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 يكفــــي 
 أى يحبل قلت واحد لتعيش

 

أن يحبك قمٌب واحٌد، ىذا ماكانت تردده في  يكفي
غرف روحيا العميقة جدًا، لصغيرىا األبمو ذي السنوات 
األربع، وىي تحتضنو في عيادة طبيب األسنان، وتمسح 
لعابو الذي يسيل من فمو المشتور. كانت التستطيع 
مواجية نظرات الناس الوقحة والصريحة المحدقة إلى 
صغيرىا المعتوه، الذي يثير الدىشة والسخرية والتعميقات 
اليامسة وأحيانًا المسموعة. تتحوُل النظرات لطعنٍة عميقة 
في قمبيا المتضخم بحب ىذا الصغير المسكين البريء من 

 و.جنونو وتخمف
أفمت صغيرىا من ذراعييا المتصالبين أمام صدره، 
واتجو بخطوات متعثرة، لكأن مفاصمو متخمعة صوب طفل 
صغير يماثمو في العمر، وقف أمامو وىميم بصوٍت اجتيد 
أن يجعمو كممات لكنو كان أشبو بالجعير، أجفل الطفل 
السوي والتجأ إلى حضن أمو صارخًا بجزع: ماما، ماما 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 6 - 

 أبعدي ىذا الطفل البشع عني.
طمأنت أم الطفل السوي صغيرىا قائمة وىي تربت 

 عمى كتفو: التخف، التخف، لن يؤذيك.
قامت األم ذات القمب المطعون بحربة منذ أربع 
سنوات، تعيد صغيرىا المجنون إلى أسر ذراعييا، تبتمع 
دموعًا تعّودت طعميا المر وتتساءل في سرىا: لماذا تأخر 

حدد ليا موعدًا تمام الساعة الخامسة  الطبيب؟ أما كان قد
 والنصف؟

ركَن المجنون الصغير بين ذراعي أمو، لكنو أخذ 
يصدر ىميمات وحركات عشوائية ال إرادية من أطرافو، 
فيما أمو تدفن وجييا في شعره األسود الكثيف ىاربة من 

 حصار النظرات.
لم يخطر ليا يومًا أن تكون أمًا لطفل مشوٍه، متخمف 
ومجنون كما شخص لو األطباء. المعنة عمى األطباء. كم 
تكرىيم، ما ابنيا إال ضحية ألخطائيم ولمظروف، ىذا 
ماتؤمن بو. ولدتو طبيعيًا، سمعت صراخو األليم وىم 
يفصمونو عنيا، ضمتو بحنان إلى صدرىا وشعرت كيف 

 تفّجر الحب فجأة من صدرىا كانفجار خزان كبير.
صابو بعد أيام من لسوء حظو كان اليرقان الذي أ

والدتو شديدًا صبغو بالبرتقالي الداكن، كان يجب نقمو فورًا 
إلى الحاضنة، لكن الحاضنات الثبلث في المشفى كانت 
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معطوبة. وقد رأتيا بنفسيا كيف تسرح فييا الصراصير 
 الصغيرة، صرخت بقرف: صراصير في حاضنة لؤلطفال؟

ردت الممرضة ببل مباالة: إنيا معطمة منذ أكثر من 
 عامين.

أخذ الصغير يختمج بقوة، راميًا ذارعيو خارج جسده، 
كأنو يتخمص من شيء ثقيل يرزح عمى صدره، وتدور 
عيناه في محجرييما إلى الوراء، لتتحوال إلى بياض تام. 
كان دماغو قد تأذى بشدة حين عثروا أخيرًا عمى حاضنة 

 في مدينة تبعد ساعتين ونصفًا عن مدينة الوليد.
رت األم حين أكد ليا طبيب األعصاب أن دماغ انيا

ابنيا قد تأذى أذية كبيرة لعدم إدخالو الحاضنة... صرخت 
ممتاعة وىي تتموى ألمًا كدجاجة مذبوحة: واهلل نحن نعيش 
 عمى كف عفريت، نعيش في ىذه الحياة الحقيرة بقدرة قادر.

لم يخطر ليا في يوم من األيام أن تكون أمًا لمعتوه، 
المجانين الذين كانت تصادفيم في الشارع لم تكن تعيرىم 
أي اىتمام، لكأنيم ليسوا بشرًا، إال إذا أجبرىا المجنون أن 
تمتفت إليو بسبب تصرفاتو المضحكة والخرقاء، فكيف وقد 

 تحولت إلى أم لمجنون صغير، لمعتوه برئ من عمتو.
األسرة كميا تمّنت لمصغير الموت، وىو لم يتجاوز 

مره، زوجيا الذي كانت تحكي لصديقاتيا عن الشير من ع
أن أروع صفة لديو: الحنان، كان يصرخ متألمًا: الأريد ولدًا 
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مشوىًا. ليتو يموت، ليتو يموت. كانت تخاطبو ىامسة 
كأنيا تحدث نفسيا: لكنك والده! فيرمقو بألم وغيظ ويقول: 

 لكن انظري إليو، أىذا طفل!
فتضمو بحنان شديد إلى صدرىا، كأنيا تتمنى لو 
تعيده إلى رحميا، وتسكب عمى يديو دموعًا غزيرة وىي 
تبوح لو وحده بأنيا تحبو بجنون، وبأنيا التستطيع أن 

 تتمنى موتو أبدًا.
صار الصغير -طوال شيور نسيت أخاه األكبر 

المشوه ىاجسيا، لم يمش حتى السنتين والنصف، ولم يتعمم 
ة: تجاَىَمُو، النطق. األب تعايش مع الجرح بأنجح وسيم

أىممو ونفاه إلى الضواحي القصية من حياتو، صابًا كل 
 اىتمامو عمى ولده السميم.

وحدىا األم كانت تشتري لممعتوه ثياب العيد، وال تمل 
من غسل مبلبسو التي يموثيا عامدًا مذعنًا لشياطين تتمبس 
روحو، تأمره أن يعّفر نفسو في التراب وأن يسكب محتويات 
صحنو عمى ثيابو ورأسو. كانت تضرب ابنيا السميم حين 
يضرب أخاه المجنون، وتيدده بحرمانو من حموياتيا التي 

 كانت تحضرىا خصيصًا لممجنون الصغير.
أجيدت نفسيا في تعميمو الكبلم، رغم أن كل األطباء 
نصحوىا أن الفائدة في جعمو ينطق، لكنيا توصمت مع 

ادرة عمى ترجمة األيام إلى جعمو ييميم، وكانت وحدىا ق
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تمك اليميمة. كان زوجيا يتضايق من شدة اىتماميا 
بالصغير المتخمف، ويشاجرىا إلىماليا أسرتيا، مؤكدًا ليا 

 أن الرحمة الحقيقية لمجميع أن يموت ىذا المسخ.
لم تكن تستطيع تخيل خمو حياتيا منو، إنيا تحبو 
بجنون، تحسو قطعة منيا، ىذا المعتوه الصغير، الذي 
يفاجئيا في لحظات خاطفة كيف يرنو إلييا بعينين تفيضان 
وجدًا. ما أجمل عينيو قبل أن يغفو، ماكان ينام إال وىو 
يطيل التحديق إلى وجييا، فتحس بالتحّول البطيء 
والتدريجي لمبلمح وجييا، تحس بالحنان يرفرف حوليا 

 كفراشاٍت من نور.
ذات يوم سالت دموعو من شدة تحديقو إلى وجييا، 
وحين كانت تبتعد كان ُيصدر أصواتًا متألمة تضطرىا 
لمعودة إليو. وحدىا كانت دنياه، دنياه الغنية بالحب والتي لم 
يستطع ذوو العقول المحدودة المتباىون بصحتيم العقمية أن 

 يدركوا كنو حب المجانين لمعالم.
لم يصدقيا أحد من أفراد أسرتيا حين كانت تصف ليم 
حساسية الصغير العالية ورقتو وذكاءه الخاص.. ذات يوم 
حين كسر المزىرية من الكريستال، ضربو والده بقسوة وىو 
ييزه من كتفيو النحيمتين قائبًل: اهلل يمعن الساعة التي شّرفت 
بيا إلى الدنيا، واهلل لقد جعمت حياتنا جحيمًا، لكني ال 

 ألومك، بل ألوم التي تفوقك جنونًا : أمك.
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اتو المتعثرة، ومشيتو المخّمعة إلى يوميا التجأ بخطو 
حضن أمو، رمى نفسو في حضنيا وىو يرتعش خوفًا 
 كجرو صغير أفمت لتوه من انقضاض وحش مفترس عميو.

كان يبكي وييميم بأصوات مخنوقة مبيمة أشبو 
بالخوار، والمعاب يسيل بغزارة من فمو، ضمتو إلى صدرىا، 
رشفت دموعو بشفتييا، مسحت لعابو بكم فستانيا، ىدىدتو 
حتى غفا.. كانت تتجاىل نظرات زوجيا الغاضبة، وحين 
لم يعد يطيق صبرًا ىّزىا من كتفيا قائبًل: ماعادت عيشتنا 

 عيشة، أفكر أن ألحقو بمدرسة لممتخمفين عقميًا. 
 صرخت: ال، لن أسمح بذلك مادمت موجودة.

لكنو خّرب نصف أغراض المنزل، وىو لم يكمل -
 عد.الرابعة من عمره ب

قالت باكية: ال، أرجوك، يستحيل أن يعيش في مصٍح 
 لممعوقين.

 صرخ: لماذا؟
لم تستطع أن تجيب في الحال، لكنيا تمكنت بعد 
لحظات من جمع شتات نفسيا، قالت وىي تحس أنيا تسيل 
حبًا كماٍء مقطر يغسل الصغير: ألنني أحبو أكثر من أي 
شيء في الدنيا. انطفأ الرجل، وىمة. شعر أن كمماتيا 
خّدرتو كالبخور. كان يشعر بالخدر كمما استنشق بعمق 
رائحة البخور. ىل كانت كممات زوجتو متشكمة من بخار 
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 روحيا المتألمة؟ 
صارت فائقة الرقة مع مجانين الشوارع، تتساءل 

 بشفقة: ماذنبيم؟
كانت تفكر طويبًل بمنطق جدتيا في تفسير وجوه 

تمجد اسم اهلل. لم تكن البشر المشوىين والمتخمفين: لكي ي
تقبل ىذا المنطق أبدًا، ترد بسخٍط عمى جدتيا: لكن اهلل 
اليحتاج كي يتمجد اسمو أن يخمق بشرًا غير أسوياء 
يتعذبون ويعذبون أسرىم معيم. لكن الجدة تصر عمى 
تفسيرىا، وتستشيد بآيات من اإلنجيل، حين سأل أحدىم 
يسوع المسيح: أي ذنب اقترفو ىذا المسكين المسكون 

 بالشياطين، حتى يكون مجنونًا؟
 قال المسيح: ال لذنب اقترفو، بل ليتمجد اسم اهلل.

انفتح باب غرفة االنتظار فجأة، أطلَّ الطبيب، نظر 
في ساعتو معتذرًا ليا قائبًل: أنا آسف، لم أتوقع أن حالة 

 السيدة معقدة ىكذا.
كانت سيدة مفرطة األناقة، تخرج من غرفة الفحص، 

قطعة من القطن بين فكييا، وحين لمحت الطفل  تضغط
شيقت ورسمت بآلية عبلمة الصميب عمى صدرىا. تحفزت 
األم وصفعتيا بقوة بخياليا، لكنيا حممت الصغير ولحقت 

 بالطبيب إلى غرفة المعاينة.
كان يدير ليا ظيره، يغسل أدواتو، ويقذفيا في صينية 
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معدنية بجانب المغسمة قال ليا: خير، ىل عاد الضرس 
 نفسو يؤلمك؟

 قالت: أقصدك ىذه المرة ألجل الصغير.
تعّودت عمى نصال األلم تنياُل ببل رحمة مخترقة 
قمبيا، كميم يذىمون حين تعتني بابنيا المعتوه، كانت تصرخ 

 أحيانًا، لكنو روح، روح.
كانت ليجتو تعني تحديدًا: ىل يستأىل ىذا المسخ 

 عنايتك؟
مطبيب بفحصو، إال وىو لم يسمح المعتوه الصغير ل

في أحضان أمو، أخذ وجو الطبيب يزداد قتامة وىو يمعن 
في جوف فم الصغير، قال لؤلم بعد أن انتيى من فحصو: 
تشوه شديد في الفكين واألسنان، الحالة صعبة جدًا، ومكمفة 
لمغاية أرى أنو من الجنون التفكير بتصحيح تشوه فظيع 

 كيذا..
 سألت وكأنيا لم تسمع كبلمو: ما الكمفة يادكتور؟

حّدق الطبيب إلى وجو المتيمة حبًا وقال: الكمفة كبيرة، 
لو أردِت أحسبيا لك. لم يكمل ألن بقايا وجدان ذكرتو أنيا 

 أْم.
 قالت: المال الييم، سأتدبر األمر.

رفع الطبيب كتفيو المباليًا وقال: كما تشائين، لكن من 
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 واجبي أن أقول لك حرام ىدر المال.
ت من عيادة الطبيب تحمل ابنيا، كانت ذراعو خرج

اليسرى تحيط بعنقيا وتعبث بشعرىا، وذراعو اليمنى نصف 
المشمولة تنسدل مرتخية عمى صدرىا. كان حاجز صدره 
النحيل ينقل إلى صدرىا إيقاع دقات قمبو، تناغم إيقاع 
القمبين مع إيقاع خطواتيا وَعْت بعمق كيف يتوحد قدرىما 
بالحب، الحب صميب، صميب جميل. انتظم إيقاع القمبين 
وطغى عمى ضجيج الشارع وصوت المذياع الممعمع. تحّول 
اإليقاع  إلى كممات مبيمة أخذت تزداد وضوحًا مع تسارع 
خطواتيا. كان قمبيا يغني بسرور باٍك: يكفي أن يحبك قمب 

 واحد كي تعيش. ياصغيري البريء، ياطفمي الرائع. 
ور. تنبيت إلى أنو أغفى عمى توقفت عند إشارة المر 

كتفيا، قّبمت وجنتو المنداة بمعابو، أحست أنيا ترشف 
 عسبًل. دمعت عيناىا وىي تتمنى لو أحبلمًا سعيدة.
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سهـــزة الـــزوح 
 األروجىاًيـــت

 
 

يوقظيا من عزِّ النوم سوى ىذا اإلحساس ما الذي 
األصم الثقيل المؤكد: اليأس؟! أجل اليأس. حاولت أن 
تّغش نفسيا وتبحث عن تعبير أخف وطأة، لكنيا أدركت 
في تمك الميمة حين أفاقت في الرابعة فجرًا، واليأس متربٌص 
بيا كاشٌف عن وجيو العريض بعينين رماديتين مطفأتين 
دون بياض، وأنف عريض كالجدار، وفم عبارة عن شق 
دون شفاه، أدركت أنو المجال لبللتباس، فيذا وجو اليأس. 

رت نصائح الطبيب النفساني الذي لجأت إليو في تذك
 الشيرين األخيرين.

منذ سنوات وىي تفكر باستشارة طبيب نفساني، لكنيا 
كانت تخشى من نظرة الناس، سيقولون عنيا مجنونة، في 
سرىا كانت تصرخ بيم: النفس تتعب كالجسد، بل أكثر منو 
وتحتاج لمن يريُحيا، حسمت أمرىا أخيرًا باستشارة طبيب 
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نفساني لسبب وحيد كون عيادة ىذا الطبيب العائد حديثًا 
من ألمانيا تقع في مبنى ضخم كل طابق فيو يزيد عن 
عشرة مكاتب، وكما يقولون )الطاسة ضايعة( تعبير عامّي 
تحبو، يعني أن ال أحد يعرف أي مكتب تقصد. ما طمأنيا 
كون محل مزين شعر لمسيدات في طابق عيادة الدكتور 

اني، وكانت تتعمد أن يكون شعرىا ُمسَّرحًا بعناية حين النفس
تقصد الطبيب وال تنسى أن تضع في حقيبتيا بخاخ تثبيت 
الشعر الذي يذيع أنيا كانت لدى مزين الشعر، فيما لو 
صادفت أحدًا من أقاربيا أو أصحابيا. كانت بعد كل جمسة 
لدى الطبيب النفساني تتعمد أن تدخل الحّمام، تبخ بكثافة 

 رذاذ مثبت الشعر عمى رأسيا، ثم تخرج من عيادتو بثقة.
الرابعة فجرًا، سكون الخمق األول، لم تبدأ بعد العمميات 
البلمجدية لمبشر، عالم الضجيج لم يستأنف دوامتو، أعدت 
القيوة، وىي تتذكر أن وصية الطبيب النفساني األول أن 

ليا بعد  تمتنع عن القيوة كميًا، وكل أنواع المنبيات، سمح
إلحاح منيا أن تشرب فنجان قيوة وحيد في الصباح، 
ووصف ليا دواًء لمقمق، تبتمع منو حبة كل مساء. ولكن 

 ولعيا بالقيوة جعميا تتمرد عمى نصائح الطبيب. قالت لو:
 القيوة صديقة قديمة. -

 ضحك متسائبًل: صديقة؟
قالت: طبعًا، أليست القيوة مشروب األحزان، 
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 ومحطات السفر، ولقاء األصدقاء إنيا صديقة االنتظار.
أعجبو تعبيرىا األخير "القيوة صديقة االنتظار" حكى 
ليا أنو حين كان يدرس في برلين، أحبَّ امرأة تسكن في 
ضاحية بعيدة، وكان يشرب عدة فناجين من القيوة وىو 

 ينتظرىا.
أقنعيا أن أىم خطة لنجاح عبلج أرقيا المزمن ىو 

ات، وحاول تعزيتيا بأن تشرب نوعًا االمتناع عن المنبي
مستوردًا من القيوة بدون كافئين، لكنيا لم تستسغو، قالت لو 
في الجمسة التالية: القيوة التقبل الغش، مانصحتني بو ىو 

 سراب القيوة.
ابتسم قائبًل: سنتعاون معًا لمحاربة أرقك المزمن، 
والشديد في الواقع، ال أريدك أن تسقطي ضحية إدمان 
المنومات، يجب أن تمتزمي بخطة لمعبلج، أساسيا ركيزتان 
أساسيتان: العبلج الرؤيوي، واالمتناع عن الُمنبيات، 
الموضوع األول ميمتي، والثاني ميمتك، أريد منِك وعدًا 
باالنقطاع عن المنبيات ، وعدتو ىي شاربة القيوة والضجر 
بامتياز حكت لو أن صمب وظيفتيا يعتمد عمى شرب 

ُذىل حين قالت لو إن عدد فناجين القيوة يتجاوز القيوة، 
 السبعة في ساعات الصباح األولى.

 سأليا: أىذا معقول؟
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قالت: يادكتور كيف سنقضي ثماني ساعات عمل 
دون قيوة، خاصة أن عممنا الفعمي اليتجاوز النصف 

 ساعة.
أحرجتو، لم يجب. قال طاويًا النقاش: الميم استبدلي 

 بالقيوة عصيرًا طازجًا أو زىورات أو نعناعًا.
جمست ترشف القيوة وىي تتخّيل نظرة العتب في 
عيني الطبيب الجميمتين، فّكرت: إنو شاب جميل حقًا، 
وممتمئ حماسة، لكن حزنًا عميقًا ينفمُت من عينيو مباغتًا 
لكمييما وىو يتحدث إلييا، ترى ماسرُّ حزن العينين 

ألياىا حقًا عن الجميمتين؟ فّكرت وىي ترشف قيوتيا أنو 
المشكمة ولم يّحميا ليا. أكثر من عشر جمسات، تستغرق 
كل جمسة نصف ساعة، يحدثيا عن العبلج الرؤيوي. بيرىا 
حقًا في الجمسات األولى، لدرجة أنيا ظمت أيامًا تحس 
بنشوة التعرف مصدرىا. تّرجع صدى صوتو في ذىنيا: 
الميم أن نغّير نظرتنا لمواقع، فالراتب الحقير لن يزيد إذا 
اكتأبنا، والضجيج المعين المنطمق من المذياع والتمفاز، 
وزئير السيارات وآالت النجار والحداد، والباعة المتجولين 
الذين طّوروا طريقتيم في البيع باستخدام ُمكبرات الصوت، 
كل ىذا الجعير كما تسميو والذي يّدمر األعصاب ببطء 

نفسنا أال نعتبره مامن سبيل لمخبلص منو سوى بتعويد أ
 كارثة.
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حتى الضجر نفسو الذي يدفعيا لمبكاء، من شدة 
وطأتو، والذي تغذيو تفاىة الناس، وانعدام النشاطات 
الثقافية في المدينة، وموت السينما والمسرح يمكن التحايل 

 عميو بخمق أىداف جديدة، تغير نظرتنا إلى الواقع.
نشوة الجمسات األولى وحماستيا لطاعة الطبيب 
تبلشت، بدأت بذرة شك تنبُت في روحيا، إنو ُيميييا وال 
ُيعالجيا، ىذا ماتحسو، منذ سنوات وىي تعاني من أرق 
ينيك أعصابيا، تحس بنعاس شديد، تنام ساعتين، 
لتستيقظ، كأن أحدًا لكزىا في كتفيا وأمرىا أن تقوم من 
فراشيا، تنصاع لمصحو، وتجمس في وحدة الميل وقد 

تيا تصغي لمصمت الذي تفتنيا موسيقاه تماىت مع وحد
أكثر من كل موسيقى، تقّمب حياتيا أماميا سنة بعد سنة، 
يالممرارة! يا لمحقيقة القاسية، تنبسط أماميا سنوات حياتيا 
طويمة تدرك كم أن األلم طاغ، ويترك وشمًا بحجم الذاكرة، 
أما الفرح فميس سوى رّشات صغيرة من غبار رائحتو ذكية، 
لكنو سرعان مايطير دون أن يترك أثرًا سوى صور باىتة 

 في الذاكرة.
تذّكرت كم عانت مع والدىا الذي أصابو الشمل بعد 
حادث سيارة، سبع سنوات وىي تصحو عمى وجو أحّب 
إنسان إلى قمبيا وقد كّومو العجز، كتمة من العذاب 
المتواصل، كان ينادييا لتيش ذبابة حّطت عمى وجيو ألنو 
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ا الفعل، أنيكتيا السنوات السبع، شمل والدىا عاجز عن ىذ
جعل روحيا تنّشل تمامًا، فقدت قدرة توليد أي أمل، انصّبت 
عمى دراستيا لتتفوق في الجامعة، وتغدو ميندسة بامتياز، 
لكن الوظيفة براتبيا الشحيح والبطالة غير المقنعة جعمتيا 
تيوي في ىّوة يأس لو طعم مختمف عن طعم يأسيا بعد 
شمل والدىا. ابتسمت وىي تتذكر قصة حبيا لشقيق 
صديقتيا. ىل أحبتو فعبًل أم أمرت نفسيا أن تحبو متعّمدة 
خمق شعور جميل في حياتيا؟ تعاىدا عمى الزواج، سافر 
إلى السعودية ليعمل عمى أمل أن تمحقو، لكنو سرعان ما 

 سقط في اإلغواء، وتزوج أرممة ثرية.
اليأس، قوة الشباب كانت ترفض االستسبلم لمطبات 

وحدىا كانت تجعل كفة األمل ترجح، انتيت مرحمة اآلالم 
األولى، توفي األب وطوت صفحة الحبيب الخائن وتعّودت 
ذل الوظيفة، بدأت عيدًا جديدًا. تزوجت شابًا مناسبًا يممك 
شقة ودخمو يضمن ليا أال يجوعا يومًا، لكنيا لم تستطع 
االستمرار معو، ألنو كان موىوبًا بعجن الساعات بالَنَكد، 
اليكف لحظة عن انتقادىا، نبييا إلى أن أفظع وسيمة 
لتعذيب إنسان إلنسان ىي الكبلم. لو كان طبخيا مالحًا 
قميبًل اليكف عن انتقادىا أسبوعًا يريدىا أن تحب مايحبو، 
وتكره مايكرىو، يفيم المرأة كظّل لزوجيا، يدىشو أن لمزوجة 

أن تكون السجادة التي تطؤىا  رأيًا خاصًا، إنيا يجب
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 األسرة: الزوج واألوالد واألىل.
 
 

طمقتو غير آسفة، وبعدىا ابتدأ األرق، كانت تحسد 
الناس الذين يغفون بسرعة، لدييا صديقة تشرب عدة 
فناجين من القيوة، ثم تغفو، لكم تغبطيا، كانت ال تزال 
راغبة بشرب فنجان آخر من القيوة، وىي تنصت لصمت 
الميل، نظرت إلى ساعتيا. الرابعة والنصف صباحًا، قامت 
تحّضر القيوة مبتسمة بسخرية من صورة الطبيب، 
المسكين، لم ينجح في عبلجو الرؤيوي معي، ىذا ماقالتو 
لنفسيا وىي تمحق فكرة: أي سخف أن يقنعني أن أغّير 
نظرتي لمراتب الحقير، إنو حقير ألنو يذلني ويشعرني أنني 

ىذا العبلج الرؤيوي، قررت أنيا ستعترف  مسخة، فأي وىم
لو بسخف نظريتو وبأنو يستحيل عبلج المشكمة إن لم 
تستأصل من جذورىا، إن لم يتغير الواقع جذريًا، أما أن 
يطمب من فقير تعيس أن يغدو سعيدًا وىو منقوع في فقره، 

 فيذا دجل ووىم.
أجل ستكون جمستيا األخيرة معو، لكنيا تعترف في 
الواقع أنيا ارتاحت لو، وبأنيا كانت تنتظر موعد الجمسات 
معو بشغف، لعميا بحاجة لصديق ينقذىا من صقيع 
العبلقات البشرية. كانت ترشف القيوة بتمذذ وعيناىا ثابتتان 
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دون تركيز عمى نبتة في زاوية الصالون، تتدلى أغصانيا 
الخضراء من األصيص حتى تبلمس األرض. أغصان 

عن أوراق متبلصقة، في تدلييا غنج  جميمة مفصصة عبارة
ودالل، وفي نياية األوراق تتفّتح زىور أرجوانية، شعرت 
أنيا تبصر ىذه النبتة لممرة األولى، انتبيت: إن الرؤية 
تعني اإلدراك، منذ سنوات وأميا تعتني بالنباتات وىي 
التبالي بوجودىا، بل كانت تسخر من أميا قائمة: النباتات 

 ليست جميمة إال وسط الطبيعة.
لكن إحساسيا بيذه النبتة مختمف تمامًا في ىذه 
المحظة، بينيما لغة خاصة، انحناء األغصان يذكرىا 
بانحنائيا تجاه زمنيا الظالم، كبلىما ينحني ويرزح تحت ذّل 
المعاناة، لكن النبتة تتفّتح عمى زىور أرجوانية ساحرة، إنيا 

 رغم ذّل الزمان تبدع زىرات متفائمة.
تعش قمبيا لمحقيقة التي شّعت من روحيا، مذيبة ار 

وجو اليأس الرمادي الكئيب بومضة، إنيا ىي كالنبتة 
محنية ومذلولة أمام زمن عاىر، لكنيا تممك جماليا الخاص 
وزىور روحيا تفوق زىور النبتة جمااًل، أمكنيا أن تسمع 
في صمت الميل الجميل صوت الطبيب يقول ليا: برافو، 
أىنئك، ىذا ىو  العبلج الرؤيوي، أن ننظر بعمق إلى 
حقيقة نفوسنا، وأن نكتشف الكنز فييا، وال نترك لصدأ 
األيام أن يتراكم فوقو، وأال ننكسر لمظروف المحيطة ميما 
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 كانت قاسية.
دمعت عيناىا تأثرًا، قالت وىي ترمق صورتو المرتسمة 
بوضوح في خياليا بامتنان وحنان، وترشف آخر قطرة من 

ا: لكن القيوة يادكتور، أليست صديقة االنتظار؟ كان قيوتي
المون األرجواني لمزىور يشع دفئًا، يغزو قمبيا مباشرة 
فّكرت: إن نبتة صامتة وُميممة منذ سنوات يمكن أن تكون 

 صديقتيا في معركة الحياة الصامتة المستمرة.
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 البلهـــــــبء
 

يومين من زفاف وحيدىا، ُوجدت تيريزا البمياء بعــــد 
ميتة تحت شجرة السنديان اليرمة الوحيدة في الحديقة 
الصغيرة قرب بيتيا، تحديدًا الغرفة الحقيرة التي عاشت فييا 

 ربع قرن مع ابنيا.
اختمفت اآلراء حول وفاة تيريزا البمياء، منيم من رّجح 
أنيا انتحرت، مستحضرين فرويد إلى أذىانيم الذي سيعتبر 

زواج ابنيا نياية لحياتيا من  -م أن يفسرواكما يحمو لي-
جية، وتكثيفًا شديدًا لمحادثة التي صبغت مستقبميا إلى 
األبد، حين حممت بابنيا وىي في الرابعة عشرة، وتنّصل 
األب من االعتراف بأبوتو لمجنين، واعتقد بعضيم أن تيريزا 
البمياء توفيت بسرطان الثدي الذي تعاني منو منذ سنوات، 
وترفض العبلج. أما ابنيا الذي بكاىا بدموع من نار، فكان 
ييذي وسط دموعو بأنيا توفيت من الحزن، وبأن الحزن 

 حين يزيد عن 
 حد معين يصبح قاتبًل.
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لم يشّيع تيريزا البمياء إلى مثواىا األخير سوى نفر 
قميل من الناس، أختاىا الوحيدتان دون زوجييما، المذين 

الساقطة، ابنيا وزوجتو، ومالكة  كانا متبرئان من تيريزا
 الغرفة التي استأجرتيا تيريزا لتعيش فييا مع ابنيا.

