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�أجيئكِ حيث تكونني
الق�صة الأوىل

()1
وقفت وراء �شباك ِ
مر�سمها بعد �أن رفعت ال�ستارة لرتقب �أر�ض
بثياب �صوفي ٍة �سميكة متنع عن ج�سدها هجوم
وبيوت القري ِة متدثرة ٍ
و�سماء َ
ال�صقيع .كانت عينا ال�شم�س يف نهاية الأفق ناع�ستني م�سرتخيتني ،وكان
ِ
جفناها �آخذين بالتثاقل ما �أظهر �ستائر العتمة �أثريية ترتاخى �أطرافها ببطء
يف الف�ضاءَّ .مد ْت �إىل اخلارج نظر ًة �شامل ًة مل ُ
تخل من الك�آب ِة ،ترقب فيها
القحل املمتد ،ولون الرتاب ال�شاحب الذي يغلف ال�شجريات الناحلة
املنترثة هنا وهناك وهنالك فتبدو وك�أنها خارجة من جماعة ،ويكاد يل ِّون
�صفحة �سماء �شه ِر �شباط �أي�ضً ا.
الزجاج �أكرث وك�أنها تريد �أن تتبني تفا�صيل القحل.
قربت وجهها �إىل
ِ
الرتابي عينيها من جديد� ،أرجعت ر�أ�سها �إىل ِ
اخللف مت�سائلة
وملا غزا اللون
ُّ
عن �س ِّر انت�شاره ،ومل جتد جوابًا �أبل َغ من ال َّت�صحر.
غريب هذا املكان .ما كان يو ًما بالن�سبة �إليها �إال �شاح ًبا ،كئي ًبا ،ملتفًّا
ٌ
حول نف�سه ببخل �شديد ،بتقوقع ،فال هي حتبه ،وال هو ميد ي ًدا ببع�ض و ٍّد...
ومتتمت:
غ�صت
ْ
َّ
فات غا�ستون با�شالر� ،صاحب كتاب املكان� ،أن يتحدث عن املكان
ـ َ
�سرنديب �أو �سيبرييا �أو
ـ املنفى ،عن حتولِ بع�ض الأمكن ِة �إىل غوانتانامو �أو
َ
مار ّيا مارديه...
�أطرقت .كانت ُ
الوقت حتى �سيط َر
مبزاج عك ٍر مل يطل ُ
تعرف �أنها متر ٍ
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عليها و�أمني ًة تكررت مذ �سكنت هذا املكان رغم كل النجاح الذي تقطفه
معار�ضها فيه:
ـ لو �سبيل �إىل مغادرة!
وا�ستكملت �أمنيتها وعيناها تغرقان يف الدمع واحللم:
ـ لو ٌ
للريح� ،إىل حيث تتن�شق رئتاي هوا ًء
�سبيل �إىل �إطالقِ �ساقي ِ
الرتاب ،وترى عيناي لونًا غري لونه.
خال ًيا من ِ
()2
عبثًا بحثت عن مظاهر مطر يغ�سل الرتاب ويك�سر ال�صقي َع ويحيي
خارجا ،والح َق ْتها
احللم .وملا �أق ّرت بف�شلها ،الحقت اجلفاف املا ّد جناحيه ً
َ
�أ�سئل ٌة �ضيقت عليها اخلناق:
ـ من �أين ي�أتي املطر؟ من �أين ينبع؟ من الأر�ض �أم من ال�سماء؟ من
الأر�ض �أم من ال�سماء؟
وحانت منها التفات ٌة �إىل مر�آ ٍة معلقة على �أحد اجلدران ،فلمحت
ُ
خطوط
عينني وا�سعتني مرهقتني ،وملحت ب�شرة رقيق ًة تزحف �إليها ببط ٍء
ِ
اجلبني.
أخاديد حول
ال
العينني وو�سط ِ
ِ
أربعينيات حتفر � َ
مل ت�شعر بالقلق وال ِ
اخلوف من الزمانِ  .وملاذا تقلقُ  ،وملاذا تخاف
والزمانُ ال يعني مروره ببط ٍء �أو ب�سرع ٍة �شي ًئا؛ فهو ال ُ
اجلديد وال تتوقع
يحمل َ
�أن َ
اجلديد.
يحمل
َ
وملاذا تقلق وملاذا ُ
تخاف وهي غارق ٌة يف احليا ِد مذ ا�ستقرت هنا؟
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	احليا ُد؟
متى كانَ ثو َبها؟
َمن �أطف�أ �شعلة احليا ِة املتوهجة فيها؟
()3
	انه�ضي!
ٌ
فعل �أيقظها من حيا ِدها فانتف�ضت تبحث عن م�صدره وما كانَ
لي�صدر �إال عن رجل ا�ستق َّر داخ َلها وما غاد َر حتى وهي ُت ُ
وطن
لفظ خارج ٍ
وهجرت �أبناءه.
�أنهكته
احلروب َّ
ُ
باقتالع � ِّأي ُم�ست ِق ٍّر،
ما غادر رغم ال�سنني التي اعتقدت �أنها كفيل ٌة
ِ
ف�إذا بامل�س�ألة �أ�شبه باقتالع الوطن.
ـ ال متوت الأوطانُ
بالتقادم ،وال الأ�شخا�ص الذين ميتزجون بكياننا.
ِ
رددت م�ؤمنةً.
ْ
()4
	انه�ضي!
فعل الأمر �أيقظها ،ففتحت عينيها ال�سوداوين على و�سعهما .دق
قلبها ،خافت �أن ُت�سمع الدقات ،ف�أم�سكت قلبها.
()5
مل يهطل املطر يف مو�سم املطر.
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�صار نهر القرية ـ املنفى الذي كان يفي�ض �شتاء وتكت�سح مياهه
البيوت على جانبيه حفر ًة طويلة �ضيقة متتد من املنبع �إىل امل�صب ،لي�س فيها
�إال حجارة وبع�ض ح�شائ�ش خجولة.
وغابت �صبايا القرية اللواتي كن يحملن �صواين الأملنيوم فوق
ر�ؤو�سهن وعليها �صحون الأملنيوم واملالعق وال�صابون الع�سلي اللون والرماد
امللمع والرثثرات والأحاديث ،يجلني بقايا الطعام ويفاخرن باللمعان ،عار�ضات
ِّ
ب�ضاعتهن حتت �أ�شعة ال�شم�س ،مت�سابقات لنيل لقب ِ
“ملكة اجللي”؛ غنب
وراء املجايل الع�صرية يفتحن حنفيات “غروهي” الأملانية ،فتعطيهن خيو ًطا
ت�شبه خيوط العنكبوت ،يجلني �صحون البور�سالن ال�صيني وجاطات
الزجاج الفرن�سي فيما ي�شبه التيمم خوف فراغ اخلزان الذي ميلأ ماء كل
يومني وبنقود تكاد ت�ستهلك معا�ش �أرباب الأ�سر ال�ضئيل وي�ستدعني النهر
الفائ�ض الهادر من الذاكرة ،ف�إذا بالذاكرة ت�شبه �أي�ضً ا حفرة طويلة �ضيقة متتد
من املنبع �إىل امل�صب ،لي�س فيها �إال حجارة وبع�ض ح�شائ�ش خجولة.
هل ي�ستدعى الفرح يف قمة الب�ؤ�س؟
�صعب � ...صعب.
ُّ
تذك ُر موا�سم اخلري يعني �أننا نعي�ش موا�سم القحل.
ُ
جمال موا�سم اخلري �أن َ
تعا�ش ال �أن ُتتذكر.
ما �أ�صعب االحتيال على الزمان.
ما �أ�صعب التمثيل.
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ما �أ�صعب ا ِّدعاء الفرح حيث ال فرح.
�أح�ست �أن لون جلدها ي�شبه �صفحة الأر�ض وحفر َة النهر ولونَ
الرتاب ولونَ هذا املكان الذي يلفظها وتلفظه ،يبعدها وتبعده ،ال ي�سمح لها
باالنتماء ،وال تريد هذا االنتماء.
ك�أنها و�صلت �إىل نهاية دورة احليوية� ،إىل نهاية دورة احلياة.
�أميكن �أن ي�صل املرء �إىل قمة العجز وهو مل يع�ش كما يجب مرحلة
ال�شباب؟
�أو لي�ست احلياة مراحل؟
ملاذا �إذن ُت�سرق منها مراحلها وجترب على القفز ب�سرعة للو�صول �إىل
ال�شيخوخة التي تغط يف نوم عميق هادئ ي�شبه نوم املوتى؟
�أميكن �أن يكون الفرح املخ�ص�ص لها قد انتهى؟
متى بد�أ لينتهي؟
أعطي ل ُيحجب؟
متى � َ
�أرادت �أن تبحث عن قطرات ،ولو قليلة ،من مياه الفرح ال�سحرية.
كان لديها بع�ضها.
تذكر �أنها كانت تخبئ منها يف مكان ما.
َمن �سرقها منها؟
عبثًا تبحث عنها.
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جفاف ،ولون ترابي ت ِع�س ،وال �شيء يلوح يف الأفق يب�شر بلون
�أزرق� ،أخ�ضر ،لون املاء ،لون الربيع.
ك�أنها نفيت �إىل هذه ال�صحراء عقابًا لذنب عظيم اقرتفته.
ك�أنها نفيت.
هذا املكان املت�شقق اجلاف ،ال درب يو�صل �إليه.
�ضاعت دروبه.
ويلي!
�صرخت.
َمن �سجنني هنا؟
خروجا؟
�أ�أنتظر ً
�أ�أنتظر زيارة؟
درب حيث ال درب؟
َمن يتكبد م�شاق البحث عن ٍ
َمن يتكبد م�شاق البحث عن امر�أة حتت�ضر حيويتها وي�ستنقع
وجودها ،ي�ستنقع حتى ال ُي�سمع منها �إال بقايا نقيق يعلو وينخف�ض ،ثم ال بد
�سيختفي.
	ال طيف.
	ال وقع �أقدام.
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	ال �أحد َ
منتظر.
ب�شعة هي احلياة التي ال ِ
تنتظر فيها �أح ًدا ،وال �أحد ينتظرك.
ملاذا تتعط�ش النتظار ما؟
تتوق النتظار ما؟
()6
	انه�ضي!
جاءها �صو ُت ُه من بعيد ،ف�صدقت ومل ت�صدقْ .
()7
ذهبي علقه قالد ًة يف عنقها �صو ُته الآتي للت ِّو من
	االنتظا ُر حل ٌم ٌّ
التاريخ واجلغرافيا.
ِ
مل تعرف �إن كان عليها �أن تبكي �أو ت�ضحك...
مل تعرف �إن كان عليها �أن تقفز يف مكا ِنها كالأطفال ال�سعداء �أم
تلت�صق بكر�سيها بانتظا ِر ٍ
موعد قد ال يكونُ �إال جمر َد رغب ٍة جاحم ٍة واهم ٍة
َ
اجتاحتها فهي�أت لها ما ه َّي�أته.
وه ٌم؟
الهاتف على �شا�شته؟
وهذه الأرقا ُم التي ر�س َمها ُ
الوطن،
نظرت �إليها لتت�أكد �أنها حقيقة ،و�أنها �أتت من هناك ،من ِ
ومن ال�ساكن فيه وفيها.
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	ابت�سمت...
ْ
ملعت عيناها كقطعتي ما�س �أ�سود.
ك�أن وم�ضة �سكنتهما فج�أة.
ك�أن �شرارة حيوية ا�شتعلت يف جزء ما من كيانها� ،شرارة ذكرتها �أن
�شي ًئا ما ،مذاقه حلو ،قادر على �أن يجد طريقه �إىل ال�صحراء.
ا�ستيقظ وجودها جز ًءا جز ًءا...
نه�ض...
نه�ضَ ،
ترطبَ ،
ا�ستيقظَ ،
دارت حول نف�سها مرات.
�أح�ست ب�أنها تخطو خطوات �إيقاعية.
ثم اقرتبت نحو ق�صيدتها املعلقة على اجلدار وراحت تقر�أ كلما ِتها
ينف�ض اجلميع من حولها ،وتقول
التي تقول �إنها �ستهدى �سلة زهر وقت ُّ
�شخ�صا واح ًدا �سيكون منتظ ًرا بفرح الدنيا فقط ليقدم احلب ،ال�شيء
�إن ً
الوحيد الذي ميتلكه.
كلمات الق�صيدة البي�ضا َء التي َّ
ِ
خطها بنف�سه ذاك
مل�ست ب�أ�صابعها
ْ
عادت
امل�ساء فوقَ اللونِ الربتقا ِّيل وك�أنها تلم�س مالمح وجهه الدافئ ،ثم ْ
لتتكو َر فوقَ كر�سي مواج ٍه لنافذة غرفتها وتتلفع بغطاء �صو ٍّيف وعيناها
ق�صي من حنايا ال�سماء املغلفة
يقظتان تنتظران فج ًرا يتكوم متوار ًيا يف ٍ
ركن ٍّ
بالظالم.
ِ
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()8
يف الرابعة ،ملحت عيناها اليقظتان �أول خيوط الفجر ،فقامت بر�شاقة
لتغت�سل ومتت�شط وتتعطر والنا�س نيام.
بحثت ب�إ�صرار عن �أغنية  Heyخلوليو بني �أقرا�صها املدجمة النائمة
منذ �سنوات .و�سرعان ما كانت كلماتها تنت�شر يف �أجواء غرفتها ،تداعب
تراق�ص ق�صيدتها التي ترجلت متهادية ترفل
لوحاتها املنتهية وغري املنتهيةُ ،
بثوب طويل مو�شى بخيطان الذهب والف�ضة ،لتنتقل فرت�سم على وجهها
هالة �سحرية � ّأخاذة �أزالت كل خطوط الزمن الزاحفة وا�ستبدلت بها لونًا
نا�ص ًعا نق ًّيا وومي�ضً ا فر ًِحا غزا عينيها.
ما الذي �أنه�ضها؟
َمن الذي �أنه�ضها؟
�أهي الق�صيدة؟ �أكاتبها؟ �أ�س َّلة الزهر؟
�أ�سلة الزهر؟ �أو لي�ست جمرد ٍ
كلمات �إذن؟
لو كانت ملا فاحت رائحتها الآن...
لو كانت ملا انبعثت احلياة فيها الآن...
ما الذي يحدث؟
�أثمة وقع �أقدام؟
�أَ ِمن زائر �إىل �صحرائها حقًّا؟
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هرولت �إىل ال�شرفة .مرت ن�سمة باردة �أح�ست �أنها قبلت وجنتيها
تك�سر االبت�سامة ،ي�شبه �صوتها
اجلافتني .وملا ابت�سمت لها� ،سمعت َ
�صوت ُّ
�صوت ت�شقق الأر�ض.
مل�ست �شفتيها.
�أكانتا �إىل هذه الدرجة جافتني؟ هل �شملهما بخل الإرواء؟
لكنها عادت ف�أح�ست �أنهما ترتطبان.
�أثمة غيم؟
�أثمة خري؟
�أثمة مطر �آت؟
لأول مرة حت�س جمال املكان رغم ب�ساطته.
لأول مرة ترقب ال�سطوح القرميدية املتكئة على اجلدران احلجرية
البي�ضا ِء ،ولأول مرة ترى على قامات اجلدران مت�سلقات مرتابطة تبت�سم
بعذوبة مل تكن تراها وال ت�سمعها وال حت�س بها.
�أما مئذنة اجلامع امل�ضاءة باللون الأخ�ضر ،فقد �أر�سلت �إليها حتية
خ�ضراء ك�سرت حدة اللون الرتابي.
الهدوء عام �إال من �صوت ديك ا�ستيقظ للتو و�شارك خوليو غناء
�أغنيته التي تتكرر للمرة العا�شرة �أو �أكرث.
كانت تعتقد �أن ال ديكة هنا.
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كيف تعرف وهي مل ت�ستيقظ قبل هذه املرة يف مثل هذا الوقت؟
وملاذا ت�ستيقظ؟
منتظرة وال َ
مل تكن ِ
منتظرة.
مل تكن حية.
التفتت حولها بده�شة طفل.
ال�سالم منت�شر.
�أتكت�شف جمال املكان؟
�أهو جميل حقًا� ،أم �إن اجلمال ينبع منا حلظة نكون يف حال من
الفرح الغامر؟ هل اجلمال موجود حولنا� ،أم �إننا من داخلنا ن�ص ِّنعه فتكت�سب
الأ�شياء من حولنا رقة؟
ال �شك �أننا نحن الذين ن�ص ِّنع اجلمال كما ت�ص ِّنع النحلة الع�سل،
فيخرج منا �إىل ما حولنا ،يوقظ الأ�شياء التي كانت تغط يف نوم عميق ،وال
�شك �أننا ،يف حلظات اجلفاف القاتل ،نح ِّول �أ�سمى لوحات اجلمال �إىل ب�ؤ�س
كئيب.
�أما قال طاغور الذي حتب �شفافيته:
تعم ِك اخلريات
جميلة عندما ُّ
وفظيعة عندما تخلني منها؟
ال�شم�س فتية ،والطيور تغني �أول �أغانيها.
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نيام؟

ما الذي تغري من الأم�س �إىل اليوم؟
ما الذي �أخرجها من جحر الف�أر الذي كانت تقبع فيه؟
ما الذي َّ
فك �أ�صفاد �ساقيها؟
الرتابي من حولها؟
ما الذي ل َّونَ كل
ِّ
ما الذي �أحياها من بني الأموات فقامت تغت�سل وتتعطر والنا�س
ما الذي �أنه�ضها؟
َمن الذي �أنه�ضها؟
()9

�صباحا.
اخلام�سة ً
الدرج ،و�أزهر
الدرج ،ف�أزهر ُ
تركت خوليو يف غرفتها يغني ونزلت َ
مدخل البناء.
النعاج الك�سولة تغط يف النوم .ما َه ّم!
هي ال تريد لأحد �أن ي�شاركها فرح اكت�شاف جمال هذا ال�صباح.
الطرقات �صامتة ،وهي وحدها تغني  Heyمتجه ًة �إىل حيث ينتظرها.
ت�سمرت مكانها مت�أملة قامته الطويلة وكتفيه العري�ضني اللذين �أبقت
هواياته الريا�ضية على �شكلهما امل�شدود ال�شاب رغم اقرتابه من اخلم�سني.
أكف وهي ت�شمله بنظر ٍة �سريع ٍة ،ثم ما لبثت
وخفق قلبها كع�صفو ٍر �سيجته ال ُّ
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�أن اتجَّ هت نحوه منجذبة بقوة كعادتها منذ ع�شرين �سنة كما تنجذب قطعة
حديد �إىل مغناطي�س.
اقرتبت �أكرث ،فتدفقت ابت�سامته العريق ُة التي �شق َّْت دربًا �إىل
�صحرائها ،وخفق قلبها ،وخفق عقلها ،وخفقت كل �أحال ِمها الند َّي ِة.
تدفقت ابت�سامته ،وتدفقت معها ُّ
كل الأمكن ِة احللو ِة التي زاراها
م ًعا من طرابل�س �إىل بريوت و�صيدا و�صور وبعلبك وبيت الدين وجعيتا
واملتاحف ومعار�ض الكتب والأزقة و�صاالت امل�سرح واملكتبات وامل�ؤمترات،
وحارة طفولته التي طاملا ملعت عيناه بحنني وهو ي�شري �إىل �أر�صفتها القدمي ِة
أطيب يف
وي�صر على �شرب ك�أ�س ع�صري من الربتقال من حمل الع�ص ِري ال ِ
اللحام الذي كانت �أمه ت�شرتي من عنده،
العا ِمل ،وي�شرتي اللحم من عند ِ
يخرج من تلك احلارة وقد تدث َر باملا�ضي ف�أد َف�أ ُه.
فكانَ ُ
تدفقت ابت�سامته وتدفق معها �صوت فريوز و�صوت خوليو ومو�سيقا
بيتهوفن وباخ.
تدفقت ابت�سامته فتدفقت معها ُّ
كل الألوانِ الدافئة التي كانت
تبحث يف غيابه عنها لتلون بها لوحاتها فال جتدها...
تدفقت ابت�سامته فتدفقت معها كل ذكريات وقوفه �إىل جانبها وهي
ِ
ِّ
باملو�ضوعات ،و�صو ًال �إىل
حت�ض ُر لإقام ِة معار�ضها بد ًءا باختيار �ألوانها ،مرو ًرا
ِ
اللوحات.
اختيار ال�صالة املنا�سبة ،وتعليق
كانَ جناحها هو جناحه.
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جناحها جناحه .يحتفي به بدعوتها �إىل مطعم فاخر� ،أو
دائ ًما كانَ ُ
ر�سم من
م�شوا ٍر ال يتعب فيه من القياد ِة� ،أو بتقدمي هدي ٍة غري عادية :ري�شة ٍ
املزيج ،خامت
الذهب اخلال�ص ،عطر
ّ
�سحري مزجه لها بنف�سه حمتف ًظا ب�س ِّر ِ
اختار حجره الكرمي واختار ت�صميمه بنف�سه ،ق�صيدة وحيدة مل يخط قلمه
قوي ت�ستند �إليه.
�سواها ،ودائ ًماَ ...ك ِت ٌف ٌّ
غريب ٌة ابت�سامته ،واثقةُ ،م�سا ِندةُ ،م ِ
بتكرة ،من ِع�شةُ ،مو ِقظةُ ،مفرِحة،
ُم َطم ِئنة ،حنون...
تقرتب �أكرث لتت�أكد �أنه هنا �أو تظل على
مل تعرف �إن كان عليها �أن َ
خطوات خ�شي َة �أن َ
ٍ
حلم م َّر بها مذ وطئت
بعد
يوقظها اقرتابها من � ِ
أجمل ٍ
قدماها �أر�ض املنفى قبل خم�س �سنوات.
لكن خطواته اقرتبت ،واقرتبت معها ابت�سامته .و�أح�ست بعينيه
َّ
تتلم�سانها فاختل�ست نظرة �سريع ًة جتاه العينني امل�صوبتني نحوها ،فالتقط
نظراتها املخ َتطفة ،وزحفت على �شفتيه ابت�سامة خفيفة �سرعان ما اختفت
ُ
َّ
يتغلغل
الدافئ الذي ما زال
وهم�س ب�صو ِته
ِ
لتحل حملها ارجتافة ب�سيطةٌَ ،
ببط ٍء حر ًفا حر ًفا يف عرو ِقها:
ـ� ِ
آتيك حيث تكونني.
َ
وقبل �أن تتفوه ٍ
بحرف ،و�ض َع �سبابته ال�ساخنة على �شفتيها الباردتني،
دافئ بعث فيها بلحظ ٍة َّ
كل ثرا ِء احليا ِة.
ف�إذا بهما ت�صبحانِ مم ًّرا لتيا ٍر
خمملي ٍ
ٍّ
و�شدها �إليه ،فانبعثت منه كله ،من قمة ر�أ�سه حتى �أخم�ص قدميه
َّ
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رائح ُة �سحاب ٍة رمادية �سوداء ُم ْز ِن َّي ٍة كثيف ٍة تعبق باملطر .انبعثت منه كله ،من
قمة ر�أ�سه حتى �أخم�ص قدميه رائحة ا�ستجابات �أدعي ِة اال�ست�سقا ِء.
نزلت نقطة مطر على جبينها ،تلتها ثانية ،وثالثة ورابعة...
ْ
�شم�سا فتي ًة ت�شق طريقَها ع َرب
رفعت عينيها �إىل ال�سما ِء بده�شة فر�أت ً
ُ
املط ِر �إىل النوافذ القريب ِة وترتاق�ص على اجلدرانِ
وتغ�سل �أ�شعتها ال�صافية
الف�ضي.
على �شعره
ِّ
مطر و�شم�س؟
وماذا عن ال�سنوات العجاف؟
�أين اختفت؟
تكف عن مراقبتها ال َي ِقظ ِة ِّ
لكل هذه املظاهر الغام�ضة
مل ُتر ْد �أن َّ
خلف ر�أ�سها وق َّربه �إىل �صدر ِه �أغم�ضت عينيها
الغريب ِة ،لكنه حني ك َّو َر راح َته َ
�صوت � ِ
أنفا�سه التي مل يقطعها �إال �س�ؤالها الذي
وهد�أت حتى �إنها
ْ
�سمعت َ
رددته من دون �أن ترف َع وج َهها املخب�أ يف �سرتته ال�صوفي ِة ،ومن دون �أن تنظر
�إىل عينيه ،ومن دون �أن تنتظر جوابًا عنه:
أنت هنا؟ !
ـ� َ
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�أر�سـطـو و�أم عـلي
الق�صة الثانية

