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مقدمة حول لغة الحوار
أجبرتني بعض شخصيات الرواية مثل َييلةلة وشاشلم وملريى اةلخ املاخماج الة لة
العامية هذه المرة ألن العربية الفصحخ لى تناملب ا ثثيلرال للذل  -وألول ملرة منلذ
بمأت الكاابة -اشتأيت أن أجرب اماخماج العامية الخةي ية في الحواشل وقم شاايت
أحلرف أىلرل اةلخ تبيعا لا العربيلة
في ثاابا ا أن أثاب األحرف الاي تبمل إللخ
أ
مثل ثللاف المخاتللب لةمتَللل الاللي تةفل  chثمللا فللي ثةمللة  cheeseاالَ ةيزيللة
والاي يحاول ثثير من الكالاب الاعبيلر ان لا بلال يى أو ال ليى بلثا ث َطل ل ولكنلي
فضةت ثاابا لا ثافلا ثأصلة ا العربليل ولةطلاشل الخةي لي أن يطرأهلا ثملا تةفل فلي
الخةي ية تماما دون أن يةابس األمر اةخ غير الخةي ي ويظلن أَ لا ثةملات أىلرل
ال يعرف معناهال وثذا الحال بالنسبة لباقي األحرف الاي تةف بشك مخاةل فلي
الة ة الخةي ية مث ال يى الاي تنطةب في بعض األحيان إلخ ياء والطاف الاي تةف
قافا في ثةمات مث "يطمِّش" وجيما فلي ثةملات أىلرل مثل "قل كماج" ثملا تةفل مثل
ال لليى المصللرية فللي فثللة الثللة مللن الكةمللات مث ل "قللال"ل ثة للا مكاوبللة بأحرف للا
األصللةية واةللخ الخةي للي أن يطرأهللا بةفظ للا الخةي للي ليسللاماع بالبعللم الللواقعي
الخةي ي في ا.
أمللا الللنط أو الزيللادة فللي األحللرف تبعللا لة للة الخةي يللة فطللم ت ا لليت في ل ألَ ل
يحاف لةكةملة بشلكة ا العلاج المعلروف فلي العربيلة فلا يةالبس األملر اةلخ الطلاشل
العربلليل وامومللا فطللم حرصللت اةللخ اللمج امللاخماج الكةمللات ال ريبللة اةللخ غيللر
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الخةي ي إال فيما َمش وفي هذه الحالة حرصت اةخ ثاابة مرادفات ل ا في السليا
َفسل بحيللل تف للى فللي الن ايللة مللن السلليا فطل وحلل ت نبللا لعمل حواشللي تخللر
الطاشل من جو الرواية.
هذه ت ربة ألمةوب جميم في ثاابة العاميلة الخةي يلة ال أالرف إن ثلان هنلان ملن
مبطني إلي ل وال مف من إ فاء المذا الخةي ي دون تشوي ل ا بإىراج لا ملن
أصة ا العربي.
وبالمنامبة فامى َييلةلة يكابل اللبعض َ لاء واللبعض َافةلة وفله تفسليرهى الخلا
لمعناه وأصة العربيل ولكني أثاب هنا َييلةة ثما يةف في الخةيج تماما ألَي وجمت
ل أماما في العربية الفصحخل إح يعني المكسب الذي ينالل انَسلانل وب لذا يكلون
االمى الخةي ي مرادفا تطريبا المى "منال" المعروف فلي اللمول العربيلة األىلرلل
وتمسكت ب ذا المعنخ  -وأشجو أال أثون مخطثلة -ألَل المبلرش الوحيلم لكاابلة هلذا
االمى الخةي ي الةطي ثما يةف تماما.
المتلفة
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كاألنغام
الصاخبة
نتدافع كاألنغام الصاخبة ،نتصادم كمفردات اللحن النشنا  ،ك كالنغمنة اةاملنة نتماشن
جنباً إىل جنب إذا ما ائتلفنا...
كننه انندا يف دنيانننا الوا،ننعة انندك ،ال ن ننوج ب ننه ش ن ألهنننا ملي ننة حبمننير بركننان دائننر
الغليان امسه اةياة ،ملي ة حىت لي اد قسر م ادك اةيناة يفنيخ خارجناً منهنا ليتندف يف

بقايا ال ون...
اةي ن نناة املت جع ن ننة ع ن ننه ال ن نندنيا خض ن نماً ا ن ننائالً م ن ننتالطر األم ن نواج م ن ن الن ن ننا واألش ن ننيا
واألحننداث ..وكننه مننا فيننه بننرو بننال انوادة ،الننام بننرو بسنناعا ه وكن ن كننه منهننا لهن
خلننأل األخننرأ لننرتأ ي ن ذاب ن ك قننع خلفهننا يف اننوة الننام املل ن باألشننيا املنسننية
واملطمو،ننة املعننام ..والنننا بننرون وك ن هنر يسننتعدون ليننوم اةشننر ،واألحننداث ال نناد
بنند حننىت نتهن  ،وال شن يتوقننأل إال ليعننرو ،نريعاً إىل عننام آخننر حنننش األشننيا لقننب
"ماض " ..وال بديه للعرو ،فاةياة املت جعة لهب ،ياطها عل عن كه ش ...
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يف ادا البحر املتالطر األمواج بدو األشيا عشوائيةً ،و بدو األحداث كالصدف...
الن ننا يص ننطدمون ببعض ننهر بعضن ناً ثن ننا جن نريهر ،واألح ننداث تن نااحر فتت لن نه بعض ننها

بعضاً ،وكلها بعد ما ون ع الصدف مع ننا نرااا كندل ،،وكنه الننا يروهننا كندل،
ألهنننر ال يتوقفننون عن ابننرو ،وبعضننهر ال ين ون لشن  ،وإن كننان انندا الشن مرتبصناً
ر...
ان نند ض ننح ،ننر ثن ننا مرورا ننا ب ث ننري م ن ا نندك األح ننداث ،ألهن ننا كبقي ننة الن ننا

ننؤم

بالصدف وال بايل كثرياً .يرضيها شعوراا هنا متو،نطة ابمنال ومتو،نطة الندكا والطنول
والرشاقة والغىن وكه ش وال له خلأل و ش ورا ذل ،،ألهننا ر ضن ن نون
عادي نةً ضننح ،مننه فمهننا وا ن شننااد الر،ننوم املتحركننة كاألطفننال وال علننر ن للقنندر
صننبعاً يتتبننع بعننخ النننا ببصننمته اهاصننة ال ن سفيهننا ع ن مع ننر النننا  .ول ن حننىت
"بعخ النا " ول  ،كثرياً ما فوهتر آثار ل ،البصمة..
رأ اه يشعر ا مثال اند حياناً؟ اه شعر ا يف ادك اللح ات؟
***
الطفلة تس ع حائرة ،ال ندرو ماذا فعه ...ي يت خنواا الدو يصغراا بثالث ،نوات
فيدفع ا م اهلأل ،ل نها ال به له .ي يت إليها ثاني ًة فتبعدك عنها ،ال ريد ن
تشاجر ،ال ريد ن تشاجر! ريد ن فعه شي اً ،ن لعب لعب ًة مسلية ،الشعار لعبة

مجيلة فقط عندما ال ي ون لدينا و ش
األف ار ابميلة.

نعمله ،عندما صبش رؤو،نا خاليةً اماً م
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ف ر و ف ر ول نها ال ستقنر عل ر و ،تنهند و لس عل األري ة ،ت ئ عل يد
األري ة و سند ر ،ها بيداا..
ي يت صوت خيها م الغنرفة اجملاورة يركخ ويصدر صو اً كصوت بوق السيارة .إنه اآلن
،يارة .مند عشر دقائ كان مس ةً سبش عل األرض حىت نهلهه من ر السعادة
اةرير ابميلة ال حتبها مها .م املمتع ن ي ون اإلنسان ،يارًة حيانا و مس ًة
ول نها اآلن ريد ن لعب شي اً آخر..
***
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نقطة التقاء
الشنمس متمادينة يف اإلشنراق يف دنياننا انندك اللح نات ،وال نون يبنندو شنديد الوضننو حتن شننعتها
القوية ،فعميع العقارب يف معاصر السنائق يف شنارا السند شنري إىل الواحندة إال ربعناً .اننا كنان
الطابور الصغري يضر مخس ،يارات .السيارات خمتلفة األش ال واأللوان ول كان يربط ب راكن
آخر ،يار شيا كثرية غري وجودمها يف ل ،اللح ة يف شارا واحند ،وغنري كنون ذان كنه منهمنا
مشغول وجسدك مرا واو يف الطري إىل البي بعد ن هن عمله اليوم يف ل ،ال هرية..
م القطيع ال بري رب بضع ش صيات ،اثنان منهنا مهنا ابالسنان يف آخنر ،نيار يف الطنابور منام
اإلشارة اةمرا يف ذل ،اليوم .فهما م الدي حياولون اختاذ مسار آخر غري مسنار بقينة القطينع ،ال
حباً يف امل الفة وإمنا حباً يف التطور إىل األفضه ،ولألفضه ش ال خمتلفة لديهر...
ا نوا م يننأل السننيارة يتعننه بقننوة خننالل الفتحننة الفاصننلة ب ن املقعنندي األمننامي فيننؤرجش الصننفحة
العاشرة بالدفرت الدو ركته اند مفتوحاً عليها ،الصفحة املت رجحة ُكتب عليها:
* التا املربوطة (اام جداً)
* التفري ب حريف ال ا والضاد يف ال تابة واللفظ (اام جداً جداً)
انندا ألن األفضننه لنندأ اننند مدر،ننة اللغننة العربيننة اننو طالبننات ال نواجهه مشنناكه يف نطن وكتابننة
األحرف العربية ،ويعرف عل وجه اهصوص مىت يربط التا وكيأل يفرق بن ال نا والضناد .وان
سع إىل ذل ،،و نام و صحو مع ادك الف رة.
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مننا ماجنند صنناحب السننيارة األخننرأ فاألفضننه لديننه بي ننة ن يفننة اينهننا اهضننرة و سننود فيهننا ق نوان
الطبيعن ننة دون ن عرقلهن ننا و شن نناغبها الين نند اإلنسن ننانية ابن ننائرة  ..بي ن ننة ال سن ننت دم فيهن ننا األكين ننا
فيهنا اهلنوا ابننوو ،وال ُسنرش
البال،ننت ،الن يصننعب علن األرض امتصاصننها فيمننا بعنند ،وال يلننوث ُ
األو ون باملبيدات اةشنرية وغريانا من املنواد املعبن ة بالضنغط يف األوعينة الب اخنة .وعنندما يننام حيلنر
بو،ائه جديدة إلقناا النا ا يراك.
ا لباقون ال يهتمون بنط وإمال األجيال ابديدة وال يهتمون بالبي ة إىل درجة اهروج عل املن لوف،
لدل ،فقد خرج ادان االثنان كه عل حدة بوبان آفاقاً غري موطو ة يف حراش اجملهول.
،يارة خضرا ؟ ،يارة خضرا ثانية؟؟ م يشرتو ،يارًة خضرا ؟ كيأل وجد ،يارة خضرا غري ل،
ال كان رقمها مثانية سنعة عشنرة ،ا ندا قر نه عنندما ر نه وهلندا م نسنه ،ووجد نه يينااً جنداً .وان
اآلن شنعر برغبنة يف معرفنة رقنر السننيارة اهضنرا الثانينة الن مامهننا إذ مهنا يف الطنابور الصنغري ،فلر ننا
كان للسيارات اهضرا رقام نادرة دائماً.
و نطفننئ اإلش ننارة اةم نرا و لمننع اهض نرا فتتح ننر الس ننيار ان إىل جهت ن خمتلفت ن  .عن نندما ا س ننع
الفع ننوة ب ن الس ننيار ر ت ان نند رق ننر الس ننيارة اهض نرا ال ن كانن ن ق ننأل م ننام  ،ننيارهتا وابتس ننم
لنفسننها ،لقنند كننان  !8921الح تننه ألنننه ،ننهه ومن لوف إىل حنند مننا ،و عل ن قننه قنندير م ن
ل ،ول مرة راك فيها .لقد ر ه م قبه ..مند بضنعة شنهر يف لوحنة ،نيارة خضنرا  ،م ن لن،
،ننيارة خضنرا خننرأ إذن وإمنننا مهننا واحنندة .لقنند كانن يف املننرة األوىل واقفنةً بلوهنننا الغريننب ذا بننال
،ائ وقد صيب مؤخرهتا باعوجاج بسيط ،وخلفها ،يارة رحالت قه ايبة نا،ب شاباً يف الثامنة
عشرة م عمرك وقد خل ا يضاً م ،ائقها .وُبقي ا يف الطري ما ال يقه ع عشر دقائ
بسبب ل ،اةادثة ،يف ل ،العشر دقائ قر ت ذل ،الرقر ور ت ،ائق السيار  .حدمها ربعيين
بدي يتحدث مع الشرط بااتمام واآلخر شاب حنيأل يبدو عل مشارف العشنري  ،مر نب اهلنندام
بشنندة ،حشن جي نةً وذاابناً بقلن واننو ين ننر إىل انندك السننيارة ننارةً ،و لنن ،ننارةً وإىل الشننارا ننارةً من
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خلأل ن ارة مشسية ،ودا ع س كنه منا يقنع يف جماهلنا من صنور .وم ي ن لندأ انند شن ،يف ننه
صناحب ،نيارة النرحالت ،و ننه من سنبب يف اةادثنة ،فهنو صنغري السن وقند ال نون لدينه رخصنة
صالً .حتماً كان يستح ذل ،القل الدو ظهر عل وجهه ،ألنه املتسبب بطيش الشباب يف ل،
اةادثننة .ك حتننر املننرور خملفناً ورا ك ،ننياريت اةننادث و،ننائقيهما ،و اان لنن ،اةادثننة و،ننط موكننب
حداث املاض القريب التافهة...

ول ن اننا اننو ذلنن ،الننرقر النندو ال ينس ن مامهننا .وا،ننت ماالً ألط نراف ذكننرأ اةادثننة
ينندفعها الفضننول إىل الن ننر إىل ذلنن ،الش ن ل البنندي النندو كننان يتحنندث مننع الشننرط
بااتم ننام ي ننوم اةادث ننة ،ول ن ن  ..م ي ن ن الوج ننه ال نندو ر ننه ن نةً واح نندةً ،ن نريعةً عن نندما

ن نننه م ن
ا،ننتدارت السننيارة وجننه ذلنن ،الرجننه ،بننه كننان وجننه الشنناب النندو كان ن
ص نندمه م ن اهل ننأل وعل ن عيني ننه ل نن ،الن ننارة الداكن ننة .إذن فالس ننيارة اهضن نرا املص ننابة
كان ،يار ه او ..ار فع حاجباانا داشنةً ك عنادا ،وعضن علن شنفتها السنفل وان

ننن س ر ،ننها إذ خابهننا ة نةً شننعور ب هنننا ظلم ن ذلنن ،اإلنسننان .لقنند اهتمتننه نننه م ن
سبب يف اةادثة م دون دلينه إال صنغر ،ننه ،ول ن انا انو الينوم ي هنر مامهنا ليقنول
م بعيد إهنا كان خمط ة..
اآلن بنندو األشننيا كثننر منطقيننة ،فمالبسننه وم هننرك عموم ناً ال يتنا،ننب إال مننع السننيارة
الشننبش اهضنرا  ..وإن كانن مصننابة من اهلننأل .ك انتهن ة ننة الننندم ،نريعاً باختفننا
السننيارة من مننام ناظريهننا إذ اختنندت مسنناراً آخننر ،وعنناد كننه شن إىل طبيعتننه ثانينةً لتتننوك
ل ،اللح ات يضاً يف موكب حداث اليوم.

ال ننام الالهن ننائ ل ننيس  ،نناعةً رملي نةً واح نند ًة ب ننه  ،نناعات متص ننلة ننا مض نناي ومتس ننعات
ت ننرر و ت ننرر وال نتهن ن  .حباهت ننا تن نااحر عن نند املض نناي ح ننىت لتقن ن ك بتع نند عن نندما
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تسنناقط و تفننرق يف املننناط املتسننعة .ك بنند رحلتهننا م ن جدينند .قنند لتق ن يف املضنني
الق ننادم وق نند ال لتقن ن  ..إال إذا ك ننان ق نندراا ن لتقن ن  .وحنن ن حيانن ناً حب ننات رم ننه ا نندك

السنناعة الالهنائيننة ،معنننا املضنناي و فرقنننا املتسننعات إال إذا حرصنننا عل ن عنندم التفننرق،
عندئد ..قد!
قد ننتصر عل قوة التدف القسرو...
وادان ش صان مجعهمنا مضني السناعة برانةً ك انطلن كنه منهمنا إىل ،نبيله ،إىل عنام
وا ،ننع ل ننيس في ننه ل خ ننر ث ننر ،وإن ك ننان ب ننه م ننان ش ننديد اال س نناا للمعه ننول وللق نندر،
وألشننيا كثننرية غننري متوقعننة ،وألشننيا خننرأ كثننرية يرينند ن يبتنيهننا يف جمااننه عاملننه الن م
يط اا بعد...
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المشهد
يف عاملهننا خنندت اننند ختلننع كننه مننا يضننايقها م ن املالبننس ال ن كان ن ر ننديها وشننعرت
بشن من الراحننة يف الثننوب الفضننفاض النندو صننبح فيننه .و لقن بالسنناعة مننام املننرآة
و صبش شعراا اةريرو منسدالً عل كتفيهنا ،و نفسن بعمن وار ينا  .ل نر حتنب الراحنة
واالنطالق ،ول ر ستمتع ب بسط األشيا املرحية مثه خلع اةدا  .م يبن مامهنا إال ن
صل ك داب لتناول الغدا مع ابميع .وبعداا دخه إىل مرحلة خنرأ نا مايند من
الراح ننة حن ننىت بن نند يف الس نناعة التا،ن ننعة مرحلن ننة العمن ننه األخ ننرأ األكثن ننر إمن ننالالً مرحلن ننة
صننحيش دفننا ر طالباهتننا ال ن حتتنناج منهننا إىل ص ننرب بال نناد تل ننه .ول نهننا خننارج لنن،
الفتا ة الامنية املثرية لألعصاب تنفس بعم و بتسر مىت شا ت ألهنا تعامنه منع نفسنها
بل ورمحة علها حتتمه مضايقات كثرية يف دنيااا ادك.

حنندف اننند النندفرت الثال ن عل ن األرض قننرب امل تننب إذ كان ن عننيش الفتا ننة الامنيننة
العص ننيبة وعندئ نند دخل ن ن عليه ننا وال نندهتا و خ نندت ل ننتقط ال نندفا ر م ن ن األرض وم ن ن ك
وضعتها عل امل تب ثانية.
ما وب ع اابنون؟ ليش سوي االش ه؟
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با،وو االش ه ةد ما يتعلمون يفرقون ب التا املربوطة واملفتوحة.
العوذ باهلل م الشيطان الرجير..
حه ادو مب ،حر ،ادو ش ال م يتعلمونه!
علميهر!
و توقأل اند و ن ر إىل مها بتحفا ك تنفس بعم قبه ن يندلع صوهتا املل
م قال ل ،إين ما علمتهر؟ شرح هلر الفرق لأل مرة.

بالغيظ:

ما عليه ،مهه صغار مساك .
و اد اند نفعر غي اً:
حه ،م فضنل ،إذا ما ب يديين ،علن األقه ال دافع عنهر قدام !
خترج األم وا قلب كفيها يف ا،تيا وحرية ،وينطل خلفها صوت ار طنام الندفرت الرابنع
باألرض ،فتت فأل.
االبن ما ادرو اش فيها ،ما هلا خل عل ش ..
اعدريها يا مرمي ،شغلها صعب..
و ن ر مرمي بتحفا إىل وجها ك يندلع صوهتا:
يدين ،ال دافع عنها قدام !
إذا ما
ك ر،ه له ن رة خرأ:
كلننه مننن ،،ان ن خربتهننا م ن كث ننر مننا نندافع عنه ننا ،ا ننىن م ننرة ...م ننرة واحنندة ب ننس ع ن
خاطرو قول ل ،عنها ش وما دافع.

25

ويف اةال تدافع حبنات املسنبا املت ندة من خشنب الصنندل نشنونة بن صنابع راشند
املتمر،ة يف فنون اللعب باهر  .يعلر نه خمط ول ن منا دام األمنر متعلن نند فهنو ال
يس ننتطيع إال ن ي نندافع .يص ننم ك ي نندخه يف موض ننوعات كث ننرية ح ننىت ق ننارب الس نناعة
العاشننرة مسننا ً .بعنند قليننه مسعننا صننوت البنناب ينفننتش بدفعننة المباليننة ودخننه ،ننعد بثينناب
الرياضة وحقيبة النادو املنتف ة ،فا،تغرب الوالد:
ليش خرت اليوم ،ما قل ل ،ال ت خر؟
نسي .
نسي ؟ ليش نس كه يوم؟
عننندما ر أ ،ننعد التعبننري املسننتا يف وجننه والنندك انصننرف بعننخ من الالمبنناالة عن وجهننه
و خنند يشننر لوالنندك ظننروف ن خرك .ومننا إن بنند ت مننه عينننه باألعنندار حننىت اقتلننع راشنند
السماعة م ذنه بعصبية ووضنعها يف جيبنه ووجنه بصنرك إىل شاشنة التلفاينون ،اندا الولند
متعب وال يعرف كيأل يربيه .يبدو نه كرب كثرياً والفعوة العمرية بينهما ال ؤالنه للتعامنه
معه .شار ،عد إىل والدك واو يلتف إىل مه.
شننف ؟ كالعننادة ،يقننول الل ن يبيننه ويشننيه السننماعة م ن اذنننه اذا مننا ععبننه ال ننالم؟ انندا
مب ظلر؟
 ،تته والد ه وجر ه إىل املطبخ لتضع له شي اً م الطعام ،ما الوالند فقند عناد السنماعة
إىل ذنننه ثاني نةً ليسننمع مننا يقولننه املننديع ،فف ن الغنند  ،نني يت فيصننه ولنندك ال بننري و ،ننر ه،
و،يتناقش معه فيما مسع.
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كننان انننا الشننعور امل ن لوف بالنندات ،النندات ذات اننند ول نهننا ذات خننرأ ال نتم ن
للساعة وال للماض  ،فهدا الشعور الدايت له متعلقات خرأ م لفها بداً..

واملننال منال اند ،ا دا الشعور اك امل ان ،ول نه ليس منناهلا
النندو عرفننه .والنندات نفعننر ضنناح ةً ا ن وطفننه وذات خننرأ كبننرية ،و غننرب مننا يف
الصورة او ن الدات األخرأ ال برية هلنا وجنه ر نه يف ذلن ،الينوم يف الشنارا ،وجنه ذلن،
الفىت الدو ر ه مر واهتمته يف والمها وراً بسو القيادة..

انته اللح ة واختف املوقأل...
نفضن انند ر ،نها داشنةً و خندت تسنا ل يف نفسنها عن ُكننه ذلن ،املشنهد الندو بنر
هلننا ا نندا م ن العنندم وبننال مقنندمات ،ملنناذا شننعرت بننه؟ مننا اننو؟ وملنناذا وجنند مننع ذلنن،
الشاب الدو ال عرفه يف البي ؟ ول نه ليس البي ..
وملاذا ضح ،معنه بنال حتفنظ و شنعر إ ا ك ب ننه حند فنراد ،نرهتا املقنرب ؟ منا اندا اهلنرا
الف رو؟ اه ،ببه شعوراا ب هنا ذنب يف حقه؟
نهنندت وظهننر عليهننا التعننب ،لقنند كننان دماغهننا مراق ناً م ن التصننحيش والتنندقي  .لق ن

بننالقلر األمحننر و غلق ن النندفرت املفت ننو مامهننا وهنض ن م ن جملس ننها ذا و وقف ن ع ن
التف ري يف الطيأل الدو شعرت به.

ماجنند ينندخه عاملننه املرتكننا يف غرفتننه ويلقن فا يحننه عل ن امل تننب ك سلننع غرت ننه وعقالننه
ويضننعهما علن ال ر،ن مننام امل تننب .ك قبننه ن سلننع ثوبننه يلقن ن ننرًة إىل صننورة كبننرية
كامللص باةعر ال امه لفىتً جنالس القرفصنا يف ملعنب كنرة قندم و مامنه كنرة حسن ها
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بشغأل واو يبتسنر للمصنور ابتسنامةً مشنرقة .الوجنه وجهنه ،والصنورة بندو وك هننا صنور ه
عننندما كننان يف اهامسننة عشننرة .ين ننر إليهننا يف ش ن م ن املننودة ك ستف ن ر ،ننه داخننه
الثننوب قبننه ن يُلق ن بننه عل ن الس نرير .ك ينتقننه بصننرك إىل ابنندار اآلخننر فيت مننه صننورةً
خننرأ نصننفيةً صننغر حعم ناً بنندو لننه يضننا واننو يف مرحلننة صننغر م ن العمننر ،ويتنهنند ك
يواصننه غيننري مالبسننه يف عاملننه امللن بتلنن ،الصننورة الن هننر لننه يضناً مننىت مننا ن ننر إىل
املننرآة ،فيحنندق يف املننرآة وك نننه يبحن يف عماقهننا عن صننورة عميقننة جننداً يرينند ن يصننه

إليها ويتمل منها ،ول نها دائماً هترب منه و رتكه حائراً..

ي يه صوت خيه ابرااير م ورا الباب نصأل املفتو برنته املرحة املعتنادة ينادينه لتنناول
العشا  ،ك صوت خطوا ه اهفيفة واو ينال إىل الطاب األ،فه .يلح او ب خيه بثنوب
البين األ رق ذو األكمننام القصننرية ،ك ينضننر إىل بناق األ،ننرة ،ابنرااير ووالديننه .م يبن
غننري ا ننؤال األربعننة بعنند واج البنت ن  ،ومننع ذلنن ،ف نناألم تح نندث ع ن رغبته ننا يف نناوي
ماجد يضاً مند عام.
عن نندما دخلن ن ان نند إىل غرفته ننا يف منتص ن ننأل اللي ننه ا ،ننت رج ص ننندوقاً مج ننيالً حماط ن ناً
بال نندانتيه من ن اهاان ننة ووض ننعته مامه ننا علن ن امل ت ننب ،فغ ننداً ي ننوم مجع ننة ،وابمع ننة يومه ننا
اهنناص النندو ال سننمش ألحنند ن ينتاعننه منهننا والنندو نايش فيننه دفننا ر الطالبننات جانب ناً
لتتوغن ننه يف دنياان ننا اهاصن ننة ،وابتسن ننم ملن ننر أ الصن ننندوق ،غن ننداً ين ننوم مجعن ننة ويف ذانهن ننا
قصيدة ...كه ما يف الروايات واألفالم يدل عل ن انا شني اً امسنه اةنب ،وان حتنب
ن تب قصائد كثريةً مع مها يف ادا "اةب" الدو ال عنرف كنهنه ،إال ن رغبتهنا يف
ن ي تمه وجوداا اإلنساين بآخر حتبه دل عل وجودك .و نا ننه م ي ن مثنة من حتنب
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فقنند اختل ن خياهلننا مننند اةداثننة حبيب ناً لننه صننفات ول ن لننيس لننه مالمننش حمننددة إذ هنننا
تغننري بتغننري رؤيتهننا للعمننال .لنن ،القصننائد تبهننا لنندل ،اإلنسننان النندو لننيس لننه وجننه
خناص .طولنه وحعمنه واي تننه العامنة ال تغنري ول ن مالحمننه غنري واضنحة علن اإلطننالق
إذا ا ض ننح العين ننان واألن ننأل غ ُمن نخ الف ننر واألذن ننان ،وإذا ا ض ننح الش ننفتان ض نناع
العينننان .ول نهننا سننتطيع ن تعننايش مننع انندك الصننورة املبعثننرة ،و سننتطيع ن تننب هلننا
شعراً وحتتفظ به يف الصندوق ابميه إىل ن ي هر صاحبها اجملهول.
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بين الغزالن النادرة
التي يخشى عليها
من االنقراض
قع ننر القص ننة م يعرف ننه ح نند بع نند ،ول ن ننه ننون ان ننا حين ن كانن ن امر ننان تح نندثان.
جلسن ن املر ننان يف ذل نن ،العمن ن ال ننامين تب ننادالن ح ننديثاً ودين ناً اادئ ن ناً بع نند ن فتح ن ن

إحدامها الستار الدو يفصه ب ،ريريهما ستشف الوالدة .يف حعر كه منهمنا وليند.
بنندوان متقنناربت يف السن و بنندو كننه منهمننا ،ننعيد ًة ننا لننديها .مننرمي ُرضننع طفلتهننا الن
مستهنا اننند ،وشنني ة رضننع طفلهنا النندو مستننه ماجنند ،وعندئند ،نندل املمرضننة السننتار
ثاني نةً إذ قنندم وج مننرمي ينناور وجتننه وابنتننه ذات اليننوم  .وبر انتننه املعهننودة خننارج املنننال
خنند يننداعب وجننه ابنتننه الغننخ .لقنند كننان ،ننعيداً ننا رغننر ن وجهننه م يعننرب ب ن كثر م ن
ابتسننامة ر ينننة نا،ننب م ان ناً شننبه عننام كاملستشننف  .وبنندا ك نننه جننداا و عمهننا ال بننري
كثر م بيها إذ كان يف واخر ربعينيا ه بينما وجته يف مستهه عشرينياهتا.

وبعد قليه دخه وج شي ة .ه راشد طيفاً بيخ حر ،ريعاً وم يتعنرف علينه.م ينتش لنه
ن يشنناركه صننباحاً و مسننيات كمننا فعل ن امر امهننا .جلننس انندا البسننه الفنناخرة عل ن
طننرف  ،نرير وجتننه وكننان صننو ه يصننه مههم نةً واضننحة الن نربات م ن ورا السننتار .بعننداا
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ب ي ننام عن نندما ج ننا موع نند مغ ننادرة م ننرمي  ،ننلم علن ن ش نني ة و بادلت ننا العن نناوي والوع ننود
باال صننال القريننب والنندائر وكننه منهمننا نناد ُ نام هنننا ل ن حتنناول .وبالفعننه م معهمننا
الوعود املشنرتكة ثانيةً حىت طال األمد و او العشري عاماً.

اه كان ذل ،اللقا يف مستشف الوالدة منا شنعر انند هننا عنرف ماجند عنندما ر نه يف
رحلننة الطالبننات إىل دخننان؟ لقنند شننعرت بنننوا م ن األلفننة عننندما التق ن ن ارمهننا .،كننان
واقف ناً مننع بعننخ األش ن اص يشننر للطالبننات ( و هلننا عل ن وجننه اهصننوص) شننيا ع ن

إعادة صننيع النورق .كنان يبندو علينه ننه بال ناد قند ناو ،ن اةداثنة ،ولنوال ن حديثنه
املهين يشري إىل نه خري جامعة ملا اقتنع نه البد ن ي ون قند وصنه إىل ،ن الواحند
والعشنري علن قننه قنندير .م ي ن وجهننه غريبناً عليهننا .،ولننو هنننا ر ت ،ننيار ه اهض نرا

ذات الننرقر املميننا وان واقفننة باطم نننان خلننأل املبننىن لتنندكرت وجننه صنناحبها .ول نهننا م
فعننه ألن ،ننائ البنناص ن ناهل من مننام املبننىن .بننه لننو نننه كننان مر نندياً ن ار ننه الشمسننية
الفنناخرة العاكسننة ل ننه ش ن لتدكر ننه يف اةننال و نندكرت نننه بطننه يننوم اةادثننة وطننابور
األمننس الصننغري .كننان ثننوب ذلنن ،الشنناب ناصننعاً بش ن ه مبننال فيننه ،وكننان يبنندو مر ب ناً
بشن ه خميننأل .انه يسننتطيع صنناحبه الواقننأل إىل جانبننه ن حننا معننه فيعننرك من ُكمنه و
سبطنه علن ظهننرك واننو ير ندو انندك املالبننس الن ال وجند ننا كسننرة وال ثننر ألو دنننس؟
صنناحبه يبنندو إنسنناناً طبيعي ناً كوالننداا عننندما شنناهل ،كمامننه لننيس هلننا رار وثوبننه م ننوو
بش ه طبيع وبياضه قه م بياض ثوب اآلخر.

وفع ن ة شننعرت اننند بنناةرج عننندما ر ت ماجنند ي لمهننا ،و ن ن لننو هنننا م نننس عليهننا
حنندا الرياضننة النندو حت ننتفظ بننه يف املدر،ننة و لبسننه للمش ن يف وقننات الف نرا  ،ول نهننا
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كان نساك عليها ألنه ال يهمها ن يرن ابنر فتندخه بنه علن طالباهتنا ،ال يهمهنا ن
بنندو يش ننوقة الق نوام مننامه  ،لنندل ،فقنند ركتننه عليهننا عننندما جا هتننا ،ننارة رجواننا ن
صننحبها يف رحلننة الطالبننات ألن مدر،ننة العلننوم األخننرأ غائبننة .ول ن انننا كننان األمننر
خمتلفن ناً خاصن نةً جبان ننب ص ننديقتها الن ن ال ختل ننع ح نندا اا األنين ن ب ننداً يف املدر ،ننة ،والن ن
جددت ينتها قبه ن ركب الباص...
م ن ننر اننند إىل قنندميها لتتنندكر اةنندا ول نهننا شننعرت فعن ة مننا ومهننا ربضننان كبطتن
كسولت يف فرديت اةندا القبنيش املصنننوا من القمناش األبنيخ واملطنا  ،وشنعرت حبنرارة
اهع ننه ت ننا وجهه ننا .كم ننا ش ننعرت هن ننا ليسن ن مجيلن نةً و هن ننا ليسن ن م تمل ننة األنوث ننة
كصننديقتها .وعننندما الح ن نننه ي لمه نا ا ن ويوج نه إليهننا ااتمامننه بنندالً م ن ،ننارة

مدر،ننة العلننوم عننات ذلنن ،إىل نننه سش ن عل ن نفسننه م ن الفتنننة .وعننندما حتننر البنناص
عائن ننداً إىل املدر،ن ننة شن ننعرت ن يف لقائهمن ننا شن نني اً مبتن ننوراً ،وشن ننعرت برغبن ننة مبهمن ننة يف ن
بمعها به الام يف م ان آخر ستطيع ن س له فينه ملناذا مهنه صنديقتها ال املنة الايننة
وركا عليها.

السنناعة الامنيننة معهمننا يف منناك غريبننة و فرقهمننا ومهننا ال يعلمننان شنني اً ،ننوأ هنمننا قنند
يلتقيان ثانيةً يف املستقبه .ماجد يضاً شنعر ننه ُحينب ن يلقاانا بشن ه منا يف املسنتقبه.
لقنند  ،ن ن خميلتننه نننديها املتننوردي وبابتسننامتها العدبننة الدائمننة و لقائيتهننا ،وحبنندائها
املصنننوا م ن القمنناش واملطننا  .لقنند بنندت لننه كثننر انتمننا ً لننألرض م ن ميلتهننا .كان ن
ميلتهننا مجيلننة الشن ه يضننا واهلننندام ور ننا كثننر ناقننة ،ول ن كننان ننا شن يبعننداا عن
األرض الن ن يعش ن ن  .لق نند وقف ن ن ان ننا حت نناول ن ت ن نوارأ حي ننا ً بش ن ن ه غري ننب .لق نند
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سلح ب ه ما او مجيه م الغرة املتماوجة امل تلفة األلوان واملطلة م غطنا ر ،نها،
إىل الوج ننه املت ام ننه الاين ننة ،ح ننىت الق نندم اللتن ن انس ننابتا با،تس ننالم للع ننورب األ ،ننود
الشفاف واةدا الالمع .ك اا ا توارأ خلأل كتأل ميلتهنا وحتناول اال،نتماا إىل منا
يقول بعينيها اهعنولت  ،انه اندا خعنه م إحسنا مبنال فينه بوجنود رجنه علن مقربنة
منهننا؟ ملنناذا انندا اإلحسننا املبننال فيننه بوجننودك اننو و ميليننه؟ م ننر رج نالً م ن قبننه؟ مننا
األخنرأ ف انن واقفننة سن ل عن األشننيا بااتمنام و لقائينة ،و سننت ذن بن الفيننة والفينننة
يف مقاطعتننه لتس ن ل الطالبننات إن ك ن قنند فهم ن مننا قالننه .وكان ن االبتسننامة التلقائيننة ال
اد فارق شفتيها..
بري ننة كاألطفننال ..ابنندب هلننا كثنريًا ،شن

مننا فيهننا يقر ننا إىل الطبيعننة ومن ك إىل نفسننه.

وعندما خط خارج القاعة عاد ،ريعاً إىل م تبنه منع ننه كنان يريند الوقنوف منام البناب
اهننارج لريااننا مننرةً خننريةً قبننه ن غننادر .ك جلننس مننام م تبننه مف نراً .ويف ة ننة ف نرا
ذاننين ننام إال من شن واحنند نرا أ لننه نننه رآاننا قبننه ذلنن ،،و نننه  ،نريااا بعنند ذلنن ،إن
كان يف العمر بقية...
مننرت يننام و شننهر وانندك الفتنناة ننرو يف الغابننات اهضنرا  ،ويف املننروج املااننرة بن الغناالن
الن ننادرة والن ن سشن ن عليه ننا من ن اإلنقن نراض ،ننرو حب نندائها املن نريش ذا وبث ننوب حري ننرو
ينساب بنعومة عل جسداا ،وعل ثغرانا ضنح ة مرحنة ويف خنديها نورد مجينه ،وفنوق
كتفيهننا ويف اهل نوا تمايننه خصننالت شننعراا اهننايل م ن األصننبا  .وظل ن ننرو و ننرو.
ننرو ننارةً مننارةً بننه فتلتفن إليننه ك مننه طريقهننا ،و ننارةً حنننوك ،ول نهننا ال صننه إليننه وال
يصه إليها..
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ل نر ناق إىل رؤيتهنا ثانينةً .ل ننر حبهنا صنورةً مجيلنةً لننيس إال ،و ثلهنا طيفناً مجنيالً حيننب
ن ينراك بن الفينننة والفينننة ،ينراك فقننط ويبتسننر ملننرآك .م ي ن مننا بننه عشننقاً المننر ة قنندر مننا

كان لصورة مجيلة م صور الطبيعة يتوق إىل رؤيتها ثانية .ول األيام نر عنيندةً عصنيةً
يتوعد كه يوم منها ايد م اال،تحالة ،ول نه يُطم نفسه نه قد يتا لنه ن يراانا يف
رحلننة املدر،ننة يف العننام القننادم .ول ن املدر،ننة ُلغن الرحلننة يف العننام التننايل ويقنندر لننه ن
ي ننرت عمل ننه يف امل ننان قب ننه موع نند الرحل ننة امللغ نناة ،ويتح ننول انت ننار الفرص ننة القادم ننة إىل
إحبا صغري ،و بد املشاغه اليومية درو ذكرأ ذل ،اليوم شي اً فشي اً.
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أحب أن أعرف
ك أشياء
عن ِ
كثيرة
رداً عل ن ختننيالت ،ننارة ثنننا عننودة اةافلننة ن م ن دخننان مهس ن اننند بتلقائيننة وا ن
لتف ب الفينة والفينة صوب الطالبات حدر ن يسمع شي اً:
آنننا كننرك الرجننال املر ننب يننادة ع ن الننال م ،وال احننب الرج نال الرقي ن  ،ومسننتحيه ا نناوج
واحد صغر مين يف يوم م األيام ،يعين اكبح مجا خيال.،
وم نندب اننند فيمننا قال ن ول نهننا م عننرتف ن ذوقهننا واجننه عاصننفةً كبننريًة قبننه قليننه
كادت ن صدعه.
ما اظ انه صغر من ،،وإن كان صغر فعالً فالفرق كيد بسيط جداً.
عرف مقاييس الاوج املثايل يف ن رو.
وابتسم ،ارة وصمت  .كثرياً ما ناقش اجملموعنة يف املدر،نة عن اندك األشنيا وكثنرياً
مننا صننادف ف ننار اننند شنني اً م ن التننندر ألهنننا ننرأ ن النناوج املنا،ننب بننب ن ي ننرب
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وجته نمسة عشر عاماً عل قه قدير ،فإن م ي
وإال نقل حب الرجه و دليله لاوجته.

فبعشنرة عنوام وال ننا ل بعند اندا

التفت ،ارة فع ة و ،ل بفضول:
اش قال امسه؟
ويف اةال خدت اند شحد ذاكرهتا ك اات ر ،ها قائلةً:
ما ادرو ،او قال امسه؟
ال ،املدير قال ،ل ما اصدق ان ،نسي .
ننر وابتسننم اننند بنربا ة ،ك التفتن إىل النافنندة بعينيهننا الوا،ننعت الربي تن
وابتسننم
و خدت حتاول التدكر م جه معلوماهتا اهاصة ول نها م نعش.
ال ون خارج النافدة مضا بشمس لطيفة يف ذل ،اليوم م يام مسنتهه الشنتا  ،ووجنوك
الطالبات املرحةُ تلف يف مجيع اال ااات ،وكان مههماهتر الن صنبش ماععنةً حيانناً
نوت حمننر البنناص.
ن يت بننال انقطنناا فتقتننه صننم املسننافات الصننحراوية الطويلننة ان وصن ُ
ابتسم ،ارة لدل ،ال ون وا رمقه م مقعداا ،ك التفت إىل اند:
ُبو ثر علي ،وايد.
ستنعد ا دائماً:
و نهدت اند ك قال اهالصة ال
ُ
م ما ينقصها ش  ،وعايشة ،عيدة مع ابوو ،وهلنا قيمنة كبنرية جنداً عنندك ،قيمنة بناق

النسوان ما حيصلوهنا.
قالته ننا وان ن نص ننرف ببص ننراا عن ن ص ننديقتها .ل ننر حبن ن ن نف ننرد بف را ننا يف ذل نن،
امل ان املتحر الندو يعن بالبشنر .إن يف ر ،نها شني اً انائالً ناد ننو ُ بنه خميلتهنا ،شني اً
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ا ننائالً ري نند ن ص ننم و س ننتوعبه ش نني اً فش نني اً ..ال س ننتوعبه فحس ننب ،ب ننه و س ننتمتع
با،ننتيعابه ، .،ننارة ص ننديقتها املقرب ننة ال ش نن ،يف ذل نن ،،ول نه ننا ال س ننتطيع ن طلعه ننا
عل كه ش

دفعةً واحدة.

***

فع ن ة يشننرق وجننه الطفلننة ،لقنند وجنندت مننا رينند ن فعلننه :رينند ن صنننع بيت ناً .عنندل
جلستها و ركا بصراا .إهنا ف ر ي وضع اللبنات البال،تي ية الصغرية .علر هننا يف
كنيس شننفاف ،ول ن ين وضنع مهننا ذلنن ،ال ننيس؟ منا لبن ن نطلن إىل غرفتهننا.
تعننه إىل امل تننب البنفسننع  ،سننحب ال ر ،ن الصننغري م ن مامننه ،رجننركُ إىل اهاانننة،
ضعه مامها و صعد عليه ،قأل عل صابع قدميها و رفع ر ،ها و د ذراعيهنا إىل بعند
ب م يريد الوصول..
نقطة ستطيعان الوصول إليها ،مهمة شاقة ول نه د ُ
ن ننرأ طن ننرف ال ن ننيس ،سن ننحبه حنوان ننا فيضن ننرب صن نندراا و ن نناد فقن نند وا هنن ننا ،ول نهن ننا
تما،نن .،نننال واننو بن يننديها ،ن ننر إليننه بسننرور ك ضننعه علن األرض .سننش الغبننار
العننال بيننديها من ال ننيس يف مالبسننها وان ن ننر إليننه و بتسننر ،اآلن سننتطيع ن صنننع
بيتاً.
***
يف املن ننال طننه ماجنند م ن بنناب غرفتننه املغل ن إال يننا ي ف ن هننروج ر ،ننه ،و ،ن ل مننه مننا
ريد.
م ،ننيلة عل اهط.
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خنند ماجنند حشن بغننري محننا إىل اهلننا أل .إن عمتننه تصننه يف وقننات ال ختطننر لننه عل ن
بننال ،مثننه انندك اللح ننة ال ن يقننر فيهننا كتاب ناً واننو يبتسننر ك يسننر ُ عنننه كننه ،ننطري يف

يبتسر طوال الوق  .لقند ابتسنر كثنرياً الينوم ،وكنان يريند ن يواصنه القنرا ة ك
صورة عله ُ
السرحان واالبتسام إىل ما ال هناية له لوال ا صال العمة .واو ال ي رك عمته ،بنه كثنرياً منا
نبننه ضننمريك ألنننه يشننعر نننه حيبه ننا كث ننر م ن مننه .ول نننه بننالطبع ال يش ننتاق إليهننا نندك
الس ننرعة ،وال يض ننريك ن حض ن األ ،ننبوا دون ن يس ننمع ص ننوهتا .ول نه ننا نناد ال ع ننه
اليوم حض دون ن ُسمعه صوهتا اةنون ،ودائماً يف وقنات غريبنة ال يتفنوق عليهنا حند
يف اختياراننا .واننا ا ن ذو تحنندث إليننه حبناهن ننا املعتنناد .م ن اهننط اآلخ ننر خنند ماجنند
يستمع له إىل عتاب عمته عل غيابه الطوينه عنهنا وعلن عندم القينام بنادرة اال صنال
ا لتحيتها واالطم نان عليها ك إىل كثري م القصل ال حدث مؤخراً.
بع ننداا ع نناد نطوا ننه املت ا ،ننلة إىل غرفت ننه وا ننو يتث ننا ب .لق نند ف ننرتت رغبت ننه يف الق ن نرا ة
نب يف االبتسننام فقننط .وال مننانع م ن النننوم .امتنندت ينندك قبننه ن
واالبتسننام ،و صننبش يرغن ُ
ت نند وضننع ينند رجننه نننائر إىل ر املصننبا جب نوار الس نرير ،وحتن ضننوئه قبننه ن ينطف ن
ملع صور ان مربو ان ،صورة المر ة نصأل كتب حتتها نط طفويل " من نيلنة" ،وصنورةُ
طفل مجيل  .االبتسامة علن شنفتيه منا ناال كبنرية .وعنندما صنبش وحينداً يف ال نالم م
يتوقننأل عن االبتسننام .و،ننر كثنرياً يف عنندد من الصننور الدانيننة وكننون صننوراً خننرأ غرياننا
خدت تالح يف ذانه ك باط ت حىت انغلق عيناك وغاب ع امل ان.