التصقت بتيريزا صفة البمياء مذ كانت في الرابعة 
عشرة. كانت كبرى إخوتيا، ومسؤولة عن العناية بيم ألن 
أميا مضطرة لمعمل من الصباح وحتى المساء خادمة في 
البيوت لتعيميم، فيما والدىا ىائٌم منذ سنوات في مصٍح 

 لؤلمراض العقمية.
كثيرًا ماحممت تيريزا بزيارة والدىا، لكن أميا كانت 
تزجرىا كل مرة، تنياىا عن ذكره، فما كان من ىذا النيي 
القاسي إال أن يزيد اضطرام أشواقيا وأفكارىا نحو والدىا، 
كان غيابو يجعل حبيا لو شفافًا ونقيًا التشوبو كممات البشر 

ظة القاسية، وال تصرفاتيم الخالية من الرحمة، وكثيرًا الف
ماكانت ترنو إلى البعيد وتتخيل أنيا تركض مسافات 
ومسافات لتمقي بجسدىا في حضنو، فيضميا بقوة إلى 
صدره وتمتزج دموعيما، وىو يعدىا أنو لن يتركيا أبدًا... 
كانت صديقاتيا يسخرن منيا حين يضبطنيا تبتسم وتبرطم 
بكممات وحدىا، فيقمن ليا: المجانين فقط يتحدثون مع 
أنفسيم، لكنيا كانت تبتسم وال ُتعّمق بكممة. فيي تحب 
صديقاتيا من كل قمبيا حتى لو سخرن منيا وتيامسن بأنيا 
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بمياء. ماكانت تفيم فن الكذب، وال فمسفة الغش، إنيا ُتعّبر 
عن كل ماتحسو بالقول والفعل وعمى المؤل. ماكانت تفيم 

ذا يداري الناس سموكيم، ولماذا يكونون بعّدة أقنعة! ذات لما
يوم حين زارتيم جارتيم، أدىشيا ترحيب أميا الحار بالمرأة، 
فانبرت تيريزا تقول بسذاجة: أمي، أليست ىذه جارتنا التي 
تقولين عنيا بخيمة وثرثارة وال ييميا سوى اصطياد زوج 

 ثري البنتيا.
انقطعت العبلقة بين المرأتين بسبب تيريزا البمياء، 
ورغم العتب القاسي الذي تعّرضت لو تيريزا من أميا، فإنيا 
لم تفيم لماذا اْعتبرت مذنبة؟! بقيت عمى تساؤالتيا الساذجة 
لماذا اليقول الناس كل شيء أمام بعضيم، لماذا يكذبون؟ 

 ومامعنى الكذب؟
فرحت بجسدىا المدن الرشيق، الذي أخذ يتكّور، ويشع 

يدة، أشبو بتيارات مائية ساخنة تدغدغ جمدىا حرارة جد
وأحشاءىا، كانت تضحك لصورتيا في المرآة، وىي تكتشف 
تمك المشاعر المذيذة، وتتساءل: لماذا لم تشعر بيا من 
قبل؟ كانت تقضي ساعات تتأمل نيدييا الشامخين، وتمرر 
يدييا عمى وركييا وبطنيا وفخذييا، منتشية بالتحّول الجميل 
والمدىش في جسدىا، كانت مزىوة بتفّتح أزىارىا، بالثمار 
اليانعة الشيية التي ترغب أن يتحّمب الناس ليتذوقوىا، 
وكانت تبكي بدموع سخية وىي تسمع أغاني عبد الحميم 
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حافظ الذي احتل أحبلم يقظتيا التي التنقطع إال عند 
 الضرورة.

في الثالثة عشرة سقطت تيريزا في شرك الحب، كل 
دت حبيا لمشاب الجميل الذي يقود سيارتو الفخمة الحارة شي

البيضاء، ودون أن تتمفت خائفة وأمام العيون المتمصصة 
من الشقوق والثقوب، كانت تيريزا تركض إلى حبيبيا، 
وتجمس بجانبو في السيارة ليأخذىا إلى الشقة التي استأجرىا 

 لغرامياتو.
ُدىشت تيريزا حين انفّضت عنيا صديقاتيا، وصرن 
يرمقنيا باحتقار ويتيامسن حين تمر بجانبين، كانت 
تتساءل بدىشة وحزن: لماذا تغّيرت نظراتين؟! ماكان ليا 
أن تفيم أبدًا نظرة االحتقار، فيي لم تختبر ىذا الشعور، 

 ومادة روحيا النقية غير مؤىبة لئلحساس بو.
أخذ بطن تيريزا يتكّور، ويزداد حجمًا، أدىشيا أنيا 

أنيا التأكل زيادة عن عادتيا! وبأن غدت بدينة، مع 
تنورتيا الوحيدة ماعادت تحيط بخصرىا. حتى الشير 
الخامس لم تمحظ األم حمل ابنتيا، في الواقع لم تكن تراىا، 
ألنيا تعود إلى البيت حطام امرأة. متيالكة من التعب، 
تمسح أوالدىا بنظرة، وتغّط في النوم، تاركة صغارىا  
يكبرون برعاية تيريزا البمياء والعناية اإلليية، وصدقات 

 الجيران.
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ذات يوم تحّمقت صديقات تيريزا حوليا وسألنيا: تيريزا، 
أال تبلحظين أن بطنك يكبر؟ ويتغامزن وينفجرن 

 ضاحكات.
 فتممس تيريزا بطنيا متعجبة وتقول: أجل إنو يكبر.

 فيسألنيا: تيريزا من والد طفمك؟!
بدىشة طفولية:  تحممق تيريزا في وجوىين وتتساءل

 طفل، أي طفل!.
 تقول إحدى صديقاتيا: من تعاشر رجبًل تحمل بطفل.

كانت تيريزا تفّسر كبر بطنيا، بسبب انقطاع الطمث، 
فالدم يتجّمع في الداخل، ويجعل بطنيا يكبر، كانت مقتنعة 
كميًا بيذا التحميل الدقيق لكبر بطنيا، ولم تكن تقمق، فذات 
يوم سيتدفق كل ىذا الدم إلى الخارج ويعود بطنيا إلى 

 حجمو الطبيعي.
ضربتيا أميا بوحشية وىي تسأليا: منذ متى تعاشرين 
ىذا الكمب؟ وكانت تيريزا تبكي وترتعش وال تتفوه بكممة، 
استدعت الجبّلدة القابمة لتكشف عمى ابنتيا، وبعد الفحص 
رفعت القابمة عينين زائغتين بالدىشة وأدلت بتقريرىا: الفتاة 

 ل في شيرىا الخامس، لكنيا التزال عذراء!!حام
اقتحمت أم تيريزا منزل الشاب الثري وواجيت أسرتو 
بحمل ابنتيا، ُطردت األم واختفى الشاب عن األنظار، 

 -كما غدا اسميا في الحارة-استدانت األم المنحوسة 
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المال، وأقامت دعوى عمى الشاب لتضطره لمزواج من تيريزا 
واالعتراف بابنو، لكن الشاب نفى أبوتو لمطفل، وقال في 
المحكمة بأن تيريزا عاىرة وتعرف الكثير من الرجال غيره، 
وذكر أسماء خمسة من أصدقائو وأصدقاء والده عمى أنيم 
عّشاق لتيريزا، وأصرَّ عمى استدعاء ىؤالء العّشاق وسماع 
شياداتيم بتيريزا، عارفًا أنيم سيذكرون جميعًا الوحمة 

 عانة تيريزا بقميل! البنفسجية فوق
وحين واجو محامي تيريزا المحكمة بتقرير طبي يثبت 
أن تيريزا التزال عذراء، وبشيود من الجيران، يؤكدون أن 
الفتاة لم تخرج سوى مع الشاب الثري، استمر األب في 
نكرانو، وانتيت الدعوى بأن دفع الشاب مبمغًا كبيرًا لصاحب 
السيادة كي ُيبرأ من أبوة الطفل الذي تحممو البمياء في 

 بطنيا.
كان عمى تيريزا أن تعرف دفعة واحدة معنى األلم 
والتخمي ونبذ الناس ليا واحتقارىا، الذي أحستو يؤلميا 
كوخز اإلبر، كان عمييا أن تعرف دفعة واحدة معنى الوحدة 
وموت المشاعر البكر الطاىرة التي كانت تدفعيا لتأمل 

أحضان الحبيب مكتشفة جسدىا بافتتان ولبلرتماء في 
 جسدىا في جسده، وسعيدة بأن يكتشف جسده في جسدىا.

انقضت كل تمك المشاعر الوحشية القاسية عمى تيريزا، 
وأحاطتيا كدائرة من نار وىي تتمّخض معانية آالمًا 
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التطاق، بينما التسمع كممة واحدة تؤاسييا من أميا، أو 
القابمة، فمن يؤاسي فتاة حممت سفاحًا؟ لكن تيريزا البمياء 
غدت أمًا بطرفة عين، ولدت إنسانة جديدة في المحظة التي 

 قذف رحميا ابنيا.
خبلل أشير شاخت الصبية ذات األربعة عشر عامًا، 
ماتت شيوتيا لمرجل وتحّولت إلى جرح سيظل مفتوح 
الشفتين مدى الحياة، وضاع ذلك الشعور البيي المتوىج 

غياىب اإلىمال، أعطت الذي التعرف أن اسمو الشيوة في 
روحيا وكيانيا لوحيدىا، صار دنياىا وعالميا. كانت ترتعد 
من قسوة النظرات ووحشيتيا فتيرب إلى دنيا صغيرىا، إنو 
الكائن الوحيد الذي ُيحبيا ويقّبميا، ويقبميا كماىي، وحده 

 اليصّدق أنيا زانية.
كبر الصغير وكان صورة طبق األصل عن والده، 
حاول البعض ممن يحتفظون ببقايا رحمة في قموبيم أن 
يصحبوا طفل الزانية إلى والده، ليفحموه بالشبو بينيما، لكن 
األب استمر في النكران، وتزوج من فتاة من سويتو المالية، 
وأنجب منيا ثبلث بنات، لكن حرقة الصبي ظمت تبلحقو، 
فكان يقول في سره، أُيعقل أن أنجب ثبلث بنات في 

 لصبي ال أنجبو إال في الحرام.الحبلل، فيما ا
استطاعت تيريزا البمياء أن تنتزع شفقة الناس بعد 
سنوات وليس احتراميم، فالكل يشيد كم أحبت طفميا، ظمت 
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تحممو حتى العاشرة من عمره، كانت تقضي ساعات بجانبو 
تتأممو وىو نائم، تغني لو أغاني عبد الحميم بصوتيا 
اليامس العذب، وتمسح دموعيا الخرساء. ماعادت تتذكر 
أنيا أنثى. انحفر الرجل في ذاكرتيا مدية تطعنيا في 
الخمف، كانت دروس الحياة المبكرة والقاسية قد جعمتيا تفقد 
أدنى رغبة في المقاومة. كان االستسبلم التام لكل ماجرى 
معيا ىو الحل األكثر رحمة وتحمبًل بالنسبة ليا، وقد 

الشبان جعميا عشيقة،  قاومت بضراوة محاولة العديد من
حتى أن أحدىم قال ليا غير مصدق إنيا التنوي معاشرة 
أي رجل: إلى متى ستتظاىرين بأنك شريفة، وقد تعّودت أن 

 تباعدي بين ساقيك مذ كنِت في الثالثة عشرة؟
تعّودت تيريزا عمى ابتبلع اإلىانات، واستمرت تقبر 
األيام، يومًا بعد يوم، ال يعنييا سوى ابنيا، وتمكنت 
بواسطة جارتيم الوحيدة التي تشفق عمييا من الحصول 
عمى عمل في مؤسسة لبيع الخضار، وفي أوقات فراغيا 
المستفيضة كانت تيريزا تُبدع كنزات صوفية رائعة تبيعيا 

 وتساعد نفسيا عمى العيش.
الصغير غدا كبيرًا حين عاين جرح أمو، باحت لو 

ن والده، سربميما وىي ترتعد من شعورىا بالعار من يكو 
صمٌت طويل لم تجرحو كممات أليام، كانت تعاني آالمًا 
التطاق، وتخشى أن تفقد احترام الرجل الوحيد في حياتيا، 
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لكنو بعد أيام دفن رأسو في صدرىا قائبًل: أنِت أروع أم في 
الدنيا. لكم أحبك ياتيريزا الرائعة، أماىو فأكرىو، أنا الأب 

 لي.
كم كانت صادقة حين قالت لو: ال تكرىو يابني، 

 التجعل الكره يّعكر روحك.
كانت تيريزا تعاني من اشمئزاز شديد حين ترى رجبًل 
وامرأة يتغازالن عمى شاشة التمفاز، ظمت أسيرة مشاعر 
اإلثم طوال حياتيا، وساعد موقف اخواتيا من رسوخ ىذه 
المشاعر، فبعد زواجين انقطعن كميًا عن زيارتيا، فيمت 

أن تسأل أن أزواجين يمنعونين من زيارة األخت من غير 
 اآلثمة التي أنجبت من غير زواج.

حين بمغ ابن تيريزا السادسة عشرة، فوجئت بعناية 
زائفة من أميا وجارتيم، ليقنعوىا بالزواج من أرمل يعيش 
في األردن، أكدتا ليا أن ىذا الزواج ىو الوحيد القادر عمى 
إعادة االعتبار ونفض الغبار عن كرامة تيريزا المعّفرة في 
وحل اإلثم منذ سنوات، فالرجل سيسجل ابن الحرام عمى 
اسمو، رفضت تيريزا بقوة وقالت بأنيا التطيق الرجال وال 
تستطيع أن تقرِّب رجبًل. لكن األم والجارة أقنعتاىا بأن 
زواجيا سيّحول ابنيا من ابن حرام إلى ابن شرعي وبأنيا 

 ابنيا.يجب أن تضحي في سبيل 
قبمت تيريزا الزواج من الكيل، سافرت معو إلى عالمو 
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الغريب، منتظرة المحظة التي سيسجل فييا ابنيا عمى 
اسمو، لكنو أخذ يتممص، بدا ليا واضحًا منذ البداية أنو 
يريدىا خادمة، بل عاىرة، كان يجبرىا عمى لبس ثياب 
داخمية خميعة، ويطمب إلييا أن تقوم بحركات معينة، 
ويضربيا كي تشاىد كل يوم العديد من األفبلم الجنسية 
الخميعة لتتعمم فن ممارسة الجنس، لم تستطع تيريزا 
االحتمال، ىربت منو بعد أن قال ليا بأنو يستحيل أن 
يسّجل ابن الزانية عمى اسمو، وبعد أن صرخ في إحدى 
فورات غضبو: ياقحبة كنُت أظنك تعرفين فنون إرضاء 

 تيريزا البمياء حقًا.الرجال، فإذا أنت 
عادت تيريزا إلى غرفتيا الضيقة تنشر أحزانيا عمى 
الجدران، واستأنفت حمميا الشاق الوحيد بأن يدخل ابنيا 
كمية اليندسة. وأخيرًا ابتسمت، ىي التي نسيت االبتسام، 
حين حصل ابنيا عمى لقب ميندس، وخطب زميمة لو في 

 الجامعة، وترك أمو تعيش وحيدة مع ذاكرة شّوىتيا اآلالم.
تحّولت تيريزا إلى إنسانة شبو خرساء، كانت تقضي 
أيامًا التنفتح شفتاىا عن كممة، الجممة األخيرة التي تفّوىت 

 بيا قبل وفاتيا بيومين لجارتيا: أحس أن حياتي سراب.
القمة الذين شاىدوا جثة تيريزا تحت شجرة السنديان 

تحمم، ثمة ابتسامة  اليرمة، انتابيم إحساس واحد بأنيا كانت
ترفرف عمى وجييا، وسرب أحبلم يطوف حول عينييا ترى 
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 ! بماذا كانت تحمم تيريزا البمياء قبل أن تسمم الروح؟
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 -الـوــتبهــــــت-
 

أحدىما اآلخر حتى أصابت كمييما أمراض كــــــره 
جسدية، فقد استعمرت الشقيقة رأسيا ولم تتركيا منذ كرىتو، 
كانت تبقى ثبلثة أيام طريحة الفراش، التقدر أن ترى نورًا 
قياءات وصداع فظيع  أو تسمع ضجة، غثيان مستمر وا 
الييدأ بأقوى المسكنات. ىو السبب ىذا ماتؤمن بو. ولم 
يستطع األطباء الجزم أو النفي بشأن السبب الحقيقي 
لصداعيا العنيد، لكنيا كانت تصر وتؤكد ليم أنيا لم 

 نة واحدة قبل أن تتعرف إليو.تتناول حبة مسك
أما ىو فقد أصابتو نوٌب حادة من خناق الصدر مذ 
عرفيا، وكثيرًا ماكان يستيقظ في الميل وىو يختنق ويسارع 
أطباء القمب لنجدتو، ولطالما سألوه عن السوابق العائمية 
ألمراض القمب في أسرتو، وعن عاداتو من تدخين وسير 
وشرب، طبيعة طعامو، كان يجيب فاقد الصبر ويقول ليم: 
صدقوني ىي السبب، فقد كنُت شابًا رياضيًا، وحققُت 
بطوالت في كرة القدم حتى تعّرفت إلييا. وتزوجنا، تمك 
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المرأة النحس، التي اختنق قمبي في سموميا وحقدىا. ورغم 
انفصاليما فإن أحقادىما ظمت تغمي، وظل كل منيما يشعر 

مطعونة، ولم ُيْعد اعتباره أنو مغبون، ولم يثأر لكرامتو ال
بدافع -أمام نفسو عمى األقل، وألن المثقفين يرفضون 

اتباع األساليب الرخيصة في االنتقام  -الغرور ربما
كالضرب والثرثرة وتشويو السمعة، فقد قصدا الطرق العممية 
الحديثة لتحررىما من أحقادىما، لكن الطب النفسي وقف 

 عاجزًا عن تفتيت صخور الحقد المتينة في أعماقيما.
ودون أن  -كل بدوره-وأخيرًا توصبل بعد بحث مضٍن 

يدري أحدىما بتحركات شريكو في الكره، توصبل إلى طبيب 
صيني كان يجري أبحاثًا عمى أدمغة القرود. وعمى مركز 
الذاكرة بالذات، وقد تمكن من اختراع دواء يؤثر في مركز 

إلى األبد. وماأن الذاكرة ويجعل القرد ينسى حوادث معينة 
 -كل بدوره-سمعا بيذا االختراع المذىل حتى اقتحما 
 -بدوائو الرائع-صومعة الطبيب الصيني ورجواه أن يقتل 

من ذاكرتييما ذلك الجزء الذي يحتمو اآلخر، كانت ىي 
السّباقة، ورجت المخترع أن يقتل تمك الخبليا في دماغيا 
التي تسّجل ذاكرتيا معو، وأن يمحو صورتو وصوتو 
وحركاتو، وحاول الطبيب أن ُيفيميا أنو لم يتأكد بعد من 
نتائج دوائو، وأن آثارًا جانبية خطيرة قد تنجم عن استعمالو، 
وأنو يجّرب عمى قرود وليس عمى بشر، وأن أي دواء يجب 
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أن يخضع لتجارب سنوات طويمة قبل أن يطّبق عمى 
يا، اإلنسان، لكنيا بكت بحرقة وأسيبت في شرح مأسات

وأكدت لمطبيب أن مصيرىا االنتحار فيما لو لم تتحرر 
منو، وذعر المخترع من منظرىا ونصحيا باستشارة أطباء 
نفسانيين. ضحكت وىي تجيب: لقد استشرت أشير األطباء 
النفسيين وعجزوا عن إطفاء أحقادي عمى ىذا الشيطان 
الُمتنكر بييئة رجل، لقد دمّرني صدقني، إنو سبب استقالتي 
من عممي، فقد بمغُت بسببو حدًا من اإلرىاق جعمني عاجزة 

 عن التركيز في أبسط األمور.
طمب إلييا الطبيب ميمة يومين ليفكر، وليحضر دواءه 
لبلستعمال اإلنساني قال إنو سيجري بعض التعديبلت عمى 
الدواء كي اليسمم جسميا، وحين احتجت قائمة: وِلَم 

 االنتظار يومين؟
 فاقد الصبر: ألنك إنسانة ولست قردة.أجابيا الطبيب 

وفي مساء اليوم ذاتو الذي غادرت فيو المعّذبة 
صومعة الطبيب، اقتحم عزلتو شاب منيك يكاد يختنق من 
الزلة التنفسية، وزرقة شديدة تصبغ شفتيو وأظافره، قال لو: 
انقذني أرجوك. سمعُت أنك تقتل أجزاء من الذاكرة، حررني 
من تمك الساحرة المجرمة، وحين ىّم الطبيب أن يطمب 
اإلسعاف، أسرع الشاب يقول لو: التطمب اإلسعاف، لقد 
عجز األطباء عن مداواتي فمرضي سببو تمك المجرمة. 
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وتجّمد الطبيب يتأممو برعب وىو يشيق طالبًا اليواء، 
واليواء اليبمغ قصباتو المتشنجة بالحقد، وأعطاه إبرة ميدئة 

أسطوانة أكسجين. لكن وأسرع يبحث في صومعتو عن 
االسطوانة كانت فارغة لؤلسف، وبعد ساعة ارتاح الرجل، 
وقد أخذ يشرح لمطبيب مأساة مرضو الذي عجز الطب 
العادي والنفسي عن شفائو منو، وفجأة انتفض الطبيب 

 ىل تشكو من مرض ما؟ -المجرمة-وسأل الشاب: ىي 
 رّد الشاب: المجرمة تّدعي أني سببُت ليا الشقيقة.

وخفق قمب الطبيب وارتجف فزعًا وقال: وماسبب 
 أحقادكما، انفصبل وابدأا حياة جديدة. 

رّد الشاب: نحن منفصبلن منذ سنوات، لكن الحقد 
ينيشنا دون رحمة، لقد دمّرتني وشّوىت صورتي أمام 
الناس، كانت السبب في طردي من نادي كرة القدم، وتمممل 

األسباب، وماذا  الشاب فاقدًا الصبر، ولماذا نخوض في
 يفيد أن أحكي لك كل خبلفاتنا.

وانيمرت -ستعاودني النوبة صدقني. ماييمني اآلن 
أن أقتميا، أقصد أن أنساىا، أرجوك أن تقتل  -دموعو

 خبليا ذاكرتي التي تخّصيا، أرجوك.
 

منظر رجل يبكي بحرقة يؤثر بشدة، وعده الطبيب أن 
 يعمل جيده وأن يراجعو بعد ثبلثة أيام.
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حاَر الطبيب الصيني كيف يتصرف، لكن حب 
المغامرة ومغريات تطبيق اكتشافو جعمو يجد مئات الحجج 
ليبرر لنفسو تطبيق االختراع الجديد عمى ضحايا حقد 
اليشفى إال بقتل خبليا معينة في الذاكرة، فميّجرب، ووجد 
نفسو يضحك حتى دمعت عيناه وىو يتساءل: ماذا لو التقيا 

 عندي.
حضرت الشابة مبكرة ساعتين عن موعدىا،  بعد يومين

كانت ضحية نوبة شقيقة قاسية، قالت لمطبيب: آه، أتمنى 
لو تنفك دروز جمجمتي ويطير دماغي من خبلليا. وارتمت 
عمى سرير االختبار منيكة وقد أغمضت عينييا ىربًا من 

 النور رغم أن الضوء كان خافتًا.
ومن منظرىا اليائس عرف الطبيب أن كل محاوالتو 
ستبوء بالفشل في إقناعيا بالعدول عن تجريب الدواء قال 
ليا: حسنًا سأسألك بعض األسئمة، فأجيبيني عنيا قدر 

 اإلمكان وببل انفعال.
قالت: أرجوك، أعطني الدواء، وأرحني من عذابات 

 التطاق.
رد مؤكدًا: اطمئني سأعطيك الدواء، لكني أحتاج 

 بعض المعمومات البسيطة.
 نذ متى تعّرفت إليو؟سأليا: م

ردت وىي مغمضة العينين: منذ سبع سنوات، كنُت 
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أحضر مباراة كرة قدم، مع صديقة لي، ذىبت معيا مجاممة 
فأنا ال أطيق الرياضة، ومن بين آالف المتفرجين التقت 
 عيوننا، التقط نظرتي، والتقطت نظرتو، وتّوىمنا أنو الحب.

 سأليا الطبيب: ىل كان العبًا؟
 أجل، كان العبًا مشيورًا.-

 سأل الطبيب بصوٍت رخيم: ألم يكن حبًا إذًا؟
ردت بعصبية والشقيقة تجمدىا كل لحظة: ال، كان 

 ُكرىًا.
 وما الذي جذبك نحوه؟-

ضحكت بسخرية: عيناه السوداوان البلمعتان، لقد 
احتواني بنظرتو، وأشعرني أنو اليرى سواي من بين آالف 

ينيو ىما عينا الشيطان وأن المتفرجين، لم أكن أعمم أن ع
 ذلك الممعان فييما ىو لمعان الشر.

 حسنًا إىدئي، التنفعمي أرجوك.-
 أرجوك يادكتور، الغثيان يشتد، أكاد أتمزق من األلم.-
 
حسنًا، حسنًا، أدخمي رأسك اآلن في ىذا الجياز. -

تأممْت جيازًا ضخمًا بحجم تمفزيون كبير فيو فجوة تتسع 
 لرأس كبير، تساءلت بدىشة: ماىذا؟

شرَح ليا الطبيب أن ىذا الجياز يبين لو أجزاء الدماغ 
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بالتفصيل ومكّبرة مئات المرات وأنو تمكن من التوصل إلى 
مناطق الذاكرة وتحديد خبلياىا، وقتل بعضيا، وبذلك يمحو 

 ذكريات معينة إلى األبد.
أدخمت رأسيا في الجياز، ورغم أن ذعرًا كان يضاف 

أقل من ربع ساعة طمب إلييا الطبيب أن لصداعيا، وبعد 
ُتخرج رأسيا من الجياز، فأخرجتو، ولم تتمالك نفسيا أن 

 صرخت من الفرح:
 دكتور لقد اختفى الصداع!-

سأليا الطبيب بقمق: والعب كرة القدم، ىل يزعجك، 
 ىل..

تحّول وجييا إلى عبلمة تعجب وىي تقاطعو قائمة: 
 عمن تتحدث يادكتور؟

ضحك الطبيب وىو يحس بنشوة اختراعو وقال ليا: 
حسنًا، لقد ُشفيت من الشقيقة ومن أحقادك، التنسي أن 
تزوريني كل شير مرة ألطمئن عمى صحتك، وألراقب آثار 
الدواء عميك. وال داٍع ألذكّرك بأن تحتفظي بسرية 

 الموضوع.
 ردت بسرور: بالتأكيد يا أعظم مخترع في الدنيا.

