
علّي الذهاب، � األريد ال�شغط عليك، لكنني تركت لك �شيًئا،  �

األو �شيئني، اقراألهما اإن ا�شتطعت.
هو  ويهيم  يحبه؛  األنها و�شعته مبوقف �  نف�شها  تلوم  غادرت  ثم 
يدعوها  األن  احتاج  احلديث،  ي�شتطع  ومل  احتاجها  لكن  بدونها، 
تبقى بجواره طوال  لو  اإن كان جائًزا، متنى  تبيت معهما  األن  ملنزله، 
لقد  ابت�شامة،  بن�شف  األمامه  للمظروفني  نظر  حياته،  طوال  األو  األمله، 
تركت نف�شها معه ب�شكل ما، لكنها غادرت، ليت كلماتها ت�شبح هي، 
وحزنه ي�شبح �شحكاتها! وهذا ما عنى له اإ� األن عليه ا�عرتاف، لقد 
وقع مبا هرب منه طوال عمره، ومبن � تر�شى مبن مثله األبًدا، لقد �شار 

األ�شرًيا للحب، ويا ويله من حقيقة خميفة تاألتي بهذا التوقيت!
مل  املفتوح  الباب  والده،  ب�شوت  الناحب  ملنزله  الباب  طرق 
والده،  خلوة  اإف�شاد  خمافة  ببطء  فدلف  الطرق،  باإكمال  ي�شمح 
ا من ا�ألطعمة الب�شيطة متناوً� ما ي�شمى بالفتات، ثم ترك  ح�شر بع�شً
الباقي لوالده وخرج، جل�س على جزء مرتفع األمام الباب، وقدمه 
للغر�س،  مقاومة  ا�ألماكن  األ�شد  على  لرتتكن  األ�شفلها  الطني  تتح�ش�س 

فتح املظروف ا�ألول قارئًا ما به برتكيز.
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)العزيز ثائر،
ولقد  االأخري،  لقائنا  منذ  اأ�شبوع  مر  بخري،  تكون  اأن  اأمتنى 
ال�شيء  هذا  حتتمل  لك  نظرتي  هل  اأعرف  ال  كلمتك،  اأخافتني 
اأم ال؟ لكنني على كل حال ال اأود تركك كل مرة بهلعي وخويف، 
اأجيد  ال  التي  ال�شعادة،  يحمل  ب�شكل  مني  اأقربك  اأن  اأحاول 
ب�شاأنك،  اأقلق  يجعلني  ما  �شيء  بالقلق،  اأ�شعر  رمبا.  �شنعها 
واألفظه �شريًعا من قلبي قبل اأن ي�شدقه، بالنهاية ال اأحد يعلم 

الغيب. 
لل�شفاء،  اأمتثل  اأنا  امل�شطرب،  احلوار  جمرى  اأغري  دعني 
ا  جدًّ ب�شيطة  اأحالمي  يل،  جديدة  اأحاًلما  خلقت  اأنني  حتى 
اأحببتها، فمثاًل لدي كوخ �شغري بني  ورمبا م�شتحيلة، لكنني 
هناك  اجلميع،  عن  بعيًدا  نحيا  يحبني،  هادئ  زوج  االأ�شجار، 

احليوانات االأليفة وحيوانات املزارع، يلعب معها ال�شغار... 
اأنا اأهرب من الواقعية دائًما،  هل تخالني جمنونة االآن؟ رمبا! 

وهذا اأف�شل ما ميكن تقدميه لذاتي الوحيدة.
اأحدهم  كاأن  تدمر،  النف�شيات  اجلميع،  ي�شيب  االكتئاب 
العبور  اأردنا  اإرادتنا،  بكامل  لكن  بها،  العبور  اآلة علينا  �شنع 
رمبا  احلياة،  �شعقتنا  االآلة،  ف�شعقتنا  باكًرا؛  امل�شيب  حلكمة 
ال�شن  كبار  كاأمنا  ا،  �شنًّ االأ�شغر  لتعت�شر  حتركت  التي  هي  االآلة 
لهم:  الكبار  باإطراء  يت�شبثون  اأ�شبحوا  واملراهقني  ال يكفونها، 
ال�شباب وحماولة احلياة  يا لكم من كبار بعقلكم! هرعوا الأفكار 
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�شيئة،  بحال  اجلميع  �شار  منا،  املنكوبني  مع  فُده�شوا  مثلهم؛ 
باكًرا  ميوتون  اجلميع  يعانون،  اجلميع  االآالم،  ينزفون  اجلميع 

مّرتهم االأوىل، ويتمنون اأن تتعجل الثانية واالأخرية...
اندجمت حينما �شرعت اأبرر هروبي، يبدو اأن احلزن اأبدي اأكرث 
منت�شًرا. بقوة  واالأحالم  ال�شعادة  يخرتق  اأنه  حتى  اأت�شور،  مما 
اأن  واأنتظر  اأطيل  لن  االأقرب، كن بخري،  و�شديقي  ثائر  عزيزي 
نتحدث وجًها لوجه؛ للحديث مذاق رائع حينما تلتقي االأعني. 
اإىل لقاء قريب
�شديقتك
باردي�س(

طوى الورقة واألعادها للمظروف؛ بينما �شمع تخبط والده داخل 
يختلف  مل  والذي  طعامه  بتناول  �شاعده  ي�شاعده،  فهرع  املنزل 
منذ  تتغري  مل  األطماره  الهيئة،  رث  والده  �شابًقا،  تناول  عما  مقداره 
األ�شابت حالته )ثائًرا(  األو ثالثة على ا�ألكرث،  موت ابنته �شوى مرتني 
روؤية  يريد   � األنه  يعلم  لكنه  لنف�شه،  م�شاعره  يف�شر  مل  رمبا  باحلرية، 
والده بهذا احلزن، و� يعلم اإن كان ي�شتحقه؛ األخته مل ت�شتحق املوت 

ا�آلن، لكنها ت�شتحق احلزن.
ال�شراع الذي احتل راأل�شه كان كافًيا لت�شتيته ودعوته للهرب اإىل 
اخليال، اخليال اجلميل الذي يِعده ال�شعادة املطلقة، واإن كانت بعامل 

اآلخر مواز. 
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خلد والده للنوم، األو ادعى ذلك حمدًقا بالفراغ، فخرج ليعيد 
جل�شته قارئًا اخلطاب الثاين. 

)عزيزي ثائر،
اأين اأنت؟ االأيام متر، االأ�شابيع رمبا، ال اأجدك.

اأنت، تقفيت  اأهيم كل يوم على وجهي باحثة عن �شالتي، 
مني؟  منزعج  اأنت  اأرك، هل  مل  وال�شكن،  باملقهى  اأثرك بحر�س 
اأنني  خربتك  اآخر،  �شيًئا  �شيء  ال  ال�شبب  هذا  يكون  اأن  واأمتنى 

قلقة ورمبا انتابتني بع�س االأفكار املخيفة عن حياتك احلالية. 
لقد خربت والدتي عنك، تريد روؤيتك، علمت باأمرك حينما 
تبينت قلقي و�شرودي، ق�ش�شت لها ما اأ�شعر به جتاهك، اأعني 

ت�شللك ال�شل�س كاأبي، خربتها اأنك رائع، وقد حتم�شت كثرًيا. 
لكن  معنا،  الطعام  لتناول  ينا�شبك  الذي  باليوم  مدعو  اأنت 

بالطبع عندما اأراك ثانية.
اأو تر�شل اأي عالمة تب�ّشر  اأن جتيب ات�شاالتي  اأمتنى  اأنا قلقة، 

باأن االأمور على ما يرام. 
اعلم اأنني قد اآتي ملنزلك اإن مل تر�شل الرد خالل اأيام قريبة.

كن بخري يا �شديقي العزيز
�شديقتك
باردي�س(
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وبني  وبينه  فقط،  الواحد  امل�شكن  بوالده  يجمعه  مرت،  األيام 
وا�آلخر  بفقده  األحدهما  م�شغو�ن،  �شديقاه  نف�س؛  )باردي�س( 
باملوا�شاة خا�شة له؛ فكان وحيًدا متخبًطا، ي�شمع األنني والده وبكاءه، 
يق�شي األغلب يومه على الب�شطة األمام البيت هاربًا من مقابلة اجلميع اإ� 
املوتى، حتى كان يرف�شهم األحيانًا. يرتدد على البيت ثالثة )عمران(، 
حمبوبته  يبكي  الثاين  الوالد،  يوا�شي  ا�ألول  )فادي(،  )�شالح(، 
بخروج  نف�شه  ممنًيا  ا  مرفو�شً �شامًتا  ياألتي  والثالث  األثرها،  ويتلم�س 

األحدهم عن حالته.
تبديد  �شاهم يف  لكنه  يدركه  ما، مل  �شيًئا  به  القامتة غريت  ا�أليام 
و�شيلته  كان  األمل  وحيد،  �ألمل  بها  متم�شكا  ظل  والتي  للحياة،  حبه 

الوحيدة للهرب من حالته دونًا عن ا�آلخرين.

االأول من مار�س
األنه �شيقابلها لتناول الطعام خالل ا�أل�شبوع  هاتفها األخرًيا ليخربها 

املقبل، وا�شتقبلت ا�ألمر بحفاوة بالغة هي ووالدتها القعيدة.

 الثالث من مار�س
يهني  األن  يخاف  بحذر؛  نف�شه  تفقد  املك�شورة  املنزل  مراآلة  األمام 
ا األزرق اللون  حزن املنزل ب�شعادته الب�شيطة وحما�شه، ارتدى قمي�شً
بنطال  بينهما  هلًكا،  ا�ألقل  اآلنًفا، واختار احلذاء  األخته  بخطوبة  ارتداه 
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األ�شود كلون احلذاء، بلل �شعره الق�شري ليبدو كمن يهتم به، ثم ارتدى 
�شاعته الوحيدة الف�شية، ا�شرتاها م�شبًقا مببلغ زهيد لكنها متنحه مظهر 
ا�ألغنياء وثقتهم، تفقد حافظة نقوده فوجدها ممتلئة بالهواء األكرث من 
ا من املال، لكن مذ وفاة األخته �  النقود، متنى لو يقدم له والده بع�شً
مال لديه �شوى ما ح�شل عليه من عمله املوؤقت جًدا، والذي بالتبعية 

حمدود جًدا وجًدا. 
ب�شدة  القلق  بالهواء متمنًيا لو يدخل ا�ألك�شجني ويُزفر  مالأل رئته 

كاألنفا�شه، ت�شلل حتى � ي�شتيقظ والده وخرج.
طرق  للمنزل،  فاألو�شله  املقابر  مبدخل  )عمران(  بال�شيد  التقى 

الباب حتى تبني �شحو والده وغادر...
األمام املقهى وجدها، تعدل من مظهرها الب�شيط وتبت�شم، ف�شتان 
كحلي مطرز بالورد وو�شاح األبي�س، كاألنا علمت األنه �شريتدي ما ي�شابه 

وقلدته.
اقرتب بتوؤدة قائًال: 

هل ت�شمح ا�ألمرية با�شطحابي لبيتها؟ �
راألت  حينما  الدراما، و�شحكت  تلك  �فتعاله  ابت�شامتها  ات�شعت 
الدراما  مدعية  الف�شتان  طرف  األم�شكت  يقدمها؛  احللوى  من  قطعة 

مثله، خاف�شة وجهها ال�شاحك، ثم رفعته ومعه األخذت احللوى.
باألن  معللًة  ال�شري،  ف�شلت  لكنها  �شيارة  �شي�شتقال  كانا  اإن  �شاأللها 

الهواء �شي�شعرها بالراحة األكرث، كما األن ال�شيارات ت�شيبها بالدوار. 
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حتدثا حيًنا و�شمتا حيًنا، حاولت ا�عتذار عن �شعادتها بينما يجب 
الوقاحة  ابت�شاماته و�شعادته جعال من  األن  بيد  العزاء،  التزام  عليهما 

تذكريه مباأل�شاته. 
قالت بحما�س: 

قراألت الر�شائل؟ ما راأليك باألحالمي؟ �
األجاب ب�شرعةقراألت نعم، اإنها تافهة. �

وجمت فاألردف م�شحًحا: 
جنمة مثلك � يليق بها �شوى متني الف�شاء األو الكون مثًال. �

�شحكت م�شتنكرة: 
ما هو الكون وما الف�شاء �ألمتناهما؟ �

غري  على  جلي  وب�شوت  �شحكاتها  على  ترد  ب�شحكات  األجاب 
عادته: 
األنا � األعرف، ظننت هذا ما يجب قوله. �

ا�شتمرا بال�شحك طوال الطريق، قالت منبهة: 
األنا �شعيدة، وال�شعادة املفرطة �شيء يدعو للخيفة. �

ا�شتدرك األن ا�ألمر �شيتحول ا�آلن، وقبل األن يقدم ما يبطله األردفت 
هي: 
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ا، والدتي امراألة عانت الكثري، متحفظة هي  � علّي حتذيرك األي�شً
جتاه الرجال، األرجو األن تراعي األي لغو يف القول ي�شدر منها.

ابت�شم حمرتًما قولها، انتك�س ال�شحك فجاألة وعم الهدوء، يعلم 
األن احلزن هو الواجب يف حالتهما، لكنه يخجل األن يحزنها، ابتدع 

مزحة �شخيفة لتتغري احلالة وقد جنح...
خطوات  فلزم  املنازل؛  عليه  ت�شابهت  ال�شكني،  احلي  يف 
)باردي�س( كالطفل الذي يتعرف على العامل، عامل ا�ألغنياء بالن�شبة 

اإليه... 
م�شتعدة  والدتها  تكون  األ�  خجًال  راأل�شه  فاألخف�س  الباب  فتحت 
للقاء، فابت�شمت ملتم�شًة رفع راأل�شه، طماألنته باملقولة ال�شهرية )البيت 

بيتك(.
األثاث فاخر واأللوان راقية، لقد توقع األن ا�إبهار يكمن يف ا�أللوان 
الفاقعة، لكن الب�شاطة هنا تعني الفخامة على عك�س ما ربي عليه، تقع 
على مرماه غرفة ا��شتقبال، والتي ت�شاوي ع�شرة من منزله املتهالك، 
تفقد حاله الرث ثم حالها ومعي�شتها، كاألنَّ كابو�ًشا جديًدا قد خلق، 

قد علم األنها مرفهة، لكن لهذه الدرجة؟ اإنها اإًذا م�شتحيلة. 
األريكتان واألربعة مقاعد ميكن األن يكونوا األكرث راحة من فرا�شه مئات 
املراألة على كر�شيها  اآلخر  بينهم ومن خالل باب  ت�شللت من  املرات، 
املتحرك، ترتدي ف�شتانًا األبي�س اللون منقًطا بالدوائر ال�شوداء، ي�شبه 
 � اخللف،  من  معقوًدا  وو�شاًحا  الع�شرين،  القرن  منت�شف  األزياء 
امل�شبوغ  با�أل�شفر  يقارن   � ال�شعر،  من  �شغري  جزء  �شوى  يحجب 

املتديل على جبهتها، ورقبة مك�شوفة. 
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تعجب قليًال، �شتان بني ا�بنة وا�ألم؛ رمقته ال�شيدة نظرة فاح�شة 
عميقة قبل األن ترحب، تب�شمت ثم دعته لطاولة ال�شفرة حلني حت�شري 

الطعام، ثم عادت للمطبخ. 
التفت اإليه )باردي�س( مو�شحة: 

ارتدت احلجاب منذ األ�شهر قليلة، � زالت تتاألقلم. �
عينه �شاأللتها ماذا عنك؟ وكاألنها زوجته التي يحا�شبها كرجل �شرقي 

غيور، مل تلق �أل�شلوبه باً� واألكملت بجدية: 
ع�شرة  � منذ  األرتديه  لهذا  الدينية  األبي  لكتب  القراءة  اعتدت 

األعوام تقريًبا.
علم األنه �شينت�شر على ال�شيدة يف �شيء واحد، الدين، لكنه انتبه 
فجاألة األنه � يعرف عنه الكثري، � يعرف �شوى األن عليها اتباع مظهر 

حمدد والطاعة، تذكر مرور عدة األيام منذ اآلخر �شالة له...
ابنتها، ح�شرتا  قاطعت تفكريه ال�شيدة التي طلبت امل�شاعدة من 

املائدة وجل�شوا، �شاأللت ال�شيدة بكرب: 
هل مررت بتجربة حب �شابقة يا ثائر؟ �

�شعلت )باردي�س( حيث انزلق الطعام لبلعومها ب�شرعة، وحاول 
)ثائر( ا�شتدراك املوقف فاألجاب: 

جربته مرة، لكنني كنت كالطفل الذي يجد لعبة جديدة فيتعلق  �
ا، دون األن يدرك كيف تعمل؟ وكيف  بها وي�شبح �شعيًدا جدًّ
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ت�شتهلك من ذاته؟ مل األدرك األن ا�ألمر غبي �شوى متاألخًرا. كانت 
لعبة �شاذجة، ظننتني األلهو، بيد األنني األ�شبحت اللعبة!

احلب لي�س غبيًا؛ ذلك مل يكن. �
األن  قبل  قالت  ثم  بغ�شب،  به  حمدقة  املاء  )باردي�س(  ارت�شفت 

تتحدث والدتها :
اإًذا ترى احلب لعبة؟ �

فزع قائال: 
اأ�ضاأت الفهم، ال ال طبًعا، لكن اأعني اأنني كاجلديد يف التعامل  �

مع م�ضاعري فقط، اإن ن�ضاء العامل ي�ضتحققن كل التبجيل.
له  كان  اإن  ت�شاألله  والدتها  وتابعت  حديثه،  قبل  لفزعه  ابت�شمت 
لوحدته،  ا�شتناًدا  تربيره  وقبل  النفي،  معلًنا  قليًال  تنحنح  معجبات، 

األردفت هي: 
ا؛ الفتيات تنجذبن للمميز،  � بالطبع �؛ األنت عادي، عادي جدًّ

ا...  ا، املثقف جدًّ ا، الرومان�شي جدًّ ا، الواقعي جًدّ الفنان جدًّ
واألنت، عادي جًدا.

تب�شم قائًال: 
األ� ميكن األن تكفلني )جًدا( هذه؟ �

خًجال،  �شحكت  التي  )باردي�س(  الطريقة؛  باختالف  �شحكوا، 
جمرى  تغيري  حماولًة  والدتها،  حلديث  امل�شتنكر  وجهها  حتدث 

احلديث قالت: 
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األمي، مل تخربيني عن فيلم ا�ألم�س. �
الرعب  باألفالم  ي�شعد  ب�شغف، كمن  الفيلم  تق�س عليهما  األخذت 
لرغبة انتقام داخلية، اندجموا جميًعا با�ألحداث حتى ذكرت موت 

األحد ا�ألبطال، قالت )باردي�س( متململة: 
يذكروا  � مل  برجل  ياألتون  األنهم  األبغ�س؛  ما  األكرث  هذا  اإلهي!  يا 

وب�شرعة،  ب�شهولة  يقتل  به؛  مر  ما  وكل  ومعاناته،  حياته  ق�شة 
بينما  األقل؛  األو  ثوان  يف  عنقه  ينحر  �شيء  به،  ت�شطدم  �شيارة 
ذاك ال�شاب الذي نحيا معه ق�شته كاملة � ميوت هكذا، � بد 
األن ميوت ب�شكل بطيء، األن مير مبراحل كثرية. هذا وهم ورغبة 
من الكاتب األ� يقتل ال�شخ�شية التي األحبها، لو األنه مات ب�شرعة 
مثل  األنه  يدركون   � ال�شوء،  ب�شرعة  امل�شهد  مر  لقد  لقالوا 
�شيء...  كل  لديهما  يحبونهما،  األنا�س  حياة،  لديهما  ا�ألول، 
األموت ببطء؛ هذا مينحني فر�شة معرفة حقيقة  األن  األحب  واألنا 

كل �شخ�س 
تراجع ظهر والدتها بحدة مقطبة احلاجبني اإثر حديثها، قالت:

و�  � ثانية،  هذا  املوت  تذكري   � قلت،  كما  تتعافني  ظننتك 
تفكري يف موتك، هل فهمت؟

ثم بدلت نظرها لالآلخر: 
واألنت، هل من واجبك تركها هكذا؟  �
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نظر  الغ�شب؟  وعم  فجاألة  اجليد  احلديث  انتهى  متى  يدرك  مل 
األقدامها بع�شبية تتحرك معها الطاولة وما عليها؛  لباردي�س التي تهز 

األما ا�ألم فقد هربت من املكان قبل األن حت�شل على اإجابة. 
�شرعت )باردي�س( بالبكاء، قدم لها املحارم معتذًرا عما حدث، 
مل  �شرعة  يف  بالفعل  هداألت  وقد  قليًال،  تهداأل  عّلها  راأليها؛  موؤيًدا 
يعتدها؛ كانت تقاوم الدموع � احلزن، تعلم األن وقتما يراها األحدهم 
ثم  قليًال  األطرقت  األبًدا.  تر�شاه   � ما  وهذا  باآل�مها؛  األمامه  تعرت  فقد 

اعتذرت هي، �شاأللها عما حدث للتو، قالت: 
البكاء �شيئ، �شعف، األمتنى لو األقتلك ا�آلن �ألنك راأليتني بهذا  �

احلال.
تلعثم قليًال، كيف يهدئها وهي � تبكي؟ بل وتفكر يف قتله، واإن 

كان جمرد جماز! ملعت فكرة بذهنه فقال: 
باردي�س، خربتني بحلمك احلايل، ما األحالمك ال�شابقة؟ عندما  �

كنت مع والدك؟
�شعر باألنه غبي؛ بينما يريد ا�شتدعاء ال�شعادة جلب الهم. رفعت 
عينها للف�شاء زافرة الهواء برفق، بدا �شبح ابت�شامة على وجهه الذي 

هام باألحالمه، قالت ب�شوت هادئ متاًما وبريء: 
متنيت لو األ�شبح األمرية، �شنووايت واألحيا مع ا�ألقزام ثم يحبني  �

واألتزوج  البحر  حورية  ا�ألمري،  واألتزوج  �شندريال  ا�ألمري، 
ا�ألمري، األظن مثل هذه ا�أل�شياء.
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قال �شاخًرا: 
هل يف كل مرة �شتتزوجني ا�ألمري؟ �

 �شحكا، واألردف: 
ثم من كل هوؤ�ء ا�ألمريات؟ �

قالت بلهفة م�شتنكرة: 
طفولة  � تع�س  مل  �ألنك  األم  ذكر  األ�ألنك  ا�ألمريات؟  تعرف  األ� 

جيدة؟ 
ابتلع ريقه ثم قال ب�شوت خفي�س: 

األنا مل األع�س. �
تنهدت، قالت: 

كيف �شيكون احلال لو علم األهلنا حقيقتنا؟  �
تب�شم �شاخًرا: 

�شيدركون األنهم األجنبوا األبناًء غري من عرفوهم. �
�شحكت، ومع �شحكتها دلفت الوالدة ثانية بعني ماكرة متحدثة: 
�شحكت؛  ثم  ال�شيدان»،  األيها  جليلة  خدمة  األظنها  قليًال،  »تركتكما 
البع�س، و)باردي�س( تغمز  لبع�شهما  النظر  �شحكا بخجل متجنبان 

�ألمها األن تتوقف...
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�شواع من ا��شتمتاع وال�شحك، النظرات املتبادلة، تدخل ا�ألم 
�إف�شاد وقارهما كل ب�شع دقائق، وانتهت الزيارة. 

على  بخوفها  متحججة  األ�شئلتها؛  �شوء  عن  معتذرة  ا�ألم  ودعته 
تتخذه  مل  األنها  بروؤيته،  البالغة  �شعادتها  عن  خربته  الوحيدة،  ابنتها 

هزًوا كما ظن ولو للحظة واحدة، ابت�شم �شاكًرا وداعًيا لها: 
ختم اهلل اخلري لك األماه. �

 ملعت عينها �شعادة؛ كاألم  وجدت األخرًيا الزوج املنا�شب �بنتها، 
مل يفهم ومل تفهم ا�بنة بالطبع، لكن ح�شبها األنها يقنة من اختيارها 

هذه املرة..
اقرتب من منزله حيث الظالم، �شوت املوتى الهادئ بكل مكان، 
ا�شطدمت عينه بوالده األمام الباب بجانبه حقيبة، هرع اإليه مت�شائًال، 
فخربه األن عليه العودة لل�شكن والبحث عن عمل، واأللقى اإليه مظروًفا 
من املال، مل تكن الروؤية جيدة، لكنه بالفعل راألى عني والده احلمراء، 

مل يعلم األ�شر هذا األم األمل؟ 
قال ب�شوت خ�شن: 

األمثالك،  � النزقني  امل�شتهرتين  ي�شتقبل   � البيت  هذا  األن  اعلم 
تذهب وت�شحك وتعود من�شًدا األغاين احلب، وكاألن األختك مل 

تكن! 
قال متلعثًما: 
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حمدود،  � �شيء  هذا  �شعيًدا،  كنت  لقد  نعم  تقوله؟  الذي  ما 
وحزين عليها � يفارقني، كيف حتا�شبني على ما � ترى؟ 

رفع راأل�شه �شاخًما قائًال كمن يرجت الهواء من �شوته: 
القريبني  � األن  اعلم  بل  املنزل،  مغادرتك  على  يتوقف   � ا�ألمر 

منك هوؤ�ء وهٌم �شيدمرك، � فرح حقيقي بوجودك معهم، 
عد لر�شدك وتوقف عن املراهقة.

اإهانته  لكن  )باردي�س(،  األمر  عن  يعلم  هو  اإذا  كثرًيا،  غ�شب 
مل�شاعره �شيء � يقبله؛ �شرخ كمراهق يحتج على قرارات والديه:

ول�شت  � األرافقهم،  من  اختيار  يتعني عليك  ل�شت طفًال، �  األنا 
ل�شيء   � رغبتك،  عند  و�شاألنزل  األ�شلحهم،  حتدد  من  األنت 

ا. �شوى األنها رغبتي األي�شً
ثم التف مغادًرا. 

�شاح الوالد: 
� األحد يحبك مثلما تظن، األحتدث مل�شلحتك �

رد بينما يبتعد: 
لي�س اجلميع مثلك. �

نقد حار�س العقار األجرة �شهرين ثم دلف لغرفته ال�شيقة، والتي 
بالغطاء  ملتحًفا  بفرا�شه  وقبع  ال�شوء  األطفاأل  قط،  �شيقها  يزعجه  مل 
 � لكنه  به،  ممتلئ  البكاء،  يريد  العامل،  من  يحميه  ثقله  عّل  الثقيل، 
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يبكي، يود ال�شراخ و� �شوت لديه، يخاف، يخاف اجلميع، يخاف 
ال�شوء، النا�س، حتى من يحبهم، يريد الهرب منهم، ويريد الهرب 
منه، حتى مواجهة ذاته ثقيلة، تدّثر بالغطاء متمنًيا األن ي�شبح األثقل من 
األن  اإ�  باخلارج معتدلة،  األن احلرارة  فيدفئه، ورغم  به،  الذي  الثقل 

ج�شده كالثلج، يرجتف كالعاري و�شط اجلليد.
األق�شى األحالمه النوم، والنوم راف�شه، ف�شل حكة اليدين والنفخ 
اجلميع  باألن  بالف�شل،  ي�شعر  �شيء،   � لكن  تن�شيه،  التدفئة  عّل  فيهما 
�شيرتكه،  اجلميع  األن  قوي  �شعور  يخاجله  ويكرهه،  فا�شل  األنه  يعرف 
اجلميع � يريد البقاء مع فا�شل مثله، واإن �شاهده رجل ما � يعرفه، 

�شيقراأل هذا ال�شيء على وجهه.
ظل هكذا يحارب العامل الوهمي وذاته املحبو�شة حتى منت�شف 
الليل، ق�شى عليه الربد واجلوع والنوم، فا�شت�شلم للنوم املذبذب، 

والذي مّثل األ�شلم احللول...
q

�ضيًئا  �ضيء  ال  اأن  اإّياه  مطمئًنا  لي�ضرتيح  للمنزل  )�ضالح(  اأو�ضله 
بالعمل؛  االلتزام  فقط  عليه  للطبيب،  موعًدا  �ضيدبر  واأنه  �ضيحدث، 
)ثائر(  وخلد  الكثري  ي�ضتغرق  مل  غادر؛  ثم  عقل،  ين�ضغل  االأقل  على 

للنوم مرهًقا...