كان نهار ما قبل اللقاء حاف ًال ،فقد �صبغت �شعرها ،وو�ضعت قنا ًعا
من ع�سل وبي�ض على وجــهها ،واختارت منذ امل�ساء الثياب التي �ستذهب
تف�ضل ،ولكنِّ ...
لكل
بها �إىل موعدها وكانت كلها كال�سيكية على غري ما ّ
مقام مقال ولكل م�شوار ثياب.
وحني كانت تبحث عن عطرها الغايل الذي ال ت�ستعمله �إال يف
املنا�سبات الراقية ،رن جر�س الهاتف وكان �صاحب ال�صالة التي �ستعر�ض
لوحاتها ،فاعتذرت منه وهي مت�سك �سماعة الهاتف بيد وباليد الأخرى
زجاجة العطر التي وجدتها �أخ ًريا بني كوم الثياب التي �أفرغتها من درج
خزانتها قائلة �إنها م�ضطرة لت�أجيل املوعد لأنها ارتبطت مبوعد م�صريي ال
ي�ؤجل.
وعلى طاولة الع�شاء ،وكان �شعرها قد �أ�شرق لونه ووجهها قد ملع
وابي�ض� ،ألقت حما�ضرة ب�أوالدها الثالثة ،وهم ثالثة �صبية �أكربهم عمره
َّ
خم�سة ع�شر عا ًما و�أ�صغرهم يف العا�شرة ،بد�أتها بنظريات �أر�سطو يف ال�صداقة
والتي تقول �إن الإن�سان يحتاج �إىل ال�صداقة يف حالتي ال�سعادة وال�شقاء.
وهي ،و�إن كانت �سعيدة نو ًعا ما ،وناجحة �أي�ضً ا كما قالت لهم ،ف�إن
هذا ال يلغي حاجتها �إىل البحث عن �صداقة ت�ساعدها يف الإف�صاح عن
الذات �سواء من حيث التعبري �أو التو�ضيح �أو الت�صديق االجتماعي �أو
تنمية العالقات االجتماعية مع الآخرين.
مل يفهم الأ�صغ ُر �شي ًئا مما قالته �أمه بينما هز الأكرب منه ر�أ�سيهما
الفهم التا َّم �إىل �أن تدخل الأب الذي و�صل للتو و�أخذ مكانــه على
ّمدعيني َ
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الطاولة حماو ًال �أن يفهم من خالل �آخر جمل �سمعها �شي ًئا عن املو�ضوع،
فع ّلق �أنها على �صواب و�أن من حقها ،وقد عادت �إىل بلدتها بعد خم�س
ع�شرة �سنة غياب� ،أن تبحث عن نقاط ارتكاز تدعم فيها اجتماعياتها وتزيد
معارفها الذين ي�ساهمون يف جناحها هنا مثلما جنحت حيث كانت.
الأوالد �صفقوا لوالدهم الإيجابي دائ ًما ،وانفرجت �أ�سارير الأم
كما يف كل مرة يقف معها فيها م�شج ًعا داع ًما ،فربتت على كفه �شاكرة
وهم�ست:
وجدت ديدو!
ـ ح�س ًنا� .س�أطلعكم على ال�ســ ِّر :لقد
ُ
التفت الكل �إليها باهتمام �سائ ًال عن (ديدو) فقالت:
 طب ًعا ال �أق�صد ديدو ملكة �صور ،بل هدى �صديقة مرحل َت ِّيالطفولة وبداية ال�شباب!
وراحت ،وهي تقف �أمام لوحاتها امل�صطفاة املعلقة على جدران
منزلها ،يلحق بها �أبنــا�ؤها ي�شاركونها الر�أي ،تبحث عن اللوحة الأجمل
لتقدمها لـ(ديدو) وهي تق�ص عليهم �أخبار �أيام الثانوية مبتعة وت�ضحك
ويب�سم �صغارها م�شاركني �أمهم فرحها الطفويل.
وحني توقفت قرب �إحدى اللوحات املعلقة على جدار �صدر
ال�صالون� ،سارع ال�صغري ال�ستدعاء والده وهتف الأربعة ب�صوت واحد مليء
بالرجاء:
 ال  . . .غري ممكن!21
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التفتت �إليهم مقطبة بعينني ده�شتني م�ستنكرتني:
 َمل ال؟قال زوجها:
ِ
رف�ضت بيع هذه اللوحة يف املعر�ض ال�سابق ب�ألفَي دوالر
 ل ِأنكو�أخ�شى �أن تكون ديدو خامن غري مهتمة بالفن وال بالفنانني...
�أح�ست �أن �إهانة ُوجهت �إليها ،فنظرت �إليه وال�شرر يتطاير من
عينيها:
 ديدو ،يا عماد ،كانت حتتفظ بر�سومي التي كانت بدائية خرقاء يفدفرت خا�ص وتفخر بها.
 كانت! اليوم يف�صلك عنها عن�صر الزمن .وما ِِ
ا�ست�شهدت
دمت
جدا ،ميكن �أن تنهي
ب�أر�سطو ،تذكري �أنــه قال ب�أن الغيبة� ،إن كانت طويلة ًّ
ال�صداقة بفعل الن�سيان.
رفعت اللوحة عن اجلدار ونفخت الغبار العالق عليها فرتاجع الكل
�إىل الوراء:
نن�س� .أنت مل ت�سمع ده�شتها ل�سماع �صوتي
� َأح�سنت ،ولكننا مل َ
ورغبتها يف زيارة �أهلها من �أجل ر�ؤيتي .عماد� ،أعرف �أنك حتب �أر�سطو
ف�أرجو� ،أنت �أي�ضً ا� ،أن تتذكر �أنه قال ب�أن ال�صداقة ال تتكون ب�سرعة �أب ًدا و�أنها
ال تكتمل �إال على مدى الزمن� .س�آخذ اللوحة!
أعني ترقب بح�سر ٍة اللوحة امللفوفة
عند ال�صباح ،كانت ثمانية � ٍ
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ب�أناقة ،بينما ُز ّمت ال�شفاه معرت�ضة بال�صمت احرتا ًما لرغبة �سيدة البيت
الوحيـــدة ونزو ًال عند اعتناق احل�ضارة «املاتريركية» العظيمة التي ُت َطبق يف
البيت ح�سب قواعد ومبادئ الأ�سرة.
ُ
الرجال
دعا الكل بالتوفيق لل�سيدة اخلارجة بكامل �أناقتها ،ونَ َه َر
ال�صبي الأ�صغر �إذ �أعلن عن رغبته يف مرافقة والدته خا�صة بعد �أن
الثالث ُة
َّ
ٍ
�ساعات ،و�أن هذه ال�ساعات ال بد
�أوحت للجميع ب�أن زيارتها هذه قد متتد
جدا ،وال جمال فيها لوجود
جدا ،ورومان�سية ًّ
جدا ،وهادئة ًّ
و�أن تكون حميمة ًّ
الأطفال �أب ًدا.
و�صلت �إىل الباب احلديدي الأزرق عند املوعد املحدد :العا�شرة
�صباحا.
ً
رنت اجلر�س ،وفكرت :الباب ذاته ،واجلر�س ذاته.
تكثفت ال�سنوات ،عادت �صبية �صغرية تدق باب بيت �صديقتها.
عامل ال�شوقُ ،
نف�سه ُيزاد عليه ُ
وعامل الرغبة يف معرفة ما
اجتاحها ال�شعور ُ
فعلته ال�سنني وما �صقلته عند الطرفني.
لديها كالم كثري ،ودعوات كثرية لتجديد ال�صداقة ،و �أحاديث
متخ�ص�صة عن الفن ومعار�ض �سوف تعتز (ديدو) بها .لديها جعبة ملأى
ولديها �أي�ضً ا �شوق كبري للإ�صغا ِء بكليتها.
رنت اجلر�س من جديد ،ور�سمت على �شفتيها ابت�سامة وا�سعة.
الباب فتا ٌة �سمراء يف العا�شرة ،حلقتها
انتظرت �أكرث من دقيقة �إىل �أن فتحت َ
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فتاة يف الثانية ع�شرة ،تقدمتا لتقبال وجنتي ال�ضيفة التي حاولت �أن ت�سرق
النظر �إىل الدرج ّ
عل �أح ًدا ينزل �إليها منهَّ ،
عل الأحد املطلوب هو الذي
ينزل ...لكن ...ال �أحد.
الفتاتان دعتاها �إىل ال�صعود وقادتاها �إىل �صالون كبري ،ال�صالون
القدمي ذاته ،لكنه مليء بال�صقيع.
ت�أملته .تعرفه متا ًما ،طاملا جاءت �إليه ودر�ست فيه مع �صديقتها �أيام
البكالوريا ،لكنه كان ـ كما تذكرـ �أكرث دف ًئا.
حاولت �أن حتك راحتيها طل ًبا للدفء ،لكن ال�صقيع كانَ �أقوى من
الدفء.
تطاول الوقت� ،أو  . . .هكذا خيل �إليها.
ثمة �أ�صوات يف الداخل .قررت �أن تخلع عنها ر�صانة ال�سنوات
الفا�صلة وتنادي:
 ديدو  . . .تعايل . . .لكنها �صمتت وهي تخرج �سيجارة من جزدانها ،مل ت�ستطع �أن
وا�ضحا �أنه مهجور.
ت�شعلها لأن ال منف�ضة يف ال�صالون الذي يبدو ً
بعد ربع �ساعة ،تدفق ال�صوت �إىل ال�صالون قبل الداخلني .كانوا
�صفًّا من الأطفال� ،س َّت ُة �صبية ال يتجاوز كبريهم العا�شرة مع الفتاتني اللتني
فتحتا الباب ،والكل يقف ح�سب طوله بد ًءا من الأق�صر فالأطول ،و�آخر
ال�صف وقفت (ديدو) بقامتها النحيلة و�شعرها الق�صري ووجهها الذي زرع
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َك َلفًا وقد بانت كل �أ�سنانها يف ابت�سامة عري�ضة.
وقبل �أي �سالم� ،أ�شارت �إىل ال�صف الذي تقدم �أفراده واح ًدا واح ًدا
ي�س ّلم على ال�ضيفة ويعطيها وجنتيه تقبلهما ويعود �إىل مكانه الأول:
 �سليم ،نادر� ،سامي ،عادل� ،أحمد ،علي ،ناديا� ،سمر... و . . .ديدو.قالت ال�ضيف ُة وهي تق ّبل وجنتي �صديقتها وقد ن�سيت انتظا َرها
والرب َد الذي ميلأ �أرجاء املكان ،لكن ديدو �صححت املعلومات ب�أق�صى �سرعة
كيال ي�ست�شري اخلط�أ الفادح:
 �أم علي!ورفعت ر�أ�سها عال ًيا بالإجناز اال�سمي املهم ثم انحنت ت�س�أل:
 و� ِأنت؟مازلت �سامية.
 �أنا ُ�ضحكت (�أم علي) ،ثم �س�ألت:
 مل تنجبي وال �صبي واحد؟ بلى ،ولكن  . . .مازلت �سامية.وقدمت لها هديتها امللفوفة ف�أخذتها ب�سرعة ،ومن غري �أن تفتح
ّ
ورقتها ،و�ضعتها على الطاولة قائلة:
 �أكيد �شوكوال .كما ِكنت تفعلني يف املا�ضي مع �أختي ال�صغرية.
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زوجي يقول �إنه لو كان يعرف �أنه �سينجب هذا اجلي�ش الفتتح معمل
�شوكوال .انظري.
وا�ستدعت �أحد ال�صبية:
 انظري �أ�سنان عادل ،كلها م�سو�سة .ت�صـــوري �سامية ابني هذا،والبقية طب ًعا ،ي�شم رائحة احلـــلو كما ي�شم الكلب رائحة العظام.
تعلق .لكن
ك�شرت ال�ضيفة للت�شـــــــبيه ،ثم ابت�سمت من غري �أن َ
امل�ضيفة �أمرت ع�سكرها �أن يجل�سوا بتهذيب على الكنبايات مقابل «طنط
�سامية» ،و�أرجلهم �إىل حتت ،و�أ�صدرت �ضحكة عالية �أتبعتها بحديث موجه
�إىل ال�صغار:
 كنا� ،أنا و»طنط �سامية» يف ال�صف ذاته لثالث �سنوات .لن �أقولَم ْن كان �أ�شطر .على كل حال� ،أنا �صرت مديرة مدر�سة يف قرية زوجي وهي
�سمعت ـ ر�سامة.
�صارت ـ كما
ُ
ه ّزت ال�ضيفة ر�أ�سها وهي تلحظ �أن (ديدو) �شدت حرف ال�سني
يف كلمة ر�سامة لدرجة �صار فيها يعادل �أحرف الكلمة كلها ،وقالت
باقت�ضاب:
 نعم! بال�ضبط.�س�ألت ال�صغري ُة ناديا ال�ضيفةَ:
ـ لو كنت �أعرف� ،أح�ضرت معي دفرت الر�سم .طلبوا منا يف املدر�سة
�أن نر�سم �شجرة وعليها طيور.
26
�أجيئكِ حيث تكونني

هنا ملعت عينا امل�ضيفة وقالت بحما�س:
 �أر�أيت يا �سامية؟ �أر�أيت �سرعة البديهة التي تتمتع بها ناديا؟ �إنهاالأوىل يف ال�صف ،بل يف املدر�سةَ .مل ال؟ والدها �أ�ستاذ ريا�ضيات ممتاز و�أمها
مديرة مدر�سة.
والتفتت �إىل ابنتها الثانية:
 طب ًعا ،ولئال تزعل �سمر ،يجب �أن �أنوه ب�أنها تكتب ال�شعر وتلقيهب�شكل رائع .هيا �سمر� ،ألقي �شع ًرا �أمام طنط �سامية.
وقفت الفتاة تلقي �شع ًرا للمتنبي ،وجل�ست ال�ضيفة وقد و�ضعت
ذقنها فوق راحتها اليمنى مبت�سمة لدرجة كادت فيها تنفجر ،و�شكرت اهلل
أحد من �أفراد عائلتها ،و�إال تنوقلت �أخبارها املخيبة
�ألف مرة �أن مل يرافقها � ٌ
هذه وانت�شرت انت�شار النار يف اله�شيم .لكن. . .
�سرعان ما انتبهت �إىل اللوحة امللفوفة ،فقلقت ب�ش�أنها ،وازداد قلقها،
تن�س ُه رغم ت�صفيق م�ضيفتها العنيف الذي �سرقها للحظة من قلقها ثم ما
فلم َ
لبث �أن �أعادها �إليه.
�أثناء �شرب ال�شاي البارد� ،شمل احلديث َّ
كل ما يفعله عادل ،وعلي،
و�أحمد ،و�سليم ،ونادر ،وكان يتخلله َطرقٌ على الطاولة اخل�شبية ،و(ما �شاء
اهلل) ،و(ا�سم اهلل) ،و(بعيد ال�شر) ،و(يخزي العني) ،رغم كل الأكف الزرقاء
والذهبية املعلقة على �أكتاف ال�صغار.
�شاي ،نه�ضت ال�ضيفة ناظرة �إىل �ساعتها:
ومع �آخر ر�شفة ٍ
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 ا�ست�أذنك �أم علي.�ضربت امل�ضيفة على كتف �ضيفتها �ضاحكة:
 واهلل يا �سامية كنت يف غاية ال�سعادة ملجيئك و�أمتنى �أن تزورينييف بيتي.
ابت�سمت ال�ضيفة وهي تتناول الهدية وت�ضعها حتت �إبطها:
أح�ضرت يف العلبة
 طب ًعا �أزوركِ �إن �شاء اهلل ولكن ..اعذريني� .ُ
اعتقدت �أن لديك طف ًال مولو ًدا حديثًا� .أرجوكِ
جدا.
مالب�س �صغرية ًّ
ُ
ا�سمحي يل �أن �أغيرّ الهدية .كان يجب �أن �أنتبه �إىل هذا الأمر.
ورغم �إحلاح امل�ضيفة �أنها ال تريد بدي ًال ،ف�إن ال�ضيفة هربت بلوحتها
الثمينة �شا ّدة �إياها �إىل �صدرها وقد غمرها الفرح لإجنازها العبقري هذا
لرت�سل ـ من �أقرب دكان ـ علبة �شوكوال وتن�سى الباب الأزرق و�أم علي،
و�أر�سطو �أي�ضً ا!

28
�أجيئكِ حيث تكونني

َ�ص ْي ٌد

الق�صة الثالثة

متدد على ال�صوفا وا�ض ًعا ذراعه الي�سرى حتت ر�أ�سه بعد �أن �أ�سند
ظهره �إىل خمدتني �صغريتني ،وق َّرب مدف�أة الكهرباء ال�صغرية لت�شيع يف
الغرفة الدف َء ،وو�ضع حرا ًما �صوف ًّيا برتقايل اللون على ج�سده.
�أما زوجته ،فقد ا�ستغرقت يف كر�سيها تقلب كتابًا وقد ا�ستغرق
وج َهها كث ٌري من الالمباالة ،وبدا �شعرها منفو�شً ا ،مربو ًطا �إىل الأعلى ،وقد
خلت عيناها و�شفتاها من �أي �أثر للزينة .وطاملا ت�ساءل يف ال�شهور الأخرية �إن
كان قد ر�أى على �سحنتها ال�شاحبة الرتابية لونًا غري هذا البيج الكئيب.
متطت وملا ت�شر ال�ساعة �إىل التا�سعة م�ساء ،و�أعداه تثا�ؤبها ،ففتح فاه،
وا�سرتق نظرة �سريعة �إليها ،ثم علق:
ـ ما �سر التثا�ؤب يجتاحنا باك ًرا هذه الأيام؟
قلبت �صفحات كتابها من غري �أن تنظر �إليه �أو ترد على ت�سا�ؤله،
ف�أغم�ض عينيه اخل�ضراوين بك�سل ،ثم فتحهما ن�صف فتحة ،و�أجاب بنف�سه
عن ت�سا�ؤله:
ـ رمبا لأنه ال يوجد �صيد.
رفعت نظراتها عن الكتاب ،وت�ساءلت با�ستغراب وقد ملعت عيناها
ال�سوداوان:
ـ �صيد؟
ابت�سم:
ال�صيد قد ا�صطيد.
ـ ُ
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و�شرح بك�سل ،دون �أن يغري جل�سته �أو يبذل عناء حتريك يديه
وع�ضلة من ع�ضالت وجهه �أو حتى يفتح عينيه:
ـ قبل �أن نتزوج كنت ن�شي ًطا ،كنت �أعد نف�سي للذهاب �إليك� ،أعد
مالب�سي ،عطري ،مهاراتي ،كلماتي ..كتبت ديوان �شعر يف �شهر ،ورواية يف
�شهور ،لأنهم قالوا :املر�أة التي حتبها تهوى ال�شعر والأدب… كان ثمة
دافع يجعلني ن�شي ًطا ،من�ش ًدا .و� ِأنت…
ح�سن جل�سته ورفع �سبابته �إليها وقطب حاجبيه الكثيفني وقد ملعت
فيهما نظرة مليئة بال�شك:
كنت ِ
كنت خمتلفةِ ،
ـ ِ
منتظرة ،كانت عيناك كحيلتني ،وكانت
�شفتاك ورديتني ،وكان كل �شيء فيك مت�ألقًا ..حتى �شعرك كان حرير ًّيا
ابت�سامة…وكنت… �آه… ِ
ِ
كنت �أحلى.
من�سد ًال ،وكان لديك
تركت الكتاب جان ًبا ،وراحت ت�صغي �إىل �أقواله من دون �أن ت�شاركه
احلوار ،فتابع:
ـ ِ
كنت �أحلى… كانت هناك حيوية جتعلك كال�شم�س يف بها ِئها.
مل تكوين قد امتلكتني بعد ،فكانت طاقاتك كلها موجهة للكينونة ،للعطاء،
لتن�شيط امل�شاعر.
ابت�سمت ابت�سامة هادئة ،فا�ستطاع �أن يلتقط وم�ضة من وم�ضات
عينيها التي كان يحب ،فنه�ض من و�ضعه اال�ستلقائي وجل�س مت�سائ ًال:
ـ ما الذي تغري؟ كم �سنة م�ضت على زواجنا؟ مائة �سنة؟ مائتان؟
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مليون �سنة؟ مليونان؟
�ضرب كفًّا بكف ،ثم هم�س كمن يرجوها �أن ت�ساعده على
التفكري:
ـ �ألي�سا عامني فقط؟ لقد ْ
امتلكنا احلب� ،صار ملكية م�ضمونة
حتى مل يعد من �شيء ي�ستحق �أن نبذل من �أجله اجلهد� .ضاعت كلماتي
ِ
وحيويتك .ت ًّبا للزواج! كنت �أعرف �أن هذا
ومهاراتي و�ضاعت �إ�صغاءاتك
ما �سوف يحدث يل ،متا ًما كما حدث لكل �أ�صدقائي امل�ساكني من قبلي،
ولكنك �أ�صريت على �أن نتزوج كما ت�صر الن�ساء ،كل الن�ساء� .أتعرفني
�أعتقد �أننا…
نه�ضت وك�أنها �سمعت تقري ًرا قدميًا لي�س فيه فكرة م�شوقة واحدة،
ولي�س فيه �أي اكت�شاف .د�ست قدميها الباردتني يف م�شايتها القما�شية،
و�شدت �شعرها �أكرث �إىل اخللف ،ثم قالت:
ـ �أطفئ املدف�أة وال�ضوء� .أنا ذاهبة لأنام!
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م�رسحية هزلية...
الق�صة الرابعة