كالعننادة اململننة خنندت اننند صننحش دفننا ر الطالبننات .كانن شننعر هنننا خننائرة القننوأ يف
لن ،السناعة .وكانن ضنع عالماهتنا اةمنرا بصنرب وا،تسنالم علهنا ُنهن لن ،اجملموعنة
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م ن النندفا ر فتن ناُم قريننرة الع ن رغننر صننوت األور النندو يعنناف عليننه خواننا األصننغر يف
الغرفة اجملاورة .لقد كان صدر منه صوات مشتتة لالنتبناك إذ ن خاانا ينتقنه من ةن
إىل ة ويبدو يف حماولة جادة لت ليأل مقطوعة مو،يقية خاصة به.
آخننر دفننرت غلقتننه اننند وظلن يسن ةً بننه قلننيالً وف راننا ،ننار بعيننداً جننداً رغننر املو،ننيق
املتننناثرة النغمننات والقادمننة من غرفننة خيهننا .كانن قنناوم صننورًة مننا مننند البدايننة وال نناد
قوأ عل االنت ار إىل ن ضع الدفرت األخري م انه فنوق بناق الندفا ر لتستسنلر لتلن،
الصورة و غيب يف عام دخلته مؤخراً جداً ،ذل ،الصبا فقط..
اقرتب الدفرت من فمهنا وا،نتقرت حافتنه عنند شنفتيها بينمنا عيناانا ن نران إىل شن غنري
حم نندد بعله ننا رف ننع عينيه ننا قل ننيالً ليس ننتقر بص ننراا ان ننا  .بص ننراا ك ننان معطن نالً يف ل نن،
ندأ وركنتنه كمنا
اللح ات ،م ن حباجنة إلينه لندل ،فقند ر،نلته إىل فنوق علن غنري ا ً
ُرك السيارة بعد ن حتمه صاحبها إىل وجهته..
وجهته ننا كان ن ن بعين نند ًة جن ننداً ،يف منطقن ننة بتا ان ننا بن نناص املدر،ن ننة يف ،ن نناعة و كثن ننر...
انننا  ...انننا جننداً ،حين ذلنن ،اةنندث .ااتمامهننا م ي ن مننا ا،تشننفته ،ننارة فقننط،
به انا ش

م وال نوو ن خترباا به ،ذل، ،راا اهاص جداً جداً .

حنندث ذلنن ،مننر يف ذلنن ،الصننبا  ،صننبا الرحلننة .املننرة األوىل كانن مبهمنةً االتهننا
اند وم ست لل منها و ش  ،ول املنرة الثانينة كنان من الصنعب االهنا .قبنه ن
ختطننو إىل اهننارج خلننأل الطالبننات التفتن
مرةً خرأ..

شن ر ذلنن ،الرجننه النحيننأل وحنندث الشن ُ
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" م ن ن ن ؟ حننب ن عننرف عن ن ،شننيا كثننرية ،بننه كننه ش ن  ...كننه مننا فينن ،يثننري
فضويل بشدة ..ول نين  ،ل م نن وكن ين ال عرفن ،،منع ين شنعر ننين عرفن ،منند
م ن بعينند .البنند نننين عرفنن ،وإال ملننا شننعرت ب ننه انندك األلفننة حنننو  ،وانندا االبننداب
الدو ال قبه يل به..
كنناد جننام ننننا حتمننا ر ين ننا بعض نننا بعض ناً كث نرياً يف املاض ن ح ننىت صننبحنا ي ن لأل ح نندنا
اآلخر .به كاد جام نه البد ن ن ون قد ر ينا بعضنا بعضاً مند الطفولة األوىل..

نننا لعبننا ،نوياً

البد ننا كنا يف روضة طفنال واحندة ،بنه ويف صنأل واحند ،وآك ُند شن
وضح نا معاً مرات عديدة ...
لقد لعبنا "اهشيشة" ،وكن ،تطيع ن جد بسهولة ينما اختب ت...

وال بنند ننننا رجحنننا ،ننوياً .والبنند نننين دفع ن بنن ،بعيننداً و ن ن عل ن األرجوحننة ،ن ن
طلب ن ذلنن .،والبنند نننين دفع ن بنن ،بقننوة ذات مننرة و ر،ننلت ،باألرجوحننة بعيننداً جننداً
جداً ،املرة لو املرة حىت ،قط يف إحدأ املرات ،و خدت ب ...
ب ي كثنرياً بعينين ،العنا بت اللتن ال بند ننين ملتهمنا طنويالً حنىت آملنين ذلن .،وال بند

نننين قبلتنن ،و قبل ن ركبتنن ،ا مننرة بفعننه الصنندمة كيمننا ُشننف  ،نريعاً .ك ،ننرعان مننا
انطلقنا برو ونضح ،ثانيةً ..عرف عيني ،عندما ضح ان...
ك ال بد نين وقع وح ي ركب بقبلة بري ة من...،

ذكر لن ،العينن يف ابتسنامتهما وب ائهمنا .إهنمنا م لوفتنان جنداً لندل ،عرفهمنا و شنعر
باالبداب إليهما ..كما شعر باالبداب إلي..،
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ليتننين بق ن معنن ،كثننر م ن ذلنن .،ليتنننا ال نفننرتق ..وليتنننا إذا كننان ال بنند م ن ف نراق ن
نلتق ثانيةً ..ول ين شعر بقوة ننا ،نلتق يوماً..
إذا م نفعه فال بد ن حب عن ..،صدقيين  ،فعه".

كان ذل ،حدي العيون الدو بادلته منع ذلن ،الشناب عنندما التقن عينامهنا .ال علنر
إن كانن ن عيناا ننا مه ننا اللت ننان قالت ننا ذل نن ،م عين نناك ،ول نه ننا عل ننر علمن ناً يقينين ناً نن نه قي ننه
باةرف ،كه ل ،املعاين قالتها عيناك و يدهتا عينااا و الع س .شنيا غامضنة غامضنة،
وواض ن ننحة واض ن ننحة ،ش ن ننيا ُفه ن ننر فق ن ننط وال ُن ن نرتجر إىل كلم ن ننات ...ي ن ننار اائ ن ننه م ن ن ن
اهصوصية...
كانن لنن ،األلفننة غريبنةً جننداً مننع هنننا ال ن هنننا ر ت ذلنن ،اإلنسننان من قبننه .وم ن
جنه حندي العينون ذا غنريت الصنورة القدحنة الن حتتنه ذانهنا عن رجلهنا املسننتقبل ،
و باألحرأ طورت ..صبش هلا وجه حمدد! وجه ذل ،الش ل النحينأل .شن غرينب
وخمعه ،ألهنا م رك إال مرةً واحدةً م املؤكد هنا ل ت رر...
وإن ن بشدة ن ت رر.
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والرجل يغوص للوى األعموافو هصتوا ورا أو مواءو والفقاعوا
لووة.
وونين .لنووا يوورش األشووياء موون خ و ل
خوورم منووا من و
يعيشها مون خو ل الغ لوة .ال يعورف ملمهوها اليقيقوي وهوص
يت الهطح ..حتى الهطح بعيد هناك مدش بينا وبينا..

كفةُ املياان يف م ان عل  ،تطاول إىل السما ..

وكله ننر ان ننا معلق ننون ،ول نننهر ال يس ننتطيعون ن يُرجح ننوا ال ف ننة .ال يس ننتطيعون ح ننىت
حاحتها ،جمتمع  ،مهما اثرت الوجوك امل لوفة..
وال فة انا ىب اهلبو و س ر م ابميع .يضيع فيها ابميع و ه فارغة..

وي ن ننه ان ننو انن ننا حت ن ن ،ن ننطش األشن ننيا  ،صن ننلته بالن نندنيا فقاعن ننات فارغن ننة تفعن ننر عنن نند
السطش...
يوم ابمعة خدت انند سن ل خاانا عن خبنار عملنه و سنتمع بشنغأل إىل منا يقنول إذ
نأل خيهننا يف
ن خبننار عملننه مسلسننه طويننه ابعتننه معننه ُمند وظننأل .و ثننري محا،ننها مواقن ُ

مواجهة الفوض والتسيب ،واو إىل حد ما قا،ر مشرت بينهما.
وش خبار شاا ؟ ةد ة يرو البي الساعة عشر ونل؟
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اات نور وجة خيها ر ،ها وقال وا رفع خسةً إىل فمها:
وم او شاا ؟ ك ن ،معاار يا اند .نا ل ع نل عمرو واعنرف اللن عاجبن ،يف
خبارار.
يضح ،فيصه واند وبيب فيصه دو :
ال ،بد حياول يتر كثر يف الشغه ألنه طمعان يف رقية.
رقية لشنهو؟
مدير.
مدير؟ وان ؟ ُمب ان األح حب ر ا ل فا ة؟
يبتسر فيصه:
واألقدمية والت صل ل نه يدرو اين ما رض مجيع األطراف ويتوقع اهنر يتعاو وين.
وان بتقبه االوضع؟
مننب مت كنند م ن ن وقعا ننه صننحيحة ،ل ن لننو كان ن صننحيحة عتقنند اين مننا اعننرف
شا،وو ،فعالً ما عرف شنهو العمه ..نا ما احب املشاكه مثنه منا عنرف  ،ومنا قندر
صغر نفس لدرجة اهلواش مع املسؤول عشان منصب.
ادو مش لتنا ،إحنا عقه يا بب.
ان ؟
ان ؟
ان ؟
ان ؟

ان ؟
ان ؟
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لفت اند جاعةً وا سمع ابمع الدو ا ف يف ح مه ضداا بتلن ،ال لمنة و بعهنا
بضح ات خمتلفة األحعام ،ك سا ل بربا ة:
آنا مب عاقلة؟
و فه فيصه باإلجابة:
ان ،اعات ندفع بسرعة ،وين ،ووي العقه.
و مام وجه اند املصدوم ضاف:
ال ختاف  ،ان عاقلة ،بس ما اظ ان ،عاقلة وايد.
صمت رفضاً لل الم ب ربيا مصطنعة فواصه فيصه:
بس طبعاً ان حليوة ،وطيبة وايد ،وطموحة ،وك ن ،الب

.

ابتسم ك ،رح قليالً:
ىن ،ىن عرف الل بيصري يف إدار ر يف املستقبه.
ون رت إىل فيصه ول ادا نس املوضوا ووجه ااتمامه إىل صح السلطة.

يف املدر،ة خدت اند ناقش املوجهة يف إعنادة الن نر يف بعنخ ،ناليب ندريس العربينة
وم توصه إىل ش مقنع للطرف  .كان ،ا نقاشها ن منادة القنرا ة ينبغن ن عطن
يف املدر،ننة للتمنري علن القنرا ة فقننط ،ومننع ذلنن ،فننالطالب يتوجننب علننيهر كننه عننام ن
يستدكروا موضوعات مثلنة ال تناب لالمتحنان النهنائ ليعيبنوا ،ن لة غيبينة عنهنا وك هننا
م ننادة الت نناريخ و ابغرافي ننا ،ال ح ن ن ننوفري وقن ن الط ننالب ال نندو يقض ننونه يف ا ،ننتدكار
ح ننداث املواض ننيع ال ن ال م ن مهيته ننا إال يف كوهن ننا وع ننا ًا مؤقت ناً ي ننتعلر الط ننالب م ن
خالله القرا ة؟
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ك شننت من ن مننناا اللغننة العربيننة ال لقن االاتمننام ال بننري النندو لقنناك بعننخ املنواد
األخننرأ رغننر ن مشنناكه علننير العربيننة واضننحة وضننو الشننمس .وال ععننب ن لتف ن
إليها الطالبة ال طلب منها ن تب عل السبورة مجلة ا كلمنة " هنر" يف ول ينام
عملها و قول بعد ن كتب حرف التا :
"ال ا ُم ش طة ونقطة واال ُم نقطة بس؟"
وعندما رفع املدر،ة ابديدة حاجبيها داشةً وملا سنتوعب املوقنأل عنادت الطالبنة إىل

السن ننبورة و كمل ن ن ال لمن ننة ف ان ن ن " ضن ننهر" ،عندئن نند اختن ننربت انن نند بقين ننة الطالبن ننات
وصنندم ألن الس نواد األع ننر منننه ال حيننا ب ن اةننرف وال ينط ن إال حرف ناً واحننداً اننو
حرف ال ا  .عندئد ،عل يف دفنرت مالح اهتنا إشنارًة إىل اندك املشن لة وبند ت حتناول
عالجها ا ومشاكه خرأ كثرية اكتشفتها فيما بعد.
آعرف لفظ "ال اد" ل ما احب...
ليش يا عليا؟؟؟!
،تح  ،البنات بيقولون إين فلسأل.

ومع ذل ،يؤيد كثريون بند علنير اللغنة االبلياينة منند السننة األوىل لتشناغب العربينة قبنه
،سها..
واملوجه ننة ال س نناعداا كث ن نرياً عل ن ن االنطن ننالق للتط ننوير بطريقته ننا اهاص ننة ،و ص ننر عل ن ن

اإلش ن نراف املهن ننيم حن ننىت عل ن ن طريقن ننة كتابن ننة حتضن ننري الن نندرو  .ول ن ن التحضن ننري ش ن ن
ش ص حتب ن تبه حبرية و ن رأ فيه اإلشارات الش صية واأل،هر غري املر بة...
الن ام الصارم الدو وجد لضبط املهمل حيد م انطالق املتفوق .
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ماجد يضا لدينه مشن لة .ويف الواقنع ن اندا لنيس شني اً طارئناً وإمننا انو األصنه الثابن ،
وعدم وجود مش لة او الشن الطنارو  .مشن لته ُمامننة ،وان مشن لة اإلنسنان الندو

قصننر ال ننروف ع ن احت نوا طموحننه و حالمننه .الواقننع يقننول إن الرجننه بننب ن يعمننه،
وواقعننه اهنناص يقننول إنننه يرينند ن يننتعلر شننيا حيا ينةً كثننريةً قبننه ن يسننتطيع قنندمي عنندد
من ،نناعات يومننه للعمننه .ولنندل ،فهننو يضنني ذرعناً ب ننه شن ويف نر يف الت لن ع ن
اندا العمننه .ر ننا اننا جمنناالت عمننه خنرأ قننرب إىل دائننرة ااتمامنه ،ولننو كننان يف ذلنن،
مغامرة بفرصة رؤية ل ،الفتاة يف العام القادم ،إن صح

سمية مغامرة.

عمته انا اليوم .اا ا قتحر عنليه غرفتنه و نتناا عننه ةافنه .حنىت ينام ابمعنة ال ينبغن
ن قىب يف الفراش إىل الساعة التا،عة صنباحاً! لسننا يف ث ننة عسن رية ول ن وامنر نيلنة

يصعب التحايه عليها .وخالل دقائ ينال إىل املطبخ ابعاً رائحة العصنيدة الن صننعها
عمتننه ،فه ن ،ننلطانة يف بيتهننا وبي ن خيهننا حي ن ُنايش كننه اهنندم ع ن طريقهننا إذا مننا
ار أ مااجهنا ن طهنو .ومنا إن ضن يف الطهنو حنىت يتشن ه طُعمهنا الندو ال سينب.
دائم ناً تنندب رائحننة طعامهننا اللدينند م ن ينندخه املطننبخ فيقننأل ادثتهننا فتسننلمه امللعقننة

ليتوىل قليب ما عد م الطعام..
وانا اننو ماجنند حسن ،بامللعقننة اهشننبية ويقلنب الطحن ا مننر امل لنو بالسن ر والاين
واهليه والاببيه ،و نصرف ا إىل إعداد القهوة .ادا او عيبهنا األكنرب القندمي ،وجودانا
يف املطبخ يش ه خطراً عل كه م يدخه عليها .ويدخه ابرااير ويضح ،علن خينه
الدو اصطيد ،فتقرر العمة ،نراً ن علنه صنيد األ،نبوا القنادم .وغالبناً منا حينرتق الشن
يف عهدة اآلخري فيناهلر اللوم والتقرينع ،واندا خطنر آخنر ينسناك ابمينع حنىت يقعنوا فينه.
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ول ن العص ننيدة ال حت ننرتق ا نندك امل ننرة ب ننه يل ننتر عليه ننا ابمي ننع وي كلوهن ننا بش ننهية ش ننديدة
وخاصة األهل الدو يستح خته ال ربأ عل يادة ياراهتا املثمرة.
سنتيقظ انند من الننوم عصنراً و تمطن ك هتنر غننادرة الغرفنة فتفاجن بر،ننالة ملصنقة علن
با ا:
ّادي
أختى العزيزة هن
أرجو أن توقضيني الساعة 5
يجب أن أذهب إلى النادي
أخوك الحبيب سعد

حىت ن ؟ اندا السنعد ال يريند ن ينتعلر ،امناً كنبعخ طالباهتنا! نتناا الورقنة و تنب لنه
خرأ:
،عود،
بب ن نتعلر ال نرر خطنا  ،وكنان اال فناق بينننا ننين ال نفند طلبا ن ،امل توبنة إال
إذا كتب بلغة صحيحة ،وقد ،احمت ،مر قبلها ول ،احم ،ادك املرة!
وا هن إىل غرفتننه و لصننقتها علن البنناب ،ومننا إن مهن بننالعودة إىل غرفتهننا حننىت مسعن
السنناعة نندق .الدقننة األوىل رب تهننا ،الثانيننة ..قننررت ن تعاالهننا .عننند الثالثننة وقف ن
مننرتدد ًة ،ك انطلق ن مننع الرابعننة إىل غرفتهننا .اهامسننة مسعتهننا وا ن غل ن البنناب خلفهننا،
ول نها خرج ،ريعاً وا ن ر إىل الساعة ،قد ي ون األمر ااماً..
ول نننه ل ن حينناول االنتبنناك مسننتقبالً إذا م سسننر شنني اً ..ننرتدد قلننيالً ك ش ن بنناهناام إىل
غرفته و فتش بابه بغضنب ،و ؤنبنه علن نرار اهطن الندو يسنببه عندم التميينا بن حنريف
ال ا والضاد..
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يفتش ،عد عين ناعست ومتسائلت ال فهمان ما يدور حوهلما فنال ند انند بنداً من
إلقننا حقيبننة النننادو عليننه علنه يتنندكر موعنندك .عندئنند فقننط يفهننر كننه شن  :إهنننا طريقننة
اند ال ال تغري يف التحايه عل قراراهتا.
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ما خبرنا
الوق مسنا ً وجنو املطنبخ ملن

برائحنة الدجاجنة الشنهية الن خترجهنا مارينا من الفنرن.

وإذ حتادث اند مها عل منضدة املطنبخ ين يت صنوت مو،نيق من مسنعه ،نعد .علن
املائدة خبنار و خبنار ،اجتماعينة، ،يا،نية ،ف ااينة ،فضنائحية ..و تناج رائحنة الدجاجنة
املش ننوية م ننع ص ننوت الض ننح ات ومو ،ننيق  ،ننعد الن ن ركه ننا يف الص ننالة و خ نند يرافقه ننا
بقدميننه إذ اننو جننالس قننرب ختننه إىل املائنندة ومننع مههمننة ماريننا ب غنيننة فلبينننة .امل ناي ال
ينقصه إال ش

واحد.

مرمي ،اند! وين عشاكم؟

ذحبتونا م ابوا.

اا قد اكتمه املاي  .و قرتب خطوات راشد الثقيلة ،وين ر إىل ،اعته:
قاعدي ،والأل وضح ،واحنا جواعة.
اقعد راشد ،اة بنحط العشا.
بنعد اليوم نتعش يف املطبخ؟
ويستنش ابو املشبع برائحة الشوا ك يلتف إىل ماريا:
ان اليوم شاطرة يا ماريا ،شغل ،ام.
بابا..كه يوم نا فيه شغه ي .
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ال ،بس اليوم شغل ،وايد وايد ي  ،حس م شغه ماما.
وياداد ضاح ،ماريا و بتسر مرمي:
ما علي ،م بابا ،بابا اليوم وايد جوعان.
بابا كه يوم الساعة انية وايد جوآن ،ماما.
حيندث األب جلبنًنة كبننريًة قطننع كننه املواضننيع السننابقة واننو بلننس إىل املائنندة ،ك يصننم
صننمتاً شننديداً عننندما يوضننع العشننا حننىت ينتهن من طعامننه ،ك ينطلن إىل مسننتقرك مننام
التلفايننون .و نندخه األم منتعننع األب و تننابع معننه املصننارعة اةننرة ..إذا م ي ن مننا رينند
ف رد ما ي ون.

و تس ع اند قليالً ك نطل إىل دفا راا و قض معها وقتاً طويالً .غداً حتندث إىل اندك
الطالبننة ،غننداً شننر انندك املالح ننة إىل لنن ،،قطع ناً ل ن فهمهننا ،الطالبننات ال يفهم ن
بسرعة ،و ر ا ،حن ال نُفهمه بسرعة؟
غننداً  ،ضننطر إىل ذكننر انندك القاعنندة للمننرة ...األلننأل؟ ر ننا .اننه الطننالب غبيننا ؟ م ن
املننناا صننعبة؟ م ننننا فاشننلون؟ غننداً حنناول ن فهننر ذلنن .،كننه مننا عرفننه ننننا البشننر

عقولنا ختتلأل ع بعضها بعضاً اختالفاً كبرياً .انا عام كبري يف دما كه مننا .كنه مننا
يننرأ األشننيا بنناللون النندو يصننبغها بننه عقلننه .عقننوهل صننب األشننيا بلننون ال عرفننه ،ال
عرفننه عل ن اإلطننالق .وال عننرف إن كننان بعضننه يننرأ لننون عقل ..كننه مننا عرفننه نننين
اآلن ريد ن نام ،غداً ف ر يف ذل ،،غداً فعه كه ش  ..غداً...
يف املدر،ننة وقف ن الفراشننة عننند بنناب غرفننة املدر،ننات املفتننو مشننمرة ال م ن وبإحنندأ
يديها م نسة ومقشة وباألخرأ جمرفة وقال بنغمة جمُهدة وا ن ر إىل اند:
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املديرة بي ،يا  ،اند.
بيين؟ ليش؟
ما ادرو واللنه ،ل آنا شف مرة دخه حعرهتا م شوو ...ك هنا ُم بنية.
لق اند بدفرت حتضرياا ومض خارجةً شيعها ،ارة بن رة شد األ ر.
يف م تننب املننديرة جلسن اننند قننرب املننر ة الن عرفتهننا املننديرة ب هنننا م طالبتهننا مننىن عبنند
ال رمي ،وانت رت.
والدة مىن قول ان ،طرديت مىن م الصأل بدون ،بب.
ُمب بدون ،بب ،كان فيه ،بب واو اهنا مهل الوظيفة مرات متتالية.
والتفت إليها املر ة:
يف املرة الل عاقبتيها فيها ما كان الدنب ذنبها.

ا مهل شوو م مان ،ل
ذنب م إذن؟
بص نراحة يننا  ،ن اننند احنننا مننا مسعنننا ع ن مدر،ننة عاقننب طالبننة ألهنننا مننا قنندر تننب
شعر.
والتفت املديرة إىل اند لرتأ ما قول.
آنا ما عاقبتها ألهنا ما قدر تب شعر ،ل
املفروض حتاول سويه.

علشنان امهنال الواجنب عندة منرات ،كنان

ل الشعر ما يعترب واجب منايل.
إذا املدر،ة طلبته ي ون واجب منايل.
والتفت املر ة إىل املديرة و ،ل ،اخرةً:
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إنتو دخلتوا ليأل الشعر يف املنه السنة؟
و نهدت املديرة وامتنع ع االجابة فعادت املر ة إىل اند ،فتنهدت ادك يضاً:

ل اإلنشا يف املنه كه ،نة ،والشعر الل طلبته منهر واحد م مواضيع اإلنشا .
ما خربنا! عمرو ما مسع ان الشعر م مواضيع اإلنشا  ،ويف االعدادية! كنا
ن تب مواضيع ع الوط  ،ع املطر ،ع  ..يعين شيا م االنوا.
غري الام اللنه يسلم ،،ادو النوا م ال تابات ما عاد ينفع حد ،وعشنان االسنبب

آنا حاول يادة قدرة الطالبات عل اال،ت دام اهالق للغة...
ل نه صعب ،بن ما قدرت تب بي واحد ،ألنه يعتمد عل املوابة ،إذا ما
انوجدت املوابة اشلون اإلنسان ي تب شعر؟
اخننىت ،كننان ينطلننب منننا ،نناعات واحنننا طالبننات ن تننب قصننة قصننرية يف منننه اإلنشننا ،
ادو ُمب ش جديد.
القصة ،هلة ،ل الشعر...
صدقيين ،ما طلب منهر ي تبون شعر مثه شعر املتن واال البحرتو و حىت مثه شنعرا
ااأليام ،كه الل طلبته منهر قطعنة شنعرية من ،ن ،نطور ،حيناولون ي تبنون و شن ،
ومننا كننان يف نين إين حا،ننبهر عل ن مسننتوأ شننعرار ...ويف طالبننات عمننرار مننا ف ننروا
ي تبننون شننعر ويننوم كتبننوك كموضننوا إنشننا اكتشننفوا ان عننندار موابننة حلننوة ..وقبننه مننا
كلفهر ب تابة الشعر قرينا مع بعخ مناذج وايد ،وكتبنا قصيدة مجاعية عل اللو ..
ل بن مب مواوبة وخالص ،اه معىن ذل ،اهنا نطرد م الصأل كه
حصة انشا ؟
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هتي ن ت اننند لالنص نراف ومه ن باإلجابننة وا ننو حتنناول كننتر ضيق ننها ول ن وصننه ص ننوت
املديرة قبه صوهتا:
انت رو يا اند شوو م فضل...،
والتفت إىل األم ك إىل املدر،ة و كمل :
احنا كلنا نسع ملصلحة الطالبات ،فما يف داع للعدل الل ما فيه فايدة.
يرضي ،إن بن نطرد كه يوم؟
بنت نن ،م ننا يف داع ن ن نط ننرد ألهن ننا بتسن ننوأ الواج ننب املطل ننوب منهن ننا وان ن ن ي ننا مهن ننا ال م
ش ننععينها اهن ننا ب نندل جه ننداا يف دا الواج ننب ،واألخن ن ان نند من ن طي ننب املدر ،ننات
ومستحيه طرداا مرة ثانية ،وخل مىن اخد مهلنة ،نبوا ثناين عشنان سنوو الواجنب،
وإذا حاول وما قدرت كيد اند بتساحمها.
معىن و كمل :
وقبه ن فتش اند فمها ب لمة ر،ل هلا املديرة ن رًة ذات ً
عند مانع يا خ اند؟
ال ،ال طبعاً ،آنا منت رة...

والتفت إىل املر ة:
قويل ح مىن ال قلن نصنوص مسنتوأ الشنعر .انو بنس نري ال،نت دام اللغنة بشن ه
خننالق .آنننا لننو كنن ح شننعر حقيقن كنن كلفن طالبننات معينننات .آح ،ن ،ننطور
بننس ،ويف و موضننوا ،ومننا ال م ي ننون بقافيننة و حننىت و ن .يهمننين بننس طريقننة التعبننري،
وي ،اعداا لو حتب.
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وقبه ن خترج طلب إليها املنديرة ن نت نر ك هنضن متعهنةً إىل م الطالبنة الن هنضن
يض ناً .وع نندهتا خ نرياً وا ن ص ننافحها وُ اش ننيها إىل ب نناب امل ت ننب ،وم ننا إن ع ننادت ح ننىت

واجه اند بعينيها املتسائلت :
اند ،م فضل ،منا نن مشناكه منع مهنات الطالبنات ،منا بغين غلطن ،قندامها ل ن
الش ننعر فع نالً م ننب مطل ننوب م ن التلمي نندات ،وال ا ننو موج ننود يف امل نننه  ،وان ن ح ننىت م ننا
ا،تشريت يف املوضوا.
يعين يا  ،لطيفة ،احرتق آنا عشان الطالبات ،وشغلهر ماخد وق ليه
هنار ..وما يطلع يل بت ر إضافة بسيطة عل املنه  ،م حيط املنه ؟ وم
يقول إن املدر ماله ح ينوا يف مواضيع اإلنشا ؟ وبعدي الطالبات عندار
طاقات كبرية..
ي اعرض علي ،مناذج م شغلهر ،بتستغرينب م مجال الشعر الل بعضهر
كا بينه ..وحىت املقاالت ،املوضوا الل قبه الشعر كان مقال صحف  ،وناوية
يف األ،بوا اباو خنتار حس مقال للنشر يف جريدة حملية.
بندون إذن

ا،تشريت املوجهة يف ادو املس لة يا اند؟ منا ندري ان يننوا نشنر و شن
خط م الو ارة؟
عننادت اننند مبت س نةً م ن م تننب املننديرة .ملنناذا يتوجننب عليهننا ن ستشننري يف كننه كبننرية
وص ننغرية،؟ مل نناذا ال س ننتمتع حبري ننة ك ننرب يف اختي ننار م ننا علم ننه طالباهت ننا واأل ،ننلوب ال نندو
علمه به؟

44

ماجنند يضننا جلننس حاينناً مننام ميلننه عننندما اصننطدم بشن مننا ،وشننعر نننه حناي جننداً،
حاي ع ش ص .كان لديه شعور مبهر ب شيا مبهمة ،ما األشنيا الن يفهمهنا فقند
قننرر ن يفعننه شنني اً حياهلننا.كتننب ا،ننتقالته ووضننعها مننام املنندير وانسننحب نندو  .ومننرت
عليه يام فارغة شعر فيها بالععا والفشنه ،ول ن مثنة صنورة متحركنة عنه فراغنه شني اً ال
ب به.
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يف بعند مننين آخنر ُختطنب ،نارة و تنناوج فتقننير احتفناالً كبنرياً يف حند الفنننادق الضن مة،
كننه شن يشننبه م هننر ،ننارة املعتننىن بننه واملصننقول .وبعنند قليننه هنض ن اننند م ن م اهنننا
جبان ننب الع ننرو لتت ننيش الخوهت ننا ن يلتقط نوا بع ننخ الص ننور معه ننا ،وانتب نندت م ان ناً بعي ننداً
خدت راقب فيه امل ان من بعيند .الطبناالت يعناف نغامناً قوينةً ختنرتق ذبندباهتا الرعدينة
القلننب قبننه األذن فنتُعفلننه ،ويغن ن غنناين مننؤثرًة ومرح نةً ننرقل هلننا فتيننات ص ننغريات يف
ث نواب مجيلننة ،ك ن يت امننر ة فتضننع وراق ناً نقديننة عل ن ر كننه منننه  ،واننا ا ن إحنندأ
املرافقات للعا فات مع النقود املتساقطة ع النرؤو املرتاقصنة .منا النقنود ال بنرية جنداً

فتنند يف ينند كبننرية الفرقننة مننع ذكننر املصنندر و"كلننه بينناض بننيخ اهلل وجهننه" ...وعندئنند
توق ننأل ان نند عن ن متابع ننة العا ف ننات إذ يلفن ن ن را ننا امر ننان س ننعيان إليه ننا من ن بعي نند،
إحدامها بدرية ميلتها يف املدر،ة ،ما األخرأ فوجه جديد.
ادو منرية صديق م مدر ،القبلية ،وادو اند ميل م مدر ،اةالية.
ابتسم االثنتان لبعضهما بعضاً ك شهق بدرية فع ة:
باملنا،بة يا منرية ،اند قدر ساعد يف موضوا اخو ..
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ل اهتا منرية ول بدرية ا،تطردت:
اند ُخواا عندك منصب ي يف اإلدارة الل يبيها اخو  ،خلها لر خواا..
امتعض اند ملا مسعته ،ول نها م سنتطع ن بندو و احتعناج و رفنخ إذ ُ،نقط يف
يداا وشعرت ن بدرية حصان فلن مامنه ،وعمومناً فهن من الش صنيات اللاجنة الن
حتاول ن ت سب م كه موقأل.
ُمب صش؟
صش ،بس...
ركتها بدرية والتفت إىل منرية:
شنه مؤاالت اخو ؟ قويل هلا ايااا عشان لر خواا.

ظهننر اةننرج عل ن وجه ن الطننرف اآلخ نري ول ن اةصننان اللنناج آخننر م ن يالحننظ و
ش :
كمبيو ر صش؟
إو ،وعلوم بي ية بعد ،خترج م ،نت ثالث م لندن ،ودور وظيفة منا،بة
ل ما حصه جمال يف ماك نا،ب طموحه.
قصدي طمو باق الشباب ..منصب و...
ال ،ال .ااو خمتلأل ،يا ليته كان مثه كه الشباب ،لو كان مثه كه النا كان
ما واجه و مشاكه ،ااو غري ،ش ثاين اماً ،بصراحة ااو معقن ..مب معقد،
بس ..يعين ..متحمس ح شيا النا الثاني ما يهتمون ا ...يعىن..
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ابتس ننم من ننرية ،ك نه نندت و،ن ن ت قل ننيالً وك هن ننا لهن ن خل ننأل عب ننري منا ،ننب وا ننو
يسننبقها دائمناً ،ك التفتن إىل اننند با،تسننالم إذ م ننتم من القننبخ عليننه وقنند قننررت

ن ب نند من ن الص ننفر :ا ننو ط ننول عم ننرك متف ننوق يف الدرا ،ننة ،ا ننو ط ننول عم ننرك متف ننوق يف
الدرا،ننة ،واشننتغه شننوو بعنند مننا ختننرج ،ل ن ننر الوظيفننة ألنننه مننا حبهننا ،وبعنندي ااننو
ننناوو يواصننه درا،ننا ه العليننا ،وينندور وظيفننة حيننس إهنننا ننرت لننه وق ن فنرا ح ن درا،ننا ه
و نشننطته الثانيننة ،اننو طبع ناً مننا حيننب إين ا لننر م ن وراك ،ويفضننه ستننار لننه وظيفننة عل ن

،عة بس آنا آح فاج ه..
نهنندت اننند وا ن سننتمع إىل لنن ،التفاصننيه ك رفع ن ر ،ننها علهننا لننتقط كلم نةً م ن
الفض ننا ع ننرب ننا ع ن ر يه ننا عن نندما ص ننمت من ننرية .وفيم ننا خ نندت ان نند ن ننر إىل امل ننر ة
الصامتة كان شعر بقل إ ا ما مسع  ،فاأل،رة كان قد عااندت خاانا ال تندخه
يف عمله ،وظل صامتةً قليالً ،وعندئد قال بدرية بال ا،تحيا :
ظ إدارة اخو نسب إدارة له ألين ،امعة إهنر حيتاجون مربجم ..
واخو منرية اوايته الربجمة!
وعندئنند ن امر ننان ابتسننمتا إذ ر ننا منننرية وابن انندك متعهنةً إليهمننا و حنندث الننثالث
نسا ضعةً ال ب ا فالتفت اند إىل بدرية ومهس بلهعة معا بة:
بدرية ،اإلدارة ال ا مل وال مل ،خوو مثه ما عرف .
بس ما قدري ساعدينها؟ االنا وايد طيب .
ما اقصد ش  ،بس..
خفض بدرية صوت مهسها درجت و كمل :
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وباملنا،بة امهه ثريا جداً وهلر نفوذ كبري ،وابوك يقدر يسوو له شركة مفصلة
له ،ل الولد ما ي ..
بس يا بدرية اإلدا...
وم ر فائدة م اال،رت،ال فتنهدت ك ر ت ن ال مفر فقال با،تسالم:
ين  ،آنننا ي ن ا لننر مننع اخننوو مننع إين عمننرو مننا ،ننويتها من قبننه ..وال كننان يف نين
إين ،ويها يف يوم م األيام ،وال ظ إن كالم بي ون فيه و فايدة.
بس ان موافقة لمينه ،صش؟
اش دراين..
ويف لن ،اللح نة لتفن إليهنا مننرية و ودعهنا نودة علن صنوت بدرينة وان عنداا خنرياً
فيما يتعل ب خيها.
وعندئد ش راا منرية و قول هلا قبه ن بتعد عنهما:
نسي قول ل ،امسه ،امسه مايد ...ماجد اةمدان.

حاملننا عننادت اننند إىل املنننال صننبش لننديها اننر جدينند ،فمننا كننان حننب إليهننا ن سنناعد
اآلخري  ،ول نها كران التندخه يف عمنه خيهنا ،ك ن حندي مننرية عن خيهنا وحن
إليها نه مرتدد ،ويبدو ن ش صيته بااتة ،غري حمددة املالمش و بندو منادةً صناةةً لنرفخ
فيصه .ويف هناية األمر قنع نفسها ن ذل ،قد ي ون واجباً دينيناً و وطنيناً من بعنخ

الن نواح  ،ول ن منناذا ،ننيقول خواننا ال بننري؟ ومنناذا  ،نتقول لننه؟ وكيننأل ننربر لننه او اننا
لش طاملا مسعها حتاربه ،إنه يعلر ن عدم اجملاملة يف العمه م مبادئها ..
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ويف النهايننة عنندت خطبت ن إحنندامها لفيصننه ع ن الواجبننات الوطنيننة وااللت ناام سنناعدة
ش ننباب ا نندا البل نند ،و خ ننرأ لبدري ننة ومهي ننان يف حال ننة ع نندم اقتن نناا خيه ننا .ول نه ننا يضن ناً

وجدت نفسها عناجاةً عن اإل صنال بناألهل ومفاحتتنه ،فقنررت ال شنغه باهلنا كثنرياً بتلن،
املس لة ،حىت جا فيصه مع ،ر ه للغدا يف بي الوالد كما يفعه يام ابمع.
اشلون الشغه؟
ام.
حمتاج موظف جداد؟ يعين حس م شاا وما ادرو م .
ال ،ليش؟
وصمت اند ول األهل ا،تشأل األمر فقال مبتسماً:

خالص عرف  ،واحدة م رفيقا  ،موصيت ،عل حد م االها ،وجها..اخواا؟ آننا
ما قل ل ر ينوا حد ي لمين ع و احد؟
ليش قول اال الم؟ نا بس قول إن مفيد إن و م ان يتطعر بدم جديد
ب فرتة وفرتة.
اند ،ب وظيفة ح م ؟
وشعرت اند باهناام ألنه م يسمش هلا بالتدري الال م فقال بإصرار:
ما يف احد.
ك نهدت مام عيين خيها اللت نعحان يف قرا هتا دائماً:
خو صديقة ميل يف املدر،ة عندك ب الوريو يف ال مبيو ر وشهادات يف علوم البي نة،
وا،تقال م شغله الل ما ادرو وي وحيب يشتغه معاكر.
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ضح ،فيصه ك واصه األكه واند رمقه بااتمام إىل ن التف إليها ثانيةً.
ي ن مننب حمرجنن ،مننع صننديقة خ ن ميلننة خننو  ،و الل ن اننو ،خل نه يقنندم وراقننه وإذا
طلع منا،ب ي يتوظأل ،او قطرو؟
شرق وجه اند وا هتا ر ،ها:
إو.
خالص ما يف مش لة ،م ح كه مواط

ون عندك فرصة عمه .خه حر

امل تب يوم االثن اباو الساعة ..عشر ونل ،بس إذا ما طلع صاحل...
امسه ماجد ...ظ  ..بس ما ا دكر امسه الثاين ..ح اةمدان.
املهر اذا ما طلع صاحل ،كيد بنعتدر له ،الشغه ما فيه جمامالت.
آدرو.
ك قه اإلشراق واكتسب وجهها عبرياً جاداً:
قول اخته إنه...
إنه شنهو؟
ما ادرو ،ال م قابله وحت ر عليه بنفس.،
اش فيه؟
ما فيه ش ...
وعننندما انقضن النهننار محلن وجننة فيصننه طفلهننا الرضننيع وا هن إىل السننيارة ،والننتقط
فيصه طفله األكرب وما إن ا،تقر عل كتفه حىت قبلته اند ك قال لوالدك برتدد:
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فيصه ،ادا الشاب فهم م اخته انه ..ح  ..معقد شوو..
معقد؟
ش م االنوا ...قول هلر ع املوعد واال خالص؟
قويل هلر ،خه نشوفه.
العمه او مدينة فيصه الفاضلة ،واو حياول دائماً ن ي ون حا مناً يف اختينار املنوظف ،
يننا جعلننه يسننتبعد طلبننات كثننرية يف السنناب  ،لنندل ،م يشننععه مننا مسعننه م ن ختننه ع ن
طالننب الوظيفننة ابدينند ،وكننان شننبه مت كنند نننه لن يقبننه بن و حننال من األحنوال ،ول ن
البنند من مقابلتننه من منطلن ن من حن و منواط ن حيصننه علن فرصننة للعمننه ،كمننا
ن انا االحتمال الض يه نه قد ي ون منا،باً.
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لو حترك لن ،ال فنة العالينة لر نا قصنرت رحلنة الفقاعات ..لن ،الفقاعنات قطنع رحلنةً
طويلن نةً ل نندل ،فهن ن ال ص ننه قوي ننة ،والرج ننه ان ننا يف الق نناا ،تناوش ننه التي ننارات اباري ننة
ويرتاقل شعرك معها ،وحياول ن يلمس ما ورا السطش..
ايهات..
ال فة ما اال معلقةً عالياً ،قأل انا قرب السما عنيد ًة عصيةً ىب التاحا ..
قأل ثابتةً ثبات منا نسن النام علينه شنباكه ،و قنأل الندنيا عناجاًة عن حاحتهنا ،كلهنر
حاولوا وكلهر فشلوا..
وظه الرجه عاجااً ع ملس األشيا .
جو الغرفة املربد بالت ييأل املركاو ،احر دوئه ونسائمه الباردة ا ببة ،واو يضنف منع
وراق نبات ال ه املوضوا إىل جانب النافدة الفرنسية ثرياً شاعرياً قوامه الس ون...

اهل نندو  ،نناحر م ننع ل نن ،األنس ننام وم ننع صن نوات بع ننخ الري ننا يف اه ننارج الن ن ختالطه ننا
صوات املرور ب الفينة والفينة دون ن قض عل ادا ابو املسنام وصنبغة السن ون،
ول ن فيصننه ال يشننعر نندا السننحر ،إنننه من ننب عل ن وراقننه ،منهمنن ،يف عملننه وقنند
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نس اماً ن ذل ،اليوم و ل ،الساعة موع ُند ماجند ،فنإذا بطنرق مهندب علن البناب..
رفع ر ،ه فنإذا انو منام شناب شنديد التهنديب شنعر يف اةنال ننه هل صنغر لن ،حاملنا
قننع عليننه عينننا  ،و نندكر يف اةننال ن لنن ،اللح ننة م ن ذلنن ،اليننوم ا ن املوعنند ا نندد
ملقابلة إنسان معقد قليالً امسه ماجد.
علي ر السالم فضه.
جلننس ماجنند نندو مننام امل تننب عل ن املقعنند النندو شننار لننه بننابلو عليننه ،مالبس نه
م وية بش ه مبال فيه وك هنا ُكوي عليه وُ وأ يف كه مرة ينهخ فيهنا من جلسنته،
وحقيبتننه الفنناخرة ون ار ننه الشمسننية الثمينننة ال تنا،ننبان مننع وجهننه النندو يبنندو بشنناربيه
النناغبي وك نننه ح ندث م يتعنند التا،ننعة عشننرة ،وكننان االنطبنناا الوحينند النندو شننعر بننه
فيصننه وماجنند يض نع ن ار ننه الثمينننة يف جيبننه ويفننتش حقيبتننه الفنناخرة نننه ،ننرق الن ننارة
واةقيبة م والدك الثرو ،وكاد ن يبتسنر لتلن ،الف نرة لنوال ن الطنرف اآلخنر رفنع ر ،نه
ون ر إليه كم ينت ر شي اً.
األهل ماجد...
ماجد اةمدان ...خنري جامعنة لنندن يف علنوم البي نة ويل ااتمامنات يف علنر اةا،نوب
اآليل ..وااتمامات ثانية...
و،نلمه جمموعننة وراق من ضننمنها شنهاد ه ابامعيننة والعديند من الندبلومات القصننرية يف
شيا خرأ.
آنننا مسع ن اننن ،مننا لقي ن وظيفننة منا،ننبة ،اشننلون مننع كننه انندو الشننهادات مننا لقي ن
وظيفة؟

54

ما لقي وظيفة شتغه فيها بت صص  ،ويف بعخ األماك الل لقي فيها
الت صل ما حسي برتحيب فيها ...ففضل اين نسحب و دور وظيفة
نا،بين كثر.
شنه الوظيفة الل نا،ب ،كثر؟
الل قدم فيها مهارايت يف األشيا الل علمتها ..وف رو وما اكون آلة يف يد
غريو.
بننس آنننا منا قنندر ضننم لنن ،ان بي ننون متننا لنن ،اننن ،سننت دم ف ننر مثننه مننا حتننب
بالضبط ،وي يف و وق يتر ليف ،ب عمال ما ععب ،،باإلضافة للربجمة.
آنا  ،ل ع مؤ،سات وايد م رجع م البعثة ،ولقي ن مع مها ما
ينا،بين ،إدار ر نسب واحدة حسب ما مسع  ...طبعاً وقع انه ما بي ون
كه ش عل كيف  ،ل يهمين اين شتغه مع نا متفهم قدر قدم هلر
اقرتاحات و ف ار و قدر معاار شتغه باأل،لوب الل شوفه منا،ب.
بس ال م احنا نقتنع ب و اقرتا و ،لوب يف العمه ونواف عليه.
كيد ..حا،ب حساب ااملس لة.
شيا كثرية يف ش صية ماجد ال الت وف م املوافقة عل وظيفه فا،ت مه فيصنه
إجرا ات التعين  ،ويف غضنون شنهر صنبش ماجند منيالً وصنديقاً جدينداً لفيصنه .عنندما

دخنه فيصننه م تننب ماجنند بعنند ،ننبوا من عيينننه وجنند ن لنن ،الغرفننة الن كانن خمانناً
صننبش هلننا من ننر آخننر ،كننان يف الواجهننة صننورة كبننرية وظريفننة لنندب الباننندا وعلن جانبيهننا
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صننور ان صننغر حعمننا لنننوا من الطيننور ونننوا من الضننفادا ،وخلننأل م تبننه ي هننر علن
ر ،ه ملص كبري لغابة خضرا ،احرة ابمال.
مب علي ،فنان يا مايد ،امل ان ذو كان خمان ك يب قبه ما
ابتسر ماجد واو يت مه معه اللوحات و جاب:
مب فنان ،ل مثه ما عرف مهتر بالبي ة.
صش بس ما حنع ان اللوحات حلوة.

.