اأ�ضود  �ضعر  ذات  باردي�س،  ب�ضهولة،  عليها  تعّرف  �ضغرية  )طفلة 
االأوراق  بع�س  يخيفها،  �ضيًئا  كاأن  تتلفت حولها  وردي،  �ضريط  يزينه 
اأمامها، تزيحها ثم تعيدها ثانية لتقراأها؛ االأوراق مدون عليها كلمات 
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ال تعي معناها، لكنها تدرك اأنه خط والدها، ُيفتح الباب فجاأة فرتتعب 
ا.  معيدة االأوراق ملو�ضعها ب�ضرعة، وي�ضقط بع�ضها اأر�ضً

رجل �ضخم ي�ضبه وجهه اجلحيم، اأو ي�ضبه اجلحيم وجهه، يتحدث 
ب�ضوت منخف�س خميف: 

اأمل اأقل لك اأن هذه الغرفة للكبار فقط وال ميكنك مل�س ما بها؟ �

�ضوت؛  ب�  تتهته  روؤيته،  اإثر  جُلمت  حنجرتها  عينها،  تت�أالأ 
�ضوتها  فينطلق  منه؛  اإياها  جاًرا  �ضعرها  على  ويقب�س  هو  يتقدم 
الوردي  ال�ضريط  تاركة  اأخرًيا  وتنجح  الفرار  حتاول  مدوًيا،  �ضارًخا 
بيده، ترك�س عابرة ردهة وا�ضعة وت�ضقط بنهايتها، بينما يهرول هو 

ناحيتها، ت�ضرخ ثانية خوًفا...( 

اأن يبقى  ا�ضتيقظ، يحاول  وي�ضتيقظ )ثائر(، مل يفتح عينه لكنه 
داخل احللم، اأن يتدخل وينقذها، اأن تهرب حتى، ال يريد هذه النهاية. 

يفتح عينه ببطء والتي ما عتبت اأن ات�ضعت خوًفا، يرى رجً� واقًفا 
اأقل،  اأو  اأق�ضر رمبا مبللي  و�ضعره  ا�ضمراٍرا منه،  اأقل  ب�ضرته  اأمامه، 

يرى نف�ضه! نظرات حانقة ثابتة. 

ببع�ضهما  حمدقني  ظ�  فعاد،  اأخرى  رم�س  فاختفى،  مرة  رم�س 
ال  بفرا�ضه  ظل  ل�أبد.   واختفى  الثالثة،  للمرة  رم�س  حتى  البع�س، 
�ضيوؤذيه؟  �ضيعود؟ هل  يبقيها؟ هل  اأو  عينه  اأيغم�س  يخاف  يتحرك، 

من هو؟ 
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اخلوف قّيده وجّمده بزاوية الفرا�س ال�ضغري لن�ضف �ضاعة، تبعها 
ال  الذي  هو  لل�ض�ة،  الذهاب  قرر  عادته  غري  وعلى  الفجر،  اآذان 

ي�ضلي كثرًيا، واأكث �ض�ته على االأموات.

اجته للو�ضوء، �ضرب القليل من املاء، عّله يخف�س من حدة قلقه، 
كعادته  مبت�ضًما  عاد،  قد  )عا�ضم(  �ضريًعا؛  تراجع  ثم  الباب  فتح 

بغمو�س...

بالطبع، رجل مريب  اأنه يريده؟  يعلم  انقب�س قلبه مرتاجًعا، هل 
مثله يعرف، اإن كان رجً�!

حتدث )ثائر( ب�ضوت هادئ ال يخلو من الغ�ضب: 

احلقيقة،  � عن  واإلهائي  ت�ضتتيتي  حتاول  اأنتظرك،  اأنني  تعلم 
لكنني اأدركها جيًدا، واأدرك من اأنت.

ذاته  )ثائر(  �ضوت  ي�ضبه  و�ضوت  غرميه،  وجه  م�مح  تتغري  مل 
�ضدر داخل راأ�ضه، اأدرك فوًرا اأنه يعود لـ)عا�ضم(: 

يف  � غارًقا  روؤيتك  اأحب  ال  للحقيقة،  اأهديك  اأنا  اأ�ضتتك،  مل 
االأوهام فقط.

فقررت اأن تزيدين من ال�ضعر بيًتا؟  �

راأ�ضك  � بحماقات  متم�ضك  اأنك  بيد  للفهم،  �ضاعدتك  اأنا  بل 
ال�ضلد هذا.

اأغلق الباب خلفه ثم ا�ضتدار ثانية بهدوء؛ قال )ثائر( با�ضطراب: 
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لديه �ضيء  � بها عدة عوامل، �ضديق  تتوافر  اأن  بد  كل ق�ضة ال 
االأقل  على  اأو  بالراأ�س  اأمل  كتاب، رمبا  االإعاقة اجل�ضدية،  من 
خدمة  على  ف�ًنا  تبايع  مربم،  واتفاق  الراأ�س،  على  م�ضيبة 

مقابل حياته؛ اأما اأنا، فحياتي اأغلى من اأن اأقدمها لك.

حتى  )ثائر(،  عني  تفارق  ال  عينه  �ضاقت،  ثم  ابت�ضامته  ات�ضعت 
اأنه ال يرم�س، �ضقط )ثائر( فجاأة، �ضراخ مي�أ راأ�ضه، �ضوت رجال، 
اأطفال، ن�ضاء ي�ضرخن، هناك من يغني، من يبكي، هناك من مي�ضك 
عقله،  داخل  حتيا  �ضاخبة  مدينة  كاأن  مدندًنا،  راأ�ضه  ويطرق  �ضيًئا 
وعقله امل�ضب النهائي الأ�ضواتهم القوية واله�ضة، اجتاح الربد ج�ضده 
�ضاعق  اأ�ضابه  كمن  ب�ضدة  ارجتف  اأع�ضابه،  واهرتئت  فانكم�س، 
لكن  به،  املحيطة  والدته  ي�ضتجدي حب  اأّن كطفل حمموم  كهربائي، 
اأمامه بنظرات ثابتة، يبث يف عقله  اأحد يحيطه، فقط )عا�ضم(  ال 

ما يدمره. 

هداأ كل �ضيء اإال بع�س االأ�ضوات، امراأة تودع ابنها ال�ضغري وتبكي 
بحرقة، رجل يق�س على ابنه ق�ضة �ضيخ مت�ضخ الثياب، مقطوعة فنية 
واحد،  بوقت  جّلهم  �ضوتها،  ببقايا  بامل�ضفى  تئن  امراأة  البيانو،  على 
االأ�ضوات،  وانقطعت  حركته،  هداأت  جميًعا،  تبينهم  ا�ضتطاع  لكنه 

ليحتل �ضوت )باردي�س( راأ�ضه: 

نفذ ما يقول عزيزي ثائر، ال تعرت�س، نفذ ما يقول... �

كررت كلماتها كثرًيا؛ فو�ضع يده على راأ�ضه مقاوًما، قال: 

كذب، كذب، هي لن توافق. �
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 ثم �ضرخ عالًيا غري مراٍع حرمة املوتى حوله. وقف ثانية اأمامه، 
بنظرات متحدية، متجاهً� ال�ضوت الذي ظن اأنه لن يتجاهله اأبًدا، 

قال ب�ضوت عال يحاول جعله اأعلى من �ضوت راأ�ضه: 
اأنت لن تدمرين مبا تفعل، ولن اأن�ضاع لك. �

انقطع �ضوتها وحل �ضوت �ضحكاته العالية، اأغم�س عينه عّل عقله 
يغ�س الطرف عن ال�ضوت، قال )عا�ضم(: 

ا؟  � هل تظنني �ضاأعر�س عليك عر�ضً
�ضحك هذه املرة بذاته، ثم اأكمل �ضوت داخل راأ�ضه: 

بيدك  � الكتاب،  قراأت  لقد  كان  اإن  حتى  خمرًيا،  اجلميع  لي�س 
ابتداأت لعنتك.

 ثم حتول �ضوته ل�ضوتها مكمً�: 
عزيزي ثائر. �

اندفع مم�ضًكا ياقته: 
ال حتاول التفكري بها، لي�س حتى ا�ضتخدام �ضوتها. �

ب�  اأجوف  لوجه  البا�ضم  وجهه  وتغري  قوية،  بقب�ضة  يده  اأبعد 
م�مح:

املحدد،  � باليوم  �ضتموت  اأنت  اإًذا  اختيارك  مت  اأ�ضاعدك،  اأنا 
اأخربك عن  ملاذا  بالفعل؟ فكر معي،  �ضاعدتك  اأمل تدرك كم 
اأنواع املو�ضيقا؟ ما ع�قة �ضم االأكواتوفانا بالق�ضة؟ ما ع�قة 

ع�ضور الظ�م ب�ضيدة ترعى طفلها؟ اأمل تفكر؟ 
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  كيف اأتى فادي بفكرة الراديو بنف�س التوقيت؟ كيف اأبهرتهم؟ 
دعك من هذا وذاك؟ من اأطعمك؟ اأنا، واإن مل اأفعل مبا�ضرة 

اأهم�س ل�ضديقيك فياأتيا
قل تو�ضو�س. �

ال فرق، هل تريد معرفة كل �ضيء؟ ملاذا ماتت اأختك؟ ما الذي  �
عرفته واأخفته عنك اأعواًما؟ والذي باملنا�ضبة يعرفه �ضالح.

تردد قليً� قبل اأن يجيب، ا�ضتطاع هذه املرة ت�ضتيت عقله وم�أه 
باالأ�ضئلة، قال مدعًيا الثقة: 

كل ما تقول ال يعنيني، لقد ماتت واأعلم ملاذا، اأنا لن اأتفق معك،  �
ان�س هذا.

بل خدمة فقط، رمبا  � اتفاًقا،  لي�س  وهذا  �ضيًئا،  تعرف  ال  اأنت 
توافق فيما بعد اأيها املختار.

ا�ضتدار مغادًرا املنزل ثم اأغلق الباب، وانفجرت يف عقله االأفكار، 
كاد ي�ضقط هائًما يف االأمر اإثر حديثه، لكنه �ضرخ كمن يثق اأنه باخلارج 
بنيته لل�ض�ة، فتح الباب ب�ضرعة ففاجاأه �ضوء ال�ضم�س القوي، هذا 

من غري املمكن؛ مل مير الكثري لهذا احلد! 

اأغم�س عينه مقاوًما، ثم فتحها ببطء جاًال املحيط بنظره املحدود، 
ا. راأى )عا�ضًما( معهم، ما  الكثري من النا�س، �ضديقاه هنا، اأبوه اأي�ضً
الذي يحدث له؟ هل كل هذا حلم؟ ال يظن، ي�ضعر اأن كل �ضيء حقيقي، 

ا... اأو رمبا يتوهم، اأجن؟ رمبا اأي�ضً
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قائً�  اإليه  التفت  والذي  )عا�ضًما(  مراقًبا  اجلميع  من  اقرتب 
ب�ضوت خفي�س: هل تريد؟ م�ضرًيا اإىل اجلثة. 

يريده،  ال  اأحد  ال  �ضيء  يريد، هذا  ا  لكنه حقًّ الرتاجع،  اأراد  رمبا 
التف ناحية اجلثة، �ضوت والده ظهر من الف�ضاء: 

ال بني، ملاذا؟ �

ا�ضتدار باحًثا، مل يجده �ضوى اأمامه باكًيا، ال يراه؛ كيف �ضرخ؟ 

اإنه  اإال  به،  تتذرى  الذي  االأبي�س  اللون  اقرتب منها لرياها، رغم 
يرى وجهها متاًما، ثم ال يرى، يفقد ال�ضعور ببدنه، ممدد هو، عينه 
تفتح ببطء، ت�ضطدم ب�ضوء يعرب اللون االأبي�س حتى عينه الع�ضلية، 

اأو عينها...

q
اأقل من العاديات، هذا ما اأهدتني  )اأنا حنان، فتاة عادية، رمبا 
اأب  يبتعد ويقرتب،  اأخ متذبذب  اأم متوفاة،  فور والدتي،  اإياه احلياة 

مل اأعرف يوًما اأحنون هو اأم قا�س؟ وكنت اأميل ل�أوىل يف احلالتني. 

كربت مبنزل �ضغري ناء ال يعرفه اأحد، مل اأ�ضخط حلايل قط، األعب 
مع اأخي �ضباًحا، وبامل�ضاء ممنوع اخلروج، حتى كربت قليً� وحملت 
يثري  �ضكواها  باملري�س،  وتهتم  وتطهو  تنظف  طفلة  املنزل،  م�ضئولية 

قلقهم ليلة ثم يعاد ال�ضراخ من اأجل اإنهاء اأعباء املنزل. 

اأبدو  اأنني  لتكوين �ضداقات، رغم  الوقت  لدي  يكن  باملدر�ضة، مل 
اجلميع  ملعرفة  يتوق  اجتماعًيا  كائًنا  داخلي  اأن  اإال  ب�ضدة،  انطوائية 
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اأًيا منها.  ي�ضعفني الأطور  الوقت مل  اأن  بيد  وكل �ضيء، داخلي حياة؛ 
االأ�ضدقاء يت�ضاجرون؛ اأنا اأخاف، لذا كنت اأحتمي بظهر اأخي ونبتعد، 
اأخي االنطوائي الذي ح�ضل على �ضديق، يا للغرابة! مل يوافق والدي 
قط على فكرة التنزه مع ال�ضديقات؛ معلً� اأن هذا انعدام ل�أخ�ق، 
ورغم العند ال�ضديد والف�ضول القاتل، كنت اأر�ضخ له م�ضدقة اأقواله، 

اأيعقل اأن تنتف�س الف�ضيلة خلروج طفلة مع �ضديقاتها؟ 

واأبتعد،  بغرفتي  يوم  كل  اأبكي  متمردة،  مراهقة  اأ�ضبحت  كربت، 
اأقرتب اأكث من الفتيات يف املدر�ضة، من ق�ض�ضهن، اإحداهن حتب 
�ضاًبا بالثانوية، االأخرى هربت من املدر�ضة مبكًرا... ق�ض�س تذهلني. 

الغريب اأنني مل اأ�ضعر اأنني اأختلف اأبًدا، فمثً� حينما تذكر فتاة 
وغرفة  النوم  غرفة  هي  املعي�ضة  غرفة  اأن  اأتخيل  منزلها،  عن  �ضيًئا 
املباين  اأرى  كبيتي،  متاًما  املوقف،  ح�ضب  كل  واالأطفال...  ال�ضيوف 
األف  رمبا  امل�ضاكن،  مئات  يحتوي  الواحد  املبنى  واأتخيل  العم�قة، 
رجل يقطن هذا املبنى! واأحمد اهلل اأنني واأخي لدينا مكان نلهو فيه، 

ك�ضاحة املقابر. 

يف بداية مراهقتي و�ضداقاتي التي ظننتها وطيدة، دعتني اإحدى 
قاومتها  والتي  ال�ضديدة،  رغبتي  قليً� رغم  ملنزلها، خجلت  الفتيات 
وف�ضويل  اإ�ضرارها  لكن  الفا�ضدات،  الفتيات  لتيار  يجرفني  كمن 
غلباين فذهبت، وكانت �ضدمة، ال اأعرف كيف مرت �ضنوات واأنا بهذه 
ال�ضذاجة؟ اإن غرفة اال�ضتقبال اأكرب من منزيل، وهي تعتذر عن عدم 
حت�ضري املنزل ب�ضكل الئق واأنه يبدو ب�ضًعا، هل اجلدران امللونة ب�ضعة؟ 
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منزيل ملون من اخلارج بلون ال�ضماء، رمبا كان لوًنا غري ذلك وتغري 
اأريكتهم ملونة مطرزة،  بيتها ملون،  ا  اأي�ضً الداخل  بالوقت، لكن من 
وغري  الف�ضاد  م�ضدر  اأنه  والدي  عنه  خربين  والذي  تلفاز،  لديهم 

م�ضموح به.

الكثرية،  لنظراتي  حتبني  مل  والدتها  اأن  ويبدو  الزيارة؛  اأطل  مل 
اأجننت؟  قال:  قلًقا،  املقابر  مبدخل  اأخي  فقابلني  للمنزل  رك�ضت 

�ضيقتلنا والدك.

قلت فزعًة حماولًة احل�ضول على اأك�ضجني منا�ضب يكفي اأنفا�ضي 
امللتاعة: نحن فقراء يا ثائر، لي�س لدينا تلفاز.

رمقني نظرة غريبة، واأح�ضبه كان يعلم، بالطبع فلديه �ضديق؛ اأما 
اأقرباء،  وال  اأ�ضدقاء  ال  اأخي،  اأو  اأبي  برفقة  واأجتول  اأخرج  اأنا فكنت 
نف�ضي  قرارة  اأ�ضخر يف  اأملكه،  ال  �ضيء  اإحداهن عن  تتحدث  عندما 

منها؛ هي فا�ضدة واأنا �ضاحلة كبيتي، اأو �ضجني.

�ضّدقت  رمبا  حرة،  اأنني  ظانة  الأعوام  مقيدة  �ضجينة  كنت  لقد 
كلمات اأبي، نحن اأف�ضل من اجلميع، يتمنى النا�س اأن ي�ضبحوا مثلنا. 

متردت، مرت االأيام اأمترد واأخي يهدئني؛ اأما اأبي فكان �ضامًتا، 
نظراته حادة ال يهداأ وال ينفعل، وهذا �ضبب كبري لت�ضتتي، هل اأخطاأت 
هام�س  اأننا  اأم  حقيقية؟  حياة  هذه  هل  املخطئ؟  هو  اأم  بحقه؟ 
اأنني ل�ضت من  اأم  الهام�س؟ هل ميكن اأن يحبني �ضاب ك�ضديقاتي؟ 
خدعة  براأ�ضي،  تدور  االأ�ضياء  مئات  ال�ضباب؟  يروق  قد  الذي  النوع 

حمكمة، ال اأعرف كيف �ضقطت بها؟ 
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اأقف  ابتهاجي باملنزل،  كربت، املراآة ال�ضغرية املك�ضورة هي �ضر 
اأمامها كل يوم، اأحتدث، اأبوح مبا مل اأبح به ل�ضخ�س، اعتدت اأال اأبوح، 
فاإن قلت �ضيًئا، اأقدره بال��ضيء من جممل االأ�ضياء، كوعاء تت�ضاقط 
اأ�ضدل  االأنثوي،  �ضعوري  اأحببت  ذلك،  منه. غري  املغلي  املاء  قطرات 
�ضعري واأ�ضع اأحمر ال�ضفاة الذي ا�ضرتيته خفيًة، رمبا اأتراق�س قليً� 
اأمام املراآة، ويا للعجب اأنا راق�ضة حمرتفة، اأتخيل اأنني �ضاأجد فار�س 

االأح�م الذي يحبني ويثني على رق�ضي وجمايل. 

لكن اأحًدا مل ياأت، حمبط األي�س كذلك؟ وكلما تقدم رجل خلطبتي 
اجلمال  مبقومات  اأمتتع  ال  اأعلم،  كنت  حزين  رغم  نافًرا،  تراجع 
قوامي نحيل، غري هذا  �ضعري جمعد،  مثً�،  بي�ضاء  ل�ضت  املعروفة، 

فقرية وم�ب�ضي ت�ضي بفقري. 

منذ  اأخي  املنزل،  حال  تبدل  ال�ضيدلة،  كلية  ودخلت  اجتهدت، 
�ضنوات يعي�س بعيًدا عنا، ياأتي دقائق الأخذ املال من اأبي ثم يرحل بعد 
�ضجار م�ضتمر، اأبي يبقى �ضباًحا ويذهب لعمل اآخر م�ضاء، واأبقى اأنا 
الداخلية  والرغبة  الر�ضا  تعني عدم  فالكاآبة  كئيبة؛  اأقول  ال  وحيدة، 
اأقول �ضاخرة،  اأو طلب امل�ضاعدة، بل  اإما االنتحار  بالتغيري؛ ونهايتها 
بال�ضخرية،  اأتاأقلم  االآالم،  وت�ضبعت  ت�ضربته  حتى  الو�ضع  على  ناقمة 
ال�ضخرية من حايل الهزيل، من م�ضتقبلي ال�ضيئ املظلم، والذي رمبا 

لن اأ�ضغل الكثري به فوق االأر�س.

اأحد  يقلها  مل  اأن  اأجزم  اأكاد  لكن  كثرًيا،  �ضمعتها  قاتلة،  الوحدة 
بفقد  اأ�ضعر  نف�ضي  والتغزل يف  الدرا�ضة  بها مثلي، كنت رغم  وي�ضعر 
حزين، حتى اأنني فقدت الثقة يف ذاتي التي ال ميكنها تكوين �ضداقات، 
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اأو اإبقاء اأهلها حولها، وحتولت نظرات االإعجاب ال�ضتحقار، واأحياًنا 
تعجب وا�ضتنكار، هل اأنا موجودة؟ هل ي�ضعر بي اأحد؟ بالطبع ال، اأنت 
قبيحة، �ضيئة، ال اأحد يحبك، ال اأحد يريدك بحياته! كلما ات�ضع العامل 
اأحيا ب�ضجن مفتوح ب� مهرب،  اأنني  اأكت�ضف  حويل �ضاق يف نف�ضي، 
والتنوع  االألوان  اأملك  وال  فقرية  اأنني  تخربين  �ضديقاتي  م�ب�س 

مثلهن، حياتهم تذلني بالفراغ الذي اأقبع فيه.

نف�ضي  راأيت  رومان�ضية،  ق�ضة،  وا�ضرتيت  االأموال  بع�س  ادخرت 
والرجال  العامل،  يذلها  فقرية  اجلمال،  رائعة  جميلة  بطلة  فيها 

يت�ضاجرون الأجلها، كم كان حمبًطا! اأاأنا اأقل جماًال و�ضاأًنا منها

 وكاأن �ضعوري بالقبح بدا على م�حمي؛ �ضرت اأرى اأنفي الدقيق 
تليقان  ال  غريبتان  �ضفتاي  منفرة،  تبدو  عيني  وجهي،  يحتل  كبرًيا 
بوجهي. كرهت املراآة ونف�ضي، واأحببت احلياة مع الق�ض�س الب�ضيطة، 
قراأت ب�ضعة كتب ح�ضب قدراتي املحدودة يف ال�ضراء، قررت تو�ضيع 
لكتاب  والرومان�ضية،  الطبية  الكتب  قراءة  م�ضاري من  اأفقي، حولت 
ديني كبري، �ضعرت بنهم الأعرف كل �ضيء، الأثبت لنف�ضي اأنني ال �ضيء 

يف هذا العامل. 

رغم اأنني قراأت، لكنني كنت بعيدة عن كل كتاب يقع حتت يدي، 
والدي يقف  الدفن،  اأراقب طقو�س  اأو  اأقراأ خفية،  اإما  نهاري  اأق�ضي 
بني الرتاب، مي�ضح عرقه بيد مت�ضخة كم�ب�ضه، ينقده اأحدهم ب�ضعة 
جنيهات، فيقبلها باإذالل يذلني اأمام نف�ضي، رغم اأنني كل مرة اأقرر 
اأحببت  رمبا  اأ�ضاهده،  كنت  اأنني  اإال  املوقف،  هذا  ظفر  من  الهرب 

تعذيب ذاتي. 
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النجوم  واأعد  نهاًرا،  باملطر  نف�ضي  ال�ضحاب ممنية  اأراقب ظ�ل 
ليً�؛ لذا الليل االأهيم الذي ال يهتم النا�س به م�ضدر وحدة ل�ضخ�س 

مثلي. 

انقطع اأخي متاًما لكثة اخل�فات وقرر اإر�ضال اأ�ضدقائه، كعادتي 
اأ�ضترت بالباب مراقبة العامل ال�ضغري، وهذا كان حتوًال كبرًيا بحياتي، 
لقد راأيته، رجل الروايات، رمبا ال ي�ضبههم متاًما، لكنني �ضعرته هو، 
وخاجلني �ضعور يرجف قلبي له، حتى اأنني ح�ضبته ي�ضمع دقات قلبي 

من هذا البعد. 

مذ  احلال  هذا  اأ�ضهر،  خ�ل  مرة  اإال  املنزل  من  اأخرج  ال  عادة 
انتهى تعليمي، رمبا اأخرج لل�ضاحة لكن ال اأتعداها، اإذا جاء �ضيف اأقبع 
بغرفتي تتكالب علّي االأحزان الناجمة عن وحدتي، اإال اأنني حتججت 
وخرجت، كاأنني مل اأره، افتعلت ال�ضدمة من روؤيته وهرولت للداخل، 
تعجب والدي واأظنه غ�ضب قليً� اأكث من غ�ضبه من اأخي؛ بينما اأنا 
ا خوًفا من افت�ضاح اأمري، رمبا وجهي  رغم ادعائي هرب ج�ضدي اأي�ضً
توؤمل  �ضدري،  يف  اللينة  امل�ضامري  يدق  وقلبي  قوية،  اأنفا�ضي  اأحمر، 

وتهدئ يف نف�س الوقت. 

األقيه،  ثم  الثالثة  للمرة  اأقروؤه  الذي  الكتاب  اأم�ضك  االأيام،  مرت 
اإذا كان زميل اأخي فهو  اأن ا�ضمه )�ضالح(؟  ال تركيز، هل قال الأبي 
يكربين، هل �ضرياين جميلة؟ يا اإلهي كيف ن�ضيت؟ �ضممت ركبتّي اإىل 
اأال  بتوتر، يجب  ل�أمام واخللف  اأتردد  �ضاندة وجهي عليهما،  بطني 

يراين ثانية، اأنا قبيحة، هل اأنا كذلك؟ 
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كعادتي اأقرر وال اأفعل، جاء مرتني ويف كل مرة تل�ض�ضت عليهما، 
يف املرة الثانية �ضمعته يقول اأنه ذاهب ليلحق بال�ض�ة، ال�ض�ة التي 
�ضمعت عنها باملدر�ضة، هل ال�ض�ة ت�ضبب اجلمال واحلب؟ هل ت�ضلي 
الفتيات االأخريات؟ اأاإذا �ضليت يحبني؟ اأبي مل يحدثني عنها، مل اأره 
ي�ضلي من قبل، اأنى يل معرفة الطريق؟ قلبت بني ال�ضفحات بكتاب 
يعرفها،  يقراأ  من  كل  كاأن  مف�ضل،  ب�ضكل  عنها  يتحدث  مل  الدين، 
لكنني اأتذكر الكيفية من املدر�ضة، فقط اأخاف اخلطاأ، تو�ضاأت، هل 
لدي ذنوب؟ هل ميحوها هذا الو�ضوء؟ افرت�ضت اإحدى م�ب�ضي على 
ال�ضغر،  منذ  علّي  والدي  فر�ضه  الذي  احلجاب  وارتديت  االأر�س، 
اأنها  اأعلم  اأخاف اخلطاأ،  بالغ؛  اأحفظها برتدد  التي  الكلمات  متتمت 
�ضيء عظيم ال جمال للخطاأ واالإعادة، كمن يكتب على ورقة ال ميكنه 

�ضطب اخلطاأ فيها واإف�ضادها، هكذا علموين باملدر�ضة.