ا�ستلقت على �سريرها ،ثم نه�ضت ووقفت �أمام النافذة املفتوحة.
الأخ�ضر ميتد حتت ناظريها حتى خط امتزاجه بالبحر الأزرق
ال�صايف.
ال�صباح هادئ ،والأزرق ثابت ر�صني ي�ستطيع تهدئة حتى امل�صابني
بداء ع�صبي.
ركزت نظراتها على الأزرق بدرجاته املتفاوتة وطلبت �إليه التهدئة
ولكن من غري �إحلاح �أو ا�ستجداء.
ركزت نظراتها �أكرث ،ف�إذا ب�ضغط دمها ينخف�ض و�إذا بتنف�سها يهد�أ
و�إذا ب�شبح �سالم داخلي يتقدم �إليها حماو ًال �أن ي�صافحها �أو ي�صادقها ،لكن
الأزرق يالعب �أع�صابها في�أخذها حني يغمق �إىل قوقعة ك�آبة ال حمدودة
تهرب منها �إىل الأفتح درجة ،ف�إذا به ال مبالٍ  ،متعذر البلوغ �ش�أن ال�سماء،
يكاد ي�صبح �أبي�ض يرمز �إىل ال�صمت.
�أح�ست بالرب ِد الأزرق فاق�شع َّر ج�سدها.
هربت منه �إىل الغابة املطلة على الأزرق متكاثفةً .حاولت �أن ت�ستغرق
يف الأخ�ضر� ،أن تلغي حتى �أ�ضلع الأ�شجار التي ته ّرب الأزرق ال�سماوي �أو
يجمد داخلها بر�صانة ،بال
البحري ..لكن الأخ�ضر ال يجلب لها ً
فرحا ،بل ّ
يجمد داخلها مقتن ًعا بذاته ،غري �آب ٍه لل�سويداء املقتحم ِة �إياها هذه
خا�صيةّ ،
الأيام.
وقفت �أمام املر�آة ،م�شطت �شعرها وهي تراقب عالمات اال�صفرار
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الغازي وجهها ك�أنها مري�ضة ،لكنها لي�ست كذلك.
هالها ا�صفرارها! وملا ت�ساءلت عن الذي ميكن �أن ي�سحب منها لونها
الزهري بني ليلة و�ضحاها ،عادت فتذكرت �أنها منذ �أيام طويلة طويل ٍة مل
تقف �أمام املر�آة ،ذلك لأن الأنثى فيها يف َح َر ٍد منها لأ�سباب ال تبحث
إحكام منذ �سنوات خوف �أن
عن جديتها ،ال تريد �أن تفتح �أبوابها املغلقة ب� ٍ
تخنقها رائحة التعفن �أو ،رمبا ،رائحة احلريق الذي ينتظر �شرارة!
ارتدت ب�سرعة ثيابها .رن جر�س الهاتف فر ّدت:
 حا ًال!و�ضعت نظارتي ال�شم�س على عينيها ثم رمتهما على ال�سرير مر ّددة
وهي تلب�س حذاءها:
و�أين ال�شم�س؟ و�أين ال�شم�س؟ �أ ...ي ...ن ..ال�شم�س؟
نظرت �إىل ال�ساعة املعلقة على اجلدار .ما زال يف�صلها عن قدوم
ال�صغار من مدار�سهم �ست �ساعات.
ـ �آه! �ست �ساعات ...عم ٌر بكامله ميكن للمرء فيه �أن ينجز �أعظم
الأعمال ولكن ...ميكن �أي�ضً ا �أن ُي ْه َد َر منه �أثمن الأوقات و�أغالها.
على الدرج ،غزتها (روزاليند) بطلة م�سرحية �شك�سبري (كما تهواه)،
وكررت يف �أذنها تلك اجلمل التي حفظتها يو ًما ،يوم كان لديها رغبة يف
القراءة واال�صطفاء:
“الزمان ي�سافر بخطوات متباينة بقدر تباين الأ�شخا�ص و�س�أخربك
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مع َم ْن مي�شي الزمان ره ًوا ،ومع َم ْن ي�سري الزمان خب ًبا ،ومع من يجري الزمان
رك�ضً ا ،ومع من يقف بال حراك”.
 معي ...يقف بال حراك.هتفت وقد توقفت خطواتها على الدرج وك�أنها اكت�شفت �شي ًئا
جدي ًدا .لكنها تابعت نزولها ،وهم�ست لنف�سها وهي تدخل بيت جارتها
(عايدة) التي �أعدت قهوة ال�صباح ذات الرائحة املنع�شة:
 ثمة ت�شوه يح�صل معي فيما يتعلق بالوقت ،ت�شوه عظيم ،فهو ُي ْه َد ُرُ
املعيو�ش عمالقٌ يح�شرين يف زاوية العامل
مني ويتطاول يف �إعاق ٍة .زمني
ويعذبني ،يعذبني...
(عايدة) الرائعة ت�صب لها قهوتها ككل �صباح ،وت�ص ّر �أن جتمع
اجلارات كل �صباح ،رغم مر�ضها الع�صبي ،الـ  ، M. Sالذي يدعوه الأطباء
بالت�صلب اللويحي ،والذي ّ
ي�سل ج�سدها منذ ع�شرين عا ًما ال َت ْعر ُِف له �سب ًبا
حقيق ًّيا وال دواء م�ست� ِأ�ص ًال وال �أم ًال بتح�سن �إال املراوحة ،بل الرتاجع حتى
املوت.
وتعد الطعام البنيها
ومع ذلك ...تدخن بلذة ،وت�شرب القهوة بلذةّ ،
ال�شابني وزوجها بلذة ،وت�أ�سف على اجلنني الذي �أجربها الطبيب على
�إجها�ضه قبل �شهر فلع ّله كان بن ًتا ت�ساعدها.
ر�شفت قهوتها ال�ساخنة ب�صمت واحلديث دائر بني الن�ساء اخلم�س
العاقدات اجتما ًعا يوم ًّيا �صباح ًّيا قبيل التفرغ لل�شغل.
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كلمات متناثرة :م�سحوق الغ�سيل ،انقطاع
و�صلت �إىل �أ�سماعها
ٌ
املجمد� ،ضجيج الأوالد يف ال�شارع،
املاء ،امللوخية اخل�ضراء ،الف ّروج ّ
الريجيم� ،أق�ساط املدار�س� ،أنفلونزا الطيور� ،إع�صار كاترينا� ،إع�صار ريتا ،زلزال
الباك�ستان ،ا�شتباكات نالت�شك ،تقرير ميلي�س ،حرب� ،سالم...
مل تتابع �أي مو�ضوع ،فقد كانت نظراتها تدور بني الوجوه املت�ألقة
وال�ضحكات التي تنم عن ر�ضى �صاحباتها.
أهن �سعيدات؟
� ّ
ت�ساءلت بينها وبني نف�سها ،و�أنب�أتها عيونهن �أنهن كذلك.
 الن�ساء يق�سن �سعادتهن مبدى ت�أمني مواد الطبخ الأ�سا�سيةوالألب�سة والعطور وامل�شاوير وثرثرات ال�صباح.
تنهدت:
ل�ست امر�أة.
 كان يجب �أن �أكون ملكة ال�سعادة �إذن! يبدو �أنني ُابت�سمت للفكرة� .أرادت �أن تتعمق فيها لكن �صوت (ماري)
جارتها ال�سمينة البي�ضاء ال�ضاحكة �أب ًدا ذات الع�شرين ربي ًعا جاءها مثلما
ر�صا�صة:
 ماذا �ستطبخني؟ه ّزت ر�أ�سها:
 ال �أعرف.37
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�ضحكت ماري:
 َمن عندها حماة كحماتك تطبخ وتغ�سل وتكوي وتهتم بال�صغاروالكبار يحق لها �أن تقول ال �أعرف.
وع ّلقت(نورا) بجدية وهي ت�شعل �سيجارتها البنية الطويلة النحيلة
التي ت�شبهها �إىل حد كبري وتق ّرب وجهها منها:
 �أتعرفني؟ �إنني �أح�سدكِ . كلنا نح�سدك...قالت (مرييام) ،امل�س�ؤولة عن كل �شيء يف بيتها ب�سبب �سفر زوجها
�صححت
الدائم �إىل �إ�سبانيا للعمل كحالق ن�سائي يف فندق كبري ،ثم َّ
جملتها:
 �أق�صد ِنغبطك.
فربتت على كفها بو ٍّد ،ثم نه�ضت من�سحبة معتذرة تاركة الن�ساء
ي�ؤولن مزاجها العكر كل واحدة ح�سب اعتقادها ،لكن اجلميع �أعلن �أنها
امر�أة من �صنف �آخر ،لعلها من فئة الأرانب.
�صعدت الدرج ب�سرعة .فتحت الباب ووقفت قلي ًال عند باب املطبخ
حيث حماتها حت ّول �أب ًدا �أعمالها البيتية �إىل فعل خ ّالق يجلب ال�سرور.
مل تنتبه العجوز لها ،وكيف تنتبه وهي غارقة يف ابتداع الأعمال
الرتيبة تدندن حلن �أغنية قدمية لليلى مراد؟
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قوقعته.

ان�سحبت تلتف بك�آبتها و�أوت �إىل غرفتها كما ي�أوي حلزون �إىل

�أغلقت الباب ووقفت وراءه م�سندة ظهرها �إليه.
عادت لتقف �أمام املر�آة ثم تن�سحب �إىل ال�شرفة حيث كر�سي زوجها
وطاولته� .أزاحت �أوراقه و�أقالمه وكتبه املكومة �أب ًدا يف انتظار �أفكار ُتقر�أ �أو
ُتكتب دون كلل �أو ملل.
 هو ي�شبه �أمه ،يخلق من الرتابة �إبدا ًعا...قالت لنف�سها ،ثم فتحت كتابها الذي بد�أت قراءته بالأم�س لع ّله
يثري يف دماغها رغبة يف الكتابة عنه حترك هذا اجلمود امل�ست�شري يف دماغها،
جدا ،جعلها ترمي به جان ًبا وتهتف:
جدا� ،سطح ًّيا ًّ
لكن الكتاب كان غب ًّيا ًّ
لدي �شيء �أقوم به!
 م�شكلتي �أن لي�س َّو�أعلنت هذا يف فرتة القيلولة التي من املفرت�ض �أن تكون متد ًدا على
ال�سرير و�صم ًتا يخل�ص زوجها من متاعب العمل خالل ما قبل الظهر.
بوجع وهي تنظر �إىل ال�ساعة املعلقة على اجلدار والتي
�أعلنت هذا ٍ
تنبئها �أنه عاد اليوم باك ًرا� ،أبكر من عادته بثالث �ساعات� .أبقى عينيه
مغم�ضتني:
 نامي!�صوتها ي�شبه مواء قطة ،لي�س فيه عنف ،بل �ضجر يائ�س:
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ل�ست ُمتعبة لأنام ،ف�أنا نائمة كل النهار.
 ُ نتحدث م�ساء.ـ متى م�ساء؟
ـ يف فرتة العائلة ...يف الـ . Family Time
 �آه ...الـفرتة التي جتل�س فيها �إىل الأخبار وتغفو يف �آخرها؟ نتحدث يوم الأحد ،عندما نخرج �إىل املطعم كعادتنا.ـ مع �صغارنا و�أمك؟
لف ج�سده بالغطاء و�أدار لها ظهره فجل�ست على املخدة تت�أمل غيابه
ّ
املتزايد .هم�ست كمن يقول �شعر غزلٍ :
 �أحتاج �إىل �أن �أتلم�س وجودي ب�أية طريقة كانت ،بالوهم ،باحلقيقة،بالأ�سطورة ،باخليال ،بالدرا�سة...
و�أكدت:
 بالدرا�سة!َ
قال وهو يرفع الغطاء ليغطي به بقية ر�أ�سه:
لدي ن�ساء يخرجن �إىل اجلامعة ويرتكن بيوتهن نه ًبا
 لي�س ّللإهمال.
أكنت �أم مل �أكن.
 �أمك تهتم بكل �شيء �سواء � ُ40
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 زمالء� ،صداقات ،زيارات ،تبادل زيارات... الدرا�سات العليا ال حتتاج �إىل دوام وال تف�سح املجال �أمام الزمالةوال�صداقة ،بل هي متابعة منزلية.
�أدار وجهه �إليها وقد تطاير ال�شرر من عينيه:
ملاذا املتابعة؟
 لأنني يجب �أن �أحقق وجودي. وجودك يتحقق بعائلتك!ـ يتحقق جزء منه بها ،واجلزء الآخر يخ�صني وحدي ...اجلزء
الفكري امليتافيزيقي.
أنه�ضه كالمها من ال�سرير كعا�صفة ،وراح يفت�ش عن م�شَّ ايته بع�صبية
� َ
ظاهرة .انحنى حتت ال�سرير ،وكاد يدخل حتته جللبها ،وعندما ح�صل عليها،
نه�ض ود�سها يف قدميه وهو ينظر �إىل زوجته بغ�ضب:
 اجلزء امليتافيزيقي �إذن؟ ما به جز�ؤك امليتافيزيقي؟ مري�ض؟معوق؟
 يتوفى! رحمه اهلل �سلفًا. ال ت�سخر! ال �أ�سخر! �إنني �أرى ما حدث بامل�شكلة امليتافيزيقية مذ ت�صدى41
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عما
طالي�س ،زميلك يف الفل�سفة ،لها منذ �صحوة الفكر اليوناين� .إنني �أفت�ش ّ
حدث بهذه امل�شكلة التي جتندت قوائم نخبة الطليعة اليونانية حللها وك�شف
�أبعادها وفتح مغاليقها.
اختفت من لهجتها نغمة مواء القطة ،فنه�ضت من �سريرها ،ثم حلقت
به �إىل طاولته حيث جل�س م�شع ًال �سيجارته و�أ�صابعه تهتز وعيناه غارقتان يف
بحر من الغ�ضب .انحنت عليه:
 �أ�سلوبك ال�ساخر يبعدك عن كل من هم حولك� ،سوا ًء ق ّراء �أمتالميذ �أم �أفراد عائلتك!
ترك كر�سيه واجته �إليها ب�سرعة وقد رمى ال�سيجارة �أر�ضً ا:
 ملاذا ال حتددين؟ ملاذا ال تقولني زوجتك بالذات؟ زوجتك �أحد �أفراد عائلتك.�ضحك بع�صبية:
 �أ�سلوبي يبعدكِ �إذن .ملاذا ال تقولني �إن �أ�سلوبك هو الذي يبعدين؟عما ال �أعرف ما هو ،هو الذي
ملاذا ال تقولني �إن ك�آبتك وعدم ر�ضاك وبحثك ّ
يجعلني �أتع�س رجل يف العامل؟
جتمدت يف مكانها� .شعرت ب�شي ٍء ِمن ال تفاهم يتفاقم ،لكنها �شعرت
�أنها �أم�سكت بخيط م�شكلة يعانيها هو �أي�ضً ا و�أح�ست �أن ال�صراخ لن يفيد،
و�أن احللول احل�ضارية وحدها هي التي ّ
حتل نزا ًعا كهذا.
تنف�ست بعمق ولعدة مرات ،هد�أت قلي ًال .خفّ�ضت درجة �صوتها
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احلد الأدنى:
�إىل ّ
 �أتع�س رجل يف العامل؟ وملاذا مل تخربين عن معاناتك؟ ملاذا ملفعلت �أنا؟ ملاذا مل حتاول �أن ت�ضع امل�شكلة على ب�ساط البحث
تخربين كما ُ
فعلت �أنا؟
كما ُ
وقحا!
 لأنني ُل�ست ً
�صف َعها جوابه .اقتلع كل حماوالتها احلوارية احل�ضارية املتقربة،
فرفعت ر�أ�سها �إىل اخللف كلب�ؤة مهانة:
ل�ست وقحة ،بل �أنا �إن�سان� ،إن�سان طبيعي يجب �أن �أحيا حياتي
 �أنا ُم�شروطة ببع�ض املعاين والقيم .يجب �أ ّال �أظل يف م�ستوى الأ�شياء والظواهر
فال �أتخطاها �أو �أعلو عليها� .أنا �إن�سان لدي �أحالم و�أهداف جميلة ونبيلة
ويحق يل �أن �أ�شرحها �أن � َ
أحاورك ـ �أنت بالذات ـ ب�ش�أنها� .أنا �إن�سان ول�ست
جمرد حيوان يتقبل وجوده من دون �أن تعروه ده�شة �أو يثور على و�ضع �أو
حتد �أو يتطلع �إىل الأف�ضل.
يرد على ٍّ
دار حول نف�سه مرتني� .أراد �أن ي�صرخ ،لكنه ابتلع �صوته ثم �سحبه
�ضئي ًال وهو يجل�س على طرف �سريره:
 ِل�ست حيوانًا.
 ولن �أكون! ولن تكوين. �أنا �شخ�ص حماوِر ،ويجب �أن ت�صغي �إ َّيل.43
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�شخ�ص حماور.
 ٌ ترديدك كلماتي نوع من �سخرية. �أ�سخر من نف�سي يا هذه!قال بحدة ،وانك�سر احلوار مع رنني اجلر�س .تدافع ال�صغار الأربعة
يتقافزون� ،أكربهم يف ال�ساد�سة:
أنت هنا؟
 جائعون ..جائعون ..بابا� . . .آهَ � . .وواحد �أخرج من حقيبته �صورة ملونة هاتفًا
واحد برقبته،
ٌ
تعلق ٌ
بكلمات مت�أتئة:
 ر�س…ر�س…ر�سمتها بنف�سي.ووقفت الفتاة ال�صغرى مديرة ظهرها له:
 ُفك يل �أزرار مريويل.بينما و�ضعت الرابعة قدمها ال�صغرية على ركبته اليمنى:
 ُف َّك يل رباط حذائي.�أحد ال�صغار قال:
 تيتا تقول �إن رج ًال �أح�ضر قالب كاتو كب ًريا وباقة زهر .تقول تيتا�إنه من �أجل ماما...
التفتت ده�شة ،ثم �سحبت قدميها ال�ستالم الهديتني املرفقتني
ببطاقة �أنيقة.
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(عيد زواجنا ال�سابع .كل عام و� ِأنت زوجتي).
و�ضعت الهديتني على طاولة الطعام من غري �أن تفتح غطاء العلبة
ومن غري �أن ت�ضع الزهور يف املزهرية!
مل تكن املرة الأوىل التي ت�شعر فيها �أن هذه (الربوتوكوالت) التي
يتم�سك بها وينفذها لي�ست �سوى م�سرحية هزلية ،هزلية ،هزلية!
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ال َآخـــر