صحيش..
و ول ببصرك ب اللوحات يرااا بع جديدة ك ا ه به إىل فيصه.
بننس آنننا مننا علقتهننا عشننان مجاهلننا ...اهلنندف منهننا كننرب ،واننو إهنننا نندكرين داحناً بقضنني
ال برية ،و لف ن ر النا ملشاكه البي ة عشان يف رون فيها.
خد فيصه يتفحصها ثانيةً واو حياول ن "يف ر" يف مشاكه البي ة:
ان الن ر هلا بي ل النا يتبنون ف ار البي ية؟
بس
ح ما يتبنوهنا ،ل ح حيسون بوجوداا عل األقه.
وخرج فيصه م امل تب وقد ون لديه شعور غريب اك ماجد.
ثبن ن ماج نند ن ننه موظ ننأل نش ننيط ول ن ن بع نند ع نندة ش ننهر ا ض ننح

ش ننيا خ ننرأ عن ن

ش صيته ،كان يندفع ب ه كيانه إىل ما يهمه م األمنور ،واندك بالتحديند ا اف نة علن
البي ننة ،فهننو مهمننوم صننري الغابننات املطننرية ومننا حينندث هشننبها ،وبفضننه ا،ننت دام الننورق
املعنناد صنننيعه عل ن الننورق ابدينند ،وب مهيننة اةفنناط عل ن طبقننة األو ون ،وضننرورة محايننة
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ض ننفدا الس ننر واألفعن ن ذات اب ننر وخملوق ننات كث ننرية ال يعرفه ننا ح نند ض ننمنتها مراجع ننه
ال ثرية ال جلبها معنه من بريطانينا .كنان يف البداينة يتحندث وك ننه مننوم مغناطيسنياً عن

البي ننة ولنناوم اةفنناط عليهننا حننىت مننه ابميننع حاديثننه لنن ،،خاصننة عننندما خنند يطب ن
ف ارك ويطالبهر بإعطائه الورق املستهل ،بدالً م وضعه يف ،لة املهمنالت ليحنتفظ بنه
ريثما يقام مستقبالً مصنع إلعادة صنيع الورق ،وكنه ذلن ،مسنامهةً مننه يف اةفناط علن
الغابات املطرية ال خد صنع األثاث والورق يقلل مساحاهتا.
مام م تبه ويف املمر الدو حر فيه مجيع املوظف وضع ماجد صندوقاً كتب عليه:
[لوضع األوراق املستغىن عنها (ليس قمامة!) ]
و صننبش يضننع فيهننا األوراق الاائنندة .وملننا م يتعنناوب معننه حنند قننام جبولننة ب ن امل ا ننب
و خنند م ن املننوظف األوراق ال ن ال يرينندوهنا ووض نعها يف الصننندوق ليعننودار عل ن انندا
السلو  .ول بعد يام وجد بقاينا طعنام ملقناة يف الصنندوق ،فطلنب من الفنراش إفراغنه
يف القمام ننة ،ويف الي ننوم الت ننايل وج نند قش ننرة م ننو  ،ويف الي ننوم الثالن ن وج نند  ،ننعائر ورم نناد
مبلول ،مثة إصرار عل حتقري ما يفعه..
يستمع إليه فيصه ويتعاطأل معه ،ول نه ال يستطع فعه ش  ،ليس م صنمير عملهنر
ن حياف وا عل الغابات املطنرية ،وال يوجند دلينه علن شن ل معن ح ن منعنه بشن ه
خنناص .ويف اليننوم اهننامس حننر فيصننه م ن مننام امل ا ننب وبينندك ر مننة وراق قدحننة ،ي نراك
شاا ويراك محد ،ويراك شاكر ويقابله ،رور يف املمر..
مام كه اؤال يضع وراقه القدحة يف الصندوق وادك قص مؤا رة يستطيع قدحها..
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ك ذاب ماجند يف العمنه منع ا دينادك ،ول ن ا ديناد آلينة العمنه م ينسنه واجبنه حننو البي ننة
ال يبال يف ا اف ة عليها إال نه قنرر ن حينافظ عليهنا وحندك و ال يسنتعدو هلنا ااتمنام
اآلخن نري  ،فرف ننع الص ننندوق من ن املم ننر بع نند ن اقتن ننع ن ح ننب البي ننة ال ح ن ن
اآلخري -وخاصة الرافض منهر -ب يوم وليلة.

ري ننرك إىل

اند وحداا يف غرفتها .بد ت شعر باالناعاج م وجود ذل ،الوجنه يف خميلتهنا دائمناً..
من منراض املدر،ن األ مننات القلبيننة وكننان منهننا الربننو بسننبب الطباشننري الن عننادت ال
ست دم كثرياً كما يف الساب  ،اه م ضم مراض املدر ،ابنون؟
ول ن للعنناحظ كتنناب مفقننود عن املعلم ن يقننرر فيننه ن املعلمن محق ن  ..لديننه العدينند
من اة ايننات السنناخرة الن ورد بعضننها يف كتنناب آخننر ،واننا نننا ف ننر يف إنسننان م رك
إال مرًة واحد ًة قد ال راك بعداا ،اه نا محقا ؟
م ن بعينند طل ن عينااننا م ن مرآهتننا ب قص ن الغرفننة إذ التفت ن إىل اهلننأل قبننه ن فننتش
البنناب فسننرت فيهننا رعنند ًة ففتحن البنناب وغننادرت الغرفننة ،نريعاً ..ننرك ن ننرأ نفسننها
محقا ..
ومننا إن خط ن خننارج الغرفننة حننىت شننعرت هنننا محقننا فع نالً ،ألن مننا هتننرب منننه خد ننه
معهنا ،إننه منا يناال اننا  ،يف خميلتهنا الحمننه الو،نيمة رغنر ااالننه وبعينينه اةناملت  ،و علننر
نه حاالً ،ي ون معها وا عل مائدة العشا ..
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من أجل
الغابا المطيرة
يدخه ماجد عل فيصه ويف يدك كتاب صغري ويقول وعل وجهه عبري جاد:
عرف شنهو ادو؟
ال ،عمرو ما شف ش مثله.
ال ي به ال،ت رافه به ي مه:
ادو كتاب شعر.
حتب قرا شعر يا مايد؟ ما كن آدرو ان ،مهتر بالشعر.
آقرا شعر ،ل مب ادو املهر ،املهر يف املوضوا ..شوف..
وفنتش صننفحات معينننة من ال تنناب و راك إياانا ،كننان ال ننالم يف لنن ،الصننفحات حمصننوراً
يف ،ننطري قص نريي و حيان ناً يف ،ننطر واحنند قصننري ،وبعننخ األ،ننطر كان ن عبننارًة ع ن
كلمت و كلمة واحدة.
خد فيصه ين ر إىل ال تناب وينت نر منا ،نيقوله ألننه م يفهنر امناً منا كنان ماجند يرمن
إليه ،حىت قال :معقول اال الم؟ كه ادو الصفحات الفاضية! ادو ال مية اهلائلة
م الورق ابديد ،وختيه كر ون كمية الورق لو ُنت مثالً...
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مليون نس ة م اال تاب! عرف كر شعرة ال م نقطع عشان نت
كمية الورق الل بيست دموهنا؟
نهن ند فيص ننه دون وعن ن و إرادة من ننه ،لق نند ك ننان مش ننغوالً ج ننداً يف ذل نن ،الي ننوم وكانن ن
الساعة قنارب الثانينة عشنرة ،وكنان آخنر منا يريند ن يتحندث فينه انو اإل،نراف يف كمينة
الورق و ثر ذل ،يف إنقاص الشعر و...
...الغابات املطرية!
و،قط يند فيصنه علن وجهنه بعفوينة مغلقنةً عينينه مؤقتناً ك انالقن متعناو ًة وجهنه إىل
ن ا،تقرت عل امل تب ثانيةً .و كمه ُحمدثه:
 ...ا نندو الغاب ننات ننتقلل و ق ننه ،والل ننه ح نرام ،م ننا ي نندرون الن ننا إن اإل ،نراف ي نندو
ال ون وي دينا كلنا؟
يف ل ،اللح ة شعر فيصه نه يريد ن يطردك طرد ًة مدويةً ول نه ال ،نفسه وقال:
اننر حيبننون يقنندمون قصننائدار الطريقننة ،انندو ننون طريقننة اإلخ نراج مثننه مننا مسع ن ،
واظ ان النا حيبون يقرون الشعر االش ه...
والغابات املطرية ،وكه ال ميات اهلائلة م الشعر الل رو يف صناعة الورق،
اش ذنبها؟
لقنند وقننع ماجنند يف ا ننور ثانيننة وذكننر شنني ا صننبش يسننبب التننو ر لفيصننه ،ول ن انندا
حتل بطول البال وحاول ن يبعند عن ذاننه مؤقتناً ننه ي تنب مندكرًة اامنةً وعاجلنةً فقنال
دو  :صحيش ...ال م نسوو ش اهصوص ،ال م النا يعرفون ثر اإل،راف يف
الورق عل  ..الغابات املطرية الل يف ...وي ادو الغابات املطرية؟
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و غريت مالمش ماجد فع ة و صبش الغضب والضي فيها موجه ضند فيصنه ولنيس ضند
الشعرا :
ان اريين مثه ما بارون األطفال؟
شنعر فيصنه بنالتو ر منرةً خنرأ ،و ندكر إجنرا اً صنغرياً علمنه للقضنا علن التنو ر فا،ننتعاذ
باهلل م الشيطان الرجير ثالثاً يف ،رك ك ا،تند إىل ال ر ،يف حركة نا كمينة كنرب من
اال،رتخا  ،وا،تنش عميقاً وقال:

ماينند آنننا مننا جارينن ،مثننه مننا قننول ل ن إذا ن الصنراحة مناقشن يف انندو املسن لة مننا
فيه ننا فاي نندة خصوصن ناً ةن ن  ،والً ألن ذا ننين مش ننغول ب ننالل يف ي نندو ،ثانين ناً ألين م ننب
صنناحب ش ن ن حبي ن اختنند إج نرا نندا اهصننوص...وعل ن كننه حننال ،ف نننا ش صننياً ال

كتب شعر وال اقراك ..وال حبه صالً!
ظ ن فيصننه ن إعننالن عنندم حبننه للشننعر ،ننيح بالرض ن والقبننول ول ن ماجنند فاج ن ك
عندما جاب قائالً:
آن ننا م ننب ض نند الش ننعر ي ننا فيص ننه ،بصن نراحة آن ننا احب ننه واي نند ،وا نندا اللن ن خ ننالين ش ننرتو

اال تاب...
مض ن ة ننة حننائرة شننعر فيصننه ثنا اننا بقلننة اةيلننة بننه بانعنندامها ام ناً واكتف ن بننالن ر
بعين ن مهنناومت إيل حمدثننه النندو علننر عنننه يف لنن ،اللح ننة فقننط ن إرضننا ك غايننة ال
م الفضول:

در  ،ك بدا ك نه انتبه ملا مسع وقال بش
حتب الشعر فعالً؟
ضح ه ا،تغراب فيصه ومفاج ه ك يف عقاب ضح ته قال:
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إو ،احبه جداً ،واكتبه حياناً ...
ك اختف االبتسامة و كمه:
ل بنعد احب الغابات واألشعار ،و حب ادا ال وكب ...ومنا عنندو منانع آقنرا شنعر
يف كتاب حعمه صغري وصفحا ه م ورق معاد صنيعه.
الغابات  ،ال وكب! ادا مايد واال برنام وثائق مرتجر.
شننعر ماجنند نننه خنند كثننر يننا بننب م ن وق ن مسننتمعه النندو حنعننه دبننه م ن إحراجننه،
فن ن غل كتاب ننه وخ ننرج ،وح نندق فيص ننه مام ننه متف ن نراً يف ش ص ننية ماج نند الغريب ننة بع نند ن
اختف ك عاد إىل عمله حياول إعادة وضع نفسه يف ابو الدو كان فيه قبه دخوله.
وم ننرت ي ننام ر يب ننة علن ن ماج نند ا داد فيه ننا ااجس ننه البي ن ن ح ننىت ط ننر علي ننه ن ال ننورق يف
اهرامننات ح ن اال،ننتفادة منننه جبمعننه وإعننادة صنننيعه .كننان يننداب إىل م تننب ،ننرور
وم تب فيصه ويست ذن يف فري اهرامة املوجودة لدأ كه منهمنا ،وبمنع كنه ذلن ،يف
مقلمة صغرية وحض نا إىل م تبنه .ويف حند األينام كنان فيصنه يراجنع حسنابات دقيقنة
فإذا اجد يلتقط خرامته ويست ذنه يف فريغها ،ويف ة ة نادرة فل
بته ر:
حلبتها مس!

منام عصنابه فقنال

كان يف صو ه رنةً ،اخرًة وصارمة ،ففوج ماجد برد فعله ذا بينما كمه فيصه:
مننا فرغتهننا مننس؟ نسنني ؟ مننا عنناد فيهننا شن ! انن ن فهننا ول بن ول لدرجننة إين صننرت
ا ىن بتمع فيها ش ا سل بتطليعه منها!
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،قط ورقة مستديرة واحدة م اهرامة املفتوحة وظه ماجد مبهو ناً نا مسنع وانو الندو
م يعتد م فيصه ،و املعاملة .ظه صامتاً براةً ك غل اهرامة وا ه إىل البناب ،فنناداك
فيصه بسرعة فعاد متعهر الوجه ووقأل مامه.
ما كن اظ ان ،بتصري مثلهر يا بو راشد.
ا،رتضاك فيصه ك حتول بصرك إىل الورقة الصغرية ال ،قط فالتقطها باحتقار وقال:
شتسوو دو الورق؟ ست دمه يف شيا فنية؟
ال ،اوفرك .عرف اين مؤم بإعادة صنيع الورق.
شف اشلون؟ ادو الل سل مالئ ،يستهاؤون جبهود ةماية البي ة والطبيعة...
ان بال يا مايد.
ورفع الورقة ب إصبعيه حنو ماجد و كمه:
ان ادك النتفة بتنقد شعار الغابات املطرية؟
ان صحيش
م بب ماجد ف كمه فيصه قريعه وقد اخنفض نربات صو ه:
ال نعننرف بف ننر بعينند يننا ماينند مثننه بعننخ األجانننب ،األجانننب خمتلف ن  ،واينند منننهر
حياهتر الروحية فارغنة لندل ،يبنالغون يف األشنيا اللن يتحمسنون هلنا ..ألهننا سند عنندار
م ننان العقي نندة حيانن ناً و اهن نوا الع نناطف  ،اش مهي ننة ن ننوا من ن الثع نناب اهط ننرة؟ واش
بيصري لو انقرض الديب الفالين والدب العالين؟ ادو الدنيا ،ما انقرض الرهل؟
وصننم قلننيالً إذ شننعر نننه قطننار وشنن ،ن ينفلن من قضننبانه وانتبننه إىل الن ننرة الغريبننة
عل وجنه صناحبه ،لقند شنعر ماجند ننه كناد يصناب يف مقتنه ول ننه ابتلنع ذلن ،الشنعور
وحاول ن يبدو طبيعياً.
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مننا شننوف و مهيننة ةينناة انندو امل لوقننات الل ن ختل ن األرض كوكننب مت نوا ن ومتنننوا
ويتع؟
شوف مهيتها ل ما ال م نبال يا مايد ..البشر ار م ادو امل لوقات...
مايد ،ان درو ان احنا القطري كف ة بشرية ندر م ادك الطيور والثعاب
والدببة ال واجه خطر االنقراض؟
شوف كر عددنا ب  ،ان العام ،احنا حباجة لالاتمام ببنا نفسنا وبلدنا
وحفظ راثنا وش صيتنا اهاصة كف ة بشرية قبه ما نف ر يف الضفدا السام
واةية م جر .
طرق ماجد مف راً ك قال:

ظ ان كالم ،صحيش ،ح آنا غلطان فعالً ألين صنرت بنال وايند ،ل ن شننو اةنه
قدام و نا شوف كه النا يستهينون بالبي ة؟
ف رت يف حماولة لايادة وع النا بالبي ة عشان يشاركون ،االاتمام؟
ف رت؟ ادو حلر م حالم م مان ،ل النا ي يتقبلون؟ ليش ال؟
اننا ماجنند ر ،ننه متشن اً وخننرج من امل تننب وظننه فيصننه يراقبننه حننىت اختفن من مامننه
حتمله خطوا ه اةائرة.
عل ن مائ نندة ي ننوم ابمعننة طل ن فيص ننه نه ند ًة كبننرية وك ن ن  ،نؤال ختننه ع ن العم ننه ث ننار
شعوناً :الشاب الل و،ط له ،طلع ش ععيب!
وضح اند ر مشوب بالشعور بوخا الضمري.
يعين اشلون؟ مع إين ما و،ط وال ش ...
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ما ادرو معقد ،ما ادرو عبقرو ...ما ادرو اش بالك ...او طيب وجمتهد و نا
حبيته ،صدقيين حبيته ،وم ول ن رة! وما ل احبه ...او انسان حبوب
ولطيأل ومهدب ل ين ،اعات ودو اكف ه ،ضربه ضرب عدل!
وضح واآلخرون وار يتسا لون ب عينهر ع السبب.
بصن نراحة كران ن الغاب ننات املط ننرية اللن ن مسن نندرنا معاا ننا ،يع ننين فعن نالً ععن ننا ننا واي نند!
خالص كراتها وما عندو مانع اهنا نقرض ع ب رة بيها! به ا ىن اهنا نقرض! عناد!
 ،اننند كننان لننه طعننر خمتلننأل ،كننان ابننا الننداخل منننه نوعناً من العطننأل نناك لنن،
ضنح ُ
الش صية الغريبة ال ال عرفها إال م خالل ح ايا خيها.
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للى متى؟
والثغرات كثرية ،وع يمة..
قطننع األوراق املسننتديرة املسننت رجة م ن اهرامننات ال ف ن لسننداا ،كلهننا ضننيع و ننه
الثغرات فارغة..
جدوا شعار الغابات املطرية صنع كماً اائالً م األوراق..
وكننه األوراق ععننا ع ن ،نند الثغ نرات ..كلهننا ضننيع يف عم ن الثغ نرات ،و ننه الثغ نرات
ثغرات..
لننو اجتمعن النمننور البيضننا النننادرة مننع قطعننان الغناالن الن سُشن عليهننا من االنقنراض
ومجينع ننواا الضننفادا والطيننور النننادرة ومننا انقنرض من األحيننا التارسيننة ننا يف ذلنن ،النرهل
والديناصور والعنقا واكتمل كلها يا ملا ،دت ل ،الثغرات..
وا ن ان ننا  ،ك ننه ا نندك األم ننر ان ننا  ..يف اب ننو ،ت نااحر عل ن ال ف ننة العالي ننة ول نه ننا ال
احاحها ،و ه ال فة فارغة...
و ه الفقاعات تصاعد م حت السطش..
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ثبت ن األي ننام القليل ننة التاليننة ن ماج نند ش ص ننية مرنننة س ننتوح ف نناراًكبننريةً م ن اللفت ننة
والفلتة واإلحا ة وعدمها ،لقد وح له رد فعه فيصه ذا ن ي تنب منا يف نر فينه علن
اي ة مقاالت ،بوعية يف إحدأ اجملالت ا لية وفاحته برغبته ل ،فشععه فيصنه كثنرياً.
وا نندا كتننب ماجنند عنندة مقنناالت غنيننة باملعلومننات الوا،ننعة ع ن البي ننة ك وجننه ننا إىل
إحنندأ اجملننالت .يف اليننوم التننايل ،ن له فيصننه مننا فعننه بنناألمس ف جنناب بصننوت غاضننب
حمبط:
انس املوضوا اماً ،آنا نسيته.
مفاج ة لفيصه غري متوقعة عل اإلطالق ،ملاذا؟
ردد ماجد قليالً.

مايد قول يل شنهو الل صار ،مس طلع ب وراق ،وكل ،محا  ،شنهو الل غري .
قالوا ان الل كتبته ما يصلش ،قالوا ان عندار نا مع هلر األخبار واملعلومات
م مصادر خمتلفة.
ش غريب ،آنا عمرو ما قري ش م نوا كتابا  ،يف اجملالت ا لية.

ومع ذل ،قالوا اهنر ما حيتاجون ادو املادة ...ما صلش هلر.
ك طل ضح ةً صغريًة شبه استريية وقال :درو اش طالب مين؟
اش طالب ؟
خ ن نواطر! ق ننالوا يل اين ي ن ن كت ننب خ ن نواطر ووع نندوين بت ص ننيل ب نناب  ،ننبوع ح ن ن
"خواطرو" ..صدق؟ ح كسرت خاطرار.
ويضح ،فيصه ضح ةً قلبية.
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ي ! عل األقه ان ة ن  ...بس قول يل ،شنهو خواطر ..بالضبط؟
خن نواطر ..ع ننرف اهن نواطر ،يع ننين ..يع ننين ...يع ننين ش ننيا م ننا نف ننع! كتاب ننات ش ص ننية،
وجنندانيات ،واننات ..آنننا مننا اعننرف اكتننب خنواطر ،فضننه قنندم معلومننات ...مننا اقنندر
اادر وق يف ش كثر فايد ه إنه حال فرا يف جملة و جريدة.
ي جرب واحدة ثانية ،و جريدة..
ال ،جرب كثر م واحدة و كدت اهنر كلهر بريفضون.
امسع ،عطين ادو األوراق ،باقرااا و ف ر ل ،يف ش منا،ب.
ردد ماجد براةً ك مدك يدك ا ببط وعلن وجهنه سناؤالت كثنرية .خند فيصنه األوراق
وذاب او إىل م تبه.
قنرب هنايننة النندوام ومننع القهنوة خنند فيصننه يقننر وراق ماجند ..مننادة ثريننة باملعلومننات ،مننا
اننو ،ننبب الننرفخ يننا ننرأ؟ ول ن مثننة ش ن غننري طبيع ن ام ناً ننا ،كلهننا تحنندث ع ن
البي ننات البعينندة ،وال ش ن ع ن انننا ..مللننر األوراق و ،ننرا ننا إىل ماجنند ،وشننر لننه مننا
ي نراك .بعنند حماولننة كبننرية منننه اقتنننع ماجنند ب ن ن يركننا عل ن مشنناكه البي ننة ا ليننة و ن حينناول
نشر ما ي تبه ثانيةً بعند غينري وجهنة االاتمنام ،وإن ظنه ُمصنراً نننا مجيعناً ننتمن ل وكنب
واحد.
وقفن ن الفت نناة م ننام املن ناي روفون وار فن ن ي نندااا قل ننيالً ف ح من ن قبض ننتها علن ن الورق ننة
و خنندت قننر مقنناالً كتبتننه ع ن مباحثننات السننالم ،كان ن املننديرة رمقهننا يف حنندر ،وكننان
بع ننخ املدر ،ننات يبتس ننم  ،وك ننان الوج ننه الس ننعيد املمتل ننئ ف ن نراً وج ننه ان نند ،ال ،ننيما ن
هر حرف الضاد بوضو يف مواضعه .كان كه لف ة ضاد ناد هتاانا
طالبتها كان
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طرباً وف راً ،فتاة جديدة صبح ستطيع لفظ الضناد بنال عننا و حنرج .ول ن املنديرة
م الحننظ ذلنن ،ألهنننا م بتسننر بف ننر بننه اش ن ذباب نةً ع ن وجههننا و خفض ن ر ،ننها
كهي ننة املنتبننه وإن بنندا عليهننا هنننا فقنندت االاتمننام ننا سننمع ،بننه و،ننرح يف اةننال يف
شيا خرأ بعيدة ع حرف الضاد.

مثة موكب من األينام ال يبنة املرتبصنة اجند منند مندة ،طنه علينه من نافندة غرفتنه و لبند
له خلأل الباب و سري معه إىل العمه ك عود معه يف هناينة الندوام ،ويتثنا ب بنهاينة الينوم
ويثقه جفناك وينام فتنام معه وا مرتبصة به يف السقأل .إىل مىت؟
للى متى أيتها األيام مرين هار ةو وان اموتت هننوك ال متلنوين لال بموا
يضايق وبموا ال يهورو لننوي أعمول ب ود ولكنوي ال أكواد أجنوي شويناو وال
أ ووتطيأ أن أن ووز شووينا ...حتووى األشووياء التووي أحووب أن أراهووا خفينهووا
عنيو لك الفتاة مث و البد أنك عرهينها جيودا ألننوي أشوعر أنوك خفينهوا
ت بها هي طريقي هي العام الماضي وانتظور أن عوصد
متعمدةو لقد أ ي ِ
بها هي المصعد الميدد ولكنك لم فعليو لماذا؟ لننوي ال أريود بهوا شوراو
مون المعقوصل أن تركيهوا ور هوي لوك
هقط أريد أن أراها ثانيوةو لوي
الغابا كل ه ه المدةو البد أنهوا ملوت .أنوا أيضوا مللوت ..أعورف أن هنواك
أشياء كثيرة دخل هي نطاف ير المعقصل وأهضول انتظوار المعقوصل ولكون
لى متى؟
أخبريني للى متى؟

اننب ماجنند من ،نريرك حين كننان مسننتلقياً وا ننه إىل خيننه والننتقط من ينندك مف ر ننه الن
كنان يقنر منهنا ،لقند ركننه يف البداينة يقرؤانا بطينب خنناطر ،ول ن عنندما وصنه إىل لنن،
الصفحة و خد يضح ،م حيتمه ماجد.
م مىت تسلط عل شيائ اهاصة؟
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شفتها مفتوحة انا فحبي اقرااا ،م ا " ل ،الفتاة"؟ حقيقة واال
حالم؟
ما سص ،،إمسع ابرااير ،مب مسمو ل ،مرة ثانية قرا ش عل م ت  ،فاار؟
ي  ،ي .
ك يتضاح :،و م مس ينة عبانة وذاحبة روحها وا ف ر ل ،يف بن منا،بة
اوج ،ايااا ..وام نيلة نطر مسا رب بفار الصرب عشان ختطبها
ل ..،وان حتب!
والً مس ننا نا ،ننب ،ان ن ن كث ننر م ننين ألن عمرا ننا اثن ننا عش ننر  ،نننة وان ن ن عم ننر العقل ن ن
عشر ،ن  .وبعدي يا عاياو فيه ش امسه خواطر ،ادو خواطر!
خنرج ابنرااير ضنناح اً مننا ماجند فقنند طبن علن املف نرة واننو مطننرق ك فننتش حنند دراج
امل تب ال بري ليضعها فينه بعناينة ،ول نهنا م ندخه بسنبب لبنوم الصنور الضن ر القنابع
انا  ،ففضه وضنع املف نرة ووضنع لبنوم الصنور يف م نان آخنر ،لنيس لدينه صنور سشن
عليهننا من الوقننوا يف ينند ابنرااير خنري ابامعننة النندو منننش نفسننه عامناً حنراً ال يعمننه فيننه
وط ةً لتويل إدارة إحدأ شركات والدك يف العام القادم..

خند ماجنند يتلفن انننا وانننا يف غرفتننه املادمحننة باحثناً عن م ننان جدينند حننىت إذا ععننا
ع إباد حه جلس عل طرف السرير و خد يتصنفش األلبنوم .ابتسنر عنندما ر و مخسنة
صننبيان يقفننون المننش متحفنناة مننام نننور الشننمس السنناطع النندو سل ن طرف ناً ب ن ال ننه
والض ننيا يف ل نن ،املالمننش الطفولي ننة .ب ،ننفه الص ننورة سننعه ال ننامريا ارس ناً 78/5/4:
كان ل ،صورة صحابه القدام واو يقأل بينهر ،كانوا طفاالً يف الساد،نة ،وكانن
71

مالحمهننر خمتلف نةً ام ناً ع ن مالحمهننر عننندما كننربوا ،لفت ن ن ننرك لنن ،الصننورة كث نرياً و خنند
يت ملهننا مليناً ،يت مننه وجننوك صنندقا الطفولننة :حنندار كننان يضننح ،حننىت اختفن عيننناك،
و حنندار كننان يصننطنع ابتسننامةً نيق نةً م ن جننه الصننورة ،و حنندار كننان ذاا نالً ع ن كننه
ش واو يت مه شي اً يف يدك اليمىن ،بينما كان آخر ي كه صبع "كت ات" غري آبنه ملنا
حيدث ،وكان او يشر ارًة بش ه مصطنع يضاً وعيناك متعهتنان إىل ال نامريا ،م ن
ل ،الاارة واضحة..
قرب الصنورة من عينينه و خند حيندق فيهنا ليعنرف لن ،الاانرة و يضناً م ينتم من ذلن،
إذ كان صابعه الطفولية البضة حتتض الاارة حبنان خمفيةً مالحمها ،ولوال ،ناقها ال ناار
م حت يدك ب وراقنه املسنتطيلة ملنا عنرف هننا انرة ،ول ن ،نرعان منا ال فضنوله إذ ر أ
يف خلفين ننة الصن ننورة وإىل جانن ننب الصن ننبية جمموعن ننة شن ننعريات ن ننا ان ننار م لوفن ننة ،ابتسن ننر
الكتشننافه وواصننه حتديقننه يف ل ن ،الصننورة ،ك خنند ين ننر إىل صننفحات األلبننوم صننفحةً
صفحة باحثاً ع صورة خرأ ا ل ،الاارة ول نه م بداا ثانية.
بعد يام دخه فيصه إىل م تب ماجد وبيندك بعنخ املندكرات فلفن ن نرك ن البانندا قند
اختف م م انه وظهرت م انه رمسة لاارة.
وي الباندا؟
را انا .
التف ن فيصننه خلفننه حي ن
ببصرك متسائال:
ليش؟

شننار ماجنند فننر أ الصننورة معلقننة عل ن ابنندار اآلخننر فعنناد
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ادو قضي ابديدة ،عرف ادو الاارة؟
قاوم فيصه الضح ،وا،ت مه ملها ك قال واو حيدق فيها:
بن يل م لوفة شوو.
ادو ارة كان نب يف قطر ،ظ مع األ،أل اهنا
انقرض .
وم وي جب ادو اللوحة؟
لقي يل صورة معااا فوديتها ح ر،ام رمسها يل.
م يستطع فيصه حبس ضح ته كثر م ذل ،فانطلق خارجةً وضح ،معه ماجد.
حرام اكون مصور مع ارة؟
ال طبعاً ..م فضل ،شوف ادو املدكرات ،وعطين راي.،
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ت؟
أين أن ِ
جلس اند مت ففةً بعد مناقشنة غنري جمدينة منع املنديرة وبند ت عند الندفا ر لتصنحيحها،
ويف ادك اللح ة دخل ،ارة مسرعةً وبيداا جريدة.
ليش انادة مهمومة اليوم؟ كيد كن يف مناقشة حامية الوطيس مع ..املديرة؟
ا ركيين هلم يا ،ارة وال فتح املوضوا م فضل..،اليعة كبدو م ال الم.
عندو ل ،مفاج ة ح طلع ،م ااملااج الع ر.
ما ظ يا ،ارة.

شويف.
" ارة الربارو األليفة ،ي ن ؟" شنهو ادو؟
قويل من ادو؟ عرفتيه؟
حدق اند يف الوجه النحيأل الدو راف صور ه املقال ك ابتسم بعفوية:
نندكرت  ،انندو الرجننال اللن شننفناك يف دخننان ،مننا كنن آعننرف انننه ي تننب يف ابرينندة،
او ي تب م مان؟
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ما ادرو ،ول مرك شوفه اليوم.
مهن ،ننارة با،ننتعادة ابرينندة ول نهننا وجنندت مقاومنةً من كفن اننند اللنندي طبقننا عل ن
ابريدة وا قول:
خليين آقرا املقال.
بس ال م رجع ابريدة ح عايشة ،ادو جريدهتا.
آنا باوديها هلا عقب ما اخلل.

والتفت جبسداا كله إىل ناحية معاكسنة لسنارة كإشنارة مفادانا" :دعينين قنر يف اندو !"
و خدت قر املقال بتمع شديد م حيظ به مقال آخر لديها م قبه...
" ارة الربارو األليفة ،ي ن ؟
االنتما يعين التصاقنا بش ما ،يعنين ن نشنعر نننا واندا الشن عنصنران بمعننا شن
نندل عليننه شننيا كثننرية .انندك األرض الن عشنننا عليهننا حيا نننا نُدنا نندا الشننعور ،شننعور
االنتمننا إليهننا .والنبا ننات ال ن نب ن فيهننا يضننا منتميننة إليهننا ،وحن ن والنبا ننات عناصننر
خمتلفة منتمية إىل ادك األرض ومنتمية إىل بعضها بعضاً"...

"يف طفنول كنن رأ يف حديقننة منالنننا اننرًة صننغريًة شن ه جننا اً من ذكريننات الطفولننة
األوىل ،وجا اً م انتمائ هلدك املنطقة"...
"عننندما حب ن اآلن يف املشننا ه ال رأ إال انناراً فنناخرة كثراننا م ن بي ننات غنيننة بننالاار

وبعيدة ع صحرائنا ادك ال ننتم إليها".

"وألنننين كنن صننغرياً جننداً م عننرف ا،ننر لنن ،الااننرة ،ذكننر من راننا ،وعننندما ،تحضننر
انندا املن ننر ي ن يت إىل نف ن شنندااا الرقي ن  ،ول ننين ال عننرف امسهننا .عننندما بنند ت رحلننة
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البح ن عنهننا علم ن هنننا ر ننا كان ن م ن عائلننة القرنفننه و م ن عائلننة نب نات صننحراوو
ي نندع الس نننط و الس ننلر ،ول نه ننا ليسن ن  ،نننطاً و  ،ننلر ،إهن ننا ا ننرة حضن نرية رقيق ننة ال

نندخلها خش ننونة نبا ننات الص ننحارأ م ن ن قري ننب و بعي نند ،ل نندل ،وح ننىت ع ننرف امسه ننا
و جداا فس طل عليها ا،ر " ارة الربارو األليفة""...
انننا بتسننر اننند و لتف ن إىل صننديقتها لتعل ن عل ن بعننخ م نا قننر ت ول نهننا ال رااننا إىل
جانبها ،لقد كانن تنا البناب وعلن ذراعهنا كتا نا ودفرتانا ،فعنادت إىل املقنال ملنه

دو ويف داخلها عةُ م وجد شي اً يبح عنه..
عننندما انته ن اةص نة واجتمع ن بسننارة جعلتهننا قننر املقننال ،ول ن غرينناة ،ننارة خمتلفننة
لدل ،فقد كون ف رًة م وهنا اند ال سا ل :

اشلون ش ه ادك الاارة؟ ىن اعرف الاارة الل يدوراا ،عرفتيها؟
ابتسم ،ارة وردت بته ر:
ما اظ انه يدور ارة.
اش قصدي ؟

ر:
و ورد خدااا إذ التقط معىن كالم ،ارة وصمت  ،ول ،ارة ضح
ان ن عننرف الل ن اقصنندك وإال مننا كننان وجهنن ،امحننر ،كينند انندو ر،ننالة موجهننة لبن ن ،
ح موجهة ل ،ان .
ورد خدا اند مرًة خرأ ك مس بيد ،ارة:
ان ن مدر،ننة علننوم ،والل ن يعافينن ،دورو انندك الااننرة ،الق ن لنننا الس نلر عشننان نشننوفها،
ح نتعرف عل الاارة الل يقصداا إذا كان شبها مثه ما يقول.
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وشنهو الل بيتغري يف املس لة إذا عرفنا عل الاارة؟
عل األقه بنعرف او يدور ارة واال انسانة.
صنندم ،ننارة عننندما ر ت اننرة السننلر وقبحهننا يف حنند كتننب امل تبننة و خنندت املرجننع
معهننا إىل غرفننة املدر،ننات لتصنندم ب ننه ان نند بعنند ن نته ن م ن حص ننتها .ول ن ان نند م
صدم ألهنا دكرت يف اةال ل ،الاارة ابميلة.
عرفن اش يقصنند ،كننان يف بيتنننا القنندمي منهننا ...حننىت ذكننر عطراننا اهفيننأل ،ذكننرك ةنند
ة  ،وكان لوهنا ما بيخ و بنفسع فا ش.
ا دادت صدمة ،ارة فابتسم هلا اند:
انصدم ألن ا،تنتاج ،طلع غلط؟
بصراحة صدمين كثر م ش  ،وال شنهو ادو الدوق ال ريه الل عندك،
واشلون يت لر ب ه ادو العواطأل ع ارة مثه االاارة؟
ال ،ذوقه مب كريه ،الاارة ااذي ،مجه م الاارة الصحراوية.
ومع ذل ،يا اند فآنا مقتنعه انه ير،ه ر،الة ح بن  .ليش ساطب ارة؟ ولو
كان موجودة كان اان األمر ،ل نها منقرضة!
ضح اند وم عل بش  ،بب ن ت اار مام ،ارة ن األمر قند انتهن  .وخطن
إىل در،ننها وان ملي ننة ب لمننات املقننال ،ك اننا ا ن والسننيارة قننأل مننام اإلشننارة اةم نرا
بح ن ع ن بننائع الصننحأل بعينيهننا و تلف ن حين ناً ومشنناالً إىل ن ر ننه عائننداً م ن الرصننيأل
اآلخر ،ف شارت إليه ك خدت بح ع رينال يف حقيبتهنا ،ومنا إن وجندهتما ورفعن
ر ،ها ثانية حىت كان نصأل ذراا بائع الصحأل حتد مامها بالشرق.
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ال الراية.
ف ننانطل ب ننرو ثاني ننة وان ن رتق ننب اإلش ننارة الن ن اص ننفرت فع ن ن ة ،وب نند ت الس ننيارات يف
التحر  ،ول نصأل الدراا النحيأل امتد ثانيةً داخه السنيارة بابريندة والنتقط الرينال ،
فتنفسن اننند الصننعدا ووضننع ابرينندة فننوق كتبهننا و خنندت ن ننر إىل األمننام وك هنننا م
فعه شي اً ،وكان ملي ة ب لمات املقال الدو قر ه يف البي ثانيةً وثالثة.
بعد يوم ي يت فيصه لياور اله ويقول ألخته فع ة:
دكري خو صديقت ،الل وصيتيين عليه؟
ماجد اةمدان؟
وإذ نطق اال،نر ندكرت يف اةنال ن كا نب املقنال -ومن ك بطنه ينوم الرحلنة  -يضناً
امسننه ماجنند اةمنندان .كملن وان حتنناول إخفننا اضننطرا ا الكتشننافها ن انندا اننو من
كلمته عنه.
اش فيه؟
بد ي تب يف الراية ،طلع مقاله األول م يوم .
إذن فقد كان او! كيأل م تدكر اال،ر عندما ر ه يف ابريدة ،وي مه فيصه:
او طبعاً مبتدئ يف ال تابة ،اللنه علر بينعش واال ال.
ك يضح ،كم دكر شي اً:
الغريب يف املوضوا إن ...آنا قل ل ،ع بداية مشروا ال تابة؟
ال ،ما ذكر.
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يف البدايننة ي ننوم بغ ن ي تننب مقنناالت ع ن البي ننة طلب نوا من نه ي ت ننب خ نواطر ،وا ننو ح ننس
باإلاانننة ورفننخ رفضناً با ناً ،واللن ضننح ين ةن ومسننتغرب لننه جننداً إن موضننوعه اللن

نشرك خواطر قريباً.
،نرح قلننيالً وان تنندكر كلما ننه الن حف ن كثنرياً منهننا عن ظهنر قلننب ..انا اننو مننر
حيتاج إىل ا،تيعاب.
جديد ُ
كانن فرح نة اننند باكتشننافها ن ماجنند يعمننه مننع خيهننا ال وصننأل .شننعرت نننه قريننب
منهننا ،يف متننناول يننداا ومننع ذلنن ،فمننا بعنندك! ول ن ا داد شننعوراا هنمننا ،ننيلتقيان و
،ننوف يلتقيننان ،ال يهننر السننوف املهننر اننو حنندوث اللقننا  ،إهنمننا حبتننا رمننه علن وشنن،
االلتقننا يف ضنني جننا م ن السنناعة الرمليننة ،لقنند صننبحا عل ن مقربننة م ن انندا املضنني ،
ول ن اننه يلتقيننان فع نالً ،وان مهننا التقيننا اننه ،ننيحدث مننا يوقننأل نندف الرمننه القسننرو
و باعنند حبا ننه عننندما يصننالن م هنمننا ،ننيتفرقان حاملننا بتننا ان ذلنن ،املضنني ؟ مننا النندو
ختبؤك األيام يا رأ؟
نعرت حبننب كبننري هلنندك الااننرة عننندما ر ين صننورهتا خلفن وخلننأل صنندقائ وحنن
"لقنند شن ُ

جلو مام شعرياهتا"..
اه يعقه ن يتحدث رجه ع ارة ب ه ادك املودة؟
"شدااا اهلامس ولوُهنا الرقي ما اال ينسعان طيفاً مجيالً يف خميل ".
راك يعنيين كما قول ،ارة ،إهنا علر مين دك األمور...
و نناداد حتننديقاً يف ال لمننات و نناداد قناعتهننا ننارةً وحريهتننا خننرأ حننىت د ،ن بابرينندة يف
م ان غري بعيد ب كتبها.
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"و ق ُ إىل الوصول إليها حىت ضح كاةلر املسيطر برقته وشفافيته"..
ّن هلننند ن قنناوم كننه انندك ال لمننات الن هننر مامهننا حننىت بعنند ن ننرت ابرينندةّ ،ن
هلننا ال رااننا ر،ننالةً وكننه مننا فيهننا يشننعراا بقننوة مدويننة هنننا ر،ننالة مفتوحننة إىل امننر ة...
إليها.
" ارة الربارو األليفة ،ي ن ؟"
***
اا ا األرضية قطعة كبرية خضرا  .عل ادك القطعة ،يقوم البي ابميه .البي به
نوافد جاجية حوافها محرا  ،وبه حديقة ا اار صغرية وشعرة با،قة ،م اهنا
واضش ..اا انا بب ن ون ،واآلن إىل البنا ..
اذا نبد ؟ بالباب األ،ود ال بري م ابان الصغري؟
ُقلب الطفلة كوام القطع البال،تي ة الصغرية .تناثر ادك و نتشر حمتلةً مساحةً كرب
عل األرض .عتمد عل ركبتيها و د ذراعها اليمىن لتصه إىل الباب األ،ود الدو قفا
ثنا التقليب .رتدد يف وضعه ،ال ععبها ف رة ن بد بالباب..
الباب بب ن يؤدو إىل ش  ،لدل ،بب ن يصنع الش الدو ،يؤدو إليه الباب
قبه ن يصنع الباب .الباب الف ر ابميه الدو ال يؤدو إىل ش خدعة ال دوم
طويالً.
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ي ننوم األربع ننا الت ننايل حرص ن ن ان نند عل ن ن ش ن نرا نسن ن ة م ن ن الراي ننة يف طريقه ننا للمدر ،ننة
و خ نندت تص ننفحها  ،نريعاً ح ننىت وص ننل إىل املق ننال ،وبينم ننا كان ن مس ننتند ًة إىل اب نندار

البعيند املواجننه لطننابور الطالبننات الصننباح خنندت قننرؤك ،م ي ن مسننلياً كالسنناب  ،كننان
يتحندث عن مهيننة ا اف نة علن اةيناة الربينة يف صننحارأ قطنر ،ويقننرت ا،تصندار قننانون
حيمن األرانننب الربيننة يف الشننمال الن هتنندداا اوايننة جدينندة ونن لنندأ الشننباب وان
صيد األرانب الربية بوا،طة ال الب ،و مطاردهتا بالسيارات .موضوا جيد ول ننه لنيس
يف شاعرية الاارة املفقودة ،لدل ،فقد كملته عل مضخ وم عد إليه ثانية..
األربعننا النندو يليننه :بابرينندة مقننال عنوانننه "فلن ننرم مجننه ضننيوفنا" ،يتحنندث فيننه ماجنند
عن الطيننور املهنناجرة الن ن يت من دول خننرأ لتقضن املوا،ننر البنناردة يف قطننر ،يتحنندث
ع ن نواعهننا امل تلفننة و لواهنننا ومجاهلننا وي نندعو إىل عنندم ا،ننتقباهلا برصنناص ا نواة الص ننيد،
يندعو إىل القنرا ة عنهننا وحسن ا،تضننافتها ..اننه من قننانون حيميهننا حننىت عننود ،نناملة إىل
بالداا؟
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موضننوا مجيننه إال نننه حمننبط يض ناً مقارن نةً وضننوا الااننرة ،ول نهننا نند عليق ناً صننغرياً يف
هنايننة املقننال" :وصننلتين ر،ننالة من القننارئ فننالن الفننالين يقننول فيهننا إنننه عننرف علن اننرة
النربارو األليفنة الن كتبن عنهنا منند ثالثنة ،نابيع ويسنرك ن يسناعدين يف البحن عنهننا.
قدم ش رو لألهل فالن مع حتيايت اةارة".
لق نند ع نناد إىل ل نن ،الاا ننرة ،ال ال يبحن ن عنه ننا ويري ننداا ،ا ننه يبحن ن ع ننين ن ننا يضن ناً؟
صدق نه يبح عين ألنين حب عنه يضاً ،ول قد كون حاملة..
ا ننه جنن ن ان نند؟ ول نه ننا فرص ننتها الوحي نندة ،وم نت ننر اق نرتا  ،ننارة ب ننه احن ن دف ننا ر
الطالبننات ونشننرت مامهننا عل ن امل تننب ورق نةً بيضننا كتب ن فيهننا ر،ننالةً ووضننع عن نوان
ابريدة عل ال رف و ر،لتها بال ردد.
"وادك ر،الة خرأ ر،لتها األخ فالنة عليقاً عل موضوا اريت"..
( اريت!!) ما مجه ادك ال لمة ،كيأل حيب رجه ارة كه ادا اةب؟
" قول فيها إهنا يضناً ندكر الاانرة و تمنىن رؤيتهنا ثانينة ألهننا كانن حتنب شندااا ،و قنرت
ن نبح عنها يف البالد اجملاورة وبلبها ثانيةً إذا وجدنااا".

ول ،ارة علم باألمر وا،نتنتع شنيا كثنريةً خندت انند سنتمع إليهنا بااتمنام ك
سننتعيداا كلمنةً كلمنةً عننندما ختلننو إىل نفسننها .ومواكننب األيننام املرحننة بين قريننرة العن
عل حد نافدهتا و مام با ا و رافقها حيثما ذاب .
يقننول األهل عننالن إنننه ينندكر انندك الااننرة وإنننه يضناً حين إىل مرآاننا ويقننرت ن يُنن ر فرين
ال شافة رحالت إىل مناط برية خمتلفة للبح عنها.
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ويُعلن عن رقننر اننا أل ح ن اال صننال بننه عليننه من اهامسننة إىل الساد،ننة والنصننأل كننه
ربعا ال،تقبال م املات القرا املهتم بالبي ة وباارة الربارو األليفة.
دكرين؟
آ،أل ،ما ا دكر ...
آنا ر،ل ل ،ر،الة با،ر فالنة ،وقبلها التقينا يف دخان...
يف دخان؟
إو ،يف املصنع...
آآك كن مدر،ة العلوم؟
ال ،كن مدر،ة العرح..
ص ننو  ،يش ننبه ص ننوت مدر ،ننة العل ننوم اللن ن كانن ن
الطالبات عل السؤال.
لر معا واشعع البنات.
آنا الل كن
ان الل كن البسة جويت رياضة؟
كان اند تمىن ال يالحظ حدائها ول
وإن فالنة ال كتب يل ع الاارة؟

ننت لر مع نناو واللن ن كانن ن

ش ننعع

اا او يقول هلا بفعاجة إنه فعه.

ال ،فالنة ا،ر مستعار ...امس اةقيق اند.
اهلل ،ا،ر مجيه جداً ،كثر ا،ر احبنه ...ا،نر مجينه جنداً جنداً ،وانن بعند انسنانة مجيلنة
جداً ،ان ...
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و حسن اننند هنننا غننش يف اة ايننة ،البنند ن ننون اة ايننة طبيعيننة ليس ن مصننطنعة،
البنند ن ن يت األحننداث لقائينةً ،و ن مننع السنناعة القدريننة بينهمننا بننال غننش ،لنندل ،م

ر ذل ،اال صال الدو وضع له ،يناريواات كثرية..
ب ننب ن ن ن يت األح ننداث بشن ن ه طبيعن ن لتش ننعر هن ننا األم ننرية الن ن يس ننع إليه ننا األم ننري
وليس املشعوذة الن فتعنه األحنداث ،وعلن ذلن ،قاومن بعننأل ف نرة ا،نت دام رقنر
اهلا أل الدو ي هر يف ابريدة ،نبوعياً بشن ه ا،نتفاا و منام املقنال املتنوج بصنورة ذلن،
الوجه النحيأل.