االأر�س، متجه وجهي  وبقيت على  اأنهيتهم  اأربع ركعات،  الع�ضر، 
يا  يلتف عنها  املوتى من حويل، كم وجه  اأوجه  لها  تتجه  التي  للقلبة 

ترى؟ 

بتجويف  اأ�ضعر  االإن�ضان؟  يبكي  اأن  ال�ض�ح  من  هل  اأبكي،  ال  اأنا 
حياتي  على  نادمة  ول�ضت  البكاء  حد  �ضعيدة  ل�ضت  عقلي،  يف  عظيم 
كما قراأت باإحدى الق�ض�س، ظللت واجمة، اأنظر للفراغ اأمامي اأفكر 
يف مئات االأ�ضياء. مكتوب اأنه ميكننا احلديث مع اهلل اأثناء ال�ض�ة، 
ولدي الكثري من االأحاديث، تعلمتها حتى اإن كانت غري �ضحيحة، لكن 
�ضيًئا بروحي �ضعر اأنها جزء مني، كل هذه ال�ضنوات مل اأر هذا اجلزء 

قط.
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اأخي، االإن�ضان الذي ال ميلك مهرًبا  اأح�ضد  مل تنته وحدتي، كنت 
ال ميكنه العي�س ب�ضكل �ضوي، اإن كل مكان �ضجن ب� اأبواب، ال وحدة 
وال خ�ضو�ضية، اأين اأهرب؟ بينما اأخي هرب منذ زمن، حدثني اأكث 
اأعلم  اإليه املال معنًفا، وال  اأبي  الزيارة، ينبذ  من مرة موؤخًرا وعاود 

ال�ضبب، يت�ضاجران ويذهب العًنا يوم والدته. 

اختفى �ضديقه فرتة اأ�ضابتني بالقلق حتى عاد، اأبي لي�س باملنزل، 
ارتديت عباءة ب�ضيطة واأخذت الظرف الذي تركه والدي الأخي، كان 
اأنه خجل ب�ضدة  يعلم مبجيئه، قابلته ناظرة ل�أر�س، ومل يخف علّي 
مرة  من  اأكث  فح�ضتني  التي  امل�ضطربة  عينه  حركة  رغم  مثلي، 
اإليه بيدي الراجفة،  اأنه جاء الأخذ املظروف فقدمته  خل�ضة، خربين 
ا ترجتف، �ضاألني اإن كنت اأخت )ثائر(  ثم اأخفيتها ب�ضرعة، يده اأي�ضً
واأجبته. بقينا واقفني فقلت ما اأ�ضفه باأغبى اأفعال حياتي: اأنا اأ�ضلي 

ا. اأي�ضً

تب�ضم ومل اأعلم اأي�ضعد يل اأم ي�ضخر؟ اعتذرت واأو�ضح اأن ال باأ�س، 
هو ذو نف�س متنعه اأن يقلل من �ضاأين و�ضاأن حديثي، �ضاألته عن )ثائر(، 
بالتاأكيد،  مولدي  ليوم  �ضياأتي  اأنه  خربته  ك�ضفها  اأنه  اأعرف  وبحيلة 
يده،  يف  بالظرف  ملوًحا  هو  وتلعثم  تلعثمت  اأخي،  اأتى  يرد  اأن  وقبل 

وتركت االأمر بينهما بعد ذلك. 

ذكرى مولدي بعد يومني، ملاذا �ضياأتي خ�لهما؟

ا�ضتاأذنت والدي باليوم التايل للخروج وبعد حماي�ت وافق، ابتعت 
زهرة وث�ثة كتب، وحني عودتي ا�ضطدمت به �ضدفة، تلعثمت بالطبع 
وتلعثم خجً�، �ضاألني عن الوردة وخربته اأنني �ضاأزرعها بالقرب من 



158

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

فكرة  ببايل  خطرت  ثم  كاملة،  احلقيقة  اأخربه  ومل  واأرعاها،  البيت 
حمقاء فقلت:

هل تعرف اأن عيد مولدي غًدا؟ لقد اأح�ضرتها هدية لنف�ضي. �

�ضحك هذه املرة، رنني خا�س اأح�ضبني �ضمعته بالروايات، بهتت 
ده�ضة منه، غري قادرة على اإبعاد عيني، قال ناظًرا يل: 

اأين  � الأثبت  الوقت  اأعطيني  برهة،  تاريخ مولدك كل  ترددي  ال 
اأتذكره.

بهذه  معه  اأتعامل  كيف  اأعلم  ال  اإياها،  واأريته  الكتب  اأم�ضكت 
والده،  وجد  كطفل  لكنني  واالختفاء،  الرك�س  بي  حري  الطريقة؟ 

اأولي�س لدي والد؟ 

نظراته يل تغريت، بدا �ضعيًدا، مل يتخل عن وقاره وجديته، لكن 
�ضيًئا عطوًفا خرج من عينه وفمه وقلبه، اأيعطف علي؟ هنا تراجعت، 
براأ�ضي  متور  للمنزل  رك�ضت  كذًبا.  يكن  مل  والذي  بتاأخري  تعللت 

اأفكار، هل ميكن لرجل مثله اأن يحبني؟ راأى اأبي ما ابتعت فقال: 

ت�ضغلني راأ�ضك مبا ال ينفع. �

ثم  �ضليت  ب�ضرعة،  ال�ضغري  املنزل  ونظفت  الطعام  ح�ضرت   
جلاأت لل�ضاحة التي تغرز االأقدام فيها لكثة الطني والرتاب، م�ضاحة 
كافية الإدخال جذر الزهرة، والقليل من املاء كل ب�ضعة اأيام، زهرتي 
)زهرة �ضالح( هكذا اأ�ضميتها بيني وبني نف�ضي، كل يوم اأجل�س اأمامها 
اأحدثها، اأق�س لها اأح�مي الب�ضيطة، اليوم �ضرت اأق�س هلل وللزهرة.
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يف يوم مولدي، وجدت )�ضاحًلا( اأمام ال�ضاحة كمن يعرب �ضدفة، 
تب�ضمت حيث فهمت، ارتديت ثياًبا ب�ضيطة وغالية بالن�ضبة اإيل، ترجلت 
له بينما يظنني اأبي �ضاأتفقد الزهرة، رفعت يدي لينتبه، واأعرف اأنه 
منتبه من البداية، �ضّلم برفق كعادته، ثم قدم يل كتاًبا عن ال�ض�ة، 

ابتهجت ب�ضدة، كاأنه يعلم خويف الدائم، قال: 

كل عام واأنت بخري، اأريد حمادثة والدك واأخيك. �

ب�ضاأن ماذا؟  �

خفت؛ خلته �ضيف�ضح عن حديثي معه، لكنه فاجاأين برغبته غري 
اأخي  خربت  خطبتي.  يريد  بها،  حلم  خيايل  لكن  منطقًيا،  املتوقعة 
بخطبتي  يرغب  الذي  والدي  وا�ضتعتاب  املحاي�ت  من  الكثري  وبعد 
�ضار  يعلم  كان  والدي  كاأن  الوقت  بهذا  اخلطبة،  متت  اآخر،  لرجل 
غا�ضًبا الأين مل اأوافق على الرجل الذي جاء به، لقد منع عني الزواج 

واملتقدمني الأكث من عامني بعد التخرج، ملاذا ي�ضر االآن؟

كل ما يهم والدي هذه الفرتة اأن يحول البني بيننا، كاأنه يعاقبني 
اأنني اخرتت، اأي�ضتكث احلب علّي؟ اأال يكفي �ضجني؟ 

اأبي لديه اأموال، كل ب�ضعة اأيام يخرج م�ضاء ليعمل، بالبداية ظننته 
يعمل حار�ًضا الأحد املباين، لكنني دح�ضت هذا الفكر، مع الوقت، اإذ 
اأن االأموال اأكث من اأن يح�ضل عليها حار�س ح�ضب ظني ال�ضخ�ضي، 
على  ي�ضاعده  ما  لديه  يكون  وقد  ال�ضكل  بهذا  ي�ضغط  ملاذا  ال�ضوؤال: 

زواجي؟ 
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قررت العمل وهنا تعرفت عليها، ال�ضيدة �ضاحبة ال�ضيدلية، وافق 
اآخر غري مفهوم.   �ضيء  العمل الأخفف من حزين، وهذا  والدي على 
عن  قراأت  بالقراءة،  فراغي  اأوقات  ق�ضيت  نهمة،  قارئة  ال�ضيدة 
احلروب عن هتلر، عن جيفارا، اأحببت وكرهت، �ضعدت وحزنت، لكن 
اأياًما حمدودة، وحينما تبينت املراأة القعيد ماأ�ضاتي  هذا مل يدم اإال 
كل  علمت  لكنني  بالبداية،  نواياها  اأدر  مل  لل�ضلف،  مبلًغا  عر�ضت 
�ضيء، خ�ل اأيام حمدودة حتول كل �ضيء لكابو�س، اأبي ي�ضغط علينا، 

والكوابي�س تطاردين، بئ�س حايل، لكن �ضيئا بداخلي حارب.

اأبي، خربت  اليوم الثامن من ال�ضهر م�ضاء، تذكرت �ضيًئا يخ�س 
)�ضاحًلا( به ون�ضحني اأن اأكتم على االأمر، عّلي خمطئة، �ضمت لكن 
حني هرعت لغرفتي وحلقني اأبي، بكى، �ضاألته عن االأمر ف�ضعق، اأبي 
القا�ضي اأراه وقد ذرا حد نابه، بكيت وبكى، احت�ضنني حتى ال�ضباح، 

كل �ضاعة اأ�ضتيقظ فزعة، اأنظر حويل، هل �ضاأموت؟ هل اليوم؟ 

يف ال�ضباح فتحت عيني م�ضدومة، اأبي الذي مل ينم كان كاملَُخدر، 
اأريد  ال  وتو�ضلت،  بكيت  االآن،  اأنه  خربتني  ال�ضيدة،  اأمامي،  راأيتها 
اأمل  ذراعي،  قلبي،  االأمل،  هاجمني  متهلني،  مل  لكنها  اأريد،  ال  االآن، 
ب�ضدة،  اأبي  ب�ضًرا حتمله من قبل، قب�ضت على م�ب�س  اأن  اأتخيل  مل 
اأرجتف،  وجهي،  ع�ض�ت  وتنب�ضط  تنقب�س  بعيني،  الدموع  ترتقرق 
اأغم�ضت عيني، ال حيلة لدي �ضوى اال�ضت�ض�م، املقاومة تزيد االأمل، 
حتى اال�ضت�ض�م يزيده، علمت اأنني اأودع كل �ضيء، تقياأت القليل مما 

ناولني اإياه حبيبي باالأم�س، ثم فقدت حياتي اإثر نوبة قلبية( 

q



161

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا�ضتن�ضق )ثائر( الهواء مبرارة، التف يبحث عنه وعن النا�س، ال 
اأحد، وجهه متعرق وج�ضده، ال�ضم�س تلفح وجهه كمن يعذبه، اأدرك اأن 

الوقت يقارب الظهرية، كيف هذا؟ 
دلف اإىل املنزل م�ضتنًدا على احلائط، لي�س لعلة ج�ضدية، بل لعلة 
احلزن التي تفقده قواه، ارمتى على االأريكة، اجلو هادئ متاًما رغم 
اأختي احلقيقة ل�ضنوات؟  حياة ال�ضوارع بهذا التوقيت، كيف مل تعلم 

وما الذي علمته عن اأبي؟ هل له ع�قة بكل هذا؟ 
اجلو،  حرارة  رغم  نف�ضه  يحت�ضن  انكم�س،  الذي  ج�ضده  مال 
براأ�ضه،  اأ�ضوات  ال  م�مح،  ب�  باهت  وجهه  اأ�ضد،  بقلبه  الربد  رمبا 
اأنفا�س  ي�ضمع  احلياة،  هناك  بينما  �ضلت؛  اأفكاره  حتى  اأحاديث،  ال 
من  القليل  الهواء،  ذرات  بني  يجولون  كاأنا�ضي  بها  وي�ضعر  الطبيعة 
الغبار املتطاير ي�ضدر �ضوًتا رمبا ال ي�ضمعه الب�ضر العاديون، هو يفعل، 
كاأنه  مرًتا،  كيلو  تبعد  رمبا  طفل  �ضحكة  بعيدة،  نارية  دراجة  �ضوت 
يحيا ببعد اآخر وميتلك حوا�س اأخرى، كاأنه يرى العامل بقلب املوتى، 
رمبا هو حتت الرتاب االآن وال يدري، مل يعد هناك ما هو حقيقي اأو 

اأكيد، كل �ضيء جائز.
 الثالثة ع�ضًرا، رن هاتفه با�ضم )�ضالح(، اأجاب بهدوء ال ي�ضبه 
نربة ال�ضديق، يخربه اأن �ضديقهما )فادي( يف امل�ضفى؛ والده مري�س 
ب�ضدة. مل يغري م�ب�ضه التي ارتداها منذ الفجر، اأزف يف طريقه غري 

مدرك ملا حوله، �ضوى عندما و�ضل اإىل امل�ضفى. 
له  املفجوع مهدًئا، وجهه خمتلف، احلزن �ضنع  احت�ضن �ضديقه 
م�مح خمتلفة، جتاعيد جديدة يف زمن قيا�ضي، ع�ض�ته املرتخية ال 

ت�ضبه روحه الن�ضيطة عادة.
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ارتكنوا �ضوًيا على جدار بارد، مل ي�ضعر )فادي( بالربد الحرتاق 
قلبه، قال: 

ع�ضت كل �ضيء جيد، األهو واأفرح، مل اأ�ضتعد ليوم كهذا، بل مل  �
اأج�ضر على التفكري اأنه �ضياأتي يوم وتعر�س حياة والدي للخطر، 
وكيف اأفكر واأنا التافه؟ الذي ال ي�ضغل راأ�ضه �ضوى كيف �ضي�ضعد 

نف�ضه اليوم؟ 
  اأاأنا جيد؟ �ضيئ؟ يف احلقيقة ال اأعلم، كل يوم كنت اأر�ضم الوجه 
ال�ضعيد، واأخفي وجهي احلقيقي حتى ن�ضيته، اليوم اكت�ضفت اأن 

يل قلًبا ي�ضعر، حني �ضار قلب والدي مهدًدا بالتوقف.
قال )�ضالح(: 

نحن  � تظن،  كما  �ضيء  ال  اأو  �ضيئ  اأنك  لو  الأ�ضادقك  اأكن  مل 
نحبك، نعلم كم قلبك نقي وطيب! اأنت دائًما حي بذهني، حتى 

اأنني كنت اأفكر ماذا �ضرنتدي و)ثائر( بحفل خطوبتك.

عالية؟ اإنها رائعة، حتى اأنها خربتني اأن لديها ع�ًجا منا�ضًبا  �
لوالدي، اأمتنى اأن ينجح.

التهاين  )�ضالح(  قدم  ي�ضتف�ضر  اأن  وقبل  ل��ضم،  )ثائر(  بهت 
ليم�ضح احلزن عن وجهه قليً�، ثم قال برفق: 

�ضتكون بخري، و�ضنفرج جميًعا قريًبا، اأنا، اأنت، والدك، وهذا  �
املجنون �ضديقنا ل�أ�ضف.

ابت�ضم متوقًعا ابت�ضامتهما، على االأقل )ثائر(؛ لكن عقل كل منهما 
م�ضغول. متتم )فادي( ب�ضوت ميكن �ضماعه: 
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اإنني كمن ال يتنف�س، كمن يغرق عميًقا ويختنق ب�ضدة، بل كمن  �
يختنق رغم الهواء النقي حوله، كمن يتعذب ب� رحمة.

 ارتفع �ضوته بغ�ضب ووهن: 

التي  � العملية  حتى  اأن  باإيجاز  يخربين  يريحني؛  ال  الطبيب 
�ضيجريها لن تنجح غالًبا.

قال )�ضالح(: 

اهداأ، كل �ضيء بيد اهلل، ونحن معك. �

مال )فادي( براأ�ضه للخلف، �ضاتًرا م�حمه خلف يده املرجتفة، 
تهتز قدمه بتوتر، انتقل بدوره الأقدام �ضديقيه.

توقف )�ضالح( فجاأة، �ضاألهما اإن كانا تناوال اأي طعام؟ وقبل اأن 
يردا اختفى من اأمامها؛ هو يعلم االإجابة، اأحدهما ال ميتلك نقوًدا، 

واالآخر منذ ال�ضباح يف حالة هلع.

-ح�ضب  بعقله  ما  الأن  اجللل  باالأمر  اإح�ضا�ضه  فقد  التائه  )ثائر( 
بـ  فاأجابه  فتاته،  ا�ضم  عن  م�ضتف�ضًرا  حاجبيه  قطب  اأخطر،  ظنه- 

)عالية(. 

 مل تقل هذا اال�ضم من قبل. �

اأجاب بانفعال وا�ضتنكار: 

بالطبع قلت، ال اأعلم، هل يهم هذا؟  �
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تراجع مدرًكا احلماقة التي اأقدم عليها، والتي لي�ضت حماقة كلية، 
معتذًرا قال: 

اأعتذر، يبدو اأنني جمنون كما قال �ضالح. �

الطازجة  غري  املخبوزات  ببع�س  حممً�  عاد  قد  ذكره  وعلى 
لهما.  ا�ضتجاب  وبالكاد  ياأكل،  جعله  حاوال  ال�ضاخنة،  وامل�ضروبات 
يتمتمون  وراءه،  وهم  اأخرى  لغرفة  الوالد  وانتقل  العملية  انتهت 
ميورون  اأ�ضابعهم،  ويطقطقون  �ضفاههم  يع�ضون  واالأذكار،  بالدعاء 
من  قريبه  بدخول  الطبيب  �ضمح  حتى  وذهاًبا،  جيئًة  الغرفة  اأمام 

الدرجة االأوىل فقط، حتت اإجراءات م�ضددة.

ا عليه  يرتاح )�ضالح( جال�ًضا، حتى وجد )ثائًرا( منق�ضً كاد  ما 
ب�ضوؤاله: 

ما الذي قالته لك حنان عن اأبي؟ �

ات�ضعت عينه؛ م�ضح بجبينه غري املتعرق بيده ليخفي اأثر القلق، ثم 
قال بثبات مهرتئ: 

تعرف الفتيات، اأحياًنا عقلهن يثري ال�ضكوك حول اأوهام. �

تلفت حوله ثم عاود احلديث بوجه جاد خميف: 

فادي  � و�ضيقتل  قتلي  يريد  قتلها  وما  احلقيقة،  عن  تعلم  هي 
م�ضتغً� مر�س والده، نف�س ال�ضيء الذي قتل باردي�س.

انتبه له، كاأن حديثه املجنون يحمل �ضيًئا من ال�ضحة، �ضاأله ثانيًة 
عما قالت اأخته، فاأجاب بخجل وتوج�س: 
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هي ال تعلم عمل والدك الليلي وال اأنت، وراأته يف ليلة اأمام قرب  �
ما يفعل �ضيًئا، وعندما ا�ضتدار اختباأت، تظنه نب�س قرب ما اأو 

له ع�قة ب�ضيء �ضيئ، اأنت االآن تظن مثلها؟ 

االأفكار التي تدور براأ�ضه حتريه وتلجم فمه، ا�ضتطرد �ضديقه: 

اأنت تظنه يف�ضلها وهي تظن  � اأنه قا�س،  اأعلم  ا�ضمعني جيًدا، 
بالقرب  لي�س  الأنه  الظنون  به  تظن  اأن  ال�ضهل  من  النقي�س؛ 

الكايف منكما.

الغريب ف�ضاأله  لذاكرته حديث )ثائر(  اأعادت  ال�ضمت  ثواٍن من 
عن ق�ضده.  تنف�س )ثائر( بعمق يعد اأنفا�ضه وحنجرته ول�ضانه لطرد 

الهم الذي يحمله، قال: 

لي�ضا  � والدي،  �ضديق  عمران  ا�ضمه،  هذا  كان  اإن  عا�ضم، 
كوابي�س  جمرد  تكن  مل  لك  قلتها  التي  الق�ض�س  ب�ضريني، 
وه�و�س لرجل فاقد عقله... »حاول مقاطعته ا�ضتنكاًرا لكنه 
مل يتوقف: »هناك كتاب يقروؤه ال�ضخ�س، مير مبرحلة كوابي�س 
وه�و�س، يقع يف �ضيقة ما ومن حيث ال يدري يظهر �ضديق اأو 
جار، اأي �ضفة، �ضخ�س من ذوي االحتياجات اخلا�ضة، يعر�س 
ا، يبهجه باآخر اأيامه حتى،  عليه م�ضاعدته، مثً� ي�ضفي مري�ضً
راأيت حنان  ا حتى  اأظنها ق�ض�ضً ثم يقتله بذبحة قلبية، كنت 

مثلهم.

انتف�س )�ضالح( ثائًرا: 

ما الذي تهذي به؟ كيف راأيت حنان؟ يبدو اأنك جننت بحق. �
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فكر )ثائر( �ضريًعا ثم قال: 

عن  � كتاًبا  لها  اأح�ضرت  ولقد  مولدها،  يوم  عن  خربتك  لقد 
�ضالح، مل  وردة  اأ�ضمتها  وردة  ابتاعت  ولقد  اأتذكر؟  ال�ض�ة، 
تخربك با�ضمها لكنها تهتم بها؛ واأنت �ضاألتها عنها، �ضدقني 
لقد راأيت كما لو كنت هي وفهمت كل م�ضاعرها، لقد اأحبتك، 

فعلت كل �ضيء الأجل ال�ضعادة، لكنها من املختارين. 

بهت قليً�، اأهي من ق�ضت عليه ما حدث؟ هل يرى فعً�؟  

اأردف )ثائر(: 

�ضدقني، ميكن البحث عن ال�ضيدة التي داينتها مببلغ ال�ضقة،  �
اأمل تعده لها؟ اأتذكر كيف كانت �ضحتها عندما اأعدته بعد وفاة 

حنان؟

فجاأة تذكر، كيف تعافت بهذه ال�ضرعة؟ بدا كمن ي�ضدق ويخاف 
اأن ي�ضدق.

ا�ضمعني جّيًدا يا �ضالح، اأنا خمتار، اأي اأن ال عر�س �ضيعر�س  �
حنان  مثل  ل�آن،  فهمت  ما  هذا  روحي،  اأقدم  والأجله  علّي 
فادي  الكارثة؛  هذه  لي�ضت  اأيام،  خ�ل  �ضاأموت  تقريًبا، 
اأنه  اأنا متاأكد  ا�ضمها عالية،  باردي�س  التي قتلت  الفتاة  ا،  اأي�ضً
�ضاألت  لو  اأنك  ومتاأكد  منهم؛  اأنها  �ضاأعرف  باردي�س  اآراين  لو 
فادي �ضتعرف اأنه يعاين الكوابي�س واله�و�س وامليول النف�ضية 

الب�ضعة، انظر حتى كيف حتول؟
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�ضمتا، ينظر )ثائر( لوجه )�ضالح( يتبني ت�ضديقه، واالآخر عينه 
باالأر�س، كمن ذرا حد نابه فجاأة.

وقفا  االآخر،  هو  واجًما  )فادي(  خرج  حتى  مرت  كثرية  دقائق 
يدعمانه ببقايا الذهن احلا�ضر لديهما، ي�ضعر ب�ضيء غريب بهما وال 

ي�ضتطيع االهتمام، وي�ضعرا بوجوب اهتمامهما وال يقدران...

العمل،  ملقر  الثنائي  اجته  بينما  مرافًقا،  والده  مع  )فادي(  بقي 
يكفيه  ب�ضيًطا  راتًبا  وياأخذ  احللقات  بع�س  ي�ضجل  اأن  )ثائر(  طلب 
للم�ضاء  يعمل  وجعله  العمل  رب  حال  رق  وللغرابة؛  اأيام؛  ب�ضعة 

بالت�ضجيل واالإعادة.

�ضيخ�ضمها رب  �ضلفة  العمل،  نقود من  لديه  منت�ضًيا؛  ملنزله  عاد 
عمله من راتبه حينما ميوت بعد اأيام، يفكر يف )عا�ضم(، �ضديقيه، 

والده و)باردي�س(...

q
هاتفه يرن ويجيبها بلهفة امل�شتاق �هتمام األي �شخ�س به، و�شوت 

مرجتف يبكي يحدثه: 
للم�شفى؛  � نقلها  األ�شتطع  مل  ا،  جدًّ مري�شة  األمي  ثائر،  يا  األمي 

فح�شها طبيب من األقاربنا، هل ميكنك املجيء؟ 
والدتها؛  لغرفة  تبعها  حزين،  ووجه  بهدوء  ا�شتقبلته  منزلها  يف 
باحلقيقة،  مثله  يرى  باألن  يحلم  مل  وثري  فرا�س  على  حراك  بال  تنام 

ورغم كل �شيء مبهر مل يلتفت �شوى لها.



168

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الكلمات ثم غطت يف نوم عميق  ببع�س  اطمئنوا عليها، متتمت 
اإثر الدواء. و�شحت )باردي�س( حالتها، األ�شيبت ب�شيء �شبيه بال�شلل 
الكلي، � تتحدث و� حترك األطراف يدها حتى، تئن فقط، مل يطمئنها 
الطبيب كلية؛ عليها اإجراء عملية قريبة، وعليها ا�هتمام بنف�شيتها، � 

زالت تعاين اآلثار املا�شي. 
جل�شا بنظرات فارغة منها وحمدقة منه، عر�شت األن حت�شر القهوة 
فجاألة وقامت، عادت مبت�شمة، األعدت نف�شها يف املطبخ لتجامل جميئه 
وينقلب احلزن، قالت: األعتذر عن وجهي املتجهم لقد حزنت اليوم 

ب�شدة، هجم علّي ا�كتئاب واخلوف« قالتها مبت�شمة بلطف.
رد بابت�شامة مازًحا: 

منذ متى ل�شت؟ �
تغريت ابت�شامتها املجاملة �بت�شامة تنطق بامل�شاعر: 

منذ عرفتك. �
ا، رفع عينه متاألمًال نظراتها الهاربة، �شاحكًة  تنحنح قليًال وهي األي�شً

�شخرت: 
� تنظر هكذا، � بد األن جاذبية املرة ا�ألوىل قد خف�س وهجها. �

رد ب�شرعة: »على العك�س« ثم هّداأل من حما�شه ملتم�ًشا الرزانة من 
عقله النزق، األردف: »كل مرة األراك، �شيء جميل بك يبني األكرث«

حماولة دح�س خجلها قالت: 
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يبدو األننا �شنبت�شم اليوم ون�شحك كثرًيا. �
حديثهما  خالل  �حق  بوقت  ت�شمعها  األغنية  األهداها  قليًال،  حتدثا 

الرقيق. ا�شتعل براأل�شها �شيء ما، قالت بلهفة: 
ثائر، مل تخربين عن والدك الكثري، هل هو رجل جّيد؟ مثال  �

هل األحب والدتك؟ 
تراجعت �شحكته قليًال، فرك يده وابتلع لعابه، قال بتوج�س:

األبي كان يكرب األمي ب�شنوات عدة، � األعرف ملاذا تاألخر بالزواج؟  �
األعني بالن�شبة لزمنه وقريته؛ رمبا �ألنه رجل �شعب املع�شر.