الق�صة اخلام�سة

�أذكر �أنها كانت املرة الأوىل التي �أحتدث فيها � َ
إليك حديثًا طوي ًال
رغم �سنوات الزمالة الوظيفية الطويلة والتي كان احلديث فيها ال يتعدى
�إلقاء حتية ال�صباح �أو امل�ساء �أو التهنئة �أو ..التعزية.
ذلك اليوم ،كان احلزن يجتاحني ،مي�سك بنا�صيتي� .أحاول تعقيله،
لكن عملية التعقيل بطيئة وقليلة الو�ضوح بل هي غري حمددة �أب ًدا.
أجد باحثة عن كنز احلياة احلقيقي ب�أع�صاب مرهقَة وبقلق.
كنت � ُّ
ُ
أجد باحثة عن ال�سعادة.
كنت � ّ
كنت ال �أريد العودة �إىل املنزل لأحتفل بعيد ميالدي احلادي
ُ
واخلم�سني �أنا واجلدران والوحدة وبطاقات قليلة مل تن�س هذا التاريخ
وات�صاالت هاتفية �سريعة باردة ككل واجب.
املوظفون يف مكاتبهم ينتظرون �ساعة اخلروج ،و�أنا �أمتنى �أن تتطاول
امل�سافة الزمنية ،تتطاول ،فال ت�صل تلك ال�ساعة.
ال �أعرف ملاذا كان البيت ـ يف ذلك اليوم بالذات ـ �أ�شبه بقبو معتم
يح�سب املرء �ألف ح�ساب قبل �أن ينزل الدرج �إليه حام ًال �شمعة ،بدل �أن
ت�ضيء ،تكبرّ الأ�شياء ،تراق�صها على اجلدران ك�أ�شباح تتحرك ،وحترك معها
مكامن الرهبة .يح�س �أنه ينزل حتت الأر�ض ،جتذبه �أكرث ،يخف الأك�سجني،
ي�ضع القبو كفه الكبرية على �أنف النازل وفمه حماو ًال خنقه.
ال �أريــــد االخــتــنــاق!
كان ثمة رغبة كبرية جتتاحني ،تدفعني �إىل اخلروج من عامل حزين
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ب�أي �شكل ،ورمبا كان اخلروج عن طريق مكثّف االهتمام هو الأمثل.
لنقل �إنها مل تكن رغبة ،بل كانت حاجة ،ف�أنا مل �أكن �أ�ستهدف
التما�س اللذة ،بل كنت �أريد جتنب الأمل الذي كان يحد ذاتي يف وجودها
العيني.
كنت م�ستعدة لأن �أقول �أي �شيء ،كل �شيء.
لدي حاجة ما�سة �إىل البوح بكل هواج�سي املا�ضية واحلا�ضرة.
كان ّ
�صغ.
كنت جائعة ًّ
جدا �إىل ُم ٍ
�صغ ال
الفجع �إن �شئت ،لكنني مل �أكن �أريد جمرد ُم ٍ
جائعة �إىل درجة ِ
يحاورين ،و�إال كان الورق ،كما العادة ،هو ال َآخر الذي �أوحي �إليه ب�أفكاري
وم�شاعري و�أطويه و� ...أرميه.
كنت بحاجة �إىل االت�صال ـ امل�شاركة ،بل هذا ما كنت بحاجة
رمبا ُ
�إليه.
دخلت مكتبي كمن جاء يحقق �صدف َة النداء.
َ
�أكانت �صدفة؟
تذكرت ما لها
تذكرت (تيكي)  tycheال�صدفة �أو احلظ.
للحظة،
ُ
ُ
من �أهمية ووجود يف حياتنا نحن الب�شر منذ القدم.
�أ َما اعتربها امل�ؤرخان العظيمان للع�صر القدمي ثوكيديز وبوليبيو�س،
العن�صر الرئي�سي يف التحليل التاريخي؟
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�أما جعلها الفيل�سوفان العظيمان �أفالطون و�أر�سطو م�ساوية لكل
الغائي للآلهة والنا�س� ،أو باخت�صار للقانون
ما ال ينتمي مبا�شرة �إىل الفعل ِّ
الطبيعي؟
�أكانت �صدفة؟
أنت بالذات ،وت�أتي لأول مرة
�أن �أ�صرخ بتمزق فت�سمع �صراخيَ � ،
فت�أخذ كر�س ًّيا مقاب ًال يل وجتل�س ك�أنك مدعو من قبلي ،ك�أنك َ
منتظر و� ٍآت
ح�سب موعد م�سبق وم�ؤكد؟
�أكانت �صدفة؟
قال املو�سوعي الروماين بيني الأكرب� :إن تيكي هي الوحيدة التي
ت�شغل �أذهان النا�س ،وهي الوحيدة مو�ضع الثناء ،كما �أنها ال�سبب الأول
�أننا نرزح حتت رحمتها.
زالت ـ مني الثناء.
ونالت ـ وما ْ
لقد حم َل ْت َك (تيكي) �إ ّيل ْ
إقدام على قرار ب�أنني
كان احلوار ال يقبل الت�أجيل ،وقد �أتى نتيجة � ٍ
�س�أثق بك من خالل ما �أقر�أه من مقاالت جادة تكتبها ،ومن خالل ما �أراه
اللماحة التي متيزك عن
من التزام بعملك ،ومن خالل تلك النظرة الذكية ّ
غريك.
انتقيت �أن �أجازف و�أخاطر و�أبوح لك مبا يف عمق
يف ذلك اليومُ ،
لدي ،فكانت باكورة هديتي الف�ضلى ثقتي
نف�سي من م�شاعر ،وهذا �أثمن ما ّ
بك.
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فت�شت عن مفاتيح غرف ذاتي املغلقة ،وبد� ُأت �أفتح �آخر غرفة،
ُ
�أقرب غرفة زمن ًّيا ،والأكرث �إيال ًما.
أح�س�ست
جل�ست على الكر�سي قبالتي� ،
ال �أعرف ملاذا ،حني
ُ
َ
َ
بح�ضورك كام ًال!
�أح�س�سته انتظار والد ِة املخ ّب�أ.
ووقتكَ ،
بعقلكَ ،
كنت موجو ًدا َ
وقلبك ،والإن�سان الكامن فيك،
َ
والذي �أ�شعرين �أنْ ما من �إن�سان يف العامل ك ّله �أهم مني بالن�سبة �إليك يف
هذه اللحظة ،وهذا ما قادين �إىل تكثيف الطم�أنينة.
كان جلو�سك متج ًها نحوي وعيناك املنتظرتان وفمك املطبق طريقًا
�سه ًال ال ُيحرِج وال يخيف:
ـ �أ�شعر بالوحدة ثقيلة مت�سلطة ال �أعرف �إىل اخلال�ص منها دربًا.
حاولت �أن �أجد �أ�سبابي للت ّو.
مل ت ُف ْه بحرف .تباط�أت كلماتي.
ُ
حاولت �أن �أفكر ب�صوت عالٍ :
ـ رمبا �سفر ابنتي ليلى مع زوجها بعد �شهر من مفاو�ضات الزواج
وامتالء البيت باحلياة ثم فراغه املفاجئ...رمبا لأن نور ـ بعد والدة طفلتها ـ
مل تعد تزورين كما يف ال�سابق .رمبا لأن هادي مل ير�سل منذ �أكرث من �شهر
ر�سالة يطمئنني فيها عن درا�سته يف لندن ،و ...رمبا...
نظرت �إىل َ
عينيك .كانتا يف قمة االهتمام ،تقوالن تكلمي ،رغم
ُ
�أن َ
فمك كان مطبقًا متا ًما.
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قلت
لبثت �أن ُ
تلك� ُأت يف و�ضع �إ�صبعي على ال�سبب التايل ،ثم ما ُ
يف �شيء من تردد خ�شية اتهامي ب�أن �سببي خرافة �شعبية:
ـ �سن الي�أ�س!
فتحت َ
واعرت�ضت
عينيك على و�سعهما ده�شتني
َ
و�صدق حد�سيَ .
ب�شدة:
ـ خرافة كبرية �سن الي�أ�س �سيدة هند� ،سالح الن�ساء ال�ضعيفات
�سالحا غري �سالحك .ا�سمعي .تنامني
والرجال ال�ضعفاء .ال ت�ست ّلي
ً
جي ًدا؟
ـ نعم!
ـ ت�أكلني اخل�ضار والفواكه؟
ـ نعم!
ـ ت�شربني املاء ب�شكل ٍ
كاف؟
ـ نعم!
ـ ت�ضعني العطر؟
ـ طب ًعا!
ـ تخرجني �إىل ال�شم�س والهواء؟
ـ و�أجري مقابالتي ال�صحفية.
ـ ت�سمعني املو�سيقا؟
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ـ ال تفارقني.
ت�ستحمني؟
ـ
ّ
ـ �صباح م�ساء.
ـ وت�شربني احلليب؟
ـ �أ�شربه.
ـ والقهوة؟
ـ �أحبها.
ـ ت�أكلني ال�شوكوال؟
ـ �أحيانًا.
ـ تعملني ب�شكل جيد؟
ـ نعم!
ـ حتبني؟
أطرقت
كر�سي �إىل اخللف ومعه ظهريُ � .
فوجئت بال�س�ؤالُ � .
ُ
أرجعت َّ
رفعت نظري �إليك.
للحظة ثم ُ
ال �أعرف كيف ك�شف َْت تلك النظرة ال�سريعة يل وج ًها مل �أت�أمله من
قبل ،لكنه بدا يل �أليفًا ،و�سي ًما ،وقد �أعطاه اللون الرمادي املوزع يف �شعرك
الكثيف نو ًعا من هيبة �ستينية الفتة .مل �أحاول التخل�ص من الإجابة ،بل
قلت احلقيقة كما هي:
ُ
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ـ ال!
كنت �أرى
انتظار ق�سماتك جلوابي انتهى بانفراج .لأول مرة ُ
َ
ابت�سامتك تلتها �أ�سئلة خمابراتية موجزة مهتمة:
ـ مت�أكدة؟
ـ طب ًعا!
ـ ملاذا؟
ـ لأنني ،يف �سني هذا ،ويف و�ضعي العائلي..
قاطع َتني بحزم كطبيب اكت�شف العلة:
ـ � ِأنت ت�شعرين بالفراغ �سيدة هند.
ـ ال وقت لدي �أ�شعر بالفراغ فيه.
ـ الفراغ الداخلي يا �سيدتي ال عالقة له بفراغ الوقت .والفراغ
الداخلي يا �سيدتي ال َينتظر �أن نبحث له عن وقت و�أن نزيح له مكانًا� .إنه
ي�أتي رغ ًما عنا ،يولد رغ ًما عنا ،يوجد رغ ًما عنا ،ي�صادرنا من الداخل واخلارج
ي�شد علينا ...ي � ...شّ ...د...ع  ...ل...ي...ن ...ا.
رغ ًما عناّ ،
أردت �أك َرث �أن
أردت �أن �أناق�ش الفكرة بيني وبني ذاتي ،لكنني � ُ
� ُ
�أ�سمع ما مل �أ�سمعه من قبل.
كنت جائعة للإ�صغاء بالدرجة نف�سها التي
مل �أحرك �شفتي ،لكنني ُ
كنت فيها جائعة للبوح.
ُ
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ِ
�صودرت .والوحدة ،رغم جمالها ،ورغم
ـ ت�شعرين بالوحدة لأنك
�أن عظماء الرجال وخالدات الأعمال ين�شئون يف خلوتها و�صمتها ،تبدو
ثقيلة وموجعة يف الأحيان التي َتفر�ض فيها علينا ذاتها .ا�س�أليني �أنا خب ُري
وحد ٍة ممتاز.
نعم!
ألك و�أن �أ�صغي �إىل َ
متنيت �أن �أ�س� َ
مل�ست،
جتاربكُ .
يف تلك اللحظات ُ
بح�سي الأنثويَ � ،
أنك مثلي بحاجة �إىل �أحد تتكلم معه.
جئت من �أجل هذا؟ وملاذا �أنا؟ وملاذا بعد كل هذه
هل َ
ال�سنوات؟
لدي �شعور الإ�صغاء.
خف ّْت رغبتي يف البوح ،وتنامى ّ
أردت اكت�شاف الإن�سان فيك والذي يبدو �أنه ،يف نقاط كثرية ،ي�شبه
� ُ
الإن�سان ّيف ويعبرّ عن الإن�سان ّيف.
�أَيت�شاب ُه النا�س ،كل النا�س؟ ال �أعتقد...
بالت�أكيد ال ،و�إال ملاذا �أرى النا�س جمرد �أعداد ،جمرد �أفراد ،ال
أح�س اندفا ًعا نحوهم ،كالذي �أح�س�س ُته َ
نحوك ذلك اليوم؟
� ّ
ك�سر ت�سا�ؤالتي �صو ُتك:
ِ
وثقافتك ِ
ِ
ـ لن حتتاج امر�أة لها �أفكاركِ وذكا�ؤكِ
و�شخ�صيتك
وقوتك
املتزنة امل�صقولة �إىل َم ْن يحا�ضر فيها� ،إىل َمن ير�شدها �إىل ال�سبيل للتخل�ص
من و�ضع �أعتقد �أنه نف�سي وطارئ قد ال يبقى طارئًا �إن ا�ستفحل زمانًا� ،أو �إن
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ُ�س ِمح له بالتمادي .ال ت�سمحي له بالتمادي.
لن �أ�سمح!
أ�صغيت بده�شة و�أنا �أكت�شف وجو َدك املميز الذي
قررت بقوة و� ُ
ُ
تابعت اكت�شافه:
ـ �سيدتي! لن �أقول لك كيف تت�صرفني ولن �أقرتح ،لكن...
�أنـــــــهي حال الوحــدة ب�أق�صى �سرعة .ومن خالل � ِ
أجوبتك عن �أ�سئلتي
التي طرح ُتها يف بداية لقائنا �أقول ،لن �أن�صحك مبزيد من العمل ف� ِأنت
ِ
وا�سمك ميلأ ال�صحف باملقاالت واملقابالت .لن �أن�صحك
بغزارة تعملني،
مبزيد من االهتمام ب�أوالدك ،فقد اهتممت بهم حتى �أو�صلت كل واحد
ِ
اعتدت ـ بحاجة �إىل اخلبز
منهم �إىل حياته اخلا�صة ،ومل يعودوا ـ كما
اعتقدت �أنا من قبلك �أنهم يبعدون
واملالب�س والدرو�س .وال تعتقدي ،كما
ُ
كلما كربوا ،بل تظلني العائلة ،املركز املوحي بالثقل ،والذي ـ رغم مغادرته
ـ يظل احللم امل�شتهى ،يظل الدفء الذي يحلم كل فرد غادره بالعودة �إليه
اعتقدت �أنا وكما
حمم ًال باجلديد مغن ًيا ثراء التجربة التي تعتقدين ،كما
ُ
يعتقد كثري من الآباء� ،أنها تبهت وهي ال تبهت ،بل تتغذى لت�صبح واق ًعا
جدي ًدا.
ذهبوا كما كـــل الأبناء يذهبون.
انه�ضي بدورك ،واهتمي بنف�سك الداخلية قلي ًال ،بل ..لي�س قلي ًال،
اهتمي بها كث ًريا� .أال تعتقدين � ِأنك بحاجة �إىل تدليل ِ
نف�سك؟
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كان �س�ؤالك جدي ًدا علي ،متا ًما كما اكت�شايف لك ،وكان جوابه
املنطقي� ،أن طب ًعا �أحتاج.
ال�سوي ال يحتاج؟
َمن ِمن الب�شر ّ
َ
فكرتك .
ا�ستطعت �إي�صال
وارحتت �أن
أجبت بابت�سامة فهم َتها،
� ُ
َ
َ
َ
نظراتك يف البعيد.
رغم هذا ،غرقت
�أَثمة مفاتيح لغرف مغلقة تريد �أن تف َتحها َ
بدورك؟
هذا ما �أح�س�س ُته ،وهذا ما ح�صل.
َ
كنت
وجهك
رانت م�سحة �شاعرية على
ُ
ت�ساءلت و�أنا �أقر�أها �إن َ
ْ
َ
كتاباتك اجلا ّدة الباحثة عن ق�ضايا
تكتب ال�شعر �أو الأدب �إىل جانب
الإن�سان واملجتمع ،والغارقة يف فل�سفات املا�ضي واحلا�ضر.
جاء َ
�صوتك عميقًا يتجذر ب�سرعة وثبات:
عانيت ِ
وربيت �صغاري لأكرث من
ترملت منذ ثالثني عا ًماُ ،
قبلكُ .
ـ ُ
ثالثني عا ًما ،وغادروين .غادروين مبنطق ال�شباب املنطلق الباحث عن ذاته،
وغدروا بي مبنطقي �أنا الذي كنت �أعتقد �أنه يحتم عليهم �أن يبقوا فيه حويل،
أمتد بهم ،يحتم عليهم �أن يبقوا حتت جناحي.
ميتدون بيّ � ،
ّ
ومازلت
فعت به،
غ�ص�صت ...
ُ
�شعرت به ،ما ُ�ص ُ
ُ
وغ�ص�صتَ .
َ
قلت ما ُ
حتت ت�أثريه.
أطلقت من َ
حمت م�سحة ال�شاعرية،
� َ
عينيك نظرة فيها كثري من قوة ْ
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وحتولت �إىل ما ي�شبه �أ�سد واثق:
َ
ـ ا�سمعي �سيدتي! العمل الناجح يحقق امتدا ًدا لذواتنا ،الأوالد
يحققون امتدا ًدا لذواتنا ،ال�سفر يحقق امتدا ًدا لذواتنا ،ال�صداقة ،لكن
االمتداد احلقيقي هو ما ينبع م ّنا ،هو ما نحققه نحن ،نحن...ال �أحد يحقق
وجودنا كما نحققه نحن ،ال �أحد يهتم بنا كما نهتم نحن ،ال �أحد يدللنا كما
ندلل �أنف�سنا نحن ،ب�شكل رئي�سي ،نحن!
غابت نظرة القوة ،وعاد وجهك يكت�سي ب�شاعرية فيها الكثري من
احلزن:
ع�صبي ،بقلق مدمر ،ب�صداع
مررت ب�أمزجة داكنة كثرية ،بو َهن
ـ ُ
ٍّ
مل �أعرف �سببه ،بثورات هادرة ،با�ضطراب ه�ضم ،با�ضطراب دقات قلب.
هاجمني ـ يا �سيدتي ـ كابو�س املر�ض ،وكابو�س ال�شيخوخة ،وكابو�س
فقدان احلب ،وكابو�س انتظار عودتهم ،وكابو�س املوت ،وكابو�س ما ا�ستنكر ُت ُه
يف �أول حديثنا تطرحينه �سب ًبا لأحزانك� :سن الي�أ�س الذي يعتقد الكثري �أنه
ع�شت �شعور البيت الفارغ ال�صامت املهجور البارد ،حتى
حكر على الن�ساءُ .
تقوقعت،
يئ�ست،
ُ
�صار بيتي منفى� .أتت�صورين �أن ي�صري بيت املرء منفى؟ ُ
ع�شت وحدتي كما مل يع�شها �أحد قبلي ،بامتياز ،بامتياز.
بكيتُ ،
حزنتُ ،
ُ
لكنني كان يجب �أن �أنه�ض من روتيني امل�ضجر ،من رتابتي القاتلة ال�سلبية
�إع�صا ًرا م�سكونًا ب�إرادة احلياة .كان يجب �أن �أعود من جديد �إن�سانًا ح ًّيا� ،أن
�أنتقل من كوين حجارة موقد �إىل لهيب نار م�شتعلة� ،أن �أنتقل من كوين رك ًنا
خم�ص�صا لالنتظار الكئيب �إىل �إن�سان يتحرك .كان يجب �أن �أحتول من من ِت ِظر
ً
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�إىل َ
ففقدت معها
منتظر .وكان يجب �أن �أعود المتالك الده�شة التي فقد ُتها
ُ
وفقدت القدرة على ال�سري نحو الإبداع واخلو�ض
القدرة على توليد اجلديد،
ُ
يف غمار جلجه .كان يجب �أن �أعود ـ يا �سيدتي ـ يف ده�شتي طف ًال يكت�شف
عوامل جديدة مل يعرفها من قبل ،ينبهر ،يتخيل .كان يجب �أن �أكت�شف �سر
بحثت عن �إرادة الن�صر ،وعن جمموعة � ٍ
إلهامات �إيجابية
ال�شباب واحليويةُ .
و�إيحاءات و�أهداف �سامية� ،أحقق الواحد منها تلو الآخر� ،أقطف النجاح �إثر
النجاح ،يتولد الهدف �إثر الهدف.
كدت �أ�صفق �إعجابًا.
ُ
كنت يف تلك اللحظات �أ�ستا ًذا رائ ًعا ،منطق ًّيا ،مقن ًعا� ،أنار يل الطريق
َ
كنت بد� ُأت ال�سري فيه بال م�صباح.
الذي ُ
ال�س�ؤال الذي كان يلح علي،
بحت؟
أ�صغيت؟ ملاذا ُ
جئت؟ ملاذا � ُ
بحت؟ ملاذا َ
ملاذا َ
�أهي تيكي ـ ال�صدفة؟
جئت؟
ملاذا َ
َ
حديثك:
أجبت عنه يف نهاية
�س�ؤال � َ
قدمت
ـ لن �أقول لك خذيني مث ًال يحتذى .كل ما هنالك �أنني ُ
أكن لها ،من غري �أن تعرفّ ،
كل املودة والإعجاب.
بع�ضً ا من جتاربي ل�سيدة � ّ
ّ
كل ما هنالك �أنني ،اليوم بالذات ،حام ًال معي �إرادة الن�صر التي مل
جئت �أعلن بكل واقعية وبكل توقعات
قررت �أال تخذلنيُ ،
تخذلني مذ ُ
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درب وفك ٍر
كنت � ُ
الف�شل والنجاح� ،أنني ُ
أبحث يف الفرتة الأخرية عن رفيقة ٍ
أن�س حتقق معي و�أحقق معها �سر امل�شاركة الب ّناء� ،سر التوا�صل احلقيقي
و� ٍ
املتعدد اجلوانب الذي ما كان يف املا�ضي هد ًفا ،و�صار اليوم .وجود الآخر
ملحة لنا بالذات� ،ضرورة ولي�ست تر ًفا ،حاجة �إن�سانية
ـ �سيدة هند ـ حاجة ّ
ولي�ست حاجة حيوانية.
�أ�شعر اليوم� ،أكرث من �أي وقت م�ضى ،ب�أنني قادر على �أن �أختار
ب�شكل �أف�ضل ،و�أن �أحب ب�شكل �أف�ضل ،و�أن �أحيا ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن
كان ب� ِ
إمكانك �إيجاد الآخر الذي حتبينه ع�شرة يف املائة فال ترتددي فالوقت
منا�سب للنهو�ض!
�أذك ُر �أن الع�شرة يف املائة قد حتققت يف تلك اجلل�سة ،و�أذك ُر �أن قرار
االرتباط قد �أُخذ يف تلك اجلل�سة ،و�أعرتف �أنّ الع�شرة يف املائة ،رقم ال ب�أ�س
به لبداية �إن�سانني نا�ضجني ،و�أعرتف �أن املعرفة واملعاي�شة ت�ستطيعان ب�شهور
قليلة �أن جتعال الع�شرة ت�سعني ورمبا مائة يف املائة.
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قـارئ ُة الـفنجان
الق�صة ال�ساد�سة