عادت تمارس حياتيا محتو نيائيًا من ذاكرتيا، و 
 منطمقة ناجحة، اختفى الصداع، وانيزمت الشقيقة.
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وفي اليوم التالي جاء دور الشاب، تمدد عمى سرير 
االختبار ذاتو، كان مزرقًا يطمب اليواء. وصرخ مستنجدًا: 

 أرجوك يادكتور أسرع، ماذا تنتظر!
ردَّ الطبيب بيدوء: حسنًا التتسرع، ستشفى، عميك أن 

 تجيب بدقة عن بعض أسئمتي.
 قال وىو يجاىد في استنشاق اليواء: وماىي؟

 منذ متى تعّرفت بيا، وكيف؟-
رّد: منذ سبع سنوات، كنُت أشير العب كرة قدم، وألن 
القدر الغادر شاء أن ألتفت ألراىا، تصّور، أحسسُت أنني 
أرى مبلكًا، كانت بيضاء رقيقة، عيناىا خضراوان 

، ىكذا كنُت أتخّيل ساحرتان، شعرىا أشقر ناعم طويل
المبلئكة، لم أكن أعرف أن الشيطان يتنكر بييئة امرأة 
جميمة، ولكن ارجع لكل األديان يا دكتور، ترى كيف كان 
الشيطان يتخذ شكل امرأة فاتنة، لقد دّمرتني، كانت السبب 
في طردي من الفريق، وفي إدماني الكحول... أرجوك 

 يادكتور أشفني. أحس أني أختنق.
طمب إليو الطبيب أن يدخل رأسو في الجياز وشرح لو 
آلية التأثير كما شرح البارحة لشريكتو في الحقد، وبعد أقل 
من ربع ساعة أخرج الشاب رأسو من الجياز، كانت شفتاه 
ورديتين، وصدره يتنفس بانتظام وىدوء، وكانت كل 

 عبلمات السعادة واضحة عمى محياه.
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 سألو الطبيب: كيف تشعر؟
 د شفيت من خناق الصدر، أحس أنني ممتازردَّ: لق

سأل الطبيب بقمق: وتمك المرأة األشبو بالمبلك، 
صاحبة العينين الخضراوين والشعر األشقر. حممق الشاب 

 إلى الطبيب وسأل دىشًا: أية امرأة يادكتور؟
أطرق الطبيب مداريًا ابتسامة النصر، وّدع الشاب، 
وىو يذكره بضرورة زيارتو كل شير، ويذكره بأىمية 

 االحتفاظ بسرية االختراع.
تتابعت األشير بسبلسة وصفاء، كسماء صافية 
التشوبيا غيمة، انساب الزمن منبسطًا سيبًل، ربيع أبدي 
عاشو كل منيما، قتمتو وقتميا بطريقة حضارية، وتحررا من 

 سرطان الحقد.
بعد سنوات عاد نجمو يتألق كأشير العب كرة قدم. 

ا نائبة لممدير العام في أضخم شركة ورجعت ىي إلى عممي
 لتصنيع أغذية األطفال.

وذات يوم دعاىا المدير لحضور المباراة األولى التي 
سيشترك بيا ابنو البكر، خجمت من أن تقول لو إنيا 

 التطيق الرياضة، كان عمييا أن ُتجامل المدير.
وجمست في الصفوف األمامية إلى جانب المدير 
وزوجتو، ومن بين آالف الحضور، التقت عينان خضراوان 
كعيني مبلك، بعينين سوداوين تشعان بريقًا آسرًا وانطمقت 
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لت إلى ابتسامة وشبو وعد!!  شرارة تحوَّ
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 التلفـــــــــبس
 

غزو الفضاء اليضاىي عنده أىمية اختراع إن 
التمفاز، ىذا الجياز العجيب الرائع الذي يجعمو ينسى 

بل يجعمو ينسى نفسو أيضًا، فيذه  مشاكل الدنيا كميا،
الشاشة الصغيرة التي يجمس مقابميا ساعات وعيناه 
منشدتان إلييا كأنيما متمغنطتان، فييا سحر عجيب 
ولطالما تساءل: كيف سيمضي المساء لوال شاشة التمفاز، 
فيشكر العمم والحضارة المذين أنجزا ىذا االختراع الرائع. 
صحيح أن ىناك اختراعات أعقد وأعظم ولكن ليس من 
اختراع يحل أزمة حياتو سوى ىذه الشاشة الصغيرة. فميبدأ 
بالتحدث عن مسائو قبل صباحو. كل مساء يجمس مسترخيًا 
أمام الشاشة الصغيرة، تستقطب سمعو ونظره وحواسو كميا، 
يحس بشوق لمدعايات التي حفظيا، ولممذيعين الذين تآلف 

تمرس في مراقبتيم معيم، كأن صداقة تربطو بيم، وقد 
بدقة، حتى أصبح يحزر أن المذيعة الفبلنية متعكرة المزاج 
ىذا المساء، ولكنيا تكابر، أو أن المذيع الفبلني شارد أو 
متوتر أو منشرح أو متخاصم مع زوجتو. ىل كان 
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المتفرجون يبلحظون مثمو؟ بالتأكيد ال، ألنيم ليسوا مغرمين 
بالتمفاز، حتى المذيعون أو مقدموا البرامج  -حتى الولو-

الذين كان يكرىيم أو يحس ظميم ثقيبًل، ماكان يستطيع أن 
يحّول انتباىو عنيم، فيو مشدود إلى ىذه الشاشة سواء 

 سمبًا أو إيجابًا.
كان يشعر أحيانًا بسعادة طفولية فيقول لنفسو: واهلل 
ياسميم اهلل يحبك، لقد صرت مثقفًا واسع االطبلع، تعّرفت 

باريس ولندن، دخمَت أدغال إفريقيا ووصمت إلى عمى معالم 
القطب الشمالي والجنوبي، وتّنقمت في الصين واليابان. 
تعّرفت بالعرق األصفر. والينود الحمر، والزنوج، ووصمت 
إلى أمريكا، فكم وّفر عميك التمفاز كمفة األسفار ومتاعبيا؟! 
وىل أنت قادر عمى السفر، واهلل لو جمعت رواتبك كميا 
أكثر من خمسة أعوام فمست قادرًا عمى شراء بطاقة طيارة 
إلى أي من المدن التي عرفتيا عبر الشاشة الصغيرة، ىل 
تستطيع أن تنسى كم أحببت الدار البيضاء في تونس، 

 وكيف عششت ىذه المدينة في ذىنك أكثر من غيرىا.
ويحّدث نفسو باغتباط أكثر، "أنا لم أشاىد العالم فقط، 

قفًا، صرت ألمِّ بالجغرافيا، بالمحيطات بل أصبحت مث
واألنيار والقارات، وعرفت أنواع الحيوانات التي لم تخطر 
ببالي أبدًا، وتعّرفت عمى أشكال النباتات الغريبة التي أثارت 

 دىشتي".

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 46 - 

وسمعَت أشعارًا وحوارات ثقافية، ومشاحنات كبلمية 
بين كبار عمى مستوى عال، أما المسمسل اليومي الذي 
تنتظره كل يوم، وساعة بعد ساعة فيو جرعة المّنوم 
الضرورية كل ليمة، وسواء أكان المسمسل تافيًا أم عميقًا، 
منفرًا أم جذابًا، فإنو يظل مشدودًا إلى أبطالو، يتابعيم، تنمو 
بينو وبينيم صداقة أو عداوة، يشتاق إلى بعض الوجوه، بل 

ق فرحًا يعتب عمييا أنيا غابت فترة، وىل ينسى يوم صفّ 
حين سمع المذيعة تقول إنيا ستجري مقابمة مع ممثمتو 
المفضمة، قال لنفسو: واهلل بعد زمان يا معالي، أية غيبة 

 طويمة ىذه ياحموتي.
وسير حتى ساعة متأخرة من الميل ليصغي لممقابمة، 
وتمّمى مبلمح الممثمة بشوق وُألفة وتمنى لو تجمعو بيا 
المصادفات ويصادقيا، وِلَم ال يطمبيا لمزواج: إنو ُيحبيا 
فعبًل ويفكر بيا دومًا. ىو وحداني وىي عازبة، آه ماىذه 
األفكار المضحكة، فيل تقبُل بك ممثمة ليا شيرتيا الواسعة 
وشعبيتيا الكبيرة، أيمكن أن تقبل بمجرد موظف تعيس؟ 
لكن ليتيا تعرف كم يحبيا، وأنو عمى استعداد ليغفر ليا كل 

ا. ضحك من نفسو وتساءل بخجل: ماذا ماضييا وغرامياتي
لو كان كل المشاىدين يشعرون مثمو؟ لكن ىل ىو حالة 
نادرة حقًا؟ أال يجمس معظم الناس كل مساء متسمرين أمام 
الشاشة الصغيرة، عيونيم محممقة وآذانيم منصتة باستنفار، 
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وبعضيم اليغفون إال عمى الصوت والصورة، تخّدرىم، حتى 
إذا توقف اإلرسال استيقظوا مجفمين، وجّروا أنفسيم إلى 
السرير، إال أنو ليس شاذًا أبدًا، كل مافي الموضوع أنو 
يحس أكثر، وينفعل بكل أحاسيسو مع ىذه الشاشة الصغيرة 
 التي يطّل منيا عمى العالم أو ييرب من خبلليا من العالم.

وبماذا عساه يفكر كل مساء، وأي جدوى من التفكير؟ 
لعالم بأفكاره؟ ضحك بسخرية وىو ىل سيحل مشاكل ا

يحّدث نفسو: واهلل أنا لست قادرًا أن أحّل مشاكمي الخاصة، 
الصغيرة فكم حاول أن يخمق أسموبًا لمتعامل مع رئيسو في 
العمل، سيده الفظ المستبد.. لكن عبثًا، ظلَّ األخير 
يضطيده، ويحتقره دون أن يعرف سببًا ليذه المعاممة 
البلإنسانية. وتذّكر كل األساليب التي اتبعيا معو من فرط 

إلى السكوت والتظاىر بالبلمباالة،  -الزائف طبعاً -االحترام 
إلى رشوتو، آه، إنو يذكر يوم وقع بعجز مادي إثر اليدية 
التي قدميا لرئيسو، القداحة الفضية األنيقة، يوميا سألو 

 المدير بسخرية: مامناسبة ىذه اليدية؟
كسار: واهلل لقد أعجبتني ىذه أجاب بصوٍت تعود االن

 القداحة، وأحببُت أن أقّدميا لك، ألنك مثمي األعمى.
لماذا يضطر دومًا إلى أن يقول عكس مايشعر ويفكر، 
ماأبشع الذل والقير، ورغم ذلك فمم تتغير معاممة مديره لو، 
قبل باألمر ُمجبرًا، ألنو بحاجة ليذه األوراق النقدية الذابمة 
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الضئيمة التي يتسمميا آخر كل شير، آه، لوال الشاشة 
الصغيرة كان سيفكر بيذا الحيوان  كل مساء، ففي منزلو 
الصغير، وفي صقيع وحدتو األليف، كان اسم مديره 

 الحيوان!
في قمة أزمتو النفسية مع مديره، وقبل أن يتعّود 
االنكسار والذل اليومي، عرضت الشاشة الصغيرة مسمسبًل 

ّذلو مديره، دّق قمبو تشوقًا موضوعو موظف مضطيد، ي
وانفعااًل، أمل أن يجد الحل في ىذا المسمسل، وأخذ ينتظر 
كل يوم وبفارغ الصبر الحمقة الجديدة، وبدا لو الممثل 
بانفعاالتو وقمقو وآالمو يجّسد حالتو بالذات، وأبدى إعجابو 
بعمق المسمسل وتطابقو مع الواقع، وآمن بأنو سيجد حبًل 

 بنياية المسمسل.
واستبشر خيرًا، لكن أممو خاب بشدة، ألن الُمخرج 
جعل النياية مدىشة وغير مقبولة، إذ تحّول الموظف 
المضَطيد، إلى مدير مضطيد، والمدير الجّبار صار 
موظفًا ذليبًل، كيف تمت ىذه القفزة في الحمقة األخيرة، 
اليذكر تمامًا، لكن ىذه النياية خّيبت أممو في إيجاد حل 

 لمشكمتو.
واقتنع أخيرًا بأن قدره أن يتحمل مديره المريض، أو 

 -كما كان يسميو في سره-ىذا الحيوان 
كم حفمة غنائية حضرت ياسميم عمى الشاشة الصغيرة! 
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ىل كنَت تحمم بأن تحضر حفمة لمطربين متكاثرين كبذور 
البقمة، يقبضون بالدوالر! والحاضرون المترفون! إنك تطل 
عمييم من شاشتك الصغيرة فتحس أنيم من كوكب آخر، 
النساء المترفات المتنافسات في األناقة، والبذخ والتفاىة، 

 فكم وّفرت عميك الشاشة الصغيرة ياسميم؟
في العمل يضحكون عميو حين يسمي التمفاز 
"بصديقي المفّضل"، غمزه أحدىم وقال لو: سّمو "صديقتي 
 المفّضمة"، خجل سميم وعرف مايرمي إليو صديقو، لكنكَ 
الترى سببًا لضحكيم ياسميم فالتمفاز حقًا صديقك المفّضل، 
لواله ماكانت الحياة محتممة، أال تمقاه كل يوم من الخامسة 
بعد الظير وحتى منتصف الميل حين يرفرف العمم، ويتوقف 
اإلرسال، عندىا تقوم إلى سريرك وتنام بعمق، وتستيقظ 
عمى شعور الكآبة المطيف الذي اعتدت عميو، وتحّضر 
قيوتك وذىنك يراجع أحداث حمقة المسمسل اليومي، وفي 
العمل تتساير مع زمبلئك عن البرامج التي حضرتموىا، 
 وتستمع إلى اآلراء، والمناقشات التي تمتد إلى حد الشجار.

وفي آخر النيار وأنت خارج من عممك، وروحك 
تنطمق من سجنيا بعد جرعة الّذل اليومي. وتحمّمك لممدير 

الُيطاق. تدندن رغمًا عنك أغاني التمفاز الذي يبثيا الذي 
لكأن  -الفرق-دومًا، أو الدعايات التي تحبيا أو تكرىيا 
ورغمًا عنك، -ىناك تمفازًا صغيرًا يستمر بّثو داخل دماغك 
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وأحيانًا تغضب فتحاول جاىدًا إسكات ىذه الموسيقى، وطرد 
 تمك الصور، لكن عبثًا..

فكيف يضحكون عميك ياسميم حين تصف التمفاز بأنو 
أعظم اختراع، وأفضل صديق فأية صداقة أعظم من أن 

 يعيش صديقك بين تبلفيف دماغك.
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 -ًعوــــت الغــــببء-
 

الوالدان يشعران باالنكماش والخجل من غباء كـــان 
ابنتيما ابتسام، بل ربما تخّمفيا العقمي، فنادرًا ماتجد إنسانًا 

كابتسام، فمنذ طفولتيا المبكرة كان غبيًا في كل شيء 
نشاطيا ضعيفًا، إذ تأخرت في الكبلم والمشي، حتى 
ارتكاساتيا الطبيعية كالخوف واالندىاش والفرح كانت 
ضعيفة، واحتار والدىا في غبائيا، فكل إخوتيا وأخواتيا 
أذكياء، سريعو البديية ناجحون، فمن أين ولد الغباء في 
ىذه األسرة، غباء مدىش أقرب إلى الببلدة الذىنية 

 والببلىة. 
في المدرسة لفَت غباء ابتسام معممتيا، فاقترحت عمى 
أىميا أن تبقى ابنتيم في الصف األول عامًا آخر، كي 
تستوعب المعمومات والدروس، لكن ابتسام لم تجن فائدة 
تذكر من إعادتيا لمصف األول، ومع األيام صارت ابتسام 

صغرىا بعامين، وكان في صف أخييا رجب الذي ي
يساعدىا في دروسيا ويقوم بداًل منيا بكتابة وظائفيا، 
خاصة في الرياضيات ثم سبقيا في الدراسة إذ رسبت 
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ابتسام في الصف الخامس وفشمت كل محاوالت المعّممة 
لترفيعيا إلى الصف السادس. وتشاورت المعّممة مع اإلدارة 
وبّينت أن ابتسام طالبة متخمفة، وأنيا تشعر كأن ثمة حاجزًا 
من االسمنت في دماغيا، فيي التفيم، وأبسط العمميات 
الحسابية تصفن فييا طويبًل، وببل جدوى، فكيف يمكن 
لممعممة أن تساعدىا، وأن تعطييا عبلمات التستحقيا، 
وبعد تفكير، استدعت المديرة والد ابتسام، وبمنتيى المباقة 

ومن األفضل ليا أن أوضحت لو أن ابنتو التميل إلى العمم 
تترك الدراسة، وتكسب الوقت عساىا تتعمم صنعة ما. 
وأطرق الوالد خجبًل واعترف لنفسو بأن كل كممة قالتيا 
المديرة صحيحة وأنو ما من فائدة في خّض الماء، وفي 

 جعل ابتسام تتابع تعميميا.
رجع إلى البيت منكسر النفس قال لزوجتو وىو يكتم 

 غيظو:
ال أعمم من أين ورثت ىذه الفتاة كل ىذا الغباء؟ إنيا -

 مصيبة حقًا.
بكت األم وقالت: إنيا ابنتك، فبل تقل عنيا إنيا 

 مصيبة.
 وكأن دموع األم فّجرت غضبو، إذ قال:

ماذا سنفعل معيا إذًا، لقد حاولوا جيودىم ترفيعيا -
إلى الصف السادس لكن مامن فائدة ترجى، وكل جيودنا 
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سيا باءت بالفشل، إنيا متخمفة عقميًا وجيود إخوتيا في تدري
 حقًا.

 أرجوك ال أحب أن أسمع ىذا الكبلم عن ابنتي.-
 وماذا تريدينني أن أقول، فيذه ىي الحقيقة.-
 لعميا تنجح في مجاالت أخرى.-
 أية مجاالت؟-
لقد فكرت فعبًل في أن تترك ابتسام المدرسة وتمتحق -

 بدورة لتعمم الخياطة، فما رأيك؟ 
 ومن قال إنيا ستفمح بالخياطة؟-
 لنجّرب، قمبي يحدثني بأنيا ستفمح.-

أجاب األب بسخرية: إذا تحّدث قمب األم فآمنوا بما 
 قال.

التحقت ابتسام وىي في الثالثة عشرة من عمرىا بدورة 
الخياطة، لكنيا ُفصمت بعد ستة أشير ألنيا عجزت عن 

 أدراك أبسط القواعد في التفصيل.
ية، سؤااًل مؤلمًا مطروحًا عمى عادت إلى البيت ثان

أىميا وأخوتيا الذين لم يكونوا بحاجة لمداراة مشاعرىا، 
ألنيا أصبًل غير متألمة وال منزعجة، وال تحس بأن ىناك 
مشكمة أساسًا، فغباؤىا يتركيا في حالة من الراحة والسعادة 
الدائمتين، فيي التعاني أزمات إخوتيا المتفوقين ومنافستيم 
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لرفاقيم، وتوترىم قبل االمتحانات، وقمقيم من نتائج 
االمتحان. إن ذىنيا صاف، التعّكره أفكار وال أحبلم أو 

 طموحات، إنو أشبو بسطح بحيرة راكدة نسيتيا الرياح.
اقترح أخوىا رجب بعد أشير من تركيا لمخياطة أن 
تتعمم فن الحبلقة النسائية، عند أخت صديقو المشيورة في 

، ولكن ابتسام لم تستطع االحتمال تصفيف شعر السيدات
سوى أيام، أعمنت بعدىا باكية أنيا التقدر عمى الوقوف 
طويبًل لتتعمم كيف ُيقُص شعر السيدات وُيصفف، وأن 

 صوت آلة تجفيف الشعر يسبب ليا الصداع.
 لم يستطع األب كبح يأسو وغضبو وقال ليا:

لن تخرجي بعد اآلن من ىذا البيت، ابقي ساعدي -
 أمك.

فرحت ابتسام بقرار والدىا، ىكذا ستموذ بالبيت وترتاح 
من تعّمم أي شيء، ولطالما تساءلت بينيا وبين نفسيا: 
لماذا يتعب اإلنسان نفسو وُيرىق ذىنو وجسده؟ وفي سبيل 
ماذا؟ ثم تتنيد وتقول: آه ماأصعب العمم، لماذا عمي أن 
أحفظ أرقامًا ومعادالت؟ لماذا عمي أن أعرف ماذا يجري 
في البمدان المجاورة وغير المجاورة؟ أنا سعيدة ىكذا، وال 
عبلقة لي بغيري، أما كممة رياضيات فتجعميا تجفل، فيي 
تبصر كوابيس وىي نائمة فتقوم مجفمة وقمبيا يطرق بسرعة 
وأنفاسيا تتبلحق، وىي تتذكر مّدرسة الرياضيات تطمب 
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إلييا أن تحل مسألة، خاصة تمك المسائل التي ينطمق فييا 
قطاران كل من مدينة ويمتقيان في مسافة ماعمى الطريق، 
وعمييا أن تحسب الزمن والمسافة، أوف ماذا يفيد ىذا 
التعقيد، فيي إن سافرت لن ييميا سوى قطارىا الذي 

 ستركبو، فما عبلقتيا بباقي القطارات؟!
كانت ابتسام تقضي ساعات طويمة شاردة التتحرك، 

لدتيا تغضب منيا وتقول ليا: كأنيا جماد، وحين كانت وا
 باهلل عميك قولي لي، بماذا تفكرين؟

 تحمف وتقول ألميا: واهلل يا أمي ال أفكر بشيء.
 وىل ُيعقل أال تفكري بشيء يا ابنتي؟-
أقسم لك أني ال أفكر بشيء، بل أحب ىكذا أن -

 أجمس وأرتاح.
ترتاحين من ماذا؟ وىل تبذلين جيدًا حتى ترتاحي، -

 يا إليي أنِت لم تنجحي حتى في عمل المطبخ!
 أوه يا أمي، الطبخ صعب.-

فتقنع األم بأن استمرار الحوار مع ابتسام اليجدي، 
فقدرىا أن يكون أحد أوالدىا عمى درجة كبيرة من الغباء، 

 فمتقبل بإرادة اهلل وتقنع.
كانت ابتسام ىي اليّم الوحيد لوالدييا، وكانا يتساءالن 

ميا، فيما يعيبلن أوالدىما بجيد دومًا كيف سيؤمنان مستقب
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ويقومان بواجبييما في تدريسيم، وفي المستقبل سيشق كل 
منيم طريقًا لنفسو وسيعمل، وابتسام مامصيرىا؟ لمن 
يرتكانيا؟ ومن سيتقدم لمزواج منيا وىي عمى ىذا الغباء؟ 
صحيح أنيا جميمة، لكن أية قيمة لجمال دون رصيد من 

 المعرفة والذكاء؟
ىي يصح أن يقال عن الجمال إنو غبي أيضًا؟ ربما، 
فوجييا مستدير، وبشرتيا بيضاء ناعمة كبشرة األطفال، 
وعيناىا واسعتان إنما التعّبران عن أي شيء، التمتمعان 
ذكاء وال عاطفة، القمقًا وال حزنًا، نظرة مطفأة شاردة، لعل 
أجمل مافييا أنفيا، أنف صغير شامخ، كانت أختيا 

انت طويمة ممشوقة، تبدو كشبح أحيانًا، تحسدىا عميو، ك
وىي تمشي ببطء بقامتيا الطويمة وعينييا الشاردتين، لم 
يتقدم أحد لخطبتيا رغم أنيا بمغت العشرين، وبدأ والداىا 
يقمقان عمى مستقبميا، ويفكران بطريقة اليتركانيا فييا عالة 
عمى إخوتيا، وماأدراىما بغدر الزمن. فقد يتيرب منيا 
إخوتيا  ويتركونيا وحيدة المعيل ليا، وكل األقرباء 
والمعارف اليرضونيا زوجة ألحد أوالدىم، فما حاجتيم 

 لزوجة تحمل ىذا القدر المخيف من الغباء.
ىل كانت ابتسام متعّمقة بشيء؟ إطبلقًا، فبل القراءة وال 
الموسيقى، وال الثرثرة وال الزيارات كانت تثيرىا، لعميا كانت 

م فقط، فيي تعشق النوم، تظل نائمة إلى أن متعمقة بالنو 
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توقظيا أميا، وقد تضطر أميا إلى الصراخ قرب سريرىا أو 
قرصيا حتى تستيقظ، وتظل ابتسام مستسممة لعالم النوم 
أكثر من ساعتين، حتى تصحو تمامًا بعد أن ترشف ثبلثة 

 فناجين من القيوة، وتجمس كعادتيا ساىمة في البلشيء.
ذلك أن والدتيا آثرت أن تعمل وحدىا في المطبخ دون 
مساعدة ابتسام، وكم حّدثت األم المسكينة نفسيا وقالت: يا 

 إليي أي ذنب ارتكبتو حتى أنجب بنتًا بمياء كابتسام.
ولكن من يدري ماذا تخبئ األيام؟ وكيف يصير الغباء 
حظًا؟ بل ربما نعمة من السماء! فيوم ُدعيت ابتسام 

اف ابن عمتيا المميونير في أفخم وعائمتيا لحضور حفل زف
فندق في المدينة، ذىبت ابتسام لحضور الحفل كما ذىبت 

 ساندريبل إلى الحفمة التي أقاميا األمير في قصره.
كان العرس حمبة منافسة قوية بين أجمل الفتيات 
وأكثرىن غنى وثقافة، وشيادات ومركزًا اجتماعيًا، وحين 
دخل الدكتور عز الدين القاعة الكبيرة التي تتسع لخمسمئة 
شخص تعّمقت بو العيون، وخفقت قموب العذارى، فيو 
الرجل الُحمم، الذي الُيقاوم جمااًل وعممًا ومااًل ومركزًا 
اجتماعيًا، لقد تخصص في العموم االقتصادية في أميركا، 
ودرس بعدىا المحاماة، وىو ابن أكبر أثرياء المدينة، ووحيد 

ا بناء عمى إلحاحيم الشديد، أىمو، وقد رجع من أمريك
واشترى لو والده أفخم مكتب محاماة، ليصير الدكتور عز 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 58 - 

الدين من ألمع المحامين في المدينة، كان يمثل العريس 
الحمم لكل فتاة عازبة، حتى المتزوجات شعرن بالخيبة وىن 

 يقارن أزواجين بالدكتور عز الدين.
تبارت اآلنسات في لفت نظر الدكتور عز الدين، وفي 
الرقص بجانبو وعرض مفاتنين بسخاء، وحانت التفاتة من 
رجل العمم والثقافة في القاعة الكبيرة لتمتقي عينيو َعَرضًا 
بعيني ابتسام الشاردة أبدًا، فانخمع فؤاده أمام ىاتين العينين 
السارحتين في المطمق كما قال لنفسو، وحاول أن يسبر 

و الّمماح والبارع في أعماق ىاتين العينين الواسعتين، وى
قراءة لغة العيون، لكنو عجز عن فيم التعبير المميز في 

 ىاتين العينين. 
وماكانت ابتسام تعرف أن ىناك من يغرق في شرود 
نظرتيا، وفي تأمل صفحة وجييا النقي الخالي من أي خط 

 يدل عمى أنيا فّكرت ذات يوم.
أغمضت ابتسام عينييا وىي تشعر بالنعاس من تأثير 
الموسيقى اليادئة، فتسارعت دقات قمب الدكتور عز الدين، 
وتمنى لو يقوم ويخطفيا إلى حمبة الرقص، ويمف خصرىا 
النحيل، ويرقص معيا رقصة السعادة، تأمل أنفيا الصغير 
الشامخ وخدييا الورديين النضرين، وعنقيا األبيض العاجي، 

حو آمن أنيا ىي فتاتو التي تستيقظ صورتيا من أعماق رو 
 ووجدانو لتقول لو: أنا ىي.
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لم يتمالك نفسو، فسأل والديو عن تمك الفتاة الشاردة 
التي تمبس فستانًا خمريًا يزيدىا فتنة، فمم يعرفيا األب، وال 
عرف عائمتيا، لكن أمو أبدت سرورىا البالغ كونو أعجب 
بفتاة ما أخيرًا، وعند الفجر، وبعد انتياء حفمة الزفاف ىمس 
الدكتور عز الدين في أذن العريس متسائبًل عن تمك الفتاة 
الرائعة ذات النظرة الشاردة، فضحك العريس طويبًل وقال: 

 إنيا ابتسام ابنة خالي.
لم تفارق صورة ابتسام خيال الدكتور عز الدين، حتى 
وىو في قمة مشاغمو، كانت صورتيا تطارده حتى وىو 

، وحين يتحدث إلى زبائنو، وصار يراىا في صفحات الكتب
أتتو أمو بالمعمومات المفّصمة عنيا وىي تحس بالخيبة 
والعار من تمك البمياء التي أثارت إعجاب ابنيا الخارق، لم 

 يتراجع عن قراره باالرتباط بيا.
جن جنون أىمو، قالت أمو: أكاد أصدق أن عينًا 
أصابتك، فيذه الفتاة تركت المدرسة في المرحمة االبتدائية، 
ولم تنجح في شيء، عدا عن كونيا غير ثرية وليست عمى 

 ىذا القدر الكبير من الجمال، فكيف سترتبط بيا؟!
أصر الدكتور عز الدين عمى موقفو، وقال حاسمًا 

 النقاش: إنيا الوحيدة التي شدتني.
تقدم لخطبتيا مع والديو المذين لم يستطيعا سوى 

 اإلذعان لرغبة وحيدىما.
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بابتسام بعد تعرفو إلييا،  وازداد تعّمق الدكتور عز الدين
وعشق شرودىا، وأحب بشرتيا الممساء، وعقميا المسطح، 
طبللتيا الشبحية، وخابت توقعات  وجسدىا الممشوق، وا 
الجميع أن يفسخ الدكتور عز الدين خطوبتو بعد اكتشافو 
غباء ابتسام، وانتظر أىمو لحظة عودة وعيو، وظل أىل 
ابتسام مصعوقين وخائفين من فسخ الخطوبة. لكن الدكتور 
عز الدين َنَسَف توقعات الجميع، إذ أعمن أنو لن يستطيع 
االنتظار كثيرًا. وأنو قرر عقد قرانو عمى ابتسام بعد 

 أسبوعين.
كان حفل الزفاف أسطوريًا، في أفخم فندق في المدينة، 
وحجز الدكتور عز الدين ستة وثبلثين مقعدًا في الطائرة 

ن سيحضرون حفل زفافو، وحجز ألصدقائو األميركان الذي
ليم في الفندق نفسو الذي سيتم فيو حفل الزفاف، كان 
البذخ مبالغًا فيو، الفاكية األفريقية بأنواعيا، كانت مبذولة 
بسخاء، وأفخر أنواع المشروبات الروحية، وقالب الحموى 

 الذي رفع رقاب كل المدعوين ليبمغوا نيايتو.
تأّلقت ابتسام في الفستان األبيض الطويل المرصع 
بالمؤلؤ، والمطرز بخيوط فضية جمست إلى جانب عريسيا 
كما لو كانت جالسة عمى األريكة في بيت والدىا شاردة في 
البلشيء كعادتيا، وىي ترمي الناس من عموىا بنظرتيا 
اليائمة، أىل ابتسام وحدىم كاد ُيغمى عمييم من الفرح، 
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، لكن الغيرة اّضمحمت ورغم أن أختييا شعرتا بالغيرة القاتمة
أمام الذىول والدىشة، فكيف تصدقان أن ابتسام البمياء 
 تقترن بالدكتور عز الدين، وأي منطق سيقبل ىذه الحقيقة!