هل كان ي�شربها؟ �
� األتذكر �شيًئا عنها تقريًبا، و� األريد. �
األتخاف؟ �
� األعرف �شدقيني �

األي جمال  فتح  بالذنب وحاولت  ف�شعرت  باحلزن؛  عينه  امتالألت 
للرتفيه ثانيًة، فحدثته عن �شديقة لها عرفتها من فرتة، قعيدة كاألمها، 
قابلتها يف امل�شفى، ا�شمها )عالية(، تعجب من ا��شم، لكنه ما عتب 

ا. األن �شحك �ألن ا�شميهما يعتربان غريبني األي�شً
تنهدت قائلة: 

�شديقتي كالطفلة؛ دائًما تنظر لكل مكان كاألنها ت�شتك�شفه �ألول  �
األنظر  األنا...  بينما  فيه؛  مبا  وتنبهر  العامل  تزور هذا  كاألنها  مرة، 
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لكل مكان كاألنني زرته مئات املرات، رغم األنها األول مرة، األنظر 
بازدراء كاألنني األحفظ كل مكان واألكرهه، كاألن يل ذكريات �شيئة 

به.
اإغما�س عينك وتخيل امل�شي يف ممر جميل،  � اإن �شئت  ميكنك 

جربيها ا�آلن لثوان وخربيني ماذا �شور خيالك؟ 
بامتعا�شة  حما�شه  لتقابل  فتحتها  بحما�س،  بقوة  عينها  األغم�شت 
مرحة -من باب التظاهر- قائلة: »مل األر �شيًئا«؛ خجل ثم بد� اخلجل 

بال�شحك.
يف  هو  غرق  بينما  وتعود،  والدتها  على  تطمئن  األن  ا�شتاألذنت 
من  يتيقن  الرديء،  مظهره  يتفقد  الدائم،  وقلقه  املحدودة  �شعادته 
عدم تعرقه، ومن عدم اإف�شاد �شعره الق�شري، والذي � ميلك جماً� 
لالإف�شاد، لكنه التوتر الذي ت�شنعه جمابهة �شاب ذي ظروف خميبة 

األمام فتاة ثرية.
جل�شت  املجل�س،  تفارق  مل  التي  بابت�شامتها  دقائق  بعد  عادت 

األمامه حمدقة هذه املرة، قالت ب�شوت خافت: 
القلب يخاف يا ثائر، يخاف الرحيل وكل �شيء معلق هكذا. �

األن  لهذا احلد؟ حاول  يدرك كيف و�شل احلديث  بهت كمن � 
يثنيها عن األفكارها تلك فقاطعته بطلب غريب: 

ننقل  � كاألننا  كال�شحر،  قوي  تاألثري  لها  دائًما  املالم�شة  األن  األظن 
لنهديها  لدينا؛  تكن  اإن مل  نخلقها  بل  البع�س،  لبع�شنا  طاقتنا 
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ملن نحب، �شاألطلب منك �شيًئا، األغم�س عينك و� تتخيل، مد 
يدك، واألنا مثلك، األريد األن األعرف كيف �شيكون؟

املرجتفة  ا�ألنامل  تالم�شت  كامل�شحور،  وعي  دون  لها  ا�شتجاب 
األوً� ثم األم�شكا ببع�شهما البع�س، توقفت الرجفة بيدهما، وا�شتعلت 
بقلبهما، األنفا�شهما تعلو كمن يحارب �ألجل قلبه، وقلبها يدق كما لو 
ثم  لالألخرى  و�شمتها  ب�شرعة  يدها  �شحبت  �شدرهما،  �شيخرتق  األنه 

قلبها ناظرة لالألر�س، وقف هو فجاألة ثم قال: 
يجب األن األرحل، األ�شتاألذنك. �

ثم غادر م�شرًعا.

طوال الطريق يلوم نف�شه، األ� يقدر رجل مثله األن مي�شك األنفا�شه؟ 
كيف يحب من لن تقبله؟ واإن قبلته، األمها لن تفعل؛ ح�شًنا هل �شيرتكه 
والده دون ف�شائح؟  كيف �شتعي�س معه وهو � ميلك جنيًها وي�شطر 

للتذلل لوالده؟ 
هي لن تقبل، واإن قبلت وراألت حياته �شترتاجع، واإن مل تفعل لن 
حتتمل يوًما واحًدا يف حياة مثل حياته؛ وهو يجد �شعوبة يف تقبل 
احلياة معها، هل متوت والدتها فال يردعها األحد؟ األم لها األعمام؟ فرك 
راأل�شه منزعًجا من نف�شه على هذه ا�ألفكار ال�شيطانية، ا�شتغفر اهلل ثم 

عاد للبيت املاألجور بخطى �شريعة. 
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الثامن من ال�شهر، و�شلته ر�شالة من باردي�س م�شاًء على الهاتف، 
تعلمه األنها تركت له مظروًفا األ�شفل الطاولة التي يجل�شان عليها. 

و�شلته  الر�شالة  األن  األو  زمن  منذ  تركتها  فقد  اإذا  مغلق،  املقهى 
ال�شاي واألخذ  للمقهى، طلب كوبًا من  ال�شباح، تدىل  متاألخًرا! يف 

الر�شالة املل�شقة األ�شفل الطاولة يقروؤها:

)عزيزي ثائر،
اأنا ذاهبة، راحلة عن هذا العامل،  هذه ر�شالتي االأخرية لك، 
ومل اأحب اأن اأودع اأحًدا �شواك، والدتي قد تغادر ليهتم بها اأحد 

اأقربائنا.
زينة  بال  الوحيدة  العقد  كلوؤلوؤة  دائًما،  وحيدة  كنت  لقد   
جتاورها، واأرجح اأنني لو ح�شلت على اإخوة لكنت اأو�شطهم حتى 
اأف�شد العقد، حتى التقيتك، رمبا التقيتك قبل اأن اأخربك، كنت 
حزيًنا الأن اأحًدا مل يكرتث لوجودك، لكن اأق�شم يف ح�شرتك يفقد 
الوجود وجوده. لقد اهتممت الأمرك منذ املرة االأوىل التي راأيتك 
حركاتك  ال�شكني،  تلك  بها  حركت  التي  املرة  واأتذكر  بها، 
ي�شتع�شي  ما  ت�شتك�شف  التي  الطفولية  نظراتك  امل�شطربة، 

عليها.
يتوهج  �شوتك  �شراج  اأيامي،  باآخر  يل  اهلل  اأر�شلك  حزين  رغم 
خاجلني  خيال  اأي  من  اأف�شل  هذا  في�شرق،  املظلم  قلبي  بنفق 
يوًما، حبنا يا عزيزي كطفل �شغري رزقنا اهلل به، مل ندر متى كرب 
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ومتى ازداد تعلقنا به؟ متى �شار يافًعا نا�شًجا؟ متى اأراد االبتعاد 
ا؟ وكيف اأدرك اأنه بال روح دوننا؟ كذلك نحن. اأي�شً

اأنك تراق�شني، ترتدي  اليوم مثاًل حلمت  اأحلم بك كثرًيا، 
دائرة  وا�شًعا، تلفني في�شنع  اأ�شود  واأرتدي ف�شتاًنا  حلة �شوداء 
من ال�شعادة ال�شوداء حويل، اأترى؟ حتى ال�شعادة �شوداء، لكنها 
تاأتي منك. �شاأرحل يا ثائر، مل يفهموين قط، حتى حينما �شريون 
ي�شاألونك عني،  رمبا  ال�شبب،  لن يفهموا  بر�شغي  الطويل  ال�شق 

قل لهم مل يحبها اأحد.
اإن �شئمت مثلي،  اأو افعلها  ال تلحق بي، ال تفعل عزيزي، 
اأن  اإن مل حتتمل العذاب اأكرث؛ واأثق بقوتك وقلبك القوي. اأعلم 
للمرة  اأخربك،  اأن  اأريد  لكن  اخللل،  من  الكثري  يحمل  كالمي 

واالأخرية، اأنا اأحبك.
اأطيب التحايا، وحتى لقاء قريب
�شديقتك
باردي�س(
باحًثا عن  املفجوع  بقلبه  وانطلق  يربد وحده  ال�شاي  ترك كوب 
التو  يف  ي�شل  األن  يريد  ميلك؛  ما  كل  دفع  واإن  حتى  األجرة،  �شيارة 
�شعفت  متى  حالتها،  حت�شنت  لقد  يجن،  يكاد  تاألخر،  رمبا  ومينعها، 
هكذا؟ ماذا جد؟ هل حبه ال�شبب؟ هل حاولوا نبذها للزواج برجل 

ثري اآلخر؟ هل �شايقها األحد؟ 
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املرات  ع�شرات  كرره  الذي  ا�ت�شال  ين�شه  مل  امل�شتت  راأل�شه 
األمر �شيارة  طوال الطريق، و� جميب له! و�شل منزلها وكاد ين�شى 
ا�ألجرة، فناداه ال�شائق، نقده مببلغ مل يعه، ثم رك�س للباب يطرقه 
والدتها  الباب  فتحت  يقرتب،  نحيب  �شوت  بدا  يحارب،  كمن 

منهارة، قالت ب�شوت مهتز: »ابنتي يا ثائر، �شاعدين«
رك�س للداخل باحًثا عن غرفتها حتى وجدها، ملقاة على الفرا�س 
نب�شها  حت�ش�س  منهما،  يتنقم  كمن  مقطعتان  يداها  بدمها،  املغطى 
بيده  هاتفه  األم�شك  فائدة،  بال  لكن  الفتحات،  �شد  يحاول  ويدها، 
املدماة، يحاول األن يجري مكاملة منه، ب�شعوبة ا�شتطاع بعد األن م�شح 
ثم عاد ملحاو�ته  لالإ�شعاف،  العنوان  نقل  يده مبالب�شه مرات عدة، 

اليائ�شة، مازًجا دموعه بدمها، ودمها مبالب�شه وجلده...
ا�ألقرباء،  وبع�س  ووالدتها  هو  ملنزلها،  األقرب  مبقابر  الدفنة  متت 
هو  ا�نتحار  ناويًا  ب�شعوبة،  قدميه  يجر  ملنزله  عاد  األحًدا،  يخرب  مل 
ا�آلخر، اإذ كيف يعي�س واألمله الوحيد قد فقد؟ نظرات اجلميع حوله 
ي�شري  بالدماء  األو م�شفق؛ رجل ملطخ  للهجوم  األو متحفز  اإما خائف 

بينهم كالقتيل! 
ربطه  عودته،  حني  ابتاعه  الذي  ال�شميك  احلبل  األم�شك  بامل�شكن 
�شنع  األ�شفلهم،  كر�شي  على  وقف  الغرفة،  مبنت�شف  معلق  مب�شباح 
العقدة، مل مينح نف�شه وقًتا للتفكر ولفها حول جيده. األلقى الكر�شي، 
�شخر  �شديد،  بعنف  رقبته  ا�ألعلى، �شدم  من  احلبل  يده  فاألم�شكت 

خلوفه من �شقوط امل�شباح فلرمبا يوؤذي راأل�شه. 
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ته�شم  رويًدا،  رويًدا  برقبته  �شيًئا  يه�شم  واحلبل  با�ختناق،  بداأل 
ج�شده  ثار  تتاألثر،  و�  تفتته  حديدية،  باألقدام  الزجاج  يدع�س  كمن 
العقدة  حل  حتاول  ويده  م�شند،  عن  باحثة  قدمه  انتف�شت  فجاألة، 
التي ت�شيق كلما حاول حلها، ومت�شك احلبل لرمبا ترفع ج�شده قليًال، 
على  قدمه  طرف  ارتكن  التعذيب  من  ك�شاعات  مرت  ثوان  وبعد 
األحد األطراف الفرا�س البعيدة، بالكاد متا�شك حتى األبعد احلبل و�شقط 
ا، وجلميل حظه مل ي�شقط امل�شباح، لكنه �شنع �شدًعا باحلائط  األر�شً

�شيحا�شب عليه بالتاألكيد. 
األم�شك هاتفه يت�شل بها، ير�شل الر�شائل امل�شجلة ب�شوت مبحوح، 
يتو�شل األن ترد، يدعو اهلل األن ي�شتيقظ، ي�شم الدماء مبالب�شه ويبكي، 
ي�شعل ويبكي، ملاذا خانه ج�شده؟ ما الذي جعله يتم�شك باحلياة بينما 

تعاقد معه على اللحاق بها؟ 
قلبه يحرتق، كما لو األن عذاب العامل جتمع به، ورغم ا�حرتاق 
ي�شعر بربد �شديد، كاألنه قطعة ثليج، ي�شرب ا�ألر�س بقب�شة يده حيًنا 
حتدث  األن  اآلمًال  ا�ت�شال  يعاود  حيًنا،  �شامًتا  احلائط  على  ويرتكن 
األنها  ظنونهم  من  وينقذها  ويخرجها  قربها  ينب�س  األن  يفكر  معجزة، 

ماتت.
روحه تغادره دون انتحار، لقد مات، � زال يتنف�س رغم حنجرته 
ال�شعيفة وقلبه امل�شتعل، وج�شده املتحرك، لكنه ميت، انتهى متاًما...

q
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و�ضل اإىل منزله حامً� بع�س املاأكوالت اخلفيفة، تعكر مزاجه فور 
روؤيته )عا�ضم( والذي قال: »عرفت ما راأت حنان« �ضمعها براأ�ضه.

اأوماأ فقط بنظرات غا�ضبة متجهمة، قال: 

اأال تريد اأن تعرف كيف ت�عبنا ووالدك بك؟  �

نظر اإليه مب�ضد قائً�: 

ا  � ال اأريد �ضيًئا، واإن كان ال بد لك من قتلي فاأريد اأن اأرى �ضخ�ضً
اآخر، رغم ذلك ال اأريد منك �ضيًئا، ال عهد بيني وبينك.

ابت�ضامته الواثقة املثرية للغ�ضب مل تتغري، قال: 

ال�ضخ�س  � لهذا  وجود  ال  اأخربك،  دعني  اللعبة،  تدرك  مل  اإذا 
الذي تتحدث عنه، وهم هو اأعني، اأو هي.

ثار �ضارًخا بوجهه: 

اأنت الوهم، ال اأحد حقيقي مثلها، واإن كنت تريد اأن تت�عب بي  �
االآن ف� ترهق نف�ضك، لن اأذعن لك.

�ضوت  وا�ضتغاثات،  �ضراخ  فجاأة،  اأ�ضوات  راأ�ضه  على  هجمت 
)باردي�س( تناديه ب�ضوتها الرقيق، كاأنه يحمل وجهها املبت�ضم، لكنه 

حتول ل�ضحكة �ضاخبة خميفة، وحتولت كل االأ�ضوات االأخرى...

اأم�ضك راأ�ضه جاثًيا، �ضرخ: »توقف، توقف!«

توقفت االأ�ضوات وعاد ال�ضوت ثانية: 
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اإن اأردت احلقيقة عليك اتباعي، اأنا ال اأكذب، هي من خيالك،  �
اأو من خيال اأحد غريك اأر�ضلها لراأ�ضك.

هز راأ�ضه نافًيا مردًدا: 
كاذب ملعون، حقري وكاذب. �
راآها؟ عندما ذهبت ملنزلها فيما بعد من قابلك؟  � من غريك 

اأين  �ضمعوا عنها فقط،  واأبوك  اأ�ضدقاوؤك  األي�س كذلك؟  فارغ 
هي؟

وقف )ثائر( فجاأة، قلب بني بع�س حاجياته واأخرج ر�ضائلها، قال:
هذا دليل كاف. �

مل يتحرك الرجل وكاأنه ي�ضخر من دليله؛ فتح اأول مظروف فوجد 
ورقة بي�ضاء فارغة، جميعهم فارغون، هجم عليه مم�ضًكا بياقته: 

اأين الر�ضائل؟ كيف اأخفيتها؟ �
ال اأكذب عليك، اتبعني لتفهم، خدعة �ضنعناها مع والدك، قل  �

مقلًبا، اأاأعجبك؟
توقف عن الكذب اأيها احلقري، ال اأ�ضدقك ولن. �
للمرة  � اأقول �ضحيح،  ما  اأن  وتعلم  اأفعل،  ال  الأنني  تكذبني،  وال 

االأخرية اتبعني.
ثم التف خارًجا، تبعه )ثائر( ليكمل ثورته، مل يكد يتحدث حتى 
ومل  )عا�ضم(  عن  بحث  �ضارد،  بينهما  وهو  �ضديقاه  جنازة،  راأى 

يجده، �ضرخ: 
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اأريد باردي�س ال اأريد والدي، اأيها احلقري الكاذب. �

البي�ضاء  م�ب�ضه  خلف  راآه  حتى  القرب،  من  اإرادًيا  ال  اقرتب 
االأخرية...

q
تت�ضخ  دراجات،  يوؤجر  بال�ضارع،  باالأحجار  يلعب  �ضغري  )طفل 
قم�ضانه ويبدلها ب� اكرتاث، حيث لديه الكثري الكثري، رمبا خم�ضة 
واأم  اأب مهند�س  به،  باأ�س  للذكور هذا عدد ال  بالن�ضبة  �ضتة، لكن  اأو 
ربة منزل ترعاه، حياته هي ال�ضحك والرباءة، خوفه الوحيد اأقرباوؤه؛ 

رجل غني �ضعيف ال�ضخ�ضية كوالده مطمع للجميع حتى اإخوته. 

اأدر�س  ب�ضاطتها،  بكل  رائعة  )اأحمد(، حياتي  اأنا  هو  الطفل  هذا 
واأتفوق، اأح�ضل على املكافاآت واللعب مع اجلريان. حني اأمتمت الثالثة 
ع�ضرة، اأ�ضيبت والدتي باملر�س اخلبيث، نخاف ذكر ا�ضمه، كاأن من 
ينطق به ي�ضيبه، بالبداية ظننت اأمي نطقت به، لكن ب�ضماعي كلمات 

الطبيب فهمت اأنه مر�س كاأي مر�س، لكنه مميت ل�أ�ضف.

�ضباًحا  �ضراخها  اأ�ضمع  معها،  نتحدث  واأبي،  مرافًقا  معها  بقيت 
واأنينها ليً�، كل �ضيء معد بجانبنا، �ضلة املهم�ت، الع�ضائر، بع�س 
اأوردتها  ف�ضدت  حتى  يدها  عن  تنقطع  ال  املحاليل  املهمة،  االأدوية 
ل�ضحب  لرقبتها  وجلاأت  وقدميها  يدها  املمر�ضات  تركت  املحرتقة؛ 

الدم!

وهم  من  �ضنوات  بامل�ضفى،  واحلجز  للمنزل  العودة  من  �ضنوات 
ال�ضفاء واأمل املوت للراحة، بداأتها اأمي باحلزن، واأنهتها مبت�ضمة كاأن 
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انت�ضارها على املر�س هو الر�ضا وال�ضعادة، اأبي كل ليلة يحت�ضنها، 
يقبل جبينها، ب�ضكل ما قلت زياراته ومرافقته لنا، وبقيت معها، اأذاكر 
واأجتهد اأمامها لت�ضعد، وبدًال من اجلميع األعب معها، حفظت االأدوية 
والع�ج وقررت اأن األتحق بالطب الأعالج كل من يعاين كاأمي، دعوت 
اأنتهي منها واأنقذها، وقد كان �ضهً� هذا اخليال  اأن حتيا حتى  اهلل 

بالن�ضبة ملراهق متهور مثلي.

البيت  كاحلال،  احلال  يعد  مل  للمنزل،  عدنا  ع�ضرة،  التا�ضعة  يف 
�ضرقت  التي  الدنيا  من  غا�ضب  اأبي  بامل�ضاكل،  مليء  �ضاخب  مهمل 
منه اأمي، واأنا غا�ضب لوحدتي، ال اأ�ضدقاء حقيقيني، هذا ما تعلمته 
من اأزمتي، ينتظرون �ضقوطك ليطعنوك، اإن كان التخلي طعنة فقد 
طعنوين. بئ�س حالنا واأغرم اأبي حتى ثقل كاهله؛ فقررت العمل بغ�س 

النظر عن رف�ضه.

اأننا منلكها، يعمل  التي يظنون  اأقرباوؤنا ال يهتمون �ضوى بالثوة   
�ضرت  حني  �ضدفًة  عرفته  ما  هو  ليً�،  ونادل  نهاًرا  كمهند�س  اأبي 
لوالدتي،  الزيارات  يقلل  جعله  ما  وهو  معه،  ليً�  املكان  بنف�س  نادًال 
ال�ضائقة  وّحدتنا  رحيلها. هداأت خ�فاتنا،  اإ�ضافة خلوفه من ظفر 
املالية، باملنزل ننم ونغتاب الزبائن، ويخربين اأبي غمًزا عن الفتيات 
اأن  راأ�ضه، كيف يل  الفكرة عن  تلك  اأقطع  ثم  اأنا  اأخجل  اجلمي�ت، 
اأحب واأربط امراأة بجانبي دون زواج؟ األ�ضت رجً�؟ يفخر بي اأبي، ثم 

يحمل هًما ثانية، كيف �ضاأتزوج مع كل هذه الديون؟

والدي  يرتكني  مل  العلوم،  بكلية  والتحقت  الدرا�ضي  العام  ابتداأ 
اأن  ميكنني  اأنه  ثم  بها،  االلتحاق  اأرادت  والدتي  اأن  خربين  للحزن؛ 



180

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

عملي  مع  خا�ضة  �ضعبة،  كانت  ا،  اأي�ضً املر�ضى  واأعالج  عاملًا  اأ�ضبح 
امل�ضائي، لكنني اجتزت كل �ضيء احلمد هلل.

واأبي يتدهور، مذ ماتت والدتي وهو يذبل، حبهما  اأخرى  �ضنوات 
واحًدا،  �ضيًئا  اأو  مقد�ضني،  �ضيئني  واحلب  الزواج  اأرى  جعلني  الذي 

ا بخ�ضو�س هذه االأمور. اأنبت يف �ضدري حذًرا وحر�ضً

بالعام االأخري اأنهينا التلي من الدين، وارتاح اأبي كمن ُوجد بالعامل 
لهذه املهمة فقط، �ضاألته الراحة باملنزل والأبقي اأنا على العمل، مت�ضك 
ما يجربنا، حاجياتنا  يعد هناك  اأقنعته؛ مل  لكنني  مبدئًيا  بالرف�س 

قليلة، هو مهند�س واأنا نادل حلني تخرجي.

مل  ولباقتي  ف�ضاحتي  رغم  عدة،  لوظائف  وتقدمت  تخرجت 
يقبلوين، العمل يحتاج خربة، اأي �ضنوات من العمل، ح�ضًنا من الذي 

يعطيني اخلربة؟ 

منذ  فاأعمل  ثمانية؛  من  بدًال  �ضاعة  ع�ضرة  اثنتا  كنادل  عملت 
ال�ضباح ثم اأعود الأح�ضر الطعام، اأتناوله مع والدي واأرجع لعملي.

يف �لثاين ع�سر من يناير

بي�ضاء  راأيتها،  حتى  اأغادر  كدت  وما  ال�ضباحي  العمل  اأنهيت 
ال�ضم�س  اأ�ضعة  بع�س  ت�ضللت  االأمطار   رغم  ع�ضلية،  عينها  كالقمر، 
لت�ضيء عينها فتاأ�ضرين، دلفت للمطبخ �ضريًعا مرتدًيا م�ب�س العمل 
بني تعجب اجلميع، اأوقفت زميلي املتجه اإليها واأم�ضكت قائمة االأطعمة 
وامل�ضروبات، متجاهً� اأهلها و�ضعتها اأمامها، مل ينظروا يل حتى، ومل 

ي�ضكروين، تنحنحت قائ� لها: 
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امل�ضروب،  � هذا  بتناول  اأن�ضحك  باخلارج،  غزيرة  االأمطار 
نقدمه رائعًا، �ضيفيدك، هل حتتاجني املحارم؟

واأقدمها  حمارمها  اأ�ضرق  اأخرى  لطاولة  وهرعت  ردها  اأنتظر  مل 
حممً�  وعدت  للداخل  رك�ضت  بهم،  طاولتها  امت�ء  رغم  لها، 
بزجاجات املاء كهدية من املقهى لهم، بالطبع الهدية مني، لكن كل 
اقرتحته  الذي  امل�ضروب  طلبت  اأخرًيا،  فعلت  وقد  يل،  لتلتفت  هذا 
مبت�ضمة؛ انفرجت �ضفاهي فا�ضحًة رعونتي، ثم دخلت ثانية، اأو�ضي 
العامل اأن يزين الكوب، اأقرتح بع�س االإ�ضافات، والتي بالطبع �ضاأدفع 

ثمنها.

اأحد،  يحتاجني  رمبا  الطاوالت؛  اأراقب  طاولتها  بجانب  وقفت 
وبالطبع كنت اأراقبها هي بكل حوا�ضي، اأن�ضت ل�ضوتها، واأركز فيما 
تقول: »اأبي، كلية كهذه ال اأحبذها، اأريد االلتحاق بالعلوم ك�ضديقتي«، 
بدا والدها غري مقتنع، والأننا جمتمع يهتم بال�ضهادة تدخلت �ضريًعا: 

�ضيدي لقد �ضمعت )كلية العلوم( �ضدفة، هل تلتحق ابنتك بها؟  �

قوية  بنربة  رد  ثم  التدخل،  على  ا  اعرتا�ضً حاجبه  الرجل  رفع 
�ضاخطة: 

ال لن تدخلها، ما �ضاأنك؟ �

ردت هي �ضاترًة اإحراجي ب� وعي: 

اأبي، �ضاأ�ضبح عاملة، اأتعلم �ضاأعمل بال�ضيدلية اإن اأحببت، لكن  �
لدي فر�س اأخرى.
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قلت ثانية: 

معها حق ومعك حق، العمل �ضعب خلريج علوم، لكن كمظهر  �
اجتماعي ميكنك االلتحاق بكلية اأخرى، ماذا يا �ضيدي لو اأنها 
التحقت مبا حتب ومل تنجح به؟ اتركها تختار لتتحمل النتائج.

وبدا الرجل القوي مقتنًعا، بالطبع فقد دخلت له من مدخل العقاب 
وامل�ضئولية، الذي يتبعه كل الغ�ظ؛ تراجع معها قليً� و�ضارت تتدلل 
لفًظا،  لي�س  يل،  حديثها  اأن  اأ�ضعر  مرة  كل  ويف  موافقته،  وت�ضتجدي 
لكن �ضعوًرا، وقد �ضار حقيقًة حني ا�ضتنجدت بي الأنقذها مت�ضائلًة اإن 
كنت اأعرف طالًبا بالكلية؛ ابتهجت وارتفع �ضاأين فجاأًة اأمام نف�ضي؛ 

اأنا بطل االآن، قلت: 

اأنا خريج منها، منذ عام تقريًبا وهي... �

قاطعني الوالد: 

اأراأيت؟ هذه نهايتها، �ضتخدمني النا�س. �

اأ�ضررتها يف نف�ضي مرتاجًعا، قلت بوهن: 

اأعمل هنا بعد مر�س والدتي الذي اأنهى نقودنا، وح�ضلت على  �
تقدير مرتفع رغم العمل باملنزل واملقهى، �ضاأح�ضل على عمل 

قريب �ضيدي، لكنني لن اأجل�س كالن�ضاء اأنتظره يف بيتي.

وعدت اأدراجي للداخل األقي م�ب�س العمل، واأرتدي م�ب�ضي التي 
االلتفات  دون  املكان  مغادًرا  مثلهم،  عادي  رجل  اأ�ضبههم،  جتعلني 

اإليهم.
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ابتعت الطعام اجلاهز ل�ضيق الوقت، و�ضردت بعينها املعلقة بي، 
هل اأعجبت بي؟ تبدو �ضغرية اأعرف، لكنها جميلة، املرة االأوىل التي 
اأعجب لهذه الدرجة، هل هذا هو احلب احلقيقي؟ هل �ضنكون كاأمي 

واأبي؟ 

قطع �ضرودي �ضوت والدي: »واأخرًيا، من هي؟«

ُتكّون  ال  بكلمات  متهرًبا  قليً�  تلعثمت  جلًيا؟  علّي  اأيبدو  ذعرت؛ 
جمً� مفيدة، ابت�ضم ناظًرا ل�أعلى قائً�: 

حني قابلت اأمك للمرة االأوىل �ضردت هكذا، اأ�ضعت اأياًما من  �
هامت  لقد  هيًنا،  لي�س  والدك  تعرف؟  هل  والتخيل،  ال�ضرود 
اأي فتاة تراك  يّف تهياًما، كما تهيم يا �ضغريي االآن، واأح�ضب 

�ضتفعل.