انطلق �صبية الأول متو�سط من �صفوفهم الكثرية كما لو �أن بركانًا
قذف حممه .جموع ب�شرية ُتعد باملئات و�أ�صوات �أ�شبه بهدير الطائرات.
م�شت ال�سيدة مال�صقة للجدار تفت�ش بنظراتها عن لوحة النظارة
عمن تريد مل جتب عن
ومل ُ
تنج من تعليقات �صبيانية و�أ�سئلة عما تريد �أو َّ
واحد منها.
تذكرت هروبها من تدري�س �أحد �صفوف ال�سوابع ال�صبيانية ال�سنة
املا�ضية بعد �شهر واحد ق�ضته يف حماولة �ضبط فا�شلة وخرجت ك َمن ينجو
بنف�سه من جهنم و�سوء امل�صري.
الآن ،ويف هذه اللحظات بالذات ،تعود فت�شكر اهلل من جديد ،وكما
يف ّ
كل مرة تتذكر فيها حادث التدري�س ،على جناتها.
ـ �أريد ،من ِ
ف�ضلك ،مقابلة معلمة الفرن�سي من �أجل ابني.
قالت هذا وهي واقفة �أمام الناظرة ذات ال�شعر الأ�شقر الناعم
تلف �ساقًا فوق �ساق ،وت�ضع راحتيها
الق�صري ،اجلال�سة �أمام مدف�أة املازوت ّ
مفتوحتني تكادان تال�صقان حديد املدف�أة رغم �أن جو الغرفة خانق.
ت�أملت الناظرة الأربعينية ال�سيدة بنظرة �شاملة متفح�صة �سريعة
ثم �س�ألت:
ـ � ِأنت �أم الطالب...
ـ نعم.
ـ ِ
ابنك مهذب ولكن لديه ا�ستعداد لأن يكون غري مهذب.
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قالت الأم:
ـ مثلما كل ال�صبيان يف مثل عمره.
ـ معلمة الفرن�سي ت�شكو منه وتقول �إنه ثرثار.
ق�صا�صا در�س الفرن�سي مائة مرة
ـ نعم! وقد ْ
طلبت منه �أن يكتب ً
ومل يكن لديه الوقت الكايف ب�سبب امتحان التاريخ اليوم.
قالت الأم هذا وهي تتابع بينها وبني نف�سها:
“وب�سبب رفاقه الذين جاءوا لعنده م�ساء .لن �أذكر ال�سبب� .أعرف
�أن جماعة الأتراب ت�ساعد املراهق على النمو االجتماعي وتهيىء له اجلو
املالئم ليتدرب على احلوار االجتماعي ،ولينمي عالقاته االجتماعية
ومهاراته”.
ثم عادت لتخاطب نف�سها:
“ليتدرب على احلوار االجتماعي ،ال على الرثثرة  ...على كل
أتلم�س امل�شكلة من ّ
كل وجوهها”.
حال ،يجب �أن � ّ
الناظرة ،ذات ال�شعر الق�صري الأ�شقر قدمت لل�سيدة كر�س ًّيا:
ـ تف�ضلي اجل�سي.
�أ ّحلت الناظرة ودعمت �إحلاحها مبنطق ال ُير َف�ض:
الطالب يف هذه اللحظة �إىل الباحة ،ومعلمة الفرن�سي ت�أتي
ـ خرج
ُ
بعد الفر�صة ،وحني ت�صل �سوف �أ�ستدعيها .اجل�سي ف�أنا �أ�صنع القهوة وقد
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تكون قهوة اليوم �آخر قهوة ن�شربها قبل رم�ضان الآتي غ ًدا كما يتوقعون.
جل�ست الأم �شاكرة لطف الأ�ستاذة ناظرة �إىل �ساعتها التي مير
وقتها �سارقًا �أثمن اللحظات املقتطعة من تبيي�ض حما�ضرتها التي �ستلقيها
م�ساء يف املجمع الن�سائي اخلا�ص ب�أهل القرية ،والتي تتحدث فيها عن كيفية
مهما يتعلق بـ (كيف
تطوير املجتمع القروي الن�سائي ،وقد اختارت مو�ضو ًعا ًّ
نتخل�ص من ال�شعوذات).
قطع �أفكارها �صوت الناظرة حترك ،بامللعقة ذات اليد الطويلة ،النب
يف الركوة وتعلن:
ـ الأوالد يف هذا ال�سن مت ِعبون.
كان الوقت بحاجة �إىل ملء بحديث ما ريثما ت�أتي معلمة الفرن�سي
والناظرة ،كما يبدو ،اجتماعية وطيبة.
و�ضعت الأم جزدانها �أر�ضً ا وعلقت:
ـ للزيادة ال�سريعة يف منو الأوالد ،يف هذا ال�سن ،ت�أثري كبري يف �سلوك
الأوالد اجتماع ًّيا وعقل ًّيا ومدر�س ًّيا �أي�ضً ا.
ـ �صحيح.
جدا �شعور الأوالد بذاتهم وح�سا�سيتهم لها و�سرعة
ـ طب ًعا �أنا � ّأقدر ًّ
تقلبهم االنفعايل الناجت عن التغريات البيولوجية املرتبطة بالن�ضج اجلن�سي
�أو �إىل اخللط الذي يتعر�ض له املراهق ،فيما يتعلق بهويته ،هل هو طفل �أم
را�شد...
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ـ �صحيح.
ـ و�أعتقد �أن الأ�ساتذة يعاملون الأوالد كرا�شدين.
ـ �صحيح.
وحركت القهوة .نظرت �إىل الأم التي تابعت:
ـ �أنا ،يف البيتّ � ،أقدر �أن ابني ي�شعر �أحيانًا بنق�ص يف الثقة بنف�سه
ناجت عن �أننا ،ك�أ�سرة ،نتوقع منه القيام ببع�ض امل�س�ؤوليات التي ال تتنا�سب
وقدراته وم�ستوى منوه كوننا مل نعد ننظر �إليه كطفل كما يف ال�سابق وهذا ما
يجعله ،كما بقية َمن يف عمره ،يلج�أ �إىل �إخفاء هذا الق�صور �أو النق�ص �إىل
ال�صخب وال�صياح ،وهي مرحلة م�ؤقتة لها حلولها.
ـ �صحيح .تف�ضلي ا�شربي القهوة.
�شربت الأم الر�شفة الأوىل:
ـ على كل حال ،يا �أ�ستاذة ،ميكننا �أن نحتوي �أوالدنا �إذا قر�أنا اجتاهات
منوهم عند علماء متخ�ص�صني ك�أريك�سون وبياجيه وبرونر وغريهم.
ـ �صحيح .هل تريدين �سك ًرا؟
ـ ال! �أجد �أن القهوة تفقد نكهتها املميزة عندما ن�ضيف �إليها
ال�سكر.
ا�شتعل االهتمام يف عيني الناظرة:
ـ يبدو �أنك ت�شربني الكثري منها.
64
�أجيئكِ حيث تكونني

ـ نعم  ...نعم … �إنها تعني يل ال�صحو و...
ـ وماذا عن التب�صري؟
�س�ألت الناظرة ب�صوت �أ�شبه مبواء قطة ،فابتلعت الأم ما يف حلقها
من قهوة �ساخنة �سعلت على �إثرها:
ـ التب�صري؟
تب�صرين ب�شكل جيد.
ـ يبدو �أنك ّ
ـ �أنا؟
�ضحكت الأم وهي حتاول �أن جتد يف �شكلها �شي ًئا يدل على �أنها
متار�س التب�صري ،وف�سرت الناظرة ال�ضحكة وهي ت�شرب بقية فنجانها ب�سرعة
وتقلبه على طرف ال�صحن:
ـ بلى ...بلى...
ـ يا �أ�ستاذة ...يا �أ�ستاذة� ...أنا..
قاطعتها الناظرة:
ـ معنا ع�شر دقائق.
وقدمت �إليها الفنجان� .أرادت ال�سيدة �أن � ...آه  ...ال  ...ال جمال
لالعرتا�ض.
قربت الفنجان �إىل عينيها.
هي �أ�شبه بطفل ُط ِلب منه �أن يقر�أ �صفحة كاملة وهو ال يعرف حر ًفا
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واح ًدا من الأبجدية.
“كيف ُتقـر�أ الفناجيـن؟
لو يدخل �أحد الأ�ساتذة.
لو ّ
تبكر معلمة الفرن�سي يف القدوم.
تبيي�ض املحا�ضرة م� ٌ
ؤجل ،و�أنا هنا � ّأب�صر� ،أقر�أ الفنجان  ..قارئة
فنجان”.
ت�أملت اخلطوط ال�سوداء والبي�ضاء ،الف�سح ال�سوداء والبي�ضاء:
مدت يل كفها
“ يجب �أن �آخذ وقتي � ...إن
ُ
انتهيت ب�سرعة ،رمبا ْ
ف�أ�صبح قارئة كف ....ماذا لو دخل �أحد ما �إىل الغرفة ور�آين حاملة فنجان
القهوة �أقر�أه؟”
ثمة �أ�صوات �أقدام تقرتب.
و�ضعت الفنجان على الطاولة ب�سرعة لئال تمُ َ�سك باجلرم امل�شهود،
ثم ابتعدت الأقدام فحملت الفنجان مد ّع ًما بنظرة ا�ستجداء منتظرِة.
عبثًا حاولت القراءة .ك�أنها تقف �أمام لغة �سن�سكريتية.
ك�أنها تقف �أمام كتابة م�سمارية �أو هريوغليفية �أو فينيقية قدمية.
“كيـــف ُتقر�أ الفناجيـن؟”
تذكرت حما�ضرتها اليوم .ملعت يف ذهنها فكرة .ا�ستدعت الكتب
التي قر�أتها م�ؤخ ًرا ،ا�ستدعت الفقرات واجلمل� .آه!
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نظرت داخل الفنجان معتمدة على ذاكرتها التي ال تخونها �أبداً،
ذاكرتها التي ت�شبه جهاز كومبيوتر متطور.
انفرجت �أ�ساريرها ،ونظرت �إىل وجه املر�أة الذي �صارت ق�سماته
كلها م�ستجدية منتظرِة .اكت�شفت يف قعره نخلة:
ـ عندك نخلة.
ـ �صحيح؟
ـ �صحيح .وهي تعني االزدهار واخل�صب .تعرفني �أن النخيل ُذكر
ع�شرين مرة يف القر�آن الكرمي ،وتعرفني �أن النخلة يف القدمي كانت من
وحد الفينيقيون بني النخلة التي اعتربها ال�ساميون
الأ�شجار املقد�سة ،فقد ّ
�شجرة احلياة يف جنة عدن وبني �إلهة اخل�صب ع�شرتوت .وقد جعل العرب
ِ
�سمعت كيف عبدوا يف جنران نخلة
من النخلة ،يف الع�صر اجلاهلي� ،إل ًها� .أما
طويلة واحتفلوا بها كل عام؟
ـ بلى.
قالت رغم �أنها ت�سمع بهذا بالت�أكيد لأول مرة .تابعت الب�صارة:
ـ وكانت النخلة هي ال�شجرة املقد�سة عند الكاهنة وال�شاعرة العربية
(دبوره) .كذلك من التمر جاء ا�سم الإله (تامور) ،الذي ُعرث على �آثاره يف
جزر البحر املتو�سط التي ا�ستعمرها الفينيقيون ،ومن هنا ا�سم (الدامور)،
املنطقة اللبنانية جنوبي بريوت .كما ال بد �أن � ّأذكرك �أنه كان ُي ّ
�صك ،على
النقود �شكل نخلة.
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ابت�سمت الناظرة ابت�سامة وا�سعة فيها الكثري من االعتزاز وعادت
تنتظر املزيد.
املر�أة ت�ستقرئ الفنجان .خيوط بي�ضاء وخيوط �سوداء وخط �أ�سود
متعرج ي�شبه ...هتفت فج�أة:
ـ عندك حية.
ـ �أعوذ باهلل.
أملت قارئة الفنجان احلية وق ّلبت �صفحات ذاكرتها:
ت� ْ
ـ تعرفني �أن احلية رمز لل�شر والعداوة والكراهية� .أمل تتوحد بال�شيطان
حني ت�سلل �إبلي�س �إىل اجلنة داخل �أفعى؟
ـ بلى.
ـ �أمل ي�ستجب �آدم لإغراء حواء فهبطا من اجلنة �إىل الأر�ض
ب�سببها؟
ـ بلى.
ـ �أمل تعاقَب احلية ب�أن تزحف على بطنها بعد �أن كانت دابة جميلة
من ذوات الأقدام الأربعة؟
فزحفت.
عوقبت
ْ
ـ بلى ْ
بت�شف وا�ضح ،مما �شجع الب�صارة على املتابعة
قالت الناظرة ٍّ
ِّ
حمذرة:
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ـ ح�س ًنا .واجهي ال�شرور املحيطة بك .واجهي احلية التي �س ُته َزم
بالت�أكيد ،فال�شر مهزوم.
زفرت الناظرة:
ـ �أعوذ باهلل � ...أعوذ باهلل.
وعادت �إىل جل�ستها ِ
املنتظرة.
قارئة الفنجان ّ
تفك طال�سمه .خطوط القهوة جافة ،طويلة وق�صرية،
هتفت:
عري�ضة ورفيعة .ثمة فراغ متطاول �أبي�ض ي�شبهْ ...
ـ عندك �سيف.
�أ�شرقت �أ�سارير الناظرة:
ـ ال�سيف جيد.
ـ نعم جيد .نعم جيد ،فال�سيف ال يكون �إال يف �أيدي الأبطال
والفر�سان.
رفعت الناظرة ر�أ�سها عال ًيا:
ـ طب ًعا.
ـ وهو عالمة طبقية مقت�صرة على النبالء.
ـ طب ًعا.
ـ وتعرفني �أن لل�سيف عند العرب �أكرث من ثالثمائة ا�سم ولقب.
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�شي ًئا”.

ـ طب ًعا �أعرف.
زفرت قارئة الفنجان متنهدة بينها وبني نف�سها“ :واهلل ال تعرفني

ثم تابعت:
ـ لل�سيف ،يا �أ�ستاذة ،تقاليد كثرية ارتبطت به مع الزمن ،فقد
ا�س ُت ِ
يقدم
خدم لإبعاد الأمرا�ض ال�شيطانية عن بع�ض القبائل البدائية ،وكان َّ
للعرو�س يوم زفافها كتهديد لها و�إنذار ب�أ ّال تقع يف اخليانة .وكان يمُ َ ّد عرب
املدخل للحيلولة دون دخول العرو�س بيت زوجها� ،أي�ضً ا ،لتهديد الزوجة
بالعقوبة �إن مل تخل�ص.
ا�ستنكرت الناظرة:
ـ والزوج؟
رفعت املر�أة كتفيها:
ـ الزوج يمُ د له “�شوبك”.
�ضحكت الناظرة ثم انتبهت �إىل بقية احلديث:
ـ نعود �إىل ال�سيف.
ـ نعود.
ـ من التقاليد ال�شائعة ،يف الفتوح الإ�سالمية� ،أن يتكئ خطيب
�صلحا ،ويتكئ على ال�سيف للداللة
اجلامع على الع�صا �إذا كان البلد قد ُفتح ً
70
�أجيئكِ حيث تكونني

يقدم
على �أن احلكم بني الطرفني هو حد ال�سيف ،وكان ،يف بع�ض الأحيانَّ ،
للمنت�صر كداللة على خ�ضوع املغلوب.
فتحت الأ�ستاذة عينيها على و�سعهما معلقة:
ـ ياه  ...ياه ...
مل تعرف قارئة الفنجان ماذا عنت “ياه” الأ�ستاذة ،لكنها رمت
الفنجان جان ًبا ب�سرعة وقت �سمعت طرقًا على الباب توقف ومل يدخل �أحد،
فعلقت الناظرة وهي تعيد الفنجان ال�ساحر �إىل يد القارئة وتعود �إىل جل�ستها
امل�صغية:
ـ لعله �أحد الطلبة الزعران� .أكملي.
نظرت القارئة يف �صفحة الفنجان وهي تدعو اهلل �أن تكون معلمة
الفرن�سي قد و�صلت �إىل باحة املدر�سة .كثفت دعاءها .تذكرت تبيي�ض
املحا�ضرة ،ثم عادت لت�سري بني اخلطوط البي�ضاء وال�سوداء والنقاط:
ـ ثمة كف يف فنجانك.
قالت فتحت الناظرة كفها وقربت ر�أ�سها:
ـ هيه.
ـ الكف ،وما �أدراك ما الكف.
ـ كف احل�سد كما �أعرف وكما �أنب�أتني العرافات من قبلك.
التقطت لنف�سها �صفة “ع ّرافة” .ممتاز! مل ال؟ وهل ع ّرافة دلفي
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الإغريقية �أف�ضل مني؟ وهل ع ّرافة “يوباايف” النيجريية التي كانت
ت�ستخدم  256متثا ًال �صغ ًريا مرقمة على لوحة من الرمل �أف�ضل مني؟ وهل
ع ّرافة الإله “زيو�س” يف بلدة “دودونا”� ،أو ع ّرافات “�أبوللو” ال�شهريات
يف �آ�سيا� ،أو ع ّرافة معبد “كالرو�س” �أف�ضل مني؟
عادت �إىل الكف ت�شرح:
ـ ال�شعوب البدائية ،مرو ًرا بال�سومريني والإغريق والفينيقيني جمي ًعا
�آمنوا بالعني ال�شريرة .كذلك اليهود والعرب والأوربيون ،فرمز الكف كان
�ضد �شر العني والل�سان يف العهد الروماين وكان له عمل �سحري عند
الأوربيني.
ـ �ضد ال�سحر .نعم.
ـ هل ت�ؤمنني بال�سحر؟
ـ �أحيانًا.
وقبل �أن ت�شرح �آراءها الق ّيمة ،عادت الع ّرافة �إىل الإنباء:
ـ ا�سمعي! �صحيح �أن اخلم�سة كانت عالمة �ش�ؤم عند ال�شعوب
القدمية ،ومن هنا جاء القول “خم�سة بعيون ال�شيطان” ،لكن� ،إ�سالم ًّيا،
الرقم خم�سة مبارك وعظيم لأن �أ�صول الدين الإ�سالمي خم�سة ،وال�صلوات
اليومية عددها خم�سة.
ـ و�أوالدي خم�سة.
ـ اهلل ِ
يخليك على ر�ؤو�سهم.
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ـ �شك ًرا .تف�ضلي تابعي.
فت�شت العرافة عن عني ،فال بد من عني تكون مع الكف ،لكنها مل
جتد عي ًنا.
ماذا تفعل؟ هل تكذب عليها؟ فت�شت بعد فوجدت هناك يف �أ�سفل
الفنجان ما ي�شبه العني وقالت:
ـ عندك عني.
ـ �أعوذ باهلل ...ح�سد �أي�ضً ا.
ـ ح�سد زائل ،ثم ...لو مل تكوين ناجحة ،مل تثريي احل�سد.
ك�شرت الناظرة:
ح�سد.
ـ يا �أختي ال �أريد �أن �أكون ناجحة وال �أن �أُ َ
ـ ح�س ًنا ...خففي �إذن من مظاهر ِ
جناحك ،خبئيه ،ال ُتظهريه للنا�س
وخا�صة َمن جتدين فيهم مظاهر ح�سد.
قالت الناظرة كمن تبوح ب�سر:
ـ و َمن قال لك �إنني ال �أفعل؟
ـ تفعلني؟
ـ طب ًعا.
زفرت هام�سة لنف�سها:
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ـ اهلل يبعت يل معلمة الفرن�سي.
وعادت �إىل الفنجان ،ويبدو �أنها �صارت خبرية قراءة:
ـ عندك �سمكتان.
ـ ال�سمكة خري.
ـ طب ًعا خري .ال�سمكة ،يا �أ�ستاذة ،رمز قدمي دخل امل�سيحية و�أ�صبح
من �أهم رموزها� .إنه يعني التجدد واخلري والعي�ش الرغيد .والأدلة يف
امليثولوجيا قاطعة ،ففي الأ�ساطري العربية واحل�ضارات ال�سامية واملعتقدات
الدينية ال�سماوية غال ًبا ما يدل هذا املخلوق على االنبعاث.
هتفت الناظرة بفرح:
جدا� .أكملي.
ـ ممتاز ًّ
ـ ثمة ع�صفور.
ـ الع�صفور ف� ٌأل ح�سن.
ـ طب ًعاِ .
ولديك بجانب الع�صفور �أي�ضً ا حمامة ،واحلمامة ،كما تعرفني،
رمز ال�سالم� .أمل َت ُعد ويف منقارها غ�صن زيتون َّ
نوحا عليه ال�سالم �أن
دل ً
املاء قد انح�سر و�أن �شاطئ ال�سالم بات قري ًبا وهو ما عجز عنه الغراب؟
ـ وهل يف فم حمام ِة فنجاين غ�صن زيتون؟
نظرت العرافة يف فم احلمامة� .أين احلمامة؟ �أهذه هي احلمامة� ،أم
وجد ْتها .يف فمها ما ي�شبه العود ،بل يف فمها
هو الع�صفور؟ �ضاعت احلمامةَ .
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غ�صن .قالت م�ؤكدة:
ـ واهلل ،يا �ستي ،يف فمها غ�صن زيتونِ .
لك الب�شرى.
انفرجت �أ�سارير الأ�ستاذة و�أطلقت �ضحكة رنانة:
ـ اهلل يب�شرك باخلري ..وبعد؟
ـ ثمة طاوو�س� ،أي حظ �سعيد.
ـ وبعد؟
ـ قطة �سوداء.
ـ ال�سوداء ف�أل خري.
ـ وتفاحة.
ـ رمز الأنوثة.
ـ وحرباء.
ـ �إنها �أم �سليم ،متغرية مثل احلرباية.
ـ ومربع هند�سي ذو �أ�ضالع مت�ساوية.
ـ ماذا؟
ـ املربع جيد ،فهو يعني التوازن والقد�سية ويحقق عالقات متوازنة
حول املركز.
ـ �آه!
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ـ ودائرة.
داع �أن ن�ستعني ب�أ�ستاذ الريا�ضيات؟
ـ هل ِمن ٍ
ـ ال ..ال ،فالدائرة تعني القد�سية �أي�ضً ا :ال�شم�س ،القمر ،الدوران
للطوفان حول الكعبة يف مو�سم احلج.
ـ نعم  ...نعم …
رن اجلر�س .تركت العرافة الفنجان متنف�سة ال�صعداءُ .دقَّ باب
الناظرة .لعلها معلمة الفرن�سي ،رجت العرافة ،لكنه كان الناظر العام:
ـ معلمة الفرن�سي �ستت�أخر ع�شر دقائق� .أرجو ،ح�ضرة الناظرة� ،إخبار
�صف الأول متو�سط ـ ال�شعبة الثالثة.
كمد لون الأم و�أ�شرقت �أ�سارير الناظرة التي دفعت بالفنجان بعد �أن
غادر الناظر �إىل يد ال�سيدة التي نه�ضت حاملة جزدانها:
ـ �أ�ست�أذن.
اعرت�ضت الناظرة متو�سلة:
ـ ابقي! ع�شر دقائق وت�صل معلمة الفرن�سي.
ـ �أعتذر� .أنا ال �أريد �أن �أقابل معلمة الفرن�سي!
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ُ
طيف ابت�سامة

الق�صة ال�سابعة

�أزاح الورقة ال�سمراء �إىل ي�ساره ،وا�ض ًعا �إياها فوق الأوراق املكد�سة
على الطاولة التي اعتادت �أن تف�صل بيننا وت�شاركنا �أحاديثنا التي متتد
تتعب ،وال نحن.
�ساعات ،فال هي ُ
ال�شاي �ساخن ،وثمة �شحوب يعلو وجهه الذي ي�ؤكد �أنه جتاوز ال�ستني
خا�صة و�أن حليته البي�ضاء النا�صعة قد خلت متا ًما من �أية �شعرة �سوداء.
الورقة مكتوب عليها �سطران يف �ست كلمات كبرية الأحرف كان
يخطها بينما ينتظر عودتي.
التقطت عيناي الكلمات:
�صباح اخلري يا �أمــي
�صباح اخلري يا ولـدي!
وال�شاي �أوقف متابعته الكتابة ،لكنه مل يوقف ا�ستغراقه يف
جميئي
َ
مزاجه الغريب ذلك ال�صباح.
ذوب قطعتي �سكر يف فنجانه.
حركهما جي ًدا.
رفع �إيل نظرات طغى عليها لون عينيه الأخ�ضر ،ثم ابت�سم ابت�سامة
كانت غريبة �أي�ضً ا:
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�صباح اخلري يا �أمـي
�صباح اخلري يا ولدي
ردد اجلملتني مع حلن مو�سيقي ي�شبه حلن �أغنية تُن�شَ د لل�صغار؛ حلن
ب�سيط ينا�سب الكلمات وينا�سب نداء الذاكرة النا�سية كل �شيء يف احلا�ضر
واملتذكرة الأيام اخلوايل.
الحظ �إ�صغائي� .شرب ر�شفة من �شايه ،ثم عاد لرينمّ الأغنية ويتوقف
بعدها متنه ًدا.
تقطعت كلماته:
كنت �أ�ستدعيها فيها؛ الطريقة الوحيدة
ـ �إنها الطريقة الوحيدة التي ُ
كانت جتعلها حترك ر�أ�سها وترفع اللحاف ببطء عن وجهها وحتاول �أن
التي ْ
تفتح عينيها وتر�سم طيف ابت�سامة هانئة تخربين فيها �أن ندائي املُغ ّنى قد
و�صل �إليها.
ملعت عيناه ب�شدة واخ�ض ّر لونهما �أكرث� .أراد �أن ي�ؤكد يل فكرة،
فاحت�ضن وجهي بنظرات غريبة وهم�س:
ـ لو ر�أي ِتها ،ابت�سامة وال �أروع .االبت�سامة نف�سها التي ارت�سمت على
وجهها امل�ش ّع كوجه مالك وقت رح َل ْت.
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�شرب �شايه ثم احت�ضن فنجانه براحتيه:
ـ وقت رح َل ْت ،كانت ال�شم�س م�شرقة .كان نها ًرا ُمه ًدى من ال�صيف
لف�صل ال�شتاء .كان نها ًرا ُمه ًدى ليوم رم�ضاين مبارك ،ليوم جمعة رم�ضاين
مبارك ُح ِم َل ْت فيه �أمي �إىل مثواها الأخري ُمرا َفقَة بالآيات الكرمية واحل�شود
وقررت ،يف قرب
التي
ْ
�شاءت ْ
اجتمعت تو ِّد ُعها وتو ِد ُعها �أر�ض اجلوالن ،كما ْ
جماور لقرب والدي الذي رحل قبلها ب�سنوات طويلة.
�أزاح فنجانه الفارغ �إىل و�سط الطاولة.
حت ابت�سامته�َ ،صف َْت ،ثم نظر �إ ّيل وك�أنه ينظر �إىل نف�سه.
َّ
تو�ض ْ
خاطبني كمن يخاطب نف�سه:
ـ كلنا يعتقد �أن �أمه �إمنا هي �أعظم الأمهات يف العامل .و�أنا ،رغم كل
واقعيتي ورغم كل جتاربي ورغم كل موازيني املنطقية� ،أعتقد اليوم �أكرث من
�أي وقت م�ضى �أن �أمي كانت �أعظم الأمهات يف العامل.
وارت�سمت يف عينيه عالمة فخر ت�شبه� ،إن مل تكن �أكرب،
قال هذا
ْ
تلك العالمة التي ترت�سم فيهما وقت كان يتحدث عن َ
عظمة والده وما
كانت حية
كانت توجد وقت كان يتحدث عن �أمه “الب�سيطة ًّ
جدا” وقت ْ
ْ
ُتر َزق.
طلب مزي ًدا من ال�شاي.
ا�ستدعى طيفها كما كان ي�ستدعي ذاكرتها .رنمّ مو�سيقا الأغنية
ب�صوت منخف�ض يكاد ال ُي�س َمع ثم ردد الكلمات ُمغ ّناة قال بعدها:
80
�أجيئكِ حيث تكونني