تألق الدكتور عز الدين وبدا في قمة سعادتو وىو 
يتأمل عروسو ويراقصيا ويمازحيا. وأعيدت صياغة طفولة 
ابتسام، أو طفولة مدام عز الدين، حسدوىا عمى غبائيا 
الغريب وعمى شرودىا وال مباالتيا، وتمنين في أعماقين لو 
كن مثميا، فيذا الغباء المتميز ىو الذي أوقع عريسًا رائعًا 
كالدكتور عز الدين في حبائميا، ونظرتيا الميتة التي 
التتمخض عن شيء غمبت كل نظرات اإلغراء واإلعجاب 

 وكل اإلشعاعات المنطمقة من العيون. 
صارت أم ابتسام تحكي بفخر واعتزاز أن ابنتيا لم 
تطق المدرسة، ولم تحب الخياطة، وال عمل المطبخ، فيي 
أميرة متنكرة، ال ُتحب أن تتعب نفسيا، بل عاشت بانتظار 
الرجل الذي يقّدر الُنبل والرفعة في شخصيا، فيي ماُخمقت 
لتتعب وترىق ذىنيا بل أدركت بحدسيا العميق أن ىدف 
كل حياتيا انتظار تمك المحظة، لحظة يقترن بيا أكثر 
الرجال ذكاًء وثراء وجمااًل! فأي حظ كبير خبأتو لك األيام 
يا ابتسام! وأية نعمة ال َتضاىى ىي نعمة الغباء؟ كوني 
واثقة من أن مئات الفتيات سيحاولن تقميد نظرتك الشاردة 
البمياء، وحبك الكبير لمنوم، وعدم اىتمامك بأي شيء، 
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وني واثقة من أن مئات األدمغة الذكية ستعصر نفسيا ك
لتقمدك، وستتحسر ألمًا وغيرة وقيرًا ألنيا ليست مسطحة 
مثل دماغك وستقول: آه لو كان دماغنا أممس اليتسع 

 لشيء كدماغ ابتسام.
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 -اًتظــــــــبر-
 

فييا صوت أم كمثوم حريقًا، وفجَّر في روحيا أشــــعل 
حنينًا لم يسعو صدرىا، طفحت عيناىا بدموع الوجد، 
وانسكبت كأنيا تطوف من إناء طافح، لم تمسحيا، بل 
أخذت شييقًا عميقًا وىي تتساءل بوجع: ىل الحب والشوق 

 دومًا يضيعان سدى؟
أزاحت الستارة عن النافذة، فارتسم وجييا عمى الزجاج 
ُمشبعًا بألم سرمدي، ورغم أنيا في الحالة القصوى من 

واأللم، لكن لم ُيفتيا مبلحظة جمال وجييا البيي.  الوجد
ابتسمت رغمًا عنيا وىي تتذكر المرة األولى التي التقت 

 فييا أعينيما، أحستو كيف غدا أسير وجييا.
افتتن بالعينين النجبلوين، وأعمن ليا أنو أحبيا 
وسيحبيا حتى آخر يوم في عمره، وىي بدورىا أحست 
كيف غمرىا الزخم األولي المصطخب لمشاعرىما. نما 
الحب سريعًا دون أن يحتاج أن يضرب جذوره ويمد 
أغصانو وتفرعاتو، لم يكونا بحاجة إلى انتظار أزىار الحب 
وثماره ألن البرق الذي ولد بينيما، ولَّد الحب مكتمبًل 
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ناضجًا بطرفة عين، أخرجو من مخبئو كما تخرج الرعود 
 الفطور من األرض.

ساعدىا في التطّير من المرارة، كان صوت أم كمثوم ي
إنيا تبكي تراكم الخيبات، تذكرت كم كانت صادقة حين 
وعدتو بأنيا ستعرف كيف تنتظره. قال ليا متخوفًا: اثنا 
عشر شيرًا ليست باألمر السيل. قد تنسينني خاصة... لم 

 تتركو يكمل وضعت راحة يدىا عمى فمو قائمة: 
التتفوه بأية كممة، كانت تعرف ماسيقولو. كان خائفًا -

من فرق السن بينيما، فيو يكبرىا بخمسة عشر عامًا، 
وحين اكتشفا متعة المقاء األولي قال ليا: الشباب ىو 

 اإلليام.
 كانت منتشية بافتتانو، بشبابيا وطراوتيا وتألقيا.

سافر إلى باريس في ميمة عممية، كانا يعرفان أن 
صّبت كل االتصال مكمف، وعمييما أن يقتصدا منو، 

أشواقيا في الرسائل، كتبت لو في األشير األولى قرابة مئة 
رسالة، ثم أخذت رسائميا تتباعد ليس لبرود مشاعرىا بل 
ألنيا ماعادت تعرف ماذا تكتب؟ فقد استنفدت طاقتيا 
اإلبداعية في الحب، كانت تحكي لو تفاصيل يوميا وكيف 
تتذكره في الدقائق والثواني، وكيف ُتسمي نفسيا بحساب كم 
مرة ستستحم ريثما يعود، وكم تيتاج أشواقيا إليو وىي 
تجفف شعرىا الذي يحب تنشقو، وكيف أنيا أقسمت أال 
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تنزع العقد الفيروزي الذي أىداىا إياه حتى يعود. كانت تقرأ 
برجو وتكتبو لو ولم تباِل بأنيا غالبًا ماكانت تّزور الكممات 

الجرائد لصالحيما، وكانت تقص لو قصاصات من 
والمجبلت لكتّاب أو شعراء يحبيم، في البداية نجحت في 
كظم غيظيا من ندرة رسائمو لكنيا أخذت تشكو بعد ستة 
أشير من رحيمو بأنيا لم تتمَق منو سوى أربع رسائل، وبأنيا 
متألمة إلىمالو ليا، وبأن سموكو يدفعيا لتشكَّ بحبو. كان 
ينجح دومًا في إعادتيا إلى حظيرة األمان بكمماتو القميمة 
المضمخة بالحب والشوق، ورجاءاتو الكثيرة بأن تعذره ألن 

 مشاغمو تفوق تخيميا.
أحست أن روحيا تكاد تنفق حين دخمت الشير األخير 
النتظارىا لو، كانت قد أّجمت عمدًا قص شعرىا ونزع 
أشعار رجمييا، ووضع الماسك المغذي عمى وجييا قبل 

كل تمك العمميات المعجونة مجيئو بأيام، وحين قامت ب
بالحب واالنتظار، وقفت أمام المرآة تتأمل نفسيا بعينيو 
ىو، اخترقيا سيم الشيوة كشرارة برق شطرتيا نصفين، ياه 
كم افتقدتو، ىل مرَّ عام حقًا ولم تره؟ لم تممسو؟ تذكرت 
وصاليما األخير كم كان متأججًا، كم كررا فعل الحب حتى 
أوشكا عمى اإلغماء.. ىاجت كل الذكريات دفعة واحدة قبل 
موعد وصولو بيومين كانت منيمكة في تحضير العديد من 
المفاجآت لو، منيا أنيا طمبت من رسام مشيور أن يرسم 
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صورتو، كما غامرت وسحبت قرضًا من المصرف لتشتري 
المكتبة البيضاء التي أبدى إعجابو بيا حين زارا معرض 

نزليما الذي يطمحان إلى المفروشات يتفرجان عمى أثاث م
تأسيسو حين سيطمق زوجتو اليونانية التي ىجرىا منذ ست 
سنوات، ويضمن مستقبل ولديو الذين يعيشان مع أميما في 

 أثينا.
انيارت معنوياتيا العالية حين اتصل بيا قبل يومين 
من موعد رجوعو، ليخبرىا بأنو سيمّدد إقامتو في باريس 
أربعة أشير إضافية لضرورات البحث العممي، أدىشيا أنيا 
تّمقت الخبر ببرود شديد ولم تعّمق بكممة، وكان صوتيا 

 أكثر ىدوءًا من المعتاد وأكثر رقة ولطفًا وىي تقول حسنًا.
ليس ىناك شعور أكثر لطفًا من اليأس، أكثر 
استسبلمًا وخنوعًا منو، مّرت أياميا رتيبة، إنما بدا وجييا 

تسام إلى األبد، لم تفتح أي حوار كأنو فقَد القدرة عمى االب
مع روحيا ومع أشواقيا، وال معو أيضًا.. شيء في روحيا 
كان متقدًا، وانطفئ فجأة. ال، لم ينطفئ من تمقاء نفسو، 

 إنما أطفأه االنتظار.
بدت ليا األيام الطويمة الباردة والحارة والفاترة، 
والرمادية، أشبو بسراب طويٍل معّذب، وىي ذاىبة كل يوم 
إلى البريد تمصق الطوابع بصمغ الحب وتودع الظرف في 
شق عمبة البريد بعد أن تضمخو بأشواقيا. إنيا تحتاج 
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الستراحة من عواطفيا، من كل أنواع العواطف الجياشة 
المتوثبة، الميتاجة، الحنونة، الكئيبة، تحتاج لمغياب 
والنسيان، وربما الضياع، لكنيا لم تشّك لحظة واحدة في 

تحبو بجنون، وستتحمل بصبر األميات البلمحدود  أنيا
مرور الشيور األربعة حتى تمقاه، لكن اإلنسان من يفيمو؟ 
كيف حصل ماحصل؟ أال يعني ماحصل أنيا خانتو؟ كيف 
ارتضت أن يقّبميا آخر ويداعبيا وىي تحب رجبًل آخر، 
وبينيما وعد! ماذا يعني ذلك سوى الخيانة؟ ىل تعترف لو 
بأنيا كانت جالسة في مقيى رصيف تكتب رسالة لو، 
وتغالب دموعيا ألمًا من انتظار أربعة أشير أخرى، حين 
دخل صديق تعرفو منذ سنوات، وتحس بإعجابو القديم بيا، 
التُنكر أنيا فرحت حين استأذنيا بالجموس معيا، دفع 
حساب القيوة ودعاىا لنزىة في سيارتو، لم تمانع، بل لم 

م ترفض، كان اليأس قد تركيا في حالة تفكر أبدًا ىل تقبل أ
استسبلم كمي. طمب إلييا أن تختار الكاسيت الذي تفّضمو 
اختارت أن تسمع أم كمثوم، وما أن ضغطت زر المسجمة 
حتى انطمق الصوت الشامخ يقول: بعيد عنك حياتي 

 عذاب.
ابتمعت دموعيا وىي تتخيمو في غربتو، انعصر قمبيا 
شوقًا، لم تنتبو ليد الرجل بجانبيا دافئة ومتمّيفة تمتقط 
أطراف أصابعيا وتعصرىا وىو يقول: ياه، أم كمثوم تبوح 
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بحالي، فعبًل بعيد عنك حياتي عذاب. لم تسحب يدىا، 
تخّيمْت أن الحبيب البعيد ُيمسك يدىا ويقول ىذا الكبلم ىو 
البعيد البعيد، الذي اشتاق جمدىا لممسة يده. سأليا بصوٍت 

نتغدى معًا. وباستسبلم اليائس قالت:  اليخفى وليو: ىل
 أجل.

لم يخطر بباليا أنيا تخونو، كانت بحاجة ألي شيء 
كي تخفف أشواقيا الطافحة لمحبيب البعيد، قادىا إلى مطعم 
ساحر مطّل عمى البحر، قّشر ليا الخيار، وقّطع الجزر، 
ومؤل صحنيا بقطع الشوندر ورقائق البطاطا المقمية، صّب 
ليا البيرة وشربا نخبيا مرارًا. سربميا بسعادتو الغامرة 
بوجودىا معو. كانت تتجاذب معو أطراف الحديث وىي 
مدركة كيف أن روحيا ىناك، مع الرجل الذي تعبده، والذي 

 شواىا انتظارىا لو.
في طريق العودة استأذنتو أن تغمض عينييا، ألن 
مبلحقتيا الدائمة لحركة الموج جعميا ُتصاب بما يشبو 

وار، وحين أوقف سيارتو عند مدخل مكتبو ورجاىا أن الد
يشربا القيوة لم تمانع، كانت تحس بتيور سموكيا والتقاومو. 
أفقدىا االنتظار المديد عزم المقاومة، أكانت تبحث عن 
وسائل تخفيفية لحدة أشواقيا لمرجل الذي أضناىا انتظارىا 

 لو؟
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كيف أخذىا بين ذراعيو، وغمرىا بقببلتو، وأشعَل 
الحريق في جمدىا بممساتو؟ أدىشيا أن جمدىا انتعش كأنو 
تربة مشققة تتمقى قطرات الغيث األولى فتتيمل بيجة، لكنيا 
 تريد غيثو ىو، قببلتو ىو، أين ىو؟ ياه كم طال االنتظار!

لمممت نفسيا متحاشية أن تمتقي عيناىا بعيني 
 الغريب، سأليا: أال تقبمين بي زوجًا؟

 قالت: ال
جوابيا، في عينيو سؤال اليمكنيا تحاشيو: لماذا أدىشو 

سمحِت لي إذًا أن ألمسك؟ قالت برجاء: أرجوَك، أنس 
 ماحصل بيننا، اعتبره من اختبلطات البيرة. 

قال منيزمًا بصوٍت أحستو من خشب يتشقق: لكنِك، 
 كنِت سعيدة بين ذراعي وتجاوبِت معي.

فكرت: إنو صادق ومحق، فيي فعبًل انتشت بقببلتو، 
عجبًا، أتراىا مصابة بانفصام في الشخصية، أم أن بذور 
فسق مخبأة في روحيا؟ وّدت لو تقول لو إنيا تمّنت لو 
تكون بين ذراعي اآلخر، لكن حدث التباس، شيء غامض 
ُممتبس، ُمرتبك ليس خيانة، وال يأسًا، وال حبًا، لعمو تعب، 

و، تعب مديد النتظار رجل تاق جمدىا حتى التشقق لعناق
 وتبّخرت روحيا من حرارة اشتياقيا لو.

 
وحده صوت أم كمثوم قادر عمى أن يصالحيا مع 
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نفسيا، أن يبرأىا من اإلدانات والمحاكمات. انسكبت 
 دموعيا وىي تردد مع الصوت الساحر:

 بعيد عنك حياتي عذاب.
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 -يـــىم الٌحــــض العبلوـي-
 
 

األطباء عمى أن سبب الصداع العنيف الذي أجمَع 
تعانيو الطفمة سمر ذات السنوات العشر يعود إلى سوء 
إطباق فكييا، وأن حل مشكمتيا يكون عند طبيب 

 اختصاصي بتقويم األسنان.
اكتأب األب المسكين وىو يسمع من زمبلئو في العمل 
األجور الخيالية لتقويم األسنان وراتبو اليكفي لسد رمق 

ه عمى طفمتو وشتم أوالده الخمسة وزوجتو. حنق في سر 
صداعيا ولحظة والدتيا، وأوصمو استرسالو في غضبو إلى 
 لعن ساعة زواجو، بل لحظة ولدتو أمو في دنيا الشقاء....

لكن والدة الطفمة أصرت عمى أن تعرض ابنتيا عمى 
طبيب اختصاصي في تقويم األسنان، ليس لشفائيا من 
صداعيا الذي يدفعيا لمبكاء، بل لسبب خفي لم تعمن عنو، 
ىو أن تشّوه أسنان ابنتيا وسوء إطباق فكييا قد يخفضا من 
 أسيميا كزوجة، وىي عمى ُبعد خطوات من مرحمة التفريخ.
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أّلحت الزوجة عمى أن صداع الطفمة الينتظر أي 
تأجيل، وأنيا يجب أن ُتعرض عمى طبيب اختصاصي 
بتقويم األسنان، وأن زوجيا مسؤول عن تدبير المبمغ، حتى 

 طر إلى رىن، التمبيسات الذىبية الثبلث ألضراسو.لو اض
صرخ بيا: واهلل عال، أتريدينني أن أقمع أضراسي 

 الممّبسة بالذىب من أجل تجميل أسنان ابنتك!
ولَم ال، ال تنَس أنيا فتاة، وجمال الفتاة أىم شيء -

 لدييا، إنو يحدد مستوى عريسيا مستقببًل.
 لكني أترك أضراسي الذىبية ليوم الحاجة يا امرأة.-
لن تكون ىناك حاجة أكثر أىمية من تقويم أسنان -

ابنتنا، ثم أال ترى كيف أن إطباق فكييا مشوه، ويسبب 
 لممسكينة الصداع الشديد.

امتدت اليد الطفولية الناحمة تمسك يد األب المعروقة 
الخشنة، وسار االثنان بصمت إلى عيادة طبيب مشيور في 

 تقويم أسنان األطفال.
عيادة مبّردة أنيقة، تمتمئ جدرانيا بصور أطفال ال

يضحكون، كاشفين عن أسنان منضدة، مضيئة كحبات 
 المؤلؤ.

أطالت سمر النظر إلى صور األطفال، أحست بعدوى 
ابتسامتيم ُتصيبيا، ابتسمت والتفتت إلى والدىا تسألو إن 
كانت أسنانيا ستصير بعد المعالجة مثل أسنان ىؤالء 
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األطفال، لكن التعبير الَجيم الغارق في الكآبة لوجيو خنق 
 السؤال في حمقيا.

بعد انتظار يقارب الساعة، حان موعد دخول سمر إلى 
غرفة الطبيب، استقبميا الطبيب بمطف ممزوج بالشفقة وىو 
يمّوه تعبير الدىشة من ثوبيا العتيق الفضفاض. فحص 

أنيقة  فكييا وأسنانيا بدقة، وقام إلى مكتبو ليكتب بانكميزية
حالة سمر، لم تفارق أنظار األب وجو الطبيب طوال 
الوقت، كان يحاول أن يحزر المبمغ الذي سيطمبو ثمن 
شفاء الطفمة من صداعيا وتقويم فكييا وأسنانيا، لم يستطع 

 أن يصبر أكثر سأل:
 خير يادكتور؟-

رفع إليو الطبيب نظره وقال: الحالة صعبة، وتحتاج 
لعبلج قد يستغرق ثبلث سنوات. رّد األب بآلية: ثبلث 

 سنوات!
تابع الطبيب كأنو لم يسمعو الخطوة األولى ستكون في 
تقويم الفكين، حالة سمر تندرج تحت سوء اإلطباق الشديد، 
وأعتقد أن لدييا خمع في مفصميا الفكي الصدغي، التفَت 

 إلى الطفمة وسأليا:
أال يصدف ياسمر وأنت تقضمين تفاحة أن بقي فمك -
 ًا تعجزين عن إعادة إطباقو إال بعد عدة محاوالت؟مفتوح

 أجابت الصغيرة بسذاجة: لكني ال أقضم تفاحًا.
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شتميا األب حانقًا وقال وىو يمحظ ابتسامة الطبيب 
 التي رفرفت فوق وجيو: إنيا تكره التفاح يادكتور.

قال الطبيب: حسنًا المرحمة األولى ستكون تقويم 
 الفكين، والمرحمة التالية تقويم األسنان.

سأل األب متميفًا وكأنو ينتظر الحكم النيائي 
 لممحكمة: وما الكمفة يادكتور؟

لوى الطبيب فمو وخربش بقممو عمى قصاصة ورق 
جانبية وقال: الحد األدنى تسعين ألفًا، ىذا غير األدوية، 

 والصور الشعاعية التي ستحتاجيا.
 شيق األب قائبًل: ماذا تسعون ألفًا؟!!

بيب بامتعاض: يمكنك أن تقصد غيري من قال الط
 األطباء، وسترى أنيم سيطمبون أكثر من ىذا المبمغ.

 قال األب: لكن يادكتور...
لم يسمح لو الدكتور بالشكوى قال: ادرس الموضوع 

 وراجعني.
اختنقت اآله في صدر العامل المسكين، أراد لو يشكو، 
طافت فكرة مضحكة بذىنو، ماذا لو طمب من الطبيب أن 
ينزع من فمو التمبيسات الذىبية الثبلث. ترى كم تساوي، 

 وىل تكفي كدفعة أولى لعبلج ابنتو؟
لكن من أين سيأتي بالمبمغ الباقي، وىو فوق طاقة 
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 موظف بائس!
كانت أنظار سمر معمقة بصورة طفمة تضحك حتى 
غابت عيناىا وبانت أسنانيا ناصعة رائعة، تذكرت أنيا 

فميا، ألن صديقاتيا يسخرن تخجل من أن تضحك ملء 
 من تشوه أسنانيا...

تنبيت لصوت الطبيب يقول لوالدىا: أول خطوة في 
 عبلجيا ىي إجراء صورة بانورامية لمفكين.

 مامعنى صورة بانورامية يادكتور؟-
 صورة ُتظير كل األسنان.-
 أشكرك.-

دفع الموظف المعاينة فبقي في جيبو عشرين ليرة ثمن 
 ربطة الخبز التي يجب أن يعود بيا كل مساء.

في الواقع كانت سمر تقوده من يده، ألن عينيو كانتا 
تحمقان فوقو لتمتقطا صورة بانورامية شديدة الوضوح لحياتو 
كميا، صورة لم يميز فييا بخيالو المتعب سوى ستة أفواه 
مفتوحة تحيطو كدائرة، عميو أن يطعميا كل يوم وقد 

 جوف أحد األفواه. التمعت ثبلث تمبيسات مذىبة فوق
قال ساخرًا: إنيا لوقت الحاجة، ضحك بمرارة وىو 
يضغط يد صغيرتو التي كانت تكظم صداعيا الذي 
تضاعف بعد أن استعادت بخياليا الطفولي صور األطفال 
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 الضاحكين في عيادة الطبيب.
ما أن أطلَّ عمى الزقاق الذي يسكن فيو، حتى استقبمتو 
زوجتو مولولة: مصيبة يارجل، ومّدت لو ورقة حكم 
المحكمة الذي حصل عميو صاحب البيت لزيادة األجرة 

 الشيرية ثمانمئة ليرة.
ضرب رأسو بيده، وانفمتت شتائمو مصطدمة بالجدران 
العارية، واألثاث اليزيل ورؤوس أطفالو، كان يقول وسط 
سيل شتائمو: من أين؟ من أين سأدفع زيادة ثمانمئة ليرة 

 كل شير!
 ة من زوجتو: ارىن أسنانك الذىبية يارجل.انفمتت جمم

صرخ بيا صرخة جعمت أطفالو يتقصفون ذعرًا: 
 اخرسي، واهلل أحس أن ىذا ىو يوم النحس العالمي.

رمى ربطة الخبز أرضًا، وفرَّ من الغرفة قاطعًا الزقاق 
بخطى واسعة ىائجة غير منتبو لخيط دموع كان ينيمر من 

 عيني سمر ألن صداعيا ماعاد ُمحتمبًل.
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 آالم الزجل الطىيل قليلا 
 

كل الطرق العممية والوصفات الشعبية في فشــــمت 
تسكين آالمو المتنقمة في جسده، حتى حجاب أم نديم 
الشيير، وذو المفعول العجيب في شفاء األمراض، عجز 
عن شفائو من آالمو. وطالما سخر من األحجبة، ومن 

ممة، ولكن آالمو المّمحة الذين يمجأون ليذه الطرق المض
والعنيدة جعمتو يفقد منطقو ومحاكمتو، ودفعتو يائسًا ببل 
وعي إلى بيت أم نديم لتحضر لو حجابيا الشيير في شفاء 

 األمراض.
عاد إلييا بعد أسبوعين يغمي من الغضب، وتطايرت 
شتائمو من فمو حممًا في كل اتجاه، ُمغرقة أم نديم بجثتيا 
اليائمة وأثاث بيتيا المتراص والفخم، وقصاصات األوراق 
واألعشاب والبخور والروائح الغريبة التي تمؤل بيتيا، 
وتمكنت أم نديم أخيرًا من الصراخ بصوٍت طغى عمى 

 صوتو قائمة بانفعال:
طّول بالك، أنَت قصدتني ورجوتني أن أصنع لك -

وقد  -استغفر اهلل-حجابًا لتسكين آالمك، وأنا لسُت كاممة 
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 عول الحجاب مّرة من المرات، فيل أجرمُت بحقك؟يخيب مف
 صرخ: لكنك قبضت مبمغًا كبيرًا يانّصابة.

قاطعتو غاضبة: اسكت، لن أسمح لك بإىانتي، واهلل 
لو لم تكن في بيتي لكنُت طردتك، ألم تدفع لؤلطباء 
أضعاَف مادفعَت لي، فماذا قّدموا لك؟ ىل شفوك من 
آالمك؟ ىل سّكنوا أوجاعك؟ ألم تخبرني بنفسك أنك سافرَت 
من مدينة إلى مدينة قاصدًا أشير األطباء، ولم تستفد، 
فمماذا تصب غضبك عمي، أألنني إمرأة بسيطة غير 

 متعممة؟
ىمدت نيران غضبو فجأة، كأن كيسًا كبيرًا من الرمل 
قد انسكَب فوق ناره المستعرة وغمره شعور عميق باليأس، 

 وتحّول يأسو إلى صحراء النيائية.
ويبدو أن أم نديم تأثرت كثيرًا من كبلمو، فقالت بميجة 
جافة مضطربة: تفّضل سأعيد لك مالك، ولكن إياك أن 

 تقصدني بعد اآلن.
ىّزه موقفيا. تعّجب أن تكون إمرأة مثميا تعيش من 
الدجل تتحسس لكرامتيا بيذه الطريقة. وجد نفسو يقول: ال، 

 ال أريد شيئًا، وىمَّ باالنصراف.
 