مل اأرد، تاأملت ال��ضيء واأنا اأراها فيه، ثم نه�ضت الأتاأمل ذاتي يف 
املراآة، رجل معتدل البنيان، اأ�ضمر الوجه، نظرته حادة حتمل الهموم، 
ا من ال�ضوء. ال اأظن اأن بي  والتي للمرة االأوىل بدت هادئة حتمل بع�ضً
اإن عاب الرجل قلة و�ضامة فقد  اأنا رجل عادي،  اأي امراأة،  ما يلفت 
عابني قبحي؛ واإن عابته قلة نقوده، فقد عابتني، من اأنا لتنظر اإيل؟ 

�ضباح اليوم التايل وجدتها و�ضديقًة لها، وجمُت قليً�، ثم دلفت 
اأبدل م�ب�ضي بغ�ضب، كيف تخرج هكذا بدون اأهلها؟ 

ابتهجت وانتهى  لها،  اأختار  اأن  �ضاألتني  القائمة، طبًعا  لها  قدمت 
�ضمعتها  االختيار.  وتزيني  االختيار  يف  وتفننت  ثواٍن،  يف  غ�ضبي 
تتحدث مع �ضديقتها، يتحاكون عن �ضاب ما، ال يعجبها الأنه ب� حلية! 
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وال  املكان  عيني  جتول  االأمل�س،  وجهي  تفح�ضت  ثم  هذا؟  هراء  اأي 
ا  ترى �ضوى فر�ضي القليلة الأعجبها، ا�ضتدرت وكاأنني اأثبت اأنها اأي�ضً

ال تعجبني قائً� بكرب: 

�ضديقتها  مع  مثلك  جميلة  فتاة  تخرج  اأن  اأي�ضح  والدك؟  اأين 
فقط؟

ليًنا، وقفت  والق�ضوة �ضارت  االأمر  اأف�ضدت  �ضريًعا؛  لعابي  ابتلعت 
فجاأًة كطالب اأمام املعلم، تتلعثم وترد: 

اأق�ضم لقد اأخذت االإذن، اأنا ال اأخرج �ضوى مبعرفة والدي. �

اأم�ضكت �ضديقتها يدها واأجل�ضتها، ثم نهرتني مت�ضائلة عن �ضاأين! 
عدت ملنزيل اأعدُّ ال�ضفات التي تعجبها، كل يوم تاأتي ويزداد يقيني 

اأن �ضعور احلب يخاجلها جتاهي، ويخاجلني.

بعد �أ�سبوعني

وقفت اأمام م�ب�ضي، ثم ارتديت القمي�س االأزرق، لونها املف�ضل 
كما قالت، بنطاًال من اجلين�س الكحلي، �ضعري ق�ضري كما حتب؛ هذا 

يعطي مظهر اجلدية كما تعتقد. ال باأ�س بي. 

قلت:  بلوؤم،  يل  ابت�ضم  عملي،  اإىل  للذهاب  اأبي  اأمام  حت�ضرت 
»ماذا؟«

نظر اأمامه بذات النظرة قائً�: »ربيت حليتك؟ وا�ضرتيت عطًرا 
جديًدا؟ ال �ضيء يا بني ال �ضيء«
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املبالغ  االأناقة  وتبدو علّي  ثنايا حديثه؛  ال�ضحكات بني  تفلت منه 
فيها بالن�ضبة لنادل، حتى لو كنت مهند�ًضا كاأبي لن اأكرتث هكذا.

لها  قدمت  والدها،  مع  جاءت  ال�ضرب،  بفارغ  جميئها  انتظرت 
القائمة كالعادة، واقرتحت عليهما الفطور، ثم هرعت للداخل طالًبا 
االإذن ل�ضراء �ضيء، كنت اأحتجج فقط لرتاين مب�ب�ضي العادية، اأ�ضبه 
اأملك  ابتعت �ضيكوال م�ضتوردة بكل ما  اأح�مها ح�ضب و�ضفها،  رجل 
مبحفظتي، وعدت مبت�ضًما، قدمت بثقة ال�ضيكوال اأمامهما وا�ضتاأذنت 

الأجل�س، بني نظراتها املعلقة ال�ضعيدة، وذهول والدها.

قلت: »�ضيدي، اأريد زيارة منزلكم الكرمي اليوم م�ضاًء اإن مل تكن 
و�ضعت  والدي«.  مع  و�ضاأح�ضر  هنا  العنوان  يل  اكتب  فقط  م�ضغوالً، 
ت�ضتقبلنا  �ضيدي ال  »اإن مل حتبنا  بادرت:  يرد  اأن  اأمامه وقبل  الورقة 

ثانية، اأرجوك اقبل االآن فقط و�ضتعرف اأن ابنتك يف اأيد اأمينة«

اأتوق للعودة الأخرب والدي مبا  كتبه وعدت للعمل مليًئا بال�ضعادة، 
فعلت.

والذي  والأمي،  يل  واحرتامه  اأبي  ب�ضخ�ضية  وانبهر  الرجل  اأحبنا 
عمل  على  بح�ضويل  اإياه  ممنًيا  الرجل  اأمام  كثرًيا  مدحني  بالطبع 

ا. قريب، وامت�ك �ضكن قريب اأي�ضً

متت اخلطوبة مع اال�ضتعداد للزواج خ�ل �ضنوات، تكمل درا�ضتها 
ثم نتزوج؛ لكن القدر مل مينحنا تلك الفر�ضة، تويف والدها واغتّمت؛ 
وخ�ل ث�ثة اأ�ضهر تزوجت والدتها برجل كال�ضيطان، جعل االأم تر�ضد 
ل�أ�ضف  لكن  الزواج،  على  فاتفقنا  لرتحل؛  وتراوغها  االأخطاء  لها 
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�ضتعي�س معنا مبنزل والدي، وهذا يجعلني اأ�ضفق عليها؛ ت�ضتحق احلياة 
الكرمية واخل�ضو�ضية، ال اأحد من اأهلها ي�ضاأل عنها واأهلي ال ي�ضاألون، 
اإن قابلونا على الدرج يلقون �ضمومهم لتزعجها وتزعجني؛ يد  فقط 
اأبي احلانية ربتت على كتفها كوالدها املتوفى؛ واأنا الذي حملت هموم 

ا اأن اأعو�ضها. عملني يف اآن واحد حاولت اأي�ضً
اأ�ضتطع  مل  لكنني  زهيد،  مببلغ  للتحاليل  مبعمل  عمً�  وجدت 
�ضاعات  لثمان  عاد  كنادل  وعملي  �ضند،  الأي  بحاجة  فاأنا  الف�ضال؛ 

كال�ضابق براتب اأعلى خلربتي، وم�ضاندة من رب العمل. 
مرت �ضنتان، هداأ القلق وانق�ضت اخل�فات، كل �ضيء اأ�ضبح رائًعا 
اجلزء  اإنه  م�ضى،  ما  كل  متنا�ضيني  اجلديدة،  حياتنا  على  واعتدنا 
ب�ضرى  يل  اأزفت  الذي  اليوم  ذلك  منه  واأف�ضل  حياتي،  يف  االأف�ضل 
اإن  املنزعجني،  االأقارب  اأ�ضوات  �ضنخر�س  االآن  االأول،  بابننا  حملها 

�ضايقها اأحدهم �ضاأفقاأ عينه بحملها. 
طار اأبي بحفيده وانهمك يف عمله ي�ضرتي له امل�ب�س، ا�ضرتى ما 
مواعيد  �ضبطت  واأنا  �ضرب؛  دون  -حت�ضًبا-  والذكور  االإناث  ينا�ضب 
كانت  -ل�أ�ضف-  والتي  الطبيب،  مع  ال�ضحية  حالتها  الأتابع  عملي 

�ضيئة، حتتاج مبالغ مالية للعناية بها.
احلال ي�ضيق ويفرج، اأبي يدعو لنا، وهي كل يوم حتدث �ضغرينا، 

تعده بكل اأح�مها واآمالها، تعده حبنا واأن ن�ضبح له قدوة خرية.
بال�ضهر الرابع تويف والدي، مل مير�س ومل يبد اأي مقدمات، فقط 
ومع  مات،  لكنه  للموت،  يدعو  �ضيء  ال  املزمنة،  ال�ضن  كبار  اأمرا�س 

موته انهار كل �ضيء...
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هجم علينا االأقارب يطالبوننا باإيجار �ضقتنا، ذهلت الأ�ضباب عدة؛ 
لتوه ميت اأبي ويطالبونني بالنقود؟ ومن قال اإن بيتنا ماأجور؟ منتلكه 

منذ عقود. 

لع�ج  بخ�س  بثمن  املنزل  والدي  باع  احلقيقة،  مبعرفتي  وفجعت 
والدتي، ثم وقع عقد اإيجار اأغلى مما يجب دفعه، وخ�ل ال�ضهرين 
زوجتي  ب�ضحة  اهتم  بالطبع  موؤجً�،  الدفع  ي�ضتطع  مل  االأخريين 

وتلهفه على احلفيد الذي لن يراه، ون�ضي الدفع.

ح�ضبت اأموال ال�ضهرين ودفعتهما، ول�أ�ضف تزامن االأمر مع نهاية 
العقد، وقد رف�ضوا جتديده؛ اإذالًال يل ولذكرى اأبي ال�ضريف.

اأفعل  ماذا  قاال،  كما  يومني  خ�ل  زوجتي  مع  حاجياتي  مللمت 
للم�ضكينة؟ اأاأخذتها من بيتها لتذل؟ ما ذنبها؟ اأاأنها حادتني بطريقي؟  

مت�ضك ذراعي واأم�ضك بها، تبكي واأبكي، واأخمد احرتاقي وبكائي 
جرًبا اأمامها، ما اأ�ضعب قهر الرجال! 

الثمن،  للمبيت، كل �ضيء باهظ  بالطريق نبحث عن مكان  �ضرنا 
قررنا املكوث بفندق ليومني مببلغ مرتفع حتى اأجد حمً� منا�ضًبا.

وقت  ال  مراعاة،  حتتاج  التي  زوجتي  اأو  اأبي  على  حلزين  وقت  ال 
للعمل، اأبحث واأبحث، حتى نهاية اليوم الثاين قبيل مغادرتنا الفندق، 
اإن  وما  يده  اأم�ضكت  الطريق،  عبور  يطلب  كفيف  برجل  ا�ضطدمت 
اأم�ضكتها حتى �ضاألني عن رجل يبحث عن عمل مع م�ضكن، اأي رجل 
فقري، �ضاألته متلهًفا عن االأمر، وعلم اأنني اأحتاجه، طلب اأن اأتبعه وقد 

فعلت.
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املقابر، بيت على طرف املقابر، العمل هو دفن املوتى، واملنزل هو 
غرفتان! دلفت بقلب منهار، غرفة داخلية بها خزانة م�ب�س ومكتب 
اأن ي�ضبح مقعًدا  بها �ضرير �ضغري ميكن  �ضغري و�ضرير، واخلارجية 
الداخلية،  للغرفة  بالطبع  اأحدهم  مفرقة،  مقاعد  ث�ثة  لل�ضيوف، 
لكن  باملطبخ  اخلا�ضة  االأجهزة  بع�س  غرفة،  بكل  �ضغري  كومود 

م�ضغرة، وحجرة ا�ضتحمام �ضغرية و�ضيقة.

ونفقتها  ع�جها  تكفي  اأموايل  هنا؟  املرفهة  زوجتي  اأجتل�س 
منك�س  عدت  ثم  وافقته  اإيّل؛  بالن�ضبة  مظلم  وامل�ضتقبل  احلالية، 
على  م�ضتلقية  كانت  م�ضارحتها،  من  خجً�  اآمامها  ذليً�  الراأ�س، 
فرا�س وثري، تّدعي الر�ضا وتنظر اإيل برفق، م�ضفقًة على حايل الرث، 
اأم�ضكت يدها ناظًرا ل�أر�س، قلت: »حبيبتي، وجدت �ضيًئا، لي�س كما 

نتخيل، لي�س حتى كاأ�ضواأ االحتماالت، لكنه يظل م�ضكًنا«

الدموع  مئات  �ضالت دمعة من  التلفظ،  اأ�ضتطيع  ال  ريقي،  ابتلعت 
القابعة بعيني، مل جتد لنف�ضها مفًرا �ضوى الهرب من التكد�س، اأردفت 
�ضاحميني«،  اأعتذر  اأعتذر،  اأنا  املقابر،  بني  »بيت  متح�ضرج:  ب�ضوت 
راأ�ضي  على  براأ�ضها  مائلة  واأجه�ضت  وانتحبت،  بالبكاء  اأجه�ضت  ثم 
املنك�س، و�ضاغطة بيدها على يدي، مرت دقائق على هذا احلال حتى 

قالت: »�ضيي�ضرها اهلل، متى نذهب؟ االآن؟«

رفعت راأ�ضي ناظًرا لعينها احلمراء، ثم اأوماأت.

االأخرى  بيدي  جبينها،  قبلت  ووجهي،  وجهها  الأغ�ضل  اأ�ضندتها 
حملت احلقائب جاًرا اإياها ل�أ�ضفل. 
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هم�ضت  توج�ًضا،  ذراعي  حول  ذراعيها  لفت  الكفيف  راأت  عندما 
يل: »هل هذا هو؟«؛ رمبا اأرادت اأن تخربين اأنها خائفة، لكن ال ميكنها 
ال�ضغط علّي اأكث من هذا. ذهبنا معه بروؤو�س منك�ضة خائفة، قلوب 

واجفة واأرواح م�ضجورة...

اأ�ضهر وقد ازداد اخل�ضم من راتبي، حيث علّي العودة من  مرت 
اأكث،  املادية  الدفن دائًما، ا�ضطربت مواعيدي و�ضاءت حالتي  اأجل 
ادعيت  قرو�ًضا،  ت�ضاوي  ال  باأطمار  واحتفظت  اجليدة  م�ب�ضي  بعت 
اجلهل خمافة االإ�ضفاق والت�ضفي، الذي ال مربر له لكنني وجدته باأول 

عملي هنا.

اأمه،  كعني  فقط  عينه  ل�أ�ضف،  ي�ضبهني  الطفل،  زوجتي  و�ضعت 
وهذا اأجمل ما فيه، و�ضعته بني املقابر حيث اأح�ضرت الطبيب فجاأة 

للمنزل؛ اإذ كيف اأ�ضري بها حتى ن�ضل للطريق ثم اأوقف �ضيارة؟ 

احت�ضنته واحت�ضنتها وتركت اجلنني معها تتاأمله وتبكي، وخرجت 
اأتذل زوجتي وابني مًعا؟ اأهكذا يولد ابننا؟  اأبكي،  للغرفة اخلارجية 
القهر  هو  وكمدهم،  الرجال  قهر  عنه  يقولون  ما  هذا  يعي�س؟  اأهنا 
�ضعري  بني  يت�ضلل  الذي  االأبي�س  وال�ضعر  جيبي،  يف  الفقر  قلبي،  يف 
يوًما بعد يوم، هداأت من نف�ضي قليً�، ودلفت للغرفة حتى ال اأتركها، 
م�ضحت بيدي على راأ�ضها، ثم قبلتها وقبلت اجلنني، اأخرجت م�ب�ضه 
وهناك  م�ب�ضك،  هذه  بني  يا  انظر  مدلً�،  والدي  ا�ضرتاها  التي 

ا.  م�ب�س اأختك اأي�ضً

قالت بوهن: 
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يا اإلهي! هل تريد اأن اأمر بهذا االأمر ثانية؟ �
ا ومم�ضًدا �ضعرها:  قلت مدلً� اإياها اأي�ضً

حتى  � �ضيء،  كل  يف  اأريدك  متاًما،  ي�ضبهك  بطفل  اإال  اأقبل  لن 
اأطفالنا.

تب�ضمت برفق ثم نظرت للطفل قائلة: 
انظر كم هو �ضغري وجميل! هل لديك ا�ضم؟ �

رغم كثة االأ�ضماء براأ�ضي ادعيت اأنني مل اأفكر قط باالأمر، قالت: 
�ضاأ�ضميه ثائًرا، رمبا يثور لفقراء العامل فيما بعد. �

�ضحكت قائً�: 
حبيبتي الثائرة اأ�ضبحت بطلة تنجب االأبطال. �

مل نعلم كيف نعتني بطفل؟ نرجتل حيًنا ونذهب للطبيب اأحياًنا، 
والنقود كاأمنا تختفي، لكنني دائًما خائف، خائف عليها وعلى الطفل، 
خائف من تق�ضريي، يكفي حالنا الو�ضيع هذا... النقود تنفد، زوجتي 
لن  اأملك،  ما  كل  اأعد  �ضوًيا،  الطعام  لنعد  ال�ضوق  حاجيات  تنتظر 
يكفينا، ماأزق ب�ضع اأوقعتنا به الظروف، ابتعت بع�س االأ�ضياء الب�ضيطة 

التي اعتدنا عليها موؤخًرا، وعدت حرًجا واهًنا.
لقد تغريُت، وتغريت زوجتي، �ضعف وجهي و�ضحب، نق�س وزين 
اأحبتني  التي  اجلاذبية  بع�س  بي  كان  اإن  كاجلثة،  �ضرت  للن�ضف، 
�ضيدة جميلة مثلها  يبقي  الذي  الوحيد  ال�ضبب  الأجلها، فقد فقدتها! 

معي هو ال��ضكن الذي متلكه. 
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ال  اأم  اأ�ضفقة  اأعرف  ال  بابت�ضامة  وقابلتني  متعرًقا،  للمنزل  دلفت 
زالت حتبني؟ لقد اأف�ضدُت حا�ضرها وم�ضتقبلها وم�ضتقبل اأبنائنا، من 

تر�ضى بذلك؟ 

وكاأنها �ضعرت مبا اأفكر، فدنت مني قائلة: »اأنا اأحبك جًدا، واأعلم 
اأن كل هذا �ضيمر، ال حتزن هكذا زوجي العزيز«، احت�ضنتي واأح�ضرت 

ا. ابننا الأحت�ضنه اأي�ضً

واأعلم  �ضعًفا،  اإرهاقها  يزيد  اأنه  اأعلم  والطفل،  نامت  امل�ضاء  يف 
اأنها ت�ضكو كثرًيا، لي�س تلفًظا، الكثري من االأ�ضياء تتحدث غري الل�ضان، 

واأعذرها بالطبع، وال اأعذرين.

جل�ضت على الب�ضطة اأمام الباب م�ضتن�ضًقا هواء الليل املريح، ملاذا 
مل اأعد اأتذكر اأيام الرخاء؟ واإن تذكرت يوًما، يوؤذيني الأنها تذكرين 
با�ضتحالة حايل للفقر املدقع، الذاكرة دائًما تخون، حتى حني تتذكر، 

تتذكر لتخون.

راأيته مقبً� من بعيد، هممت اأم�ضك بيده ليجل�س بجواري، ال�ضيد 
)عمران( الكفيف. قال: »لدّي لك عمل، لن تغادر املكان، هذه االأمانة 
احفظها حتت الرتاب بالقرب من اأحد القبور، مبلغ مايل كبري يخاف 
عليه �ضاحبه، وا�ضتاأمنني عليه، بالطبع ال اأحد ي�ضرق القبور، خا�ضة 

بوجود حار�س اأمني مثلك«

مل يرق االأمر يل بداية، حتى خربين اأنه �ضيدفع األفي جنيه �ضهرًيا 
اإحقاًقا حلفاظي على املبلغ، والذي من الوا�ضح اأنه عظيم، قدم يل 

النقود مقدًما وذهب. 
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دلفت للمنزل �ضعيًدا، �ضمعت بكاء الر�ضيع فحملته للخارج حتى ال 
يوقظ والدته، مهدهًدا ومب�ضًرا اإياه كمن يفهم، يبدو اأن املال �ضيعود 

يا بني، ورمبا نّدخر ونعود للحياة كالب�ضر.

يف ال�ضباح خربت زوجتي والتي مل تقنع بهذا، ومل تقنع بخري هذا 
الرجل من البداية، لكنني هداأتها وطماأنتها بحذري ال�ضديد.

وخ�ل  بالوقت  مطالبه  تغريت  علي،  يرتدد  والرجل  اأ�ضهر  مرت 
اأعوام يكرب فيها ابني، مثً� طلب اأن اأح�ضر له ث�ثة اأ�ضنان من طفل 
مدفون اليوم، �ضيتم زرعهم لطفل اآخر مقابل �ضبعة اآالف جنيًها، رائع 
ا، واأخاف باأ�س اهلل مقابل كل هذا. مل اأخرب  األي�س كذلك؟ خميف اأي�ضً

زوجتي، خربتها اأنها اأمانات اأخرى. 

اأترك هذا  اأن  الثانية، وقررت مع هذه املرة  حملت زوجتي للمرة 
علّي  لدي،  االأمانات  زالت  ال  اأغادر،  يدعني  مل  الرجل  لكن  املكان، 
االنتظار عاًما اآخر، اأجنبت زوجتي طفلة، يداعبها ابننا ويهتم بها، 
كرجل من ظهر رجل من ظهر رجل تربوا جميًعا اأال يكونوا �ضوى رجال 

يعتمد عليهم.

�ضاق بزوجتي احلال، مل تعد ت�ضرب لننتقل، وخربت الرجل اأنني 
�ضاأنتقل خ�ل اأ�ضهر ال مفر، عليه اأن يجد غريي يحمل النقود اأو تعود 
ا  عار�ضً وافق  لكنه  الو�ضع  يعجبه  مل  �ضاأين،  من  االأمر  يعد  مل  اإليه، 
بها،  و�ضيهتم  االأخرى  االأموال  بع�س  �ضاأدفن  جًدا،  كبرية  م�ضاعدة 
ملخ�س  كل  حيث  واأخل�ضها،  لديه  كتاب  يف  املقاالت  بع�س  و�ضاأقراأ 
األفان، كذلك كل دفن نف�س املقابل؛ ابتهجت بالطبع فهذا  له مقابل 

�ضي�ضاعدين للتنقل بي�ضر حتى اأجد عمً�. 
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للعمل  و�ضاأتقدم  �ضغرية،  �ضقة  �ضنوؤجر  االأمر،  زوجتي  مع  دبرت 
ب�ضركات عدة ومعامل التحاليل، وحتى اأبحث عن وظيفة النادل ثانية، 
نعود كالب�ضر. زوجتي كادت جتن؛ ال تخرج  اأن  اأي �ضيء، لكن علينا 
ببداية  خا�ضًة  اأخرجهم،  ما  نادًرا  كذلك،  واأطفالنا  النا�س،  ترى  ال 
معي�ضتنا بهذا املنزل القربي، موؤخًرا فقط بداأت اأفعل، خا�ضة مع كرب 

�ضن االأطفال قليً�. 

يف اإحدى الليايل راأيت كابو�ًضا ب�ضًعا، اأن االأموات غا�ضبون مني، 
ق�ض�ضت لزوجتي و�ضاألتني اإن كنت قد فعلت �ضيًئا مع هذا العمران، 

ال اأعلم كيف عرفت؟ لكنني اعرتفت لها، �ضرخت هائجة: 

اأتريد اأن يرتبى اأبناوؤنا من احلرام؟ اأتلعننا ونحن اأحياء؟ علينا  �
املغادرة، عليك اإخراج هذه االأ�ضياء كلها والتوبة.

ا، كيف للمتعلم املثقف اأن ي�ضدق يف هذه االأ�ضياء؟ كيف  خفت اأي�ضً
تغريت؟ يف ال�ضباح اأخرجت النقود املدفونة، فتحت االأكيا�س ال�ضوداء 
واإذا بها لي�ضت نقوًدا، اإنها اأعمال �ضحر! مللمتها جميًعا مودًعا زوجتي 
دون اإخبارها باأي �ضيء. يف م�ضجد قريب، و�ضعت االأ�ضياء اأمام �ضيخ 
القراآن  �ضيقراأ  اأنه  وخربين  كثرًيا  عنفني  حدث،  ما  له  وق�ض�ضت 

ويحاول اإبطال هذه اللعنات، ون�ضحني اأن اأبتعد.

وقت  اأ�ضرع  يف  ونغادر  حقائبنا  الأح�ضر  ب�ضرعة  للمنزل  عدت 
ممكن، التقيته عند املدخل، يقف مبظهر �ضامخ خميف، قال: 

ال �ضيء ب� ثمن، والغدر له ثمن كبري. �
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ح�ضرت  يبكون،  اأبنائي  للمنزل،  وم�ضيت  بغ�ضب  رمقته  اأرد،  مل 
لهما الطعام واأيقظت والدتهما النائمة، والتي علمت اأن بها علًة ما، 
اأطعمتها كابنينا،  تناول الطعام،  اأو  واهنة هي ال تقوى على احلركة 

اأ�ضندت راأ�ضها علّي ونامت ثانية.

واأخذت  والدتهما،  ت�ضتيقظ  املنزل حتى  يلزما  اأن  الطفلني  اأمرت 
حتى  املرات  مئات  االآيات  واأكرر  اأخطئ  يجعلني  بتلعثم  القراآن  اأقراأ 
بالنهاية! يف امل�ضاء فتحت عينها  اأ�ضتطع  األفظها �ضحيحة، ورمبا مل 

ب�ضعف، نظرت اإيّل ب�ضعوبة واأنا اأحاول طماأنتها، هم�َضت: 

االأمل يف �ضدري �ضديد، �ضاأموت اليوم، �ضاأموت. �

�ضممتها ب�ضدة نافيًا قولها؛ كيف متوت وقد كانت بخري؟ قلت: 

ب�ضعة  � معي  ال�ضري  ميكنك  هل  للطبيب؟  نذهب  ت�ضعرين؟  مب 
اأمتار فقط؟

اأمل �ضديد يف ج�ضدي، ال اأ�ضتطيع التنف�س، اإن حياتي تنتهي االآن،  �
�ضاحمني على اأي خطاأ بدر مني، واهتم بطفلينا اأرجوك..

بالربد،  وت�ضعر  يدي  بني  تتعرق  الأفهم،  الفر�ضة  يل  ترتك  مل 
يرجتف ج�ضدها، رمبا اأ�ضابها الربد؟ لكن هذا اأمر جلل، تنزع اأمامي 
ت�م�ضه  فقط  اأو  بذراعي،  مت�ضك  يدها  م�ضاندتها،  على  اأقوى  وال 
لقوتها املحدودة، واأم�ضك بها منادًيا احلياة اأن تبقيها معي، و�ضائً� 
املوت اأن يرتكها، ارتفع �ضوت اأنفا�ضها، حتاول جاهدة احل�ضول على 
االأك�ضجني، تنظر اأمامها كمن يرى اأحًدا، األتف وال اأجد �ضوى الطفلني 

نائمني بالغرفة االأخرى، لكن عينها ال تنظر لهما...
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قلت هلًعا: 

يا حبيبتي، ال  � اأنت بخري  �ضتعي�ضني،  انظري لوجهي،  حبيبتي، 
تقلقي وتقلقيني اأرجوك، اأرجوك يا جميلتي!

�ضويعات،  منذ  اإياها  اأطعمته  الذي  الطعام  متقيئة  راأ�ضها  رفعت 
فا�ضت  تنازع حتى  اأنفا�ضها  زالت  وال  الوعي،  فاقدة  اأغم�ضت عينها 

اأنفا�ضها اأمامي... 

باأي  تركتني؟  هل  زوجتي؟  ماتت  هل  حدث،  ما  اأع  ومل  اأدرك  مل 
ذنب متوت؟ هل كثة الهموم؟ كنا �ضنتخل�س منها؛ هل هو وعيده؟ 
هو من قتلها؟ يا اإلهي! كانت على حق، هو قتلها. انهرت باكًيا اأرجوها 
اأن تفيق، اأن تتنف�س ثانية، اأن متنحني الوقت اأرك�س للطبيب، اأن يعود 

الزمن واأدلف املنزل مع الطبيب مقدًما، اأن اأموت اأنا ال هي.

اأال ينتظر املوت قليً�؟ فقط يعيدها �ضنة، تكمل بع�ضا من درا�ضتها 
ومتوت مبنزلنا الهادئ اجلميل؟ اأال مينحنا يوًما تذوق فيه املوت على 

فرا�س وثري؟ 

لقد ماتت، كيف �ضنعي�س؟ 

اأبنائي، واجلميع هم  اأثرت �ضدمتي على ع�قتي باجلميع، حتى 
الب�ضر، يطلبون العمل مني مبهانة وال ميكنني التعبري عن بغ�ضي لهم، 
ملاذا من ال�ضعب ال�ضياح بوجههم: )اأنا اأكرهكم ولن اأبت�ضم، و�ضاأنهي 

العمل بوجهي الغا�ضب هذا، هاتوا ما عندكم( 
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اأن يكون الو�ضوح مريًحا؟ بالطبع ال، لتحيا عليك تعلم  اأال ميكن 
النفاق وقتل النف�س، واأد اأمل قلبك وادعاء ال�ضعادة.