ـ حني قررت �أمي العودة من �أمريكا �إىل �أر�ض الوطن ،بعد غياب
دام �أكرث من �ستة ع�شر عاماً �أقامت خاللها متنقلة يف بيوت �إخوتي الثالثة،
يرعونها ج�س ًدا ُمر َهقًا �أتعبته هموم ال�سنني وترعاهم بوجودها الثمني بينهم،
أردت
ح�شدت من �أجل ا�ستقبالها عد ًدا كب ًريا من الأقرباء والأ�صدقاءُ � .
ُ
�أن �أُ�ضفي على عودتها ج ًّوا من الرتحيب واالهتمام لأ�شعرها مبكانتها
االجتماعية يف الأ�سرة كونها �أكرب اجلميع �س ًّنا ،ولأ�شعرها مبكانتها عندي �أنا،
�أو�سط �إخوتي ،الذي �ساقت حججها منطقية عند مغادرتها �إياي قبل �سنوات
رابتة كتفي مبت�سمة من�سحبة من كونها عب ًئا ُيزاد على �أعبائي املتمثلة بزوجة
مقعدة منذ ع�شر �سنوات ،وطفلني يحتاجان �إىل رعاية وتفرغ ،واندماج ما بني
َد ْو َر ّي الأب والأم.
الحظت �إىل �أي حد و�صل رجائي لها ب�أن
وقتها� ،س�أ َلتني مبرارة وقد
ْ
تبقى:
بني املك�سور اجلناح ،عجو ًزا يقتحمها املر�ض مع
ـ �أحتتمل � َ
أنت ،يا ّ
تقدمها يف ال�سن؟
قالت وقد قررت
وقبل �أن �أجيب بالإيجاب املليء باحلما�س ْ
الذهاب:
ـ كثري هذا عليك ،كثري عليك!
وغادرت الوطن �إىل حيث �إخوتي ،حيث الأكرثية.
غرقت عيناه يف احلزن وك�أنه يو ّدعها للتو ،ثم ما لبثت نظرة فرح �أن
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غمرت وجهه:
ـ حني ِ
قررت العودة �إىل الوطن ،حم َل ْت �إيل �شي ًئا من �سعادة مل
�أد ِر كنهها بال�ضبط� .صحيح �أن م�س�ؤوليتي ،فيما يتعلق ب�أوالدي ،قد ذهبت
بزواجهما ومغادرة املنزل ،لكن واقع زوجتي امل َر�ضي كان ال يزال على ما
علي �أن �أرعى امر�أتني �إذن.
هو� .سيكون َّ
ونفذت
قررت ْ
كانت �أمي تعرف هذا وتعرف �أنني وحدي ومع ذلكْ ،
وحملت �إيل �شعو ًرا بفرح خفي ،بتبا ٍه� ،أتى من اختياري ال�صد َرـ امللج�أ،
الذي يبدو �أنه �آخر اختياراتها.
و�سرت بجوارها مرفوع
�سارت بني اجلموع كما الأمريةُ ،
يف املطارْ ،
الر�أ�س كمن ا�ستعاد كنزه ال�ضائع.
كان كل �شيء ُم َع ّداً لقدومها.
أفردت لها �أف�ضل غرفة يف البيت ،لها باب يف�ضي �إىل حديقة املنزل.
� ُ
طلبت من �أحد معاريف ممن
ومع �أن املنزل مل يكن بحاجة �إىل �إ�صالح ،فقد ُ
يعملون يف مهنة الدهان �أن يقوم ب�إعادة دهن الغرفة.
نعم! هي� ُأت لها كل ما يليق ب�أم عائدة حتمل البرَ كة وت�شيع الأن�س
يف �أرجاء املنزل اخلاوي.
اكت�شفت ،من خالل �أ�سئلة �أمي عن
ولكن  ..مل مت�ض �أيام حتى
ُ
املكان الذي تقيم فيه الآن وعن �إخوتها ال�صغار و�أبيها وقريتها اجلوالنية
اعتادت امتطاءه والذي تريدين �أن �أُ�سرجه لها لتذهب �إىل
والف َر�س الذي
ْ
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البيت قبل حلول الظالم لأن والدها �سيغ�ضب لو ت�أخرت� ،أن ذاكرة �أمــــي
وتوجد يف املا�ضي البعيد ،ما�ضي الطفولة وبدايات ال�شباب،
تغيب حا�ض ًراَ ،
و�أنْ لي�س من ثقة يف �إمكانية العالج ،فاملر�ض ناجت عن بلوغها من العمر ما
تدهورت
قارب الت�سعني ،والطبيب الذي اعتاد زيارتها ومتابعة حالتها التي
ْ
ا�ستهلكت عمرها ،و�أنها لن ت�ستجيب ملا نبذله من
�سري ًعا �أكد يل �أن �أمي
ْ
عجزت متا ًما عن الوقوف واجللو�س
حماوالت يف عالجها .و�أكد ،حني
ْ
واال�ستيقاظ وتناول الطعام ،رغم �أننا خ�ص�صنا لها امر�أة تالزمها ليل نهار
وممر�ضة تعودها �صباح م�ساء� ،أن الأعمار بيد اهلل ،و�أن على َمن يتقبل حقيقة
احلياة �أن يتقبل حقيقة املوت.
تنهد وكرر:
ـ كلنا يعتقد �أن �أمه �إمنا هي �أعظم الأمهات يف العاملِ � .أنت ،هو ،هي،
هم  ...و�أنا �أي�ضً ا.
ا�ستعاد �شريط ذكرياته .قطب:
ـ مل ن�سمع منها كلمة نابية واحدة ،مل تذ ّم �أح ًدا من النا�س مرة ،مل
ُ
ت�شك مرة ،مل تعرت�ض مرة ،مل تكن �أب ًدا �إال را�ضية ،تنتقل هنا وهناك بني
بيوت �أبنائها ،تهتم بحفدائها ثم ب�أوالد حفدائها ب�سعادة.
نظر �إيل مت�سائ ًال:
ـ ملاذا قررت �أمي العودة؟ �ألأنها �أرادت العودة �إىل الوطن؟ �ألأنها
�أرادت املوت قرب والدي؟ �ألأنها ا�شتاقت �إيل وحي ًدا �أعاين فجاءت ،كما
83
�أجيئكِ حيث تكونني

كل الأمهات يفعلنُ ،ت�س ّلي معاناتي؟ و�إذا كانت قد جاءت من �أجلي،
رحلت بهذه ال�سرعة؟
فلماذا ْ
�ألقى كوم �أ�سئلته يف فراغ الغرفة ،ويبدو �أنه مل يكن يريد �أجوبة
ٍ
احتماالت ت�أتي من غري م�صدرها الغائب.
عليها .مل يكن يريد �أجوبة
لكنه اكت�شف للتو جوابًا ل�س�ؤاله الأخري .اكت�شف جوابًا ا�ستطاع هو
�أن ي�ستنتجه من خالل ذهابها وعودتها ثم ذهابها.
ملعت عيناه ب�شدة:
ـ �أذك ُر ُحججها وقت �أرادت ال�سفر �إىل �أمريكا ،و�أت�صورها مغا ِدرة
هذه املرة �إىل الأبد ،م�ش ِفقة على املك�سور اجلناح الذي ما حت�سنت �أو�ضاعه
رغم ال�سنني ،بل زادت ،قائلة باللهجة ذاتها وباملنطق ذاته:
ـ �أحتتمل �أنت ،يا بني املك�سور اجلناح ،مر�ضً ا فوق املر�ض املنت�شر
حولك؟ كثري عليك هذا  ...كثري عليك.
و ...ان�سح َب ْت بر�شاقة.
�أكد:
ـ بر�شاقة!
وتابع:
ـ �أقمنا الإجراءات التي ت�سبق الدفنُ ،وط ِل َب مني �إلقاء نظرة الوداع
اقرتبت
كنت رابط اجل�أ�ش ،ثابت اجلِنان� ،أنفِّذ تق ُّبل فكرة املوتُ .
الأخريةُ .
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ونظرت �إىل وجهها .كان يعرب عن الر�ضا والهدوء وكان يك�سوه طيف
منها ُ
علي وقت كنت �أ�ستدعيها
ابت�سامة ر�ضية ت�شبه متا ًما تلك التي كانت ترد بها ّ
كنت �أت�أمل وجهها و�شفتيها حماو ًال معرفة �سر
ب�أغنيتي تلك؛ ت�شبهها متا ًماُ .
الإغراق يف الطم�أنينة وقت جذبني �أحد احل�ضور بعي ًدا عنها ،وقام بتغطية
وجهها.
�صمت حلظة...
َ
جذب الورقة ال�سمراء .رنمّ اللحن ،ثم �أ�سند ر�أ�سه �إىل راحتيه ،وم�سح
َ
دمعتني.
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�سهرة
ر�أ�س ال�سنة
الق�صة الثامنة

�أعلنت (ماما عفت) الع�صيان.
�صحيح �أنها جتاوزت الت�سعني ،و�صحيح �أن عيد ر�أ�س ال�سنة ال يعني
لها حفل رق�ص �أو تلقي هدية �أو قبلة منت�صف الليل ،ولكنه...عيد...نعم!
�إنه ـ يف النهاية ـ عيد.
جاء �إعالنها كربقية ا�ستنفار موجهة �إىل بنات �أختها الأ�صغر اللواتي
ربت �أمهن وربت �صغراهن ،وكان حاز ًما جاز ًما ال يقبل االعرتا�ض:
ـ �سهرة ر�أ�س ال�سنة هنا عندي يف بيتي املتوا�ضع هذا.
بع�ضهن مبت�سمات ابت�سامات �شاحبة
نظرت الأخوات الثالث �إىل
ّ
�سرعان ما فهمتها ال�سيدة التي بدت معامل جمالها القفقا�سي وا�ضحة على
وجهها النا�صع البيا�ض وجبينها العايل وعينيها ال�سوداوين وقامتها التي
يبدو �أنها كانت طويلة وانكم�شت بفعل ال�سنني.
تناولت فنجان ال�شاي ال�ساخن ٍ
بيد مرجتفة واحت�ست منه مقطبة:
�صحن.
ـ �ألف مرة قلت لكم ال تقدموا يل فنجانًا �أو كوبًا من دون ٍ
هرعت الفتاة ال�صغرى مرييام لإح�ضار �صحن من املطبخ ،وعادت
وهي تغلق الباب وراءها وهي تقفز حماولة تدفئة ج�سمها:
ـ يا لل�صقيع!
علقت ال�سيدة وهي ت�ضع فنجانها فوق ال�صحن:
ـ �صقيع طب ًعا ومن اجلنون �أن تفكرن باخلروج من املنزل غ ًدا لق�ضاء
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�سهرة ر�أ�س ال�سنة .و�إىل �أين تخرجن؟ �إىل مطعم ال تعرفن كيف طبخ
ٍ
تاركات الطعام النظيف اللذيذ هنا واملدف�أة
طعامه و�أنا�س غرباء ال تعرفنهم
امل�شتعلة والنوافذ املطلة من �أعلى منزل يف (حي املهاجرين) على مدينة
دم�شق املتلألئة الأنوار لي ًال ،وترتكن ـ �إىل كل هذا ـ العجوز التي انتظرت
اجتماعكن هذا �سنوات و�سنوات؟
وملا مل جتب الفتيات ،التفتت �إىل كرباهن ،وهي حمامية �أرملة يف
ال�سابعة والثالثني ،موجهة حديثها �إليها بعد �أن �أطف�أت جهاز التلفزيون:
ـ �أوالدك الثالثة يا بارعة عند جدتهم وخالهم يف القرية مما يعني...
وقطعت كالمها ملتفتة �إىل مرييام قائلة بلهجة �آمرة:
ـ �أ�ضيفي �إىل ال�شاي ملعقة من ال�سكر الأ�سمرِ.
ثم عادت لتكمل حديثها مع بارعة:
ـ مما يعني �أنك يجب �أن ت�ستغلي الفر�صة فتدللي نف�سك بعي ًدا عن
طلباتهم التي ال تنتهي ولن تنتهي ،ف�أمامك �سنوات طويلة تلهثني فيها كما
الثور من �أجلهم ،وهو ِ
حالك على كل حال مذ تويف والدهم قبل �سنوات.
راقت الفكرة للأرملة ال�شابة ،ووجدت �أختاها فيها منطقًا يخل�صها
بالفعل من توتر الإقامة مع ال�صغار لتجد نف�سها يف جمتمع الكبار الذي
تفتقده والذي ت�شعر ،يف هذه اللحظات بالذات ،كم هي بحاجة �إليه و�سط
اجلو العائلي الذي جمع ال�سيدات كما كان يجمعهن قبل �أكرث من خم�س
ع�شرة �سنة.
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قر�أت ماما عفت عالمات الإيجاب يف عيني ابنة �أختها الكبرية،
فانتقلت �إىل الأخت الو�سطى ال�سمراء ذات ال�شعر الأ�سود الفاحم والعينني
الوا�سعتني اللتني �أ�صغتا �سلفًا للأقوال املوجهة �إليهما والتي حتمل مفاج�آت
�أو ـ على الأقل ـ مالحظات غري عادية دائ ًما:
ـ �أما � ِأنت يا ح�ضرة الدكتورة ،فلن �أ�سمح �أن تنفقي كل ما ّتدخرينه
ِ
�صراخك الدائم �أمام �آالف الطالب يف
طوال ال�سنة من �أموال ناجتة عن
اجلامعة“ :قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل” ،لتذهبي يف رحلة حمقاء
�إىل بلد بعيد ال تعرفني فيه �أح ًدا ،وتقيمي يف فندق كله غرباء مع �صديقاتك
العوان�س اللواتي� ،إن ِ
ظللت وراءهنِ ،
�صرت مثلهن.
�أرادت الدكتورة �أن تعرت�ض .فتحت فمها ،لكن ماما عفت �أ�سكتتها
مبنطقها اخلا�ص وب�أدلتها الدامغة:
أنفقت ال�سنة املا�ضية ما كان ميكن �أن ي�شرتي ِ
ـ� ِ
لك �سيارة جديدة
�أنيقة بدل “ناقلة اجلند” التي تفخرين بق ّوتها ،ولكن ...من قال �إن الأ�ستاذ
اجلامعي يحتاج �إىل ناقلة جند؟ �أهو ذاهب �إىل معركة؟
مل تعلق ال�سمراء على املو�ضوع ،لكن بدا �شيء من حنق على
ت�شد ر�أ�س الفتاة نحوها مداعبة:
وجهها �أزالته ماما عفت بجملة منها وهي ُّ
ـ �صرنا نريد موع ًدا منك.
وملا �شعرت الفتاة بتلك العاطفة ال�صادقة وقد تخللت �أ�صابع خالتها
يف خ�صالت �شعرها الطويل ،قالت وهي تطبع قبلة على وجنتها املجعدة:
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ـ �س�أبقى...
ـ �ستبقني طب ًعا.
قالت ب�صوت متهدج وهي تبعد عنها ر�أ�سها بلطف وتلتفت �إىل
ال�صغرى التي كان من املفرت�ض �أن تبقى عندها �شهو ًرا لتتفرغ �أمها للمولود
خم�سا وع�شرين �سنة يف البيت الذي افتقد الأطفال
اجلديد ،لكنها بقيت ً
نتيجة زواج ماما عفت برجل عجوز تويف بعد ثالث �سنوات تار ًكا �أرملته
وحيدة تبحث عن �أن�س وجدته يف الفتاة التي مل تغادرها �أب ًدا:
ـ �أما مرييام ابنتي احللوة التي ربيتها مذ كان عمرها �سنة واحدة
و�صارت يف...
هرعت مرييام �إىل �أمها ،كما تدعوها ،لتداعبها ب�أن تغلق فمها براحتها
كي ال تعلن عمرها احلقيقي:
ـ ال تكملي ...ال تكملي...
�ضحكت الفتيات و�أبعدت ماما عفت عنها راحة يد ابنتها:
ـ ح�س ًنا و�صارت مرتجم ًة عتيد ًة تن�شر ح�ضارتنا الإ�سالمية والعربية
العظيمة بني �صفوف الغرب وتو�صلها �إليهم ب�أرقى الألفاظ االنكليزية ،فلي�س
لديها �أطفال تريد �أخذ �إجازة منهم ،وال م�شاريع �سياحية ،وال خطيب ،وال
زوج ،لي�س لها �إال �أمها كالعاد ِة...
�صفقت الفتيات ،وقالت الكربى بلهج ٍة خطابية:
ـ �آه ماما عفت� ...أنت كبرية العائلة و�أنت �أم العائلة و�أنت..
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قالت مرييام:
ـ امل�سموعة الكلمة �أب ًدا...
ع ّلقت الدكتورة بخبث:
ـ �شئنا �أم �أبينا...
نظرت ماما عفت بطرف عينها �إىل الدكتورة وابت�سمت رافع ًة كتفيها
بعدم اهتمام:
ـ لن �أعلق لكن...
�صمتت الفتيات و�أ�صغني متا ًما لل�سيدة التي وقفت يف مكانها حمنية
�شده بقدر ما ت�ستطيع وقالت:
ظهرها قلي ًال ،و�إن كانت حتاول ّ
ـ يجب �أال تن�سني جمل�س الأمهات عند �أجدادنا القفقا�سيني ،الن�سوة
كن يح�ضرن ذلك املجل�س ويناق�شن حياة
امل�س ّنات البعيدات النظر اللواتي ّ
�أوالدهن ويتحاورن لت�شريع العادات والتقاليد والقوانني �أي�ضً ا ،م�ستفيدات
بهن وما �سمعنه �أو ر�أينه عرب �سنوات حياتهن
من جتاربهن
وخرباتهن وما م ّر ّ
ّ
الطويلة..
ومع �آخر كلمة ،جل�ست ماما عفت وقد ر ّدت على ابنة �أختها من
تراثها ال�شرك�سي الذي تعتز به ّ
وتذكر به يف كل منا�سبة �أ�سلوب حيا ٍة يجب
�أال ُي ْهمل ،و�أعادت تعريف احلا�ضرات �أن �سالحها دائ ًما جاهز ،و�أن خنجرها
ال�شرك�سي� ،ش�أنها �ش�أن �شعوب �شمايل القفقا�س� ،سرعان ما ّ
ي�ستل.
نظرت الكربى وال�صغرى �إىل الدكتورة ولكزتاها طالبتني منها �أن
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تبت�سم من دون �أي تعليق فنفذت.
هتفت الكربى وقد �ساد املرح اجلو:
ـ دعوتك يا ماما عفت مغرية لنا جمي ًعا ...اليوم عيد ...اليوم
ال ريجيم ،ال حريرات ،ال فواكه ،ال خ�ضار� .إنني ،وبا�سم الفتاتني اللتني
ت�صغرانني �س ًّنا وبا�سم ال�سلطة الأخوية قررت ،كما كل النا�س� ،أن ِّ
نح�ضر
طوال نهار الغد من �أجل �سهرة الغد التي �ست�ستم ُّر حتى يرمح ال�ضو ُء على
خيوط جمنح ٍة م�شع�شع ٍة.
ٍ
معتربات �إياها جمل ًة فني ًة
�صفقت الفتاتان جلمل ِة �أختهن الأخرية
بامتياز ،بينما �صفقت ماما عفت لفكرة التح�ضري طوال نهار الغد من �أجل
�سهرة الغد.
كان نهار اليوم التايل حاف ًال بالفعل .دارت الفتيات يف الأ�سواق
املزدانة بالزينة واخرتن كل ما اعتقدن �أنه ُينجح ال�سهرة ،وكن يرددن وهن
ِّ
يح�ضرن التبولة واحللوى �أن ماما عفت ت�صلح ال �أن تكون واحدة من �أع�ضاء
جمل�س الأمهات ال�شرك�سيات ،بل �أن تكون زعيمة جمل�س الأمهات.
عندما �صارت ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،اجتمعن كلهن يف الغرفة
حيث املدف�أة.
كان املطر ينهمر بغزارة ،وكانت النار امل�شتعلة ترم ُز �إىل الراحة وتدعو
�إىل الدفء وال�سلوى.
ٍ
�صامتات جال�سات على ال�سجادة معتمدات
و�إذ التففن حول املوقد
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املرافق على ال ُّر َكب يت�أملن اللهب املندفع �أحمر كما لو �أنه �سر ال�سعادة
القادمة ،انطلقت الأخيل ُة ب�أمنيات ت�سبق ر�أ�س ال�سنة ب�ساعات وتتالقى يف
�أدعية �أن تتزوج الفتاتان العازبتان اللتان �شارفتا على الثالثني فقد �آن الوقت،
زوجا �صا ًحلا يرعى �صغار غريه من
و�أن ير�سل اهلل �أي�ضً ا لتلك الأرملة ال�شابة ً
غري ٍ
عقد نف�سي ٍة �أو اجتماعي ٍة.
ومع �أن فكرة الزواج الأخرية كانت هي الأ�صعب والأبعد ،فقد
احتفظت الأرملة ب�أمنية �أخرى ت�ستطيع �أن حتققها بكل ت�أكيد� ،أال وهي �أن
تفتح مكتب حماماة خا�ص بها بعد �أن �أنهت فرتة التدريب عند حمامية
ي�شبه وجهها وجه �سجان.
دقت ال�ساعة متام ال�سابعة والن�صف حني عال �صوت ماما عفت:
ـ هيا يا بنات ...اجلل�سة هكذا تدعو �إىل النوم .حتركن و�أح�ضرن
الك�ستناء وا�شوينها.
بد�أت حبات الك�ستناء تفرقع ،وبد�أت الأ�صابع الأنثوية تق�شر الثمار
الب ّنية وتقدمها �إىل ال�سيدة اجلال�سة على الكر�سي اخلمري حتاول ب�صعوبة
علك ما فرت منه معلقة:
ـ جدودي القفقا�سيون يعمرون وال يفقدون �س ًّنا وال ي�شكون مر�ضً ا،
ولو كنت يف موطني الأ�صلي لكنت مثلهم� .إيه ...ت ًّبا لأ�سناين وظهري ...
على كل حال ،يبدو �أن للأ�سنان عالقة باالحتفاظ بال�شباب .مرييام� ...أين
نظارتي؟ �أعطيني ذلك الكتاب الأزرق.
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ـ ماما عفت ...اليوم لي�س يوم قراءة� ...إنه يوم عيد ..هل ِ
ن�سيت؟
�س�ألت املحامية فتململت ماما عفت:
ـ كنت تقرئني يل كث ًريا عندما كنت عازبة .هل تذكرين كيف قر� ِأت
يل كتاب ال�شيخ والبحر يف ليلة ،وكتاب �أ�ساطري نارت ال�شرك�سية يف ليلتني،
ورواية ن�ساء �صغريات يف ثالث ليالٍ  ،و...
علقت مرييام:
ـ وكنت ت�سرتقني ال�سمع �إليها عندما تقر�أ يل م�سرحيات توفيق
احلكيم.
قالت ماما عفت:
ـ لطاملا �أحببت الثقافة.
علقت ال�سمراء وهي ت�سكب املخلوطة يف �صحون �صغرية:
ِ
فاعرت�ضت
ـ ولطاملا نبهتك الثقافة �إىل كل ما يجري حولك
ِ
واعرت�ضت حتى �سميناك ،و�أبلغناك طب ًعا( :ال�سيدة ال).
�أ�شهرت ماما عفت بر�شاقة خنجرها القفقا�سي للقتال ،وردت:
ـ لو مل �أكن (ال�سيدة ال) لكنت يف و�ضع ُمزر ي�شبه و�ضع والدتكن
التي ال تتقن َّفن االعرتا�ض حتى مل يح�سب زوجها وال كنائنها لها ح�سابًا.
االعرتا�ض يف حمله ،يا دكتورة ،موقف م�شرف ،وكلمة ال يف موقعها موقف
م�شرف.
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نظرت الفتيات �إىل بع�ضهن وهم�ست �إحداهن بحيث �سمعتها
�أختاها ومل ت�سمعها ال�سيدة:
ـ حما�ضرات مكثفة  ...يا له من عيد!
ورمت �إىل فمها بع�ض حبات الف�ستق قالت ماما عفت على �أثرها:
ـ �أريد ف�ستقًا...
قالت مرييام:
ـ م�ستحيل ...م�ستحيل �أن يقرق�ش فمك حبة ف�ستق واحدة ولي�س
فيه �إ ّال ثالثة �أو �أربعة �أ�سنان.
ـ ال م�ستحيل.
قالت ماما عفت و�أ�شارت �إىل الدكتورة:
ـ �أح�ضري من املطبخ الهاون النحا�سي من حتت املجلى.
اعرت�ضت املحامية:
ـ ماما عفت الف�ستق لي�س �ضرور ًيا...
ـ يا �أ�ستاذة� ،صديقي غا�ستون با�شالر �صاحب كتاب النار الذي
�أقر�أه كلما كنت وحدي يقول� :إن من �ش�أن غزو غري ال�ضروري �أن مينحنا
�إثارة روحية �أكرب مما مينحنا �إياها غزو ال�ضروري لأن الإن�سان خملوق الرغبة
ال خملوق احلاجة.
ا�ستغرقت املرتجمة والدكتورة يف ال�ضحك بينما علقت املحامية:
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ـ غا�ستون با�شالر؟ �آه غا�ستون با�شالر يفتح �أبواب الفرح وال�سعادة
والنزهات وال�صداقة واحلب...
هتفت ماما عفت:
ـ �أريد ف�ستقًا فال تدافعي عن �أختك� .أعرف �أن الدنيا برد و�أن
الذهاب �إىل املطبخ ي�شبه الذهاب �إىل الثالجة ،ولكن �أ�شعر برغبة يف �أن
�أ�شارككن يوم العيد هذا ...هيا.
وحني عادت الدكتورة بالهاون النحا�سي الثقيل ،راحت املرتجمة
تلقي فيه حبات الف�ستق ،بينما طلبت ماما عفت من املحامية املعرت�ضة �أن
تتمهل قائلة ب�صوت متهدج:
ـ على مهلك ..على مهلك� ..أعرفك� ..أنت مت�سرعة� ..أريد م�سحوق
الف�ستق ناع ًما كما ...كما الن ّعومة..
هتفت مرييام وقد �أ�شرق وجهها بابت�سامة م�ضيئة:
ـ �آه! الن ّعومة  ...م�سحوق الق�ضامة ال�صفراء التي كنا نخلطها
بال�سكر...
قالت الدكتورة:
ـ مل �أعد �أ َر منها يف الدكاكني.
�س�ألت املحامية �أختها:
ـ ولو ر�أيت ا�شرتيت؟
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ـ مل ال ؟
�ضربت املحامية كفًّا بكف:
ـ ال�شهادات ال جتعل املرء كب ًريا يبدو �أنك ما زلت طفلة.
هتفت ماما عفت:
ـ دقّي  ..ال داعي لأن ت�ؤ�شري ِ
بيديك وك�أنك �أمام الق�ضاء ...مل
تفتحي مكت ًبا بعد ...ه ّيا � ...أريد م�سحوقًا ناع ًما.
ـ حا�ضر.
ويف الوقت الذي كانت حبات الف�ستق تدق يف الهاون النحا�سي،
طلبت ماما عفت �أن يفتح التلفزيون ملراقبة ما يعر�ض على �شا�شته يف هذا
اليوم املميز .وملا مل يكن من املمكن �أن يعرت�ض �أحد على طلباتها� ،أُ�شعل
التلفزيون واتك�أت النظارات البي�ضاء الكبرية التي تعود �إىل �أيام االحتالل
الفرن�سي على �أنف العجوز التي اعرت�ضت ب�سرعة وبعنف على م�شاهد
الرق�ص ال�شرقي ماد ًة �سبابتها باجتاه ال�شا�شة:
رق�صا؛ هذه قلة �أدب .الرق�ص احلقيقي هو الرق�ص
ـ هذا لي�س ً
ال�شرك�سي :حمرتم ،محُ ٌ
املحجب ُة
افظ ،محُ ت�ش ٌم ،ت�ستطيع فيه حتى الفتاة َّ
�أن تنزل �إىل ال�ساحة وترق�ص باعتزاز .للرق�ص عالقة بالفرو�سي ِة والقتال ال
بالعري واله ِّز الفاح�ش.
ِ
تناقلت الفتيات ٍ
نظرات �سريعة تنبئ �أنهن ي�سمعن هذه اجلملة للمرة
الألف حتى كان با�ستطاعة �أية واحدة منهن �أن َ
تكمل ما �أكملته ماما عفت
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قائلة:
الطبل الهمجي هذا ب�أحلان الأوكورديون وهو
ـ ال ميكن مقارنة �ضرب ِ
�شن ال�سريعة املزغردة �أو...
يعزف �أنغام الزفكوه احلاملة �أو �أنغام ال�شَّ ْ
وكان با�ستطاع ِة �أية واحدة منهن �أن تتنب�أ باحلركة التي �سوف تلي
أنغام كلها وتتلخ�ص يف رفع ماما عفت ر�أ�سها عال ًيا حتى يكاد �أنفها
َت ْعدا َد ال ِ
ي�صل ال�سقف وهي تقول:
ـ مل تكن املرة الأوىل التي رق�صت فيها ،لكنها كانت املرة ال َ
أجمل
والأ�شه َر .نزل (احلاتيكاقوه) ـ منظم احلفل ـ ودار يف احللبة دورتني وقد
نزلت
انطلقت ال ُّ
أكف بالت�صفيق الإيقاعي .وعند منت�صف الدورة الثانية ُ
وقد تطايرت �أطراف ثوبي املطرز و�أنا �أدور ،وخفقت �أطراف الأكمام الوا�سعة
ترف ك�أجنحة حمام ،وهفهف �شايل ال�شفاف املثبت على قبعتي ال�صغرية
ال�سوداء املو�شاة بتطاريز من خيوط الف�ضة ،ودرت دورة كاملة وال�شاب بجانبي
�إىل اخللف قلي ًال يده القوية ممتدة قري ًبا من كتفي دون �أن تالم�سها ،وخنجره
ال�شرك�سي معلق يف منت�صف خ�صره والقلبق الأ�سود يظلل حاجبيه مائ ًال
نحو �أذنه الي�سرى ..ورق�صنا ورق�صنا ورق�صنا...
هنا كانت احلكاية تتوقف يف كل مرة� .أما ما بعد الرق�ص ،فحكاي ُة
حب مل يتوج بزواج الفتاة احل�سناء بال�شاب الأ�شق ِر الطويل العري�ض
املنكبني الذي �صار عجو ًزا �أ�شيب ال�شعر واحلاجبني وما زال حتى اليوم مير
حتت �شرف ِة بيتها فتتباط�أ خطواته وتت�سع ابت�سامته ثم يتابع طريقه على �إيقاع
عكازه على الر�صيف مرافقًا ب�إيقاع عكازها داخل البيت.
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انتبهت �إىل حديث عيونهن اخلبيث ،فقطبت حاجبيها وعادت
لت�صدر �أوامرها:
ـ �أ�ستاذة� ...أعطيني ما دققت �إن َن ِع َم .ال �أريد ق�شو ًرا بني امل�سحوق...
مرييام �أريد ما ًء.
نه�ضت مرييام� ...أح�ضرت املاء والكاتو والتبولة وكو ًما من ال�صحون
واملالعق وال�شَّ ْوك وو�ضعتها كلها على الطاولة قائلة:
ـ هيا  ...فلت�أكل كل واحدة ما تريد..
ـ ولكن ال�ساعة ما زالت الثامنة.
اعرت�ضت الدكتورة ،ف�أجابت ماما عفت:
ـ ق�صوا الكاتو و�إ ّال ذابت الكرميا بفعل النار.
قالت مرييام:
ـ وذبل البقدون�س يف التبولة.
ويف التا�سعة كان كل �شيء قد انتهى مبا فيه جلي ال�صحون وتنظيف
ال�سجادة وم�سح الطاولة .وعادت الفتيات يتحلقن حول املدف�أة ومرافقهن
على ركبهن وقد ذبلت عيونهن و�صمتت �شفاههن التي تثاءبت كث ًريا.
وبعد ن�صف �ساعة ،رنت �ساعات البيت القدمية كلها تعلن عن
التا�سعة والن�صف ،فنه�ضت ماما عفت وقد �أطف�أت جهاز التلفزيون:
ـ �أف�ضل ما يفعله الإن�سان يف مو�سم الربد هذا �أن يند�س يف فرا�شه
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وينام .يبدو �أن ال برامج مهمة يف التلفزيون .ما ر�أيكن ،يا بنات� ،أن ننام؟
انتبهت الفتيات �إىل ال�سيدة التي وقفت تنتظرهن متكئة على
عكازها ،فنه�ضن قائالت ب�صوت واحد:
ـ طب ًعا ننام  ...باي باي �أيتها ال�سنة الرائعة!
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�ضجيج