لكنيا ألّحت، وأحس صوتيا يشده من كمو ويجبره عمى 
 التوقف.
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قالت: ال، انتظر. مدت يدىا إلى أعمى صدرىا، 
وسحبت كيسًا أزرَق منتفخًا، وفتحتو لتسحب منو الخمسمئة 

 ليرة وتعيدىا إليو، وىي تقول بميجة متعالية: تفّضل.
أخذ ورقة النقود، وىو يحس أن أم نديم تتفوق عميو، 

ا منذ لحظات بالنصابة، وتمنى لو يعتذر تذّكر كيف نعتي
ليا، لكنو لم يستطع، ربما ألن إحساسو بعدم احتراميا 
منعو، أو أنو اضطرب وارتبك، وخاف أن يجر االعتذار 
لكبلم وكبلم ىو بغنى عنو، وأقرَّ لنفسو وىو يسير تائيًا أن 
االعتذار بطولة حقيقية. ابتدأت اآلالم في قدميو تذلو، 
وتعمن انتصارىا عميو، انتقل األلم إلى أسفل ظيره، فكاد 
يتأوه، لكنو كبَح نفسو، وتساءل بيأس متمنيًا لو يتصالح مع 
آالمو، أو يصل معيا ليدنة مؤقتة إلى متى؟ وكيف لم 
تشَف ىذه اآلالم رغم أنو راجع عيادات أشير األطباء، 
وخضع لفحوص دقيقة، وصور وتحاليل، بل أحس أن 

، وتفحص كل قطعة وحدىا ثم ُيعاد جسده ُيفك قطعة قطعة
تركيبو من جديد، لكن اآلالم المبيمة لم تشَف. عجز 
األطباء، وعجز السحر، آه أيتيا اآلالم لماذا تسحقينني 
بيذه الطريقة وتفقدينني شيئًا فشيئًا إنسانيتي؟ ماكاد ينيي 
تساؤالتو حتى فاجأتو صعقة ألم في رقبتو أجبرت اآله أن 

 تنطمق من أعماق روحو.
وصل إلى بيتو أخيرًا، ودخل محني الظير منطويًا من 
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األلم، تيالك فوق سريره ببذلتو وحذائو، أغمض عينيو عمى 
دموع القير، وأخذت آالمو تتوارى. غريبة ىذه اآلالم، إنيا 

 تخّف باالستمقاء ويحّرضيا المشي، ترى ماسّرىا؟
 اقترب منو صغيره ذو األعوام األربعة وسألو: بابا متى

 عدت؟
فتح عينيو الدامعتين ومدَّ لو يده، فقفز الصغير فوق 
السرير، وجمس عمى ظيره ثم تمّدد بقامتو الصغيرة فوقو 
وقبّمو، أحس بسعادة تمفح روحو كنسمة ربيعية تيب في يوم 
جينمي، كادت آالمو تختفي، لوال دخول زوجتو تطمب منو 
أن يستبدل جّرة الغاز القديمة الفارغة بأخرى ممتمئة لتكمل 

 الطبخ.
 سألتو: ماذا فعمَت مع أم نديم؟

رّد باقتضاب غير راغب في إخبارىا إنيا أعادت لو 
 الشيء.-نقوده، وأنو اكتشف أنيا امرأة ذات كرامة: 

 قالت: لقد قبضت ىذه الدجالة خمسمئة ليرة.
 قال ببرود: األطباء قبضوا أكثر بكثير.

 لكنيم أطباء.-
 وني.قال ساخرًا: لكنيم لم يشف

أتدري لقد سمعت عن رجل قدراتو خارقة، عاش -
سنوات في اليند واليابان ثم سافر إلى المكسيك وأميركا 
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الجنوبية، ويقال إنو درس طويبًل أسباب اآلالم، ولو طرق 
حديثة في عبلجيا، فمَم التقصده؟ إن شيرتو عالمية، 

 والناس يقصدونو من كل الببلد و...
قاطع زوجتو فمم يكن راغبًا بالحديث، نظَر إلييا 
ببرود، وبعد أن انتيى من تركيب جّرة الغاز، سأليا: متى 

 يكون الغداء جاىزًا؟.
 قالت: بعد ربع ساعة.

عاد إلى سريره، تمّدد وأغمض عينيو، وأحس أنو 
ينتظر حكم القدر في آالمو، استعادت أذناه حديث زوجتو، 

كل وأكَّد لنفسو أن لمنساء قابمية غريبة في تصديق 
الخرافات، ألم تقنعو زوجتو بزيارة أم نديم، وشرحت لو كيف 
حممت صديقتيا من حجاب أم نديم، بعد أن فشل األطباء 
في معالجة عقميا، وكيف شفى حجاب أم نديم زوج 
صديقتيا من آالم الشقيقة. دفن رأسو في الوسادة وىو 
يقول: آه من أم نديم ومن األطباء. يبدو أنو غرق في 
النوم، ألنو تنبو لصغيره ييّزه من كتفو ويقول: باب، الغداء 
جاىز. وجد نفسو يسأل زوجتو عمى الغداء: أين يسكن ذلك 
الرجل الذي عاش في الشرق األقصى، ودار العالم، 

 واكتشف طرقًا لمعالجة اآلالم المعندة؟
ردت زوجتو بحماسة: لقد سمعُت أنو استقر في 

م كميا، وبأنو سيزور المكسيك، لكنو يتجول في ببلد العال
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 ببلدنا بعد أيام، وأن ىناك لجنة لتنظيم المقاببلت معو.
سيطر عميو حدس قوي أنو سيجد حبًل آلالمو عند ىذا 
الرجل، وعزم أن يمقاه ولو اضطر إلى أن يمحقو إلى 
المكسيك. أىو اليأس الشديد يجعمو يخمق آمااًل زائفة واحدًا 

 بعد اآلخر؟
لم يتمكن من تأمين موعد مع الرجل الشيير بالبساطة 
التي تخيميا، فقد أخبروه أن المواعيد كميا محجوزة منذ 
شير، لكنو بعد أن دفع مبمغًا كبيرًا لمجنة المنظمة 
لممقاببلت مع الرجل الخارق، حددوا لو موعدًا، ودفع مبمغًا 

 إضافيًا ليكون موعده قريبًا. 
نو في يوم الموعد أحس كيانو كمو مضطربًا، وأحس أ

ينتظر نتيجة امتحان عسير، واشتدت عميو آالمو، لكنو كان 
راضيًا، ألن الرجل العبقري سيعاين آالمو عن كثب، وقد 
يعفيو من وصفيا. أخذ قمبو يخفق متسارعًا كمما اقترب 
موعده، وآمن أن ىذه الزيارة ستكون منعطفًا في حياتو، 
وأنيا إن لم تشفو من آالمو، فستقدم لو حبًل لمغزىا. تذّكر 

 أنو لم يحس بيذا الشعور أبدًا قبل زيارتو ألشير األطباء.
أعمن المسؤول عن تنظيم المقاببلت عن اسمو، قام 
تتقدمو آالمو، واجتاز البيو الكبير وىو يحس أنو يتأبط 
ذراع آالمو. وصل إلى الباب الكبير الذي يفصمو عن 
 الرجل العبقري. تركو المسؤول عن المقاببلت لحظة، ثم
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 عاد إليو بعد دقائق وقال: السيد بانتظارك، تفّضل.
وقع نظره عمى الرجل العبقري قاىر اآلالم، خاب أممو 
إذ رآه قصيرًا نحيبًل، يمبس قميصًا أزرَق وبنطااًل بنيًا، لحيتو 
مشذبة خفيفة، وتدّل التجاعيد حول عينيو عمى أنو تجاوز 
الخمسين، لكنو اعترف أن عينيو غريبتان، التشبيان عيني 
لى جانبو جمس المترجم، سألو  البشر ترى ماسر عينيو؟ وا 
ن كان متزوجًا، ولديو أوالد،  عن اسمو وعمره وعممو وا 
أجاب بدقة، تكمم الرجل العبقري بصوت منخفض، فحدثو 
المترجم إن عميو أن ينزع ثيابو ويبقى بسروالو فقط. نزع 

بالمعرفة مبلبسو، فنظر إليو الرجل ذو العينين المتوقدتين 
بتمّعن، وأخذ يتكمم بصوتو الخفيض، ووجد المترجم يسرع 
خارجًا من باب جانبي لم يمحظو ويعود بعد ثواٍن حامبًل 
عمبة كبيرة معدنية قّدميا لمرجل الشيير. فتح الرجل العبقري 
العمبة بيديو النحيمتين، وأخرج منيا جيازًا مستطيل الشكل 
تمؤل سطحو األزرار، وطمب إليو أن يتمدد، ووضع الجياز 

 الغريب قربو، وأخذ يفقس األزرار زرًا بعد زر.
بدا عمى الرجل المبدع االىتمام البالغ، وأخذ يتكمم، 
أخبره الترجمان أن الرجل شّخص آالمو وعرف سببيا، 

 اختمج قمبو باالنفعال، اعترَف أن حدسو اليخيب أبدًا.
 

نو انتبو أخذ الرجل الخارق يتكمم وىو يراقب واليفيم، لك
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أن الترجمان أخذ يبحمق في الرجل مذىواًل، ويفغر فاه وىو 
 يقول ىامسًا: غير معقول.

أخذ يرتجف كعصفور يرتعش من البرد، تعّمقت عيناه 
بوجو الترجمان الذي أحسو سيغمى عميو، ولم يتمالك أن 

 سألو فاقد الصبر: خير، ماذا قال؟
 وبعد أن استعاد الترجمان ىدوءه قال لو:

األستاذ يقول إن مرضك غريب، لكنو ليس نادرًا، -
وأنو شّخص عدة حاالت حتى اآلن من ىذا المرض الغريب 
واآلخذ باالزدياد، وأنو يتوقع أن يزداد ىذا المرض كثيرًا في 

 ىذا العصر.
قاطعو متميفًا ليعرف اسم المرض، ما مرضي الذي 

 شخّصو؟
ر ردَّ المترجم بتؤدة محاواًل تبسيط المعمومات قد

 اإلمكان:
السيد صاحب نظرية جديدة تقول إن الضغوط -

النفسية قد تتحول ألثقال أحيانًا، أي يصير ليا وزن. تخّيل 
مثبًل أن ضغوطك النفسية تتحول ألثقال حديد مثبًل بالمعنى 
الحرفي لمكممة. وأن ىذه الضغوط تكون دومًا عمودية، 
يقول السيد إنيا تشبو الضغط الجوي. آه كيف سأشرح لك، 
ببساطة أقول لَك إن وزن ضغوطك النفسية ىو سبب 
آالمك. وأن ىذا الجياز الذي استغرق اختراعو سنوات 
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يقيس وزن ىذه الضغوط النفسية والمساحة التي تتوزع 
عمييا من جسمك. وقد وجد الرجل العبقري بعد دراسة 
مستفيضة أن ىذه الضغوط تتوزع عمى مساحة ىي مسقط 

كمما كان المسقط صغيرًا، كانت الجسم عمى األرض، و 
الضغوط كثيفة متركزة في مساحة المسقط الصغير، وكمما 

توزعت  -كما يحدث لو كنت مستمقياً -اتسع المسقط 
اليموم، أقصد أوزان اليموم عمى مساحة المسقط الكبير، 
أوه لعن اهلل الترجمة، واهلل ال أعرف لماذا تتعدد المغات في 
العالم؟. ال أعرف إذا كنَت فيمَت شيئًا. لذا ينصحك الرجل 
الخارق أال تمشي عمى رجمين ألن مسقطك عمى األرض 
يكون أصغر مايمكن، وبالتالي ثقل ىمومك أعظميًا، وىذا 

وابتمع المترجم ريقو -يسبب لك اآلالم الشديدة. بل يرى 
أن تمشي عمى أربع حتى يكون مسقطك عمى  -الجاف

عمى سطح واسع،  األرض واسعًا، وتتوزع أوزان ىمومك
 فتخف آالمك كثيرًا.

 بدا المترجم ُمضحكًا وىو يقول في النياية: أنا آسف.
سألو وىو يحس بشعور عابث يعربد في نفسو: ىل 

 الرجل العبقري قال: أنا آسف، أم أنَت تقوليا؟
ابتسم المترجم وىو يقول: ال، لم يقل إنو أسف، بل أنا 
من يتأسف ألني اليمكن أن أتخّيل أن يسير إنسان عمى 

 أربع.
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نظَر الرجل مطواًل إلى الجياز المستطيل المغطى 
باألزرار كالدمامل، ونقل نظره إلى الرجل العبقري، فوجده 
يبتسم لو وعيناه بئران من المعرفة والسر، ال قرار ليما. قام 
من مكانو، ولبس ثيابو، ووجد نفسو يركع ويحبو عمى أربع 

محال شعر كيف أخذت آالمو كطفل لم يتعمم المشي بعد. ول
تتضاءل. ذعر الناس وىم يرونو يدب وتساءلوا: ماذا فعل 

 لو الرجل العبقري!
أما ىو فكان سعيدًا، ألنو تخمص من معظم آالمو، 
وتخّيل أنو من األفضل لو يّركب سرجًا فوق ظيره لحمايتو، 
وتخّيل البقال والمّحام والخّباز، يضعون األغراض في 
أكياس سرجو. ضحك من قمبو وىو يتخيل صغيره يقفز 
عمى ظيره، آه سيتمكن من حممو أخيرًا وىو يدب، بعد أن 

 عجز عن حمل وحيده وىو منتصٌب!
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 -لحظـــــت تجل  -
 

في عينييا يأس ىائل وىي تصغي إلى كبلم ســــبَح 
الطبيب الذي تشربت مبلمح وجيو المتحّولة باتجاه اليأس، 

تبلشت، وبدا وكأنو فقد القدرة عمى  وتباطأت كمماتو حتى
الكبلم بعد أن أخبرىا بالحقيقة كاممة، بأن نتائج الفحوصات 

 التي أجراىا لمكتمة في ثدييا األيمن ىي سرطان منتشر.
لم يخطر بباليا يومًا أنيا ستدخل خانة المصابين 
بالسرطان، ىؤالء المنكوبين الذين يثيرون شفقتيا، فتحسيم 
من جنس آخر، وتشعر أنيا مقربة ومحبوبة من قبل اهلل أكثر 
منيم ألنيا بصحة جيدة. لكن لم يبُد عمييا أي ارتكاس لكبلم 
الطبيب، لكأنو اليعنييا. ربما من شدة الصدمة تتصمب 
المشاعر. كان ذىنيا صفحة رمادية لتمقي الصور، تذّكرت 
عممية اإلجياض التي أجرتيا منذ سنوات بعيدة، حين كانت 

الشير الثالث، وقد حاول زوجيا والطبيب أن  حامبًل في
يثنياىا عن قتل الجنين، تّرجع صوت الطبيب في ذاكرتيا: 
دعي تمك الكتمة الحية تنمو وتصير طفبًل. لكنيا صرخت: 

 أحس ىذه الكتمة في رحمي سرطانًا يجب استئصالو. 
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يوميا أحست أنيا تمارس حريتيا إلى أقصى حدود، 
وىل من حرية أكبر من أن تجيض المرأة نفسيا؟ أحست 
بوحشية موقفيا اآلن، وىي تعي حقيقة أنيا مصابة 
بالسرطان، اشتعل األلم في صدرىا كنار تحرقيا وتُبقي 
عمى الكتمة السرطانية فقط. اعترفت لنفسيا بأن ىذه الكتمة 
الحية كانت ستغدو طفبًل عمره خمسة عشر عامًا اليوم، 

بيب بعينييا: أي فيما لو لم تجيض نفسيا. سألت الط
ضبلل نعيشو؟ أية مفاىيم خاطئة نمصقيا بحياتنا وبمفيومنا 

 عن الحرية؟ 
اعتقد الطبيب أنو بصمتو يعطييا فسحة من الوقت 
الستيعاب الصدمة، وحين استأنف كبلمو، كان يعتقد أنيا 
تمثمت جيدًا كونيا مصابة بالسرطان. قال بصوٍت أكثر 
ىدوءًا ولطفًا. لكنو أثار سخريتيا العميقة: الداعي لميأس، 
فالطب حقق إنجازات عظيمة تحديدًا في عبلج سرطان 
الثدي. الجراحة ثم األشعة، وبعد جرعات من األدوية، 

 وبعدىا يمكنك أن تمارسي حياتك بشكل طبيعي.
ضحكت من كممتو طبيعي، لم تعرف الجانب 
المضحك في الكممة، لكن تكّشفت ليا دفعة واحدة األخطاء 

رة في حياتيا، والتي كانت تدافع عنيا بحماسة شرسة المدمّ 
تحت عنوان طبيعي وعادي، وىكذا يجب أن يكون.. قذفت 
ذاكرتيا بصور حياتيا كأنيا تريد أن تفّرغ مخزونيا القديم 
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استعدادًا لتخزين صور جديدة، ستبدأ بتدشين مرحمة جديدة 
من حياتيا بعد اكتشاف السرطان. سمّتيا لمحال المرحمة 

 السرطانية.
تناثرت الصور العشوائية التي قذفتيا ذاكرتيا في 
حضنيا، غمرت قماش تنورتيا الرمادية، وجدت نفسيا 
تصرخ مطالبة باإلجياض والطبلق معًا حين اكتشفت 
عبلقة زوجيا مع مطّمقة تكبرىا بعشر سنوات، دميمة وشبو 
أمّية، بينما ىي الفاتنة التي تحّضر لمدكتوراة في الفمسفة 

تمارس ىوايتيا في الرسم عمى الزجاج مبدعة رسومًا و 
رائعة، والتترك نشاطًا فنيًا أو ثقافيًا إال وتسارع لحضوره، 
فكيف يخونيا زوجيا مع امرأة دونيا بكثير! أمكنيا اآلن أن 
تفيم كبلمو: أحتاج لمحنان، لممشاركة، إلمرأة ُتيديني جزءًا 
من وقتيا. ال أحس أنني أعيش مع امرأة بل مع عالمة، 
تقضي وقتيا كمو مع كتبيا ولوحاتيا، تيتم بأصدقائيا أكثر 
مني. يوميا لم يسمح ليا غرورىا الغبي أن تفيم. أقامت 
الدنيا ولم تقعدىا، أصرت عمى الطبلق، أجيضت نفسيا 
منتفخة كبرياًء كالطاووس ولسان حاليا يقول: ىكذا 

 تتصرف المرأة الحرة صاحبة الكرامة.
إعياًء، وأخذت نفسًا عميقًا مؤل  أغمضت عينييا

صدرىا، أحستو يدفع الكتمة السرطانية في صدرىا إلى 
الخارج ويطردىا. وحين فتحت عينييا انتشرت في الفضاء 
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أماميا صورة أرعبتيا كانت ذاكرتيا قد قذفتيا أيضًا، 
صورتيا مع زوج أعز صديقة ليا، عاريين فوق فراش 
الخيانة، الذي سمّتو وقتيا مزود الحب الكبير. ابتسمت 
بمرارة من المفارقات، فيي التي طّمقت زوجيا ألنو خانيا، 
تخطف بعد أقل من عام زوج أعز صديقة ليا، وتيدد 

 استقرار أسرتو تحت شعار الحب الكبير!
كان يشكو ليا ضيقو وتعاستو وبأن زوجتو مجرد أم، 
 التوليو أي اىتمام، وال تواكب طموحاتو الثقافية والعممية،
سرت بينيما شرارة االنجذاب، واشتعل حبيا يتغذى من أقوى 
عامل لتأجيج العواطف: التحدي، تحّدت الجميع بعبلقتيا 
معو، وبعد عامين من العبلقة البلشرعية تزوجا، لتتحطم 
أحبلميا بعد أشير قميمة من الزواج، مكتشفة أن ىذا 
الحبيب الرائع أسير ندم اليطاق لتخميو عن أوالده وزوجتو، 
ُمدمرًا بشعور الذنب، لم تقبل كرامتيا أن تستمر في 

 زواجيا، طمقتو ليعود إلى حظيرة زواجو األول. 
الغريب أنيا استخمصت حكمة من زيجتيا بأن كل 

أن تحاكم  -ولو برىة-الرجال خونة، لم يخطر بباليا 
نفسيا. كان يمكن أن تستمر في رعونة كبريائيا لوال الكتمة 

جعمتيا تضعف أمام الحقيقة. أجل ىذا السرطانية التي 
ماتشعر بو بالضبط: إنيا ضعيفة تجاه الحقيقة. السرطان 
يضطرىا إلى المواجية النزيية، تحس أن نياية المسرحية 
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اقتربت، وبأن الموت لم يعد فكرة مجردة بعيدة كأنيا لن 
تتحقق في الواقع، إنيا تشعر بأنيا لو مّدت ذراعييا إلى 
أقصاىما فستبلمس ىبلمًا أسود شفافًا ىو الموت. "صار 
الموت بمتناولي" ىذا ماقالتو. لكن ميبًل إنيا بحاجة لفيم 
ماعاشتو، إلعادة تقييمو. إلنصاف من ظممتيم، لتشذيب 
األفكار الخاطئة في ذىنيا، إنيا تدرك بكل ذرة في كيانيا 

 حاجتيا العميقة لمحقيقة، ترى ىل ىي حاجة غريزية؟
فية في جسدىا، تستشعرىا عمى نحو إنيا تحس بثورة خ

غامض، أشبو بَنمٍل خفيف لعمو مسير الخبليا السرطانية، 
أو األفكار الجديدة الكاشفة، إنيا تشعر بتوالد أفكار كبيرة 
ثورية ورائعة، لم تتبمور بعد في كممات، تتوالد في نفسيا في 
بدء المرحمة السرطانية، تذّكرت أختيا وصراعيا الضاري 
معيا، أختيا التي قاطعتيا عشر سنوات والتي صرخت في 
وجييا مرارًا: أنِت انتيازية وطماعة وحقيرة، ارتجفت من 

 وقع الكممة األخيرة وىي تستعيدىا في ذاكرتيا.
كيف تتيم أختيا بيذه الصفات الرىيبة، تمك المسكينة 
التي تبعت صوت قمبيا فتزوجت من رجل أحبتو وأىدتو 

تفّرغت لمعناية بأوالدىا الخمسة، عمرىا، أىممت دراستيا و 
لكن الرجل المسكين توفي بحادث سيارة، فحاولت األخت 
المنكوبة إقناع أىميا أن تكون حصتيا في اإلرث أكبر من 

 حصة أختيا لتتمكن من إعالة أطفاليا.
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لم تترك صفة قبيحة إال وألصقتيا بأختيا، لم تكتِف 
بذلك، بل لجأت إلى القضاء لحصر اإلرث بعد وفاة 
والدييا. فّكرت بأوالد أختيا الخمسة الذين غيّبيم حقدىا 
وغرورىا، من حياتيا، أمكنيا أن تفكر بيم اآلن واحدًا 
واحدًا، وتعتذر منيم واحدًا واحدًا. وىي تدخل بتواضع 
مرحمتيا السرطانية. دمعت عيناىا وىي تتذكر لور، كانت 

الشجار في الثالثة من عمرىا تشيد بعينييا الطفوليتين 
تذكرت اآلن كيف  -أميا وخالتيا-المدّمر بين األختين 

 قفزت عن األريكة، واختبأت خمف الباب وأخذت تبكي.
عجبًا كيف لم يحّرك بيا ىذا المشيد أي إحساس؟ إلى 
ىذا الحد كانت ممتمئة غرورًا حاقدًا حتى تغّيب كل الناس، 

 حتى طفمة متألمة ىي ابنة أختيا!
تنّبيت لمطبيب يربت عمى كتفيا قائبًل: امرأة بمثل 

 وعيك وثقافتك ال يجب أن تستسمم لميأس.
رفعت إليو عينييا، واجتيدت كي تمم حروفيا الجديدة 
التي عادت بيا من رحمة خاطفة عبر حياتيا الماضية، لغة 
جديدة تمتصق حروفيا بصمغ الحب الذي تفّجر حارقًا من 

ي، مايؤلمني روحيا، قالت بصوًت جديد: أنا الأبكي اآلت
كون السرطان وحده اضطرني إلدراك ماأفسدتو بكبريائي 

 الحاقدة.
لم يبُد عمى الطبيب أنو فيم، لكنو استغرب إشراق نور 
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 رائع من سواد العينين الغارقتين في األسى واألمل معًا.
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 تحقــــيق الـــذاث 
 

يكن وجيو يطيق قراءة كتب الفمسفة وعمم النفس، لــم 
حتى المقاالت في المجبلت والجرائد التي يشم فييا رائحة 
عمم النفس كان يتجنبيا بعد أن يمطرىا بسيل من الشتائم. 
كان يعتبر الفبلسفة وأتباعيم أشخاصًا معقدين، كبلميم 
طبلسم. وكان يؤمن أن الفمسفة لم تقدم شيئًا لمبشرية سوى 

ال ما سر االنقباض والتجيم الذي ينتابو كمم ا قرأ الكآبة. وا 
 بضعة أسطر من مقال فمسفي؟! 