آحل ةي ...
و نندكرت  ،ننارة هن ننا ليسن ن هل ننا ةي ننة عن نندما انس نناب
ف كمل :
آحل ن شننعرو إذا مننا كان ن ف ننرة التلفننون ف ر ننه ،مننا كن ن
اهلادو االعقه املت ت.،

ص ننابعها عل ن ن ذقنه ننا األمل ننس،
ظ ن إن ورا االوجننه ال نربو

ر املوصوف فقطب اند وا قول با،تيا :
خرج كلمة "مت ت "،بقوة وح
احلق شعر و ا رع ل ،ةية واحلقيها ألنه قطعاً مب مثه ما ن .
وليش الغضب الشديد علشانه؟
،ارة ،اشلون يتحمه ضمري كه ادو اإلدعا ات وال نون السي ة؟
و ضا ل ،ارة حىت كادت ختتف ك قال :
ما قصد انه يهدف ح ش مب ي  ،احتمال ي ون له ادف نبيه ،واج مثالً.
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ما ظ انه م االنوا.
ن رت ،ارة بعم إىل اند ك قال بصوت من فخ:
خط ك الوحيد انه اختار إنسانة ،اذجة مثل.،
ما اختارين يا ،ارة ،ان متومهة.
يف قاع ننة االجتماع ننات ب نناإلدارة ك ننان امل نندير جالسن ناً يف مرك ننا الص نندارة وحول ننه مس نناعداك
ش نناا وفيص ننه ،و ربع ننة من ن امل ننوظف ال نندي ك ننان ق نند ار ن ن أ ن يش ننملهر االجتم نناا:
ماجد ،محد ،شاكر، ،رور.
املدير (يلتف حماوالً ن شمه ن ر ه مجيع املوظف ):
 ،لة ثانية؟

صم .
ش راً ،والسالم علي ر ورمحة اهلل وبركا ه.
يهب واقفاً ويتعه إىل الباب او واملساعدان فيصه وشاا  .يبق يف امل ان ماجد

ومحد وشاكر و،رور ويُسمع صوت لغط ب املوظف ياداد حد ًة ،يلمر شاكر وراقه
وسرج.
يهب محد واقفاً واو يلملر وراقه:
شنهو الل يهر؟
يستغرب ماجد:
شنهو الل يهر؟؟؟
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إو ،اش بيصري لو نقلوا فيصه م ان ثاين؟
عشان حيته شاا م ان املدير؟
بنيه م بقا فيصه؟

ليش ال ،اه يف ش ي
ير فع حاجبا ماجد:
يعين فيه ش ي بنيه م شاا ؟
يتثا ب ،رور:

ما الح ون إن كه مجلة قولوهنا نته بعالمة ،ؤال؟
يتعااله االثنان وي مالن حوارمها.
محد ،ما عرف الفرق ب فيصه وشاا ؟
وليش آشغه نفس بالفروق ب اثن ما يهمين مرار؟
يبتسر ،رور بس رية:
ما يهم ،مر شاا ؟
ويواصه ماجد:
خه شاا  ،ما يهم ،مر العمه يا محد؟
وليش يهم ،ان ؟؟
يي س ماجد م جدوأ مناقشة محد وم عالمات السؤال ،يتنهد:
ما احب عيش مثه امل لوقات األنانية ،احب إين شتغه ،وير ،ين واحد يشتغه.
يبتس ن ن ن ننر مح ن ن ن نند ابتس ن ن ن ننامةً  ،ن ن ن نناخرًة يرمن ن ن ن ن ن ن ن ننا ماج ن ن ن نند ك  ،ن ن ن ننرور ويتع ن ن ن ننه إىل الب ن ن ن نناب
وقبه ن سرج يلتف ثانيةً إليهما.
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عل كه حال يا شباب احنا ما مسعنا كلمة واحدة يف االجتماا دل عل صحة ادك
ون جمرد إشاعات.
الت هنات ،احنا نت لر ع اإلشاعات ال مسعنااا ،وح
يوجه ماجد ال الم لسرور:
آنا مستغرب إن النا يتعاالون الل يسويه فيصه يف القسر.
بس ان عرف ليش محد يقول اال الم ،شاا م نسابه وفيصه يضي عليه
اهناق.
عتقد فيه ش احنا كموظف نقدر نسويه اهصوص؟
يتبسر ،رور ضاح اً.
فيصننه يعلننر علم ناً مبهم ناً ن نقلننه وشنني ،الوقننوا ،يعلننر ن قرارا ننه ال ننروق لرئيسننه وال
ملساعدك اآلخر ،فلهما خط آخنر ستلنأل عن خطنه ،واملندير يريند من يؤيند ،يا،نته ،وال
يسنري علن اننديها فحسنب بنه ويتفننوق علينه يف نفينداا ،ومننع ذلن ،ففيصنه ال يسننتطيع
ن يت ل ع قناعا ه وإن صادم مع اآلخري بسببها..
يسمع طرقاً عل باب م تبه فريفع ر ،ه ع وراقه:
فضه يا شاكر.
يدخه شاكر ويسلر بابتسامة عريضة ،يرد عليها فيصه بابتسامة عرض منها.
ااو قائمة بت اليأل حفه العشا للوفد اإلبلياو.

ي خداا فيصه وحر عليها بن رك.
جيد ،بس شنو ادو؟ ويس ؟
يوك ،الفندق را يقدمه بت فيخ كبري يف السعر..
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ويس ؟!
اادول جانب مته ما بتعرف..
ادو ما يغري م األمر ش  ،إحنا ما نقدم املشروبات الروحية يف و احتفال مثه ما
عرف.
نعر ،بس ااملرة الضيوف جانب..
واش دخه ادو يف املوضوا ،األجانب ما يشربون عصري بر قال؟
بيشربوا...
ا،تبدل الويس بعصري الفواكه.
ل شاا وقعها وانته األمر ،جي

وري ،ايااا حسب رغبت ،و و العمه

ما بيقتض  .ما يف جمال لتغيرياا.
يبتسر فيصه ،اخراً واو يشطب املشروب ويضع "عصري فواكه" م انه.
وادا التغيري مت ،وادا وقيع قدامه ،فضه.
ي خد شاكر الورقة يف ضي وينصرف.
اليوم التايل ةفه العشا  ،فيصه يف م تبه ،يدخه عليه شاا .
شف ؟
شنو الل صار؟
ان

عرف الل صار ،ما كن معانا البارحة؟ ما مت اال فاق مع الوفد اإلبلياو.
وليش طالعين بغضب ،شنهو ذن  ،ما ناقشنا معاار نقاش ودو ومقنع؟ ما
نا،بتهر ظروف عملنا ،بربار؟
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ال ،عتقد اهنر ما يشعرون بالرتحيب ال ايف ،وادو بسبب.،
بسب ؟ ما كن يف منته ال يا،ة معاار؟ ما ا،تقبلتهر عل الباب وماشيتهر
للباب؟
ل ار حسوا ان احنا نستهاو ر يوم قدمنا هلر العصري بدال الويس الفاخر.
يضح ،فيصه:
الصفقة ،مستحيه يفو ون فرصة جيدة
شاا  ،لو اععبتهر إم انيات االدارة كان
علشان الشراب ،خصوصاً اهنر يعرفون خلفيتنا الدينية والثقافية ،ال تهمين م جه
االهتام فقط.
ليش قرر ش ،ب إين خدت فيه قرار؟ ليش فرض العصري ،ان مستنقبه
طفال؟
ي تسب وجه فيصه عبرياً جاداً مستا ً:
شاا  ،ال لص يف االف رة ،ان كيد يف ش ثاين مضايق ،،قول يل عنه بصراحة
إذا كان متعل ح ،وعل ف رة اهمر ما حترم عل األطفال بس.
عرف اين

رجو يا فيصه ،خه عن ،ال الم العاطف وال هتددين بالدي  ،ان
مب قه ديناً من.،
عل كه حال يا شاا  ،آنا صرف وف اختصاصايت ،آنا املسؤول ع ابانب املايل،
وإذا غري اةال مستقبالً افعه ما بدا ل ،،ما آنا ف شوف األمور بش ه خمتلأل اماً،
صورنا للمشروا ما كان مدرو كما بب ،ما خد الوق ال ايف لدرا،ته ،ا ضش
االش يوم ثاروا افرتاضات ما كنا حا،ب حسا ا ،و باألحرأ ما كنتوا حا،ب
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حسا ا ألن ر ،ويتوا ادك الدرا،ة يف إجا يت وما عطيتوين ايااا إال قبه االجتماا
بالوفد با،بوا..
ماج نند يؤي نندك امن ناً ،األخ ننالق والق ننير وال نندي مث ننه اهلن نوا واألرض واألو ون والوض ننيح
والصننقر وال ينبغ ن ن يتسننبب جهلنننا الننديين يف انق نراض قيمنننا كمننا ،ننبب جهلنننا البي ن
انقنراض اننرة الننربارو األليفننة يف واخننر السننبعينيات وال ينبغن ن حيننرم من يولنند بعنند عننام
 98من القنير كمنا حنرم من ولندوا بعنند عنام  78من انرة النربارو األليفنة .يبتسنر فيصننه
يف إععنناب شننديد اجنند إذ ي تشننأل نننه يسننري عل ن خننط واحنند يضننر ط نراف خيننو
كثرية دون ن ضيع منه معامله ،يبدو نه يف النهاية ليس معقداً كما ي بعضهر.
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دتة أخرش
لناتصس
الخطر
كانن اننند بتسننر ابتسننامتها املشننرقة مننام عيننين ماجنند املتسننمر عل ن السننقأل ،وكننان
ماجد يهر باالبتسام واو ينت ر ما ،تقوله له فإذا بوالد نه فنتش بناب غرفتنه فعن ة و طنه
بوجه يتقع اللون منتقلل املالمنش شن ن من ي ابند منراً ع يمناً ،ك دخلن وجلسن إىل
جانب ننه عل ن ن الس ن نرير .م يص نندق ماج نند ذني ننه وا ننو يس ننتمع إىل م ننه إذ حتدث ننه بص ننوت
من فخ ختنقه العربة ع عمته ،عمته اةبيبة ال طاملا حريك حبه الشديد هلنا و شنعرك ننه
ينندنب يف ح ن مننه إذ ياينند عل ن حبننه ألمننه يف كثننري م ن األحيننان ،لقنند عنناش يف كنفهننا
طفولتننه وشننطراً كب نرياً م ن مرااقتننه أل،ننباب م ن واضننحة يف ذانننه إال نننه نش ن واننو
يشعر ن انا خلالً يف الطبيعنة بعنه لنه ُمن يف م نان خمتلفن  ،وعنندما كنرب علنر ن
إحدامها ببته واألخرأ ربته..

يف لنن ،اللح ننات اةرجننة كان ن والد ننه ُعلمننه ن عمتننه يف املستشننف بسننبب حننادث
خطري قد يودو بساقيها اللت ُشلتا ،وقد يسنتدع األمنر ن بنرتا إذا منا ا ضنش للطبينب
ن مثة خطورة عل حياهتا م جرا بقائهما يف حالتهما ل.،
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بنندت عمتننه وك هنننا تحنندث جبننا م ن ذانهننا مننا بقيتننه فف ن حالننة ذاننول ننام .بصننوت
ا ننادئ ع نناد إىل مسعه ننا خ ننرب اة ننادث ال نندو ح نندث هل ننا ،وعندئ نند ص ننمت قل ننيالً وق نند
ا،ننتوعب اهننرب ،ك خنندت النندموا نسنناب من عينيهننا ،و خنند اننو يقبننه يننداا املسننتقرة
ب يديه وحياول التسرية عنها .ما خرب ،اقيها فقد لامه وق طويه وكثنري من الشنعون
والدموا قبنه ن تقبلنه ،وم ي ن ماجند الطنرف اآلخنر وإمننا والد نه ،منا انو فقند اختفن
كليةً م امل ان حياول التعايش مع حالة الرعب ال انتابته او و ،ر ه.

مت األمر؟
إو ،قلن هلننا ..ل نهننا رافضننة و طبيننب يقننرب م ن رجوهلننا ،و فضننه اهنننا ننوت ننا وال
عيش بليااا.
دخه ماجد غرفته .غل علينه البناب .يت ينه عمتنه بنال ،ناق فيُشنيش بوجهنه علنه ياينه
الصننورة م ن خميلتننه ،ول ن لنن ،امل يلننة تبعننه يف كننه م ننان ،منناذا ،ننيحدث للسنناق ؟
ومنناذا ،ننتفعه مننه نيلننة ،اننه ،ننتطلب دف ن ،نناقيها م منناذا؟ وكيننأل هلننا ن عننيش وا ن
علر ن جا اً منها ،بقها إىل القرب؟
شننعر بانتفاضننة سننرو يف وصنناله يف حن انفننتش البنناب ووقفن
كثري م العطأل.

مننه ن ننر إليننه ن ننرًة ننا

مب رايش هلا؟ ا حمتاجة ل ...،درو اهنا حتب ،مثه ما آنا حب ،وح
آدرو ،بس ما اقدر ة .
م يوم ما رح هلا يا حبي  ،اشلون قدر رتكها يف االوق ؟
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كثر.

يتنهد ماجد ،ك ن مه ال عرفه.
 ،ل عين؟
 ...ال ،ا ما ا لر ادو األيام ،ما قول و ش  ،ل
شوف ،،ما عرفها؟
اهنا
خل ر معااا حه ،ال رتكوهنا بروحها ادو أليام.
وان مب رايش هلا؟

كيد

آنا ما اقدر ،مستحيه آقدر شوفها وا مت ملة اال ثر..خلها رو البي عل األقه.
مب راحية البي  ،نا باجيبها عندنا ،ماال م قعد انا
بروحها وا يف ادو اةالة.
بتعيبينها؟؟!
حات يف نفسه ال لمة كثرياً ورجا منه ال ضنغط علينه يف مسن لة الاينارة ،وعنندما ذابن
عاد إىل السرير وا،تلق عليه م توف الدراع .
ويبدو ن الدنيا م تف ا آ ماجد ،فها ان الشنائعات صنبش حقيقنةً وين يت قنرار
نقن ننه فيصن ننه إىل دائن ننرة خن ننرأ ،وسلن ننو منن ننه م تبن ننه .يف الين ننوم التن ننايل خن نند شن نناكر ومحن نند
يضننح ان ننر ومهننا يهن ننان شنناا نا،ننبة عيينننه مننديراً بنندالً م ن املنندير اآلخننر النندو

رقن يضناً .وم يسننتطع اننو ن يهن ننه يف ذلنن ،اليننوم ،بننه شننعر بنناالهناام والبننؤ الشننديد،
ملاذا ال ينتصر اهري؟
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نوم ك يننب بننال فيصننه، .ننرور يض ناً متضنناي وكنندل ،بعننخ املننوظف  ،مننا املسنناندي
الين ُ
لشنناا ف ننانوا حيتفلننون يف ذلنن ،اليننوم ،وعننندما جننا ت السنناعة الثانيننة عشننرة م يسننتطع
ماجد البقا كثر م ذل..،
اننرة ال نربارو األليفننة انقرض ن وفتا ننه خمتفيننة وال م ن ،ننبيه إليهننا ،واننا ا ن قيمننة خننرأ
ختتف م حيا ه وم البي ة ال يتمىن ن نه نقينة ،فيصنه ..نعنر ،فمنا فيصنه الطينب
امل لل يف عمله ذو املبادئ والقير الدينية واألخالقينة العالينة والننفس السنمحة البسنيطة
إال عنصراً م عناصر البي ة اهليعية الن ينبغن اةفناط عليهنا و نيبهنا خطنر االنقنراض،
وما نصر العناصر الردي ة اآلخدة يف االنتشار السنريع علن ابيندة إال دقنةً خنرأ لنناقو
اهطر.
مشس ال هرية تفعر واعناً و سنطع بقنوة علن الشنارا ،ولنو م ن لن، ،ناعة ا دحنام
لصنننع حب نريات  ،نراب كثننرية عل ن اهننط األ،ننود النندو يبنندو بننال هنايننة .ول نهننا ،نناعةُ
العننودة إىل  ،ن ون املنننا ل ،لنندا فنناهط األ،ننود يع ن بالصنننادي املتحركننة ...مح نرا رقننا
بيضا  ...كلها حمملة برؤو توق إىل العودة إىل  ،ون املنا ل...
الشمس سطع بقوة واألشيا شديدة الوضو حتتها .والوضو ُ الفائخ يت د يف واينا
العيون ويش ه عب اً نو به األحداق وابفون..
والام ليس م عصافري ،فلماذا يهوو ذل ،العصفور الصغري؟
لقند طننار فعن ةً من علن خنلنة علن جاننب الشننارا وحننط يف اةنال يف طرين السننيارات،
ل نه بر إىل مضععه..
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السننيارة األوىل صنناب جناحننه و ركتننه يرفننرف عل ن اهننط السنناخ  ،الثانيننة احتو ننه ب ن
ععلتيها األماميت ة ة ،واهلفيت ة ة ك طارت ،الثالثة...
يُشيش ماجد بوجهه ،م يقوأ عل مواصلة الن ر ،من يريند ن ينرأ عصنفوراً يسنح ؟
ملع الضو األخضر مامه .اه ينطل إىل املستشف لرؤية عمته؟ ما ال ال يستطيع.
وي يت يوم خروج العمة وحتدث مشاد ًة حاميةً بينها وب األم .العمة رفخ رفضناً با نا ن
داب إىل بي خيها و رأ هنا النهاية ،و وجنة األهل نرأ ن من مصنلحتها ن نداب
معهر .ويف النهاية ،ين منهنا و عنود وحنداا إىل املننال لنرتوو لاوجهنا قصنة عنناد ختنه.
م ثقب مفتا باب غرفة ماجد يت األخبار بوضنو  ،حين خندت ال لمنات ندخه
واحد ًة واحد ًة م الثقب و صه إليه واو جالس إىل امل تب.
ما ادرو ليش رافضنة رت البي و قول يو،أل يطه عليها كه يوم ثالثة ،يو،أل فينه
خري!؟
ب اةقيقة يا شي ة فيه خري ،الرجال مس ما غلط يف ش ،
وادا او مرحيها م ، 23نة .م يستحمه سل عل ذمته
مرة ما بيه؟ بس ...بعد ما نقدر نتطم  ..او صحيش بيمر
عليها مثه ما كان يسوو قبه اةادث ،بس ادو ما ي ف ..
بننس لننو عنننداا حنند يف البي ن م ن األاننه كننان مننا ااتمي ن  ،ل ن مننا فيننه غننري اهدامننة
والسواق.
وانسل ضح ة رجالية م النوا الغاضب الساخر م ثقب املفتا :
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يننا ان بتصننري ملعبنة ،من يعلننر اش بيسننوون يف البين اةن  ،ينندرون املسن ينة مننا قنندر
قوم م الفراش.
عل  ،ال ختوفين كثر م فضل ،،آنا بروح متضايقة.
ك تنهد:
يا ليتها جاب هلا ولد واال بنية...
إو ،ادو وق العيال ،لو جايبة هلا ولد كان بينفعها اة ..
و،اد صم  ،ك صوت الوالد ثانية:
آنننا السنناعة مخننس بننارو حنناول قنعهننا مننرة ثانيننة ،وان ن بنعنند حنناويل معااننا .مننا اقنندر
خليهننا بروحهننا انننا وان يف ااةالننة ...يننرتاوأ يل ال م برباننا قعنند عننندنا علن األقننه
ول ا،بوع ثالثة.
صنمت شني ة وان هتننا ر ،نها ي ،ناً وحننرية ،علنر ن نيلنة عنينندة ،وكندل ،صنم علن
و ناول جها التح ر ع بعد وشغه التلفاينون فانصنرف رؤو،نهما إىل حين الشاشنة،
ومننا ان إال دقننائ ال اينند علن العشنري حننىت ار فعن رؤو النناوج ننناظرًة با،ننتغراب
إذ خرج ماجد م غرفته وبيدك حقيبة مالبس:
ُم نيلة عنداا ولد.
و مام الن رات املنداشة يواصه بإصرار:

ما احند بيعرب م نيلنة علن نر بيتننها ،كنن قبنه خنايأل شنوفها ُمقعنندة ،ل ن نا ان
اندو قندراا فآنننا ال م اقبنه الوضننع ،ملن مننا بي نون كثننر من ملننها ،وال حنىت كثننرك ..وال
ختاف علي حه ،آنا مب رايش بي غريب ،رايش البي الل ربي فيه.
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ن رت إليه األم مستغربةً وقال برتدد:
مت كد إن ،قدر...
مت كد!
وجا صوت بيه القل :
شوف مايند ،ال ضنغط علن نفسن ،كثنر من النال م ،بنشنوف حنه حن عمتن ،،وان
هلا رب مت فه ا..
يبه ،حه ،رجوكر ال قلقون كثر م الال م ،آنا لو ما شف
نفس قدر ما ف رت رو انا .
ش ن ننرق وج ن ننه األب م ن ننا األم فض ن ننمته إىل ص ن نندراا وقبلت ن ننه ك ركت ن ننه ينطلن ن ن بس ن ننيار ه إىل
املستشف و ،رع ا إىل اهلا أل لتبشر عمته قدمه.
بعنند حنندي مشننحون بالعاطفننة ب ن ماجنند والعمننة ،صننعد االب ن العائنند إىل الغرفننة ال ن
ُعنندت لننه ..غرفننة مجيلننة ،ورق اةننائط ا نرات رقننا حماطننة بوريقننات خض نرا صننغرية..
جال ببصرك يف الغرفة ،م ي ما ا جديداً إال فنرش السنرير الندو و،نط الغرفنة .اننا

ش ن ننناقل مننع ن الغرفننة مجيلننة حت ن شننعة مشننس العصننر ال ن بنند ت ضننعأل ،وال ن
وجدت هلا طريقاً م خنالل ابنا امل شنوف من النافندة .وقنأل منام النافندة و طنه علن
املساحة الفارغة يف حديقة منال عمته ..انا يضاً ش ناقل..

م يف ننر كثنرياً يف الننواقل بننه انطلن إىل خننارج الغرفننة فعننا إىل مسعننه صنوات ن يت من
األ،ننفه .لقنند كننان صننوت بنننا وج عمتننه و مهننر وكننانوا قنند دخل نوا للت نو حعننرة عمتننه.
وقأل براةً ك ا،تدار متعهاً إىل غرفته.
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مايد!
ا،ننتوقفه ذلنن ،الصننوت األليننأل ،الصننوت اةبيننب اةنننون ،الصننوت النندو ار ننبط بإنسننان
حبه كثرياً ،صوت وج عمتنه الندو عناش معنه ول عشنر ،نن من عمنرك قبنه ن يتناوج
وخترجننه عمتننه م ن حياهتننا شنني اً فشنني اً حننىت صننبش ي ن يت كالقريننب م ن بعينند ينناور وجتننه
املتمننردة ومن معهننا ،ك خننأل التعلن بننه شنني اً فشنني اً بعنند ن عنناد إىل بين بيننه ،وإن ظننه
حيمه له اةب القدمي ،حب االب لألب.
االً يبه يو،أل..
قبله يو،أل كثرياً وقبه ادا ر ،ه يف ختنام السنالم ،كنان كنه منهمنا ،نعيداً برؤيننة اآلخنر،
جلسا يف الصالة وحتدثا طويالً وضح ا كثرياً وك هنما نسيا دخول العمنة املنننال قبنه قلينه

عل كر ،متحر .
و يض ننا نس نني العم ننة يف ال ننداخه وض ننعها امل  ،نناوو وظه ننر ش ننبه ابتس ننامة وان ن س ننمع
ضناح هما وك نننه ن بننال ثري من النندكريات ابميلنة ،ول ن انندا اهيننال الشن ،نريعاً
قبننه ن يتعسند واقعناً وان توجننع من جننرا مننا عانيننه من آالم جسنندية ونفسننية بسننبب
وض نرُهتا ضننغط عل ن يننداا حبننة وااتمننام،
،نناقيها املشننلولت  ،وكبح ن نفسننها كث نرياً ُ
واعتصننرت م ن نفسننها كلمننات  ،ن ل ننا ع ن حاهلننا وحننال األوالد ،وخاصننة ُمفض نلتُها
مسا ال جلس قرب ر ،ها و خدت سش عليه و قبلها ب الفينة واألخرأ.

ك جننا السننائ وهنض ن الضننرة وقبل ن نيلننة عل ن خننديها و طلق ن ،ننيالً م ن النندعوات
والوعننود بالايننارات اليوميننة املسننتقبلية ومش ن وخلفهننا ربعننة بنائهننا .وداشن نيلننة وا ن
ننرأ يو ،ننأل داخن نالً إليه ننا برفق ننة ماج نند بع نند خ ننروج  ،ننر ه ،ر ننا ألن ننه م يتس ننىن ل ننه ن
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يتحنندث معهننا بلو،ننه مننع ماجنند ط نوال الوق ن ، ،ننتحتمله وإن كان ن يف حقيقننة األمننر
حباجننة إليننه .وشننرب الثالثننة الشنناو باهليننه والاعف نران وحتنندثوا ك هنننخ ماجنند إىل غرفتننه
دباً وحتسباً لرغبتهما يف ن يقوال شي ا خاصاً ما.
الساعة صبح الثامنة والنصأل مسا ً ،بب ن يننال إىل عمتنه إذ حتمناً ذانب وجهنا
ةال ،بيله ،ول النعال السودا ال برية املقنا والن ركهنا يو،نأل منام با نا إذ دخنه
إليها كان ما اال حي ركها مام الباب ،وكان الباب ما ياال نصأل مغل كمنا ركنه.
صننعد ثانينةً وا صننه بعمتننه سرباننا ب نننه ،ننيداب إىل املنننال ليحضننر شنني اً واننبط  ،نريعاً ك
اختف م املنال.
بالداخه تملمه نيلة يف ،ريراا ،مىت يداب ادا الرجه؟ ما الدو
يف نيت ننه؟ يو ،ننأل ين ننر إليه ننا ،يف عينيننه ش ننيا كث ننرية يري نند ن يقوهلننا ،يفه ننر مل نناذا لف ت ننه
آن نندا  ،لق نند ك ننان ل ننديها  ،ننبا ا ال ن نفهمه ننا رغ ننر هن ننا م ُقله ننا .لق نند ُكس ننر كربياؤا ننا
وخشن نني م ن ن املقارنن ننة ،م سن ننتطع التنن ننافس من ننع فتن نناة صن ننغراا بعش ن نري عام ن ناً فن ننآثرت
االنس ننحاب الش ننامخ األن ننأل ،ول ن ن ألن ا نندا الش ن ن م يُق ننه بال لم ننات فق نند عع ننا
يو،أل عن النرد علينه بال لمنات ،لندل ،م فهنر ننه م يسنتغ عنهنا يومناً كنامر ة ،و ن
حبه للعديدة م ينسه حبه هلا..
فشننل كننه و،ننائله غننري ال الميننة يف إقناعهننا بنندل ،،وصننرب عل ن رداننا .ال بنند ثغننرًة

عله ال حيرتم رغبتها ،لقد صنرف برقن خنالق وضنمري منع الضنرة ،م ناصنبها العندا ،
م س ننمر حياهت ننا و تس ننلط عليه ننا بلس نناهنا ونفوذا ننا عن نند وجه ننا و حت نناول حرماهن ننا م ن
حقوقهنا كاوجننة كمنا فعننه بنناق الضنرائر القنندام  .وفتحن هلننا بيتهننا ارانا مننىت شننا ت،
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وم حتقند علن وجهنا املسن النندو صنرب عليهننا ،نن طويلنةً عننندما افنا قلبننه إىل طفننه
م صلبه ،به قبل األمنر بصنرب ،وم صنر علن الفنراق بنه حرصن علن إبقنا العالقنة
اإلنسننانية وم نننع إال العالقننة الاوجيننة ال ن شننعرت نننه م يعنند حباجننة إليهننا و هنننا قننه يننا
،تقدمه األخرأ...
ال يعلر كيأل وملاذا بالتحنديد ،ول نها اكتسب قدراً اائنالً م
االحرتام ي اد يصه إىل مر بة التقديس ،وإن ظه عاجااً ع وصيه ما يشعر به ااهنا

إليها..
يف لنن ،الليلننة يضناً ننردت ال لمننات و ب ن اهننروج ،ول ن دمعننه باح ن ب ننه ش ن ،
ومع ،يه الدموا م ربع عيون دافع كلمات كثرية ظل حبيسة اةنناجر كثنر من
عشر ،ن ..

ك يعننود ماجنند إىل من ننال عمتننه يف اةاديننة عشننرة مسننا ً .البنند ن بنناك يو،ننأل قنند رحننه
اآلن وانو يريند ن يطنه علن عمتننه ،ول ن من بداينة املمننر ر أ بناب عمتنه مغلقناً والنننور
مطف  ،و مام الباب املغل النعال السودا ال برية املقا ..
خنند حش ن نندو شننديد إىل النندرج ودون ن يعلننر ملنناذا ( و ر ننا واننو يعلننر) ار سننم
ابتسامة عل شفتيه وابتعد ،ريعاً إذ كادت صبش ضح ة .لقد انتصر الاوج خنرياً علن

الاوجننة املتمننردة ال ن لف تننه م ن ثننالث عشننرة ،نننة عننندما نناوج وجتننه األخننرأ وفرض ن
عليه دور األهل يف حياهتا .البد ن اةادث األلير وانها وجعلها ععنا عن املقاومنة ،و
ر ا جعلها در شيا خرأ ..مس ينة ادك العمة..
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قض يو،نأل األ،نبوا األول منع نيلنة مسنتغالً ضنعفها النفسن الندو جعلهنا عناجاةً عن

التمننرد القنندمي ،ول نهننا ل نح عليننه يف العننودة إىل وجتننه األخننرأ ،وخنناف اننو إن خننرج
ن تمرد ثانية فال يستطيع العنودة ،لندل ،فقند بقن ينوم آخنري ينرأ فيهمنا والدك منع
مهننر يف يننارهتر اليوميننة هننالتهر نيلننة كمننا يسننموهنا .ول نننه خننرج خ نرياً بوعنند منهننا ب ن ن
ستضيفنه نصأل يام األ،بوا .شعرت بان سار يف البداية قاوم به شعوراا نطن ردانا
الطويننه األمنند ،ول نهننا خنندت ت يننأل مننع الوضننع شنني اً فشنني اً خاص نةً بعنند ن اقتنع ن
ب ن م انتها القدحة ال جعلته حتننع عن ن يتناوج عليهنا عشنري عامناً منا ناال موجنود ًة
رغر علقه باألخرأ وب والدك منها ،وب ن كه امر ة هلا خصوصية معينة عند وجها..
ال علر ما الدو سبؤك هلا القدر..
علم اند ا حندث يف إدارة خيهنا وذابن إلينه ناورك يف الينوم التنايل منع مهنا ،و خند
ابميع يشربون الشاو يف غرفة الطعام بعد العشا  ،كانن متن ثرًة كثنرياً .إذن فقند انتهن

اة اية .انته باةان اةتم الدو ال بد منه .دمعن عيناانا إذ اعرتاانا شنعور ب شنيا
كث ننرية ،كثرا ننا ال قب ننه هل ننا ح ننىت حاول ننة التعب ننري عن ننه .وإذ ا ننر ك نندل ،يس ننمعون ج ننر
البنناب ،ك اهادمننة ختننرب فيصننه ن بالبنناب ش ص نان يسن الن عنننه .ي مراننا بإدخاهلمننا إىل
اجمللس ك يسر شعرك وينداب إليهمنا .بعند قلينه يعنود إىل ابمنع ويطلنب من وجتنه ن
ر،ه الشاو لضيف م مالئه بالعمه الندو ركنه جنا ا يسنلمان علينه ،ويعنربان لنه عن
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عنندم رضننامها بق نرار نقلننه .و نندخه اهننادم ثاني نةً معلن نةً ع ن وصننول السننائ  ،وهتننب اننند
ومرمي.
تسننمر اننند ة نةً عننند البنناب ،مننا انندا؟ ،ننيارة خض نرا ثالثننة؟ البنند هنننا نفسننها! نعننر،
واااو الرقر!8921:
ضح اند مع نفسها.
اند ،اش في ،حة ،ليش ضح بروح،؟
ال ،بس ادو السيارة كله اشوفها ..شفتها مرة مسوية
حادث.
حادث؟ بعيد الشر..
م عنند السننيارة لغ نااً ،سننتطيع ن س ن ل خااننا عنهننا يف اةننال ،ول ن االنت ننار إىل يننوم
ابمعة قد ي ون فضه.
وا ننا ا ننو ي ننوم ابمع ننة ،وا ننا ا ننو اة نندي يتط ننرق (ل ننيس بالص نندفة) إىل ال نناميل الطيب ن
اللدي جا ا لايار ه ،ا ضش هنما ،رور وماجد ،منا السنيارة اهضنرا ذات النرقر ال رينأل
فه  ..ملاجد..
كان ل ،الليلة مسليةً جداً ومداشةً لندأ انند .خندت عندد فيهنا األشن اص الندي
صبحوا واحداً ،فماجد او رجه الرحلنة ،وانو بطنه ينوم اةنادث ومن كنان منام ،نيارهتا

يف الطننابور بعننداا ب شننهر ،واننو كا ننب مقنناالت البي ننة و خننو صننديقة بدريننة النندو كلمن
عنننه خاا ننا ،الرج ننه املعق نند ال نندو ب نندك خوا ننا ش ص ناً لطيف ناً يس ننتح الض ننرب حيان ناً
عندما ي ثر اةدي ع الغابات املطرية ،كه اؤال ! مضح ،جداً.
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ول إثنارة املضنح ،واملنؤم تالشن نرور األينام ،وينتهن الضنح ،واإلثنارة وال ي نه إال
بقايا األم النتها مسلسنه عمنه خيهنا هناينةً حايننة ،ألن ثنر األم يبقن مندةً طنول من
ثر و ش

آخر ..كما ن انا املله.
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وقف اند جبانب طابور طالباهتنا و خندت رقننب الطنوابري األخنرأ من بعيند وقند منألت
ذنيها مههمتها و باألحرأ دمدمتها القوية ال ال يفلش حد يف خفضنها و اةند منهنا،
ك التفتن لننه إىل ابانننب اآلخننر من مبننىن املدر،ننة وم ي ن مامننه حنند .ا،ننتقر بصننراا
عل امل يأل الدو طل مننه عنواد القنش من حند جوانبنه كمنا طنه مننه ر عصنفور
صغري ك عاد ،ريعاً إىل الداخه..
مل نناذا ع ننش الطي ننور يف امل يف ننات؟ مل نناذا ش ننوك الص ننورة ابميل ننة الن ن نرمسه ننا عنه ننا؟ لق نند
علمن يف صننغراا ن الطيننور عننش علن األشننعار ول ن يبنندو هنننا عننش يف و م ننان
ير فع قليالً ع ،طش األرض ،ور ا كان ادا ما بب ن يتعلمه الصغار اآلن..
لتفن اننند لننرتد حتيننة الصننبا فتعنند ينند مننىن عبنند ال ننرمي يتنند ًة إليهننا بننوردة بيضننا  ،وردةُ

مىن خاصة جداً ،ا طعر مايد م النعا يستدع ابتسامة كرب مع كلمة ش راً..

فعن ن ة نف ن ن املش ننرفة عل ن ن الط ننابور الص ننباح يف امل نناي روفون عن نندما غلقن ن جه ننا
التسننعيه النندو كننان يبن آيننات قرآنيننة ،فالتفتن اننند إليهننا ونسنني العصننافري والننوردة.
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بع النف ة صنرخة يف الطالبنات ليصنمق قبنه ن قندم املناي روفون إىل طالبنة اإلذاعنة
الصباحية .ك خدت املشرفة ر ب صفوف الطالبات ون رهتنا الصنباحية التعيسنة علن
وجهها ي للها عتب وا،تيا إ ا ما رأ م لوان قمصان خمالفة للاو املدر.. ،
تنا ،العطور .م فقد حا،ة الشر طبعناً وم يتغنري ر يهنا القندمي يف العطنور وإمننا عنادت
حماولة منع العطور يف املدر،ة ال دو مع الطالبات ،خاصةً ال بنريات مننه  ..بعضنه
طول منها وبعضه مسن منهنا وبعضنه طنول و مسن منهنا ،ومع مهن -حنىت األقصنر
واألحنأل منها -يتعاال عليماهتا ،وين رن إليهنا متبسنمات بتلطنأل ليمتصصن غضنبها
وا حضغ ما وضعنه يف فوااه ..
يغض ننبها من ننر العل نن ،ي ننال يف الص ننبا الب نناكر ويف الط ننابور و ن ن مر الواح نندة م نننه ن
بتلعننه ،و ضن بسننرعة كن ال ننرأ مراننا يُهنندر و حضن يف األف نواك .ول نهننا اليننوم ن ننر
إىل إحدأ الطالبات ال بنريات و سن هلا ملناذا ضنع مسناحي التعمينه ،و ضنح ،الطالبنة
ال بنرية و عنداا خنرياً يف الغند فتتوعنداا املشننرفة ك ضن بوجههنا املبتن س ون رهتنا ا بطننة
الفاقدة اةول والقوة حىت ختتف ب جحافه الطالبات.
ويننرن ابننر مننرةً خننرأ ويبنند حننأل الط نوابري إىل غننرف الدرا،ننة ويتحننول ن ننر اننند إىل
العصافري ثانيةً ،ش ما يبدو غنري طبيعن إمنا يف املنناا املدر،نية وإمنا يف حيناة الطينور،
و عل األقه يف امل يفات .ول نها يف النهاية ض خلأل طالباهتا لتبد يوماً جديداً.
"حن صحراويون وحبننا للمنا لنيس حباجنة إىل ربينر ..يف طفنول ومسنتهه منرااق كثنرياً
ما كان ح ينهانا ع نسيان الصنابري مفتوحنة ،وكنر هنر ننا والنديت من جنه ذلن ،وقالن
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إن املننا النندو ين يت من انندك الصنننابري شن مثن  .وكننر شننعرت بقيمننة املننا عننندما كنن
نطلن الاثناً من ملعننب املدر،ننة ويف ذاننين شن واحنند فقننط :املننا ! ك ،ننتمتع بس نريانه

كنه ذلن ،م يعلمنين

بارداً يف جويف و شعر نه بؤرة ادا ال ون يف ل ،اللح ات ،ول
حب املا ...
حب املا علمته م حصان لوالد حد صدقائ عندما ذاب منع صنديق آخنري إىل
مارعة والند ذلن ،الصندي  .عنندما وقفننا منام منربط ذلن ،اةصنان كنان يبندو متحفنااً يف
ذل ،اليوم ومع ر املااج ،ندل علن ذلن ،ن ر نه الغاضنبة املوجهنة إليننا من جاننب واحند
وع ن واحنندة ،وحنندرنا ذلنن ،الصنندي م ن االق نرتاب ودخننه ا ننو وحن ن نرقبننه م ن عل ن
الباب..

ا ه إىل صنبور ما والتقط طنرف اهرطنوم املوصنول بنه ك فنتش الصننبور وانطلن بناهرطوم
إىل اةصننان و خنند يصننب املننا عل ن ،ننيقانه واحنند ًة لننو األخننرأ .وكننر كان ن داشننتنا
عننندما ر ينننا الن ننرة املتحف نناة ن تف ام ناً م ن عيننين اةصننان ويقننأل ثابت ناً ُمسننت يناً مننام
املا  .ا،ت انتهُ للما ال حند هلنا ،حنىت ننه مسنش لننا بلمسنه والرتبين علن ظهنرك ووجهنه.
كخ يف املننا  .اننه اننو
و نندكرت كننه الصننور واللوحننات ال ن صننور قطيع ناً م ن اهيننول نر ُ
عش ن للم ننا م لش ن آخ ننر ال نعلم ننه ..مهم ننا ك ننان األم ننر ف ننإن م ي ن امل ننا غرامن ناً و
،ننلطاناً فننال قننه م ن ن نقننول إنننه ذو ن ثري كبننري يف انندا اةي نوان ابميننه ،القننوو ،فمننا
ع ر ،ر ادك املادة ال خل اهلل منها كه ش

ح ".

صنناب اننند امللننه فمننرت ،نريعاً علن بقيننة املقننال النندو ضننمنه ماجنند اقرتاحننات لو،ننائه
ةفننظ مينناك مو،ننر األمطننار وبنننا خاانننات يف كري ن واملاينندة .نهنندت بضننعر و لق ن
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بابري نندة قب ننه ن مل ننه ،ع ننادت ال حت ننرص عل ن ن قن نرا ة مق ننال البي ننة ،وال عل ننر كي ننأل
النهاية.
بعنند ن يتحنندث ماجنند قلننيالً مننع عمتننه بعنند العشننا ينطل ن إىل غرفتننه بالطنناب العلننوو
ليقر و يشنااد التلفاينون ك يننام .ول ننه ال يسنتطع الننوم بناكراً الليلنة بنه يننال وبنه حنن
إىل ك ن م ن عصننري الرب قننال البننارد ..م ن منتصننأل ال ندرج ملننش النننور .كننان نننور املصننبا
ين يت من حعننرة عمتننه ،عننندما كمننه النناول مسننع صنرير ععننالت املقعنند يف حنند األروقننة
فتبعها .انا  ،ر أ وجه عمته مبلالً بالدموا، .را با ااها فيما خندت سنش دمعهنا
لفعها إذ ر ت ماجد.
اش في ،حه نيلة؟
ما فيين ش  ،ودين حعريت.
دار حول ال ر ،حىت مس ،بيدينه وحتنر بنه حننو اةعنرة ،واننا عاهننا علن ابلنو
يف ،ن نريراا ..ا ،ننتندت إىل الو ،ننادة و خ نندت ف ننأل بقي ننة دمعه ننا ..عن نندما جل ننس
قبالتها ر ت وجهه اةاي .
ال ختاف علي  ،آنا نري يا حبي  ...ليش نا ل اة ؟
نال اشرب عصري.
رو اات ل ،العصري.
وعاد ب  ،و خد م انه ثانيةً ،ملاذا ب ؟ علر نه ،ؤال يف منته الس أل ،علنر
مننا شننعري بننه ...ول ننين ظننن ننن ،بنند ت تن قلم  .ن قلر؟ كيننأل ن قلر ،إنننين شنعر
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بننالععا يف كننه ة ننة ،يف كننه ة ننة نسن نننين صننبح عنناجاةً و ُانر باةركننة ،ويف كننه
ة ة دكر ما صابين ف موت حسرة..
غطن وجههننا بيننديها و نتحننب بننال حتفننظ ،ويف ابانننب اآلخننر يغمننخ ماجنند عينيننه واننو
حينناول السننيطرة عل ن عواطفننه ،وينننعش إال م ن دمعت ن انسننابتا يف صننم عل ن خدي نه،
ليتها كان ليلة عمته مع وجها ،لر ا كان قدر منه عل هتدئتها..
إن ما حدث هلا لش يؤم و إنسان ف يأل بإنسنان مثنه عمتنه؟ عمتنه النشنطة ال ثنرية
اةركننة والقويننة ،وال ن فعننه عنناد ًة مننا ال يفعلننه اآلخننرون .ينندكر كيننأل حبث نوا عنهننا عننندما
اكتش ننفوا اختفا ا ننا ذات ي ننوم وا ننر يف رحل ننة ،ف ن ي وج نندواا؟ عن نندما ي ن س ابمي ننع م ن
العث ننور عليه ننا س ننل ماج نند الس ننلر اةدي نندو خل ننأل الب نناص ال نندو ذاب ن نوا ب ننه فوج ننداا
مضطععةً عل ،طحه وقد وضع حتتها فراشاً م اإل،فن والتحفن عبا هتنا .ويندكر
كيننأل نننه كنناد يقننع من الضننح ،اننو وبنناق ابماعننة املرافقننة كيننأل قنندم لنن ،املننر ة
املمتل ة القوام عل الصعود إىل انا ؟ كيأل المر ة كهدك ن ت قلر مع وضع كهدا؟
بعد ن وقف ع الب ا خدت ت لر ع حالتها ابديدة ،خدت ت لر و ت لر.
ظ ن ادا املوضوا يؤمل ، ،ال ريدي نسيانه؟
ال ،به شعر نين ريد ن حتدث عنه يف كه ة ة ،إننه األمنر األكنرب يف ر ،ن  ،ال حند
يفهمننين .كلهننر يرينندونين ن حتنندث ع ن شننيا خننرأ ،يرينندونين ن نسن األمننر ،كيننأل
نس ن ؟ لقنند كان ن منن ،شنني ة ختننربين بنناألمس نننين حباجننة إىل ثالجننة صننغرية ةعننريت،
ن ن انندك األشننيا هتمننين .ال علننر هنننا كان ن مننند ،ننبوع تحنندث وحننداا ،وال
حد يعلر نين إذا ما فتح فم ف نا ال ريد ال الم إال ع مصاح..
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دعوين
،اق ..

لر ،إنين حباجة إىل ن

لر كثرياً .ال ف ر يف شن

آخنر يف اندك الندنيا غنري

لق ماجد ن نرةً علن السناعة فوجنداا قند اقرتبن من الثالثنة بعند منتصنأل اللينه ،فن نر
إىل عمته بعينيه املراقت وقال:
لم حه ،لم ..
و لم العمة كثرياً ك طلقن فنرًة كبنريًة وصنمت  .وفيمنا خند ماجند حشن عائنداً إىل

غرفته نطوات مراقة مسع ذان الفعر ي يت م املسعد القريب.
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ثم على
الربصة
جلها
األربعا  :ماجد يتحدث يف مقاله ع املاارا ويوص املناارع بالبند يف اإلعنداد للمناارا
العض ننوية بتنقي ننة الرتب ننة من ن األمس نندة ال يماوي ننة ،وباالعتم نناد علن ن الطبيعي ننة ألن األخ ننرأ
ؤذو األرض واإلنسان و..
األربعنا التنايل :ماجنند يتحندث عن ربينة الندواج  ،ويوصن بنبند األعننالف املصننعة الن
ن ن يت م ن ن اه ن ننارج ،واالعتم ن نناد علن ن ن األع ن ننالف الطبيعي ن ننة والنبا ي ن ننة يف إطع ن ننام ال ن نندجاج.
الدجاج؟؟
و لق اند بابريدة ،رأ هنا بب ن توقأل عن متابعنة مقنال البي نة .ينام كثنرية منرت.
يننام داكنننة و خننرأ بااتننة .ك ن كننه شن وكنناد يتالش ن  .م عنند لنن ،املقنناالت ثننري
ااتمامه ننا كم ننا يف الس نناب  ،وم ع نند ننرأ ط ننائالً م ن التف ننري يف ذل نن ،الوج ننه النحي ننأل
الو،ير الشديد ابدية .يبدو هلا ن كه ش قد انته  ،وم يعند مثنة منانع من ذلن .،إن
اةياة رحبة به شديدة الرحابة..
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و قننرر خنرياً ال سننمش باحتعننا نفسننها يف صننورة واحنندة كثننر يننا فعلن  .عننام ونصننأل
مدة طويلنة جنداً ال يسنتح ذلن ،الشناب كثنر منهنا .وقند ال يعندو ذلن ،الرجنه املتعندد

الش صننيات كونننه موقف ناً انته ن بضننح ها يف ذلنن ،اليننوم عننندما علم ن ب نننه صنناحب
السيارة اهضرا ..