الق�صة التا�سعة

ـ نعم ! حتتاج الكتابة عندي �إىل طقو�س معينة �أهمها الهدوء.
�أعلنت ل�صديقتها الآتية يف زيارة ملبية نداءها الهاتفي امل�ستعجل،
ظانة �أن م�شكلة عظيمة تعرت�ض �صديقتها التي مل ُ
ت�شك يو ًما من معانيات
متعارف عليها بني النا�س عامة وال�سيدات خا�صة� ،سواء يف تربية الأوالد �أو
التعامل مع الزوج ،بل كانت همومها عجيبة غريبة ال يح�س بها الآخرون،
و�إن لفتتهم �إليها برموا �شفاههم م�ستغربني ما ي�سمعون.
ارت�شفت جرعة من ك�أ�س ال�شاي ال�ساخن بعد �أن �أ�ضافت �إليه بع�ض
احلليب ،و�أ�صغت �إىل �صديقتها التي بدت التعا�سة يف عينيها وا�ضحة والتي
راحت ت�شكو:
ـ اعتقدت حني �سكنت يف هذا البيت منذ �شهرين �أنني حللت
م�شكلة ذلك احلالق الغليظ �أبو فار�س ،الذي �أرهق �أع�صابي طوال ال�صيف
ب�أغاين اله ّوارة التي كانت تلعلع يف �سماء احلارة التي اعتقدنا ـ للوهلة
الأوىل ـ �أنها راقية ت�صلح للإقامة �سنتني �أنهي فيهما بحث الدكتوراه ،و�إذ
ب�أبي فار�س ،ميَترْ �س يف �أول احلارة على م�صطبة منزله وحمله وي�صر �أن يطرب
كل النا�س يف كل الأوقات� ،شاءوا �أم �أبوا ،حتى �صار عندي مر�ض ا�سمه
اله ّوارة.
طب ًعا ال �أن�سى �سهرات اجلريان على ال�سطح املجهز بكل م�ستلزمات
الراحة َ
و(الك ْيف) من كرا�س وطاوالت وعري�شة عنب و(باربكيو) ،والتي
متتد طوال الليل مطبلة مزمرة دابكة م�ستعملة �آخر ما تو�صل �إليه العلم
الكهربائي يف �إي�صال ال�صوت حتى �إىل الآذان التي تعاين �صم ًما.
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كانت �سهراتهم حفالت تعذيب تكاد ال تنتهي واحدة حتى تبد�أ
�أخرى ،واملنا�سبات كثرية :والدة �سيدة البيت �أو �إحدى اجلارات ،عيد
ميالد ،جناح ،خروج من م�ست�شفى ،والدة قطة البناية ،قرار �سفر ،عودة
من �سفر ،وكل ما يخطر �أو ما ال يخطر ِ
ببالك �أن يكون منا�سبة ت�ستحق
االحتفال.
املهم...
خرجنا من احلي دون �أن نلتفت �إىل الوراء .وكنت �أردد �أن من
�أهم ميزات �أن ال يكون ِ
لديك منزل ُملك� ،أنه ميكنك �أن جتمعي �أغرا�ضك
وتغريي املكان والنا�س �إىل مكان �آخر ونا�س �آخرين .وكنت �سعيدة باكت�شاف
هذه النظرية املذهلة ،خا�صة و�أنا �أ�سكن ـ هذه املرة ـ يف بيت على الطريق
العام حيث ال ميكن حلالق �أن ميرت�س يف �أول احلارة فيجربنا على الإ�صغاء
ال�سطح لتحويله �إىل م�سرح
ي�صعد �إىل
وفق ذوقه ،وحيث ال ميكن لأحد �أن َ
ِ
احتفال �إال �إذا �أح�ضر �س ّل ًما وغامر بحياته وهو يت�سلق طاقة مفتوحة �صغرية
يف �سقف الدرج �إىل امل�ساحة املزروعة باخلزانات والـ”ال�ستاليتات” ،التي
باتت من م�ستلزمات احل�ضارة.
قلت لنف�سي:
جما جد ًّيا �أنهي فيه درا�ستي التي ّمطها الروتني
ـ يجب �أن �أ�ضع برنا ً
و�إهمال �أ�شخا�ص ال يعني لهم وقت النا�س متا ًما كما ال يعني ذوق جمهور
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احلارة لأبي فار�س وجلريان ال�سطح �شي ًئا .وها �أنا ذا قد انتهيت من �أبي فار�س
و�سهرات ال�سطح.
�أتعرفني ما حدث؟
لقد حولت ال�صالون البعيد عن �ضجة غرف �أوالدي والتلفزيون �إىل
اخلارجي امل�ستقل لغرفتي وامل�ؤدي
غرفة نوم ودرا�سة ،وغاب عني �أن الباب
َّ
�إىل �صحن الدرج �سيكون �أ�سو�أ من �صوت التلفزيون وم�شاجرات الأوالد
التي �أقدر بب�ساطة ال�سيطرة عليها.
واكت�شفت ،هذه املرة� ،أن اجلريان هنا كجريان ال�شاعر حممود
�سامي البارودي ،لديهم جيو�ش من الأطفال الذين قرروا اللعب على الدرج
�صباح م�ساء ،واختلطت عندهم �أوقات النوم و�أوقات اال�ستيقاظ ف�إذا هم
م�ستيقظون �أب ًدا ،ي�ضعون ب�سا ًطا �صوف ًّيا ً
�سميكا يف �أعلى درجة ويتزحلقون
�إىل �آخر درجة ،وي�صفقون ،وي�صفرون ،ويبكون ،وي�ضحكون ،و�...آه.
يا حممود �سامي البارودي� ،أعجز عن قول ال�شعر �أنا ،و�أمتنى ـ كما
فريوز ـ لو �أقدر على هذا مع تغيري الهدف ،فهي تريد �أن تن�شد �شعر حب،
و�أنا �أريد �أن �أهجو.
�أفتح الكتاب� ،أفت�ش عن �أحد عانى ما �أعاين.
�أقر�أ:
�إىل اهلل �أ�شكو طـول ليلي وجـــــار ًة
تبيت �إىل ِ
ال�صـباح ب�إعـــــوالِ
وقت
ُ
ِ
104
�أجيئكِ حيث تكونني

َ
فيهِـم
لـــها ِ�ص ْب َي ٌة ال
بــــارك اللـــ ُه ُ
بــاح النــوا�صي ال َي َنـ ْم َن على حالِ
ِق ُ
�صـــوارِخُ ال يهد�أنَ �إال مع ال�ضـــ ُـحا
مـــن ال�شَّ ـ ِّر يف ٍ
من اخلـ ِري ممِ حالِ
بيت َ
بينــهم ـ
تـــــرى بينهم ـ ياف َّرقَ اللـ ُه
ْ
ياح َي ْ�ص َع ُد ال َف َل َك العايل
َ
لهــــيب ِ�ص ٍ
كــــــــ�أنهم ـ مما تنـــــاز ْع َن ـ �أَك ُل ٌب
حني امل�سـا ِء ـ برئبـالِ
ْـــن ـ على ِ
ُط ِرق َ
عـــ ْت لــــها
َفه
ْ
ِـــــــــج َن ِه ْيج ًة ُف ِّز َ
�ســـهل و�أجبالِ
كــالب القُرى مابني
ٍ
ُ
املهم ،ياعزيزتي� ،أنني �شعرت �أنني ل�ست وحدي يف الهم ،ورحت
�أدعو مع �صديقي ال�شاعر دعوته يف بيته الأخري من الق�صيدة:
من َل ُد َ
نك تــ�صبرُّ ًا
رب َه ْب يل ْ
فيا ُّ
على ما �أقا�سيـــه وخـــذ ُه ْم بزلزالِ
�أطرقت ،ثم تابعت:
ـ طب ًعا ما كانت الدعوة لت�ستجاب �إال حني خرجت �صارخة
يف وجوههم عاب�سة وقلت ب�صوت �سمعه �أهلهم :يا جماعة �أريد �أن �أقر�أ
105
�أجيئكِ حيث تكونني

و�أكتب.
طب ًعا ،ولئال تعتقدي �أن الأهل يهمهم حايل ،فقد ظل الأوالد على
حالهم ولكن ب�صوت �أخف قلي ًال.
�س�أ ْل ُت ال�صديقة:
ـ ح�س ًنا ،وما امل�شكلة التي تعانني منها اليوم؟
�أجابت:
ال�س َك َلمبو).
ـ �أعاين من م�شكلة ا�سمها الـ َّ
لي�ستا َّ
(�س َك ْ
ـ نعم؟
ِ
�سمعت .والـ (�سكلي�ستا) هذا بائع ذرة م�شوية اختار الر�صيف
ـ كما
املقابل لغرفتي مكانًا ا�سرتاتيج ًّيا للبيع ،وطوال فرتة امل�ساء ينادي وب�أعلى
�صوته( :بي�ضة ور َّيانة يا درةَ ،ع ال�سكلي�ستا اال�سكلمبو) .ويف الأيام الأخرية،
�صار يرفق نداءاته املتوا�صلة ب�أغاين الهوارة التي �سبق و�أن هربت منها
م�ستخد ًما التقنيات الكهربائية املتطورة التي تو�صل الأ�صوات �إليك حتى
ِ
�سددت �أذنيك بالفلني ،فيهدر الطبل والزمر وك�أن جي�ش جنكيز خان �أو
لو
هوالكو يجتاح املنطقة.
ولهذا ال�سكلي�ستا ـ والعياذ باهلل ـ �أ ٌّم ت�شبه فيما ت�شبه جارة يل
كانت ت�سكن يف بريوت يف طريق اجلديدة ا�سمها �أم ب�شري ،لها نارجيلة
دائمة اال�شتعال ول�سان ب�سبع فرا�شات كما تقول العامة ،وويل ملن يعلق
بل�سان هذه �أو تلك ،ف�سرعان ما ت�ضع الواحدة منهما قب�ضتيها على جانبي
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خ�صرها وتقف تردح كن�ساء ال�شوارع املدربات ،وهذا ما جعلني �أتردد قبل
�أن �أ�ست�أذن الـ (�سكلي�ستا) �أن يخف�ض �صوت الهوارة ،خا�صة و�أن �أمه �ضربت
بع�صا غليظة لأنه �أوقف �سيارته �أمام منقل الذرة
رج ًال عمالقًا قبل يومني ً
اخلا�ص بابنها وقطع رزقه طوال ذلك امل�ساء.
لقد هربت من حفالت ال�سطح ،ومن (�أبو فار�س) وخففت نو ًعا ما
من �أ�صوات �أوالد اجلريان ،فماذا �أفعل بهذا الـ (ال�سكلي�ستا)؟
ملن �أ�شكوه؟
�ألل�شرطة؟
�إنه �شرطي!
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الي!!!
َج َط ْ