خ�ل اأ�ضهر قليلة انهارت حالتنا املادية ثانية، كنت كامليت، األعب 
مع اأبنائي، واأعلمهم بع�س االأ�ضياء اجلديدة، اأذل للغرباء حني اأغرق 
غري  عيني  عني؛  بن�ضف  رجً�  اأ�ضبحت  االإهانة،  وكلمات  بالغبار 
مفتوحة كليًة كاأمنا تتهرب من النظر للعامل، �ضهيتي تنقطع با�ضتمرار، 

لقد مت، هل من رثاء ل�ضقي مثلي؟ ومن اأنا لرياين النا�س؟

بالغة،  ب�ضماتة  تناظرين  البي�ضاء  عينه  �ضامًتا،  )عمران(  عاد 
االأعمال  من  الكثري  مني  طلب  باالإذعان،  �ضوى  اأقابله  ال  وم�ضد 

ال�ضابقة، بل وزاد االأمر ب�ضاعة...

 مع الوقت ا�ضتعاد و�ضعي املايل عافيته وكرب اأبنائي قليً�، يفهمون 
�ضعادًة  يوِجد  اأن  االأول -ح�ضب ظني-  االآن، طلبت منه طلبي  العامل 
بقلوب اأبنائي ويغ�ضيهم عن همنا، وافق ب�ضخرية، يخربين اأنه قدم يل 

امل�يني من الهبات، هذه اأول هبة ُتطلب لفًظا.

املراهقة،  مبلغ  ابنتي  بلغت  حتى  ال�ضعادة،  بوهم  اأبنائي  عا�س 
وابني �ضار رجً� ب�ضن مبكر، رغم كل ال�ضعادة التي منحتهما اإياها، 
اإال اأنني قدمت لهما كرههما يل، عاملتهما بجفاء، كل منهما يظنني 
اأحب االآخر فقط، الفتاة تعمل باملنزل والفتى يبحث عن عمل الأنني 
ال اأريده، اأحياًنا اأ�ضربه ب� �ضبب فقط الأجعله يبتعد؛ اأردت اأن اأثبت 
التي امتلكتها والدتهم، قلبي  اأبنائي لي�ضوا بتلك االأهمية  اأن  لعمران 
الكره  اإظهار  حلمايتهما،  فوؤادي  �ضورها  التي  الو�ضيلة  لكنها  يتمزق 

وال�اكرتاث.
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ابني  عن  جيًدا  اأعلم  معها،  اأتعامل  كيف  اأفهم  ومل  ابنتي  كربت 
فقد كنت مثله، ول�أ�ضف دمرتهما خ�ل هذه الفرتة، �ضقطت ثقتهما 
بنف�ضهما، زاد التمرد، والذي يهداأ �ضريًعا ب�ضبب الغ�ضاوة على عينهما.
وابني  النا�ضجة  بفتاتي  االهتمام  على  �ضاعدين  براأ�ضي  اإلهام 

ال�ضاب، والذي ما يلبث اأن يحول اإىل ال�ضخط متى اأتى )عمران(. 
ولنقل  اأقبله،  ملا  لنقل  اأبًدا،  اأقبله  ولن  ما مل  اليوم طلب  يف ذاك 
الرجل  ليموت  اإليه  اأتباعه  اأحد  اإر�ضال  رجل،  قتل  هو  االأمر  اأمرين، 
مقابل هبة للتابع، مل اأفهم جيًدا لكنني بالتاأكيد رف�ضت ب�ضدة، وتعنت 

برف�ضي، غ�ضب قائ�: »�ضتندم«
اأنتظر،  اأنني مل  اأبنائي على الطريق، حتى  اأنتظر  هرعت للخارج 
خوًفا،  اأناملي  اأع�س  وعدت  درا�ضتهما،  حمل  حتى  بالطرقات  �ضرت 
راأيت ابنتي، تبكي بحرقة، كيف علم اأنني ال زلت اأحبهما؟ هل حرق 

قلب �ضغريتي؟ 
هذا  يف  معي  اأبنائي  يعي�س  االآن  عينهما،  عن  الغ�ضاوة  اأزاح  لقد 
ورغم  االأمر،  بهذا  لتبتهج  اأمه  كانت  للجامعة،  ابني  و�ضل  احلزن، 
بهجتي ال�ضديدة وبخته بعنف، دبرت االأموال االآتية من العمل ال�ضيئ 
العامل  اأيق�ضو عليها  ابنتي مثله،  اأقو على طرد  له، ومل  ال�ضكن  الأوفر 
ا؟ هي فتاة بريئة لينة، ال زالت �ضغرية، كيف اأج�ضر على تركها؟  اأي�ضً
اأبكي، قلبي يبكي، ومتتلئ روحي باالأدمع امللتهبة، جتري  كل ليلة 
باأوردتي حترقها كال�ضرطان الذي قتل والدتي، والدتي! بيتنا البعيد، 
اأبي، زوجتي، ملاذا ال متنحنا احلياة فر�ضة؟ كلما ابت�ضمنا انهار كل 

�ضيء، ملاذا؟
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عرفت مل ي�ضجننا اآباوؤنا مانعينا عن العامل؟ خافوا اأن تغري ب�ضاعة 
معهم  احلق  بها،  من  اأ�ضواأ  و�ضرنا  فهمناها،  لكن  نقاءنا،  الدنيا 
القادم، خافوا رغم  ن�ضتوعب  اأن  نعلم،  اأن  لزاًما  لكن كان  بالتاأكيد، 
علمهم اأن اليوم الذي �ضن�ضقط فيه بني براثن خماوفهم اآت ال حمالة؛ 
وقد فعلت مثلهم، خفت على اأبنائي واأبعدتهم، يوًما بعد يوم يقرتبان 

من احلقيقة، �ضتتجلى اأمامهما وتف�ضح عن والدهما دن�س الثياب.

�ضارا  الكبريين  طفلي  لكن  ثانية،  القتل  اأمر  عن  يحدثني  مل 
يكرهانني، يوؤمل قلبي كرههما وادعاء الغ�ضب، لكنه احلماية الوحيدة. 
ابني ناعم الظفر وابنتي �ضابة جميلة، ي�ضتحقان ما هو اأف�ضل، لذلك 
قررت العمل على الهرب ثانية، اأن اأ�ضحي بحياتي هذه املرة اإن تطلب 
االأمر، وكاأن هذا الرجل يقراأ اأفكاري، قدم اإيل بعد هذه ال�ضنوات يعيد 
علي الطلب، القتل، هذه املرة علي اختيار عدد معني، وهم �ضيختارون 

الباقني، املهم اأن املجمل ت�ضعة، ميوتون خ�ل هذا العام. 

ال مفر للرتاجع، �ضيء بداخلي يخربنني اأنني اأحدهم، وهذا نوًعا 
ما يريحني، اإذ �ضيتحرر طفلّي اأخرًيا.

ك�ضف عن عيني غطاء ال اأعرف كيف، لكنني اأ�ضري بال�ضوارع اأنظر 
ل�أ�ضخا�س واأعرف ماآزقهم، اخرتت بالبداية �ضابة حتت�ضر والدتها، 
تود لو تفديها بروحها، وهو ما �ضيكون، يتم اإر�ضال اأحد االأتباع يتقرب 
منها، تقراأ �ضيًئا ما ال اأعلم ما ع�قته باالأمر، ثم تهب نف�ضها لهم، 
متر بالعديد من الهلو�ضات والكوابي�س، وتنتهي بنوبة قلبية كحبيبتي 

التي غدروا بها وبي.
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ال اأعلم متى �ضيذهب التابع ومتى �ضتموت، لكنني ب�ضكل ما راأيتها 
وراأيت ما �ضيحدث...

املكاملات  الطيور،  �ضوابي،  يفقدين  ابنتي  �ضوت  الفزع،  من  ليال 
الهاتفية، كل �ضوت وكل �ضيء يروعني، اأ�ضتيقظ بعد دقائق من نومي 
اإرث  واملخاوف، وخويف على  باالأ�ضئلة  مليء  قاتل، عقلي  اأنا  متعرًقا، 

زوجتي اأهم �ضيء، ثائر وحنان.

يتكرر،  االأمر  راأيت  وهنا  املنزل،  من  خرجت  حتى  اأ�ضابيع  مرت 
ما يجول بخاطره، هذه  بكل  باأنني على علم  فاأ�ضعر  لل�ضخ�س  اأنظر 
ببطء  ينتحر  املوت،  على  مقبل  �ضاب  باالختيار،  العناية  قررت  املرة 
ا يف  واملوت راحته، �ضيدة عجوز تعاين وتعذبها الوحدة، �ضتموت اأي�ضً
كل االأحوال وتتوق لل�ضعادة باآخر اأيامها، هكذا اأعدت توجيه خياراتي، 

والتي مل ترح قلبي، عينه اجل�ضعة تخربين اأن ال �ضيء يكفيه.

االأمر برمته يذكرين باأ�ضطورة قدمية قراأت عنها اأيام اجلامعة، 
اأ�ضطورة فاو�ضتو�س، اأو دكتور فاو�ضت، الذي مينحه ال�ضيطان الكثري 
مقابل روحه، والت�ضاوؤل احلقيقي، هل ما يعطينا اإياه حقيقي؟ هل ما 

اأراه هو احلقيقة؟ اأم اأنه ير�ضيني مبا اأرى ويوهمني الأتبعه؟ 

ا  اإن يختار �ضخ�ضً اأخربه، وكاأن عقلي ما  اأن  يعلم اختياراتي قبل 
ما ير�ضله اإليه بربيد ذهني ُخلق بعامله. قررت اأن اأنهي ماأ�ضاتي، لن 
اأ�ضبح فاو�ضتو�س، اأعلم من هو، من يكون، هيئته هذه ب�ضرية لن جتعله 

قوًيا كفاية ملقاومتي، �ضاأ�ضبح قاتً� بحق، و�ضيكون هو القتيل.
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وقفت اأمام مدخل املقابر منتظًرا اإياه، بيدي �ضكني اأخفيها، اأعلم 
كذلك.  يقدمها  التي  والنقود  تنتهي  ال  فمطالبه  بالطبع  �ضياأتي،  اأنه 
اأتى، وقف بعيًدا �ضاحًكا، ي�ضخر مني، اإًذا يعرف! رك�ضت نحوه الأباغته 
فباغتني هو باأمل �ضديد يف راأ�ضي، �ضقطت اإثره، هناك انفجار، بركان 
حار ي�ضتعل، اأ�ضعر بحركته املريعة داخل راأ�ضي، تكاد تنفجر، و�ضمعت 
�ضوته براأ�ضي يخربين بلوؤم، اأن ج�ضدنا ب�ضري لكن ذهننا متفاوت، ثم 
اأوقعني يف اأ�ضواأ االأقدار، الظ�م الذي تراه عيني املغلقة، حال البنتي 
حتت�ضر بني يدي، تبكي الأنها حتب وحتت�ضر، وابني يبكي حلبه، يقطع 

يده اأحياًنا ويحاول االنتحار، ال، اإال ثروتي الوحيدة، اإال هما... 

اأخرجت �ضوتي ب�ضعوبة: 

اأنا، خذين بدالً منهما اأرجوك. �

انحني ليواجه وجهه وجهي املنكم�س تاأملًا، قال:

من قال اأنك �ضتنجو؟ لكن �ضاأقتلهما باحلب الذي جعلك بهذا  �
ال�ضعف اأمامي.

اإياي جاثًيا  تارًكا   �ضحك راحً� واختفى يف الظ�م كجزء منه، 
تكاد تنفجر عيني من البكاء، اأمل راأ�ضي ال يعد �ضيًئا مقابل اأملي وهلعي 

على اأبنائي.

بالفعل راأيتهما، ابنتي تقابل �ضاًبا وحتبه، علمت فيما بعد اأنه �ضالح 
�ضديق ثائر، ال�ضاب جيد ورائع، حتججت مبئات احلجج، بهتت ابنتي 
و�ضاءت حالتها اأمامي، وقبيل وفاتها علمت احلقيقة مني، �ضارحتها 
و�ضممتها ل�ضدري، تبكي وتردد اأنها حتبه وتريده، مل اأمن جيًدا، طوال 
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الليل تت�ضنج بني يدي، ماذا فعلت بطفلتي؟ تذرف دموعها رغم النوم، 
اأو اأنها مل تنم وال اأعلم، ال اأعرف اأبًدا.

ا�ضتيقظت بعد موتها؟ ماتت  اأدر ما حدث، متى منت؟ وكيف  مل 
ال  اأنفا�س  ال  لرتد،  هززتها  قلبية،  نوبة  يدي،  بني  كوالدتها  طفلتي 
دقات قلب، اأهم�س باأذنها واأ�ضرخ، ال ت�ضحو، ال ترد علي. التفت طلًبا 
للم�ضاعدة من املجهول فراأيت ابني، ك�ضبح ي�ضاهدين، حماط مبئات 
الظ�ل ال�ضوداء املخيفة، �ضعقت اأكث، قلت متح�ضًرا: »ال بني، ملاذا؟«

نظرت لفقيدتي ثم اإليه ثانية لكنه اختفى، وغرقت يف م�ضابي ب� 
حول اأو قوة، اأتفوه بجملة واحدة: »اإنه ذنبي«

املهم،  وهذا  ابني  بعيدة عن  بالظ�ل حويل،  اأ�ضعر  الوقت  طوال 
يخرج اأحياًنا ويعود، اأنهره مقاوًما انهياري حتى يبتعد امللعون عنه، ال 

زالت خطتي البائ�ضة قائمة.

يف هذا اليوم اأتاين امللعون، يخربين اأن ابني االآن ي�ضري على خطى 
هذا؛  به  يفعل  لن  ورمبا  االآن،  ميوت  لن  باأنه  �ضيكرمني  لكنه  اأخته، 
�ضيء  ال  ما،  فتاة  مع  يجل�س  راأيته  عملي،  يكمل  مني  بدًال  لي�ضجنه 
وا�ضح، فقط اأرى وجهه يتحدث مع اأحدهم، اأفهم اأنه يتحدث مع فتاة 

يحبها.

هددته وتو�ضلت اأن يرتكه، فاأجاب با�ضتخفاف: 

اأنت  � نويت لك اخلري فقط،  لقد  اأيها اجلاحد، قا�س ما قلت، 
تعبت واأنا اأريحك.
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ثم ذهب تارًكا �ضبحه يف عقلي يكرر كلماته، وجهه كظل احلجر، 
ال اأطيقه، و�ضوته ميكنه اإزعاج اأكث الكائنات اإزعاًجا بالن�ضبة يل.

علمت اأنني قراأت الكتاب، وقراءتي تعني اأنني االآن ملزم بت�ضليم 
�ضيء،  كل  تخرب  امل�ضكلة،  هي  اأقراأها  مل  التي  االأوىل  الورقة  روحي، 
العني  بحرف  تبداأ  اأ�ضماوؤهم  اجلن،  عامل  اآخر،  عامل  من  قبيلة  هم 
م�ضكلة  لديهم  بيننا،  يتوغلون  باأ�ضمائنا.  لتليق  بعد  فيما  ويغريونها 
لي�ضبح  واحد،  حلل  تو�ضلوا  وقد  كامل،  غري  حتولهم  اأن  واحدة، 
كيف  اأفهم  مل  اإن�ضان،  روح  على  التغذي  عليه  كامً�،  منهم  الكائن 

يتغذون عليها كلية؟ لكن خاجلني �ضعور اأنني اأفهم.

ثم  املك�ضورة،  القدمية  والدي  بع�ضا  واأخفيتها  البني  ورقة  كتبت 
األ�ضقت الع�ضا على اأمل تنبيه ولدي بعد رحيلي.

احلقري،  هذا  يقابل  ال  حتى  �ضكنه  اإىل  ليعد  فطردته،  ابني  عاد 
اأك�ضر ابني بيدي حتى ال يقع بيده. واأتى اليوم امل�ضئوم، ماتت حبيبته، 
اأرى جيًدا  ال  املقابر، رمبا  برائحة  بثياب ملطخة  اأقدامه  يجر  راأيته 
لكنني اأدرك اأنه يحاول االنتحار، ا�ضتفقت من خياالتي تلك هارًعا له، 
لكنني ما اإن وقفت حتى فقدت وعيي، ا�ضتيقظت باليوم التايل كجثة 
اأنَّ هناك طيوًرا جارحة اللتهمتني  لو  اهتماًما،  اأحد  رجل ال يعريها 

بي�ضر، وال اأعلم كيف مل تتناولني الك�ب ل�آن؟ 

اأريد اأن اأ�ضتعيد قوتي الأنقذ ابني، اإن هذا االبتعاد يوؤمل قلبي، لقد 
ا ال اأحبني! ابتعد اجلميع، حتى ذاتي احلقيقية تركتني، اأنا اأي�ضً
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اأنه بخري، حاقد يكرهني بالطبع، من وجهة نظره تخليت  علمت 
عنه، بينما اأنا طريح فرا�ضي. جاءين امللعون يخربين مبوعد وفاتي، 

يا لطيبة قلبه! 

كنت يئ�ًضا، غا�ضًبا منه، لقد ذر الرماد يف عيني وعي�ضني يف حاق 
من اأمري، اجرتحت اآثاًما مل اأكن الأ�ضدقها اإن ق�ضت يل.

الثامن من ال�ضهر، هاتفت ابني اأن ياأتي م�ضاء، مل اأحتدث، جل�ضت 
اأطقطق  فقط،  ل�أر�س  اأنظر  والدته،  اأمام  املذنب  كالطفل  اأمامه 

اأ�ضناين واأ�ضابعي؛ بينما متلمل هو، رفعت راأ�ضي قائً�: 

هل ت�ضمح اأن اأ�ضمك يا بني؟ �

فاأقبل،  منهما  اأكرب  حاجته  لكن  والبكاء،  اللوم  عينه  يف  قراأت 
هو  العفو  يل  ويطلب  ي�ضاحمني  اأن  �ضاألته  ب�ضدة،  وانتحبت  �ضممته 
ورمبا  ال�ضاعة،  ن�ضف  قرابة  الوهنني  ذراعي  بني  اأبقيته  واأخته، 

ال�ضاعة، ثم قمت �ضاكًرا اإياه مبت�ضًما، اأو حماوًال فقط.

النهار...   قبل  روحي  يقب�س  اأن  اهلل  اأدعو  اأنام،  غرفتي  دخلت 
�ضحوت مع اآذان الع�ضر، واأول من حدثته هو اهلل:

اإن  لك،  امللك  واأ�ضبح  اأ�ضبحت  اليوم،  ا�ضتيقظت  لقد  )اإلهي، 
اعتربنا الثالثة -ع�ضًرا- �ضباًحا، ملاذا ا�ضتيقظت؟ ملاذا ال زلت حًيا؟ 

�ضحوت ومن قبلي الهموم، ترتتب على ج�ضدي وتلتف حول عنقي، 
تنحر جيدي وتغزو قلبي، قلبي الذي ي�ضرخ فتكتم االأحزان �ضوته.
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كئو�س  يف  �ضمومها  اأجترع  دمي،  ومتلوؤ  تتكاثر  تت�ضاعف،  اآالمي 
�ضغرية من  الزجاج اله�س، كاآمايل ال�ضغريات املحطمة، كاأح�مي 

التي دع�ضت باأقدام من البط�س.

هل تتقاع�س ال�ضعادة عن املجيء؟ اأم اأن جميئها خيال زائف؟ اأنا 
ال��ضعادة، ال اأملك �ضوى احلزن وال��ضعور، اأاأنا ب�ضري؟ ال اأعلم، وال 

اأعلم اإن كان �ضوؤايل حقيقًيا، اإن كان جائًزا!

ال  اأنني  قلبي؟ حتى  اأي غ�ضب و�ضع يف  قلبي؟  اأي حزن و�ضع يف 
اأعلم مع من ثاأري؟

اأنتظر  التئار.  لكنني ميت منذ �ضنوات، ميت مئات  بعد،  اأمت  مل 
اإليه مبفردي، لي�س خوًفا  اأقوى على الذهاب  ما يعرفونه باملوت، وال 
اأو اإمياًنا؛ بل الوهن متلكني، يتحكم يّف كدمية ال تقوى على ال�ضراخ 
مبالكها، ال تقوى على �ضكوى اأمل احلبل الذي يربطها، وحبل وريدها 

املحرتق.

ولقد  باجل�ضد،  االأخرية  الطاقة  ي�ضتدعي  البكاء  االآن؛  اأبكي  ال 
ا�ضتنفدت منذ �ضنوات، قبل مي�دي، منذ تنباأ بي الغيب للقدر.

هذا القدر الذي كرهني ل�ضبب ال اأعرفه، ورمبا اأحبني فخ�ّس االآالم 
اأفقد  اإنني  واأحرقني...  اأهلكني  ال�ضعادة،  على  وحّرمني  وحدي  بي 
ذاتي، اأفقد اآخر ما يربطني بهذا العامل، اأنفا�ضي تغادرين كم�ضكني 

الذ بالفرار ياأبى العودة، واأ�ضواأ ما باالأمر، اأنني اأفقد اإمياين...

اإلهي، من اأنا؟ ما اأنا؟ ملاذا؟ اأال تدلني؟
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األقاين معلًقا  حتى االحت�ضار نكث عهده معي ومل يكمل طقو�ضه، 
بني حياتني ال اأنتمي الأي منهما...(

على  اهلل  يدي  بني  ووقفت  تو�ضاأت  ال�ض�ة،  مقرًرا  نه�ضت 
القراءة،  وبداأت  اأمامي، قاومت  اأكرب( فظهر  ال�ضجادة، قلت: )اهلل 
اأتلعثم لكنني �ضممت، �ضيء يوقف ذراعي، اأنفا�ضي، قلبي، كل �ضيء 
ا، كل �ضيء يعوقني بينما اأكمل االآيات، حتى  بي يهرتئ، �ضقطت اأر�ضً
فا�س بفمي ولفظ ما تناولته، اأكمل يف راأ�ضي الذي اأفقد ال�ضعور به، 
اأريد اأن ي�ضاحمني اهلل، اأريد اأن اأموت مبا يغفر يل، اهلل يعلم ما مر 
واأبنائي،  ي�ضامح زوجتي  عّله  يغفر يل،  عّله  يعلم ما عانيت،  بي، هو 
اأنفا�ضي تعلو، اأ�ضارع الهواء الأ�ضحبه واأطرده، يهداأ دون اإرادتي، حتى 

األفظ اآخر االأنفا�س، التي ال تغادر رئتي ثانية(

q
 اختفى والده وما يخ�ضه، ف�ضاء �ضا�ضع حوله، ال منزل ال �ضوء، 
مو�ضيقا، ت�ضدر من اخللف، ا�ضتدار لريى �ضابتني تلعبان البيانو، على 
ميينه ق�ضة لرجل مت�ضخ الثياب، رجل على مقعد و�ضاب راكع مم�ضك 
يده، نظراته مليئة باحلب واالنبهار، يختفي االأب وي�ضقط راأ�س االبن 
باأعمدة  مم�ضًكا  حديدي،  باب  على  م�ضتنًدا  يقف  ثم  باكًيا،  بيده 
�ضغرية يت�ضلل منها الهواء، و�ضوت الطرق امل�ضتمر، االأبواب ُترج من 

كل مكان حوله، واالأ�ضوات تعلو طلًبا للرباءة، يهوي ثانيًة باكًيا.

البكاء من اخللف، �ضيدة �ضجينة املنزل حتت�ضن ابنها ال�ضغري، 
ال�ضحك  وي�ضحكان،  اإ�ضحاكها  حماوًال  ذراعيها  بني  من  ينفذ 
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الهاتف  على  يرد  الفارهة،  ب�ضيارتهما  وامراأة  رجل  اآخر،  مكان  من 
اأن  له  تومئ  لرده،  تنهره  وزوجته  بامل�ضفى  امللقاة  والدته  بامتعا�س، 

يغلق الهاتف.

اجلميع يتحول لدخان، رغم الظ�م ظهروا وفيه اختفوا...  هم�س 
موؤذ اخرتق ال�ضمت املفاجئ، هم�س متحرك، يتحرك معه كاأمنا يراه 
ويراقبه، يخرتق اأذن �ضابة فقرية، جتثو اإثره مم�ضكة براأ�ضها، يرك�س 
ويراها اأخته، ي�ضري الهم�س، ي�ضل اإىل اأذن رجل ذليل، مي�ضك ثيابه 
الهم�س،  اإثر  �ضارخا  وي�ضقط  فائدة،  ب�  تنظيفها  يحاول  املت�ضخة، 
اإليها  ويهرع  لت�ضقط،  تئن  فتاة،  باأذن  لي�ضل  باحلركة  ي�ضتمر  الذي 
اأن  قبل  با�ضمها  �ضرخ  وجودها،  على  دليل  هذا  وجهها؛  من  ليتاأكد 
تلتف، فاجته ال�ضوت الأذنه، هو هم�س لكنه كال�ضراخ، موؤذ، يخرتق 
ال  عينه  لكن  لروؤيتها،  مقاوًما  ا  اأر�ضً �ضقط  والروح،  والعقل  االأذن 

تطاوعه، اأحكمت جفونه االإغ�ق كخادم لهم...

فتح عينه اأخرًيا، واقف هو بني املقابر، فقد اتزانه وكاد ي�ضقط، 
ل�ضت  كاأنك  يحدث؟  الذي  »ما  بخوف:  قال  به،  اأم�ضك  �ضاحًلا  لكن 

بالعامل، اأنادي وال ترد، اأهزك وال تقاوم، ال �ضرود كهذا!«

نظر له بعني خائفة، اأم�ضك ذراعه بكلتا يديه، ال يتحدث، �ضدمته 
كبرية، بكل �ضيء.

دخ� املنزل كاأب وابنه ال�ضغري املت�ضبث به، جل�س )�ضالح( على 
ويرجتف،  ذاته  يحت�ضن  منكم�ًضا،  )ثائر(  ا�ضتلقى  بينما  ال�ضرير، 

يحاول �ضديقه تخمني ما يحدث له، لكن ب� جدوى.
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عينه،  بوؤبوؤ  وحركة  ت�ضنجاته  يراقب  بجانبه،  �ضديقته  وبقي  غفا 
فمه الذي يفتح ويغلق كمن ي�ضتغيث يف حلمه...

q
وهو،  �ضديقاه  و�ضاب،  ن�ضاء  ث�ث  باردي�س،  اأخته،  والده،  )راأى 
جميعهم بني القبور، ال�ضاعة الواحدة �ضباًحا، املدينة مليئة بالقتل، 
جيو�س من القاتلني اجتاحوها، وكاأن بعني كل منهم تلفاًزا يرى ويعرف 
كيف ميوت النا�س بطرق غري معروفة، مثً� اأحدهم يلقي على وجه 
وغري  غريب  �ضيء  كل  اأمامه،  كلية  ج�ضده  فيذوب  ما،  �ضائل  الرجل 

منطقي، لكن االأكيد اأن االأمان كاخليال مبدينتهم.

فجاأًة، عدد من النا�س يعربون حاملني اأكفان عدة، حاول عدهم 
االأول  القرب  اقرتب  حني  جيًدا.  له  ي�ضمح  مل  كبري  النا�س  عدد  لكن 
ال�ضاب؛  اأخفى  الثاين  جانبه؛  اإىل  الواقفات  الن�ضاء  اإحدى  اختفت 
اأحد ي�ضدر �ضوًتا  ال  اختفى اجلميع وظل مع �ضديقيه،  وهكذا حتى 
من  اأتوا  اآخرين  رجال  لكن  لل�ض�ة،  النا�س  تاأهب  ا،  اعرتا�ضً اأو 
�ضيختفي،  منهم  من  يعلم  ال  ل�ضديقيه،  نظر  كفنني،  حاملني  بعيد، 
اقرتب الكفن االأول من االأر�س، ث�ثتهم ينظرون لبع�ضهم البع�س، 

ينتظرون...( 

q
�ضوء  هناك  حوله،  �ضيء  كل  يتفقد  جاحظة،  فجاأًة  عينه  فتح 

بالغرفة، عني �ضديقه اخلائفة تراقبه.
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ي�ضتند عليه ليقعد، يطلب املاء فقط، ي�ضرب مداوًيا جفاف حلقه، 
ثم يحاول احلديث، بنظرات مرتعبة يق�س على �ضديقه ما راأى عن 

والده ب�ضعوبة لكنه يندمج ويكمل كل �ضيء للنهاية...