لكنو حين خرج ذلك الصباح من غرفة المدير وىو 
يشعر أنو مدمر النفس ومسحوق كحشرة، وجمس إلى مكتبو 
ن كل ما حولو ظبلم، وأنو لم  شاعرًا أنو فقد الرؤية حقًا وا 
يعد يممك القدرة عمى امتصاص اإلىانات من المدير الذي 
يصغره بعشرين عامًا، والذي ال يفقو شيئًا من اإلدارة سوى 
أنو يريد تسخير كل شيء لمنفعتو، أحس بضيق نفس 
حقيقي وشتائم المدير تطن في أذنو، وبصعوبة تمكن 
بأصابع مرتعشة من فك زر القميص محررًا رقبتو من أسر 
ربطة عنق عمرىا ثبلثون عامًا. دمعت عيناه من القير، 
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الشتائم في ومضت سنوات خدمتو في المؤسسة متوجة ب
السنوات األخيرة بعد أن عينوا المدير األحمق، إنو عمى بعد 
سنوات من التقاعد، يحس قمبو سميكًا، وروحو ثقيمة، ماذا 

 جنى من نزاىتو وتفانيو في العمل؟! 
لم يستطع أن يطيّر روحو من سموم كبلم المدير كما 
كان يفعل كل مرة، أحس اإلىانات تترسب في روحو طبقة 
سميكة أحسيا كالقطران، كان ال يزال يحس الظبلم يسربمو 
حين سطع فجأة عنوان كتاب ممقى بإىمال عمى طاولة 
زميمو في العمل "تأكيد الذات" كممتان مكتوبتان بالمون 
األحمر والخط العريض وأحس أن روحو المشتتة بالقير 
تتجمع حول عنوان الكتاب كما تتجمع الدبابيس وتمتصق 

. ترى ما الذي يغريو في ىذا العنوان بقطعة المغناطيس
ويدفعو اللتقاط الكتاب رغم رائحة الفمسفة وعمم النفس 

 الفواحتين منو؟ 
كان الكتاب قديمًا، صفحاتو مصفرة، لكن وجيو أحس 
أنو محموم من شدة االضطراب ما أن قرأ السطر األول: 

 لسنا معتادين عمى االنتباه لما يجري في داخمنا". 
فجأة أحس أن الظبلم حولو يتبدد، وأن كل شيء في 
رأسو يضيء، أخذ يمتص كممات الفصل األول عن "األنا 
المشوىة" كما تمتص األرض المشققة من العطش قطرات 
المطر، لم ينتبو لتحديقو المفتون بالكتاب إال حين دخل 
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زميمو في العمل. انفجر ضاحكًا وىو يقول: ال أصدق ما 
عمم النفس؟ بصعوبة رفع وجيو أرى، وجيو يقرأ كتابًا في 

 عينيو عن الكتاب وقال: أود أن أستعير ىذا الكتاب منك. 
فرك صديقو عينيو وقال: ال أصدق ما أرى، منذ متى 

 تقرأ كتبًا في عمم النفس؟ 
تمممل وجيو وقال: ال أعرف، لكن ىذا الكتاب يبدو 

 مختمفًا، أقصد ىامًا.. 
قال صديقو: إنو كبقية كتب عمم النفس والفمسفة التي 

 تكرىيا. 
لم يكن وجيو راغبًا بالحوار، عاد يغرق في الكممات 
التي أججت قمبو وعقمو معًا، أحس أن ليذه الكممات مفعول 
المخمص، وأنيا قادرة بضربة سحر أن تخمق من أعماق 
يأسو قوة مجيولة يتحدى بيا كل مظاىر القير والبلإنسانية 

 حولو. 
و بعد الغداء، كان يقرأ الفصل لم يستسمم لمقيمولة كعادت

األخير من الكتاب الذي عنوانو "تأكيد الذات" والذي يبين 
فيو المؤلف كيف أن أىم واجبات اإلنسان تجاه نفسو ىي 
تأكيد ذاتو، أي التعبير عن حقيقة أفكاره ومشاعره دون 
خوف، واإلصرار عمى نيل حقوقو. والوقوف في وجو 
الشخصيات السادية والمستغمة التي ال تيدف إال لتحطيم 
الكرامة الشخصية لئلنسان، وأخيرًا يطمب الكاتب بكل رقة 
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ولطف من القارئ أن يبعث نفسو من جديد ويثق بإمكاناتو 
الشخصية، ويتصرف ويتكمم بشجاعة يممييا عميو ضميره، 
وأال يخاف من المواجية، فما قيمة الحياة إن خمت من 

 المواجية؟! 
مة ألشخاص عاشوا شطرًا كبيرًا ويستشيد المؤلف بأمث

من حياتيم مسحوقين ميانين، ثم انتفضوا بعد أن رفضوا 
حياة الذل، مؤكدين ذواتيم، مستمتعين بكرامتيم، وسعداء 

 بوالدتيم الجديدة. 
يا لمنبض الحار الذي يتركو ىذا الكتاب في عروق 
وجيو، أحس أنو يخمع جمده القديم منتشيًا بجمده الجديد 
المعافى، والذي لم يمتص كممات الذل. عاىد نفسو وىو 
يضع الكتاب عمى صدره مصالبًا يديو فوقو إنو لن يسمح 
لمخموق بإىانتو، وبأنو سيسعى لتأكيد ذاتو متبعًا النصائح 

 التي قّدميا المؤلف. 
المواجية األولى كانت مع زوجتو التي اعتادت أن 
تسخر منو، وكان يمتص سخريتيا عمى مضض دافنًا 

زعاجو منيا، ومبررًا ليا بأنو أسموبيا في الكبلم. قالت لو: ان
ما ىذه العجيبة! أنت تقرأ كتابًا في عمم النفس وتحرم نفسك 

 من قيمولتك المقدسة! 
قال بحزم: اسمعي. أسموبك الساخر يزعجني ىل 

 فيمت؟ 
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رفعت إليو عينين مندىشتين وقالت: منذ متى تزعجك 
 سخريتي يا سيدي؟ 

احتد قائبًل: حتى سيدي ىذه فييا سخرية. انتبيي 
أللفاظك من اآلن فصاعدًا، أسموبك الساخر فيو انتقاص 

 من احترامك لآلخر. 
استمرت الزوجة في السخرية قائمة: يا سبلم، أىي 

 موعظة أخبلقية أم.. 
قاطعيا شاعرًا بمشاعر غبطة عارمة ألنو يحكي ما 

 يحس بو تمامًا: 
 كبلمي واضح.  ال تعممي من الحبة قبة،-كفى-

أخرستيا المفاجأة، أىذا وجيو الذي كان يمتص كبلميا 
معمقًا بابتسامة، ما الذي جرى لو؟ ىل أثّر بو الكتاب؟ لكن 

 منذ متى يقرأ كتبًا في عمم النفس؟ 
امتصت غضبيا واعتبرت أن ما اعتراه ليس سوى 
حالة عابرة سببيا حرمانو من القيمولة. لكنيا حين ذكرتو 
بعد ساعة بالسيرة في بيت أخييا، فوجئت برفضو الصريح 
قائبًل بوضوح سمَّرىا في مكانيا: لن أسير. يجب أن 
أعترف لك أنني كنت ألتقي بأخيك مجاممة لك، لكني من 
اآلن فصاعدًا لن أجامل، سأكون صادقًا مع نفسي، ىل 

 فيمت؟ 
حممقت إليو غير مصدقة النفس الجديد في كبلمو، 
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 بشيء؟  سألتو خير: ىل أزعجك
قال: إطبلقًا، لكنني بصراحة ال أحترم رجبًل مثمو، قيقو 
مستمتعًا بفيض تدفق أفكاره التي تولد في ذىنو وتنطمق 
رأسًا إلى لسانو دون أن يمجميا كعادتو، ال تندىشي يا 
زوجتي العزيزة، شخص مثل أخيك لم يحصل عمى الشيادة 
اإلعدادية يصير مميونيرًا! ال تقولي أن اهلل أعطاه. فيذه 

 الجممة يختبئ خمفيا كل المصوص.. 
 انفجرت قائمة: أتقصد أن أخي لص! 

 ضحك بصوت حر: ال أقول سوى الحق. 
قالت: ال أصدق ما أسمع، منذ متى تتكمم ىكذا؟ ما 

 الذي جرى لك؟ 
 قال منتشيًا: ال شيء. أنا أؤكد ذاتي. 

 ماذا! ما ىذا الكبلم غير المفيوم. -
ًا، مكتشفًا متعة أن يعبر استمر بالضحك منتشي

 اإلنسان عن ذاتو. 
لكنو لم يستطع أن يغفو طوال الميل، شاعرًا أنو يحس 

 بالجحيم والنعيم معًا مجتمعين في روحو. 
ياه كم ارتكب أخطاًء بحق نفسو، بدت لو حياتو منذ 
طفولتو وحتى خريف عمره سمسمة من األخطاء يسّيجيا 
الخوف ويبطّنيا القمع، منذ طفولتو حرم من التعبير عن 
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آرائو ومشاعره بصدق وحرية، كان يخاف من أبيو المستبد، 
وتعود مع الزمن عمى ابتبلع الكممات التي تعّبر عن 
عفويتو، وعمى ابتبلع اإلىانات أيضًا، ياه ماذا فعل لقمبو 
سوى أنو حّولو لحقل من الذل واليأس والكراىية لمحياة.. إنو 

ذا الميل وحيدًا مع دقات قمبو اآلن يواجو نفسو في صمت ى
الذي يعمن الثورة بنبض جديد يمّيزه وحده. وجد نفسو بعين 
خيالو ميزومًا وُميمشًا. قرر أن يتجاوز الخوف، امتصت 
وسادتو دموعو وىو يعي كم تأخر في إعبلن ثورة الكرامة 

 في حياتو. 
صباح اليوم التالي حين استدعاه المدير، مشى إليو 
منتصبًا شاعرًا أنو يممك كنزًا في قرارة نفسو، لعمو إحساسو 
بالكرامة أو القوة، وحين قرع الباب وثنى مقبضو ليدخل 
أحس أنو يوّدع آخر شعور بالذل، كان سعيدًا أنو ُمقدم 
عمى معركة سيؤكد فييا ذاتو، أخذ نفسًا عميقًا وىو يشعر 
أن مؤلف كتاب "تأكيد الذات" يشد عمى يده مشجعًا وىامسًا 

 ما قيمة حياة تخمو من المواجية؟!  لو:
تذكر أنو في كل مرة كان يحي المدير بميجة الطاعة، 
وبابتسامة فييا الكثير من المذلة واآلخر ال يرد التحية، رفع 
إليو المدير عينين حاقدتين ومستطمعتين في آن. كأنو 

 أين تحية الصباح؟  -يسألو
أسعده أنو استقبل نظرة المدير بتحد وال مباالة. وضع 
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يديو في جيبي بنطالو، وأثنى ركبتو، لم يعد من مبرر لوقفة 
الُمعاقب عمى ذنوب لم يرتكبيا. تذكر أنو كان يقف محني 
القامة وقد تصالبت يداه خمف ظيره ونظره مسّمر عمى 

 حذائو. 
ابتدره المدير ساخرًا: أرى أنك ابتمعت تحية الصباح، 

 ىل اختفى صوتك؟ 
ن يبممو بالذل: أبدًا، لكني في قال بصوت لم يتعمد أ

 كل مرة كنت أحييك، ال أسمع ردك. 
حدق إليو الشاب المتغطرس قائبًل: أتجرؤ عمى 

 انتقادي. 
 قال: بل أجيب عن سؤالك. 

قمب المدير الممف وقال: أرى أنك لم تجر التعديبلت 
 التي أمرتك بيا. 

خفق قمبو وىو يعي أنو مقدم عمى ساحة قتال بشجاعة 
 لم يعرف مثميا طول حياتو: ما أمرتني بو مخالف لمقانون. 

 ىب المدير واقفًا وقال: ماذا أسمع! 
أجاب باستخفاف: أنا ال أخالف القانون، المواصفات 
التي كتبتيا غير متوفرة في المواد التي يجب أن أوافق عمى 

 شرائيا وستخسر الشركة مبليين إذا.. 
رس يا كمب، جن المدير من الغضب وقاطعو قائبًل: اخ
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 أتجرؤ عمى مخالفة أوامري، ستوقع يعني ستوقع. 
كان منتشيًا بتأكيد ذاتو، ترك المدير يعوي مسعورًا، 
يشتمو ويتوعد وحين تياوى عمى كرسيو، قاذفًا الممف 

ال سيندم.   بوجيو وىو يأمره أن يوقع وا 
قال بصوت واثق: لن أرد عمى رجل سفيو مثمك، لن 

 أوقع، ىل فيمت. 
استدار ليمضي، لكن المدير انقض عمى كتفيو 

 ييدده.. 
وجد نفسو يستدير ويقبض عمى عنق المدير بقبضة 
من حديد، طعنو بعينيو المتين تقدحان شرورًا وقال لو: كفاك 
تطاواًل عمى الناس، الكل ىنا يكرىك، ويعرفون ممارساتك 
الدنيئة، ال أحد تخفى عنو سرقاتك، فبل تتطاول عمى الناس 

  الشرفاء.
لم يستطع المدير تحرير عنقو من القبضة الحديدية، 

 إال حين أراد وجيو إفبلتو. 
عاد إلى مكتبو منتشيًا بسعادة تحقيق الذات، ووسط 
عيون الدىشة والذىول والخوف لزمبلئو، كان وحده يتذوق 

 طعم سعادة جديدة عميو. 
وحين استدعى لمتحقيق بعد أيام، ذىب بقمب واثق، 
أدلى بأقوالو وسمم المستندات التي تدين المدير وتفضح 
سرقاتو، لم ينكر أنو اضطر لمدفاع عن نفسو، كان منتشيًا 
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بوالدتو الجديدة، قمبو ينبض عمى إيقاع الكرامة، وجمده 
 تفتحت مسامة التي انسدت لزمن طويل بعرق الخوف. 

لكنو فوجئ بعد شيرين من مسار التحقيق بفصمو من 
مى عنق المدير! تراقص عنوان الوظيفة بتيمة اعتدائو ع

الكتاب في ذىنو، سأل المؤلف بعينين دامعتين: لم تقل لنا 
 مخاطر تأكيد الذات يا صديقي؟ 

أدىشو أن تكون آثار تحقيق الذات رىيبة إلى ىذا الحد 
ومدمرة، ورغم إحساسو أن الواقع ىزمو وأنو متكور داخل 
حزنو كحمزون منكمش في قوقعتو، ورغم أن إحساسو 
بالغبن كان طاغيًا، إال أن ثمة شعورًا ابتدأ باىتًا في روحو، 
ثم أخذ يعربد معمنًا عن نفسو مؤكدًا لو أنو حقق أعظم 
انتصارات حياتو، وأنو توصل إلى تجاوز ذاتو ليصير مثبًل 
ورمزًا لمشجاعة، كان يحس بمتعة أنو ترك بصمتو في ذاكرة 

 م من نسيانو. أصدقائو وأعدائو إلى األبد لن يتمكن أي مني
فميكن كبش فداء ال ييم، يكفي أنو لم يسمح لمظروف 
الرديئة أن تجمده وتختزل إنسانيتو، وما فداحة الظمم الذي 
أصابو سوى تأكيد عمى نزاىتو وصدقو، لقد فيم متأخرًا 
لماذا كان يكره الفمسفة، ألنيا ستضطره أن يفيم ذاتو 

 ويناقش حياتو، وىو لم يكن مستعدًا لمواجية نفسو. 
ياه كم يشعر أن البطولة أرفع من أية سعادة، لم يعد 
يخشى شيئًا، شجاعة تأكيد الذات أعطتو مناعة ضد 
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 التيديدات، فميخسر وظيفتو الميم أال يخسر نفسو. 
وفي وحشة الميل، كان قمبو أعزل لكنو ليس خائفًا، لم 
يعد مضطرًا لتضميل ذاتو، إنو يقفز فوق الصعاب وحيدًا 

يمحقو ظل كرامتو، ورغم أن جسده كان ثقيبًل، إال أن وحرًا 
 روحو كانت تسبح في أمواج النور. 

أدخمو التعب والنعاس فيما يشبو الغيبوبة، سمع ىمسًا 
 بعيدًا يقول لو مؤاسيًا: ال تيأس، الميم تأكيد الذات. 
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 حــىار هـــع حبت اللكــشوهيل 
 

وحيدًا في غرفتو الضيقة، كعادتو كل مساء، جمس 
وقد تبعثرت نظراتو فوق األثاث األبدي العتيق، وتحركت 
يمينو بآلية لتفتح درجًا صغيرًا في مكتبو، ويخرج دون أن 
ينظر داخل الدرج ظرفًا فضيًا أنيقًا لدواء حباتو صفراء 

 لماعة بحجم حبة العدس أو أكبر قميبًل. 
تراخت يده داخل الدرج، تمنى لو يترك الظرف، وال 

ناول الحبة المعتادة، ولكن ىل يقدر؟ وقد أدمن عمى يت
تناوليا خمس سنوات متتالية، حتى ما عاد قادرًا عمى النوم 
إال بواسطتيا، وىبت عزيمة مباغتة في روحو ورمى 
الظرف، وحين ىم بإغبلق الدرج، ذعر وىو يرى تمزق 
الظرف في منطقة صغيرة منو وخروج الحبة الصفراء 

 المماعة لتنتصب في الفراغ أمام عينيو وىي تصرخ بو: 
 ما بك، ىيا ابتمعني، ماذا تنتظر؟! 

اقتربت من شفتيو ووقفت عمى شفتو السفمى، فطردىا 
باشمئزاز، كما يطرد ذبابة، فارتدت إلى الوراء، محتدة، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 916 - 

وصرخ: ال، ال أريد أن أتناولك بعد اليوم، سأساعد نفسي 
ية وقالت: عمى التحرر منك. ضحكت حبة المكزوميل بسخر 

 ماذا جرى لعقمك، ىل جننت؟ 
رد بتصميم: لقد كنت مجنونًا حقًا حين لجأت إليك: 

 وأدمنتك سنوات. 
تابعت حبة المكزوميل بالميجة الساخرة نفسيا: أوه، ىل 
نسيت أفضالي عميك، أما شفتيك من القمق واألرق والتفكير 

 البلمجدي.. 
قاطعيا محتدًا: لقد عطمت تفكيري، حرمتني من السير 
والتفكير واإلبداع، لكن ثقي سأبذل جيودًا خارقة ألطردك 

 من دمي، ألتخمص من تأثيرك. 
رق صوت حبة المكزوميل وقالت: أوه يا عزيزي، 
أييون عميك أن تنيي صداقتنا بيذه القسوة، أكثر من خمس 
سنوات، لم نفترق خبلليا يومًا واحدًا، ىل تنسى كيف كنت 

حنك وفي ظروفك الصعبة، أرافقك في أسفارك وفي م
أتذكر، ما كنت تقدر أن تتخمى عني يومًا، ىل أذكرك يوم 
سافرت ونسيتني، ألم تقض الميل كمو محممقًا إلى السقف 
تعذبك األفكار وتنيشك الوساوس وتتقاذفك بقسوة كطفل 
يميو بكرة ويرفسيا، كم ناجيتني تمك الميمة، وتمنيت لو 
أنجدك، لكنك كنت قد نسيتني، ومن بعد ىذه الميمة ما 

 عدت تنساني أبدًا.. أتذكر أفضالي عميك بيذه البساطة؟ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 917 - 

رد بتصميم: قمت لك اعتبارًا من اآلن، ال أريدك، 
ألسير الميل بكاممو، سأتعذب أيامًا، أسابيع، أشيرًا، ثم 

 أتحرر منك.. 
قالت الحبة الصفراء برقة زائدة: أوه يا عزيزي، كيف 

ك، وأن عميك أن تتحرر يصور لك خيالك، أني عدوت
 مني.. 

 قال ساخرًا: بل أنت ِنعَم الصديقة. 
ردت الحبة بتصميم: حقًا، فأنا وحدي أعرف خمجات 
نفسك، ألست أنا من تذوب في دمك، وتتسمل إلى خبليا 
دماغك ونسيج أعصابك، أىدئيا وأريحيا، فأنا أحفظ باطنك 

 وخباياك، أكثر مما تعرفيا أنت بكثير. 
تابع بمزيد من السخرية: شكرًا لك فمن أتعبك بعد اآلن، 

 وسأتخمى عن خدماتك. 
لكنك لن تقدر صدقني، ستعود إلي، فأنا مبلذك -
 الوحيد. 

 ضحك مستغربًا: أأنت مبلذي الوحيد. 
 ردت حاسمة النقاش: حتمًا. 

حاول طردىا من أمامو كما يطرد ذبابة، ففرت ىاربة 
فراء لماعة، من يده، وحطت عمى ظير الخزانة، نقطة ص

وقالت لو بتحد: حسنًا لن أعارضك، لكنك سترى، كم ستندم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 918 - 

عمى كل كممة قمتيا بحقي قال مصممًا: فؤلندم، لكني لن 
 أتراجع عن موقفي أبدًا. 

تثاءبت حبة المكزوميل وقالت: حسنًا، تصبح عمى 
 خير، فأنا سأستسمم لمفعولي المنوم والمضاد لمقمق. 

ىنأ نفسو عمى زخم ارادتو القوية التي بزغت فجأة من 
أعماقو متحدية سنوات طويمة من ادمان تناول المكزوميل 
كل مساء، أحس بغبطة حادة، وتناول مجمة وأخذ يتصفحيا 
محاواًل أن يسترخي وينام، قرأ عشر صفحات من دون 
شيية، رمى المجمة جانبًا، وفجأة أحس باكتئاب مباغت 

لتفاؤل االصطناعي، وقاٍس ىاجمو فورًا باختبلق موجة من ا
قال مخاطبًا نفسو: ىيا استحضر ماذا جرى معك من 
أحداث ىذا اليوم، وسيتسمل النعاس حتمًا إلى أجفانك وأنت 
تتذكر، وأول ما أفتكر الشجار الحاد مع بائع التفاح في 
سوق الخضار، آه كيف تطور الشجار واحتد حتى اضطر 
الناس لمتدخل فيما بينيما، واستغرب كيف اتيم البائع بأنو 
لص ومستغل وأنو رفع التفاح ثبلثة أضعافو مستغبًل بدء 
شير رمضان المبارك، وكيف رد عميو البائع بوقاحة: إن لم 

 يعجبك السعر فبل تشتر. 
أغمض عينيو ىاربًا من تذكر التفاصيل، نقل ذاكرتو 
قسرًا إلى عممو، وتذكر الصداع الذي فجر دماغو في 

عمى أن يقطع صيامو ويتناول منتصف النيار، وأجبره 
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المسكنات، عسى صداعو يرحمو ويغادر رأسو، لكن 
صداعو لم يسكت حتى العصر، وبعد أن تناول أربع حبوب 
مسكنة أخرى، وافتكر مديره بحنق كيف طمب منو أن 
يحضر جردًا لممواد التالفة في مستودع مصنع تصنيع 
الغساالت، وأكد لو أن ىذا الجرد ضروري، وعميو أن ينييو 
في نياية الدوام.. وغرق في أوراق ومجمدات يعموىا الغبار، 
واحتد في نقاشو مع العديد من الموظفين، فمم يساعده أحد 
في ميمتو، وكانوا يردون ببل مباالة عمى أسئمتو، وكل منيم 

 يقول: لست أنا المسؤول عن ىذه المعمومات. 
وصرخ بعد كبت شديد: من المسؤول إذا، كيف 

 المسؤولية؟! ستحصر 
وطغت في ذىنو صورة موظفة تتثاءب ببل مباالة فيما 
ىو يصرخ من المسؤول. تمممل في جمستو وقد أحس أن 
ىذه األحداث التفصيمية توتره أكثر مما تريحو، وحدث نفسو 
مقويًا عزيمتو: أوه ال تبال، افتكر الخطوط العريضة، ال 
تغص في التفاصيل، افتكر مثبًل ماذا حدث معك الشير 
الفائت، غص، وحمقة حديد تقبض حنجرتو، وىو يفتكر أن 
صديقو الوحيد، وشقيق روحو قد تعرض لحادث وتوفي، 
دمعت عيناه، وىو يتذكر صديقو بقير وشوق، وىرب إلى 
الشير الذي قبل وفاة صديقو، وحاول مستميتًا أال يغرق 
بالحزن، وأن يتابع عزيمتو في محاربة المكزوميل، لكنو ما 
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يتوقف عند ذلك الشير، حتى انتفض ىاربًا كمن لسعتو  كاد
نار مفاجئة، فيو شير الشؤم كما سماه، فيل ينسى كيف 
ضاعت حوافزه ومكافآتو، ولم يقبض منيا قرشًا واحدًا، وكم 
كبت شكاوى، وكم احتد، وكم صرخ مطالبًا بحقوقو وحوافزه، 
وكم حمم كيف سيقسم المبمغ المعتبر الذي انتظر طويبًل 
كي يقبضو، ليفصل بزة جديدة، وليدفع الدفعة األولى لبراد 
جديد يمزمو بشكل ممح، وكم تخيل أنو سيرمي البراد القديم 
بمحركو الذي يصدر ضجة تصم أذنيو.. صرخ بنفسو 

 أىرب، سنة إلى الوراء، ما بك بطيئًا تقفز شيرًا شيرا.. 
وىرب عامًا إلى الخمف، فرأى نفسو في المستشفى وقد 

وا في وريد ساعده سيروما أثر إصابتو بالتياب الكبد، عمق
وقد رّجح األطباء أن العدوى انتقمت إليو بابرة مموثة بدم 
مصاب بالتياب الكبد، وقد تكون إبرة الحفر الخاصة 
بطبيب األسنان، أو لدى سحب دم، ليعاير السكرى كل 
شير أو شيرين، آه كم قاسى في المستشفى، وكم أحس أنو 
مرمي بإىمال، يتمزق غيظًا من ىذه البمية التي لم تخطر 
عمى بالو، فيل يعقل أن يمتيب كبده، وما يجر ىذا 
االلتياب من اختبلطات، من مجرد اىمال أو خطأ، من 
ابرة مموثة؟! وحين صرخ في المستشفى: أين كرامتي، كيف 
ال تيتمون بجدية بصحة المواطنين، ما ىذا االىمال؟ 

قالت لو باشمئزاز: كفى، كفى تممممت ممرضة نزقة و 
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صراخًا، ففي أرقى ببلد العالم، تحدث ىذه اليفوات.. ىفوة، 
ىفوة، كبدي المعطوب الممتيب، الذي أصابو القصور.. 
أسرع ينجد نفسو ويقفز سنتين إلى الوراء، ارتعد إذ افتكر 
كيف كان يجمس إلى جياز أشعة الزر والطبيب يعالج 
شبكيتو من نزوف غزيرة أحدثيا داء السكري لديو، وكم كان 
يتعب ويقمق وىو يوصي عمى القطرات الموسعة لمحدقة، 
وكم كره الحياة وىو شبو أعمى، يرى الدنيا حمراء من 
نزوف شبكيتو، ثم يراىا ضبابية، ثم غباشة رمادية الحقتو 
أشيرًا طويمة، لكنو ثابر عمى جمسات األشعة حتى شفي 

كيتو اليشة النازفة واإلشعاع األخضر المزرق يحرق شب
ويحرق، وىو يحتمل بصبر وجمد تمك الومضات القوية التي 
كانت تؤلمو وتبيره أحيانًا.. حتى قال لو الطبيب: اآلن 

 أحرقنا كامل شبكيتك اليشة ولن تنزف بعد اآلن.. 
 ورد بسره: لقد حرقت شبكيتي وقمبي يا دكتور. 

فر ىاربًا من سنة العمى والنزوف، والمأساة التي 
كادت تدفعو لبلنتحار، لكنو عالجيا بصبر يعجز عنو 
الحمار، ورجع سنة أخرى إلى الوراء، فطغت صورة دينا، آه 
يا دينا، كما أحببتك، أغمض عينيو وىو يرسم مبلمحيا 
مبتسمة مشرقة، ال يستطيع أن يتخيميا إال واالبتسامة تشع 
من وجييا النقي األسمر، لكن لماذا تغيرت يا دينا، 

، تنفرين مني، وتوبخينني ألني أشرب الخمر وصرت
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أحيانًا، طوال عمري أشرب قميبًل من الخمر يا دينا، حتى 
عبلقتي بزميبلتي في العمل صارت تثير ظنونك، حّرمت 
عمي أن أحدث زميمة أو أصافحيا، وأقول لك يا دينا، أنين 
مثل أخواتي فتصرخين، ال، لسن مثل أختك، فإذا اجتمع 
رجل وامرأة كان الشيطان ثالثيما.. لماذا يا دينا خنقت حبنا 
وحبستو في قفص حتى مات كمدًا وحيدًا تعسا.. لماذا 
نفيتني في عالم عجزت عن القبول بو رغم عشقي 
البلمحدود البتسامتك. شد صدغيو بيديو وقال لنفسو محاواًل 
التمسك بعزيمة بدأت تخونو، اقفز إلى الوراء، إلى الوراء، 

يد ذكريات حموة ستجعمك تسترخي وتنام، فستجد بالتأك
وتشجع وقفز سنتين وراء سنة دينا، فيب مرتعبًا، وأسرع 
إلى ظير الخزانة، وأوقظ حبة المكزوميل من نوميا اليانيء 
وقبل أن تتمطى وتسألو شامتة: ما بك، ألم تقرر االستغناء 
عني؟ قال ليا وحمقو قد جف تمامًا: أنجديني، ال أستطيع 

 تحمل ذكريات السجن. 
 

97/2/9994 
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 طـــــزاة الحـــت 
 

صديق أختيا الكبرى التي تزيدىا بعشر سنوات، كــان 
وحده من بين كل أصدقاء أختيا في الجامعة. استقطب 
انتباىيا، سمّتو في ّسرىا: الموسوعة، فكل الكتب القيمة من 
روايات ومسرح ودراسات في الفن، كانت أختيا تستعيرىا 

وىي كانت تمتيم ىذه الكتب وتحس بمتعة مزدوجة، منو، 
 وكأن الكتب مبّطنة بروحو. 