ك انندا امللننه ،منناذا فعننه إ ا ك؟ كيننأل قض ن كننه إجننا ة الص ننيأل ا نندا يف انندا امللننه
ال نندو ا،تش نعر ه ومل ننا ينقض ن األ ،ننبوا األول منه ننا؟ ل نندل ،فق نند خ نندت ع نند حقائبه ننا
لقضا ،نبوع يف اإلمنارات يف بين خالتهنا الن اوجن وا،نتقرت اننا منند ثالثن
عاماً .يف يوم السفر ار دت ثوباً جديداً وحدا ً جديداً المعاً له كعنب بعلهنا طنول قامنة
بسبعة ،نتيمرتات .وفوق كه ذل ،ار دت عبا هتا ابديدة و صبح جاااة.
يف قاعة االنت ار ال سب الدخول إىل الطائرة فوج بنامر ة ناديهنا من بعيند فنإذا نا
منننرية صننديقة ميلته ننا بدريننة .ان نندفع إليهننا واالبتس ننامة علننو حمياا ننا وحيتهننا حب نرارة .ك
جلس املر ان متعاور وجا طفال منرية:
حنان وعبداللنه ،وما اح غريار.
اللنه سليهر ل ..،ل ر اه يف اإلمارات؟
ال ،آنننا راحيننة اشننرتو عطننور جدينندة حن حملن  ..و،ننياحة يف نفننس الوقن  ،وانناملرة راحيننة
آنا وعيايل وُخوو مايد الل كلمت ،عنه مرة.
رفع اند ر ،ها إذ دكرت كه ش  ،ف خوانا انو املوظنأل يف مؤ،سنة خيهنا كمنا ننه
ذلنن ،املوظننأل النندو ر ننه يف دخننان ،واننو كا ننب لنن ،املقنناالت عن البي ننة والباحن عن
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الااننرة ،وصنناحب السننيارة اهضنرا  ،والنرابخ يف خميلتهننا مننند منندة طويلننة واملوجننود صننورةً
حيةً مبهرة مامها يف ادك اللح ات..
وإذ رفع ر ،ها ر ه ور ت صبع منرية يشري إليه:
ادا او مايد ،مايد عال.
وشننعرت اننند باهعننه إذ اقننرتب منهننا و،ننلر .ردت التحيننة بصننوت مننن فخ و خنندت
منرية عرفه ا.
ادو اند ،الل و،ط ل ،عند اخواا.
االً..
وشننعر ماجنند واننند بشن من اةننرج ول نهمننا اصننطنعا ابتسننامة وش ن ر ماجنند اننند .وم
عرف ادك ما قول ول نها قال بعد  ،تة قصرية:
ُخننوو يقننول إن ل ننو مننا شننافوك كف نؤ ك ننانوا مس ننتحيه ياخدون ننه ،يعننين و ،نناط ماهل ننا و
دور...
ابتسننر ماجنند ثانيننة مقنندراً ملننا قننول ك جلننس علن ال ر،ن املواجننه وبعنند قليننه ن ننر إليهننا

فع ة:
خ اند ،آنا شفت ،يف م ان؟
إو...
يف دخان صش؟
صش.
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ويف حننالم يق تننه ب ن امل نروج املااننرة ويف صننور الغابننات املطننرية ال ن ضننمها مراجعننه ويف
،قأل غرفته.
وفيمننا خفض ن اننند بصننراا هترب ناً م ن مواجهننة ماجنند ن حنندا اا ابدينند و نندكرت
اةنندا النندو رآاننا فيننه ول مننرة فشننعرت بسننعادة ألنننه حتم ناً  ،نرياك ،وال مننانع م ن دفعننه
قليالً إىل األمام ليمسنش صنورة اةندا اآلخنر .م ن علنر ن ماجند م ي ن ينرأ شني اً
آننندا  ،و نننه يعننيش موقفناً مهننوالً ال قبنه لننه بننه ،و ن األحديننة ابميلننة ليسن وارد ًة عل ن
اإلطالق يف قائمة ااتماما ه يف ل ،اللح ات.

يف الطننائرة قنندم اننند بع نند اكتمننال الركنناب إىل مقعنند من ننرية حسننب ا فاقهمننا الس نناب
لدخول الطائرة ،وجلس معها بينما جلس الصنغريان منع خاهلمنا يف املقاعند الن مامهنا
مباشرة .اند ،عيدة جنداً ،فنرق اائنه بن
ش ل نت ر ن راك مند مخس عاماً..

ن سنافر وحينداً و ن سنافر منع جمموعنة فيهنا

دوو الطننائرة املتواصننه ال ينناع اننند ال ن التفت ن إىل النافنندة و خنندت ت مننه السننحب
النقينة اهلشنة حننول النافنندة والسننما الارقننا واملسناحات الرمليننة الوا،ننعة ،ننفه كننه ذلنن.،
و ر سننر عل ن حميااننا ابتسننامةً و رو ابتسننامة وا ن ت مننه ذلنن ،املشننهد ،وكياهنننا مل ن
بشن رينند ن هتضننمه ،وحتتنناج وقتناً كافي ناً هلضننمه .دوو الطننائرة ال يقطننع عليهننا ذلنن،،
بننه ال ياععهننا علن اإلطننالق .مننا ععهننا كننان صننوت منننرية و ربيتهننا بن الفينننة والفينننة
عل ،ناقها لتلفن انتبااهنا (و قطنع عليهنا عملينة اال،نتيعاب) المنر ة مر دينة شني اً غريبناً
و لتقنندم هلننا شنني اً و لتتحنندث يف و شن  ..يف لنن ،اللح ننات بنند ت اننند شننعر ن
منرية ،ال ذو حدي !
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بعنند قلينه خرجن اننند مصاصناً من حقيبتهننا وقدمتننه ملنننرية ف خنندت انندك واحننداً ومهن
بردك ف شارت هلا ن قدمه ألخيها فناد ه م الفنرا بن ال ر،ني وان قنول هلنا إننه ال
حيب ادك األشيا عادةً .وبالفعه حر ر ،ه رفضاً حاملا ر أ ينداا املمندودة بنه ،فقالن
له خته ربيراً لفعه ش عرف نتيعته:
م عند اند ،قل هلا إن ،ما حتب املصاص.
عندئد امتندت يند ماجند فالتقطن نبوبنة املصناص وا،نت رج مننه واحنداً .والتفن إىل

اند يش راا فطلبن مننه ن يعطينه الطفلن  .ا،نتدار وقدمنه للطفلن  ،وعنادت انند إىل
النافدة ،يلامها وق طويه ال،تيعاب كه ل ،اللح ات..
ملاذا يصبش النا فع ة مهمن إىل اندا اةند ويصنبش كنه منا يفعلنون شنعوراً غنامراً حيتناج
إىل اجرتار؟ اه ا موا،ر معينة يف اةياة علهر دك اباذبية؟
كدل ،كان يقول ماجد يف نفسه واو يستشعر طعر النعنناا يف فمنه ،ملناذا يصنبش بعنخ
النا فع ة قوًة آ،رًة نستمتع باالحننا هلا؟
يف املمنر املمتنند من الطننائرة إىل املطنار وو،ننط خطنوات الننا امل تلفننة الوقنع شننعر ماجنند
واند ن األحداث مند لن ،اللح نة وإىل األبند ،نت ون مشنرتكة ،لقند مسعنا إةنا مننرية
علن اننند ن نناورار يف الفننندق ودعوهتننا هلننا ن ختننرج معهننر يف السننيارة الن يامننع ماجنند
ا،ننت عاراا ألهن نر ،ننيدابون إىل منناك كثننرية ومجيلننة .وعنندت اننند حاولننة ا ،نرتاق مننا
ستطيع م الوق م خالتها ،وم يف منرية ن خد عنوان اهالة.
التقط اند جاجة طال األظافر م مام مرآة ابنة خالتها و خدت ت ملها بإععاب:
لون مجيه جداً ،رائع ..ختيل يا حصة إين م ،ن ما ا،تعمل ااألشيا ؟
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ليش؟
ما اف ر طول ظافرو ،و صالً آنا مدر،ة و ظنافرو ،ناعات سنود من الطباشنري وقالمنة
اللوحة البيضا..
ي  ،ة ال عند دريس وال طباشري ،خلين حط ل..،
وفيما شرع حصة يف طال ظافر اند خدت ادك ت منه ظافرانا املطلينة وان بتسنر
ابتسامة طفه لدأ مر أ لعبة مفرحة..
قبيه ذان املغرب جلس منرية مستندة إىل مسند ماخرف يف اجمللنس العنرح ببين خالنة
انند ،علن حينهنا انند ب ظافرانا ابديندة ذات اللنون البهني  ،وعلن مشاهلنا م ،نعود محناة
خالتها ال ار دت ثوباً مشعراً ومعطنراً بندا العنود والب نور وقند ظهنر من حتتنه ،نراويه

مط ننر ة ني ننو ذابي ننة مجيل ننة .ج نندار امل نندخه الاج نناج ي ه ننر اة ننوش امل ننبلط وج ننا اً م ن
اةديقة ،وابميع ير شفون الشاو م كواب شفافة صغرية.

ال ،عننايل انن معانننا يننا الغاليننة ،ل ن بنيتنننا واننا واصننلة من الدوحننة وبعنندنا مننا ا،تانسنننا
ويااا.
واصلة م يوم يا ام ،عود ،واحنا بنرو كر ،اعة بس وبنرجعها ل ر.
وبعد بي جريانا عا مينها باكر.
خلهر يعاموهنا عقب باكر ،ما فيها ش .
م  ،ننعود و خ نندت ع نندل حافن نة ثو ننا ش ننبه الش ننفاف وان ن ف ننر يف اهط ننوة

ابتس ننم
القادمة.
اا ،اش قل يا ام ،عود؟
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بعد شاقول يا الغالية ،برايها وبراي ر.
اند مبتهعة ا مسع  ،ومنرية يتنة.
بس باكر يا ام ،عود.
ل عقب يوم غداكر كل ر عندنا ،ان والعيال و خو .
امري يا م ،عود.
واب م ،عود قائمةً وا س ،طرف ثو ا الطويه ومشن تهنادأ جبسنداا الشنديد
االمتال نادو اهادم لتحضر القهوة.

السننم ،الصننغري  ،نريع ابريننان يف اجملننرأ املننائ النندقي والطويننه ،كننان م ن الصننعب ن
صن ننطادك حنن ننان و خوان ننا يف علبن ننة نانن ننا فارعن ننة .وبن نندت العملين ننة مغري ن نةً جن ننداً وملي ن نةً

بالتحنندو واإلثننارة فتناول ن اننند العلبننة و خنندت حتنناول ،وبعنند عشننر دقننائ درك ن ن
لنن ،العمليننة صننعب يننا تصننور .لنن ،ان األمسننا ن يت يف ،ننرب طويننه، ،ننرب طويننه
جداً م األمسا الصغرية اةقرية الش ن ال ال يبل طوهلا األصبع والطافية قنرب السنطش
وال ن بنندو يف متننناول الينند ،ول ن م ن حينناول صننيداا بننداا حق ناً نناد ننون يف بعنند

النعننوم .عننندما رفعن اننند يننداا من املننا وابن واقفنةً ونف ن يف إحبننا وغننيظ ر ت
يداً تد إليها و لتقط العلبة منهنا .التفتن إىل صناحبها فنإذا انو صناحبها ،ابتسنم يف
حرج:
كن اظ ان صيد السم ،الصغار ،هه دو الطريقة.
طبعاً ،هه ،خليين جرب.
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مشر كمام ثوبه الناصع البياض واقرتب ب ناقة م املا  .غاص يدك مرات ومرات ول ن
األمسا الصغرية كانن يف كنه منرة نتم من اهلنرب ب ،نلوب فنين يبندو وك ننه جنا من
مسنناراا األصننل  .كان ن سننت أل بننه ،لنندل ،صننبش األمننر حتنندياً ومس ن لة حفننظ كرامننة
مام اند .وعليه صنبش حيناول جبدينة وكناد عقالنه يسنقط يف املنا لنوال ننه داركنه يف آخنر
ة ننة .و خنندت اننند ضننح .،لقنند  ،ن م م ن حمنناوالت كننتر ضننح ها ،ول نننه كننان
ياداد صميماً يف كنه ة نة .غنري موقعنه عندة منرات وكنادت عشنر دقائقنه نتهن  .وملن
انند وابتعندت عن اةافنة إذ ي سن من قدر نه .ويف لن ،اللح نة وقنأل انو يضناً وعلن
وجهه ابتسامة االنتصار .ن نرت انند إىل العلبنة يف يندك وم صندق ن فيهنا شني اً ،ول ننه
اقرتب منها وقدمها هلا .مس العلبة وابتسم للسم ة الصنغرية الن كانن ندور يف

العلبة حبرية ،وشعرت باإلععاب هار ه ،ك التفت لرتيها الطفل ول نهمنا كاننا قند منال
م اللعبة وابتعدا.
شنسوو فيها؟
ما ادرو ،ظني ان ،بينها.
ابتسم ثانيةً وا ن ر إىل السم ة.
النا شيسوون دو السم ،يف العادة؟
متوت.
متوت؟؟
إو ،مس ،صغري يلش وجمفأل ،بس حنتاج كمية ،خيشة قريباً.
ابتسم اند و خدت ن ر ودة للسم ة الصغرية اةائرة ،ووجد ماجد اةه البي .
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نرجعها للماو حس ؟
ار احن اننند هلنندا الق نرار و نفس ن الصننعدا وا ن عطيننه إيااننا ثاني نةً ،وعننادت السننم ة
رو ورا السرب .و دكرت اند ،ر ا ف خدت تلف .
وي راحوا اليهال؟
كننان الطفننالن بريننان با نناك مهمننا الن كان ن عنند الطعننام ،ف خنندت اننند شن با نناك
ابميننع ومعهننا ماجنند .ن ننر إىل ثو ننا املتس نخ عننند الننركبت وكميهننا املبتل ن ك ن ننر إىل
ماجد فتنتا ا نوبة ضح ،خرأ.
اشلون حتاول كه اا اوالت وثوب ،ما يتلعو ؟ وال فيه نقطة ماو وال ط ؟ لو
،عد خوو م ان ،كان الرتاب واملاو وصه ةد را،ه..
ن ر ماجند إىل ثوبه الناصع البياض و حنس بناةرج الشنديد وب ننه ينقصنه شن منا ،بقعننة
ط مثالً ،و عل األقه ش م الرتاب اباف ،وود لنو ننه لقن بنفسنه يف بركنة طن
و ر فيها قليالً ليبدو من رك طبيعياً ال يسنتعلب اال،نتغراب ،ول ننه إذ م يسنتطع نفيند
ذل ،اكتف باالبتسام.
الح إن امل ان وايد حلو واادو؟
طبعاً ...باملنا،بة ،آدرو إن ،مهتر بالبي ة، ،اعات آقرا مقاال .،
اش راي ،فيها؟
حلوة ،خصوصاً املقال الل ع الاارة.
ابتسر ماجد واو يت مه املروج مامه.
هلالدرجة ان حتب البي ة؟
227

آحس انه واجب ان احنا حنافظ عليها ..وآنا خملل جداً
للطبيعة واهضرة ..آنا حىت ،ياريت خمتاراا خضرا.
اعرفها.
عرف ،ياريت؟؟!!!
طبعا! رقمها مثانية سعة عشرة.
ماج نند من ن خوذ ننا مس ننع ،تقا ننه يف ن ر ننه الداش ننة والض ننح ة والس ننرور والش ننعور ب ن ننه
ومراقب ،و واصه اند:
ُمستبا ُ
شفتها عدة مرات ..ليش مستغرب اال ثر؟ البلد كر ،يارة خضرا فيها.
اقتحام! ول نه اقتحام يتع ألنه م اند ،فلنتنا ،ذل ،،ول :
ك ن ،ما حتب األخضر؟
احبه شوو بس ُمب يف السيارات ..يف السيارات حب اللون األ رق.
بس؟
ي ن ن إذا م ننا حص ننه األ رق الس ننماوو ا قب ننه ال حلن ن و الفضن ن  ...ب ننس يب نندو إن نن،
بت ليين ابتدو حس كثر باللون األخضر ،وا قبله حىت عل السيارات.
يلتف ماجد إىل اند ك يهرب ببصرك ،ريعاً إىل األف .
دري إين حس إين عرف ،م مان ،وما ادرو اه ان م النوا الل ينوخد
عليه بسرعة ويب م لوف واال احنا كنا يف روضة مشرتكة ...يف و روضة كن ؟
ضح اند م ذل ،اهيال:
آنا عمرو ما دخل روضة ،دخل املدر،ة ر ،اً ،بس ،عود ُخوو را روضة.
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كر عمرك؟
، 25نة واو صغر واحد و شط واحد.
وفيصه كرب واحد؟
و طيب واحد.
فعالً فيصه م طيب النا الل شفتهر.
إو ،م حتبه وايد.
وعندما بدت الن رة املستغربة عل عيين ماجد كمل قائلة:
او خوو م بوو بس ،مه وف وعمرك  22و بوو اوج م بعداا بسنة.
ك علن الربننوة جلسننا ،كانن الشننمس اامنند ًة إذ قطعن شننوطاً بعيننداً حنننو الغننرب واهلنوا

ي ننداعب املالب ننس ننر ش ننديد ،و ننر ش نند قام ن من ننرية م ن م اهن ننا بقر م ننا متش نناغلةً
باللحاق بولداا فامتدت يد اند حننو حننان و جلسنتها قر نا .كنان ماجند يضنح ،أل فنه
،ننبب كمننا فعننه اننند امناً ول ن اةننان ي ننه يُطننه م ن خلننأل خلننأل العينن  ،ذلنن ،ال
يتنافر مع ذوقها ول نها اد نوت من الفضنول .وعنندما تنا،ن اةنان يف العينن نرب

 ،ن لة خننرأ كثننرية .صننبح رينند معرفننة كننه ش ن رغننر خوفهننا م ن الصنندمات وم ن
شويه ل ،اللح ات الربي ة ،ك يف النهاية ا،تعمع قوااا و ،لته:
كر عمر ؟
ا دا طلقتها كالقنبلة ،ا دا شعرت بالسؤال ول ن الرجنال قند ال ينرون األمنر كندل،،
ابتسر واو ال ي اد سف ا،تغرابه:
25
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اطم نن قلننيالً ألننه علن األقننه لننيس صننغر منهننا كمننا كانن ختشن ول ن يننداا اهفيننة
كان ما اال مستقرةً عل قلبها مشفقةً عليه م الصدمات:
يعين انولدت ،نة  ،72انولدت يف بداية السنة واال يف هنايتها؟
يف النل قريباً ...ليش؟
ا داد ضننغط الينند اهفيننة عل ن القلننب والينند ال نناارة عل ن ينند الطفلننة وا ن طل ن القنبلننة
األخرأ.

ألين انولدت يف السنة الل ان انولدت فيها ،ويف وق قريب م وق والد .،
و خدت ن ر إليه، ،ي راها، ،ينفر منها، ،يعترباا ععو اً يف الغابري ..
ول نه ابتسر مسروراً:

يف نفس السنة؟ آنا انولدت يف.7/25
ارب الدما م وجهها وا قول مصدومةً :آنا انولدت يف نفس اليوم.
كربت ابتسامته وحتول إىل بوادر ضح ة:
الساعة  4الفعر؟
ان انولدت الساعة  4الفعر؟
يرد واو ال ي اد يصرب حىت يسمع إجابتها:
إو إو!

انفرج ن ،نناريراا بابتسننامة كبننرية ،ننعيدة نديننة وا ،ننتعاد وجههننا االش نراق بع ننودة دمائننه
اهلاربة منه.
ان كرب مين! كرب مين بساعت .
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وضننح كثنرياً وضننح ،معهننا.كننان يشننعر ببهعننة شننديدة ألهنننا ضننح ،معننه ،وكانن
شعر بسعادة غامرة ألنه ي رباا بساعت  ..كان قد قنررت ال ف نر يف إنسنان ي ربانا
ب قه م مخس عشرة ،نة ،ول ن ح ن التغاضن عن مخنس عشنرة ،ننة إال ،ناعت  ،ال
ياال قراراا حمفوط ال رامة!
صم ماجد قليالً وصمت ان وآثنار االبتسنامة علن وجههنا و خندت ن نر إىل األفن
البعي نند ،م ننا ا ننو فق نند خ نند ين ننر إىل عم نناق نفس ننه ح ننىت ك نناد يرتكه ننا ان ن وابن ننة خت ننه
وحنندمها ،ول نننه ا،ننتفاق ،نريعاً والتفن إليهننا فننإذا ننا ن ننر إىل األفن مبتسننمةً ،فابتسننر
او يضاً..
بنندا نننه شننعر اينند م ن القننرب منهننا ،ألنننه يننرأ ن للننام رمننو ك الصننادقة ،لقنند كانننا يف
مستشننف الننوالدة معناً ،طننال علن انندك النندنيا يف يننوم واحنند .البنند نننه ول "رجننه" ر ننه،
و ل ،األلفنة الغريبنة وغنري املنربرة ،انه عنىن ن اإلنسنان يشنعر بغنريك وانو وليند ال يتعناو
عمننرك السنناعت ؟ اننه اختاهنننا يف ذاكر ننه مننند ذلنن ،اآلن م ن النندنيا مجعتهمننا يف ذلنن،
املستشف وط ةً بمعهمنا ثانينةً يف املسنتقبه؟ ال يعلنر شني اً وال حند يعلنر شني اً ،وشنعر
ب ن ن عقلننه صننفحة بيضننا لننيس ننا خيط ناً واحننداً يفسننر بننه األشننيا  ،وشننعر ن عمننرك ال
يتعاو الساعت ..
ول ن شننيا كثننريًة حتنندث يف السنناعت  ،السنناعتان ال ح ن اإل،ننتهانة مننا ،انندا منطن

اننند يف لنن ،اللح ننات الصننافية ومجيننع مننا الاننا .حننىت شننعوراا صننبش حيننه إىل التعامننه
مع ماجد وك نه ي رباا نمسة عشر عاماً.
***
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اللبنة األوىل ..مجال البداية ،الش الدو بعلين صمر عل الوصول إىل النهاية.
اللبنة الثانية ،الثالثة ...الن ..اا قد اكتمه ول صأل .اللبنات األوىل كلها محرا  .الصنأل
الثنناين ،نني ون بننيخ ،البين كلننه ،نني ون بننيخ .األبننيخ لننون مجيننه ألنننه يتماشن مننع
مجيع األلوان .حيب ابميع كالصدي الطيب وبعنه األلنوان الن يصنحبها كثنر إشنراقاً..
مرآك بعلين ،عيدة...
واآلن ب ننب ن نض ننع ناف نند ًة ان ننا ،ا ننا ان ن  ..و خ ننرأ ان ننا ،ا ننا ا ن  ..وثالثن نةً عل ن ا نندا

ابانب ،اا ا  ..واألخرية يف اهلأل ...ي ا ؟
قل نب الطفل ننة اللبن ننات مننرة خ ننرأ و ص نننع ضننعةً ص ننغرية .اح ننأل عل ن ي ننديها وركبتيه ننا
متفحصة كه ما عل األرض م القطع البال،تي ية ،ال ثر للنافدة الرابعة..
ً

فننتش األدراج واحننداً واح ننداً و ننداا خ نرياً يف النندرج األخننري ب ن اةيوانننات و قفاص ننها،
حياناً ختطن األمهنات خطنا ً مضنح ة .من يضنع نافند ًة يف حديقنة اةينوان؟ قفناص
اةيوانننات ليسن حباجننة إىل نوافنند ..األقفنناص كلهننا نوافنند ،ول ن ال فائنندة منهننا ..مينناة
النوافد ن ،ستطيع ن غلقها مىت ش .
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مباراة الختام
يف غرفنة الننوم بالطناب الثناين ببين اهالنة خندت انند ت منه املننا ل علن اباننب اآلخنر
م الشارا املتسع ...حداا كان كبرياً وله حديقة ال ي هر م ،وراا إال خننالت مخنس
قن نند وقف ن ن يف اصن ننطفاف غرين ننب وك ن ن هن طن ننالب مدر،ن ننة مهن نندب يف طن ننابور مدر ،ن ن ،
متس ن نناويات األطن ن نوال ش ن ننبه ثابت ن ننات األوراق يف ل ن نن ،الس ن ننويعات اهالي ن ننة من ن ن الري ن ننا ،
مستسننلمات لنننور مشننس ال هننرية اهننارق ..ك انالنن ،مدر،ننة يفصننلها ع ن لنن ،املنننا ل
شننارا ي نناد سلننو م ن السننيارات .لقنند كننان وق ن قيلولننة األشننيا  .حننىت الس نحب القليلننة
املتننناثرة بعيننداً بنندو ناعسننة ...كننان ال ننون كل نه مسننرتحياً وكنندل ،ا ن  .كان ن يف ،ننالم
داخلن وخننارج  ...شننعر هنننا امتل ن انندا ال ننون املسنرتيش ،وم يبن إال ن غفننو ان
يضاً ...إن ا،تطاع ..

ول ن األيننام املرحننة ننر  ،نريعاً كعادهتننا وي ن يت وق ن الرحيننه .انندك املننرة ختتلننأل املواعينند
و سننب طننائرة اننند بيننوم  ،ول ن ماجنند كننان قنند غنناب ع ن ن راننا قبلهننا بثالثننة يننام.
عننندما ا صننل ننودعهر نن ن يرفننع اننو مساعننة اهلننا أل يف غرفننة ختننه بالفننندق ول ن
منرية انقض عليها بوحشنية .حاولن انند إخفنا نغمنة صنوهتا املن سنرة بفعنه اإلحبنا
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لنندأ مساعهننا صننوهتا ب ننه مننا و ي ن م ن قننوة .مننا منننرية فقنند اعتنندرت ع ن عنندم قنندرهتا
عل اجمل لوداعها ألن الربنام م ن .فما كان م انند إال ن طلبن نننوا ن لنر
الص ننغريي لتودعهم ننا وبع نندمها طلبن ن اه ننال ،ول ن ن اه ننال م ي ن ن مت ننوفراً هل ننا يف ل نن،
اللح ة..
انصرف إىل غرفتها املطلة عل ابانب اآلخر من الشنارا ومالحمهنا عنرب عن خلنيط من
اةان والغضب .كان غضىب م ماجد ألنه م حينرص علن ن ي نون موجنوداً لت لمنه،

وبالطبع ل ي لمها او ..قررت ن نس مرك و رت له اهطوة القادمة ،وان كانن شنبه
مت كدة نه ل سطواا.
قبننه لنن ،الثالثننة يننام ال يبننة كانننا يتح نندثان يف م ننان معشوشننب ومل ن

باألشننعار،

و مامهمننا غ ننري بعي نند كان ن منننرية نق ننع ق نندميها يف مي نناك مسننايف املمت نندة ك ننالنهر الش ننديد
النحافننة .وحنننان وعبدالل نه كانننا يلعبننان بعيننداً عن ابميننع .مننا مهننا ف انننا يتعنبننان العيننون
ألهن ننا ال حتف ننظ األ ،نرار ول نه ننا غاف ننه الق ننوأ املس ننيطرة و ب ننو  ،وك نندل ،فع ننه األلس نننة
حياناً بسقطاهتا.

خد ماجد يتحدث بتحفظ وب ارة و خرأ يغافله لسانه فينطل عل ،عيته...
"عننندما ر يتنن ،ذلنن ،اليننوم يف دخننان شننعرت ننننا ،نننلتق ال حمالننة ،وشننعرت نننين وشنن،
ن جند ضنال  ،م كن قبلهنا شنعر ن لندو ضنالة من اندا الننوا ...عنىن ...وشنن،
ن كتمننه و نسنند ثغنرات كثننري يف حيننايت ...عننين نننين ..وجنندت صننديقاً نسننعر معننه..
خاً"...
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مثة كلمات خنرأ ،و ر نا مثنة كلمنات
و طبق شفتاك عل باق ال لمات ،ر ا م
طبقن عليهنا حنعر نه ...كنان صنو ه مفعمناً باالنفعنال والعاطفنة وذلن ،اةنان اهفن مننا

ي ناال يف عينيننه ،بنند ت اننند شننعر باإلحبننا  .كانن روحهننا صننعد عالي ناً مننع ال لمننات
ال ث ننرية ال ن قاهل ننا يف ذل نن ،الي ننوم ك إذا ننا ته نناوأ ثاني ننة إذ حتول ن يف النهاي ننة إىل هل!
ول نه ابتلع ريقه ورفع إليها بصرك ثانية ..نىن لنو يحن لنه و،نائه خنرأ يوصنه نا منا
يعتل يف صدرك م املعاين عله يقنعها ا.
فهم ن  ،احننس اين مننا اقنندر ا لننر معننا يف كننه ش ن ...

اننند ،رجننو إننن ،مننا سنني
عل األقه مب اة .
و سننمرت عليننه عينااننا املتسننائلتان ،وار ننبط لسنناهنا .إن داخننه انندا اإلنسننان شننيا كثننريًة
غامضةً ال ُف ،طالمسها بسهولة .لقد كاد يبو مند ة ات ب ه ش ك وقأل وقنال
إنه ال يستطيع ن سرباا ب ه ش  ،ملاذا؟
آكرك التسرا ،التسنرا حيطنين يف مشناكه ،ومنا نن مشناكه ثانينة ...واألانر من كنه شن
إين خاف ،بب ل ،ان مشاكه.
يل آنا؟ اشلون؟
ما ادرو اشلون..
ونننال ن راننا نندربياً حننىت ا،ننتقر علن الرمننال املر ويننة واألعشنناب الن احنننىن بعضننها حتن
البسا الدو بلسان عليه ،وعاد ماجد بن رك إليها يت مه مالحمها اةائرة.
ال حتتاري م فضل ،،آنا سرع وقل ل ،شيا ما كان ال م قوهلا اة .
ليش ما ال م قوهلا اة ؟
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يتنهد ماجد:
إن إنسانة رقيقة وطيبة ،و ستاال كه خري...
ما فهم ...
وعننندما م سننمع رداً عننادت ببصننراا إىل ال نرتاب واألعشنناب وا ن ف ننر :هلنندا السننبب
يقولون إنه معقد؟ اه به خله ما؟ ال بد ن به خلالً ما ،ال بند! ك شنعرت ب ننه علنر نا
ينندور داخلهننا وخي نه إليه ننا هنننا ر ت ن ننرًة عا ب نةً يف عيني ننه فننندم وق ننررت ن ث ن ب ننه.
ومرت ة ات صامتة..
آنا وايد ،عيد ألين شفت ،،وعمرو ما قابل وال ظ اين ي
ش راً ..آنا بعد عمرو ما قابل  ..واحد مثل.،

قابه واحدة مثل.،

انته ال الم وهنض اند متعهةً إىل منرية فهب ماجد و خد حش وحدك بعيداً.

ذل ،ما حدث يف آخر لقا واا ا يف املطار تلف علها راك ،لعلنه احتناج إىل رؤيتهنا
مرًة خريًة ول ن ال جندوأ .ودعتهنا خالتهنا وابننة اهالنة وجارهتمنا املرحنة بن ع دامعنة ك
جلس وحيدة يف الطائرة .يف ل ،املرة كان كه ش خمتلفاً..

حننىت دوو الطننائرة م ن بننه رنننة مننر ومغننامرة بننه كننان ك نائري النمننر ،وكننان ماعع ناً اننو
وثرثننرة النننا م ن حوهلننا ال ن ن يت كطن ن ا نوام الغابننات .و مامهننا خنند بعننخ األطفننال
يتضناح ون ويتقننافاون كنالقردة ،وظلن ان شننديدة الصنم كالارافننة .منا من ا،ننتحوذ
عل نصيب األ،د م ذاكرهتا يف ل ،الرحلة فقد كان بعيداً يف م ان جمهنول باأل،نفه
ائهاً يف غابة الدكريات والتساؤالت واةرية...
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وعننندما قننررت ن نس ن كننه ذلنن ،بننر ر م ن املقعنند مامهننا بش ن ه مفنناج شننحد
ذاكرهتا م جديد بعد ن جعه قلبها سف مع نه م ي النر الندو احتنه امل نان يف
رحل ننة ال نندااب ،ب ننه ك ننان وج ننه متطف ننه ن ننر بفض ننول ك ع نناد يع نندل جلس ننته .فش ننعرت
باأل ،وعادت إىل النافدة مهاومةً ن ر إىل املباين النحيفنة الن ركتهنا منند قلينه نناطش
السحاب.
غ نناص جس نند ان نند يف ح نند ال را ،ن ال ننوثرية ب نناملنال و لق ن بر  ،ننها إىل اهل ننأل وب نندت
 ،نناكنةً
الوضو
علم

امن ناً وغ ننري م رتث ننة بشن ن  .ول ن ن ر  ،ننها ك ننان ح ننوج باملش ننااد اةين نة الش ننديدة
ال حدث يف املاض القريب...
يا اند اذا شبه الدنيا؟

إهنا مهرجان ،مهرجان احتفايل شرت فيه األيام والليايل...
دنيانا ادك مهرجان احتفايل كبري م األحداث ...الفاقعنة...
نعننر فاقع ننة ،صننارخة ،بعضننها مجيننه وبعضننها ،ننقير ،كثراننا ،ننقير حيانننا ..نننوا انندك
األحداث بعلين رااا مهرجاناً كبرياً ال ينته ..

مند شهر صيب عم بشله يف ،اقيها ،وقبلها صب بصدمات كثرية...
كلمننا واجهتننين مصننيبة ر ي ن النندنيا مهرجان ناً ..وكلمننا ،ننعدين ش ن نندكرت املهرجننان
يضاً...
املهرجننان شن بننه ،لسننلة شننيا  ،حيانناً ي ننون مهلهنالً كثننري الاركشننة وبننه شننيا ،ننلبية
كثرية ،انا الاحام الشديد حياناً وانا اةوادث ..وانا طفه ائه يب ن يريند منه..
آك ل ر هتن وعانين الاحنام .ول ن اننا يضناً األشنيا ابميلنة ،األلعناب النارينة ذات
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األلن نوان الرباق ننة الن ن عل ننو ك تس نناقط يف شن ن ال بديع ننة ،واألوراق امللون ننة واآلي ننس ك ننرمي
حياناً...

لقد مر ح كثري م ادك األجاا  ..كثراا كان يف ،ين الطفولة واةداثة...
واآلن قض ة ةً م مجه ة ات املهرجان ..ة ةً ا كثري م البهعة والسرور...
وابتسم اند وا،تنار وجهها حباً و،روراً..
إن عين ننين اآلن عل ن ن مجن ننه األلعن نناب النارين ننة وا ن ن تفن ننتش ب لواهنن ننا البديعن ننة خرف ن نةً رائعن ننة
ابمال ...إهنا مجه ما يف ادا املهرجان.
ول ن لنن ،اللح ننة انته ن بالسننرعة ال ن ختتف ن فيهننا األل نوان الناريننة البديعننة يف ابننو،
ومرت عليهما نسمة رطبة ثقيلة...

يف م تبننه املناي بااننرة النربارو األليفننة والباننندا والغابننة املطننرية بلننس ماجنند غاضننباً ،حاينناً
عل شيا كثرية ذاب مع فيصه .كان املدير ابديند مطواعناً لرؤ،نائه ،ومطواعناً لنبعخ
مرؤو،ننيه م ن مثننال شنناكر .وألنننه م ي ن يث ن بنفسننه كمنندير فقنند اختنند لننه بطان نةً عينننه
عل ن ك ننه ش ن و وجه ننه الوجه ننة ال ن ري ننداا .وم نند ض ن ول بض ننعة ش ننهر ح ننىت
ات القنرار وبند ت نتشنر شنائعات بن ن شناا ،نيطري قريبناً وحينط م اننه إمنا
ظهرت ،ي ُ
فيصه و ش ل آخنر ال يعرفنه حند .والينوم بلنس ماجند حاينناً إذ ثبن لنه ن األخبنار
ال ن مسعهننا ليس ن صننحيحة .ول ن اإلدارة كلهننا تهننامس وينندخه عليننه ،ننرور مشننرق
الوجه ،لقد كد خرب عودة فيصه، ،يعود غداً وينقه شاا إىل م ان آخر.
النندنيا يفننرت ثغراننا ع ن ابتسننامة رغننر كننه ش ن  .واليننوم ينندخه فيصننه ويسننتقبله ابميننع
مبتسم وعل ر ،هر محد وشاكر .محد وشاكر؟
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ا نندا م ي ن ن ر يهم ننا يف املوض ننوا ،وإىل اآلن .لق نند فاج مه ننا ومه ننا يت فف ننان بتلقيهم ننا نبن ن
االجتمنناا النندو دعننا إليننه املنندير ابدينند النندو ا،ننتقبالك مننع ابميننع قبلهننا بسنناعة ب ن كرب
االبتسننامات ،واننا مهننا يف االجتمنناا يعتنندر املنندير إىل املننوظف ع ن اضننطرارك لعقنند انندا
االجتم نناا الط ننارئ فيؤك نندان لن ننه ن ا نندا ا ننو م ننا بن ننب ن ي ننون ،و هن ننر  ،ننعدا ن نندا
االجتماا ،اال  ،تا عل األقه؟
و ،تا ،وحتدث فيصه:
ندت عننه ،فمن مسنش بإبعنادو انو من
م ش ن قبنه العنودة إىل اندا امل نان بعند ن ُبع ُ
ذن بإع ن نناديت اآلن وال  ،ن ننتطيع ن نا ،ن ن م ن ننا فع ن ننه ،وق ن نند تس ن ننا لون:ملاذا إذن قبل ن ن
العودة؟
قبلن العننودة ألرو بعضن ر نننه يف النهايننة ال يبقن إال الصننحيش و ن اةن البنند منتصننر،
ومث ننة شن ن خ نناص ح ...م ن ننس الوج ننوك اةاين ننة الن ن ودعت ننين وعليه ننا إحب ننا الش ننعور
باهلاحة ،وم رد ن بق مهاوماً نا وادك الوجوك إىل األبد وقد وا تين فرصة االنتصار..
لطاملا لعب مباريات كثرية مع الفوض يف ادا امل ان..
حياناً كن نتصر ،و حياناً كان نتصر عل ...
واآلن قننررت ن عتننال اللعننب ،و ردت ن لعننب مبنناراة اهتننام ،هلنندا عنندت .و نندا نتهن
مبننارايت األخننرية .إن ا،ننتقال عل ن م تننب رئيس ن يف العمننه اآلن وعليهننا ا،ننر اقرتحتننه
ليحه حمل ادا.
ول الوجوك اةاينة ووجوك خرأ متفهمة وذات ،لطة غلق عليه الطرين إىل الرتاجنع
فعاد إىل منصبه .واحتفل اند ب خيها ،وشعرت هننا حتتفنه ب شنيا كثنرية ،وثرثنرت كثنرياً
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منع ،نارة خنالل األ،نبوا األول لعودهتنا -والنندو ناام منع عنودة خيهنا إىل عملنه -عن
قص ننتها م ننع ذل نن ،اإلنس ننان النحي ننأل ذو الن ننرة الرومانس ننية ال ن يش ننو ا اة ننان فياي ننداا
رومانسية .و خدت نت ر ما ،يحدث ،ول

م حيدث ش ..

اننه كننان ذلنن ،حلم ناً ا،ننتيق منننه؟ لقنند مننرت يننام و يننام ك ،ننابيع و ،ننابيع وانناا
اد شنهر اإلجنا ة الصنيفية تمنه وم سابرانا ال ماجند وال ختنه .صنابعها ن ىب دائمنا
ن رب الرقر الدو كان منرية قد عطتها إياك .كانن نرأ ن ذلن ،الرجنه و ختنه مهنا
اللنندان يتعن عليهمننا اال صننال ال ان  .وعننندما م طن علن األمننر صنرباً حتنندث بننه مننع
،ارة.
ليش ،ليش راجع؟ ليش يب مرتدد وخايأل؟
ح فعالً عندك مش لة مثه ما لنمش..
بس املفروض ما ون عندك و مش لة ،ظروفه كلها عدله.
و قرتب ،ارة بن رة جادة يف عينيها:
قويل يل ،ان عطيتيه وجه؟
اش قصد ؟ ما ادرو ...ح  ...ليش ال؟
الرجاجيه ما ينعطون وجه .مع مهر ول ما حيسون ان البنية صارت يف يندار ي راوهننا
وياادون فيها.
ال ،ال ،ما ظ انه كراين و اد فيين ...مستحيه!
ليش إذن ما حاول يتصه وال حىت حاول يسلر علي ،وان يف اإلمارات؟
ما ادرو.
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شويف اند ،اوعديين بش واحد ..إذا قندم لن ،واحند منا،نب غنريك قبليننه ،ال قعندي
نت رينه.
ليش قول اال الم؟
اخاف علي ،م مصري شفته عند نا غري .
صننمت اننند وا ن ن ننر إىل صننديقتها حبننرية وا،ننتغراب ك حاول ن ن طننرد كننه لنن،
قد ف رت يف مس لة قدم شن ل آخنر قبنه لن ،اللح نة.
األف ار م ذانها .م
ول نهننا بنند ت ُسننائه نفسننها عمننا ،نني ون موقفهننا لننو حنندث ذلنن ،،فوجنندت هنننا غننري
مت كنندة م ن ش ن  .ول ن ،ننارة ظل ن خلفهننا حننىت جعلتهننا عنند هنننا ،ننتف ر جبديننة يف
املوضوا إذا ما خطبها ش ل ما ،و،تقبله بال ردد إذا وجد ه منا،باً .ا،تطاع انند
ن عد ألهنا بد ت شعر جبر

ااه ماجد هلا ،وشعرت هنا دا الوعد ردت الطعنة.
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هكنني
مشكلتي
اننا نننا يف البين مننرةً خننرأ سن نين مشن ل  ...األمنوات ال يعننودون للحينناة .مننند منند
بعيد و نا جد مشقةً يف عيشها ألنين ال ،نتمتع نا مطلقناً .حياانا كالواجنب وال شنعر
بننو ين .حننىت النننا ال يتعنناملون معن جبديننة دائمناً وال لننومهر ،ف نننا نفسن راين غننري ذو
و ن .فعه كه ما يتوجب عل فعله وب ه إخالص ول ين فتقر إىل اةياة...
واألموات ال يعودون ثانية إىل اةياة ..لطاملا حاول إقناا نفس بندل ،أل،نرتيش ول نين
دائم ناً رددك بننال اقتننناا كالببغننا  .ظ ن نننين ينبغ ن عل ن ن قتنننع اآلن ب ن ن م ن مننات ال
يعود إىل اةياة...

اه نا حقاً حباجة إىل اةيناة الن غنادر ين؟ م عند حباجنة إىل عنودة األمنوات .قلن يريند
ن يعيش وقد وجد م حيييه ول اهوف برين إىل اهلأل...
لقنند م ن مننند منندة طويلننة حننىت اقتنع ن ننامش اةينناة ورضنني ب ننه ش ن  ..حمنناواليت
إلحيننا نفس ن م ن نننعش يف السنناب ألن ثغ نرات انندك النننفس كثننرية .ول ن األمننر
خمنتلأل اآلن ،ادك الثغرات م املم ،داا...
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والقض ننية اآلن ان ن  :ا ننه ،يش ننف  ،نند الثغن نرات ا نندك ال نننفس الن ن رض نني من ن اةي نناة
بالفتات كه ل ،املدة؟ اه  ،صبش رجالً م تمالً؟ اه  ،صلش لتل ،ابميلنة؟ رفنخ

بشدة ن قدم هلا قه يا ستحقه ولو كان ذلن ،نفسن  .إننين ن نر إىل املنرآة فن رأ اندا
الشن ل املهنناو النندو يسننمع كثنرياً من النننا يقولننون إنننه معقنند ألهنننر ال يفهمننون كثنرياً
يا يقول ،ويتعاالهر او ألنه ال يهتر ا يقولون ،ف رأ نه قه منها كثرياً .ول نين علنر
ما بداخله .علر ن قلبه مفعر حبب ل ،ابميلة،
و نه يعلر قدراا ويرأ ا ما م ولن ينراك حند غنريك .و علنر ننه لن حيبهنا حند كمنا حيبهنا
ا ،ف عدرك يف حبه ،و ميه إىل إنصافه..
ول ي رمها حد كما ،يفعه لو نه ح
ننرأ اننه ، ،ننتطيع يومناً ن قنندم لننه فرصنةً نندا اةعننر؟ اننه ،ننتطيع املغننامرة ننا؟ إهنننا
مغننامرة حق ناً .كيننأل يننر بط إنسننان غننري مت كنند نننه حن بإنسننان ملن باةينناة؟ إهنننا حق ناً
ملي ننة باةينناة م ن قم نة ر ،ننها حننىت مخننل قنندميها اللت ن ععننان باةينناة .لقنند ر يتهمننا
عننندما خنندت ش ن حافي نةً عل ن الشنناطئ .كان ن ظننافر صننابع قنندميها مطلي نةً بلننون
ني  .حننىت صننغر لن ،األظننافر كننان مطليناً ومجننيالً ويصنرهل باةيناة .وعننندما خننرج اهلنوا
خصالت م شعراا م حت اهمار كان لمع بشدة وكان ع باةياة...
صوهتا يضاً صرهل فيه اةياة .إننه ين يت مو،نيقياً حنونناً وبنه حندة حلنوة شنبه طعنر اهنوهل
الط ننا ج يف وج نض ننعه .ش ننعر ن ننه ال يب نند م ن فمه ننا ب ننه تش ن ه كلما ننه يف القل ننب ك
ينسنناب عننرب و ننار رقيقننة بديعننة الت ننوي  .وعننندما مسعننه شننعر نننه ي ننوق ين م ن  ،ننبايت
ويغريين باةياة ب ه ما فيها م مباا ...
رباك اه ،تح كه ل ،اةياة؟
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كننان ،ننعد يعنناف عل ن األور نغام ناً مرح نةً إال هنننا كان ن

نننبش شننيا حاين نةً يف نفننس

اننند لنندا فقنند ا هن إليننه وفتحن بنناب غرفتننه فع ن ة .وإذ التفن إليهننا بوجهننه النندو م
يبتعنند كثنرياً عن الطفولننة ويف عينيننه ن ننرة متسننائلة عن ،ننبب قنندومها العاصننأل ،راجعن
وقال دو :
جي آ ،ل ع ادو املو،يق ..
ابتسر ،عد:
آنا آ لأل معاوفة ،قل ل ،عنها م مان ..حلوة؟
حلوة ..بدت ش صيتها طلع...
و غلق بابه يف ادو و وت إىل غرفتها مستسلمةً لألنغام البعيندة الن تنناغر منع شنيا
يف داخلها ال حتب ن شها.
ماجد يت مه الصورة ال برية ال نقلها مع بناق الصنور من جندار غرفتنه يف بين بينه إىل
جنندار غرفتننه يف بين عمتننه ..حننر ب صننابعه علن كننرة القنندم يف الصننورة ك يرفننع ينندك فعن ة
ويهر باالبتعاد ول نه يتوقأل ويطرق بر ،ه طويالً..
يشننيش بوجهننه وعينيننه الالمعتن ك مننا لبن دمعتننان ن نحنندرا علن خديننه ..حسننحهما
،نريعاً ويرفنع بصننرك إىل السننقأل ..يلتفن إىل مجيننع اال ااننات ..يرينند الفنرار ،ول ن ين

املفر؟
ن ن يف ر ،ننه صننفارات ،ننيارة اإل،ننعاف .كيننأل حينندث كننه ش ن يف ة ننة؟ مننا قننبش
ذلنن ،الصننوت! يتنندكر السننيارة م ن الننداخه ،يتنندكر األجهنناة واألشننيا ويتنندكر اات ناا ات
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ابسد بداخلها .يتدكر األنابينب الدقيقنة وجهنا التننفس .حينهنا كنان ي ناد ستنن  ،كنان
حيتضننر .كننان يرينند ن حسنن ،املمننرض م ن البيبننه و ن يقننود السننيارة بنفسننه كن طننري بننه
إىل املستش ننف ول ن ننه ك ننان ع نناجااً عن ن فع ننه و شن ن  ،كي ننأل م خت ننرج روح ننه يف ل نن،
اللح ات؟
ول ن م ن قننال إهنننا م ختننرج ،لقنند خرج ن وظننه ابسنند حي ناً بننال رو  ،وال يعلننر كيننأل
حدث كه ذل..،
ملاذا م ُنقد ل ،الرو ؟ ملاذا م صنعد يف ذلن ،الينوم املشنؤوم كن
خدت ،تعد لدل ،االمتحان اللع ألواجه ادا املصري؟
كان ابميع يصرخون والسيارة مقلوبة ا روحه ال رحل .