اعتدل )�ضالح( لي�ضتوعب ما قيل للتو، ثم قال: 

اإًذا والدك ال�ضبب يف موت حنان؟ وباردي�س؟ التي ال ندري اإن  �
كانت حقيقية؟ وبنف�س الوقت ال ذنب له؟

�ضحب �ضهيًقا كبرًيا ثم اأجاب: 

هذا �ضحيح، وهناك احتمال قوي اأنني �ضاأموت خ�ل اأيام. �

ا�ضتطرد  يتحدث  اأن  وقبل  الفكرة،  هذه  ا  راف�ضً �ضديقه  ا�ضتغفر 
)ثائر(: 

هناك م�ضيبة اأخرى، اأمي، كاأنها باردي�س، حتى اأن اأبي التقاها  �
بنف�س املقهى وبنف�س التوقيت تقريًبا، مل اأعد اأعي �ضيئا �ضاأجن.

وقف )�ضالح( متاأمً� �ضورة والدته املعلقة، ثم �ضاأل: 

اأمل ت�ضعر قط بهذا من قبل؟ كيف هذا وهي اأمامك ووالدتك  �
اأي�ضا؟

حرك وجهه م�ضتنكًرا: 

ال اأعرف، ال اأعرف اأبًدا، مل تظهر ال�ضورة م�مح والدتي عن  �
قرب ومل اأحفظها منذ �ضغري بهذا ال�ضكل، هل يت�عب بي؟
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بلقاء  � علمت  ما  بطريقة  منطقي،  فهذا  موجودة  تكن  مل  اإن 
وعلقت  بطفولتك،  الق�ضة  اأخربك  مث�  والدك،  مع  والدتك 
بباطنك، ومع ابتعادك عن والدك نزعت اإىل طفولتك، وحبك 

عقلك تلك املخيلة، اأرجوك يا ثائر علينا مراجعة الطبيب.
رفع عينه فجاأة: 

علينا  � باردي�س،  عن  �ضيخربنا  �ضالح،  يا  الطبيب  الطبيب، 
الذهاب فوًرا.

 وقف �ضريًعا متاأهًبا للذهاب، لكن �ضالح اأوقفه؛ عليه تناول بع�س 
االأطعمة والراحة االآن، ويف الغد �ضيذهبان �ضوًيا.

يرد  وحيًدا، ومل  ليرتكه  يكن  الطعام؛ )�ضالح( مل  لتناول  خرجا 
اإبقاءه باملنزل، عّل الهواء يفيده.

والعمل  )فادي(  بني  التنقل  من  يوم  بعد  �ضريًعا  )�ضالح(  نام 
االأ�ضود،  اللون  يحيطها  بعني  م�ضتيقًظا  االآخر  ظل  بينما  و)ثائر(؛ 
وال�ضاعة  كال�ضاعة  دقيقة  كل  ال�ضرب،  بفارغ  ال�ضم�س  اإ�ضراق  ينتظر 
كاليوم، لذلك مرت �ضنوات حتى اقرتب الفجر، تنبه فجاأًة للمفكرة، 
فتح ال�ضفحة االأوىل، مل يفاجاأ، يعلم ما �ضيقراأ، لكنه الم نف�ضه على 

عدم التنبه من قبل.
االأفكار ترتتب يف عقله، تثور ثم تهداأ، هو امل�ضيطر وامل�ضيطر عليه، 
له  �ضيء  كل  هواًنا،  هكذا  يرتكها  لن  لكنه  كفه،  على  حياته  �ضارت 

مقابل، ويعلم ما هو املقابل.

q
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�ضوًيا  ذهبا  الطعام،  بتح�ضري  ل�ضديقه  ي�ضمح  مل  ال�ضباح  يف 
�ضاأل  ثم  موعًدا،  طلب  )باردي�س(،  له  تذهب  كانت  الذي  للطبيب 
نفاذ  امل�ضموح  غري  من  اأنه  خربته  عنها،  اخلارجي  باملكتب  املوظفة 
معلومات خا�ضة باملر�ضى، مل يثنه هذا بل ظل ي�ضفها، طولها ب�ضرتها 

�ضحكتها، كل �ضيء، متلملت ال�ضيدة قائلة: 

هذه �ضفات مئات ال�ضيدات اللواتي ياأتني، ثم مل مير علي اأي  �
فتاة بهذا اال�ضم يف حياتي كلها.

ا�ضمه  الطبيب عن  �ضاأله  �ضاعة ح�ضب موعده،  بعد  للطبيب  دلف 
ومعلومات عنه، رغم اأنه بالفعل ميلكها، اإال اأن )ثائًرا( باغته باأ�ضئلته 
هناك  اأن  اإىل  تو�ضل  املحايلة،  من  الكثري  وبعد  )باردي�س(،  عن 

احتمالني، اإما اأنها مل تاأت اإىل هنا قط، اأو اأنها اأتت با�ضم م�ضتعار!

غادرا العيادة متجهني ملنزلها البعيد، يدعو اهلل طوال الطريق اأن 
يتعث بدليل وجودها...

منطقية �ضكنية نائية، املباين املت�ضابهة حتري من ال يعرف املكان، 
اأحد  ال  الباب،  يطرق  ال�ضعوبة،  رغم  حفظه  الذي  ملنزلها  حترك 
اجلريان،  من  �ضيدة  خرجت  حتى  والنداءات،  الطرق  مئات  يجيب، 
املنزل  بهذا  يقطن  اأحًدا  تر  ومل  حديًثا،  انتقلت  اأنها  فخربته  �ضاألها 
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من قبل. تنقل بني املنازل غري املاأهول اأغلبها، يبحث عن اأي �ضخ�س 
ي�ضاأله لكن ال اأحد يفيده، عبًثا ما يفعل.

يرد  ومل  ي�ضدق  مل  فـ)ثائر(  بالغة؛  ب�ضعوبة  اأدرجاهما  عاودا 
املغادرة؛ يعتقد اأنه �ضيجد دليً� ما لكنه يحتاج اإىل الوقت.

يف بيته ال�ضغري، قال: 
اللعنة! كنا �ضنقرتب من احلقيقة، ملاذا ن�ضت�ضلم؟ �
اأنت ال تريد اأن ترى، اأحدهم خدعك اأو اأنت تخدع نف�ضك، اأفق  �

يا ثائر.
ملاذا؟ الأجل ماذا؟  �
اأ�ضحت كلُّ الثوابت متحركة، ه�ّضة، ه� مية، ال  ثوابت يف هذه  �

الدنيا، ال  حقيقة، ال  �ضيء... لعلَّ فقط املوت هو احلقيقة الثابتة 
يف هذا العامل، هو فقط.

لعلك خاطئ. �
بل هي احلقيقة عينها. �
اأعد النظر. �
قد راأيت هذه املرة بقلبي؛ فالعني كاذبة يف معظم االأ حيان. �

هداآ قليً�، ثم بادر )�ضالح( قاطًعا ال�ضمت: 
اإن كنت قد راأيت حياة والدك وحنان، ملاذا مل تر كل �ضيء؟ �

تراجع �ضاًما �ضفتيه، مقطًبا حاجبيه، قال: 
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باجلنون  � اإ�ضابتني  اأو  احلقيقة،  اإخفاء  يريد  رمبا  اأعرف،  ال 
واحلرية.

توهمت  � اأنك  لقلت  وا�ضتثقلت ظله  راأيت عا�ضم ذاك  اأين  لوال 
وجوده.

انفعل قائً�: 

لهذه  � تنحاز  ملاذا  ل�آن،  اأعلم  ما  بكل  اأخربك  اأكذب،  ال  اأنا 
لهذه  �ضلد  اأنت  هل  احلقيقة؟  تهمك  اأال  البغي�ضة؟  العق�نية 

الدرجة.

فاء عن غ�ضبه ثانية، معتذًرا عن كلماته اجلارحة، قال ب�ضكل جاد 
ووجه متاأمل: 

�ضيموت،  � اأحدنا  ولفادي،  انتبه يل  ال�ضهر،  من  التا�ضع  اقرتب 
هذا �ضيء جاد جًدا، انتبه له على االأقل، لي�س لدي من اأعي�س 

الأجله.

اأ�ضفق ب�ضدة قائً�: 

ال تفعل هذا، تعلم اأنك �ضديقي االأقرب، متثل روحني يل، روح  �
�ضديقي واأخي، وروح حبيبتي بك، اأرجوك ال توؤمل قلبي، ل�ضت 
اأنا ه�س ال �ض�بة بي« ثم احت�ضنه فاأجه�س  اأق�ضم لك،  �ضلًدا 
بكاءه  �ضابه  حيث  املقهور،  والده  بكاء  وتذكر  باكًيا،  )ثائر( 

املحمل باالنك�ضار...
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الواجف  )ثائر(  ودعه  والعمل،  )فادي(  ليتفقد  )�ضالح(  غادر 
ي�ضميه  اأن  يف�ضل  براأيه  متوج�ًضا،  للبيت  عاد  املقابر،  مدخل  حتى 
يبت�ضم �ضامًتا  اأمام فرا�ضه،  واقًفا  بتوؤدة فوجده  امللعون، دلف  املنزل 

بحاله التي اآل اإليها... ملع ال�ضوت براأ�س )ثائر(: 

كيف حالك يا ثائر. �

رد غا�ضًبا: 

اأنا اأف�ضل منك بالتاأكيد. �

قهقه رغم م�حمه الثابتة:

رد طفويل، اأهذا اأف�ضل ما لديك؟ �

توازنه  اأفقده  براأ�ضه،  اأمل  فاأوقفه  لقتله،  مباغًتا  �ضكيًنا  اأم�ضك 
ف�ضقطت ال�ضكني، قال: 

رمبا لدينا ج�ضد ب�ضري بنف�س القدر، لكن ذهني اأقوى منك، ال  �
حتاول، هذا جزاء من ي�ضاعدك؟

ا�ضتعاد قوته فوقف مت�ضائً� با�ضتنكار: 

ت�ضاعدين؟ �

ال  � التي  العمل  اأموال  لك  اأقدم  احلقائق،  لك  اأقدم  بالطبع، 
ت�ضتحقها، اأقدم االأفكار، اأيوجد ما هو اأكرب من ذلك؟ بل ولدي 

عر�س جديد لك.

�ضرخ بوجهه: 
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خائنة  � اأفكارك  كاأنت،  ملعونة  اأموالك  منك،  �ضيًئا  اأريد  ال 
وذكرياتك كل �ضيء.

ح�ضًنا لديك خياران، اإما األبي طلبك ومتوت، اأو ميوت �ضديقاك  �
وتكمل تابًعا يل فقط، هذه حرية كبرية اإن علمت، اأموال ونفوذ، 

كل �ضيء ي�ضبح ملًكا لك.

اأقتل �ضديقّي؟ اأجمنون اأنت؟ �

اأحدهما �ضيموت، ملاذا ال تنجو اأنت؟ ال�ضديق احلقيقي يتمنى  �
الأ�ضدقائه املوت.

ثم قهقه ثانية. �ضحب )ثائر( �ضهيًقا قوًيا ثم قال: 

خربين  � اإذا  كالرجال،  ت�ضبح  اأن  تريد  لت�عبك،  اأر�ضخ  لن 
مبطلبك كرجل.

كل ما تريده هي؛ وكل ما اأريد هو كل ما متلك، اأنت، اأن ت�ضبح  �
يل.

يعرف اأنه �ضيندم، لكن فكره يقوده للجنون، ابتلع ريقه وقال بثبات 
يخفي رجفة داخلية: 

اأرين باردي�س واحلقيقة، و�ضاأقدم روحي. �

�ضرتاها اليوم التا�ضع، تراها وت�ضبح روحك يل، اتفقنا؟ �

ل�أ�ضف... �
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 يف امل�ضفى جل�ضوا الث�ثة �ضوًيا، كل يحمل هًما خمتلًفا، اأحدهم 
�ضيفقد والده؛ الثاين �ضيفقد حياته وال يدري اأحياته وهم اأم حقيقة؟

والثالث يخ�ضى فراق �ضديقيه ويحارب هذا ال�ضعور؛ يرجعه لهذي 
ثانيهم، ورمبا هذا ميثل فقًدا من نوع اآخر.  قال )فادي( معرًبا عن 

اأمله: 

فاإن قررت  � املت�ضابكة حول عنقي،  القيود  ت�ضبه  االأ�ضياء  بع�س 
احلراك، ا�ضتدت مقاومتها يل، واأموت.

اأم�ضك ذراعه )ثائر( ملقًيا كلمات خوف باأذن �ضديقه: 

لي�س كل ما حولك حقيقة، ولي�ضت كل العرو�س حقيقية، لقلبك  �
�ضوت وكذا عقلك، احلقيقة اأمامك، ال تتجاهلها.

رمقه )فادي( نظرة خاطفة حتمل اخلوف، كمن ك�ضف �ضرائره، 
واأ�ضاح بنظره خافًيا نريان قلبه امل�ضرمة بعينه، ثم غاب عن العامل 

وغرق بني دوامات الفكر القاتلة. 

�ضديقه؛  ل�ضرود  ينتبه  اأن  دون  الن�ضح  بتوجيه  ا�ضتمر  )ثائر( 
ونبه  اأولهم  ل�ضرود  انتبه  حتى  اال�ضتماع،  �ضوى  ميلك  ال  و)�ضالح( 
لذلك )ثائًرا(. عم ال�ضمت اإال من �ضوت املمر�ضات واأنني املر�ضى 

واإر�ضادات االأطباء، اخرتقه �ضوت )ثائر(: 

اأرجعه  � اآخر،  �ضهر  فاأمامه  فادي  اأما  اأوًال،  �ضاأموت  �ضالح،  اأيا 
تاأكدت  اإن  عدين  حقيقة،  اأقول  ما  اأن  دليلك  اأنا  ينوي،  عما 

مبوتي اأال ترتكه.
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ا�ضتن�ضق )�ضالح( �ضهيًقا تلوث بغ�ضبه، ثم اأخرجه حديًثا: 

اأرجوك  � اأي منكما،  اأحب هذا احلديث، لن ميوت  اأنا ال  ثائر، 
توقف.

يعلم اأن جزًءا منه ي�ضدقه، ينكر ال تكذيًبا اأو �ضخريًة، لكن خمافة 
اأعّدها ليقدمها  حتمية هذا القدر. قّدم له ورقة عن النوبة القلبية، 
)�ضالح( باليوم العا�ضر من ال�ضهر، اأي بعد يومني، امتنع عن ذكره 

اأمر وفاته حتى ال يعار�س اأو يعاند.

مرت �ضاعات من املوا�ضاة والتفكر، كل يف م�ضابه، عاد )�ضالح( 
و)ثائر( ملنزليهما...

يحب  كمن  يبت�ضم  )عا�ضم(،  املخيف،  كال�ضبح  يقف  املقابر  بني 
الرجل اأمامه، توقف )ثائر( اأمامه �ضاخًما، واثًقا من خطاه، قال: 

هل �ضرتيني باردي�س االآن؟ �

غًدا، قبيل موتك، اأنا عند عهدي، وعر�ضي االآخر ال زال قائًما. �

اأي عر�س؟ �

مثً� �ضاأريك باردي�س، �ضاأجعلك حتيا كاأنها مل متت، بل ورمبا  �
تنجبا  هانًئا،  معها  وحتيا  �ضديقاك،  ميوت  ا،  اأي�ضً تتزوجها 

االأطفال، وتخدمانني.

تعني اأنها هلو�ضة اأنت �ضنعتها؟ �

ال ميكنني الف�ضل يف هذا االأمر، راجع لك. �
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م�ضح راأ�ضه، اأيحيا معها؟ لكنها ماتت، اأم اأنها وهم وعليه قبوله؟ 
اأيقبل موتهما؟ )فادي( �ضيموت، لكن )�ضاحًلا(، اأميوت؟  �ضديقاه! 

اأيحمل ذنبهما؟ اأويحمله من البداية؟ 

)عا�ضم(  فقاطعه  النهائي  قراره  بذكر  مبادًرا  ثانيًة،  راأ�ضه  رفع 
مبيًنا اأنه يعلم. قال )ثائر(: 

و�ضنعت  � انت�ضرت  اأنك  تظن  ال  حال؛  اأية  على  �ضاأموت  كنت 
داخلي رغبة ال اأريدها.

اأعرتف لقد كان االأمر �ضعًبا؛ كيف اأح�ضل على روح �ضاب يريد  �
املوت بالفعل؟ لي�س لديه ما يخ�ضره؟ فما الذي يغريك؟ والدك 
اأنت  الذي متوت الأجله؟  واأنت؟ ما  النقود؛  كان �ضيموت الأجل 
حتى  حياتك،  ت�ضلمني  لن  لكنك  احلياة،  تريد  ال  الأنك  متوت 

علمت؛ متوت لرتاها مرة اأخرية، متوت لرتاها فقط.

ي�ضبهها، وظل  لكنه  الهواء  رقيق، كجزء من  تقدم ظل  من خلفه 
رجل ذي عباءة مت�ضخة ي�ضتميت لتنظيفها، ي�ضرخ الرجل باأن يهرب، 
برفق:  ا�ضمها  ذاكًرا  والده،  متجاهً�  لها  التفت  الفتاة.  له  وتبت�ضم 
فاأذرت  فجاأة  ا�ضتدت  الريح  اأن  اإال  يده،  ومّد  يدها  مّدت  »باردي�س« 
عن  مدافًعا  بيده،  عينه  مم�ضًدا  تراجع  عينيه،  اأ�ضاب  حتى  الرتاب 
بها،  نزلت  التي  االأتربة  يطرد  حتى  عينه  ومي�ضد  ي�ضعل  بها،  وجهه 
مفجوًعا؛  املتوفاة  اأخته  يحت�ضن  والده  فراأى  قليً�  الرياح  هداأت 
ا�ضتدار وجهه لي�قيه وينده�س، قال: »ال بني، ملاذا؟«، ثم اختفيا بني 

ذرات الهواء...
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عذا املكان على حني غرة، كاأن ريًحا مل متر هنا منذ اأ�ضبوع، �ضحب 
نف�ًضا كبرًيا، ليخرجه نهًرا للماثل اأمامه، اإال اأنه حب�س اأنفا�ضه بقوله:

هناك �ضخ�س اآخر ن�ضيت اأن تطلب مني روؤيته. �

مل اأطلب �ضوى باردي�س، ملاذا تت�عب؟ �

قهقه قائً�: 

اأنت يا ثائر، اأال تريد اأن تعرف حقيقتك؟ �

ا كذبة؟ هل هو رجل  اأي�ضً اأهو  تائهة غا�ضبة،  بعني  االأر�س  ناظر 
ا حديثه وعرو�ضه  غري الذي يعلم؟ رفع عينه مدعًيا التحدي، راف�ضً
امل�ضتتة، ثم هرع للداخل حمكًما اإغ�ق الباب، �ضمع ال�ضوت براأ�ضه: 

ح�ضنا، نلتقي غًدا يا �ضديقي. �

ا،  اأي�ضً وجهه  م�مح  �ضاغًطا  يديه،  بكلتا  راأ�ضه  �ضاغًطا  ركع 
متحدًثا بفم �ضبه مغلق: 

يا اإلهي، كيف املفر منك؟ اأال يكفي الباب؟... �

طوال اليوم يفكر، رمبا عليه الت�ضحية، هي ت�ضتحق، لكن �ضديقيه 
ا هو �ضخ�س اآخر؟  ا ي�ضتحقان احلياة؛ هو، من هو ليحيا؟ هل حقًّ اأي�ضً
الأي  ا�ضتقطابه  �ضهل  مثله  اإن�ضان  به،  تال  رمبا  عنه؟   حقيقة  هناك 

فكرة جمنونة.

يف امل�ضاء، كتب ر�ضالته االأخرية، يق�س ما يعرف عن ذاته، بعد اأن 
ا: كفَّ عن ت�ضتت الفكر ذاك كفًّ
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)عزيزتي باردي�ص،

�لبعد و�ملوت يفجر ما تكنه  حبيبتي، غريبة هذه �جلر�أة، لكن 
�لقلوب، فيج�سر �ملحب على ��إلف�ساء بحبه، كاأنا. 

��آن،  ف�ساحًة  �أكرث  يجعلني  ما  هذ�  رمبا  �أحببتك،  لقد  نعم، 
خا�سًة و�أنا رجل بل عقل متزن.

ملاذ� مل �أخربك؟ �أنني � �سيء! �أين كنت و�أين �أنا؟ جنمة بعيدة 
�أعرف �سوى ملم�سه؛  �أحفر بني �لرت�ب و�  �أنا،  �أر�ص  �أنت؛ ودودة 
ملخلوقات  �أخرى،  لكو�كب  �حلياة  مانحة  �لكون،  فم�سيئة  �أنت  �أما 

ت�سبهني، ورمبا يل.

�أحب �لظلم، لطاملا �أحببته؛ �أختبئ به، حني �أخاف، �أهرب، حني 
�أبكي، وحني �أ�سكو لك، و�أنك د�ئًما حية به جنمتي.

�لكلب  �أتذكر  مثًل  تقليدي ممل،  عادي جًد�،  عادي،  �أنا رجل 
�ألو�ن؛  �ستة  �إلن لديهم  �أختي  تاأتي لنطعمها كل �سباح، تقول  �لتي 

و�أر�هم بني وبني وبني...

�أنك  �لعمل؛  �أجل   � موؤخًر�  �لقر�ءة  قاطعت  �أنني  تعرفني 
حتبينها، �أنك تكتبني يل، و� ميكنني �لقر�ءة لغريك؛ غري هذ� 

�كت�سفت �أن ما يكتبه ��آخرون لي�ص حقيقة.

ملاذ� �لرو�يات د�ئًما �أبطالها �سباب؟ �أنها �لفرتة ��أ�سعد و��أكرث 
��أحلم  ��أهد�ف،  �لن�سج،  ميتلك  �سخ�ص؛  كل  بحياة  حيوية 
ل�ست  �أو رمبا  بايل بطل لق�سة مهرتئة قدمية؟  ومفاتيحها، فما 
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مير  �لذي  �لعادي  �ل�ساب  بالرو�ية،  ��أخري  �لرجل  �أنا  �أبًد�،  بطًل 
بجانب �لبطل فل يكرتث له �أحد، �لذي ميوت مب�سهد �لقتل ��أول 
�لذي نتعرف من خلله على �لقاتل، بينما �لقتيل � يعنينا ب�سيء 

�سوى كيف ير�سدنا �إلليه؟

�أنا �سائق ��أجرة �لذي مير عليه جميع �أبطال �حلكايا، ي�سرخون 
�إل�سافة  يفعل  �أو  يقول  ما  كل  لكن  يبكون،  يع�سقون،  بالهو�تف، 

بالق�سة � تفيد، وجب برتها!

�أنا �ساحب رقم مائة وع�سرة �ملنتظر للك�سف عند �لطبيب، بينما 
�لطبيب ��آن يدخل �حلالة رقم مائة وخم�سة و�لبطل رقمه مائة 
�إل�سابتها  هاتفتني  �ملهمة�  �غري  �بنتي  �أن  غادرت  ولعلي  و�ستة، 

بوعكة ما.

بوجوده.   بذ�ته،  يوؤمن  كمن  بـ)�أنا(  �أ�سفني  كيف  �أعرف  و� 
يكون  �أن  ي�ستحق  كاأنَّ موته  �سديد،  ببطء  بعد  فيما  �لبطل  ميوت 
بطيًئا ليوثق، بينما ��آخرون مثلي ميوتون يف حلظة، حادث �سيارة، 
قتل بل تفا�سيل، � يهم؛ و�لكاتب نف�سه � يبكي على �لبطل �ساعة 

و�حدة �إلن قتله.

علمت �أنه خمطئ، �ل�سيارة � توؤمل كاملوت �لبطيء، �لبطل يجب 
�أن ميوت �سريًعا تقديًر� ل�سريته، و��أ�سقياء مثلي ميوتون ببطء، 
�ألي�ص كذلك؟ رمبا ��ستوحيت �أفكاري  هكذ� �عتدنا، ي�سبه حديثك 

منك وعرفت قدري.
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�لبطيئة،  للطرق  ملت  فعلت،  وكثرًي�  ��نتحار،  حاولت  عندما 
�أ�سارع  كنت  مرة  كل  يف  ��آن؛  �سوى  �أ�ستوعبها  مل  درو�ًسا  لقنتني 
جمال  لدي  ليبقى  �خرتتها  طريقة،  �خرتت  مرة  كل  ويف  �أحيا، 
هي  حرويف  ي�سطر  من  ولعل  باردي�ص.  يا  جًد�  جبان  �أنا  �لعودة، 
بل  �أكن،  مل  كاأنني  لي�ص  و�أُن�سى،  �ساأموت  ��نتحار،  رغبة  �لرغبة، 

�أنني مل �أكن.

�ملهذب  �ل�ساب  �جلميع  يخالني  موجوًد�،  ل�ست  �إلًذ�  فقري،  �أنا 
�خلجول، حتى �أنني مل �أجرب �ل�سجائر قط، حتى �أنني �أرف�ص د�ئًما 
�أنه  و�لو�قع  تربية؛  ح�سن  �أنه  �لظاهر  ��إلدمان.  خمافة  جتربتها؛ 
�لفقر، �لفقر �لذي يخيفك من �لتم�سك ب�سيء � ميكنك �حل�سول 
عليه، وبالفعل �سقطت، �سقطت بحبك، �أ�أنت حقيقية؟ حتطم قلبي 
مبوتك، � ميكن �أن يتحطم قلب �إلن�سان �أجل وهم، �ألي�ص كذلك؟ 

�ساأر�ك غًد�، ��إلجابة عندك فقط، �أعلم هذ�، هو لن يريني �سيًئا 
جديًد�، لكنك �ستفعلني، �ساعديني.

��أمر  كان  لو  �أت�سدقني؟  للحياة،  �إلعادتك  ي�ستطيع  �أنه  يقول 
�بتلء  ��أف�سل دفنه،  �سهًل لوهبتك حياتي، لكن عمًر� كهذ� من 

� هبة.

�إلن مل يكن  لي�ص ذنبي و� ذنب و�لدي، هذ� ما قال �سالح يل، 
ذنبه، �إلن كان قدري كره �لعامل يل، ملاذ� مل يحبني هو على ��أقل؟ 
�أعلم �ستقولني �أحبني، لكنني �سعرت �أنه �سدق كذبته وكرهني، �أنا 
م�ستت وخائف، �سال، كاأهيم يتقفى �أثر �سر�ب �ل�سبار ممنًيا نف�سه 

بالر�حة، �لتي مل تكتب يل.
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لقد �سقطت وقمت، خفت وغرقت، هكذ� كانت حياتي، �أبكي يوًما 
عيني  تنتفخ  به،  �مل�سجور  قلبي  يوؤمل  بعيني،  �لدمع  ينح�سر  و�أيام 
ت�سيق  �ملحتقن،  �أنفي  ويوؤملني  توؤملني  �إلطلقه،  ر�ف�سة  �حلمر�ء 

�أنفا�سي و�أ�سبح كاجلثة �لتي � ت�سعر ب�سيء.

ماذ� تفعل يا ثائر �إلن �أردت �لبكاء وماآقيك جافة؟

قلبك،  يوؤمل  �سيء  كل  ترد،   � �أنت  ي�سعر،   � بارد  كرجل  تبدو 
�لذي حتى يحاول �لبكاء و� ي�ستطيع، لكنه يتاأمل، وتعلم �أنه يتاأمل، 

لكن وحدك تعلم. 

هل تفهمني ما �أقول؟ �أم �أنني �أهذي حتى بحديثي معك؟ 

�ساحميني، �إلن كنت �سبًبا مبوتك، � �أعلم، �ساحميني، وخربيني 
 � باردي�ص...  �سيقتلني،  �خلوف  �أن  بيد  �أعلمها،  �لتي  �حلقيقة، 
كان يل وجه  �إلن  �أرجوك،  �نتظريني  غًد�،  �إلليك  قادم  �أنا  ترتكيني، 
للدعاء؛ فاأدعو �هلل �أن يعو�سني و�أنت باجلنة، �أي�ستحق رجل مثلي؟ 

ليت �سعري!

�إلىل �للقاء غًد� حبيبتي، �ساألقاك مرتني...