ساورتيا شكوك أن أختيا تحبو، ثم اتسعت شكوكيا 
لتشمل كل صديقات أختيا المفتونات بعمي، عمي المثقف، 
والموىوب في التمثيل، وعازف األورغ والوسيم تمك الوسامة 
التي تجعل أية أنثى تدرك من المحظة األولى أنيا لن 

 تصمد أمام زخم رجولتو. 
تزوجت أختيا الكبرى من زميل ليا بعد قصة حب 
ليس فييا ما يدىش. ارتاحت في سرىا كون أختيا لم تتزوج 

 عميًا، لكن فرحتيا لم تطل، إذ سمعت أنو تزوج. 
لم تغرق طويبًل في الحزن، ربما ألنيا كانت ترفض أن 
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أو ألن حدسيا دّليا تعترف بينيا وبين نفسيا أنيا تحبو، 
بطريقة ما أن خيوط حياتو لن تتشابك مع خيوط حياتيا، 
انخرطت في الحياة الجامعية مستمتعة بفيض المعجبين، 

 وسافر عمي إلى فرنسا مع زوجتو. 
من وقت آلخر كان يداىميا إحساس بالفراغ العميق، 
يبدو ليا كيوة واسعة وفي نيايتيا يرتسم وجو عمي فيشرخيا 
الحنين لبرىة. ثم يمتحم ىذا الشرخ كيفما اتفق لتستأنف 
دوامة الحياة. وفي لحظة مباغتة. وىي في قمة نشوتيا في 
نظرات المعجبين، وعبارات اإلطراء. كانت صورة عمي تبزغ 
لتحرق كل شيء وىو يبتسم ابتسامتو العذبة الساخرة بعض 

 الشيء. كأنو يقول ليا: أنت تحبينني وكميم سراب. 
يم لتمك الومضات أىمية، بل لم تعرف كيف لم تكن تق

ستقّيميا. كانت تفسر اضطراب روحيا كمما تذكرتو، بأنو 
إعجاب بشخصو. ألنو الشاب األكثر تميزًا من بين كل 
الشبان الذين التقتيم. وفي قمة حججيا المنطقية كانت 
صورة عمي ترتسم أماميا طالعة من أعماق روحيا، لتيزميا 
وتجبرىا عمى االعتراف أن كل ما تدعيو كذّب، وأن 

 عاطفتيا تجاىو تممك عمييا كيانيا كمو. 
بعد تخرجيا من الجامعة، تزوجت الشاب الذي يتمتع 
بصفات الزوج. سامر ال يعيبو شيء. عريس لقطة كما 
يقولون من حيث الغنى والمستوى االجتماعي والمينة، 
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يا اعتقدت أنيا تحبو. لوال بعض أحبلميا التي كانت تصفع
وىي تصورىا بأوضاع عاطفية ولقطات احتضان رائعة مع 
عمي. كانت تستيقظ مذعورة عمى مشاعر ذنب تبمميا. 
وكانت تحاول دفن تمك المشاعر في أعماق نسيانيا كوسيمة 
لمتخمص منيا، في حمميا األول وقبل شير من موعد 
والدتيا التقتو في المطار. كان زوجيا قد خطط ليا أن تمد 
في أمريكا عند أختو، كي يحمل ولي العيد الجنسية 
األمريكية، ورغم تمممميا وخشيتيا من السفر وىي حامل، 
إال أن زوجيا أقنعيا أن من واجبيما أن يضمنا منذ اآلن 
مستقبل ذلك الكائن الذي لم يَر النور بعد. كانت تفكر 

 بسخف ىذه الضمانات. 
 بعد عشر سنوات من لقائيا األخير مع عمي في عرس
أختيا، التقت عميًا، ىوى قمبيا وىي تراه يحمل حقيبة 
السامسونايت بيد، ومعطفو باليد األخرى، كان منيمكًا في 
الحديث مع أجانب، أحست بامتعاض شديد كونو سيراىا 
بعد تمك السنوات حامبًل، وأدىشيا أن يخفق قمبيا بتمك القوة 
عندما رأتو، مستخفًا بنبض ذلك الذي يعيش في أحشائيا، 
اعترفت لنفسيا أن الزمن لم يترك بصماتو عميو، إنو ال 
يزال فاتنًا بحيويتو، وتمك الجاذبية الغامضة التي تسمييا 
الرجولة، ترددت ىل تكممو أم تتجنبو؟ لكن الحنين ىزميا، 
وقفت عمى بعد خطوات منو، لموىمة األولى خرج صوتيا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 996 - 

نادتو مرتعشًا مشققًا وىي تمفظ اسمو، وكررت المحاولة و 
بعد أن سخرت من مشاعر اإلثم التي تذكرىا أنيا حامل 
من رجل يفترض أن يستعمر خبلياىا العصبية، التفت 
ليتأمميا بعينيو المتألقتين، قمبيا بعفوية وىو يتأمل بطنيا 
مبتسمًا، من المصادفة أنيما سيسافران عمى الطائرة نفسيا، 
وخبلل دقائق كانا قد لخصا عشر سنوات فصمتيما، أخبرىا 
أنو أب لطفمين، وأنو يعمل كوسيط تجاري لموحات الفنية 

 ولمتحف األثرية. 
قدمتو لزوجيا الذي لحقيا بعد أن اطمأن عمى حقائبيا 
وأوراق سفرىا، قالت: عمي، صديق أختي اليام، التفتت إلى 
عمي وقالت: زوجي سامر، تصافح الرجبلن بود صادق، 

 حقيقية.  عمق عمي: أنت محظوظ، التقطت جوىرة
جمسوا في كافتيريا المطار، كانت بين رجمين أحدىما 
يمثل الحمم، واآلخر الحقيقة، واحد تعيش معو، تعمق 
مصيرىا بمصيره، واآلخر يمثل ذلك االنعتاق الحر، حيث 
ال توجد خطط لممستقبل، وال حقوق وال واجبات، وال 
مسؤوليات، أحست أنيا بائسة، وأن بطنيا متورم بورم 
يضغط عمى روحيا حتى يكاد يزىقيا، كانت تنقل نظرتيا 
بين وجيي الرجمين وتتساءل أييما أكثر تواجدًا في حياتيا، 
الشخص الذي تعيش معو الدقائق واأليام، أم الرجل الذي 

 تفكر بو، ويطمع ليا في أحبلميا؟ 
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لم تعرف أنيا شردت إال حين أعادىا حديثيما إلى 
لقاءات في المستقبل  أرض الواقع، كانا يتواعدان عمى

القريب، ويخططان لمشاريع مشتركة، خفق قمبيا، ىل 
 سيدخل عمي حياتيا مجددًا؟ 

ترى ألم يشعر بالشعمة الخفية في روحيا يوم كانت في 
الخامسة عشرة وىو في الخامسة والعشرين؟ ألم يبلحظ أنيا 
في عرس أختيا لم ترفع عينيا عنو بينما كل األنظار 

 متعمقة بالعروسين؟ 
قبميا زوجيا وىو يتمنى ليا رحمة موفقة، تركيا برعاية 
عمي، وحين مشت بخطواتيا المتثاقمة بجانبو. تمنت بكل 
خمية في جسدىا لو كانت زوجتو، لدرجة آمنت أنيا ستكون 
أسعد امرأة في العالم، ألول مرة تحس بدفق حنانو المختزن 

بين منذ سنوات، يخصيا بو، كانا وجودين كثيفين متكير 
بالجاذبية اتجاه بعضيما. وساعدىما الطيران فوق الغيم 
عمى التحرر من ثقل األفكار األرضية المفروضة سمفًا، 
فكرت أن ال شيء يحصن المرأة ضد الحب حين تمسيا 
عصاه السحرية، ال زواج وال حمل وال مستقبل، أنيا تعي 
اآلن رغمًا عنيا، كيف يكيربيا الحب، وتعرف لحسن الحظ 
أو لسوئو إنو يعاني مثميا، وأن كيانو اضطرب منذ التقيا 

 في المطار. 
كانت رحمة طويمة، تمنت لو تطول العمر كمو، ونسيت 
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أنيا ستمد بعد أيام وستغدو أمًا، وكانت تغمض عينييا 
لتحمم بو يحتضنيا برقة، وحين تفتح عينييا تجده يرنو إلى 

ليامس وجييا بشغف ال يعمل عمى إخفائو، كان حديثيما ا
 يغيبيما عن ىدير الطائرة، سأليا فجأة: أتحبين زوجك؟ 

 قالت: إنو لطيف. 
 قال: لم تجيبي عن السؤال؟ 

 قالت بخبث: بل أجبت. 
 سألتو بدورىا: وأنت، ألست سعيدًا مع زوجتك؟ 
 قال: ال، الزواج مؤسسة فاشمة مائة في المائة. 

 لماذا تزوجت إذًا؟ -
 ظروف. -

حطت الطائرة في مطار الواقع، لكن ىذا المقاء ترك 
شقوقًا في قناع الواقع، وأحدث شروخًا في حياتيما ليس من 

 السيل ردميا. 
زارىا في المستشفى وقدم ىدية ليا وليس لممولود، زيارة 
قصيرة خاطفة، متعمبًل بأشغال كثيرة، لكنيا الحظت كيف 
تحاشى أن تمتقي عيونيما. لم تبق األمومة مكانًا ألحبلم 

، تحولت إلى ظل لمصغير أو مكمل لو، ولكنيا الحب
الحظت كيف صار ىاتف زوجيا اليومي مصدرًا لكآبة 
عميقة تغرق روحيا، حتى أن سؤااًل تفجر من أعماق 
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كآبتيا ذات يوم: من يكون ىذا الرجل؟ فتردد لنفسيا مرارًا 
 محاولة تجذير حقيقة ال مفر منيا: إنو أبو طفمي. 

استأنفت حياتيا األسرية مع زوجيا وطفميا بسعادة 
متألقة ظاىريًا، كانت تعطي نفسيا ألسرتيا لدرجة تكاد 
تقتنع ىي نفسيا بأنيا اإلنسانة األكثر انسجامًا مع ذاتيا، 
كانت مقتنعة بأن كل شيء يسير عمى ما يرام. لكن ما أن 
يأتي الميل حتى ينقض عمييا شعور قاس بالشك بكل لحظة 

يا تحوم ىناك حولو، تشتاق عاشتيا في النيار، إن روح
إليو شوقًا متعاظمًا يفضحيا ليمة بعد ليمة، حاولت أن 
تصادق نفسيا وحدثت روحيا بمطف بأن كل الزيجات 
تتعرض لمطبات عاطفية وبأن اإلرادة واإلحساس 
بالمسؤولية يتغمبان أخيرًا عمى ىذه العواطف التي لو ترك 

 ليا العنان لدمرت معظم األسر. 
توطدت الصداقة بين زوجيا وعمي، صارت تمتقيو 
دومًا وتحدثو. وتمكنا بمساعدة مؤسسة الزواج التي يرزحان 
تحتيا من لجم عواطفيما. وأدراج مشاعرىما الممتبسة في 
خانة الصداقة، استمعت بتعاطف شديد لزوجة عمي تشكو 
زوجيا وتغيبو الطويل عن البيت، وبأنيا اكتشفت خياناتو 

فاظًا عمى استقرار أسرتيا. أحست ليا واضطرت لمسكوت ح
بالغيرة والغضب وىي تسمع عن مغامرات عمي النسائية، 

 لكنيا سرعان ما أدركت أنيا ال تممك الحق بالغيرة. 
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في حمميا الثاني، حدث الطبلق بين عمي وزوجتو، 
بذلت جيودًا صادقة إلعادة شمل األسرة الصديقة. توارت 
مشاعرىا كعاشقة مزمنة، وتمنت صادقة لو يعود عمي إلى 
زوجتو، حدثتو مرارًا عن أطفالو واأللم الذي يسببو انفصالو 
عن أميم، كانت صادقة متحمسة لكنو حسم النقاش قائبًل 

 بأنو لم يخمق لمزواج وتفاىاتو. 
عاد الولو القديم يستيقظ، إنو اآلن حر، كانت تغوص 
في ندم قاس بعد سمسمة أحبلم يقظة تبدأ بوفاة زوجيا إثر 
نوبة قمبية أو حادث سيارة لتنتيي بزواجيا من عمي، كانت 
تشعر أن شوقيا إليو كرجل كبتت حبو سنوات طويمة، 

 يفيض عنيا وال تممك تجاىو حيمة. 
بعد أشير من طبلقو صدميا خبر زواجو، جنت من 
الغضب والغيرة، وقنعت عواطفيا بأنيا متألمة من أجل 
أسرتو، تمنت لو تطعنو وتقول: لماذا تزوجت ثانية؟ ألم تقل 
أنك لم تخمق لمؤسسة الزواج؟ وأنا كيف..؟ عندىا تحس 
بطعنة تخترق قمبيا وىي تردد. أنا، من أكون أنا، زوجة 

 رجل آخر وأم لطفمين. 
تعرفت بزوجتو الجديدة، ممثمة ناشئة تبدو مبيورة بعمي 
وىو ىل يحبيا؟ لم تستطع االستغراق في ىذه التساؤالت، 

عرضت ليزة قوية يوم اكتشفت أن زوجيا عمى ألن حياتيا ت
عبلقة مع سكرتيرتو، وبأنو متزوج منيا في السر، أقامت 
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الدنيا ولم تقعدىا، تشبثت بالطبلق، رغم أن زوجيا سارع 
لتطميق السكرتيرة. حاول عمي أن يثنييا عن إصرارىا عمى 
الطبلق، لكن محاوالتو فشمت، كان األلم يشرخيا، وىي 
تستعيد سنوات اإلخبلص لمزوج وتفانييا في حب أوالدىا. 
لم يخطر ليا أن تحاسب نفسيا عمى أحبلميا السرية مع 
عمي، ىل نحاكم اإلنسان عمى أحبلمو؟ ىذا ما كانت 

 تقولو. وىل الفكر خيانة إن لم يتوج بالفعل؟ 
لم تعد تجد لذة أو سعادة بالتفكير باحتمال أن يتفجر 

تمنتو طويبًل. وأن  الحب بينيا وبين عمي. نسيت أنيا
العائق زال بعد طبلقيا. لم تعد ترغب أن يتحقق حمميا. إن 
الواقع ىو الذي يجرح وليس الخيال. والرجل الذي عاشت 
معو يومًا بعد يوم. وأنجبت منو، وخططت معو لممستقبل 
ىو الذي أىانيا، وطعنيا في صميم كبريائيا حين تزوج سرًا 

 من امرأة أخرى. 
أما اآلخر الذي ظل شوقًا وحممًا أشبو بفكرة ترفرف 
حول رأسيا، فمديتو ال تجرح. لساعات طويمة حكت لعمي 
مدى ألميا وعمق جرحيا، عجبًا كيف صار صديقًا ترتاح 
بالجموس إليو؟ أين ومضات الحب المكبوتة؟ وىو بدوره 
كان يحاول التخفيف عنيا، مؤكدًا ليا أن زوجيا يحبيا، 

 وب تطمع بثروتو. وأنو وقع في فخ امرأة لع
بعد أشير من طبلقيا، طمق عمي زوجتو، ولم تسألو 
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عن السبب، كانت تتوقع تمك النتيجة، فعمي لم يخمق 
 لمزواج، في حياتو حب واحد: الفن. 

بين طفميا وطفمتيا وبدون زوج، فكرت بو كحبيب، لم 
يعد ىناك أي عائق يمنعيا من إفبلت مشاعرىا المحبوسة. 
لكن ما بيا مشاعرىا ال تمتيب؟ لماذا ال تشعل فتيل الحب 
المكبوت؟ ىي نفسيا ال تعرف السبب. إنيا تستطيع 
ببساطة أن تتصل بو وتطمب إليو أن يصحبيا في نزىة 
بسيارتو. وأن تدس في المسجمة شريط الكاسيت الذي عمره 
أكثر من عشرين عامًا، والذي قدمو ليا في عيد ميبلدىا، 

ل أية كممة، إنيا تحتفظ بيذا سيفيم من دون أن تضطر لقو 
الشريط، وستترك لميل ميمة اإلفصاح عن مشاعرىا. لم ال 
تفعل؟ السؤال يتحول لسبلح ذي حدين، ِلَم ال يفعل ىو؟ أال 

 يرى أنيا غدت حرة؟ 
عذبيا السؤال ذو الحدين، تاه ذىنيا في احتماالت 
كثيرة، بعد أيام تمقت منو مكالمة، طمب إلييا أن يمتقييا 
ألمر ىام، خفق قمبيا، فكرت أنو سيصرح ليا بحبو.. 
أحست أنيا في فخ.. ترى ماذا ستقول؟ ألم تكن تنتظر تمك 
المحظة وتحمم بيا. ألم تحمم مرارًا أن زوجيا سيموت مفسحًا 

 ليا طريق الحب. ترى لماذا تتردد؟ 
وجدت نفسيا تنتفض وتقول: ال، مرت أماميا سنوات 

بموقع الحمم، إنيا ال  حياتيا، األفضل أن يبقى عمي
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تستطيع أن تكون لو، ثمة مواقع ال تتبينيا، ليست متعمقة 
تمامًا بزوجيا وال طفمييا، وليست متعمقة أيضًا بأطفالو.. 
فجأة انقشعت أماميا الحقيقة بسطوع ال يقبل الشك، إنيا ال 
تريد خسارتو كصديق، لقد كان صديقًا رائعًا قبل زواجيا 
وبعده، كانت تتمنى لو تزوجتو، لو بدأت حياتيا معو، أما 
اآلن فالوضع مختمف. لقد تحررت من خداع الحاجة إلى 
الحب. وجرحيا لم يشف بعد، حياتيا تقمقمت وأحست بافتقاد 
لمرجل الذي عاشت معو سنوات، خططا معًا لمستقبميما 
ومستقبل طفمييما، ستقول ىذا الكبلم لعمي بعزة نفس 

ال يزعل منيا، وستتمنى لو وسترجوه أن يقدر موقفيا وأ
 السعادة التي يستحقيا. 

في موعدىا معو كان الحزن يعتصر أحشاءىا، وجدت 
نفسيا تفكر بزوجتو بحنان. إنيا امرأة ممتازة ومكابرة، قررت 
أن تفاتحو بأمر رجوعو إلى زوجتو من أجل أوالده عمى 

 األقل. 
استقبميا بود شديد كعادتو، جمست مقابمو مستعدة لصد 
كممات الحب، قال ليا بعد أن أخذ شييقًا عميقًا: من دون 
لف ودوران زوجك يحبك ويحتاجك، يجب أن تعيدي 

 النظر.. 
انفجرت ضاحكة، لم يتوقع أن تضحك ىكذا، وأمام 
نظرة الدىشة في عينيو التي تطالب بتفسير لضحكتيا قالت 
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 أخيرًا وسط دموعيا:
ة إلى ياه كم أنت صديق رائع. وكم تحتاج الصداق-

 صيانة. 
رشفا القيوة دون أن يتبادال الكبلم، إنما شعرا معًا أن 
القمب يتحدث إلى القمب، والروح تتحدث لمروح، كانا يفكران 
معًا ودون أن يعرف أي منيما أن اآلخر يماثمو في فكرتو 
العميقة. بأن الحنان العميق بينيما يفوق تمك النشوة 

 المحتممة التي ستتولد فيما لو تزوجا. 
 

 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 925 - 

 
 

 لىحــــت هضـــيئت 
 
 

اكتئابو فجأة إذ رأى الشمس دافئة مشرقة حين فتح زال 
عينيو، تبتسم لو من نافذتو الضيقة، ورد عمى ابتسامتيا 
بابتسامة حقيقية، وقام من فراشو مغتبطًا لممرة األولى في 
حياتو، أو منذ بعيد بعيد، ال يذكر أنو ابتسم قبمو، أو لعل 

امو أنستو طعم االبتسام، وكان يرى بعين عقمو كيف مرارة أي
استرخت عضبلت وجيو سعيدة، وحين فتح النافذة وصار 
وجيا لوجو أمام الدفء، وقرص الشمس يداعبو بأشعتو 
الدافئة كأنو يشرق لو وحده، أحس أن السعادة حموة 
وحقيقية، وليا قدرة عمى صبغ كل شيء بمونيا المشرق 
الدافيء الذي تخيمو ورديًا أو أزرق ضاويًا، أو حتى أحمر، 
بل أحس أن كل األلوان تومض بالدفء، والمون يصير 
حياة، اتسعت ابتسامتو حتى تحولت إلى ضحكة وىو يراقب 
أصص جاره المتراصة الميترئة، وقد تكسرت أطرافيا، لكن 
نباتاتيا تورق وتزىر دومًا، وحدث نفسو مغتبطًا: رائع أن 

كل صباح، وضحك فجأة ضحكة ترى أزىارًا وخضارًا 
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مسموعة وىو يتذكر غضبو وانتقاده مرارًا لجاره، وقمة ذوقو 
في وضع ىذه األصص البشعة العتيقة عمى سطحو المطل 
مباشرة عمى نافذتو، حتى أنو يرى سطحو كامبًل وىو 
مستمق في سريره، وكان يشعل سيجارتو ويقول ألصدقائو 
في مقيى الرصيف: تصوروا، كرىني الحارة أبو ديب، يريد 
أن ينقل قريتو إلى المدينة، كل يوم أستيقظ عمى صوت 
حيواناتو، إّما كمبو أو ديكو أو خروفو، ويسحب نفسًا عميقًا 
من سيجارتو ويحكي ليم كيف خطر لجاره أن يربي نحبًل 
ذات يوم، لكنو اعترض عميو بشدة وىدده بأن يقدم شكوى 

تمًا: يا بني صادق ضده، فأذعن الجار الكيل وىو يقول مغ
الطبيعة والحيوانات، إنيا نعمة حقيقية، ويضحك وىو يقول 

 لرفاقو: تصوروا أبو ديب الذي ال يفك الحرف يعظني!! 
بعضيا عمب تنك -لقد وصف ليم بدقة تمك األصص 

صدئة، وبعضيا خواب فخارية متشظية، كيف يزرعيا 
بنباتات مختمفة ويعتني بيا كأوالده بعد أن تركوه، فعاش 
وحيدًا مع أصصو ونباتاتو وحيواناتو، تسميتو الوحيدة 
التدخين، حتى اصفر شاربو األبيض، كذلك اصبعاه 
الحامبلن لمسيكارة أبدًا. كان صديقًا ألىل الحارة ما عداه 

فكيف سيتفاىم مع رجل أمي بسيط  -المثقف الكئيب-ىو 
 يربي حيوانات عمى سطحو؟! 
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جاره الكيل، ألول مرة تأمل بدىشة شعوره الجديد نحو 
يشعر تجاىو بود، بل يغبطة عمى حياتو اليادئة المستقرة، 
وكم مرة وصفو بأنو يعيش عمى اليامش، يدخن ويأكل، 
يطعم حيواناتو ويسقي نباتاتو، يزوره الجيران ليثرثر معيم.. 
كيف غير رأيو بيذه البساطة، ىل ألن الشمس الدافئة 
سطعت بيية كممكة لم تعمن عن حضورىا وغمرتو بدفء 
غريب، أىي الشمس التي تتصدر كبد السماء، أم شمسو 
ىو التي أشرقت في أعماقو بعد أن حجبتيا طويبًل غيوم 

 الكآبة الرمادية؟! 
وىب صوت في داخمو يستغيث: ارجوك ال تتذكر 
الكآبة، وال تعدد لي أسبابيا، وال تحمميا وتبحث في جذورىا، 

ودفأىا، اتركني أتعمد أرجوك دعني أعش جمال المحظة 
بالشمس وأتمتع بخضار نباتات أبي ديب المغسولة بالمطر 
والمتعمدة بأشعة الشمس، والمضيئة بفرح ال يخفى.. 
واستجاب لرجاء النداء في روحو، وأغمض عينيو وىو 
يحس أن مسامو كميا تتفتح مستقبمة الشمس، وتحول دفء 
الشمس لمبليين الشعاعات الرقيقة الذىبية، كل شعاع يدخل 
مسامًا في جسمو ويتغمغل عميقًا، وسرت قشعريرة خفيفة في 
جسده وىو يرى الرطوبة العفنة تنكمش وتتبلشى في أعماقو 
السحيقة، قال ودموع صافية مختزنة في بئر كآبتو تنسكب 
من أطراف عينيو: طيريني أيتيا الشمس، أدفئيني، فقد 
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يو الجواب من مممت، رطوبة الكآبة؟ آه إنو يعرف كيف سيأت
عقمو، سيعرف كيف سيتكمم المثقف الكئيب القابع في 
أعماقو، سيحكي لو عن أزمات العصر المحمية والعالمية 
والكونية. سيصول ويجول بذكائو الغبي في الماضي 
والحاضر والمستقبل، وسيناقش أمامو مشاكل اإلنسان 
المتشعبة كسرطان، أو سيحكي لو عن شخصيات عظيمة 
وخائنة، وسيستعرض عضبلتو العقمية في عرض ما يختزنو 
من معمومات وقراءات وتحميبلت وكذبات تاريخية، وسيتركو 
بعد أن يشبعو كبلمًا أسير كآبتو الرمادية.. وتذكر أحاديثو 
التي ال تنتيي مع شمة أصدقائو في مقيى الرصيف، وتخيل 
أن األحاديث تتحول كل يوم إلى بخار يتكاثف ويتصاعد 

اديًا يظمل أيامو ووجوده.. أوه كفى، سمع الصوت غيمًا رم
الجديد يرجوه أن يتركو يعيش جمال المحظة، جمال إشراق 
شمسو أو شمس الخارج، وأحس أن ال فرق بين الشمسين، 
وتساءل بجدية: ترى ىل من عبلقة بين الشمس في 
الخارج، وشمسو ىو المحتبسة طويبًل في نفسو تحجبيا 

 الغيوم الرمادية.. 
حين فتح عينيو ومسح دموعو بكم بيجامتو ليحتضن 
المشيد بعينين جديدتين، أو ليرجو المشيد الرائع أن يقبمو 
فيو ابنا بارًا، رأى أبا ديب يشعل سيجارة وقد جمس بين 
أصصو مستمتعًا بالشمس إلى يمينو خروفو، وعمى يساره 
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كيس حبوب يرشيا بين فينة وأخرى لدجاجاتو التي تتراكض 
 يا.. اللتقاط

وجد نفسو يصيح بصوت بدا لو عاليًا جدًا: صباح 
 الخير يا أبو ديب.. 

وأجفل أبو ديب من جاره الذي لم يصبح عميو يومًا، 
وانتفض متثاقبًل بقامتو النحيمة المحنية ليتطمع إليو، وقبل 
أن يرد عميو ابتدره وقال: ىل ترغب في أن أشرب القيوة 

 عندك؟ 
وأتاه صوت ابو ديب الحنون مرتجفًا، وتذكر كم مرة 
سمعو يغني السكابا والميجانا وقال: أىبًل وسيبًل بك يا 

 بني، ولكن أميمني ربع ساعة ألرتب البيت.. 
ورد بسرعة: أتمنى لو نشرب القيوة عمى السطح يا 
عمي بين الدجاجات والخروف، واألصص الحموة، ترك أبو 

قد ىبت ديب مذىواًل، وأسرع ينزع بيجامتو ويمبس ثيابو و 
عزيمة جبارة في داخمو ترغمو عمى أن يقاوم الكآبة المزمنة 
في نفسو بكل السبل، وتدلو عمى الطريق الصريح الذي 
أعمتو كآبتو المفزلكة عن رؤيتو طوال سنين، ونزل الدرج 
متفائبًل، مرتفع المزاج، وقبل أن يقطع الشارع ليصل إلى 
بيت جاره الكيل، توقف لحظة وافتكر مؤكدًا لنفسو أن 
جموس أبو ديب وسيجارتو بين أصبعيو المصطبغين 
والدجاجات حولو، والخروف المربوط إلى جانبو، واألصص 
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الميترئة الصدئة التي تحتضن أجمل الورود واألزىار، 
والمشيد كمو متعمدًا بنور الشمس، ليو أجمل لوحة رآىا 
بين آالف الموحات التي حضرىا في أشير وأفخم معارض 

 المتاحف العالمية. الرسم و 
 

2/3/4994 
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 رغيــف خـــبش ووظيــفت 
 

 إلى وظيفة ورغيف خبز.. تتحوُل 
 وتنطفُئ رغباتك وشيواتك لكل شيء، كل شيء.. 