نون القاضنية؟ ملناذا

وجهه يلمع يف املرآة وكيانه يصرهل يف وجهه :ملناذا من ؟ م سنتطع املقاومنة؟ ملناذا نركتين
ا ندا؟ ملناذا م هتي نين للعننيش يف اندك الندنيا بنال رو ؟ ملنناذا نركتين لنأل اةيناة و ععننا
ع عيشها كما بب؟
طل ن فن ًنرة كبننريةً واننو يسننمع امننور ،ننيارة اإل،ننعاف م ن داخلننه ويستشننعر رعننب ذلنن،

اليننوم .وانتهن خطوا ننه املرتحنننة إىل م تبننه حين كننب عليننه .ومننا ان إال ة ننات حننىت
خد جسدك يهتا بينما خد صوت النشي ير فع شي اً فشي اً وك نه ،حابة اختان املنا
مناً طويالً حىت ععات ع محله ف خرجته ،يوالً برعد وبرق..
وظل السحابة طر حنىت غنيخ ماؤانا .ك رفنع ر ،نه ف انن
وجهه الرطب ن رة ريد ن قاوم و تحدأ رغر كه ش .
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وراقنه شنديدة البلنه ،ويف

اص ننطادت م ننرمي ابنته ننا من ن ذراعه ننا قب ننه ن ب نند الص ننعود إىل الط نناب الث نناين وقالن ن هل ننا
بااتمام:
اند ،اليوم جاوونا خطاب.
خطاب؟ ح م ؟
م له بيعون؟ يل وإال ح ابو وإال ح ،عد؟ وفيصه متاوج م مان.
ابتسم االبنة إذ درك  ،أل السؤال ك بدت ن رة متسا لة يف عينيها:
بس م الل جاو سطب؟
طلق األم ذراا االبنة وا،تقرت عل ر ،ها ا ظناً منها ن الضغط علن النر يعن
عل التدكر ك اات ر ،ها يف حرية.
نسي اة  ..ل مهه نا طيب وايد.
وجنه انند حنائر ،ول ننه ال ينندوم كندل ،طنويالً بنه رفننع كتفيهنا بغنري اكنرتاث و نطلن إىل
غرفتها ،ول عقلهنا خند يف نر بنال انوادة ك قبنه ن صنه إىل الغرفنة طنر ت علن باهلنا
ف ننرة فرتك ن طري ن ال ندرج وا ه ن نط ن ً عص ننبية إىل حي ن التلف ننون ،وب ص ننابع نناد
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ر أل غضباً ضنغط علن
بعصبية ،و خرياً ت لر:

رار معيننة ك قنأل و نت نر اإلجابنة وان هتنا إحندأ ،ناقيها

،ارة قويل يل بصراحة :ان عرف ش ع اهطاب الل جاو بيتنا اليوم؟
خطاب؟؟ مربو  ،مربو !
،ننارة ،ال سننتهبل  ،م ن كننر يننوم مننا خليتيننين وعنند إين إذا قنندم يل ش ن ل منا،ننب
قبله ،ليش ختش عل ؟
اند ،آنا ما ادرو شنهو املس لة ،آنا نصحت ،نصيحة عامة.
يعين ما عرف ش ع املوضوا؟
ورا ،،ما اعرف و ش .

يف غرفتها بدل اند مالبسها ك ا،ت مل
وعادت ُسائه نفسها وا ننال عل الدرج:
م ؟
قبله؟
،تطيع؟
كيأل ،تطيع؟
و يضاً ملاذا ال ،نتطيع؟

عمال ما قبه الغدا

م علين ،ارة عد ب ن قبله؟
ول اه نا مضطرة إىل بر ادا الوعد؟
ال طبعاً ،ادك حيايت نا ، ،فسش الطري لدل ،املاجد.
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عل ن املائنندة جلس ن جب نوار مهننا و خنندت لتف ن إليهننا ب ن اللقمننة واللقمننة علهننا قننول
شي اً.
وقال شي ًا .فتح املوضوا ثانيةً مام راشد و،عد و صنبح انند فعن ة حمنط األن نار
والتعليق ننات وش ننعرت بالض ننعأل ابمي ننه ،ا ،ننتغرب اال،تس ننالم لالاتم ننام م ننع ن القلن ن
يساوراا وبعلها ُصر عل رفضها هلدا املوضوا.
ي خلنا نشوفه عل األقه ..كه مرة برتفض بدون ،بب؟
حُه ما يصري ،ما يصري! آنا صالً ما اح ا اوج اة .
يا حبيب النا ما قالوا اة  ،قالوا يف الصيأل .واا فاحتة املدر،ة.
ي بعدي نت لر يف املس لة ...ما قالوا اهنر بيتصلون بعد كر يوم؟
قالوا.
ك صننمت األم وا،تنشننق قنندراً اننائالً من األكسننع كنايننة عن ضننعراا وعنندم قبوهلننا
ملننا قولننه ابنتهننا ال ن ُنمتعبة ،مننا الوالنند فقنند خنند ي كننه بشننهية وال ي نناد يهننتر باملوضننوا،
نناوي البنننات اننر األمهننات ولننيس اآلبننا  ،كمننا نننه كابنتننه م ن النننوا النندو حيتنناج وقت ناً
طويالً ال،تيعاب الش ليتسىن له الب فينه بعند ذلن ،،هلندا م يناد عنندما الحنظ ضني
ابنته عل ن التف إىل وجته قائالً:
خالص يا مرمي ،ال ضيق عليها.

وبينمنا خندت األم نُربئ نفسنها خند ي مننه كلنه بسنالم وك ننه م يسنمع شني اً ك هنننخ
واو حيمند اهلل علن نعمتنه الفضنيلة و،نار با ناك اةمنام ومن ك الفنراش اركناً األم واالبننة
وحدمها عل املائدة.
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إو ،إو دكرت! امسه مايد ...مايد ب ...
وقبه ن ستفي اند م املفاج ة ال اضطرب هلا نبضها واصل األم:
جا ين مه واخته و قول اخته اهنر يعرفون ،،وان عرفينهر.
اند يبدو عليها الداول إذ ا م خوذة بدل ،اهرب املبهر..
اند؟ اش في ،حه ،غريت لوان،؟
ما فيين ش حه..
دكر يهر؟
إو ،ليش ما قل م ول إين عرفهر؟
نسي  ..يعين ان اة موافقة؟
و دىل ر اند با،تسالم:
موافقة.
ك يبدو ن األم ا،تن رت شي اً فالتفت إىل ابنتها ثانيةً:
عرف الص ؟
شنهو ص حة ،موظأل اش ربك سمينه ص ؟
عرفينه لو ال؟
تلعثر اند قليالً وال حتر جواباً فتستنت األم اةقيقة:

انتوا يا بنات االوق شياط  ،سوون كه ش .
اش ،وينا حه ،آنا ما ،وي ش  ،بس شفته ويا اخته وعياهلا
يف اإلمارات مرة مر ..ثالث ..ح ربع ...و مخس...
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وحاكيتيه؟
يعين، ...الم.
وهتا األم ر ،ها بغري اقتناا:
إال لم معاك ،و،ولفتوا ،والأل طويلة ،صش واال مب صش؟
و ن ر اند إىل مها ن رة املدنب الدو ي م جانب الطرف اآلخر:
صش.
شاح األم بوجهها وا ه إىل غرفتها:
انتوا ين اف من ر يا بنات االام ..
ك خدت هتا ر ،ها وهتمهر بعبارات مستهعنة شعر نه يتعن عليهنا ن قوهلنا ،ول ن
انند كانن قنند ن رو ابتسننامة لننو علن وجنه مهننا قبننه ن وليهنا ظهراننا ،لنندا فقنند
خط خلفها و مس بدراعها ويف مواجهتها قال بامسةً بعب :
ان مب مغتاظة بس ثل صش؟
ال ،آنا ما امثه.
طه يف عينيها:

واقرتب وجه االبنة م وجه األم حىت صبح
مت كدة حة ان ،عالنة؟
ضننح األم إذ ععننات ام ناً ع ن مواصننلة دي ننة دور األم الصننارمة ك دفع ن بابنته ننا

عنها و عادت ر،ر التعبري العابس وقال وا بتعد:
آنننا عالنننة بننس مننا ااوش ن ألين عبانننة اة ن  ،اليننوم آنننا طانننة وحاطننة ثينناب ابننو يف
الغسالة ...ما فيين شدة ااوش.
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ضح
وقال :

اند ضنح ة مرحنة بينمنا مضن األم هتمهنر ب لمنات ُمسنتهعنة ك ا،نتدارت

بس اة ما يف فايدة خالص ،ان قل ح ابو ان ،ما ب .
حة ،صريف ...رجو .
آنا ما سصين ،ان قويل له.
وظهرت اةرية عل وجه االبنة فعادت الضح ةُ امل بن ةُ إىل وجنه األم الن ا،نتدارت نا
،ريعاً مواصلةً طريقها ،ول اند تها يضاً فركض إىل مها وقبلن خنداا ك ،نارت
نطن ً مرحننة إىل غرفتهننا .وانننا شننعرت برغبننة اائلننة يف ابننرو إىل التلفننون وإ عنناج ،ننارة
بنندل ،اهننرب ،ول نهننا م ُنرد ن فوهتننا مالحمُهننا املسننتغربة لنندل ،فقنند رج ن ت األمننر إىل
الغد.

يف الغنند كننان من ننر ،ننارة بعينيهننا اةننائر بن الداشننة والفرحننة وفمهننا املفتننو ال يقنندر
بثم لدأ اند ال خدت ضح ،وا ت مه وجه صديقتها املسنتغرب ،حنىت حتولن
مالم ننش  ،ننارة من ن اال ،ننتغراب إىل الفض ننول الش ننديد وان ن تو،ن نه إليه ننا ن ننأل عن ن
الضح ،وخترباا بالتفاصيه.
عندما خرج ماجد و بنوك وراشند وابننه من ا منة ويف جينب كنه منهمنا نسن ة من عقند
النناواج اقننرتب ماجنند نعننه من محيننه و،ن له إن كننان يف اإلم ننان يننارة العننرو ملاينند من
التع ننارف قب ننه الاف نناف ،وع نناد إىل م ان ننه مبتس ننماً وق نند ا دادت خط نناك خف نةً بع نند إجاب ننة
الوالد .لقد كان مت كداً م موافقته ألنه مد قابله هطبة ابنته واو يعامله ودة شديدة.
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ال عرف كيأل خرب بدل ،،وال علر إن كن ،تصدقينين فيما  ،قوله...
وبالطبع ،تصدقه ،كيأل ال وقد عاد.
كن خش علي ،م نفس وم قندرو .كنان يتعن علن ن حنارب ظنرويف ألضنم
نين ، ،عد و األقه ل عس..،
ن تعسين؟؟؟؟!
إنين عيش م ،ا ًة مد كن يف اهامسة عشرة م عمرو ،مند ذل ،اآلن و ننا شنعر ننين

عننيش بنصننف فقننط ،نصننأل حينناة ،نصننأل إنسننان ،و إنسننان بننال رو  ..جنندوة الننرو
انطف ت...
ال يغرن ن ،نضننايل م ن جننه البي ننة ،إنننه واج ننب ؤديننه ،كم ننا آكننه و ش ننرب و عام نه مننع
ن ثري خمندر قنوو بعلنه ال

اآلخنري  ،فعنه كنه ذلن ،بنصنأل إحسنا وكن ن دمناغ حتن
يشعر شعوراًكامالً باألشيا ..
كن حند نو م  ،كننا متشنا إىل قصن حند ،وكنان ابمينع حنىت من و ح يععناون
حياناً ع التمييا بيننا..
محد...
محنند انندا كن ن جنننب ع ن ذكننر امسننه .وم بننش بننداً يف وضننعه جانب ناً يف ذاكننريت ،فهننو
نورك نأل غنرف  ،كنان منرآك
دائماً يف الصدارة .كن
ننب ذكنرك مند فارقتنه وإن كانن ص ُ

يعنندبين ول ننين نقننه صننورك مع ن ينمننا ذاب ن  ،ألن غيابننه يض ناً يعنندبين .وكن ن شننعر
بان سننار واهن ناام ألن املننوت اغتصننبه مننين ،اقتلعننه م ن بيننننا واننو يف اهامسننة عشننرة م ن
عمرك واو يقود ،يارة شقي صديقنا عل كثبان مسيعيد الرملينة .كنن ،نتدكر درو،ن
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بعيننداً ع ن ال ثبننان ألن اليننوم التننايل كننان بدايننة امتحانننات نصننأل العننام ،ول ننين رافق ن
خ ن حت ن إةاحننه اننو وبقيننة األصنندقا  ،وجلس ن بعيننداً در واننر يتسننلقون ال ثبننان

بالسيارة ..إىل ن اوت مام عيين م عل ال ثيب وحوهلا عاصفة م الرمال...
لقنند كننان من نراً مهننوالً ،كيننأل يل ن صننمد مننام من ننر ،ننيارة اائلننة هتننوو ب ن خ النندو
اعتدت ال فعه شي اً عال عنه حىت صنبح ،نتغرب كينأل يعنيش اآلخنرون فنرادأ..
كنن فعنالً ،ننتغرب كيننأل يعننيش اآلخننرون فنرادأ ...انطلقن إىل السننيارة مر اعناً ألرأ

خن مغطن بدمائننه وشننبه مي ن  ..يف ،ننيارة اإل،ننعاف قضنني شنند وقننايت قلقناً وخوف ناً
و ن ننا رق ننب ص نندر خن ن ألطمن ن إىل ا ،ننتمرار نفس ننه ،وك نندت جن ن  .إذا بطن ن الس ننائ
صنرخ فينه كن يسنرا ،وإذا ،نرا ور ين جسند خن املمناق يتن رجش صنرخ فينه كن

يبطئ ،حىت وصلنا إىل املستشف و نال محد ..ميتاً..
كنننا نعننيش نننا واننو يف منننال عمن  .كانن قنند خنند ين مننند والديت ألن من كننان لننديها
خت ن ن كن ننرب منن ننا قلن ننيالً وكان ن ن عن نناجاًة ع ن ن رعاين ننة طفل ن ن مع ن ناً إىل جانن ننب طفلتيهن ننا
الصغري  ،وم ي لعم طفال.
ول ننا عندما بلغنا الثانية م العمر صبش فصنلنا مسنتحيالً ،و صنبش انفصنايل عن عمن
مستحيالً كدل ،ف خد ه عم او يضا .وكان ذل، ،هالً عل والديت ألهننا كانن قند
بب لتواا خ إبرااير .وبقينا انا حىت ويف محد يف اةادث..
عندئند ععننات عن ن عننيش يف املننال نفسننه امل ننتظ بنندكريايت معنه ،فرتكن بين عمن
إىل بين ح .وحنىت عنندما ركن عمن ذلن ،البين م ،ننتطع العنودة للعنيش معهننا ألن
البقا معها يعين ن انا نقصاً يف العدد ،وم عد إليها إال عندما ُشل ،اقااا...
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ال عرف كيأل ن م ذل ،ول ين م ،نتطع ن خندهلا وان يف لن ،اةالنة ،ندك
اهطوة ظنن ننين ناو ت األ مننة ،ول نين منع ذلن ،ظللن شنعر ين خملنوق نناقل ،وم
ختيه نين  ،كتمه إال عندما ر يت ،ثانية...
اننه فهمن اآلن ملنناذا قلن لنن ،يومناً إنننين شننعر بن ين عثننرت علن خن عننندما ر يتنن،؟
حسسن ن التشننبيه صنندم ،ول نين قصنندت نننين شنعرت ين وجنندت ضننال  ،وجنندت
م يعيد إيل ااتمام وإحسا ،باةياة وم ،يشاركين كه ش ...
نىن مبالغناً فينه ألين فقد نه فعن ًة وقبنه
لقد اكتسب األهل التو م لدو بعد ل ،الفاجعنة مع ً
ن تمه ش صي و ،تقه حبيايت عنه ..قبه ن فصه ذايت ع ذا ه اماً..
لدل ،ظلل شعر ين نصأل كيان ،بال قيمة ..كحدا ضاع إحدأ فرد يه..
إن ننين ع ننيش حي ننا ًة طبيعي نةً م ننام الن ننا و م ننام نفس ن لش ننعورو ن ا نندا ا ننو م ننا ب ننب ن
ي ون ،عيشها كما طفنو قطعنة خشنب علن ،نطش املنا  ..وانه لقطعنة اهشنب إال ن
طفننو؟ بننب ن ذاننب إىل املدر،ننة وابامعننة ،و ن عمننه و مننار مننا علمتننه ومننا جنندك
مقنع ناً ألن انندا اننو مننا بننب ن فعلننه يف حيننايت دون ن نندوقها ،ك ن ين حتسسننها م ن
خلأل غشا  ،وال يعلر حد نين عيش حيايت و نا شعر ب نين إنسان نصفه يف القرب..
فقط عندما ر يت ،حسس بس ف وععاو و علق الدو ال معنىن لنه بن هل منات منند
،ن ..

فقط عندما ر يت ،انتبه إىل نين نسي ن او اهامسة عشرة..
فقننط عننندما ر يتنن ،قننررت ن جتننا ا نننة و شن نفسن عن نفسننه، ،ننت رجها من قننربك
الدو ا،تقرت فيه عشر ،ن ..
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فقط عندما ر يت ،بد ت شعر نين كيان مستقه..
عننندما ابتعنندت عننن ،فعل ن ذلنن ،ألنننين كن ن خنناف ن ر ننبط بنن ،فيقننأل خ ن بيننننا
يوشحنا ب فننه .منا ذنبن ،و نن امللي نة باةيناة لرت بطن برجنه مين روحنه مدفوننة يف قنرب
خيه؟
م صننارا نفسن قننط كمننا صننارعتها ألنتصننر ةبنن ،،لااننرة النربارو األليفننة الن فقنندهتا يف
طفول فعادت إيل ببهائها وبرا هتا وشدااا الرقي يف ش ه آخر كثر ،حراً..

وألنتصننر لربا نن ،ال ن جعلتنن ،نُق نندم بننال ننردد ..م رد لنن ،ن ش نق فقننط ألن نن،
اندفع إيل بربا ة وراان عل ح ب ه ما ل ن من مشناعر .م رد لن ،ن عناين،
،تطيع ن قض بقية عمرو مت ملاً ول ين ال حب ن ؤمل ،ة ة...
وكنندل ،ألنتصننر ملاجنند النندو شننعر مننؤخراً نننه يرينند ن يعننيش بعنند ن كننان يشننعر نننه ال
حي له ن يبته ويفر ألن و مه حت الرتاب...
عندما ر يت ،درك ن للدنيا بعاداً كثرية م ك علنر بوجودانا من قبنه ،شنعرت بن ن
يل قلباً سف  ،وب ن يل جسداً ما ياال حياً رغر كه ش ...

ص ننارع نفس ن بض نراوة وجعلت نن ،ا نندفاً ي نندفعين للتح نندو والتص ننمير عل ن االنتص ننار..
وهلنندا انتص ننرت .يلط ننأل اهلل ن يلع ن إلي ننه وح نندك ب ننالقوة ال ن عل ننه ينتص ننر ،وم ننا كن ن
ألجرؤ عل خطبت ،لو م نتصر..
كمننا ين يت فننىت األ،ننطورة من الفن العمين فينتنناا ،ننيأل القنندر من الصن رة ،ن يت الفتنناة
األ،ننطورية فترتب نع عل ن لنن ،ال ف نة ال ن عي ن النندنيا ..لنن ،ال فننة املتطاولننة ال ن ن ىب
اهلبو ..
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ال فننة تاحننا  ،بنند يف اهلبننو من عليائهننا ،ال عننود ُطنناول السننما  ،ال عننود معلقنةً يف
ابو البعيد ،ال عود عالية..
يضن ناً ،ا ننا ان ن آخ نندة يف

ال ف ننة األخ ننرأ املندفن ننة يف ال ن نرتاب من ن  ،ننن تح ننر ا ن ن
االر فاا .رحلة الفقاعات تضا ل و ن مش حىت ختتف ..
املياان اآلن مستقير به ماجد واند كه منهما يف كفة فوق السطش.
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خنندت اننند حتنندق يف الالش ن  ،وورا الالش ن عينننا ماجنند اةاينتننان و اللتننان كانتننا
حاينت وم عودا كدل .،يف ل ،اللح ة كانتنا حنائر نت نران ح مهنا .وان ليسن
يف ععلة م مراا خاصة ن اة ر سرب إىل عينيها وباق مالحمها:
لقنند غفننرت لنن ،،غفننرت لنن ،حننىت قبننه ن مسننع قصننت ،،وقبلتنن ..،قبلتنن ،منند كنننا يف
مستشف الوالدة ..مند األ ل ،و ،قبل ،إىل األبد مهما كان م مر ...
وما حوجين يف ادك اللح ات إىل التسرية عن...،
فرحننة عارمننة سننرو يف جنبننات ماجنند ،لفتننة حانيننة كالنسننمة البنناردة يف حننر القننيظ ننر
بسننالم وهتنندئ نفسننه ،قلبننه ،عروقننه ،عصننابه ،عضننال ه و شننيا كثننرية جننداً جننداً بالننداخه
يشعر ا هتد و ست و سرتخ وك نه كنان ينداً طنوال لن ،السنن فنوق آلنة عنديب
و ر كيانه دون ن يشعر ا .حش ا وحار ا كه عماله ،ويف ادك اللح نات فقنط
حتننرر منهننا ،فا،تشننعر كننه جسنندك خنندر اال،ننرتخا اللدينند والراحننة بعنند طننول التننو ر .مننا
ثقه ما كان حيمه عل عا قه واو ال يدر  ...ويف ة نات ثريينة ا،تسنلر هندر الراحنة
إذ حت ننرر م ن ن ك ننه جاي ننات جس ننمه و ركه ننا س ننبش يف ك ننون رح ننب ُمس ن ن ر ،وبق ن ن ا ننو
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مستسلماً للدة التحرر اآل،رة يعيشها م قمة ر ،ه حنىت مخنل قدمينه منام مجنه من نر
ببته الطبيعة :وجه اند املبتسر.
إجننا ة قصننرية م ن كننه اهلمننوم ندد نشننا ماجنند بعننداا ،واننا ا نو يننتفحل نواع ناً م ن
قمشننة السننتائر ،طقم ناً م ن كرا ،ن حعننرة اال،ننتقبال ،غرفننة نننوم ،مناشننأل جدينندة...
شننيا كثننرية يبحن عنهننا حبمننا  ،حيانننا برفقننة اننند ووالنندهتا و حيانننا برفقننة اننند ووالد ننه
و خرأ برفقة اند و خيها و خرأ برفقة اند و خته منرية..
البي والنا واألجهاة واألدوات واملواعيد وكه األشيا عناصنر ندور حنول حمنور واحند،
وا ور او اند ،الفتناة الن كفن عن ابنرو يف الغابنات خلنأل الغناالن و صنبح واقعناً
مجيالً كثر عدوبةً م اةلر..

حيعننا األشننيا ال بننرية ويرتكهننا يف حمالهتننا وي نند الصننغرية يف خمننان بين عمتننه و بين
اننند .كيننأل حتركن األمننور إىل انندك املرحلننة؟ ال حنند يعلننر .كيننأل انتهن املشنناكه كلهننا
ووصننال إىل انندك النقطننة؟ ال حنند يعلننر .ليس ن النندنيا حق ناً مهرجان ناً ،نناخراً م ن األيننام
والليايل؟ يضاً ال حد يعلر!
وا ننا ا ن خي ننو األض نوا امللون ننة اهالب ننة س ننطع يف اب ننو و بل ن م نندااا فتض ن
و صنع منه عاملاً ،احراً سلب األلباب ويثري البهعة..

ال ننون

ل ننر حننب راشنند صننهرك ،لقنند عشننقه و صننبش يفننر ننرآك وينندعوك إىل بيتننه املننرة لننو املننرة،
فيعلس ادا و،ط األ،رة الصغرية مضفياً جواً جديداً حيبه راشد و،عد ،و سنعد بنه منرمي
وابنتها و ستعدان له م بداية اليوم اند ب تبها اهاصة بالطهو ست رج منها وصنفات
األطبنناق اةل ننوة ،واألم بوصننفاهتا الش ننعبية الشننهرية وعودا ننا ومباخرا ننا .ك ي نننفخ ابم ننع
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نامرا ةميننه حننىت اةاديننة عشننرة لننيالً .و بننادل الصننديقان املنننافع ،ماجنند
ويبق ن ماجنند مسن ً
يقندم ااتمامنه ب ننه قصنل األب و حالمننه للمسنتقبه ،وانندا يقندم ح ايا ننه ال ثنرية عن
األيام ابميلة ال انقض  ،ع ربته ال م دم كثر م شنهر قليلنة يف هناينات عهند
الغوص ،ع ار ه ورحلته اليتيمة إىل كرا ش .
يف حديقة املنال اب ول نسام الشتا  ،وابتسم اند وا حتاول
دف ة ذراعيها ب فيها .يف مثه اندك األينام ر ت ماجند يف رحلنة الطالبنات ومسعن صنو ه
النندو حتب نه كث نرياً ،وابتسننم ثاني نةً ألهنننا ظن ن نننه يف الثامنننة عشننرة و نننه م ن سننبب يف
اةادث ننة الن ن ك ننان بري ن ناً منه ننا ...ومن ن اآلن لن ن ف ننر يف املوا ،ننر إال وفيه ننا ماج نند ف ننىت
األحننالم اهلايننه النندو اختف ن الن ننرة اةاينننة م ن عينيننه وبنند ت هننر ش صننيته املرحننة
ا ببة .وشعرت بشوق لبد ذل ،الام الدو ،تمشيه مع ماجد خطوًة خطوة.
***
م يب ن إال صننأل اللبنننات األخننري ،صننبح الطفلننة ،ننريعة ،القننرب م ن االنتهننا ياينند
محا ،ننها كثن نرياً ومن ن ك  ،ننرعتها .ا ننا ا ننو بيته ننا الص ننغري يوش نن ،ن ي تم ننه ،م يبن ن إال
السقأل..
السننقأل رمننادو اللننون وبننب ن يوضننع قطعنةً قطعنةً وحبنندر ،التعننارب السننابقة ونصننيحة
األب ؤكند ن و،ننط السننقأل ينبغن ن يُبننىن منفص نالً عن البين ك يوضننع علن القطننع
األخننرأ ويضننغط عليننه حبنندر كننيال ينهنندم .مننا كثننر األشننيا ال ن ُا ندم عننندما م يب ن
عل النهاية إال خطوة واحدة...
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واهط ننر قري ننب ،ا ننا ا ننو ص ننو ه يعل ن ن عن ن اقرتاب ننه ،ص ننوت خطوا ننه الص ننغرية املتالحق ننة
صنبح قريبنةً جنداً ..بننب ن ن خند حندرنا ل ننيال خنسنر كنه شن  ..هتنب الطفلنة من

م اهنا و ركخ حنو الباب ،م ب إال بضع خطوات ويصه إليها اهطنر .غلن البناب يف
الوق ن املنا،ننب ،قفلننه .م ن ماايننا ن ي ننون اإلنسننان كب نرياً يف الساد،ننة م ن العمننر نننه
يصبش قادراً عل قفه الباب وفتحه فيما بعد .الصنغار مثنه خيهنا يسنتطيعون قفلنه فقنط
فيصبحون يف خطر ،ما ا فتعرف كيأل ست دم املفتا ، ،تقفه الباب وا مطم ننة
إىل هنننا سننتطيع فتحننه ،انندا اننو األمننان اة ن  ،ال يهنندد اهطننر اهننارج وال يهنندد
األمان املت د .
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و ننر ي ننام ملي ننة بالض ننح ،واالبتس ننام وجه نند اال ،ننتعداد للحف ننه ومفارقا ننه .ويف إح نندأ
السهرات دخه اند لتقدمي الشاو ألبيها و وجها ومها يتحدثان يف مستقر األب.
ُبوو امسه عل  ..عل ب مبار اةمدان...
عل ب مبار راع اجملمعات التعارية ووكالة الن ...؟
إو ما يف غريك..
انتفخ األب م الداخه لدأ اكتشافه هلدك املعلومة منا من اهنارج فقند مجندت مالحمنه
فع ن ة ،عيننناك حائر ننان يف وجننه جامنند ويننداك متعمنند ان يف موضننعهما حي ن كننان يلننو
ما...
عل ب مبار ؟ آنا ظني ان ،ولد عل ب محدان.
ال ،ال ،اةمدان لقبنا مب ا،ر جدو ،ما عندنا حد امسه
محدان..
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ومجنندت العينننان مننرةً خننرأ مننع الينندي ث نواين ك ابط ن الينندان عل ن السنناق وابط ن
الن نرات مننع بقيننة الوجننه إىل األ،ننفه ،وبنندا كلننه متسنناقطاً فاقنند االاتمننام ننا حولننه ...وم

يتس ننىن ملاج نند ن يس ننتنت ش نني اً ألن التعم نند م ي ن ُندم  ،ننوأ ة ننات وك نندل ،التس نناقط،
ول املوقأل كله غري .شعر ماجند ن راشند بندا كمن ار نب خطن ً جسنيماً وانتبنه إلينه
مت خرا:
بو فيصه ...يف مش لة؟
و نهد األب ووجنه بصنرك إىل ا ناك آخنر ك التفن إلينه بقنوة مصنطنعة كشن ن من يريند ن
يب يف منر منا دامن الفرصنة ،ناحنة ،ك عناد فنابتلع القنوة ،وحناول التحامنه علن نفسنه
ومواصننلة ال ننالم مننع ماجنند ،ول نننه عنناد بننال محننا  .واةمننا و اختفنناؤك اننو مننا ثننار
حفي ننة ماج نند .ين ن اختفن ن اةم ننا  ،ين ن ذابن ن امل ننودة املتدفق ننة من ن العينن ن والوج ننه
وحركات اليدي وكه ش ؟
وا ننا ا ننو يب نندو م ننتملمالً يف جلس ننته يف إش ننارة واض ننحة معناا ننا الرغب ننة يف إهن ننا الاي ننارة.
وحان ن م ن ماجنند التفا ننة إىل اننند ال ن الح ن بنندوراا لمننه بيهننا وحتولننه املفنناجئ،
فعمدت ا ة ات وا حتمنه صنينية الشناو ك خرجن نا إذ حسن
مالئر .وما ا إال دقائ حىت خرج ماجد متعهماً .انطلق حنوك.
مايد ،اش صار؟ اقعد شوو باجيب الشاو..

ن ابنو غنري

ش راً ما يف داع للشاو...
وانطل خارجاً فتبعته صامتة إىل الباب اهارج ك انطلق إىل والداا سائله:
يبه اش صار؟ الح ان ،فع ة غري مااج...،
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ون ننر األب إليهننا وبنندا مننرتدداً يف اإلجابننة ك حننول بصننرك عنهننا ك إليهننا وقننال يف هلعننة
صارمة:
ادا الرجال ما يصلش ل.،
؟؟؟
ما يصلش ل!،
ما يصلش يل؟ ة ؟
إو ،ةد اة ما صار ش  ...الاواج ما مت ،واة ال م يطلق.،
واهنارت اند و صوهتا منفعالً:
يطلقين ؟ ادو كلمة كبرية وايد.
مب كبرية وال ش  ...انتو ة يف ح ر امل طوب .
بس ليش؟ الرجال ما غلط يف ش .
شويف يا اننود ،آنا قل ل ،كلمة واحدة ،بتسمعينها مسعيها ،ما بتسمعينها
روح معاك ،ل إذا رح ال ان بن وال آنا ابو  ،وآنا برو من.،
قاهل ننا بغض ننب ش ننديد وش ننعرت ان نند ن األرض نندور حتن ن ق نندميها و هن ننا علن ن وش نن،
السقو إذ م سمع ادك ال لمات القا،ية م بيها قط ،وم رك غاضبا منهنا وجناداً يف
طلننب قبننه ذلنن ،اليننوم .ا،ننتندت إىل ظهننر ال ر ،ن ك ن حتم ن نفسننها م ن السننقو ك
مشن ن نطن ن ً متهال ننة إىل غرفته ننا .وعلن ن ،ن نريراا جلسن ن ح ننائرًة حت نناول جاا نند ًة ن
ستوعب ما مسع و ن لتقط و ش يدل عل و ش .
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انتشر اهرب يف املننال وجلنس راشند حا مناً منام وجتنه يتعننب قندمي و فسنري .وظلن
ان حننائرةً غاضننبةً هتننا ر ،ننها احتعاجناً بن الفينننة والفينننة ،و رمقننه بن نرات عا بننة حيانناً
ومتحفاة حياناً عله ساف منها وسرباا بشن  .ول ننه ظنه صنارماً منام كنه شن  .حنىت
ن نرات االن سننار ال ن ظهننرت عل ن وجهه ننا بعنند الي ن م حت ننر شننفقته .وظننه يعب ن
حببات املسنبا نشنونة ك رفنع السنماعة من ذننه .عندئند تنهند األم بين شنديد و قنوم
م م اهنا متدمرة.
عننندما فتح ن األم بنناب غرفننة اننند وجنندهتا مسننتلقيةً عل ن  ،نريراا وقنند غط ن وجههننا
بالو،ادة ...مع انفتا الباب كشف اند عينيها ناظرة لقنا ك ،ومنا إن ر ت مهنا حنىت
 ،ننال دمعت ننان من ن عينيه ننا ف غلقن ن األم الب نناب خلفه ننا نندو وجلسن ن علن ن السن نرير
و خدت ن ر إىل ابنتها اةايننة ،وم ند منا قولنه إل ن ن مسنح انند عينيهنا وهنضن
جالسةً قبالة والدهتا و ،لتها بتو،ه:
حه ،رجو علميين إذا كن عرف ش  ،آنا مب فامهة و ش ...
ليش ُبوو فع ة غري ر يه يف مايد؟
آنا ما اعرف ش يا حبيب  ،قعدت معاك ،اعة كاملة ،ما يف
فايدة ،ما ي ينط ...
مسع الل قاله يل؟ قال يل إذا ما مسع كالمن روحن معناك وآننا بنرو منن ،،وانن ُمنب
بن ...
شهق األم مستن رةً فتدف صوت االبنة الباك :
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ص ن ن ن ن ن ننورو ح ن ن ن ن ن نه ،عم ن ن ن ن ن ننرو م ن ن ن ن ن ننا ختيل ن ن ن ن ن ن ان اب ن ن ن ن ن ننوو بي لم ن ن ن ن ن ننين ن ن ن ن ن نندو الطريق ن ن ن ن ن ننة..
اات األم ر ،ها وظل صامتة ،و خدت اند ف ر قليالً.

حة ان اش راي،؟ يعين...
وبدت ن رة شديدة اال،تهعان ومر اعة عل وجه األم:
راي يف شنو؟
و نهندت االبنننة وصنمت  ..طبعناً ...ان نفسننها مر اعننة من الف ننرة ،لن

تن نفسننها

م ابدور ولو ضح حبياهتا و،عادهتا.

اا ا اهيو الضوئية امللونة ختتف بعد ن بلغ مدااا ،اا ا ختتف فع ًة من ابنو
االحتفايل فتحوله إىل ليلة م لمة ا ما ا م وحشة..
موكننب م ن األي ننام الل نناجة ي ننمر يف ف ن ماجنند ،كي ننأل م ننرت لنن ،األي ننام الس ننعيدة نندك
السرعة ،ومنا فسنري األمنر ،ملناذا غنري راشند ر ينه فعن ة؟ وال ،نبيه إىل معرفنة اةقيقنة .منه
ال ع ننرف ش نني اً ،وك نندل ،خت نناك م س ننمعا عن ن و خ ننالف بن ن بيه ننا و ج ننداا وبن ن
راش نند .وح ننىت األب والعم ننة م يس ننمعا ع ن مث ننه ا نندا اه ننالف .م ننا راش نند فق نند اعتص ننر
بالصنم و خنند يطالننب حبقنه يف قريننر مصننري بنائننه من دون مسننا لة ألنننه يعلننر األصننلش
هلر.
وإذ اننند شننط شننعراا وا ن ،ننارحة ام ناً مننام املننرآة صننمر فع ن ًة عل ن الثننورة ،فتنطل ن
جريناً من مننام املننرآة و لقن باملشننط علن السنرير ،متعهنةً إىل البنناب ،ك يف املمننر املننؤدو
إىل ال ندرج ،ك جري ناً عل ن ال نندرجات ك طريان ناً يف القاع ننة الس ننفل إىل مس ننتقر وال ننداا يف
اةعرة الداف ة حي او يشااد التلفايون ،و قأل مامه متحفاة:
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يبه ال م قول يل شنهو اللن بينن ،وبن ابنو مايند! ال م حتنرتم رغبن منا دام آننا احرتمن
رغبت ،ورضي باالنفصال ع وج .
فوجئ األب بابنته الثائرة الشعر واألنفا ال خد صدراا يعلو ويهنبط نا ف لنع ن نارة
التلفايون ،و خد ين ر إليها بداشة.
يبه ال م قول يل ،ما ل ،بد!
قعدو قعدو..
و فسش هلا م انا جبانبه فعلس علن مضنخ وان ن نر إلينه بتحند وحتفنا و نفا،نها منا
اال علو و ن فخ:
ضح ،األب حبنان و بعد الشعر ع وجهها:
يبه ،آنا ما ا،تااه من ،ان ،سمع كالم ؟
طبعا ،ل ...
بس خالص ،ال م يف يوم بتعرف كه ش  ،بس اة ما قدر
آ لر.
ليش؟ ليش؟؟! يبه ال م قول يل كه ش  ،ال م آعرف اة !
ب رة بي ،حس منه يا حبيب .
( حس ن منننه؟ م ن النندو ح ن ن ي ننون حس ن م ن حس ن رجننه يف العننام؟) خنندت
دمعها تساقط عل خديها بان سار القهر ف شنا األب بوجهنه و خند يتنابع التلفاينون،
فلر د حالً غري الوقوف مام وجهه ومطالبته مرًة خرأ بنال الم .واننا يضني نا ذرعناً
ويقته دف اةنان قبه ن ي تمه فيهامه ،يقتله بغضبة مفتعلة وسنرج السنماعة من ذننه.
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عينند االبنننة السننماعة إىل ذن والننداا وا ن رجننوك ن يسننمعها وي لمهننا فينتاعهننا ثاني نةً
ويبعد الفتاة ع طريقه ،فتعود بتحد.
امسع يبه ،آنا ادرو ان ،سمع بدون مساعة لو  ،وادرو ان ،اة سنمعين ين  ،آننا
عمرو منا علن علين ،مثنه الينوم ،بنامسع كالمن ،بنس ألين منا حنب إين عقن ،،ل نين
عالنة وايد وايد ،وان درو!
ك عننادت إىل غرفتهننا سننش دمعهننا ال ن شننعر هنننا فقنندت مفعوهلننا ام ناً مننام والننداا.
ن إذ ظننه األب متصننلباً مننام كننه
وبنند ت شننعر ن املوقننأل خطننر ب ثننري يننا كان ن
ا نناوالت .حننىت ،ننعد حنناول خماطبننة والنندك يف ختننه ول ن ال جنندوأ ،والسننماعة ،ننهلة
اهلننع دائمناً .مننا ماريننا الن ال سننتطيع التنندخه يف األمننر فقنند اكتفن ب ضننعأل اإلحننان،

و صبح ستقبه راشد بن رة عا بة غاضبة ..ال يهتر!
عندما رن التيلفون عرف اند نه ماجند وجنرت حننوك و لمنا طنويالً وم يصنال إىل شن
ذو بننال .وم بنند ماجنند بننداً م ن ا،ننتنطاق والديننه للمننرة الثالثننة ذلنن ،اليننوم :اننه حن ن
وضننعا إىل انندا اةنند؟ اننه والنند اننند شننرف منننا نسننباً؟ و ننون اإلجابننة :ال طبعناً ،لسنننا
وضننعا ب ننه إننننا نع نند م ن األعي ننان ،وإن كننان راش نند آصننه من ننا فننان مركان ننا املننايل ال ب ننري
واملعننروف والنندو يفننوق مركنناك راحننه يعنندل امليناان ،بننه يثقننه كفتنننا .اننه كننان بينننه وبن
جدو عداوة؟ ال ،م نسمع بش م ذل ،،و صنال م ن اننا عنامالت بينهمنا...
ملاذا إذن؟ ملاذا؟ ملاذا؟
عقننه ماجنند ال يسننتوعب الطننالق بتا ناً وال يت يننه اةينناة القادمننة بنندون اننند .كيننأل وقنند
وصه معها إىل مرحلة االحنيا األكرب ،املرحلة ال ال راجنع يف اةنب بعنداا؟ م ععبنه
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لقر ا م الطبيعنة ك ععبنه ب ظافرانا املطلينة البعيندة عن الطبيعنة؟ لنيس مت كنداً من هننا
،ت ه ععبه حىت لو صبغ شعراا باللون القرماو و ظافرانا باأل،نود ..لنيس اندا انو
االحنيا األكرب؟
يف بي ن راش نند بل ننس وال نند ماج نند ب ربي ننا منت نراً رب البين ن ال نندو ين ن يت ش ننر األن ننأل
ويصننافش الرجننه ويعتنندر لننه ع ن الت ن خر عليننه ،ع ن الت ن خر فقننط! وال فائنندة ،ال فائنندة!
آ،ننف  ،ننسننحب بنندون إبنندا ،ننباب! وسننرج عل ن جنناراً ذيننال اهيبننة والغضننب ،انندا
الععو راشد ُج حتماً وال فسري غري ذل...،

ال م الورقة؟
طبعا ،قلنا طالاااق ،طالق!
فاار ان معاك ،آنا كلمته يف املس لة عدة مرات ،مب مقتنع.
عل كيفه؟ قلنا طل  ،ال م يطل وبس.
قول له ان اال الم...
وهتا األم ر ،ها وا سمع اةوار الغريب ب وجها وابنتها ك نفعر:
آنا عمرو ما مسع السالفة! و ُبو الل سرب عل بنته مثل،؟
مرمي ، ،مال ،خل!
مايل خل؟ ادو مب بن الل عدب فيها؟
قل ل ، ،ال ختليين غلط علي ،قدام بنت!،
عوذ باهلل م الشيطان الرجير ،ما ادرو اش صار لنا.
والتف األب إىل ابنته ثانية:
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ي  ،آنا باكلمه مرة ثانية ،ل
و خدت مرمي تحسر لنفسها:

ان فهميه لو ا صه ان كه ش انته .