حمبك

ثائر(
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طوى الورقة واأدرجها اأ�ضفل بع�س الكتب اخلا�ضة باأخته، ثم ان�ضغل 
بكتابة طويلة على هاتفه، اأر�ضلها ل�ضديقه )�ضالح(.

تكوم بفرا�ضه، يلعب كاالأطفال على هاتفه، يده تتقن اللعب، وذهنه 
يرتب مئات االأفكار، اأميوت االأبرياء؟ اأم اأن ال اأحد بريء؟ خمري اأم 
م�ضري؟ ميكن اأن يكون االأمر برمته كذبة، وميكن اأن يكون هو الكذبة، 

ال يعلم، ورمبا مل يعد يريد اأن يعلم.

بها،  ي�ضغطه  الو�ضادة،  بني  راأ�ضه  قّلب  براأ�ضه،  �ضديد  اأمل  داهمه 
يت�ضنج ج�ضده، وتقب�س يداه على الغطاء الب�ضيط، يلتف مينة وي�ضرة 
لكن  االأمل،  من  تخلي�ضه  قررت  فحنجرته  اأنينه؛  يعلو  يختنق،  كمن 
هيهات! ال يتوقف بل يزداد، ي�ضعر بدقات قلبه، كالدف ي�ضرب راأ�ضه، 
هناك حركة، الدماء تكاد تنفجر؛ االأوعية ال تكفيها، القلب ال يكفيها، 
يبقي يده الي�ضرى على راأ�ضه املتاأمل؛ واليمنى ت�ضغط قلبه، ال جمال 

للتفكري، االأمل اجل�ضدي يفقد الذهن اأحياًنا قدراته.

ظل هكذا �ضاعتني، يحاول الهرب بامل�ضكنات والنوم، حتى �ضقط 
يف غياهب النوم اأخرًيا...

داخل  ويتبينه  ال�ضوت  يدنو  ويكرره،  ا�ضمه  يذكر  بعيد،  �ضوت   
بوهن  عينه  يفتح  كامً�،  الوجه  الأجله  يهتز  طرًقا  ي�ضطحب  عقله، 

ويراه اأمامه، مل يتفاجاأ، رمبا اعتاد وجوده اأكث من ال�زم.

واأ�ضنانه  وجهه  غ�ضل  من  املتوقفة مل متنعه  بعقله غري  الو�ضاو�س 
كرجل اأعمال لديه مواعيد يهتم بها، بالغرفة االأخرى يبدل م�ب�ضه 
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لريتدي اأول قمي�س ارتداه باأول لقاءاتهما، يبلل �ضعره وميرر يده بني 
خ�ض�ته، تاأنق كرجل واثق يف موعد غرامي.

اإعجابه  اأبدى  الذي  )عا�ضم(  يتوقعها  مل  بابت�ضامة  اأمامه  خرج 
مبت�ضًما، اآمًرا اإياه اأن يتبعه، تعجب )ثائر(، اإذ اأنها مل تدفن هنا.

بهدوء،  )ثائر(  تقدم  الباب؛  عن  بعيًدا  واختفى  )عا�ضم(  خرج 
ال�ضم�س قوية، تكاد تلغي كل �ضيء من �ضدة �ضوئها، قبل اأن ي�ضرت عينه 

ا... بيده �ضقط اأر�ضً

عنها،  الكثري،  االآن  يعلم  ا�ضتفاقت،  اأو  وثري،  فرا�س  يف  ا�ضتفاق 
وعنه.

q
)اأنا باردي�س، اأعي�س يف ظل �ضبابي كعجوز عا�ضت مائة عام مبائة 
ا،  قرن خمتلف، كنت طفلة بريئة، اأعرف اأن يل عائلة رائعة، اأًبا حمبًّ
ا ال باأ�س بها، رمبا مل اأدر كم تهملني هي �ضوى متاأخًرا، اأعني واأنا  واأمًّ

بال�ضاد�ضة.
انتهت  اأعمام  يل  رمبا  �ضيًئا،  عنهم  اأعلم  ال  الكربى،  العائلة 
زياراتهم عقب وفاة اأبي وزواج اأمي، التي حذت بذلك حذو والدتها، 
وتطرق الأذين ذات مرة هم�س بوجود خالة وث�ثة اإخوة رجال لها، ال 

حتبها اأمي، ومل حتبني الأين اأ�ضبهها كما اأ�ضبه بالفعل اأمي.
اأ�ضلم من العنف، من تدمري نف�ضيتي واأنفا�ضي و�ضحتي، حال  مل 
بهم احلال ل�ضربي، كاأنني ملك لهما، اأمي وزوجها البغي�س، رجل ال 

ي�ضاوي ق�مة ظفر، تن�ضره اأمي علّي وتقهر قلبي ال�ضغري.
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اأمامي  وراأيتهم  النهو�س،  حماولة  راأ�ضي  رفعت  �ضقطت؛  كلما 
يناظرونني، اأتهرب بوجهي، اأجدهم يده�ضونه. بالبداية كنت اأتهرب 
وجهي  اأبعد  واالآن  عنفوين؛  لو  حتى  م�ضاعدة،  منهم  واأنتظر  خوًفا 
م�ضًدا من �ضرهم، خوًفا على نف�ضي من غدرهم، لقد كرهتهم اأكث 
من حبي لهم، ووجدت �ضلواين بخم�ضة اأ�ضياء: ذكريات اأبي وحاجياته 
اخلا�ضة، التي لطاملا ت�ضللت ل�ضرقتها ودفنها اأ�ضفل فرا�ضي؛ القراءة، 
يل  اأظهرت  اأنها  بيد  رمبا،  لطيفة  اأخرى،  لعوامل  بها  هربت  حيث 
هي  الدموع،  الهادئة؛  اجلميلة  اأ�ضاطريي  اأف�ضدت  خميفة  حقائق 
ك�هما  فرًحا،  اأو  حزًنا  القلب،  من  تنبع  حينما  التعبريات  اأ�ضدق 
اأو ينتهي،  اأن يقف  النوم، �ضحر يفقدنا الزمن، نحن نتمنى  �ضادق؛ 
والنوم ميرره ب� �ضعور؛ واأخرًيا التفكري، هو هبة ولعنة، كان وحدتي 
امل�ضاركة واحلديث، رغم مئات  اأقوى على  اأعد  وعزلتي و�ضمتي، مل 

الردود بعقلي على كل �ضيء، ورمبا ل�ضدة الزحام �ضمتت الكلمات.

الإنهاء  كاف  �ضبب  هذا  نف�ضي؛  فهمت  لكنني  العامل،  اأفهم  مل 
احلياة...

احلادة  االأدوات  اأ�ضتخدم  جديدة،  �ضيئة  عادة  تعلمت  باملراهقة 
بهذا،  منهما  وج�ضدي  نف�ضي  اأذى  من  اأهرب  كاأمنا  يدي،  جلرح 

اأعاقبني واأكرهني كما كرهاين.

فقط  اأفتحها  غرفتي  اجلميع،  عن  وابتعادي  وحدتي  ازدادت 
بها، عاملي اجلميل  ن�ضاطاتي  ثانية، كل  اإليها  واأعود  الطعام  الأح�ضر 

الب�ضع، به جمال، وال ترتكه ب�ضاعة العامل، حتى خيايل تاأثر به.
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ال اأظن اأحًدا يعرفني باجلامعة، حتى اأنني اأحياًنا اأتناول الطعام 
اأتيحت  لو  واأعتقد  اأ�ضدقاء يل،  ال  للمنزل،  واأعود  املكتبات  اأتفقد  اأو 

الفر�ضة �ضاأكون طبيعية، اأ�ضك يف اعتقادي، كاذبة اأنا.

كلتانا  احلال،  وتغري  والدتي،  انهيار  بعد  البغي�س  الرجل  تويف 
اأعلم ما  اأفهمني،  اأنا  مري�ضتان حتتاجان الع�ج، قبلت بعد معاناة، 
املرات  والتفكري م�يني  الوحدة  من  الكايف  القدر  على  بي، ح�ضلت 
ب�ضاأن ما اأ�ضعر، ال اأحتاج طبيًبا، اأحتاج التنف�س فقط! ورمبا املوت، اإن 
ا، يرجع لعقلنا  مل اأكن ميتة من قبل، ميتة عدة مرات، تعبري قا�ضر جدًّ
�ضيق االأفق، نقول اأننا اأموات على قيد احلياة، واحلقيقة اأنه ت�ضبيه 
ب�ضري الإدراك حمدود عن معنى املوت، رغم كل ما تعلمناه عنه، اإال 

اأننا ال نزال نظنه جمرد التوقف عن احلياة، بينما هو كل احلياة...

�ضاأدخل  اأنني  مدركًة  اأتاأملها  مطوًال،  وقفت  الطبيب  بناية  اأمام 
واأتراجع خطوتني،  اأخطو خطوة  املتبقية،  فتات عمري  ت�ضرق  دوامة 
ال�ضعيف،  )ثائر(  راأيته،  وهنا  بها،  اأحتجج  اإلهية  اإ�ضارة  اأنتظر 
كمن  للمقهى  دلف  متاًما،  النقي�س  على  م�حمه  اأن  رغم  ي�ضبهني 
يختبئ من اجلميع، ودلفت خلفه اأراقبه، يعد نقوده ويتفقد من حوله 
فر�ضتي اجلديدة  هو  مثله متاًما،  له، طلبت  اأحدهم  اإحراج  خمافة 
اإن  اأنا!  للحياة، نظراته حركاته، �ضيء ي�ضبه والدي، و�ضيء ي�ضبهني 
�ضبب الوحدة االأول كثة النا�س ولي�س فقدهم اأو افتقادهم، وهو ما 

راأيته بعينه الناقمة، كعيني. 
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اخلا�س،  طبيبي  الأرى  الوهمية  الطبيب  مبواعيد  املجيء  اعتدت 
اآكل واأ�ضرب مثله متاًما، �ضانعًة حياة جديدة رمبا تنا�ضبني.  قدمًيا 
قالوا الفقراء �ضعداء ويكفي اأنهم ي�ضحكون، لكنه مل ي�ضحك، كذب 
ما قالوا اإًذا، كذب ما حاولت اإقناع اأمي به طوال تلك ال�ضنوات لتكره 

زوجها.

الثاين ع�ضر من يناير، اقرتبت من طاولته، �ضاألت النادل عما طلب 
وطلبته ب�ضوت عاٍل ثانية. اأن�ضغل به قليً� واأن�ضغل بالفراغ، االأ�ضوات، 
اأكون حمور الكون  اأن  الطعام، االخت�فات، كل له حياته، هل ميكن 
اإلهي  يا  اإًذا.  ف�ضلوا  لقد  حياة؟  يل  ليخلقوا  �ضنعوا  وهم  الب�ضر  وكل 
جمدًدا اأفكار مري�ضة! التفت اإليه فوجدته يجتذب انتباهي، ومن هنا 
عرفته عن قرب، بل اأعرفه من البداية، من قبل لقائه، �ضنعه خيايل 
مئات املرات كرجل اأح�مي الذي متثل به، مل يكن مثالًيا؛ والمثاليته 

هي املثالية بعيني متاًما.

اأحدهم  جنح  فقط،  الأجله  قليً�،  وحت�ضنت  له،  اأكتب  اأ�ضبحت 
اأخرًيا يف منحي حياة جديدة، حياة ميكن اأن نحيا بها، ولو موؤقًتا.

تراق�س  اأراقب  اأمامي  ال�ضموع  اأ�ضعلت  منزيل،  يف  �ضهر،  بعد 
اأ�ضابعي  مررت  باأن  بها  قليً�  ت�عبت  الهواء،  من  اأحميها  النريان، 
مييًنا وي�ضاًرا خ�لها، حتى اأطفاأتها، انتف�ضت فجاأة ل�ضوت والدتي من 
اخللف: »حذروين منه قبل الزواج، مل اأ�ضدق، �ضوت داخلي اأخافني، 
بيد  لئيم؟  اإىل عرق  اأنه مييل  لو  اأنهم على حق؟ ماذا  لو  يقول ماذا 
اأخونه. �ضاحميني، ليتني  اأدح�س هذا الظن ل�ضعوري اأين  اأنني كنت 

ا�ضتمعت لهم واأن�ضت!«
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التفت لها، وجهها �ضاحب يطالعني بحنق وحزن �ضديد، خربتها 
اأنني اأف�ضل، اأن الطبيب ي�ضاعدين، واأنني �ضرت اأمار�س الريا�ضة، ثم 

�ضحكت عائدة ل�ضموعي قائلة: »�ضاأنتحر ب�ضحة جيدة«

بكت، وما اأكث بكاءها! يحزنني لكن ال حيلة بيدي، اأ�ضفق واأق�ضو 
يف حلظة واحدة، ك�هما داخلي ال يتبدالن. 

املراآة  اأمام  اأقف  )ثائًرا(،  اأحدث  موا�ضاتها  بعد  لغرفتي  عدت 
كاأنه �ضورتي: )اأيا ثائر العزيز، هل ا�ضتقت ل�ضيء متنيته؟ �ضيء مل 
يحدث؟ اأنا دائًما اأفعل، اأ�ضتاق ليوم ملا ياأت اأكون به فرحة، اأنت واأمي 
ب�ضعادة،  لكنها حتوم حويل  فرا�ضة،  لي�ضت  االأحزان  �ضعيدان.  بخري 
اأت�ضعد االأحزان؟ هل هي كائن خفي يتغذى علينا؟ اأظنه اإًذا ب�ضحة 

جيدة.

اأن  اأعلم  اأنني جمنونة؟  اأنا متعقلة جًدا، مل ي�ضعر البع�س  اأترى؟ 
اأنت  اأو  مثلك،  حقيقة  �ضي�ضبحون  لكنهم  خيايل،  وحي  من  البع�س 
فقط من جنا من خيايل، يا اإلهي هل جننت يا باردي�س؟ هل جننت 

يا ثائر؟

رغم كل ال�ضوء اآمنت باحلب، �ضوء يخرتق العتمة وي�ضل للقلوب 
من  قليلة  اأعوام  بعد  بالفقد  تنتهي  الرائعة  احلب  ق�ض�س  اجلافة، 
العذاب،  من  �ضنوات  بعد  باملوت  تنتهي  ورمبا  اأ�ضهر،  رمبا  الزواج، 
اجلنون والولع؛ بينما االرتباط املخيف ي�ضتمر �ضنوات، ك�ضجن موؤبد 
ال تخفيف ملدته، هل قدر الب�ضر العذاب؟ اأم اأنني اأهذي؟ لهذا اأمرنا 
وال�ضرائر  ال�ضرائر،  هو  امل�ضتقبل؟ رمبا  هو  األي�س  الغيب،  نعرف  باأال 

تك�ضف نوايا االأ�ضرار، وحب من نرتكهم ونك�ضر قلوبهم.
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اأهذي واأهذي، �ضاحمني يا ثائر!

هل يعجبك �ضعري اليوم؟ ال باأ�س به األي�س كذلك؟ نعم نعم اأعلم 
باالأم�س كان اأف�ضل، وانظر لوجهي، باهت، ملاذا؟ ثائر اأظنني �ضاأخلد 

للنوم( 

راأيت رجً� ي�ضبه )ثائر(، واأدركت اأنه والده، ير�ضل الظ�م خلفي، 
واأرك�س اأنا، ظ�م مو�ضوم بروائح املوتى، اأرك�س خائفة، قلبي ي�ضدر 
اإليه،  الو�ضول  اأحاول  اأمامي،  و)ثائر(  لهم،  اجتاهي  يك�ضف  �ضوًتا 

ينظر لطرف اآخر، اأحاول، اأرك�س واأحاول، �ضاأم�ضك به ولكن...(

ا�ضتيقظت، املرة الثانية التي اأحلم به، اأ�ضاأت الغرفة ب�ضرعة، يدي 
ت�ضغط على قلبي ملتم�ضة اأال يفت�ضح اأمرنا ب�ضببه، ال اأمر، اأنا ال زلت 
عالقة باحللم، جل�ضت بغرفة اال�ضتقبال اأ�ضاهد فيلًما ال اأحبه يعر�س 

على التلفاز؛ عّل ذهني ين�ضغل به.

لكنني  راأيت،  مبا  اإليه  �ضاأف�ضي  كنت  والده،  عن  )ثائر(  �ضاألت 
تراجعت �ضريًعا؛ رمبا اأ�ضغاث توؤذي ع�قتهما اأكث، رمبا...

اأما )ثائر( العزيز، فقد اأر�ضل يل اأغنية ي�ضرق قلبي بها، اأحمق! 
ال يعرف اأنه �ضرقه قبل اأعوام من روؤيته، وليت االأمر حقيقي، فاأترك 

حياتي بني يديه...

تعرفت على فتاة بامل�ضفى التي تتلقى فيه والدتي الع�ج، تقربت 
مني بود مل اأعهده، وال اأبادله عادة، اإال اأن حالتها ال�ضحية ا�ضتدعت 
تريد  والده،  اأر�ضله  الذي  الظ�م  اأنها  اأدركت  االأيام  ذلك. مع مرور 
حياتي مقابل ا�ضتعادة والدتي �ضحتها، االأمر الذي رف�ضته، بيد اأنها 



230

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

طبيعي  اأمر  هذا  حمقاء!  الراأ�س،  واآالم  ه�و�ضي  بزيادة  هاجمتني 
بالن�ضبة يل، نعم يوؤذيني، لكنه لن ير�ضخني لها.

خربت اأمي عن )ثائر(، اأعلم اأنه ب�ضكل ما قادر على م�ضاعدتها، 
اأحبته  مبعرفته،  �ضعادتها  وافر  رغم  به  عقلها  �ضتات  هي  واأفرغت 
وخربتني �ضًرا اأنها تعرفه من زمن �ضحيق، قبل والدته، وفهمت �ضبب 

اأ�ضئلتها الكثرية حينها...

مل  اإن  )ثائر(،  اأو  اأنا  يل،  عر�ضها  غريت  فقد  )عالية(  عن  اأما 
اأمت �ضيموت هو، واإن �ضحيت �ضاأحظى بكثري من الهبات غري �ضحة 
والدتي، قبلت هذه املرة، ظاهرًيا، ف� اأ�ضدق يف قدراتها، واإن �ضدقت 
اأننا ميكننا االنتهاء من قدراتهم  واأومن  اأقدم روحي ملن مثلها،  ف� 
اأنا، ثم هو، ثم من تهدده بقتله... وهكذا  اإن رف�ضنا جميًعا، اأرف�س 

دواليك، �ضتنهار بالتاأكيد.

اأرتني )ثائًرا(، الكثري عنه، يرتوي قلبي بروؤيته، واأحببت اللعبة، 
حتى اليوم ال�ضابع من ال�ضهر، قبل املوعد املحدد بيومني فقط، خربتني 
اأنها تعلم ما اأفعل، ما اأفكر به، و�ضاأموت �ضئت اأم اأبيت، ولو اأو�ضدت 
)�ضديقك  حديثها  تذكرت  قيدتني،  املنزل،  وخمارج  مداخل  جميع 
احلقيقي هو من يتمنى لك الوفاة، هذا العامل بغي�س، واأنا �ضديقتك( 

لكنني حورتها: �ضديقي احلقيقي هو من يتمنى يل االنتحار.

الثامن من ال�ضهر، اأف�ضت بر�ضالتي االأخرية الأكث رجل اأحببته مع 
اأبي، د�ض�ضتها اأ�ضفل طاولتنا باملقهى، ثم عدت للمنزل، �ضينتهي اليوم 
اأتراجع مررت  اأن  قبل  وب�ضرعة  اأمامي  ذراعي  دقائق، مددت  خ�ل 
ال�ضكني ب�ضق طويل يبدل لون االأوردة الزرقاء ل�أحمر ال�ضائل، يحمل 
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اأمل �ضنوات مرت، �ضق اخرتق  اأبي ولطافته، حب ثائر وحزنه،  دماء 
فرا�ضي  على  اأ�ضتند  ا  اأر�ضً جل�ضت  ال�ضنني،  كونتها  عر�ضية  ندبات 
واأراقب دمي.  اأ�ضرعت الباب املغلق م�ضبًقا فجاأة، كاأن املفتاح مل يلتف 

داخله، �ضرخت بي: »ماذا تفعلني؟ بداأ اليوم و�ضتموتني الأجلي اأنا«

اخرتق اإثر كلماتها اأمل �ضديد بقلبي، يعت�ضره، �ضرخت واأم�ضكت 
بال�ضكني ثانيًة، تراجعت ظًنا اأنني �ضاأقتلها، قائلة اأنني لن اأ�ضتطيع، 
بدا �ضبح �ضحكة �ضاخرة على فمي الباهت، قلت: »على اأ�ضا�س تفهمني 
ما اأفكر به« واأخذت اأمزق اأوردتي بعنف حتى اأموت قبل اأن ت�ضتطيع 
النت�ضاري  مبت�ضمة  منتحرة،  هلل-  -احلمد  ومت  علي  غ�ضي  هي، 

عليها، والنت�ضاري الأجل اأبي و)ثائر( حبيبي(.

 *****

ا�ضتفاق فجاأة يف فرا�ضه، يتنف�س ب�ضعوبة، اأنفا�ضه عالية ك�ضوت 
كاأنه  يبعد قمي�ضه  به،  �ضديد  بثقل  ي�ضعر  ي�ضغط �ضدره،  الذي  قلبه 
اأمامه ومل يقف، قال ب�ضعوبة: »ابنة  ال�ضاغط ولكن ب� فائدة، راآه 

خالتي؟ اأم اأنك تخدعني؟ ال ميكن حدوث كل هذه امل�ضادفات«

نعم ال ميكن، رمبا هذا خيالك الذي يحل عقد الفكر بطريقته،  �
العلم عندك لي�س عندي.

نكثت عهدك وخدعتني، ملاذا ال تقول احلقيقة فقط؟ �

�ضحك تارًكا اإياه مقيًدا باالأمل، توقف ذراعه فجاأة، ي�ضغط بقب�ضة 
ويلعنه، لكن فكه  ي�ضبه  الو�ضع،  ت�ضمر على هذا  لكنه  يده على قلبه، 
ب�ضرايينه،  الدماء  ويحقن  قلبه  يعت�ضر  يده  غري  �ضيء  جتمد،  ا  اأي�ضً
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ويثور  املتعرق،  ج�ضده  ناف�ضًة  تثور  دماءه،  تكفي  ال  الدموية  االأوعية 
عقله بالتناق�ضات، رمبا هي حقيقة، ورمبا �ضنعها عقله من �ضنوات؟ 
اآثم  اأم  �ضحية؟  هو  وهو،  فقط؟  �ضحية  اأنه  اأم  والده؟  ي�ضامح  هل 

مثلهم؟

 راآها اأمامه، تقرتب، م�ضحت وجنته بيدها، �ضاألها ب� �ضوت اإن 
نافًيا،  ب�ضعوبة  راأ�ضه  هز  ا�ضاأله«  يعلم  »قلبك  لتجيبه:  حقيقة  كانت 
يرجو املوت اأن يقتله، قال ب�ضوت غري مفهوم لتخلل االأنفا�س: »نفذت 

اتفاقك اأيها املوت، �ضاعدتني الآراها، حان الوقت الآراك«

راآه  ما  وكل  وهم  اأنها  امل�ضتتة، عقله يخربه  اأفكاره  يوقف  ال  االأمل 
الباقية  اأنها حقيقة وحبها حي كروحها  وقلبه يخربه  �ضنيعة خياله؛ 

حوله...

تقلبت معدته فجاأة، وفرغ فاه املرجتف مفرًغا بقايا طعام غارقة 
واأنفا�ضه  اأغرقا هاتفه الذي يرن بجنون، عينه تغلق  بحم�س املعدة، 

الثائرة تهداأ، كل �ضيء مظلم، كل �ضيء مظلم للنهاية.

�ضحب )عا�ضم( هاتفه، نظفه بيده مبت�ضًما، وقراأ الر�ضالة الواردة 
ب�ضوت )ثائر( بهدوء: 

لقد تويف فادي، اأين اأنت؟ ال تقلقني اأرجوك تعال للم�ضفى. �

رفع نظره للجثة اأمامه ثم قال: 

لقد ربحنا اأكث مما تظن اأيها ال�ضديق. �

q
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ا  اأر�ضً ركع  �ضديقيه،  دفن  مرا�ضم  لينهي  االأر�س،  )�ضالح(  بلل 
جاه�ًضا بالبكاء، �ضاعات مرت حتى انف�س اجلمع من حوله، وانتهت 
فيه  بقي  ما  الذي  املنزل،  متفقًدا  للداخل  دلف  امل�ضفقني،  موا�ضاة 
ظفر، رّتب اأ�ضياءهم اخلا�ضة جميًعا يف زاوية ما وخرج م�ضرًعا. عاد 
االأثاث  اإال من  املنزل متاًما  مفرًغا  كبرية م�أها  بحقيبة  �ضاعة  بعد 
جافة،  ذابلة  بنية  وردة  مبتغاه،  وجد  حتى  اخلارج  تفقد  املهرتئ، 
عاد  ثم  للمدخل  واحلقيبة  اأخذها  الرتاب،  يخفيها  يكاد  متقطعة 
بالبنزين يف يده، اأغرق املنزل داخله وخارجه، للوراء قليً� ابتعد، ثم 
األقى عود ثقاب م�ضتعل، ثوان و�ضار املنزل كربكان قاتل يغطي �ضماء 

املدينة بغازاته ال�ضامة، �ضعل كثرًيا مغادًرا املكان...

q
ووالد  ك�ضديقيه  اأ�ضماهم  وردات،  خم�س  زرع  منزله،  ب�ضرفة 

)ثائر(، حنان، واأخرًيا باردي�س...

)ثائر(  اإعداد  يخ�س  فيما  العمل  رب  مناق�ًضا  عمله  ملحل  دلف 
النوبة  بدًال عن حديثه عن  اأر�ضله  والذي  ال�ضيطان،  االأخري، ت�عب 

القلبية.
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وقف اأمام امليكروفون قائً� بحنق: هناك �ضياطني اجلن، و�ضياطني 
االإن�س، لكن اجلديد اأن يتواجد �ضيطان اإن�س وجن، واالأدهى اأننا نعلم، 

ونطيعه!  مينحنا حياة رائعة، نحقق كل اأح�منا حتى... 

اأ�ضطورة دكتور فاو�ضتو�س ال�ضهرية، اأكث من ع�ضرين عاًما يحياهم 
ال�ضخ�س �ضعيًدا، لكن ال�ضوؤال: اأ�ضعادته حقيقية؟ حبيبته هي حبيبته 

حًقا؟ 

اأال يوجد هذا ال�ضيطان بيننا؟ مينينا كل ليلة ونذعن له؟ كم حققنا 
اأح�ًما عن طريقه؟ كم امتلكنا وكم �ضعدنا! األي�س كذلك؟

q
بعد �ضهرين انتعلت قدما )�ضالح( الطريق لنزل �ضديقيه وحبيبته، 
راأى �ضيًخا كبرًيا �ضريًرا، �ضاًبا ذليً� متوتًرا وزوجته وطفلهما، مي�ضح 
ذراعه  مت�ضك  زوجته  حوله؛  ال�ضاكن  املخيف  العامل  ويتفقد  جبهته 
ال�ضيخ  القوية.  مبدامعها  القهر  دموع  حمتجزة  الر�ضيع  وحتت�ضن 
يريهما البيت ب�ضغف كبري، كمن يقدم لهما هبًة عظيمًة، والذي يبدو 

كبيت ماأهول مل مت�ضه النار قط!

بطريقه؟  يذهب  اأم  ي�ضاعدهما،  ب�ضرعة هرًبا، هل  اأغم�س عينه 
اإن حتدث، هل ينقذهما حًقا؟ هل يتورط مبا يعر�س حياته وحياة من 

حوله للخطر؟
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الفتك  على  قادر  ت�ضتت  والعاطفة،  املنطق  والقلب،  العقل  �ضراع 
براأ�ضه خ�ل ثوان، واإخافته لبقائه يف هذا املكان خ�لها.

 مل يدم تفكريه، اأوقف �ضيارة اأجرة عائًدا ملنزله، مقرًرا اأال يعود 
لهذا املكان اأبًدا... 

متت بحمد اهلل...