أوليست الغاية المثمى لمحياة ىي انتصار اإلنسان عمى 
أىوائو ورغباتو، مصدر الشرور، تصيُر موظفًا، فتشعر أنك 
فاقد الرغبة، فاقد الشيية. ال تشتيي إال رغيف الخبز، 
دماغك يصبح شبييًا بقرص عجين، أصم، مسطحًا، رخوا، 
خاليًا من التبلفيف، ومصاعب الحياة ترققو وتعاممو 

 وتسطحو، كما تعامل يدا الفران قرص العجين.. 
ويصير وجيك كالرغيف بكل تحوالتو، وجيًا يتوىج 

يتوىج ألمًا كالرغيف الخارج من النار، بماذا يتوىج؟ آه 
شراَق لحظات نادرة، لحظات إبداع سرعان  وحنقًا وسخطًا، وا 
ما تنطفئ. ويصير وجيك كالرغيف البارد الطري، يشبو 
مبليين األرغفة، أو مبليين الوجوه، وتحكي كل يوم مع 
رفاقك الذين يشبيونك، الحديث نفسو وأنت مغمض العينين، 

 مغمض القمب، مغمض العقل. 
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وتعود إلى بيتك المتصدع ظيرًا، تمشي عمى قدميك، 
ال تعنيك الدكاكين بأنواعيا، فبل لغة حوار بينك وبين 
الفاكية أو المحوم أو األلبسة، أو حتى الموسيقى، مضى 
زمن طويل لم تشتر فيو شريط موسيقى، اكتفيت بما عندك، 
بل ما عدت تصغي لمذي عندك، كل ما يمكن أن تحممو 

أرغفة  -قدميك-نقمك األبدية  وأنت راجع إلى بيتك، بواسطة
خبز وأحيانًا تنتظر طويبًل كي تحصل عمى الرغيف، 
وتتجنب اشتباكات ومشاحنات من أجل الرغيف، فأنت ال 
تحب الشجار، وال الكبلم، فقدت الحوار حتى مع ذاتك، 
ماتت رغباتك حتى أنك ما عدت تخاطب نفسك، وبماذا 
ستتحاور مع ذاتك وأنت ال تحمم وال تأمل وال تفكر، وكيف 
تفكر ودماغك قرص عجين تعاممو الحياة بضربات قاسية 
قوية، وتقمبو كما تقمب يدا الفران قرص العجين، ثم تمقيو 

 في النار.. 
آه، الوظيفة ورغيف الخبز، ووجوه الزمبلء التي تشبو 
األرغفة، صرت تضحك في سرك وتحس أن وجوىيم ىي 

م وتقول، ىذا األرغفة ذاتيا، حتى أنك تمعن في وجوىي
وجيو كرغيف يابس، وذاك كرغيف محترق، وىذا وجيو 

 رغيف أسمر، وىذا وجيو ككسرة من رغيف! 
ويحمو لك كل يوم أن تحسب الزمن يمر عمى وجيك 
كما يمر عمى الرغيف، وىاَلَك أنك بدأت تبلحظ بذور عفن 
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نابتة عمى سطح وجيك وتصيح: يا إليي ما ىذا! ىل 
سأصير رغيفًا متعفنًا؟ ومن أين أتت بذور العفن؟ وأنا ال 
ينمو أي شيء بفكري، فقد ماتت كل رغباتي وأىوائي، 
وحررتني الوظيفة من كل الشيوات والمذات والمتع التي ال 
تعد وال تحصى، فمماذا تختارني فوق ذلك بذور العفن لتنمو 

بل من -فوق وجيي. لكنك تدرك أنيا لم تأتك من الخارج 
أخذ يتعفن من الرطوبة، من قمة الداخل، داخمك الذي 

الشمس، من نقص التغذية، أذناك المتان أصابيما الطنين 
من تكرار األحاديث ذاتيا، تشتاقان ألغنية حموة تفجر 
مشاعرك الرقيقة التي ترسبت عميقًا في نفسك، كما تترسب 

 الحصى في قاع النير.. 
تشتاق عيناك لمعانقة أشياء كثيرة، لمحاورتيا، 
المتبلكيا، تشتاق لمقاىي الرصيف، ومقاىي البحر، تشتاق 
لمجبل واألشجار، تشتاق لرحمة مع األوالد، تشوون المحم، 

 ثم تأكمون الفاكية، كل أنواع الفاكية. 
يشتاق جمدك لبزة جديدة، بدل بذلة التحنيط ىذه، البذلة 
األبدية التي ستدفن فييا بالتأكيد، فيي ستقاوم الزمن أكثر 

ي بالتأكيد، آه بزة جديدة ستشعرك أنك من جسدك البال
إنسان جديد، بأن جمدك يتجدد، ستدخل بيجة إلى نفسك، 
وستغمر السعادة روحك إن استطعت أن تدخل دكانًا أنيقًا 
وتشتري بزة، آه، عدنا إلى االشتياء والنفوس الضعيفة، 
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وتستيقظ رغباتك رغم أن الوظيفة بذلت جيودًا خارقة 
لتخميصك من كل المتع الدنيوية الزائمة، ولكن يبدو أن ال 
فائدة ترجى منك، ففي أوقات تزداد تباعدا، تعود رغباتك 
لبلستيقاظ وحواسك لمتنّبو، وتتمنى لو تمتمك العالم، وتحس 
بمئة أمنية صغيرة تتفجر في شراينك في دقيقة واحدة، 
وتنتفخ روحك باألحبلم كما ينتفخ قرص العجين في النار 

إلى قطعة سفمية وقطعة عموية وبينيما ويتوىج، وينشطر 
األحبلم والحياة.. وتحس بدفء الحياة، ومتعتيا، وتحس 
 برغبة عميقة في أن تعيش، كما يجب أن تعيش كإنسان. 

ولكن ىذا التوىج ال يدوم، ألن يد الفران تمتد لسحب 
الرغيف المتوىج المنتفخ آمااًل وتمقيو خارجًا ليبرد وينطفئ، 
فتعود كما أنت، وتتحول الحياة إلى ثنائية ال تنفصم، رغيف 
خبز ووظيفة، أو وظيفة ورغيف خبز. ىذه الثنائية التي 
تتعشق بعضيا، فبل يستغني أحدىا عن اآلخر، كعاشقين 
أقسما أن يتحابا إلى األبد، فبل يفصميما سوى الموت، وما 
أدراك كيف ستموت، فقد يتحول جسدك إلى كسر خبز 

وتتغذى بيا لتزداد اكتنازًا وجمااًل  يابسة تأكميا األبقار
 ولحمًا. 
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 الــيأص الــوـــببرك 
 

قائمة بميجة موبخة: واهلل أنت امرأة غير ابتدرتني 
طبيعية، سنوات طويمة مرت، وفي كل مرة أزور الوطن 
أقول لنفسي بالتأكيد سأجدك ىذه المرة مع رجل، مع حبيب، 
أو زوج أو عشيق، لكني أجدك أبدًا امرأة وحيدة، أنت 
محنطة حقًا، وعبل صوتيا مستنكرًا بشدة: عجبًا كيف 
ترضين أن تضيع سنوات شبابك وأنِت ببل رجل؟! كنت 
أتأمميا في انفعاليا، وأنا أتساءل دون أن يؤثر بي كبلميا 

ترى أال يخطر بباليا كم كبلميا قاٍس  -لكأنو ال يخصني-
اقة طفولتنا وجارح؟ لكني ممت لمحال لمتبرير ألن صور صد

وشبابنا كانت تّحُف بنا مشكمًة حولنا سياجًا من الحنان 
 يمتص كل المنغصات. 

أحسسُت أن عمّي أن أجيب، صمُت لحظة مكتشفة أن 
كل ما قالتو منطقي وصحيح، وأنو من غير اإلنساني أن 
تعيش إمراة وحيدة لسنوات لكن؟ أوه ماذا عساي أقول؟ 
وجدت نفسي أبدًا بكممة: في الحقيقة.. وتبددت الكممات 
عمى شفتي، لم يكن شيء في أعماقي يتكون ويوّلد كبلمًا، 
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كنت بحالة أقرب لمتأمل، في حين كانت ىي مصرة عمى 
 الكبلم بتعبير أدق عمى الشجار.. 

استأنفت حممتيا اليجومية عمى قائمة: أنت شابة 
وجميمة ومثقفة ىل يعقل أنك لم تجدي رجبًل يناسبك؟ ألم 

وحدة؟ أال تتحسرين عمى السنوات التي تمر ببساطة تقتمك ال
من عمرك دون صديق يؤنس وحدتك، ويشعرك بأنوثتك؟ 
إيو ما بك صامتة كجبل من ىم، عجبًا، كيف ترضين أن 
تعيشي ىكذا؟ واهلل لو كنت معي في أمريكا، أللفوا عنك 

 كتبًا في التعقيد و.. 
وجدتني انتفض وأقاطعيا، وقد نقمتني كممتيا األخيرة 
لمحال لخانة االنفعال: ميبًل، ميبًل، ال تكممي، ال أظنني 
معقدة أبدًا، أوافقك عمى أن الوحدة شيء قاس وصعب، 

 لكني ال أستطيع مؤلىا بأي رجل. 
حممقت إلّي وكأنيا تنتظر توضيحًا عاجبًل: أي رجل؟ 

 ماذا تقصدين؟ 
أقصد أنني لو وجدُت الرجل المناسب، لما كنت -

  وحيدة أبدًا.
الرجل المناسب! ىذا كبلم المتخمفات، الرجل مغامرة، -

تكتشفينو بالعشرة، يكفي أن يكون ىناك انجذاب أولي، قبول 
 مبدئي بينك وبينو، ثم تأتي العبلقة والتعود. 

لم أفيم كمماتيا رغم بساطة مفرداتيا ووضوحيا، لكن 
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ماذا تعني بقوليا الرجل مغامرة، تكتشفينو بالعشرة؟ أية أبعاد 
كارثية ليذه الكممات، ىل تدعوني إللقاء نفسي بأحضان 
أي رجل ُيوليني اىتمامو، وأعتقد أنني أميل إليو، دون أن 

 أميل نفسي ألتعرف إليو، ويتعرف إلي. 
 سألتيا: لم أفيم كبلمك؟ 

قالت: يا صديقتي الغالية، يجب أن تكوني مع رجل، 
رة: يجب أتفيمين، وكّزت عمى أسنانيا مؤكدة جممتيا األخي

 أن تكوني مع رجل. 
ألنني ما كنت أطيق ليجة األمر، -أطرقُت منزعجة 

ترّجع، صدى كبلميا في ذىني، يجب أن أعيش مع رجل 
وتخيمت نفسي أركض في الشوارع بكل االتجاىات، دون 
مراعات إلشارات المرور، الىثة، مشعثة أبحث عن رجل، 
وانفمتت مني ضحكة قصيرة ألن خيالي صّورني بشكل 

 ىزلي.. 
 سألتني: ما بك تضحكين؟ 

قمت ليا مدارية شعورًا طاغيًا بالسخرية من كبلميا: 
 يبدو أن الغربة تغير اإلنسان حقًا. 

قالت: تقصدين أنني تغيرت ألنني أعيش في أمريكا.. 
 صدقيني لو سافرِت مثمي لفكرِت كما أفكر.. 

 فكرت بكبلميا وقمت، ال أظن. 
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عمي وجرحتني بانفعاليا  يبدو أنيا أحست أنيا قست
اليجومي، سألتني وصوتيا يرق: أال تؤلمك الوحدة؟ تمميت 
وجييا وابتسمت: ىذا الوجو أعرفو منذ ثبلثين عامًا، كم ىو 
أليف ومحفور عميقًا في روحي، قمت ليا وقد فاجأني 

أفضل -جوابي الذي بدا وكأنو ساقط عمي من عمو ما: 
 الجوع عمى تناول طعام مسموم. 

ورسم وجييا عبلمة عدم الفيم، في حين وجدتني 
 أىنئ نفسي عمى تمك الجممة التي بدت لي رائعة.. 

وجدتني أنقاد بالحديث أماميا وكأنني أحاور ذاتي: في 
الحقيقة كنت أرتعب من كممة الوحدة، صدقيني ال أبالغ أبدًا 
باستعمالي كممة رعب، وكان رعبي من الوحدة، يوترني 

ويجرني لمواقف ال أرضاىا في أعماقي، لمغاية، يكيربني، 
لكني كنت أعتقد أنو من واجبي أن أحارب الوحدة بأية 
وسيمة وأي شكل، وكنت في النتيجة ال أجني سوى الخيبة 

 أو اليزيمة. 
 بدا عمييا االىتمام وسألت: كيف؟ 

تنيدت بعمق وأنا أتذكر تجربة أليمة وقمت: بإرادتي 
الذاتية غرقت في الظممة الكثيفة، أحببت رجبًل، أو ارتميت 
بأحضانو ىربًا من الوحدة، رغم أن شعورًا صادقًا في نفسي 
نبيني لخطأ سموكي، إال أنني لم أتورع عن خنقو ببل 
رحمة، والمضي بخطًا حثيثة في عبلقتي مع ىذا الرجل 
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معتقدة أنني أقضي عمى وحدتي، آه، كيف سأشرح لك؟ 
األحيان ال نبلحظ الخطأ ماكر وخبيث حتى أننا في أغمب 

حضوره في جميع أفعالنا، التي تبدو لنا حسنة، لكني من 
وقت آلخر كنت أشعر بنار آكمة في أحشائي تحرقني، 
وشعور يتفجر كالبركان، وببل انذار في داخمي يشعرني 
أنني ببل كرامة، ليس ضروريًا أن أغوص في التفاصيل إنو 
رجل غير مناسب أبدًا، وقد استمررت معو ما يقارب السنة، 
وفي كل مرة كنت أود قطع عبلقتي بو. كنت أنيزم خوفًا 

 من الوحدة.
باختصار ، لم اشعر بأنني ذات كرامة معو، وكنت 
أحاول تشويو حقيقة األمور لمجرد استمراري معو، 
استمراري المبطن بالخوف من الوحدة، إلى أن انفجرت ذات 

الحزن  يوم وقطعت عبلقتي معو، وىيأت نفسي ألمواه من
ُتغرقني، وحضرت الحبوب الميدئة والمضادة لبلكتئاب، 
لكن ما حدث معي أدىشني، وجدتني بعد أيام قميمة من 
عذاب فقدانو أصاب بانشراح غير مفسر.. كانت حالة من 
اليأس المبارك تتمبسني. قاطعتني بدىشة: اليأس تابعت: 
أجل، يأس مبارك، كنت وحيدة مع أشيائي وذاتي، 
تصالحت مع نفسي، عادت طبيعتي األصمية تتشكل من 
جديد، بعد أن ىشمُتيا بعبلقتي معو، عادت لي قناعاتي 
وأفكاري وأحاسيسي بعد نفي قسري من قبمي، لمجرد أن 
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استمر معو، صرت بحالة انتباه واٍع لحياتي، لنفسي  
وأدركت بعد أن امتؤلت أيامًا بدونو، أن عبلقتي معو كانت 

تعني تحديدًا خوفًا مرضيًا وغير مبرر مأساوية فعبًل، كانت 
من الوحدة، وىا ىي الوحدة بعد أن خبرتيا، إنيا أليفة، 
حنون، متسامحة، غير مؤذية، مسالمة تجمس إلى جوارك 
صامتة، كانت عبلقتي معو ضياعًا تامًا، ممموءًا ألمًا، 

 بصراحة كنت أحيا بطريقة مذلة. 
فجأة امتؤلت عينا صديقتي بالدموع وتعكرت صفحة 
وجييا وتمتمت: عبلقة مذلة، كنت أبحث عن ىذه الكممة 

 منذ زمن. 
أحسست بالذنب، ترى ىل جرحتيا دون قصٍد مني 
سألتيا: ما بيا! لكن دموعيا أخذت تنيمر بغزارة ، وأتاني 
صوتيا واىنًا ضائعًا: في الحقيقة ال أحد مرتاح في ىذه 

انكشف الحياة، ال أظن أن ىناك سعادة.. واختنق صوتيا 
لي ألميا الحاد والحقيقي في تمك المحظات، يا إليي كم 
كانت تثير الشفقة وىي تبكي مرتجفة تمسح دموعيا 

 وتتمخط.. 
ربُت عمى يدىا وقمت ليا: ما بك؟ ما الذي فجّر حزنك 

 ىكذا؟ ىل قمت شيئًا أزعجك، أرجوك انسي كل ما قمتو. 
قاطعتني بصوت غارق في الدموع: ال، كل ما قمتو، 

 دقيق، رائع، صحيح قمت ليا: 
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 أرجوك تكممي، ما الذي يضايقك؟ 
أخذت نفسًا عميقًا ورشفت ما تبقى في فنجان قيوتيا، 
ثم قالت وىي تتحاشى النظر في عيني، بل تزوغ بنظرتيا 

 في كل مكان: 
عشر سنوات وأنا أعيش معو، ال يرضى أن نتزوج و -

 ال أن يمنحني طفبًل.. 
ألنني كنت أنتظر أن تسترسل  صَمت، لم أعمق بكممة،

بالكبلم، لكنيا لم تزد كممة. حل صمت ثقيل كالجدار بيننا، 
وتردد صدى جممتيا مرارًا في أذني ربما سمعت تساؤلي من 
خبلل الصمت المطبق: ولماذا تستمرين معو؟! سمعت 
جوابيا يعبر جدار الصمت بيننا: أستمر معو خوفًا من 

 الوحدة. 
واشتبكت عيوننا لحظة بنظرة خاطفة أضاءت أعماقنا 
كومضة برق حادة، اكتشفت كل منا مدى الخيبة العميقة 

 في أعماق صديقتيا، وجدتني أسأليا: ىل تحبينو؟ 
 وأتاني جوابيا سريعًا، ال إراديًا: بل أكرىو. 

جمدتني ىذه الكممة، لم أتوقع سماعيا، قالت مؤكدة: 
ي عاشقين، أجل أكرىو، في البداية، أحببتو عشنا معًا كأ

ساعدتنا الغربة لنتعمق أحدنا باآلخر، كيف سأصف لك 
الوحدة في أمريكا، ال أحد يدق بابك، يمكن أن تموتي وال 
يشعر بك أحد حتى تتعفني، بدأت أكتشف كم نحن 
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 مختمفان، ومع ذلك استمررنا.
قاطعتيا ولماذا لم تتركيو وتبحثي عن غيره؟ أقصد عن 

 رجل يحبك ويقدرك...
 تممممت قائمة:

ال أعرف كيف سأشرح لك، األمر معقد فعبًل، أحس -
 أنني تورطت معو، خيوط حياتي تشابكت مع خيوط حياتو.

قاطعتيا: لكنك وصمت إلى حد الكره، وىذا شيء 
 مرعب.

قالت: أجل، أحيانًا أحس أنني حالما سأتركو سيتزوج 
فتاة تصغره بعشرين عامًا، تختارىا لو أمو، وأحيانًا أشعر 

أريد أن أستمر معو ألحرجو ونتزوج، وأنجب طفبًل، ثم أنني 
إنك ال تعرفين كم ىو صعب تأمين البديل. من جية لم 
أعد صغيرة، والمدينة التي نعيش فييا صغيرة، والكل يعرف 
أنني صاحبة فبلن، كما أنني ال أعرف كيف سيكون ىذا 

 البديل؟.
قمت محاولة تمطيف الجو المكفير بيننا: تقصدين 

 الذي نعرفو خير من الذي ال نعرفو.
 قالت: ربما: ألم أقل لك وضعي صعب ومعقد..

 وجدتني أقول ليا: ليتك تركتو منذ البداية.
 تنيدت قائمة من أعماق روحيا: يا ليت...
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 ابتسمت ليا مواسية، قمت ليا: ال بأس.
لم أجد كبلمًا يمكن أن أعزييا بو، تذكرت كيف ابتدأنا 

وددت لوأممك الجرأة وأسأليا ما مبرر حوارنا، وكيف انتيينا، 
حماسيا العظيم، ألعيش مع رجل، أي رجل! وىي تعاني 

 كل ىذه الخيبات والمرارت.
لكنيا فاجأتني وىي تخرج مفكرة صغيرة من حقيبتيا، 
وتكتب بقمم الكحل الذي لم تجد سواه ، اليأس المبارك، 
قائمة: أعجبتني فعبًل ىذه الجممة. ضحكنا، ضحكة صافية 
ِأشبو بضحكتنا يوم كنا طفمتين نمشي متبلصقتين في باحة 

 المدرسة.
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 ًجــــن هـــي ًحـــبص
 

نجم صالونات أدبية في عقده السادس، أنيقًا، كــان 
سخيًا عمى كل جديد في عالم األدب والفكر والفن، يبحث 
عن الموحات القيمة ليقتنييا، يشتري كتبًا ومراجع نادرة. كان 

بمكتبتو وقد جّمد كل كتبو تجميدًا فنيًا أنيقًا وبمون  فخوراً 
 موحد، البني  الداكن....

كان كالقبطان الماىر، يدير الحديث مع أشخاص 
متناقضين متنافرين، فيقيم توازنًا بين تنافرىم ويبدو كأنو 
يصالحيم، وكان دائم الحديث عن مواىبو األصمية 

 والمخزونة في أعماقو كالدرر النادرة.
ال أنكر أنو استوقفني واحتل مساحة واسعة من 
تفكيري، وأثار تساؤالت عديدة في نفسي. لم يكن مفيومًا 
تمامًا، شيء ما في حياتو لم يكن يقنعني، ترى ما ىو؟! لم 
أكن أعرف سبب إحساسي، ورغم كونو شديد المباقة معي، 
ييتم بكل كممة أكتبيا، ينقدىا، ويوجيني، ويقول دومًا: 

في عالم األدب، سأكون وراء نجاحك، ورغم أن سُأطمقك 
كبلمو ىذا لم يكن يرضي غروري فقط، بل يتخمو ويشبعو 
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لوقت طويل، إال أنني كنت متشككة، وكنت أخجل من 
 شكي وألوم نفسي عمى مشاعر الخيانة تمك...

كان مرسومًا بدقة ال أستطيع أن آخذ عميو أي مأخذ، 
في ثقافتو وتعاممو مع الناس ولباقتو وشغفو بالقراءة، ونقده 
وتحميبلتو التي تنم عن ذكاء وسعة اطبلع، لكني كنت 
أحسو كالممثل الناجح الذي يتقن دوره بدقة، ويبدع في 
-األداء، ولكن كيف ىي الشخصية الحقيقية، لمؤدي الدور 

؟ ال أعرف تمامًا لماذا ىذا اإلحساس الخائن -لمممثل
مستمر لو بل كان تجاىو، ما كان ينيزم أمام توبيخي ال
 يزداد إصرارًا وتمردًا عمى صحة آرائو....

بعد انقضاء فترة األلفة بيننا، وكنت أعتبره أخًا 
وصديقًا، وموجيًا لي بحكم سنو وثقافتو الواسعة والكتب 
القيمة التي كان يرفدني  بيا، صرت أتجرأ وأسألو لماذا ال 
يكتب؟ وال ينشر ، مع أنو ذكر لي أنو في بداية شبابو 
كانت لو محاوالت رائعة في الكتابة، وأن اسمو كان يكتب 
بجوار أسماء كتاب صاروا مشيورين اآلن، وحصدوا 
جوائز... وكنت أّلح مندىشة وأسألو: لماذا لم تكمل وكل 
السبل مفتوحة أمامك؟ أال يكفي أنك ال تعاني أية أزمات 
مادية، وأسرية، فزوجتك امرأة عاقمة متفيمة، وأوالدك 

جحون، وأنت تتحدث عن الجواىر المخزونة في أعماقك، نا
فمم ال تخرجيا إلى السطح، وكان يتمممل في بزتو األنيقة 

 ناثرًا عطره الفخم في الجو حولو ويقول مؤكدًا: 
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أوه مستوى ما أكتبو مختمف، أرفع من كل ما يكتب  -
 حاليًا.

فأصر عمى تأكيدي: إذًا يجب أن تكتب، لنقرأ األفضل 
 واألمثل، لنتتممذ عمى يديك.

فيبتسم كما يبتسم والد من تصرف أحمق البنو 
الصغير ويقول: ولكن كتاباتي جريئة جدًا، ناقدة إنيا 

 كالضوء الساطع تبير العيون.
فأقول وأنا مصممة عمى أن أصل إلى قناعة راسخة: 

 إذًا ىل تخشى الرقابة؟!
 فيرد وىو ينفث دخان غميونو: نعم، إلى حد ما.

ولكن أال تبلحظ أن ىناك كثيرًا من القصص  وأقول:
والمقاالت التي تنتقد واقعنا بجرأة وتسعى لتطويره نحو 

 األفضل.
 أجل، لكن كتاباتي تفوقيا كثيرًا، كثيرًا جدًا. -
ولكن حرام أن تدفن جواىر ثمينة في أعماقك، وال  -

تظيرىا لمناس، أال يمكنك أن تصوغيا بأسموب ألطف 
 مثبًل، عمى نحو يمكن أن ترضى عنو الرقابة.

فيرد من عميائو: ولكنك ال تستطيعين تخيل مستوى 
كتاباتي، إنيا ال تشبو أية كتابة، إنيا نسيج وحدىا، كما أن 
جممي عميقة كثيفة، ستحتاجين وقتًا طويبًل لفيميا ولمغوص 
في أعماقيا السحيقة، وأحب أن أنوه لك بأنني كثيرًا ما ألجأ 
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حرًا عمى الكتابة، كما أنو يوصل لمرمز، فيذا يضيف س
 أىدافي وغاياتي لمناس بتأثير أكبر.

وأقول وأنا مصممة عمى أن أصل معو لنتيجة تقنعني، 
بعد أن آمنت بحقيقة جواىره التي صرت أتحسر عمييا أكثر 
منو: لكن حرام، يجب أن تتواصل مع الناس، غير معقول 

 أن تدفن جواىرك ىكذا.
 كان يبتسم ويقول لي: ال ييم يكفي أن أكتب لنفسي.

وأؤكد بحماسة الشباب وأقول: ال، الكتابة رسالة، 
وقضية، والكاتب يجب أن يعبر عن ىموم الناس 

 ومشاكميم، ويدليم عمى الطريق بكتابتو.
وبعد إلحاحي المجوج، قرر أن يعطيني بعض درره، 
صفحات قميمة مكتوبة بخط يده الجميل المنمق وأحسست 

يرًا سأقرأ فكرًا مميزًا وأدبًا ال مثيل لو، بغبطة عارمة، أخ
 سأطمع عمى جواىره الثمينة المخزونة.

أعطاني ثبلث صفحات، ووجدتني أقفل الباب، وأجمس 
ألقرأىا بقدسية، وحواسي كميا متحفزة ومتنبية، ووبخت 
نفسي ألنني لم أفيم شيئًا، وقد أنييت الصفحة األولى كميا، 
وتساءلت بذىول ما ىذا الذي أقرؤه، عناكب، وسحالي، 
وأفاع وعقارب، وصراصير، وجرذان وفئران، كممات غريبة 
نيش وافتراس وابتبلع واقتناص، أين أنا؟ ىل أقرأ في عمم 
 الحيوان وبالذات قسم زواحف الصحراء، وتذكرت كبلمو أن
كتابتو رمزية، قمت حسنًا: اعصري مخك يا فتاة وركزي، 
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ع، لم يترك كتابًا إال أين أنت من رجل مثمو واسع االطبل
قرأه، وناقش بو، ألقرأ مجددًا صفحاتو وبتركيز أكبر، وقرأت 
الصفحة األولى دون أن أحقق فيمًا أكثر، وقرأت الصفحة 
الثانية التي توالدت فييا العناكب واألفاعي، وزحفت 
الصراصير أسرابًا، وطمع سرب الجراد ليمتيم البساتين 
الخضراء، وخرجت األفاعي من أوكارىا لتمتيم األرانب 

 والدجاج والصيصان.
وما كدت أصل إلى نياية الصفحة الثالثة حتى 
أحسست برعشة قوية تيز جسدي رعبًا من الزواحف، حتى 
خطر لي أن عمي أن أسرع إلى المستشفى ليعطوني لقاحًا 
مضادًا لسم العقارب واألفاعي، وأخذت أجيل النظر بحذر 

قربًا أو صرصارًا، أىب لقتمو في زوايا الغرفة عساني أجد ع
قبل أن يتكاثر ويصير ألف صرصار أو ألف عقرب تيم 
بافتراسي، ورميت الصفحات جانبًا وضغطت عمى صدغي 
بيدي وأنا أغمض عيني بشدة وأتساءل بخيبة: أىذه ىي 
الجواىر المخزونة، والرموز المبدعة؟ ىل أنا تائية في 

 صحراء مرعبة، أم أقرأ أدبًا مميزًا؟!
وأعدت طي صفحاتو األنيقة، وأعدتيا إلى ظرفيا، وأنا 
أرجو ليا الراحة األبدية فيو، وحمدت اهلل عمى أن صاحبيا 

 ال يجدىا أىبًل لمنشر ألنيا فوق مستوى القراء بكثير!!.
22/2/4994 
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 هذا الكتاب 
 

قصص تتحسس قير الحياة االجتماعية، ووطأة 
الظروف البلإنسانية التي تعتصر القيم وتشميا في كثير من 
وجوه الحياة وصروفيا، وال سيما الفساد االجتماعي وفقدان 

 التوافق العاطفي وسوء التفاىم.
ولعل أىم سمة تتواجد بقوة في القصص تتمثل في 
البعد النفسي الذي يكاد يكون مفقودًا في غالبية القصص 

 العربية.
وىذا ما وفر لمقصص نجاحًا يضاف إلى حضور 

 قة المطيفة بحياة الناس.السرد والموضوعات المؤر 
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 الوطنية  -رقم االيداع في مكتبة األسد 
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