مسنناك والل ننه ،ركض ننة م ن ث ننالث ش ننهور عل ن ا ننالت ،م ننا خل نوا ش ن م ننا ش ننروك ح ن
البي  ،واة خالص؟
آنا قل له كه ش شراك بيدفع له م املهر الل بنرجعه.
ي بياخد املهر وبيدفع ،ل مب ذنبه انه يدفع مث شيا ما عاد حيتاج هلا...
يووك! م قه فلو ابوك! ي خالص ،بنعطيه مث كه ش شراك ،ارحت ؟
إو ،اة ح .
وانصرف مسرعاً وصمت ا وابنتها تف ران.
الاوجان يتاوجان مرًة خرأ .بلسان مام عاقد القران ك عود إىل مناهلنا ويعنود إىل منالنه
ليعلننب كننه منهمننا حقيبتننه ،ك ينندابان إىل بيتهمننا ابميننه .بيتهمننا يقننع فننوق ربننوة ورديننة
اللننون .حيننيط بننه مننرج من اننرة النربارو األليفننة ،و تطنناير فوقهننا فراشننات ،نناحرة األلنوان.
يصننعدان درجننه النرتاح املنناروا باةشننائش الندينة يننداً بينند .حنران باأل اننار ،يشننمان ربهننا

الشدو  ،يسمعان صوت البالبه مو،يق ً راف خطواهتما و،رب الفراش يافهمنا .لنيس
يف ال ننون حنند غريمهننا .يبتسننر هلننا ،بتسننر لننه ،ين ننر إىل االبتسننامة الن يعشننقها ،يننتمع
فيها ،ابتسامة عدبة صافية ..ليس صافيةً اماً..
ليس صافيةً عل اإلطالق..
ليس ابتسامة..
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ال ععبها الفراشات ،ريد البشر ..لنيس كنه البشنر ..فقنط مهنا و باانا و خويهنا .شنعر
حبان شديد و ب  ..ب كثرياً..
مسننح اننند دمعهننا و غلق ن دفننرت التحضننري ،لقنند حننان وق ن النننوم ،ال علننر إىل مننىت
،ت ه أل اةقائب و فرغها.
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ما لدنيانا
ه ه
ال يعلر ماجد صه الف رة الغريبة ال طر ت عل عمتنه .حناول معارضنتها كثنرياً ول ن
ننا .وحنناول ن يسننتنعد بيو،ننأل ول نهننا منعتننه .وم يسننعه إال
بعناداننا املعهننود سن
ن سرج إىل النادو ويرتكها لش هنا ،ا حرة يف نفسها...
وا نندا فُتحن البوابننة يف بين راشنند ودخلن منهننا نيلننة علن كر،ننيها املتحننر حتننأل ننا
بينندة خادمتهننا وشنني ة وجننة خيهننا .ووقف ن يف ا،ننتقباهلا عننند البواب ننة اننند ووالنندهتا.
ووضننع لننو خشن علن الننثالث درجننات الن ننؤدو إىل حعننرة اال،ننتقبال حين ملنن،
املوقننأل جننالس ينندير حبننات مسننباحه بقل ن  .يعلننو وجهننه اكفه نرار وامتعنناض ،مننا النندو
ريدك ادك املر ة؟؟ ملاذا كه ادا اهلعوم عليه؟ ول نه مضطر إىل ا،نتقباهلا بعند ن طلبن
مقابلته ،م العيب ال يفعه...
ول ن ال ر ،ن يقننأل عننند بدايننة اللننو اهش ن  ،وكاةمننار العنينند ي ن ىب بإص نرار التحننر
صنناعداً ،و صنندر نيلننة وامراننا ب ن ن ننأل حمنناوالت دفننع ال ر ،ن ألعل ن ويرفننع اللننو ،
ويسننتعيب هلننا ابميننع بعنند إةننا فرتفننع كوعهننا مت نةً بننه علن حنناجا الندرج وان علن
كر،ننيها .اضننطر راشنند إىل اهننروج والوقننوف عننند بنناب غرفننة اال،ننتقبال لسننماا حماضننرة
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نيلنة .ومن خنالل صنوهتا ال بنري الندو يشن بقنوة الش صنية ينسناب كالمهنا مر بناً مقنعناً
مننؤثراً بعننه مجننع النسننا الواقفننات حوهلننا يلتفننق بن الفينننة والفينننة إىل راشنند لسننماا ردك

وق نند ظ ننن ن حعت ننه ض ننعف  .ول ن ننه م ي ن ن حباج ننة إىل ين نة حع ننة ، .ننالحه الوحي نند
صننميمه القننوو علن موقفننه .وبقن مصننمماً بفعننور وطغيننان  -ا نندا شننعرن -حننىت مننه
م كالمها ووقفته انا وا،ت ذن منهنا ،وانر بالندخول إىل اجمللنس قبنه ن يسنمع إذهننا،
ول ن نيلننة ليس ن ك ننه النننا  ،وم ن لتسننمش لراش ند و غننريك باالنسننحاب قبننه ن
نه ن كالمه ننا .ل نندل ،فق نند رفع ن ص ننوهتا ال ب ننري ص نالً و خ نندت ختوف ننه م ن اهلل إذا م ننا
ا،تمر يف حماولة فري وج حمب بال ،بب شرع ...
بن وآنا مصرف فيها!
ادو بنت ،الوحيدة ،حرام وقأل يف طريقها...
ي ،احميين اة  ،آنا رايش داخه ،البي بيت.،
ورفع صوهتا كثر إذ ر ه يتحر إىل الداخه:
يا بو فيصه مب ي علي ،،خاف اللنه.

الغضب شديد عل وجه الرجه ،و وجته عناين لوانناً من القلن  :قلن علن ضنغطه الندو
صننبش قننابالً لالر فنناا يف و ة ننة ،وقلن علن عالقننتهر بتلنن ،األ،ننرة ومسننتقبه الابننة،
وقل م ن يت م املوقأل كثر في رج م الرجه اةلير ما يؤذو لن ،املنر ة ال بنرية ،نناً

ومقاماً...
ال بنند من االننندفاا إىل النناوج وإدخالننه قبننه ن يفننتش فمننه ول نهننا ن خرت يف التف ننري يف
اةه.
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آنا مب ي علي وال م خاف اللنه؟ وانتو ي علي ر؟ بو خاف م اللنه؟
اش دخه ابوو اللنه يرمحه يف املس لة؟ واش ،وأ عشان قول عنه اال الم؟
بو اشلون مجع مواله؟ صل عل الن بس.
وااتا صوت املر ة اببارة بغضب وصدمة وقهر:
اش اننال الم الل ن قولننه؟ لننيش مننا ننثم كالمنن،؟ بننوو مننا مجننع موالننه إال بنناةالل وال
ح ند يقنندر يقننول عنننه كلمننة واحنندة ،وإذا ان ن مسع ن ش ن غننري ننرأ حس نادك والل ن مننا
قدروا يوصلون مواصيله كثر اةص والرتاب.
صل عل الن  ،ان مرة كفو وال ستاال م يغلط علي،،
ال ضيق عل وختليين اغلط علي.،
اللهر صل و،لر عليه ،ل
ظني من ،اال كه خري.
اهري ملفا يا ام...
و ،رع شي ة لنعد ه:

ما انقي اين بامسع الل مسعته ،ما

م مايد.
يا م مايد ،يعلر اللنه إن ودو ارحي ،واريش مايد ،ل
يف يدو ش  ،وكه ش عل النصيب.

ما

و،ن ت نيلننة وان سن ر يف نفسننها ،من النندو يف ينندك الشن إذاً؟ ك قالن وقند بنند
صوهتا ابهورو يتهدج :ل ما عليه يا بو فيصه ،حشا علي ما دخل بي حد
م عقب ما قعدت عل اال ر ،إال بيت ،،وظني ان
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دخل هلا قيمة عند ...
وصمت ألنه ال بو ملثلها الب ا مام ادا ابمع الغفنري ،ول ن شني ة ب ن و خندت
بيدة وب ماريا ال شنهد
رب عل كتفها ،وكدل ،ب اند وب مرمي وب
املوقننأل م ن بعينند ،واخنفننخ ر راشنند ولننو كننان امننر ة لب ن اننو اآلخننر .مننا نيلننة فقنند
رفع ن ر ،ننها بشننمر وحاول ن مسننش املس ن نة م ن عل ن وجههننا و صنندرت وامراننا ب ن ن
ُحيول ا اك ال ر ،حننو البناب ،فندخه راشند ،نريعاً وانو يننادو انند بينمنا خندت منرمي
قبه ر املنر ة ال سنرية و عتندر إليهنا بالنيابنة عن وجهنا ،وبنا ت كنه جهودانا بالفشنه
يف ن قنع نيلة بالبقا لشرب القهوة.
ما الاوج ف ان بالداخه يتناول حبة الضغط م يد ابنته ،ويشرب خلفها ك

املنا  .ك

طننه م ن نافنندة املطننبخ فننر أ مجننع النسننوة يتعننه إىل السننيارة يف منتصننأل اةننوش حي ن
،ائ نيلة ينت ر اقرتاب ال ر ، ،فط ط ثانيةً وبقن مط ط ناً إىل ن دخلن وجتنه فرفنع
ر ،ننه و،ننار إىل وك نرك .وم قننه لننه مننرمي كلم نةً واحنندةً إذ كان ن شننعر بننه و علننر إىل و
مدأ بل مله .ول نه م يغب إال دقائ خرج بعداا منادياً اند ،وجا ه سش دمعها.
ً
غض ننبة ومس ننا لة م ن ج ننه ل نن ،ال نندموا ،وص ننية حاول ننة نس ننيان ا ننؤال الن ننا هنائي ناً،
ومطالبة ساعد ه يف اإلةا بطلب الطالق الرمس م ماجد ...ادا كثري ..ومنع ذلن،
فيعب ن ينته ادا الش لينته معه األم ،فالتمطيط ال يولد إال مايداً م األم..
يف السننيارة ملع ن عينننا نيلننة بنندموا عصننية ب ن الننناول وظل ن صننامتة .و خنندت شنني ة
رغ ن و ابنند وا ن نتقنند صننرفات الرجننه األرع ن القا ،ن املتصننلب العنينند "الشننرو"...
وب الفينة والفينة لتف بيدة إىل اهلأل لتلطأل ابو:
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ما ليش ماما ،خل بابا يويل ،بُنينة وايند ين ل ن بابنا منا يف منخ .وظلن شني ة سنب
و عننرب ع ن غضننبها مننع بينندة إىل ن وصننل إىل املنننال ونقلن مننا حنندث حبنندافريك وحننىت
عقيب بيدة إىل والد ماجد...
ليفون ماجد النقال يرن يف جيبه وانو يف طريقنه إىل بين عمتنه وإذ بينب ينندلع صنوت
األب الغاضننب بقنرارك الصننارم :بننب ن طلن لنن ،الفتنناة! ك اننا اننو يننندفع مهننروالً إىل
الننداخه حننىت يصننه إىل العمننة ،فننإذا ننا ب ن ب ننا ً شننديداًكان ن خب ننه ع ن ابميننع

لت رجه ،نيوالً يف خلوهتنا لن .،وجهنه حيمنر وحتقنع غضنباً وانو ينهننال علن عمتنه بسنيه
من العتننب الغاضننب ،ملنناذا ضننع نفسننها يف ذلنن ،املوقننأل الس ن يأل؟ ملنناذا ننرت لنندل،
الرجه الدو صبش مهعياً مؤخراً الفرصة ك يهينها؟ ملاذا م سمع نصيحته؟ ملاذا؟!
ك يه نند قل ننيالً ويه نندئ من ن روعه ننا ..يف النهاي ننة كانن ن ت م ننه ش نني اً ،ون ننر إىل  ،نناقيها
ن نننه ،نني ون هلمننا مفعننوالً كيننداً،
املمنندد مامهننا عل ن الس نرير ،مس ن ينة ،كان ن
ذابن سننتعدو مننا وان عاينناة القننوم .ولننوال حبهننا الشننديد لننه ملننا قبلن عل ن ذلنن،
العمه ،وما كثر ما ستدع م الشفقة وا يف ل ،اةالة...
دمعهنا ونطقن

قبه ر ،نها وحناول لطينأل ابنو ،ك خربانا عن م املنة بينه ،فمسنح
خرياً:
ال ،ما علي ،م ابو  ،قول ح ااجملنون إذا الطنالق حن بنتن ،رو انن طلبنه يف
ا مة ،وخه يشوف يطلقون له واال ال بدون ،بب.
كيد او عندك ،بب بس...
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مننا عننندك ،ننبب يطلقننون علشننانه ،بيقننول هلننر مننا يواخنندنا؟ ا مننة مننا عننرف اننال الم،
بيق ننول هل ننر خالق ننه م ننب ين ننة؟ من ن بيش ننهد ل ننه والن ننا كله ننر يعرف ننون خالق نن،؟ خل ننه
يدوهل...
وابتسر ماجد:
صنندقيين حننه نيلننة آنننا كن ن مف نر يف نفننس الش ن  ،وانندا الل ن قل ن لننه اينناك يننوم ا صننه
ي لمين ع الطالق ،قل له باةرف :إذا الطالق ،رو طلبه يف ا مة.
إو خله يدوهل.
وان اش راي ،حه ،ب الاواج يستمر؟
إو آبيه يستمر! مب علشان البنية مايونة وحليوة وان حتبها وبس ،بعد علشان
ُبواا يقتهر و نبط كبدك.
وضننح ،كثنرياً ك صننم و خنند يف ننر ،كيننأل يتعامننه مننع انندا املوقننأل ،وكيننأل ،ننيتعامه
نتقبال؟ ول ن ن ننرًة إىل السنناعة جعلتننه ينندر ن عليننه ن يتعامننه مننع
مننع انندا األب مسن ً
بيه او يف الوق الراا  ،لدل ،اب واقفاً ،و خرب عمته نه ،يعود يف التا،عة.
يف منننال والنندك خنند ماجنند يسننتمع مننرة خننرأ وبالتفصننيه ة ايننة عمتننه وعملهننا البطننويل
الدو با بالفشه:
بس يبه ام نيلة اللنه يهديها غلط  ،م قال هلا رو ..
وار سم عالمات غضب شديد عل وجه األب.
غلط ؟ وعلشان م غلط ؟ مب علشان،؟ بدال ما لوم م ،نيلنة لنوم نسناب ،،لنو
فيهر خري ما ردوا طلب املرة وا راحية هلر عل كر .. ،عل كر! ،
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آنا ما قل ان محاو ما غلط ،نا بس قول...
ال قول وال عيد ،ا كلمة واحدة :طل بنتهر!
يعين ا،تسلر ح اال،تبداد والتسلط؟
اندا منب ا،تسننالم ،اندا عقنناب حن االرجننال اللن مننا يوجنب حنند وال حينرتم النننا ...
ادو خ العودة الل  ،ي هلا بعيايل ،وما عندو غل منها ،وكرامتها م كرام .
ي  ،اش راي ،ان ام نيلة نفسها قول يل ال طل ؟
قول الل قوله ،ان درو اهنا قول ال طلن ألهننا عارفنة انن ،متعلن بالبنن ومنا ن
رتكها ،ل ينبغ من ،ان ان ،وجبها وحتافظ عل كرامتها ،ادو عبارة م.،
و كثر م م يا يبه ،ما اختلفنا ،وآنا مستحيه افر يف كرامتها ،بس حىت
ا هلا ن رة..
و ن ننرة بننس الل ننه يهنندا و ن ننرة! انندا كلننه كننالم مننا لننه معننىن ،وال فيننه حننه إال ننر
البن ن ن  ،من ننا يف الن نندنيا غريا ننا؟ البنن ننات م ن ننودي  ،وفي ننه بنن ننات حس ن ن منه ننا ب ن ن لأل من ننرة
يتمنون.،
آنا عمرو ما شف حس منها..
ا،تدع ال لمة عصبية الوالد:
ال ،رو حب يد ابواا ورجوله!
ويصم االب وسفخ ر ،ه ،م يدر ما يقول وانا دخه منرية:
بص نراحة ي ننا ماي نند ،ال م س ننمع ك ننالم ب ننوو ،اي ننه م ننا مسع ن ك ننالم بوا ننا ووافق ن عل ن
كالمه؟ وحىت طالبت ،بالطالق بنفسها عشان رضيه..؟ وال حاول قاوم.
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وار فع حاجبا ماجد:
منرية ،اند مب صديقت،؟ ما رح وجي معااا يف اإلمارات؟
وااملس لة ش ثاين..

صديق ش
ويتدخه األب:
شف اشلون؟ حىت اخت ،مقتنعة ،وحىت مر  ،مقتنعة و نفد ح بواا مرك ال...
عل كه حال يبه ،ان شا اللنه ما يصري إال الل فيه اهري.
مواكب األيام الثقيلة سري ببط مرير ،ما لدنيانا ادك وعروضها الن ال نتهن ؟ وحيناول
ماجنند فلسننفة األحننداث :نننا م ن نننوا ال ينبغ ن لننه ن يفننر  ،و ال ينبغ ن لننه ن يفننر
بس ننهولة ،ل نندل ،ط نناردين األي ننام اةاين ننة .و ن ال نندنيا ختب ننئ لن ننا  ،ننعاد ًة ك ننربأ س ننتح
ال ثري م املعاناة قبلها؟

ويف املدر،ننة قال ن  ،ننارة مبتس ننمة :ح ن ب ننو م ننا يق نندر يرتكنن ،ح ن رج ننال ث نناين .آن ننا
مسع ان فيه ا نات وايند منا حيبنون ياوجنون بنناهتر ألهننر منا يتقبلنون ف نرة انتقنال بنناهتر
لرجه غريار.
،ارة ،ع ال الم الل ما له معىن! قل ل ،مية مرة ،بوو كان مستانس،
كان ،عيد جداً ايد ،كان حيبه مثه فيصه و،عد ،وكان راض عل واجنا
م قاص قلبه.
يوووك ،بو لغا وآنا ما اقدر احله.
صش ،حىت آنا ما اقدر احله.
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رجو ال سبب مشاكه مع بوو.
ما قدر طلق ،يا اند ،ما اقدر ،خه ننت ر ةد ما طري عنه شياطينه ،و خنليه
يواجه الواقع! الواقع إن احنا متاوج .
ما يف فايندة ينا مايند ،مسنتحيه ير نا ويرجنع يف نر بعقنه إال إذا نفندنا لنه رغبتنه .رجنو
امسع كالم  .آنا مت كدة إنه بيهدا ويف ر بطريقة ثانية لو نفدنا له رغبته.
ال .ي الطالق يرو ا مة وما عندو غري اال الم.
ويرن التلفون يف غرفة ماجد ،وي يت صوت اند الغاضب:
ليش س ر يف وجه ؟
ألن كالم ،مب عدل ،حىت ان قول طل ؟!
يعىن اقرتاح ،او الل صش ،آنا مستحيه اقهر بوو ،فضه عيش ،نن علن منه اننه
بريض يف يوم م األيام ،وال ،وو ش ي يرفع ضغطه ويقتله.
اند ،ان قاعدة هتدم حيا نا ،وكه الل بنيناك.
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انن ن طلن ن وآن ننا مت ك نندة ان ك ننه شن ن
ببعخ كه ش بيتصلش.

بيتص ننلش يف املس ننتقبه ،م ننا دام احن ننا متمسن ن

اند ،ان حد ثاين متقدم ل،؟
ويرن التلفون يف غرفة اند ،وي يت صوت ماجد الغاضب:
ليش س ري يف وجه ؟ آنا مب عاجبين إصرار عل الطالق..
بوو الل مصر ،ليش ما حتاول فهر؟
و ستمر املفاوضات التلفونية العقيمة.
مستحيه ،مب قادر اصدق ان ،ب يف االنفصال.
مؤقتاً ،مؤقتاً ةد ما نقنع ابوو.
وليش ما نقنعه واحنا متاوج ؟
رافخ ...ال م نرحيه ةد ما يهدا.
اخاف إذا انفصلنا ما ون لنا فرصة ثانية.
ال م ون لنا فرصة ثانية ،ان حتسب اين ي

اخلي ،رو

السهولة؟

كالم يا اند ،الل ما قدري سوينه اة مستحيه سوينه يف املستقبه.
صيبها ال لمة يف مقته ..صم ك ي يت صوهتا حايناً:
آنا ما اقدر ا،وو ش اةن ألن ابنوو متشنن وآننا خايفنة علينه ...منا اقندر ا سنبب لنه
يف ش ..
ل قدري ختسريين آنا بسهولة..
طفرت م عينها دمعة إذ صابتها كلمته يف مقته آخر:
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آنا مت كدة ان ،فاار كه ش وما ادرو ليش االتعديب.
وي يت صو ه اامساً حائراً:

عديب؟
طبعاً عديب ..ك ن ،ما عرف ابوو وما عرفين ،لو كن
عرفين ي  ،كن بتعرف اين ما بيع ،ب و مث ..
وطلب الطالق؟
رضية مؤقته ح الوالد..
وما اقدر ماطه؟
ال ،م فضل ،ال اطه ،ابوو عبان وايد وايد وآنا خايفة عليه م مراضه..
آنا بعد عبانة وايد..
بس ما اقدر افر في ،،اشلون ان قدري رتكيين؟
يا حبي مؤقتاً  ،كه ش مؤق  ،بوو وايد طيب ،حيب حش كلمته ل
ي يقتنع بسهولة بعدي .
املش لة إين ما ادرو اش طول ااملؤق ..
املؤق يا مايد مؤق مهما طال ..امسه مؤق .
ي  ،باف ر يف املوضوا ،بس رأ إذا طلقت ..،ح ما اقدر ارجع..

تش ه غمائر داكنة ما عيين اند ،ول والداا املتشن يريد الورقة.
و نقطننع املفاوضننات ،ننبوعاً وبعننداا ينندق ابنرااير البنناب ويضننع يف ينند ماريننا ظرفناً ويعننود
إىل ،يار ه .وختتطأل األم ال رف م يند اهادمنة وختنرج ورقنةً من داخلنه ،قرؤانا و سنش
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دمعاً ،ال عل بة موؤدة ك داب ا إىل حي وكر وجها فتعدك يصنل فتضنعها
بغضننب عل ن املنضنندة وختننرج وا ن ختننربك هنننا ورقتننه الن طننال انت ننارك هلننا ،ك لتفن إليننه
ثانيةً قبه ن بتعد و قول بصوت عال:
قرت عين!،
فإذا ند تسا ل وا ننال م الطاب الثاين:
م جاينا؟
تلعثر األم ك قول بصوت من فخ:
ورقت ،،قعد وا ان وابو حتنون عل الرجال ةد ما خليتوك يطل !
دخلن االبنننة مداول نةً إىل اةعننرة واختطف ن الورقننة و خنندت قرؤاننا ك وضننعتها بسننرعة

قبننه ن ينتهن والننداا من صننال ه وجننرت إىل غرفتهننا نوارو فيهننا حااهنننا واهنياراننا .حننىت
األب م يفننر ننا ،م بنند عليننه ن ننرة االنتصننار عننندما رآاننا ب نه لقااننا كمننا لننو كان ن
ل مةً علن وجهنه ،ك وضنعها يف مغلفهنا و،نلمها لاوجتنه دون ااتمنام كن حتف هنا ينمنا
شا ت.
مع ا،تفحال الشتا يت األنسام باردةً م نافدة اند إذ فتحتها ووقفن قبالتهنا دقنائ
بعد ن ار دت مالبس الننوم .النافندة ُطنه علن ابنا اهلفن من اةديقنة وُ هنر البناب
عننند االلتفننات إىل اليم ن  ،البنناب ال نندو ر ت ماجنند يلع نه منرات ال حصننر هلننا ،و مامهننا

وإىل األ،فه قأل شعار اللوم واللو والتينة الوحيندة وشنعر ا ابوافنة اللتنان مثر نا منرةً
واحنندةً مننند ربننع ،نننوات ،ك ،ننفه منهننا مسنناحات من العشننب املبلننه تصننه باملسنناحة
املبلطننة املتصننلة بالبين  .وانننا طقننر كرا،ن اةديقننة األبننيخ النندو جلسن عليننه كثنرياً
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مع ماجد و بيها ،ي هر نصفه وستفن نصنفه اآلخنر عن ناظريهنا ..كنه شن كنان اادئناً
وبارداً ومبلالً ا املطر الدو ساقط قبلها ببضع ،اعات.
دخل ن األنس ننام إليه ننا ب ننارد ًة لدي نند ًة ول نه ننا ناقص نة .م يع نند ش ن م ننتمالً ،ويب نندو ن
ماجد كان بعه األشيا تمه .كان كاللمسات األخرية ألو ش  ،ومن دوننه صنبش
األشننيا ناقصننة ،ويصننبش املسننتقبه خميفناً يهنندد بننال ثري من األحناان ،اننه يعلننر الوالنند مننا
فعه بابنتنه؟ الوالند كنان خمتفيناً حتن اللحناف مغمنخ العينن ال الندما  ،ويعلنر جينداً منا

فعه بابنته ،ول نه ال يسنتطيع شني اً ،قُضن األمنر وخنرج كنه شن
خارجاً -م يدك...
كيننأل قم ن بنندل،؟ كيننأل ا،ننتطع ؟ نناذا شننعرت و ن ن

–

و كنان من األصنه

وق نع لنن ،الورقننة ال ن نه ن

القصة؟ ول نين نا من صنر ،صنررت ألن ح صنر ،وشنعرت ننه ي ناد بن إذا م نفند
لنه لنن ،الرغبننة ،ول ن منناذا كننان شننعور و نن سننت لل لنن ،الورقننة؟ مس ن  ،البنند
راين اآلن ..واآلن؟ بعد ن خرج م مة فقندان األهل فقند الاوجنة
ن ،صبح
ال خرجت ،م ل ،األ مة...
واهنننارت اننند حت ن ةافهننا و خنندت نتحننب فننوق الو،ننادة ،منناذا فعل ن ُ نندا املس ن
كيأل العب به باالشرتا مع ح؟ ول التالعب باألب يضاً صعب.
ويف الصننبا هنض ن اننند حمم ننرة العين ن  ،ووقف ن

،

مننام امل ننرآة ص ننلش م ن ش ن هنا ،ال ،ال

ح ن داب إىل املدر،ة ا العين  ،البد م إجرا صغري..
خنندت ال ننرة الشننفافة ننرب و ننرب و قننرتب م ن عينهننا وار عب ن املس ن ينة ول ن عليهننا
املواجهة ،ال رة ما اال رب و اداد شفافية وم يب إال ن نفعر...
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مت انفعار الفقاعنة يف العن اليمنىن ،ف غمضن انند عينيهنا ،ول ن مهنا مشنغولة ب شنيا
كثننرية وبننب ن نعننا كننه ش ن بسننرعة ،لنندل ،فقنند فتح ن ع ن اننند اليسننرأ بيننداا
لتفعر فيها قنبلةً خرأ .وبعند ن انتهن العملينة غلقن الاجاجنة اركنةً انند منع عينيهنا
امللتهبتن و حااهنننا وخرجن لش ن هنا .مننا اننند فقنند سننلل إىل التليفننون ،لقنند رادت ن
طم ن عل ن ماجنند بعنند الورقننة .بننب ن سننمع صننو ه ولننو ب لمننة واحنندة فه ن عننرف
نربا ننه جينندا و عننرف إن كننان ،ننعيداً و حاينناً و غاضننباً و يائسناً و مصنندوماً من كلمننة
واحدة ،كلمة " لو" ف جداً ،ومسعتها و غلق اهط...
ال م ي ن يبنندو عليننه اةننان و الصنندمة ،وكن ن الطننالق شن طبيعن  ،اننه ان خمدوعننة
فيه؟ مستحيه! ماذا إذاً؟

ال علر شي اً ،ال ش

عل اإلطالق.

يف السننيارة تلفن اننند حينناً ومشنناالً ،بحن ع ن ،ننيارة خض نرا اللننون ،اننا ا ن واحنندة،
ول نها ليس ا  ،واا ا خرأ ..و خرأ و خرأ ..كه ادك السيارات خضنرا ! ين
كان خمتب ةً قبه ذل،؟
امل ان :مضي يف ،اعة الام الرملية
الامان :ة ة يف م غري حمدد املالمش
ابو :ثريو له ملمس السحاب
اه عرف ملاذا نشعر باأللفة مع م حنب؟ ألن االلتقا ة ة مقدر هلنا منند األ ل .كنان
 ،نناليف و  ،ننالف ،يف العص ننر اةع ننرو يتنقل ننون ُشن نع الش ننعور من ن م ننان إىل م ننان
مر دي جلود اةيوانات الفعة وار ال يعلمون هنر حلقات يف ،لسلة لقائنا.
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ريد ن فعه شي اً.
سننتطيع ن فعننه شنني اً لي تمننه بنيننان شننيا كثننرية إال انندا الش ن  ،مجالننه يف بعنندك ع ن

شعوذة األحداث وال روف.
لسنا مجاداً مسلوب اإلرادة.
ن قصل اةب الن نتهن هناينة ،نعيدة خمطنط هلنا دائمناً من قبنه ا بن  .إهننر
ال
يشعوذون األحداث وي نون ن ما يصلون إليه نتاج صرفهر ،ول ن لقنا ار كنان مقندراً

م قبه ن يتس ع ،الفهر بتل ،ابلود.
ال نسع ؟
نعر ،للوصول إىل الغاية ال ربأ.

ليس اةبيب غاية ستح السع ؟
به او و،يلة ،وإن كان فعا م غاية.
ملاذا إذن شعر ب ه ادا األم إذا فارق حبي ؟
يضاً شعر باألم عندما جوا ،اه بعه ذل ،م الطعام غاية؟

شعر نين صغري..صغري...
حن كدل..،
(واااو التدف القسرو ي يت لينه اللح ة)
انت رو ،ال بتعدو..
حاول ،ول ...
اايت يد .
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حنند ماجنند ينندك و نند اننند يننداا ول ن التنندف القسننرو يفننرض مشنني ته وال نند اننند يف
يداا إال الرتاب...
ملناذا ال يرفننع حنند لنن ،اللوحننة من علن جندار اةعننرة؟ ملهننا راشنند اليننوم وكننر ايعن
م ن ذكريننات ،واكتشننأل يف النهايننة نننه ال يسننتطيع ن ي ننرك ماجنند صننهرك النحيننأل ذو
العين ن اةنناملت بل ننون العسننه .بننه إنننه ال يسننتطيع ن يتوقننأل ع ن حبننه وقنند يععننا يف
النهاية ع املقاومنة .اللوحنة صنفعته ندك اةقيقنة .عنندما حندق فيهنا ندكر من حضنراا
لنه ليسنعد نر أ األيننام القدحنة ومتعلقننات املاضن كالسنفينة الن يف اللوحنة ،السننفينة الن
مر راشد ب صابعه عليها يف إععاب شديد ..اد خترج من الصنورة ،كينأل ير،نر الننا
األشيا دك الواقعية..
إىل جانبها كان وجه ماجد املبتسر ذكرأ يف خميلة راشد .كان حيبه حقاً .شنعر ننه نا ج
مع ننه ف ري ناً .م يش ننعر ب ن ن ح نند ابني ننه انس ننعر مع ننه ف ري نا يف ح نند األي ننام كم ننا انس ننعر
ماجنند.كونننه ب ناً هلمننا كننان يصنننع حنناجااً بينهمننا وب ن ن يهتمننا ب ف ننارك وذكريا ننه ،مننا
ماجد العاش ل ه ما ينتم إىل ادك البقعة م العام من بعيند و قرينب ف نان يععنب
حبميه املدافع بداً ع األيام اهالية وقيمها ،ويتبادل معه األشيا  .خند صنورةً فو وغرافينة
نىن ق نندمي قب ننه ن يه نندم وستفن ن م ن  ،ننطش األرض و عط نناك اللوح ننة ،كم ننا خ نند
ن ننادرةً ملب ن ً
النندكريات و عطنناك التطلعننات .وكننر انتشننرت صنوات ضننح اهتما قننرب غرفننة اال،ننتقبال.
م ي ن راشند يف ن نر ماجند رجنالً كبنرياً ُحينرتم ويُسناير كمنا انو يف ن نر فيصنه ،و رجنالً
متحعنر الف ننر يفننرض محايتننه القسنرية علن ابميننع كمننا اننو يف ن ننر ،ننعد ،بننه رجنالً لننه
ف ر وفلسفة جديرة باالاتمام ،وصديقاً يشاركه احرتام الدات والرتاث..
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غخ البصر ع اللوحة املعلقة وشعر ب  ،كبري ،وب نه يفتقد ذلن ،الصندي كثنرياً ..ليتنه
يُعلمه نه ليس ضدك عل اإلطالق..
دخه مرمي فرتأ عينيه المعت .

مننه ماجنند األيننام اةاينننة ال ن لبنند لننه دائم ناً خلننأل البنناب .مننه اهلمننوم واألح ناان ،مننه
األحننالم .اننو يض ناً حننأل اةقائننب ويفرغهننا ،وال يعلننر مننىت النهايننة .ملنناذا ال بنند يف ينندك
شي اً؟ ملاذا يدك معطلة مثه يد اند .ما يد اند فهو ال يريداا ن سن ،النرتاب طنويالً،
وإن كننان البنند من ذلنن ،فلنني رابناً خصننباً نبن منننه اهضننرة ..ي نناد يننرأ يننداا حتمننه
الورد واهضرة .األيام ر واألحنوال ثابتنة بشن ه مضنعر .ال يفنرتض ن للندنيا ععنالت
نندور؟ ر ننا كان ن نندور رغننر كننه ش ن ول ن لننيس يف اال نناك املطلننوب .حش ن بضنني

وضننعر إىل غرفتننه .امل ننان مطف ن  ..املصننابيش م حينناول حنند ن يضنني ها .الب ن  ،انناا
مضا ة اآلن ول حيا ه ما اال مطف ة ألن اند غائبة..
الن ن ندرج حم ن ننبط ،ي ن ننه ج ن ننداً ،كلم ن ننا ص ن ننعدت درجن ن نةً جا ن نن ،خ ن ننرأ ،شن ن ن يف منتهن ن ن
الس ن أل ..الط نناب الث نناين مطف ن  ،الغرف ننة مطف ن ة ،وعن نندما ضن ن مص ننباحها ب نندت غ ننري
مر بننة .فراشننه يف حالننة مهلهلننة ومطف ن ة ..الشنناو م يصننه بعنند ،بينندة مطف ن ة! م ض نئ
املصابيش وم ه بالشاو بسرعة ..الشاو اا او يصه ،ش راً يا بيندة ..ول ن منا اندا
الطعر الردو  ،طعمه ضعيأل و ،يأل ..حىت الشاو مطف !
،ن ب الشنناو يف مغسننلة اةمننام ك ذاننب بننال وب الفننار سننلالً -كن ال نراك بينندة-
إىل حعرة عمته .مه و خته منرية انا  .صنع له مه كنوب شناو غنري مطفن وجلسن
حت ن لننه ع ن اةيننة إذ اقننرتب شننهر ذو القعنندة :ال علننر م ن ي ن جننا ت ول نننه كننان
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قلينداً من قالينند ليلنة عينند األضننح  ،يبندر شننعري و رشنناد يف ،نلة من اهننوص و علبننة
نانننا يصنننع منهننا إصيصناً و علن يف حنند ركننان البين و سننق كننه يننوم .و حيانننا يضننع

األطفنال هلننا شنني اً من األر املطبننوهل إشنراكاً هلنا يف غنندائهر .ويف ليلننة العينند سننرج الصننغار
مجيعاً إىل الشاطئ لريمنوا للبحنر ندك السنالل الن ي نون قند مننا فيهنا النارا ومجنه من نرك،
وار يغنون :يا حي يا بي  ،غديت ،عشيت ،،يوم العيد ال شت عليه...
مننا معننىن انندا التقلينند؟ يقننال إنننه يفعننه ليعننود اةعنناج ،ننامل إىل البلنند ،كتقنندمي القربننان،
نننوا من اهرافننات ول ن كننان مجيننع األطفننال يارعننون حينة حننىت لننو م ي ن حنند ذويهننر
غائباً.
انبهننر ماجنند كث نرياً بننالف رة ،م يعاصننر انندا التقلينند إذ انقننرض قبننه مولنندك ننا يقننرب م ن
الثالث ،نة ،ول ععبته ف نرة النارا ،ن ينتعلر الطفنه كينأل يضنع بندوراً ويراانا نمنو
يومناً بعنند يننوم مننام عينيننه ُخضننرةً يعننة ...ف ننرة ،نناحرة ،خالبننة ،فيهننا قنندير لل ننضرة
والطبيعة ...ول النهاية ...النهاية حمانة وال نفع البي ة.
ضننح

منننرية م ن خيهننا ،البي ننة ،البي ننة ،مننا كننه انندا االاتمننام؟ ول ن ماجنند يننرأ ن

انندا االاتمننام يف حمل نه .بننب ن يننتعلر اإلنسننان كيننأل يقنندر الننارا ،ال نرتاب ،اهل نوا  ،كننه
ش طبيع علن األرض ..ك اندا املعنىن ابمينه وإن كنان خرافنة ،ن ينارا الطفنه رعناً
نىن
ويعتين به ل يقدمه قرباناً من جنه ن يعنود والندك و جد نه و عمنه ،نامل  ،إننه مع ً
،احر..
و بتسننر منننرية ألخيهننا و نننهخ عائنند ًة إىل بيتهننا و نننهخ والد ننه عائنند ًة إىل بيتهننا ويبق ن
ماجد مع عمته الستينية يهيه عليها األ ،لة ع ذكرياهتا ع اةية ،كيأل كان نداب
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مننع األطفننال إىل الشنناطئ ،كيننأل حشننون املسننافة مهمننا كننان طوهلننا إىل البحننر علن ضننو
القمر وكيأل وكيأل...
هنخ مبتسماً ،لقد هلمته اةية كثنرياً من التن مالت الن عناش حتن ثريانا يامناً .و ندكر
اند ،قد نوو الدااب إىل اة  ،ول نه ال يريداا ن داب قبله ،يريند ن ي خنداا انو
معننه .ول ن لننو ذابن فسننيارا هلننا حينة ،ننرأ اننه ،ننتعود إليننه بسننرعة لننو فعننه ،وابتسننر
للف رة...
وظننه يف ننر يف اةيننة ،يسننحرك عنصننر اهضننرة النندو يلمسننه األطفننال ننارًة وعنصننر اهرافننة
ارة ..البد ن ي ون هلند نصيب يف كه ش ..
مقاله ابديد ناول اةية وف رهتا م وجهة الن نر البي ينة ،وطالنب بإحيائهنا "بتصنرف"..
ويف النهايننة غ ننرأ من ننرية ب نندعوة ص نندقا طفليه ننا و بن ننا ش ننقيقتهما األخ ننرأ و ص نندقائهر
و بنا وج عمته و صدقائهر إىل حفلة يغنر كنه مننهر فيهنا حينةً يف حديقنة مننال عمتنه
ي ون قد رعهنا قبلهنا بثالثنة ،نابيع يف ،نلة صنغرية .و شنرف علن حين عبنداهلل وحننان
بنفسننه ،وابننته واننو يرامهننا نمنوان ،نريعاً ويننرأ ااتمننام الطفلن مننا و بنناا كننه منهمننا

عل ن اآلخننر حبيتننه .را عبدالل ننه شننعرياً و رع ن حنننان رش نناداً ،ف صننبش عبدالل ننه يتبنناا
بسرعة منو رعه بينما تباا حنان جبمال وراق رعها.

ليلننة العينند كانن ليلنةً مشننهودة ..غننىن ثالثننون طفنالً للحيننة علن شنناطئ البحننر ك بنندالً
من ن يلُقنوا نا يف البحننر غر،نواا يف حديقنة مننال العمننة ،يف املسناحة الفارغنة الن كننان
ماجد يرااا ناقصة .وغننوا هلنا ثانينةً وانر يغر،نوهنا يف اةديقنة الوا،نعة حتن ضنو القمنر.
وم غرفتها كان نيلنة نرقبهر مبتهعنةً بانتشنار اهضنرة علن يندو انؤال الصنغار ،كنان
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من رار وار يغنون ويؤرجحون ،الهلر الصنغرية ك يغر،نوهنا يف النرتاب حتن ضنو القمنر
من راً به ملسة ،طورية ال نس .

281

وانطفأ
المصباح
الصغير
ال الم ي يت مههمةً عالية الوقع وماععةً ومؤذية لشعور املدر،ن  .وقفن انند عن كتابنة
ابملة عل اللوحة البيضا والتفت إىل اهلأل:
للمرة الرابعنة قول ل ر ،ا،ن توا يا بنات ،ورجا ً ال ختلوين عصب علي ر.
ومننا ان إال ة ننات من ،ن وهت حننىت بنند ت اهلمهمننة مننرًة خننرأ مسننة و مهسننت ك
ادت اهلمسننات و صننبح مههم نةً عاليننة الوقننع مننرًة خننرأ ،ف لق ن اننند القلننر بعصننبية
والتفتن إلننيه ثانيننة، ..ن ت الطالبننات يف اةننال و خنندن ين ننرن إليهننا وكن ن كننه طالبننة
ريد ن ثب هلا هنا م سهر يف ل ،األصوات املاععة.
ي  ،جاي ضيعون الوق  ،آنا ما عندو مانع.
و خدت ر بعينيها بينه  ،كله صامتات وا ن ر إليه  ..جبانات! وقحات خلنأل
ن

ظهراا جبانات مام عينيها ،كله ا دا ،رادت ن قنول هلن ذلن ،ول نهنا خافن
نفل ن منهننا عصننا ا كثننر و كثننر ،ون ننرت إىل السنناعة فوجنندت ن انننا متسننعاً م ن
الوق إلكمنال الندر  ،ول نهنا م نرؤ علن التوجنه إىل السنبورة ،عنادت ال طين لن،
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اهلمهمننة ،لنندل ،فقنند ا،ننتندت إىل اةننائط وطلبن من إحننداا ن مننه ابملننة و بنند
اإلعراب .ال حد يعرف إعراب "ريثما" .غبيات ،مهمالت ،مستهرتات! وبند ت الشنر
ثانيةً ،وذاب عالمات الغضب عل وجههنا ،فانبثقن مهسنات ،ك علن اهلمسنات...
انندا كثننري جننداً .قننأل مجيننع الطالبننات بن مر من املدر،ننة ..و لننس املدر،ننة ننناظرة إلننيه
ويقأل الندر  .ن نر الطالبنات إىل السناعات ..بقن من النام ربنع دقنائ قضنيها انند
ب الن ر إىل وجوك الطالبات املتململة والساعة إىل ن يرن ابر .
ما الدو حيدث يل ،اه وشن ،ن فقند عصناح ،م ن اهلمسنات واهلمهمنات جناًا
م اةصة؟ ملاذا كن حتمه اهلمسات كنه ينوم والينوم ال طيقهنا؟ لنيس انؤال طالبنايت
العاياات الاليت يقدم يل الورد يف الصنبا والناليت فنتش قلن ملشناكله ؟ يبندو ن التنو ر
يف املنننال ا،ننتنفد عصنناح ..نهنندت ان ند آ،ننفةً عل ن حاهلننا و خنندت ُعنند النندفا ر ال ن
ينبغ صحيحها ريثما يدق جر الفرصة و يت ميالهتا .غالبتها الندموا ،و عبن وان
حتنناول قمعهننا ،وبح ن بالفعننه يف إخفائهننا ع ن كننوثر و ينننب عننندما نناارت ب هنننا ال
سننتطيع رفننع عينيهننا من علن النندفا ر وان لمهمننا .ول ن ،ننارة شننعرت ب ننه شن ،
إال نه م ي يف يداا ش  .وحض الوق و أل دمع اند منع جنر الفرصنة و سنري
مع اجملموعة إىل غرفة الرياضة بقيادة صاحبتها كوثر.
وقف إحدأ املدر،ات ة ةً ع األكه:
صننورا آنننا شننف موقفنننا انندا من مخننس ،ننن  ،واحنننا يف ابامعننة؟ شننف نفسن معنناكر
يف ادو الغرفة عل ا،فنعة الرياضة ادو ناكه ،ندويتشات فالفه...
اشلون شفتينا؟
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مننا درو ،ك نننه طيننأل ،ك نننه حلننر ..بننس مننا كننان حلننر ،كن ن واعيننة ،وكن ن يف م تبننة
ابامعة دور كتاب...
ي  ،آنا مسع إن النا ،اعات يشوفون مشااد م املستقبه.
و وقف انند يضناً عن األكنه ،و ر،نل ن نرةً إىل ،نارة ،بنب ن خننرج لنتمشن قلنيالً،
الفالفه صعبة اهلضر...
،ارة ،آنا شف مشهد مثه الل قول عنه فو ية ،كنان املشنهد فينه مايند قبنه منا ا عنرف
عليه...
ك ابتسم ابتسامةً كبرية :كان فيه طفال بعد.
وابتسننم ،ننارة ،ال ننؤم بننداً نندك األشننيا و نصننش اننند ال نسنناق ورا األواننام و ن

ف ر بإبابية ،ول م يعلر؟
صبش يف نفس اند مصبا صغري ،ول نه غري موثوق بنه وي ناد الواقنع و من ُد األحنداث
يطيش به .وانا ان األينام ُضنعأل واعنه شني اً فشني اً حنىت طنيش بنه رينا واخنر الشنتا .
ويف اةقيقة ن ريا واخر الشتا طاح به ب ر يا ختيل اند.

يف البقالننة وقف ن ،ننارة س ن ل حنند العمننال ع ن حنند ن نواا اةليننب وإىل جانبهننا وقف ن
اند له نت ر هناينة اللقطنة ،فنإذا نا نرأ لقطنةً خنرأ من بعيند .ماجند منع ختنه مننرية
وابنتهننا وابنننة عمننه ال ن م راننا إال مننرةً واحنندة عننندما دعتهننا منننرية إىل العشننا يف حنند

األيام السنعيدة اهالينة .كنانوا مجيعناً اننا يف حند ركنان البقالنة .وبُنين يف اةنال القصنة
امل يفة ال م ختطر هلند عل بنال حنىت يف حلن ،األوقنات .انصنرف ببصنراا يف اةنال
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و ولن لنن ،اجملموعننة البعينندة ظهراننا و لقن بعلبننة اةليننب من ينند ،ننارة واقتادهتننا خننارج
امل ان غري عاب ة باحتعاجاهتا ،ويف السيارة خربهتا بصوت خمنوق ع ل ،القصة...
ح ...
كيد مشروا واج .بس عمرو ما ختيل انه بيستععه هلدو الدرجة.
اند ،ان جمنونة بصراحة ،ما يف و ش يدل عل نية واج.
مب قادرة شوف االدليه الل مثه ع الشمس؟ ليش يطلع مع بن عمه يف
طلعة عائلية االش ه ،إحنا يف جمتمعنا صري طلعات م االنوا؟
ال ،ل ح ...
ال قول ح وح  ...مع ان احسا ،الداخل يقول انه مستحيه يف ر
مين دو السرعة...

يتاوج غريو ..مستحيه يي
شف اشلون!
ل اخته و مه و اله كلهر ،كيد اهنر يلحون عليه ليه هنار عشان يتاوج .مع
إن منرية املفروض اهنا صارت صديق ...
اصربو يا اند ،آنا يف قرب فرصة ان شا اهلل حاول ا ،ل بدرية.
ال! ال س ل بتا اً ،نا ما اح عرف و ش .
مب قايلة ل ،ش  ،ملعلومايت اهاصة عل األقه...
ال! ان ما عرف حتتف
الفضول عن.،
ي  ،حد منهر شاف،؟

بسر معاو .م فضل ،خل ،يف حال ،،وا رك
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ال ،كانوا بعيد وآنا عطيتهر ظهرو بسرعة ...وادا ما يهر صالً ألين ما...
والتف إىل ،ارة جبدية وا لو ب صبعها:
،ارة ،حدر ! حتمل لم بدرية و س لينها ،حدر !
واد ت ،ارة م روا صديقتها اجملروحة الشعور وصمت االثنتان.
ان نند وحي نندة ص ننحش بع ننخ ال نندفا ر يف غرف ننة املدر ،ننات و يه ننا  ،ننارة نص ننالهتا امللون ننة
وبطنها اآلخد يف االنتفاهل بامسةً:
عطيين األمان لو لم ؟
فضل  ...خديت ش م غراض ؟ ورق دفا ر ،لوان ،قاول مع البنات عل
حصة م حصص ...

ال ، ،ل بدرية...
و لق اند الدفرت بعصبية مامها وي فهر وجهها غضباً:
آنننا مننا حنندر ،؟ م ن فضننل ،إذا بق ن عننند ذرة شننعور احرتم ن رغب ن وال ق نول
ش .

و

ك شننيش بوجههننا و سنند ذنيهننا بقننوة .ن ن يف لنن ،اللح ننات لننو كان ن لننديها القنندرة
كوالننداا عل ن انت نااا السننمع م ن ذنيننه وقتم ننا يشننا  ،ول ن ،ننارة قننرتب منهننا و ق ننول
،اخرة:
يا جبانة ،واجه الواقع .امسعيين بس ،آنا ي ا ذي،؟
طبعا ي ! و صالً ان ذيتيين وايد يوم  ،ل بدرية بعد حتديرو ورجائ .
ي  ،ما دام سمع  ،امسع ...
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و ح م اند إغالق ذنيها ومه بالنهوض ول ،ارة منعتها وا قول:
بن عمه ما كان راحية معاار ،القوا معااا بالصدفة يف البقالة!
واد ت اند والتفت إىل ،ارة ال واصل :
ولننو صننربيت مخننس دقنناي كن ن بتشننوفينها ننرو مننع  ،نواقها و ننرتكهر ،وال يف و نيننة ال
للاواج وال لل طوبة.
و نفس اند الصعدا .
جبانة! عل كه حال فيه ش ثاين ما درو ي واال ال ...طلع لنه بعثنة ألمري نا كنان
طالبها م مان ..واو ح يقبلها.
ان مت كدة؟
إو بننس اننو م جننه البن يف املوضننوا مننا ادرو لننيش ،ومن ا،ننتنتاجايت اهاصننة ظن انننه
ي يرد قبه ما يرو .
يردين؟ ليش او ب يفه واال ب يأل ابوو؟
بصراحة ابو ي ط ...
بصراحة ان الل ب ط ! عنيدة وشيطانة ،و ة غلط عل بوو.
كان انند بتسنر وان قنول كلماهتنا األخنرية وان ت ينه باانا يُضنرب كاألطفنال بيند
،ننارة ،ول نهننا عننادت و،ننهم  ،لقنند كننان ينتا ننا ش ن غننري م نريش .ف ننرة ،ننفر ماجنند
خافتهننا كثنرياً.كانن رينندك ن ينت ننر معهننا إىل األبنند ،طلقنن ،نننا و ح وعلينن ،االنت ننار
إىل األبد بدون و مؤشر يدل عل و ش  ،وإال فلس حبي ..
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ثنا الغدا علن انند النبن ال بنري ،و خندت األم تحسنر علن الشناب الو،نير الطينب
القلن ننب الن نندو فقد ن ننه ابنتهن ننا والن ننتقط األب الر،ن ننالة وكالعن ننادة ن نناار ب نن ننه م يلتقطهن ننا،
و نحنش وقال:
ص يل ماو.
و خنندت ننأل ال ن وان ن ننر إليننه ن ننرًة عا بنةً ول نننه اختطننأل ال ن
حيمد اهلل ،وحسش يدك.

وشنربه ك خنند

ال فائدة م ادا األب ،لو كان فقط قه كتماناً!
واننا ا ن األي نام ننر خاوي نةً مننرًة خننرأ .ال حننداث مجيلننة ،ال خبننار ،ننارة و ،نني ة ،ال
ش عل اإلطالق...
بق شهر قريباً و نته عدة طنالق انند .وال يبندو ن األمنور نوح بن و غينري .واةيناة
ننر بر ابته ننا عل ن اننند ،ي ننارة ي ننوم ابمعننة لفيص ننه و  ،ننر ه ،ولعبه ننا م ننع طفال ننه و ننر،
ومرض بيها املعتاد الدو يُرقدك كه عام مرةً و مر بار فاا ضغط دمه...
اننند ناولننه حبننة الضننغط و سننقيه املننا ك لننس جبانبننه حتنناول التس نرية عنننه و لبيننة طلبا ننه
ال ثننرية ،ويف الليننه سننمع املو،ننيق القادمننة م ن غرفننة ،ننعد .حيان ناً يننرن اهلننا أل و رفننع
السنماعة فيغلن اهنط يف وجههننا ،ماجند حينناول االطم نننان عليهنا كمننا فعنه ان  ،ول ن
يبدو ن مرات االطم نان خدت تباعد.
واا انو األب يُشنف بعند ينام قليلنة ويعنود إىل عادا نه القدحنة ،و لفايوننه و خبنارك وبنرام
حيوانا ننه ومص ننارعا ه اة ننرة .والش ننتا يلف ننظ نفا ،ننه األخ ننرية ،يلف ه ننا رياحن ناً يف منتهن ن
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السن أل .الريننا حتننر الشننعر وال ر،ن اهلناا باةديقننة و صنندر صنوا اً ال سنناعد علن
النوم يف الساعة الثانية ليالً ،وما بال القطط ال حيلو هلا الشعار إال يف ادك األوقات؟
فتحن ن ان نند الناف نندة و خ نندت هت ننش القطن ن ك صن نرهل م ننا ول ن ن م ي ننرتث ننا و
منهمننا .وم نند مننا لق ن بننه عليهم ننا ،ف غلق ن النافنندة بعصننبية وانطلق ن حن ننو البنناب،
ول ن ان ننا م ن  ،ننبقها إىل ال ندرج ،الوال نند النندو طل ننب إليه ننا ن س نرتيش و رتكننه يق ننوم
باملهمة.
القطاوة وق و م النوم يبه؟
ال ،آنا وق ين صو  ،،قل كشهر عن.،
آنا آ،فة يبه ،بس ا ععوين وايد وايد..
ي نا رايش هلر ،روح ان دار .
ذاب إىل غرفتها واختف صوت القطط ،ول نها فتحن عينيهنا ثانينةً بعند قلينه .الرينا
ماعع ننة ج ننداً .ال تف ن ن ننا ال ر ،ن ن واألش ننعار ،اآلن ص ننبح ننرف ش نني اً عل ن ن
األرض انننا وانننا بش ن ه يننو ر األعصنناب .طل ن م ن النافنندة مننرًة خننرأ فننر ت علبننة
حدية فارغة ملقاة عل األرض .يبندو ن الوالند لقن بتلن ،العلبنة لينت لل من القطن
ف صبح شد إ عاجاً منهما...
غطن وجههننا وحاولن ااننه الصننوت ،ول ن مننا صننعب ذلنن .،ومننرة خننرأ خرجن

م الغرفة وانطلق إىل اةديقة ،وفيمنا ان لنتقط العلبنة مسعن صنوت نافندة يفنتش من
فنوق فرفعن ر ،ننها .واننا يطننه وجنه بيهننا ،فنريأ العلبننة يف ينداا فيهننا ر ،نه مسننتهعناً
ومتضايقاً.
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غل ن األب النافنندة وجلننس عل ن حافننة الس نرير يتنه ند حننائراً ،مس ن ينة انندك الفتنناة ،لقنند
ا،تعص ن عليهننا النننوم .والتف ن إىل مهننا فرآاننا نائم نةً بنينننة النننوم فحسننداا عل ن ذلنن،،

ول

م ال نام قريرة الع  ،ليس مر احة الضمري عل األقه؟
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رحلة للى
الهفح
اآلخر
راشد جنالس علن السنفش .ين نر إىل األ،نفه فنريأ املسنافة قريبنةً من األرض ،وين نر إىل
فننوق فننريأ القمننة مننا ناال بعينندة .لقنند صننبش يتسننل عائننداًكث نرياً انندك األيننام .لقنند كننان
ي ن نننه ا،نرتا  ،ول ن اننا اننو يتعشنر مشننقة العننودة .مسننش جبهتننه وشننعر جبفنناف يف
حلقه فا،تنعد اريا وعاد يتسل  .ك اختطأل ال ن من يند مارينا وشنرب نصنفه وعناد
يتسل ..
ما ش التسل  ،ما ش االضطرار إليه .حسش العرق ع جبهته ويتننفس بعمن ويتسنل
حننىت يصننبش يف القمننة .ول نهننا قريبننة ورحلتننه بعينندة ال بنند منهننا .القمننة كننان قنند وصننلها
بعد اة اية ،واة اية بد ت قبه القمة ب ثري ،بد ت عل السفش اآلخر...
شعر باالكت اب واو يرأ السنفش اآلخنر ،نفه مننه .كينأل ،نيهبط؟ منا صنعب اهلبنو !
ناو األم
حننىت الصننعود كننان ،ننهه منننه ألنننه صننار حمفوفناً بنناألم وب شننيا خننرأ كثننرية .ن ُ
بعه اإلنسان ينساك و ينس كثرياً منه ول العودة إليه شحد األشوا القدحنة ..ومنع
ذل ،فال بد م الناول...
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األشنوا هلننا وخننا مننؤم يف جسنندك ،دميننه ،ول ن البنند من الننناول .إنننه لننيس شنني اً ينُقمننع
إن ُرينند لننه القمننع ،ول نننه ش ن ينن نال إلي نه النننا واننر لننه كنناراون ..ينالقننون إليننه رغننر
إرادهتر ،وانا انو ين نال علن الندرب الشنائ ،إىل ن يصنه لتلن ،النقطنة علن السنفش...
وصه خرياً..
والنندك انننا  .كننان الوالنند صننغر منننه قلننيالً ،وكننان يهننا ر ،ننه احتعاج ناً يف لنن ،اةعننرة
املبني ننة باإلمسنن ن غ ننري املس ننلش واملص ننبوغة بل ننون بن نيخ ق نندم عه نندك .ك ننان جالسن ناً علن ن

السعادة الداكنة ال ثرية الاخارف واملستقرة عل بسا المع يفرش اةعرة حىت الباب.
واللنه ش ! واللنه طرطرة!
و م ننام األب الغاض ننب بل نس االب ن يف ان س ننار .وجه ننه حن ننأل ،ش ننعرك ش ننديد السن نواد،
و شناب يف العشنري من

عيناك فيهما حدة لشدة ،وادمها ،ومن باك قه عرضاً كمن
عمرك .التف إليه والدك حبن :
وان اة ما لقي إال بنته ،ما يف غرياا يف الديرة.
يبه ادا الل صار ،خالص انس كه ش  ،ال ضاي نفس.،

ختل واحند مثلنه يردننا وعندرك إن احننا منب غنينا مثلنه ،اش كنان؟ منا قنول يل اش كنان؟
ما يدرو احنا م ؟
يبه الل ما يعرف ،ما يثمن.،
والتف األب بغضب.
ما يعرفين؟ فيه حد يف الدوحة ما يعرفين؟ وال يعرف بنوو وجندودو؟ يف حند منا يعنرف
ان احنا آصه نا  ،و حس منه بعشري مرة؟
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صم االب معدوم اةيلة فعاد األب يفر يديه غي اً وقهراً:
آك يننا القهننر ،يننا ليتننين مننا ش ننربت ح ن بيتننه ،الننندل! الل ن مننا فيننه مننروة .يننا ليتننين طح ن
مريخ اليوم وال رح له.
م حيتمه راشد فغط وجهه ب فيه براةً خد األب خالهلا يلهو بلحيته ،ك وقأل:
امسع يا راشد..
رفع راشد كفيه ع وجهه فر أ صبع بيه تد متوعد ًة:

بال ،عارف االرجال واال شتغه معاك واال حىت سلر عليه.
آنا آعارفه بعد ما ردين؟ شتقول يا يبه!
امسع يبه ،آنا ابنو و عنرف منن .،آعنرف إن النام يندور واللن الينوم يتغلن علين ،ح ن
حس ن

بناكر بينن ،يتمسننش فينن ،،ل ن حتمنه سناحمه .اللن حقننر و ننرب علينن ،وانن
منه ما يستااه حىت سلر عليه..
النندنيا بتنندور يننا راشنند ،وبنناكر ح ن بينن ،اننو واال احنند م ن عيالننه ي ن يتواصننه معننا ،
ل ن خل ن ،رج نال ،و نندكر انندو اإلاانننة .نندكر انننه رد بننو قنندام ربعننه واننو خننس
الرجاجيه ،وما مجع فلو،ه الل يتف ر ا إال باةرام.
يبه ،ال حتايت ش  ،صحيش انه بالع نل السوق واحنا ار صغار ،ل
افتقرت ال صدق إين باحط يدو يف يدك يف شغه.
ال يف شغه وال يف غريك ،فهم ؟
فهم يبه.
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حىت لو

شننوف يننا راشنند ،إن حطين ينند يف ينندك واال يف ينند حنند من طرفننه آنننا بننرو مننن ،،وال
ا،احم.،
نهد راشد واقرتب منه والدك و مس ،يدك ب فه املر فة غضباً:
شوف ،مب آموت و نس كالم ! رأ باغضب علي ،وآنا يف قربو ليوم الدي .
قبننه راشنند ر بيننه وطم نننه و وصنناك ثانيننة بن ال يقلن ألنننه ،ننينفد وصننيته الن تسن مننع
رغبتننه يض ناً ،و خنند األب ينندكر ابنننه نندا الوعنند كننه عننام حننىت مننات .وم ح ن قبننه ن
يغت ننين قل ننيالً ،و م ننا اةم نندان فق نند ط ننورت ار ننه يض ن ناً وظل ن ن مث ننة مس ننافة مالي ننة ب ن ن
األ،ر .

انال راشد مرة خنرأ عل السفش اناالقةً طفيفةً ال ناد دكر ووصه إىل نقطنة خنرأ.
انننا ر أ نيلننة .ول نهننا م ن لنن ،ابالسننة عل ن ال ر ،ن املتحننر  ،بننه كان ن فتننا ًة
تنندف صننباً يف اهامسننة عشننرة من عمراننا .خنندااا مرحننان حتن مشننس الضننح وشننعراا
ضننفرية مسي ننة المعننة لوُهن نا كسننتنائ داك ن فننوق ُننقهننا األ،ننود السنناقط عل ن كتفيهننا.
كان واقفةً مع مها ستعرض ما لندأ البنائع املتعنول من مشنا ومراينا ومالبنس ..م
الحننظ و ر ننا م بننه للشنناب النندو ن ننر إليهننا من بعينند و ععننب نا يف اةننال ،وقننرر
ن حر م مام بيتها كه يوم لريااا .ول نه م يراا ثانية .و ،ل عنها وعرف امسها وا،نر
الهننا ،وعن نندما ي ن س م ن رؤياا ننا خ ننرب بنناك برغبت ننه يف ال نناواج ننا .ك ننان يف العش نري و

الواحنندة والعش نري  ،و م تمننه الرجول ننه آن نندا خاصننة بع نند ن ب نند يعمننه م ننع بي ننه يف
ار ننه البسننيطة .فننانطل األب مننع ابنننه إىل بي ن والننداا منفننوهل الصنندر متسننلحاً ب صننله
العرين ومسعتننه الرنانننة كرجننه حيبننه كننه النننا  ،م ي ن يعلننر ن األصننه والفصننه والسننمعة
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الطيبننة ال عننين ال ثننري لنندأ بعننخ النننا  ،و ن النقننود صنننع كثنرياً من الفننروق بن البشننر
و غلب كفة م حتل هنا .عنرف اندك األمنور عنندما خنرج منتنوف النريش متسناقط العُنرف
داميه م بي اةمدان.

وما العمه اآلن؟
لننو كننان اننو ب الولنند وابن ذلنن ،الرجننه ب البنن هلننان األمننر ،ال،ننتطاا ن يقبلننه ألنننه
،نني ون ثابننة إصننال خطن قنندميُ ،رفننخ رجننه وقبننه رجننه من العائلننة بنندالً منننه .ول ن

كيننأل ينُنرفخ رجلنننا البنننتهر ك نقبننه رجلهننر البنتنننا وكن ن رجالنننا صننعالي ،و كن ن بنا نننا
قه قيمة م بناهتر ،ش صعب ..مستحيه...
كيأل يهدرون كرامته وكرامة بيه برفضهر السافر ويقدم هلر ابنته الوحيدة ،حبيبته اند؟
ومس ننش راش نند دمعن نةً ملعن ن يف عيني ننه ،إن ننه رج ننه جم ننرو  ،نع ننر ،من ن ق ننال إن الرج ننال ال
ينعرحون..
ك غضننبة والنندك ،منناذا يفعننه ننا؟ ال يسننتطيع ن يغضننب بنناك يف قننربك ،يضناً مسننتحيه..
ول اه يفعه ذل ،براً ب بيه م انتقاماً لنفسه؟
ول اه ادك حقاً نيلة الصبيةُ ابميلةُ ال كان واقفةً عند البناب منام البنائع املتعنول
مننع مهننا؟ اننه صننبح نيلننة حق ناً لنن ،املننر ة ابالسننة عل ن ذلنن ،ال ر ،ن ؟ مس ن ينة،
ح هننا يف النندنيا قليننه ،كان ن آخننر خباراننا لديننه هنننا اوج ن شنناباً م ن معننارف بيهننا
األغني ننا ك باع نندت األم نناك وانقطعن ن األخب ننار .وع نناد ال يعل ننر ش نني اً عنه ننا وال عن ن
الهننا .ول ن بعنند اهطبننة وقبننه ن يعلننر هنننا ا ن علننر ع ن ح هننا القليننه ،ال ولنند كمننا
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مسع وال بن  ،وحىت وجها ناوج عليهنا  -يضناً كمنا مسنع بعند خطبنة ابنتنه البن خيهنا-
بعد ن ي س م اقناعها بالسفر للعالج..
رأ انه الح ن وان علن ذلن ،ال ر،ن منام حعنرة اال،نتقبال ن ر نه الفضنولية الن
مسح وجهها مسحاً ،ريعاً حبثن خاللنه عن الفتناة القدحنة وا،تقصن منا ركنه النام
بدر ال ُندج كمنا كنان يت يلهنا ،بنه إن منرمي وقبلهنا م فيصنه
منها؟ اكتشأل هنا م
مجه منها ،مرمي بالدات مجه منها ب ثري اآلن...
ك ملاذا بدا عليها الربا ة عندما ملش إليها ا فعله بوانا؟ كند هننا م ن علنر بناألمر.
لدل ،م يقه حد و شن يف اندا اهصنوص إذ انو يف من واك ينت نر ن يندور ال نالم،
ويف ر يف اال،تعابة املنا،بة ملثه ادا األمر إن ثنري .ول ن م حيندث شن  .لقند عنرف
يف جملسننها ذا هنننا م علننر قننط ب نننه ف نر فيهننا يف يننوم م ن األيننام ،مننا شننقيقها عل ن
ف ننان صننغر م ن ن يعلننر بنناألمر إذ كننان ال يتعنناو الساد،ننة م ن عمننرك آننندا  .نعننر،
وضننح الرؤيننة ،ذلنن ،املتغطننر م سننرب ابنتننه عنننه ور ننا م سننرب حننىت وجتننه ،وك ن ن م ن
خطب ابنته كان ف راً...
دخل ن م ننرمي إىل خم نندعها وفوج ن بن ننرة وجه ننا امللي ننة باالاتم ننام ،م ُل ن هل ننا ب نناالً يف
البدايننة ول نننه نادااننا ويف عينيننه لنن ،الن ننرة الفضنولية واملنعدبننة ال ن م راننا منند ُولنندت
اند ،فابتسم نوعاً م االبتسام م بتسمه مند ذل ،اآلن.
***
يتاايد الطرق عل الباب .كان الطفنه يندق البناب بيدينه ك صنبش يرفسنه بقدمنه .اختفن
قليالً ك عناد يضنربه بشن ثقينه .،ال خنوف مننه .عنندما ي نون حعنر العندو صنغرياً فنال
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خوف منه بتا اً .سنتطيع ن غنين و بنين بيتن ،ب منان منا دام حعنر عندو صنغرياً ،ك ن
الباب مغل باملفتا ...
وقأل اهبط علن البناب .وانا انو السنقأل قند اكتمنه .منا مجنه البين اآلن ،ال نقصنه
إال اةديقة..
انا قطعة مستديرة ا ثالث ارات محنرا  ،واننا خنرأ نا ثنالث انرات صنفرا  ،واندك
واحدة خرأ بيضا مثه البي  .وانا الشعرة البا،قة ..اكتمل اةديقة..
ا دا ي تمه البي  ،صبش ال ينقصه ش  .ال ينقصه إال ن راك من وكندل ،ح .إذا
م يرياك مجيالً فل ي ون مجيالً عل اإلطالق..
حان وق فتش الباب .بب ن يؤخد ادا البي إىل م و ح لريياك مجيالً.
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وللى ابا
من حقصل
اليا مين

ير
ِ ْ

اند قأل دائماً عند املرور عل وكر بيها لتقول له:
السالم علي ر" ،مسا اهري يبه" و "صبا اهري يبه" ،ويرد األب:
"اننال يبننه" ،و ض ن االبنننة يف حننال ،ننبيلها .اليننوم م يننرد حتيتهننا .بنندالً م ن ذلنن ،نادااننا
بينندك .جلسننها إىل جانبننه و ،ن هلا ع ن حواهلننا يف املدر،ننة ،و لننر ع ن شننيا متنوعننة ك
قال بش م اةرج:
آنا ف رت وايد يف موضوع...،
و موضوا يبه؟
إن عند كر موضوا؟
وين فخ وجه اند املبتسر ،نعر ،ليس هلا إال موضوا واحد يستح التف نري واملناقشنة،
كلها آذان صاغية..
ب اةقيقة ،آنا ح غلط .
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خرياً! غلط ؟ ما مجه ادك ال لمة! لو طلبنوا ر يهنا لتتنوي كلمنة مل نةً علن ال لمنات
ل ان ن كلمننة "غلط ن " اهارجننة م ن فننر بيهننا" .غلط ن " كلمننة ال قنندر بننثم  ،كلمننة
انت رهتا حىت ي س م مساعها ،وانا ان ن يت بسنرعة، ،نرا ينا ختيلن بعند ن ي سن
منها .يف ماذا غلط يا ح العايا؟
ح ن مننا كننان ال م طلقنن ،م ن ماينند ..مننا دام مننا عرف ن صننله وفصننله م ن قبننه مننا يف
داع صرف عقب ما عرف  ..عقب ما...
وخعننه منهننا وصننم  ،وخعل ن ا ن وامحننر وجههننا ،ننروراً وابتهاج ناً وا ن نت ننر بنناق
ال الم..
يعين ...عقب ما حبيناك وحبنا...
و نه ند الوالنند وصننم  ،و ن ن اننند ل ننو كننان لوالننداا ر ُح نرر األج ناا اململ ننة ليص ننه إىل
املواقأل األكثر مهية كمنا يف جهناة الفينديو .وحاولن إغنرا ك واصنلة ال نالم نا ر ،نها
مؤين نند ًة ،ول نن ننه واصن ننه صن ننمته واللعن ننب حببن ننات مسن ننباحه ،ال ععلن ننة عل ن ن اإلطن ننالق يف
ال ننالم .حيان ناً ننأل صننابعه ع ن اللهننو بنناهر ويلتف ن حن نةً ويسننرًة وك نننه يبح ن يف
الاوايا ع نسب ال لمات وطرق التعبري ،و تابعه ا إىل ن بد ال لمات:

آن ننا بصن نراحة ةن ن ل ننو رج ننع مس ننتعد اقبل ننه ..لو و رج ننع ،إحن ننا طبعن ناً م ننا يص ننري ن لم ننه،

عيب ...وح

احنا نتعرض للحرج لو كان غري رايه ..بس لو ف ر يرجع اال به...

ك ير،ه هلا ابتسامةً بويةً عدبه:
علشان ،ان بس.
ش راً يبه..بس قول يل ،ليش غريت عليه ورفضته واة رضي عليه؟
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و نهد األب:
فيه ،الفة قدحة ب املرحوم ُبوو وجدك ،وابوو كان حيندرين من  ..من إين ا واصنه معناك
ومننع و ح ند م ن طرفننه ةنند مننا مننات ،ويننوم عرف ن إن ماينند ولنند ولنندك خف ن اك ننون
عصي ُبوو وعقيته..
عشان االسبب فرقن بينن ر ..ل ن من كنر ينوم ،ن ل الشنيخ يف املسنعد قنال يل إين
ما عقيته ألين وجت ،ولد ولدك قبه ما اعرف إنه م طرفه...
وصم وقد بدا عليه الضي  ،ال س يل  ،لةً خرأ!
ول ال يهمها ن عرف فاصيه خنرأ ،املهنر انو الرضنا الندو يسنتح بوانا امل افن ة
م ن جل ننه ألن ننه م ننأل قلبه ننا ب ننالفر  .تم ن ش ننفتااا ب لم ننات ش ن ر  ،نريعة حاول ن ن
فرغها م االنفعال الدو يعرتيها وا نهخ ،ريعا ..ي ادك األم؟
وانتشننر خننرب العفننو يف املنننال ،و ،نعد بننه ابميننع حننىت ماري نا الن هن ن مقاطعتهننا املعنويننة
لننألب فننوراً .ول ن ظننه ماجنند يوم ناً ونصننأل جننااالً بنناألمر .مننام التلفننون ععننات اننند
اماً ع اال صال به ،لقد صبش طليقها وم غري ابائا ن تصنه بنه ،كمنا ننه ملنش إىل

نه قد ال يعود بعد الطالق ..احتارت كيأل علمه وخشي م ة ة العلر بتغري موقفنه
لننو كننان قنند غننري .ول نننه علننر بنناألمر، ،ننربه إليننه ش صننان :املنندير ،ومراان يف اهامسننة
عشننر م ن العمننر انطل ن إىل النننادو النندو كننان يننرأ فيننه ،ننلفه حيان ناً و،ننرب إليننه اهننرب
املس ننرب صن نالً .وان ننا يُع نند ماج نند ملشن ن لة خ ننرأ ،كي ننأل يواج ننه وال نندك اجمل ننرو الش ننعور
برغبتننه؟ بعنند ن قبل ن خديننه ابتسننم لننه نيلننه ودع ن لننه ب ثننري م ن النندعوات الصنناةة
وطلب ن اهلدايننة ألخيهننا الصننغري ليلق ن األمننر القبننول لديننه .ول ن ماجنند كننان يتننوجس
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خيف نةً ،وفضننه ن يت كنند قبننه ن سطننو و خطننوة .لنندل ،فقنند ا صننه بوالنند اننند النندو
ا،ننتقبه صننو ه عننرب التلف ننون بطريقتننه االحتفاليننة املعهننودة قبننه التغننري األخننري .خننربك نننه
ا صننه ليسن ل عن صننحته ،وملننش راشنند لميحناً حنندراً بن ن موقفننه غننري من رفننخ النناواج،
ف خربك ماجد نه يريد ن يعود إىل ابنته فرحب به وب اله.
ثننارت ثننائرة علن ورفننخ رفضناً با ناً ،وإذا رد ابنننه ابنننة ذلنن ،الرجننه فننال اننو ولنندك وال اننو
بننوك ..وكنندل ،ثننارت ثننائرة ماجنند ،ال يعلمننون ن لنن ،ا ن املننر ة الوحينندة الن يريننداا،
ا ن اإلنسننان الوحينند النندو خننرج بننه م ن قننرب خيننه ،ذلنن ،القننرب النندو ضننر روحننه عشننر
،ن ؟ حسناً فلنعد ثانيةً إىل القرب وننت ر عشر ،ن خرأ.
خننرج ماجنند م فه نراً م ن بي ن والنندك وظننه األب م فه نراً بالننداخه بينمننا األم ب ن يف
غرفتهننا .م ينندريا قبلهننا ب بعنناد مشن لة ابنهمننا ،وصنندمتهما اةقيقننة إذ لقن ننا اإلبن يف
وجهيهمننا .مننا العمننة فحاملننا ا،ننتقبل وجننه ابن شننقيقها امل فهننر عنندت العنندة المتطننا
كر،ننيها املتحننر مننرًة ثاني نةً لتتوجننه بننه إىل بي ن خيه ننا .ول ن قبننه ن ي ننتر ا ،ننتعداداا
فاج اا خواا بايارة البنه.
يف الغرفة جلس ماجد القرفصا حيسب األمور ،يعلر ننه لن يعنود منرةً ثانينةً إىل منا حتن
السننطش ب ن و حننال م ن األح نوال ،ول نننه ال يطي ن االنت ننار كث ننر م ن ذل نن ،،فمننا ا ن
اهطوة القادمة؟ اه يتمرد؟ ول نه يعلنر ن والندك يف النهاينة ،نيقبه األمنر ،بيند ننه يضناً

عننب من طننول اإلنت ننار .كننر شننهراً آخننر ،ننينت ر يننا ننرأ؟ ر ننا آن وان اعنرتاف آخننر..
ومننا إن يصننه ماجنند إىل انندك النقطننة حننىت ينفننتش البنناب وينندخه بننوك ويقننأل مننام  ،نريرك
وسننربك وافقتننه عل ن العننودة لاوجتننه عل ن ال يرافقننه إىل بي ن ذلنن ،الرجننه ،فيطننري ماجنند
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فرحناً إىل بين محيننه مننع األب اآلخننر ،يو،ننأل .يف السننيارة ين ننر ماجنند ليو،ننأل ابننالس
إىل ج نوارك ويضننح ،لننه ،يشننعر برغبننة يف قبيلننه ول ن ال جمننال اآلن ،ي تف ن باالبتسننام
واننو يعننود بن ننرك إىل الشننارا وكفنناك علن املقننود ،يضننح ،يف نفسننه :حسننناً ،عرفنننا كيننأل
يس ننتطيع اآلخ ننرون ن يعيشن نوا فن نرادأ ب ننال ن نوائر متطابق ننة ،ول ن ن كي ننأل يس ننتطيعون ن
يعيشوا ب ب واحد و م واحدة فقط؟
كننان دخننول ماجنند بي ن راشنند كهطننول مطننار غايننرة بعنند طننول جفنناف ،التف ن حولننه
األ،ننرة كلهننا ننا فيهننا فيصننه مننا عنندا اننند ال ن طلننب ماجنند ن يسننلر عليهننا ،وم يننرد لننه
األب طلبننه ،ويف اةننال لق ن اهننرب وج ننا ت ش ن حبي ننا وجلس ن يف رك ن بعينند بع نند
التحية القصنرية .وكمنا ا،نتوعب راشند ماجند من ول ن نرة ا،نتوعب يو،نأل بعند دقنائ
م جلو،ه معه .فرق شا،ع بينه وب عل .
اا ،مىت نرو ا مة ،باكر واال السب اباو؟
ليش ا مة يبه يو،أل؟
ما رد اند..؟
ال طبعاً.
ويصفر وجه يو،أل ولوال ن فيصه بينه وب ماجند لل ناك ل ناةً قوينة ،وسفن قلنب انند
ويصننم ابميننع واننر يتبننادلون الن نرات املتسننائلة ال ن ا،ننتقرت مجيعه ننا عل ن الشنناب
الو،ير ذو الوجه البا،ر الندو دارت ن را نه بن اةضنور وك ننه مسنتمتع بتلن ،الصندمة
ال ،ببها هلر ،وعندما ا،ت ف قال:
آنا صال ما طلقتها.
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وانننداش ابميننع ثاني نةً ،كيننأل ح نندث ذلنن ،وقنند ر،ننه إلننيهر ورقننة ا مننة؟ ضننح،
ماج نند وا ننو س ننربار هن ننا م نناورة  ،نناعدك يف اةص ننول علن ن اال ،ننتمارة ص ننديقه ا ننام ،
و عداا خوك إبرااير.
يعننين انتننو برتوحننون نندورون وقيننع القاضن اةقيقن واال بتنندققون علن اال،ننتمارة؟ احنننا
،وينااا يف البي  ،وابرااير ُخوو وقع مجيع التوقيعات الل فيها.
و تش  ،اند:
بس وقيع ،موجود عليها ،آنا اعرفه.
حىت وقيع ماور ،قلدك ابرااير ،آنا مغفه عشان وقع بنفس عل ورقة فصلنا
ع بعخ؟ مستحيه غامر ادك املغامرة ،وللعلر حىت امس م توب غلط ،ورقر
البطاقة غلط ألن صديق ا ام قال إن ال تابة يعين إقرار بالطالق ،لدل،،
ابرااير لعب ب ه املعلومات وانتو ما حسيتوا بش ! فنان ابرااير.
امتأل يو،أل ف راً وراشد غي اً وانربأ صغر املوجودي قائالً:
ُخو ياور ،مايد؟
ما يعترب اوير يا ،عد ،و صال الورقة ما شبه ورقة ا مة اةقيقية ،يعين املس لة
كلها لعبة.
وي يه صوت آخر :لعب علي يا مايد؟
ال يا بو فيصه ،بس ان اللنه يهدا  ،كن وايد صعب...
وحياول راشد إخفا الشعور باهلاحة:
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عل كه حال ،آنا مستانس ألن ،حريل عليها ،عل األقنه اندا يطمنين علن مسنتقبه
بن معا .
ورمس اند الن رة املعا بة:
يعين ون وج طول الوق يا مايد ،وال س ل عين وال مرة؟
ادا عقاب ل ،ألن ،ختلي عين بسهولة ،وبعدي لو كلمت ،كن
باعرتف ل ،وان بتعرتف ح الوالد.

كيد

يف هناية الايارة يتعه ابميع إىل الباب و لتقط ذنا منرمي جنا اً من حنوار راشند منع ماجند
واو يس ،بيدك حاشيه و وج عمته إىل الباب:
قننول ح ن امنن ،نيلننة ،ننرأ دخلتهننا علينننا عاينناة ،وآنننا رضنني علشنناهنا ..لننو اين قعنندت
اف ر مدة ،ل ين قدرت دخلتها ويف األخري وافق عشاهنا.
ابتسننم مننرمي يف نفسننها ،لقنند قننال هلننا إنننه رض ن م ن جلهننا ا ن مننند بضننعة يننام وا ن
علر ن دافعه األكرب رغبته يف إ،عاد اند وحبه ملاجند ..لنو كنان فقنط يسنتطيع ا،نتثمار
النقود كما يستثمر املواقأل ل ان غىن األغنيا !
يف غرفتها خرج اند ال تالوجات مرًة ثانيةً ونثرهتا حوهلا عل السنرير ،الوقن ُ ضني ،
م يبن لننديها إال شننهر سننتعد فيننه ةفننه واجهننا .ول نهننا سننر  .ر فننع يننداا بال تننالوج
بننبط حنننو فمهننا حننىت سننتقر حافتننه عننند شننفتيها ..انننا خماطبننات كثننرية ب ن اإلنسننان
وقدرك ...بب ن نفهر ادك امل اطبات ونف ،الرمو  ،بب ن ن ون كثر شفافية..
لنو كنن فهننر الرمننو لننوفرت علن نفسن كثنرياً من م االنت ننار ..ولعلمن ن األشننيا
ال حتدث عبثاً ،وال حتدث بالصندفة ،و هننا بناألحرأ حتندث برت يبنات وحسنابات قدرينة
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معقنندة ودقيقننة ال ننندركها ول ننننا ننندر نتائعهننا فقننط فنسننميها "صنندفة" .وبسننداجة هنننا
رؤو،ننا ععبناً ونقتننع ن مننا حندث كنان علن الشنفا بينمنا اننو يف اللنب ،يف قنرار م ن ،
م بآالف املرات من قنرار األحنداث الن نصننعها وال نسنميها صندفةً ،منع هننا قنرب
إىل الشفا لضعأل الرت يبات ال خلفها وال ال نعش إال إذا وافقها القدر..
ينرتا أ هلننا النندكتور عبنند السننميع ،ننتاذ النقنند يننام ابامعننة واننو حشن جي نةً وذاابناً مننام
السبورة وقد مس ،كتاباً بيمينه ال ،نداا خلأل ظهرك بشماله..
تدكر عابري وجهه ال ا،نتعان نا علن وضنيش ف ر نه ،و الف نرة الن قنال نا حندار
فآم ا ابميع..
يلو بال تاب:
"ما يضعنأل ادا العمه او اعتماد ال ا ب عل الصدفة ..الدنيا ال سري ا دا"..
بتسر له ..ال يعلر ن العصافري عش يف امل يفات.
يعننود ال تننالوج إىل م انننه علن السنرير و عننود اننند إىل مننا ان فيننه ..ماكياجهننا بننب ن
ي ون " رضيا" ال يتصادم مع البي نة ،بنب ن يبندو م هرانا كمنا عرفنه ماجند و حبنه ول
مننرة ،ل ن يسننتطيع القيننام بنندل ،ومقاومننة األمحننر الصننارهل عل ن اهنندي إال منندام غننابورو
خبننرية امل ينناج الفرنسننية .يف صننالوهنا ن ننرت م ننارو غننابورو حبننرية إىل اننند وا ن ختربا ننا
برغبتها ،وضح ،ارة وا شر هلا وجهة ن ر اند.
وجها حيب األرض!
ن ر بتمع إىل وجه اند .ال يهمها ذوق وجها .ويشرق وجهها فعن ةً وان رفنع شنعر
اند عالياً.
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علم ن نف ،و وايا عيني ،دكر بفينو ؟ اه عرف فينو ؟
طبعاً.

اه ريدي ن شبه فينو ؟ ،تطيع إبرا ذل.،
طبعاً ريد ذل ،،عطي ،موافقتها بدالً منها.
حسنا ول ،يقتض ذل ،ن نفتش الشعر قليالً.
ال ،ال ريد ن حس شعرو باألصبا .

انته ن الربوفننة ،حننددت اننند كيننأل حتننب ن بنندو يف فافهننا .اختننارت كننه ش ن وا ن
نراك بعيننين ماجنند ،وم ي ن لننديها مننانع م ن التضننحية بإعع نناب مجيننع امل نندعوي  ،ألهنننا
لش ل واحد فقط.
ُين ن ن شن ننعار اةديقن ننة باملصن ننابيش امللونن ننة و صن ننبح اةديقن ننة م ان ن ناً ،ن نناحراً ا دحن ننر
باملدعوات الاليت جلس عل املناضد املستديرة يستمع للمو،يق املنبعثة م النداخه.
ويف غرفتهننا خنندت اننند سننت مه ينتهننا مننع منندام غننابورو ،ك ار نندت ثو ننا األخضننر
بلون اةشائش ابديدة يف ول درجات اخضراراا واملاي باأل اار اةليبينة والوردينة بلنون
األحالم اهلادئة ،وفوق ر ،ها إكليه األ اار الصغرية باأللوان نفسها ال طاملنا جنرت نا
يف املروج املادارة ب قطعان الغاالن.
دخل ن عليه ننا األم س ننتععلها فومج ن وش ننعرت ب ننالقل  ،ع ننرو وجهه ننا ل ننيس يف مح ننرة
الطمنناطر؟ وعينااننا ليسننتا يف حنندة عن الصننقر؟ كننه شن مهنندب وكننه شن مشنندب.
بع نند قلي ننه م ن الت م نه حس ن ن ابنته ننا س ننحر األلب نناب ،فمس ننح دمع نةً م ن عينه ننا
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وابتسم  ،إن ،يف منته ابمال يا حبيبن  ،من قنال إن العنرو بنب ن نون فاقعنة
األلوان.
،ننارت معهننا ،ننارة حننىت وصننل إىل م ننان االحتفننال ،انننا عافن مو،ننيقااا اهاصننة،
معاوفة ،نعد الن ينسناب منهنا الشنالل ك تطناير منهنا لنأل فراشنة يف كنه ا ناك ،واننا
ب ن ،ننارة ن ثراً ،ومن بعينند وفنوق كر،ننيها املتحننر ب ن نيلننة وب ن معهنا بينندة .مننا
ان نند ف انن ن تس ننا ل ،ا ننه  ،ننتععبه مفاج هت ننا؟ ا ننه  ،ننيحب ثو ننا األخض ننر ب ا ننارك
ومجاهلا الدو ال ي يت م كوكب آخر؟
بنناألمس كانن ننرأ ال ننون بن ينديها وان مسننتلقية علن ،نريراا ،كننان النننور مطفن يف
غرفتهننا وكننان ال ننون النندو نراك م ن ،ننفه ،نناعداا املوضننوا عل ن عينيهننا يبنندو خالب ناً
حت

ا
ا
ا

الضو الدو ي يت م النافدة ،وكان يوم مجعة وكان يف ذانها قصيدة..
دا عدت إيل
دا بصر  ،ماثالً ب يدو
دا عدت بشوق

وحبب وحن
ا دا عدت بلهأل
وبشدو ورن
عدت خ ُد بيدو
عرب حبر م ن
وإىل غابات ،حر
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م حقول اليامس
م ورود و ار
وطيور اائم
وإىل مان فعر
وغنا و،رور
وإىل جو شدو
م ري وعطور
عدت رفو حالم
نيط م حرير
عدت صبُ ُ يام
بلون حبور
ا دا عدت وعادت حيايت
عدت حيا ذكريايت
وبدا ُ
وانا  ،يف غرفته ،لقن ماجند بالفوطنة الن كنان ينشنأل نا شنعرك املقصنوص واملشندب،
و خد بفأل شعرك باجملفأل ال هربائ واو يتبسر للمرآة .كان يرأ فيها وجه اند..
قادم إلي ،يا اند..
سن ننع دقن ننائ  -و مخن ننس عش ن نرة دقيقن ننة إذا كان ن ن الطري ن ن مادمحن ننة -و كن ننون معن نن..،
 ،حتوي ، ،،عوضن ،و عنوض نفسن عن كنه ة نة م، ،ن كافئ حبن ،النربو وغنري
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املشرو يل ..حب ،الربو الندو صنادف ربنةً طيبنةً خصنبةً فنمن بسنتاناً ملي ناً ب شنعار
وارفة ال الل ورق وطاب جنااا..
اني اً لنا ادا البسنتان ب شنعارك الع يمنة الن ،ننتفي ظالهلنا ونقتنات من مثارانا اةلنوة منا
حيينا.
خد ابرااير يطرق عل خيه الباب ك فتحه ودخه فوجندك يتعطنر وير ندو البشن  .إهننا
املرحلة األخرية ،طلب إليه خوك ن ين ر م النافدة ،فر أ عشرًة م صندقائه و صندقا

خيه ينت رون.
بتسويها؟ ما قل ل ،إين ما احب لوي البي ة باألصوات الل ماهلا داع ؟
آ،أل ،مضطر ،ان بتتاوج كر مرة!

ابتسر ماجد واو حيي الشباب املنت ري  ،وانطل صوت دي ،م ،يارة حد صدقا
خيه ،ال! والدي ،يضاً؟ ن ر ثانيةً إىل األ،فه فحياك صدي خيه بيدك حتي ًة إضافية
و طل بوق السيارة الدي مرة خرأ .صوت مضح ،ول ال ب  .إهنا الليلة
الوحيدة ال ل يرفخ فيها شي اً .به ،ريكب ،يار ه ابديدة الارقا بلون السما -
رقنا ألننه يريند مفاجن ة انند بلوهننا املفضنه يف السنيارات -و،نينطل انو و لن ،الشننرذمة
ال جا ت افه ب و طريقة شا ت.
خنرج خننوك والتفن اننو إىل خينه اآلخننر ،إىل الفنىت املمسنن ،بنال رة واملبتسننر علن جنندار
غرفته .ابتسر له وشعر ن ابتسامته يف الصورة اداد إشراقاً ومرحاً..
نن ن  ،ننعيد ح .ع ننرف ذل نن ،ألن ننين دائمن ناً ح ننان لش صن ن و ف ننر لش صن ن  .ف ننرح
ال برية ادك ال ح ن ون يل وحدو .عرف ن ،فرحان و اد طري فرحاً..
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ل آخند معن اندك املنرة ول نن، ،نت ه يف قلن دائمناً ،و،ني ون امسن ،ا،نر ول ولند
ُر قه..
م ننر بي نندك علن ن الي نند املوض ننوعة علن ن ال ننرة ال ب ننرية يف الص ننورة وا ننو يبتس ننر للوج ننه ذو
االبتسامة املشرقة.
إىل اللقا يا محد.
ك طه م النافدة األخرأ ،إىل املساحة اهضرا ال

رعها األطفنال ،اةينة ال بنرية الن

نقننداا من املننوت ووضننع هلننا هناينةً ،ننعيدة .كسننبه من ننر اهضننرة شننعوراً غننامراً بالسننعادة
والتفاؤل باملسنتقبه ،ملنه فعناد إلينه ذلن ،املشنهد األ،نطورو ،عناد إلينه طينأل األطفنال،
وعننادت إليننه صنواهتر واننر يؤرجحننون ،ننالهلر الصننغرية ويغنننون للحيننة حتن ضننو القمننر
اهاف قبه ن ي تسن النرتاب باهضنرة واإلشنراق واألمنه .احتنوأ كنه ذلن ،وانطلن بنه
إىل اند.
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يت الطفلة حتمه بيتها ابميه الدو انته لتواا م صنعه.
حه ،حه.
تلف ن الطفلننة حننائرة ،ي ن ذاب ن مهننا؟ ال ش ن إال ابنندران ال ن عل ن حننداا ر نامننة
آخ ننر .ن ننادو ثانيننة ،في ن يت ص ننوت

كتننب عليهننا :االثن ن  25ابري ننه  ،2114وال ش ن
اند:
عايدة ،آنا يف اجمللس.
ننرو الطفل ننة إىل اجملل ننس .ان ننا بوا ننا يضن ناً ،ع ننرض عليهم ننا بيته ننا و س ننتمتع بس ننماا
عبننارات اإلععنناب الشننديد م ن اننند وماجنند .وفعن ة ي ن يت الشننيطان الصننغري ذو الثالثننة
عنوام والنندو يرينند جنندب انتبنناك ختننه ال بننرية مهمننا كلننأل األمننر .ينطلن حنواننا كالسننهر
وسننبط بيتهننا ابميننه ب لن يديننه وب ننه قو ننه فيقننع ويت سننر .بعننخ النننا ال يسننتمتعون

إال باهلدم..
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وهتننر عاينندة بالب ننا ول ن املوقننأل كل نه موقننأل ضنناح ،بنند ك الص ننغري محنند بضننح ته
ال يانيننة الطفوليننة املرحننة ،ك اننند وماجنند اللنندان نننعش ضننح ته دائمناً يف إضننحاكهما،

فال د بداً م إرجا الب ا واملشاركة يف الضح ،ابماع .
فع ة توقأل اند و ستبدل القهقهة بابتسامة علواا داشة:
مايد ،صدق إين شف ااملشهد م مان؟ م مثان سع ،ن .
ماجد يصدق كه ش  ،يؤم بإم انية حدوث و ش  ..و ش
الدائر ..مهرجان األيام والليايل.
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يف ادا املهرجان

إصدارات للمؤلفة:
 -2إنسان يف حيا الوجود(......................جمموعة مسرحية)
، -2طورة اإلنسان والبحرية(............................رواية)
 -3شعار الربارو البعيدة(...............................رواية)
 -4م البحار القدمي إلي.......،؟(......................رواية)
 -5دنيانا ...مهرجان األيام والليايل(......................رواية)
 -6نا اليامسينة البيضا (..........................قصل قصرية)
 -7التفاحة صرهل ...اهبا يتعرأ(...............جمموعة مسرحية)
 -8عوام صغرية(....................................ح ايات)
 -9اهيه وفضا ات البنفس (.....................قصل قصرية)

ترجم منها إلى لغات أخرى:
 -2دنيانا ...مهرجان األيام والليايل (إىل اللغة اإلبلياية)
، -2طورة اإلنسان والبحرية (إىل اللغة الفرنسية)
 -3نا اليامسينة البيضا (اللغة اإليطالية)
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كنت آمل أن تلفت دنيانا نظر إحدى المؤسسات المهتمة بالبيئة
ً
األليفة  -كما أسميتها على لسان بطلي
لتحاول إعادة زهرة البراري
ماجد -إلى التراب القطري بعد أن اختفت منه ,ولكنها لم تفعل ..في
طبعتها األولى ,فهل تفعل اآلن؟ هل تمتد ي ٌد خضراء تتمتع بشي ٍء من
الصالحية إلى التراب القطري لتعيد
إليه
"زهرة البراري األليفة" التي
علمت فيما بعد أنها ما تزال
تغطي مساحات شاسعة في
النمسا وربما غيرها من
الدول األوروبية وبالد
الشام ,كما قد علمت أيضاَ؟
إنها قريبة جداً ,فهل يتاح
لذاكرة األجيال القادمة أن
تختزن شذا هذه الزهرة اآلسر
كما اختزنته ذاكرتي
المؤلفة
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