الق�صة العا�رشة

اجتمعت ن�ساء حي “كعب ال�ضيعة” على م�صطبة َ�س َتناي التي
متتد على طول جدار غرفتها اخلارجي ،والذي يبلغ حواىل ثالثة �أمتار ،والتي
يتقن قراءة
تت�سع لأكرث من �ست �أو �سبع ن�ساء من الأرامل العجائز اللواتي َّ
الطق�س ،فيالحقن ال�شم�س �شتاء والظل �صيفًا ،عاقدات اجتماعات يومية
متعددة يناق�شن فيها �أمورهن اخلا�صة و�أمور �أهل احلي وال�ضيعة �أي�ضً ا .ورمبا
ُطرح مو�ضوع ا�ستمر نقا�شه �أيا ًما ،وتبودلت فيه وجهات النظر من خمتلف
زواياها ،وح�سب املنا ِق�شات اللواتي ينتمني �إىل جن�سيات خمتلفة و�أديان
خمتلفة ،واللواتي جمعتهن ال�ضيعة يف زيجات رمبا كن فيها موفقات ناجحات
ورمبا ال.
على كلَ ،من يعرف والرجال ـ كما معظم الرجال ـ غادروا احلياة
تاركني �أراملهم ين�ضممن �إىل املجموعة التي يكرب عددها؟
ولي�س ات�ساع م�صطبة َ�س َتناي هو ال�سبب الوحيد الذي يجعلها مكانًا
مهما لالجتماع ،فموقعها ممتاز �إذ تقع على زاوية ال�شارع بحيث ميكن للن�ساء
ًّ
�أن يلتقطن كل وا�صل �إىل احلي �أو ما ٍّر منه �أو مغادر �إياه.
(�أم عبده) ،بـ (قمطتها) املعرقة ال�صغرية و�شعرها الطويل الف�ضي
املربوط الذي يغطي �سل�سلة ظهرها ،نظرت ب�سرعة �إىل ال�ستااليت الذي
زين قبل �أ�سبوع فقط �سطح بيتها الطيني ،وقالت مفتتحة االجتماع الليلي
رادة على تهنئة الن�ساء به بلهجتها الزحالوية التي مل تتغري رغم زواجها
ب�سوري منذ حواىل خم�سني �سنة:
ـ واهلل �أنا ما كان ّبدي ّ
نركبو ،يحرق ب ُّيو.
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و�شدت �صليبها الذهبي الكبري خم ِّل�صة �إياه من �شعرات طويلة
بي�ضاء علقت به.
َ�س َتناي� ،صاحبة امل�صطبة ،قالت ر�أيها ب�صراحة معهودة فيها
وباخت�صار �شديد �أي�ضً ا ،وبلهجة عربية ثقيلة بع�ض ال�شيء ،فهي �شرك�سية
من اجلوالن وقد جاء بها حظها ـ الذي مل تعرف حتى اليوم �إن كان ح�س ًنا
�أو غري ح�سن ـ �إىل هذه القرية وقت تزوجت منذ �أكرث من �أربعني �سنة عرب ًّيا
يختلف كث ًريا عنها ،قوم ًّيا وعادات وتقاليد ،وكان �أن غادر ال�ضيعة �إىل بلد
حدا لعدم االتئالف ،منف ًذا املثل
خليجي ليمار�س مهنة التدري�س ،وا�ض ًعا ًّ
ال�شعبي القائل“ :الذي ال ي�أخذ من ملته ميوت بع َّل ِته” ،تار ًكا �إياها يف بيت
وكن يعتربنها
�أهله القدمي ،فان�ضمت �إىل جمموعة الأرامل من�سجمة معهنَّ ،
فع ًال واحدة منهن.
ملعت عيناها الوا�سعتان اخل�ضراوان وت�شربت وجنتاها باللون الزهري
الغامق وعلقت:
ـ عندما تكرث املحطات ي�ضيع الإن�سان وال يتابع �أي م�سل�سل� .أنا
� ِّ
أف�ضل �أن يكون لدي حمطة �أو اثنتان.
قالت قريبتها �أم نارت ،وهي �أرملة �شرك�سية جوالنية جتاوزت الثمانني،
ومتتاز بذكاء فطري �شديد وبانتباه ِ
مده�ش وبثقافة ذاتية الفتة:
ـ �إذا كانت املحطة جيدة وتنقل �أخبا ًرا طازجة ،ف�أنا ال �أمانع �أن يكون
عندي واحدة فقط .ولكن �أف�ضل �أن يكون هناك الكثري من املحطات لأختار
التي تنا�سبني.
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وح�سنت �إي�شاربها الأخ�ضر الذي ينعك�س لونه على لون عينيها
َّ
الع�سليتني ال�صغريتني ،وقالت بحما�س:
ـ يعني ..يوجد حمطات ،ما �شاء اهلل ما �شاء اهلل ،تنقل الأخبار كل
حلظة بلحظتها بحيث �أح�س �أنني يف �أر�ض املعركة يف ال�شي�شان و�أنني �أراقب
ما يحدث بالتفا�صيل .البارحة ر�أيت ختيا ًرا �شي�شان ًيا �أكرب مني يقف وعلى
ر�أ�سه القلبق ي�شاجر جنود الرو�س الذين وقفوا يدققون يف الهويات مانعني
رجال ال�شي�شان ـ من العا�شرة حتى ال�ستني ـ من املرور .ت�صوروا ...من
العا�شرة حتى ال�ستني.
يكن ما تقوله يعنيهن،
الأرامل مل يفهمن متا ًما ما قالت �أم نارت ،ومل ْ
اللهم �إال َ�س َتناي التي متتمت ب�صوت منخف�ض:
ـ قرارات تذل الرو�س لو يجيد العامل قراءتها.
�أم نارت ابت�سمت ل َتجا ُوب ابنة قومها ،ثم نه�ضت معتذرة عن �إكمال
ال�سهرة لأن ابنها وكنتها �سيزورانها بعد قليل.
خ�شفة ذات الوجه امل�ستدير والعينني امل�ستديرتني والفم الرقيق
ال�صغري والتي جتاوزت ال�ستني ومازالت مليئة بالن�شاط� ،أوقفت �أكل البزر
الأبي�ض الذي حت�شو بها جيب ثوبها الطويل وقالت بحما�س معهود فيها:
ـ وحياة العدرا وي�سوع� ،إن بقي بعمري يوم ،يجب �أن � ِّأركب واح ًدا.
يا �شحارنا�...أنبقى على حمطة واحدة والنا�س تلعب باملحطات لع ًبا؟ ناق�ص
نرجع للتلفزيون الأبي�ض والأ�سود.
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وراحت تقدم للن�ساء كفها املليء بالبزر ،ورحن ي�شكرنها �آخذات
منها وبادئات بتقنيات الت�سلية :البزر الذي �سوف جتلب الن�ساء منه الكثري
املتنوع حني حتمى ال�سهرة.
�أكملت ب�صوت فيه الكثري من اخلطابة والن�صح وعيناها ال�صغريتان
تدوران على الوجوه امل�صغية:
ـ �أختي �أم اليا�س ت�سلت به كث ًريا بعد �أن تزوج �أوالدها وبقيت هي
واخلتيار الذي ينام قبل الدجاج .على كل حال ،ال حت�سبنْ َ �أن الـ(دو�ش)
يكون �أح�سن كلما كرب� .أختي قالت �إن (الدو�ش) لي�س هو املهم ،املهم
الإبرة .مهمة الـ (دو�ش) ،يعني ال�صحن ،فقط �أن يجمع الأ�شرطة ،فهو فقط
ال�صحن؟
�صحن ال راح وال جاء� .أال ترينه ي�شبه
َ
�أم حممد التي مل تتجاوز الأربعني والتي ترملت قبل �ستة �أ�شهر
فقط ،جمعت �أطراف جالبيتها املخملية البنف�سجية وو�ضعتها بني فخذيها
ال�سمينني ،وجل�ست بعد �أن كانت واقفة ،وكان جلو�سها يدل على �أهمية
اغمق لون ب�شرتها البني فبان ك�أنه اختلط
احلديث الدائر ف�أعلنت بقهر ،وقد ّ
باللون الكحلي:
ـ اهلل يط ّبق على قلب الذي اخرتع الـ (دي�ش).
ونظرت �إىل خ�شفة بتعالٍ :
ـ (دي�ش) يا �ست خ�شفة يعني �صحن باالنكليزي.
خ�شفة مل يهمها ت�صحيح �أم حممد ،فقالت:
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ـ دو�ش ،دي�ش ،ال يهم.
وا�ستدركت:
ـ �صحيح� .أنت معك (بكاروليا).
هنا تدخلت �أم زكريا الأرملة املعتقة التي ت�ستطيع ـ رغم ثقل �سمعها
ـ �أن تلتقط طرف �أي مو�ضوع وتديل بدلوها فقالت:
ال�ص َطالن .ابني يظل طوال
ـ يق�صف عمر َ
ال�ص َطالن ويللي اخرتع ّ
ال�ص َطالن؟ لأنه ي�صطل
جال�سا �أمامه كامل�صطولِ .م ْن �شي قليل �سموه َّ
الليل ً
النا�س.
وعا َد احلديث �إىل �أم عبده:
ـ واهلل يا جماعة له ح�سنات لأنه يرينا الكثري من امل�سل�سالت
والأفالم العربية ،ومثل ما قالت �أم نارت الأخبار الطازجة ،وهي ال تهمنا
كث ًريا نحن الن�ساء ،ولكن  ...له م�ساوئ.
انفعلت �أم حممد:
ـ كله م�ساوئ .ابني عمره خم�سة ع�شر عا ًما ،وبدل �أن ينام ويرتاح
�صباحا ن�ش ًطا ويذهب �إىل مدر�سته ،يظل طول الليل حام ًال
لي ًال لي�ستيقظ ً
(�س َطالي)� .أحيانًا �أ�ستيقظ عند �صالة الفجر ف�أراه
(التلفون) يك ّب�س بالـ َ
يبحلق.
قالت خ�شفة م�ستنكرة:
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ـ يبحلق؟ انتبهي جارتنا .يقولون فيه �أفالم (ما بت�سوا).
قالت �أم حممد:
ـ �أنا الإبرة عندي عربية.
قالت خ�شفة:
ـ عربية وغري عربية ...اهلل يجرينا.
هنا قربت �أم عبده ر�أ�سها من الن�ساء وهم�ست كمن يف�شي �أعظم
الأ�سرار:
ـ فع ًال �صحيح ...يوجد �أفالم ما بت�سوا ،و�أنا �أظل فايقة متل القردة
حتى �أراقب البنات اهلل ي�سرت عليهن .قولوا عبده جم َّوز وال يهمه هكذا
مناظر� ،أما البنات ...واهلل يا جماعة ،من يوم ما دخل دارنا ،ك�أن عد ًوا دخل.
حتى �سهراتي هنا ما عدت �أهن�أ بها ،فعندي مراقبة.
وح�سمت �ستناي املوقف:
ـ واهلل ،الذي يريد �أن يربي �أوالده ب�شكل جيد ،عليه �أن يراقب ماذا
يح�ضرون وماذا يقر�أون و َمن يعا�شرون.
تنهدت الن�ساء كلهن ،و�شكرت الكثريات منهن اهلل �أن زمن الرتبية
واملراقبة عندهن قد انتهى بت�سليم �أوالدهن �إىل بيوت الزوجية ،بينما بدا
الهم يف عيون اللواتي مازال يف البيت عندهن �أوالد وبنات.
وعندما انت�صف الليل يف ذلك اليوم ال�صيفي احلار وهبت ن�سمة
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عليلة من جبل ال�شيخ ،نه�ضن �إىل بيوتهن حامالت كل واحدة طراحتها
ال�صغرية التي ت�ضعها حتتها على امل�صطبة .واتك�أت العجوز ال�ضيفة َه َنا َء ْت
على ذراع �أختها �ستناي للدخول والنوم ،لكنها وقفت مت�سمرة يف مكانها
وقد انتبهت ،بعد الإ�صغاء التام �إىل احلديث الذي مل ت�شارك به� ،إىل �أن
ال�ستاليتات مزروعة على كل �أ�سطح البيوت القروية العتيقة ،تلمع حتت
�ضوء القمر .ويبدو �أنها ا�ستنكرت الظاهرة ،من وجهة نظر مدينية ،وهي التي
عا�شت حياتها يف املدينة ،ورمبا من وجهة نظر ابنة احلمو جتاه ما ميت ل�صهرها
ب�صلة ،و�أرخت بثقلها على ذراع �أختها التي كادت تت�أوه:
الي.
ـ �شويف �شويف ...بيوت ال َّل ُّبون كلها فوقها َج َط ْ
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إنها...حرب متوز
�
ُ

الق�صة احلادية ع�رش

�أخربين عماد ،وهو فتى يف ال�سابعة ع�شرة ،بعد انتهاء حرب �إ�سرائيل
الأخرية على لبنان ،قال:
�أذكر �أنه كان يوم ٍ
�صيف متوز ًّيا �أغرب اللون ،كثيف الرطوبة ،حار الهواء،
ينقط مع كل قطرة َع َرقٍ من الأج�سا ِد ُ
قنابل متنوعة الأ�شكال والألوان
والأفعالُ :ت َك ِّ�س ُر ،تحُ َ ِّط ُم ،ت�سحق عظام الأطفال والن�ساء وال�شيوخ وتقهقه
ِ
قوي فيطعن زوجته و�أمه و�صغاره.
بحقد َمن ال يقوى على جمابه ِة ٍ
رجل ٍّ
 

�أذكر �أنه كان يوم ٍ
�صيف متوز ًّيا �أغرب اللون ،كثيف الرطوبة ،حار
الهواء.
احلرب فيه قد بد�أت عنيفة منذ �أيام ،و�أن َ
القليل القليل
و�أذكر �أن َ
من الأ�شياء قد حمل ُتها و�أمي و�أختي �سارة وغادرنا بيتنا يف ال�ضاحية اجلنوبية
أيام،
للعود ِة �إليها بعد يوم �أو يومني ،وطال الزمان ،وتكد�ست الأيام فوق ال ِ
وتعد الباقي من
وكانت �أمي ـ يف حلظات وحد ِتها ـ تخرج حقيب َة يدها �س ًّرا ّ
وتب�سم �إذ تهم�س يل �أو لأختي:
النقود ُ
ـ �سيكفينا ما معنا �أ�سبو ًعا لو تق�شَّ فنا.
لو تق�شَّ فنا!
�آه! الدنيا حرب! كانت تهم�س وهي تلحق عبارتها ال�شهرية التي
تخ�صها ،وتقول:
�صارت «ماركة م�سجلة» ّ
ـ يجب �أن ن�شكر اهلل �أننا نقيم يف منزل �أختي هنا يف احلمراء.
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�صحيح �أنه منزل �صغري ،و�أنَّ �أوالدها ال يهد�ؤون وال يكفّون عن احلرك ِة
والنقِّ وطلب ح�ضور برامج الأطفال يف وقت ال ن�ستطيع فيه التحرك بعي ًدا
عن �شا�شة التلفزيون لئال يفوتنا خ ٌرب عاجل نحدد فيها جغرافية نزول �آخر
قذيفة �أو قنبلة وابتعادها �أو اقرتابها من منزلنا...
لكن يا عماد ويا �سارة ..نحن بخري ومعنا نقو ٌد تكفي ل�شرا ِء مناقي�ش
الزعرت التي يبيعها الفرن املجاور رخي�صةً ،وميكننا �أن نتغدى مناقي�ش الزعرت
وال ّمند �أيدينا طالبني � ٍ
إعا�شات من هنا وهناك..
أتلم�س رزم َة النقود التي حتدثنا �أمي عنها..
مل يخطر ببايل �أن � َ
أخمن �أنها ال تتجاوز اخلم�سني �ألف لرية لبنانية كانت
ولكنني ا�ستطعت �أن � َّ
قد قب�ضت �ضعفها �آخر مرة عندما خ َّيطت ثوبًا جلارتنا و�ستارة ملطبخها.
أر�صد حتركاتها كلها .هي ال تغادر البيت �إال
لكنني
ا�ستطعت �أن � َ
ُ
لمِ ا ًما .و�إن غادرت� ،أخذت معها حقيبة يدها لتجلب بع�ض البندورة واخليار
والقليل من الفاكهة من الدرجة العا�شرة و ..مناقي�ش الزعرت التي نتحلق
و�أوالد خالتي حولها ون�أكلها َّ
اكت�شفت �أن بائ َعها يخلط الزعرت
بلذ ٍة رغم �أنني
ُ
فيها باملاء ال ِ
لكن
بالزيت ،ف�سرعانَ ما ترتطب وت�صبح كالعجين ِة �إن تركتَّ .
اجلميع كان ي�شكر �أمي ،و�أولهم خالتي التي كانت تك�سر نظرتها لئال تقع
حتب هذه املناقي�ش بالذات مع
على عيني �أمي فتحرجها .وكانت َّتدعي �أنها ُّ
جدا ،تلحقها بقطع البندورة
�أنها مل تكن كذلك ،فقد كانت لقيماتها �صغرية ًّ
تعد
والنعناع الأخ�ضر ،وكانت حتركاتها �أثناء الطعام كثرية �إىل املطبخ وكانت ُّ
الغداء ،بعد كل وجبة مناقي�ش جتلبها �أمي ،قبيل موعده وت�أكل ب�شهي ٍة.
118
�أجيئكِ حيث تكونني

كيف حتافظ �أمي يف احلرب على ما تبقَّى من نقو ٍد لديها؟
ملاذا ال �أ�ساعدها؟
أعد جمالت املدر�سة
كنت � ُّ
كنت �أ�ساعدها يف الأيام العادي ِةُ .
ُ
تعلمت �أ�صول الر�سم والإخراج
والإعالنات على جهازي الكومبيوتر الذي ُ
عليه يف ٍ
أبدعت ـ ب�شهاد ِة اجلميع ـ يف ت�صميم
معهد ٍ
قريب من بيتنا ،و� ُ
كنت �أ�صممه.
الأحلى والأجمل والأكرث �أناق ًة
وقب�ضت ثمن ما ُ
ُ
وجلبت اللحم والدجاج واخل�ضار والفاكهة عدة مرات...
ُ
ودفعت ق�سط مدر�ستي الر�سمية ،وق�سط مدر�سة �سارة ،وثمن بع�ض
الكتب والدفاتر..
وطاملا نادتني �أمي بـ (رجل البيت) وهي تنظر �إىل �صورة �أبي املعلقة
على اجلدار.
والآن..
�أين هو جهاز الكومبيوتر؟
يا �إلهي ..ماذا يحدث لو �أ�صابت بي َتنا قذيف ٌة فانك�سر وملَّا �أُنْ ِه تق�سيط
ثمنه الغايل بعد؟
تق�سيط ثمنه؟ نعم .لقد تكفل خايل بدفع خم�سني دوالر كل �شهر
ُ
التق�سيط بعد و�إن كان على ِ
و�شك االنتهاء.
منذ �سن ٍة ون�صف ،وملَّا ينت ِه
احلي
ُ
تنهدت و�أنا � ُ
أرقب القذائف على �شا�شة التلفاز تنهم ُر يف ِّ
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القريب من بيتنا!
ِ
احلرب قبل �أن َّ
تتحط َم �أدوات م�ساعدتي لأمي؟
هل تنتهي ُ
الهموم املرتاكمة
بد�أ القلقُ يزدا ُد .وقد قر� ْأت �أمي يف وجهي ا�صفرا َر
ِ
املرتابطة بالق�صف .فربتت على كتفي مبت�سم ًة قائلة:
ـ ال �شيء نخاف عليه وال �شيء نخ�سره يا عماد ،فكل ما لدينا من
ر�ش قد ال ي�ساوي ثمنه خم�سمائة دوالر..
َف ٍ
وا�ستدر َك ْت:
ـ اللهم �إال..
توقعت �أن تكونَ
وكدت �أنفجر بالبكاء قبل �أن تكمل جملتها التي ُ
(جهاز الكومبيوتر) فلم تكن ،بل كانت:
ـ �آلة اخلياطة.
�ضحكت لأنها ن�سيت ماذا يعني يل جهاز الكومبيوتر ،و�ضحكت
ُ
جلبت
علي كل هذه املدة كلما ُ
لأنها كانت ـ �إذن ـ ت�سايرين وت�ضحك َّ
نقو ًدا من عملي وتقول �إنني رجل البيت.
وفهمت �أن ما �ساعد ُتها به مل يكن �إال جز ًءا ب�سي ًطا مما ت�صرفه هي
ترملت.
ُمذ ْ
جتد َد قلقي� .ضحكي هذا مل ِ
لكن �ضحكي هذا مل ِ
ينف �أنني
ينف ُّ
َّ
�شباب �أو ن�سا ٍء �أو
ا�صطدت �أخبا ًرا من هنا وهناك تتحدث عن ا�ستطاعة ٍ
ُ
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رجال من ح ِّينا ،بل من بنايتنا �أن يذهبوا �إىل ال�ضاحية وينقذوا ما ًال قد
خب�أوه �أو �أوراقًا ر�سمية مهمةً.
ر�صدت �أمي وحتركاتها.
ُ
لأول مرة منذ ع�شرة �أيام تخرج من البيت من دون حقيبتها
اليدوية.
ر�أيتها مع خالتي تخرجان من البيت ل�شرب القهوة عند جارة خالتي
العجوز� ..أما �سارة ،فكانت تلهو بر�سم احلرب وتوزيع الر�سوم على الأوالد
ليل ِّونوها.
ت�سللت �إىل حقيب ِة �أمي� .أخذت بطاقة هويتي التي حجزتها دون �أن
ُ
يخط َر ببالها �أنني �س� ُّ
أفك � ْأ�س َرها و� ْأ�س َر هواج�سي وقلقي هذا امل�ساء.
وهرعت نحو الباب
مفتاح املنزل لئال ُي�صدر �صو ًتا،
ُ
ُ
و�ضغطت على ِ
قائ ًال ل�سارة:
اكت�شفت �أنه يقيم يف فندقٍ
احلي املجاور..
ُ
ـ �أنا ٌ
ذاهب لعند علي يف ِّ
قريب من هنا..
ٍ
فهرعت
علي �أتكلم،
ُ
مل تهتم �سارة للتفا�صيل ،ومل ت�س�ألني عن � ِّأي ٍّ
�إىل ال�شارع.
دفعت الكث َري ل�سائقِ ال�سيارة:
ُ
ـ خذين �إىل ال�ضاحية اجلنوبية.
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نقد ُت ُه ع�شرة �آالف لرية مل يو�صلني بها �إال �إىل حميط ال�سفارة
الكويتية .وبعدها..
�إىل ِ
البيت �سرياً على الأقدام.
تنهدت:
يعم املكان ..ال ق�صفُ ..
الهدو ُء ُّ
ـ احلمد هلل..
أحث ا ِخلطاء..
و�سرت � ُّ
ُ
كل اجل�سور ُقطعت ،وكثري من الأبنية �سويت بالأر�ض ..رائحة الغبار
واحلرائق تعبق باملكان ..ولكن ال وقت للت�أمل.
احلي ..وبد�أ قلبي يخفقُ  .ال �أرى �أحداً وال �أ�سمع �صوت
ُ
اجتهت نحو ِّ
� ٍ
أحد.
عيناي ،وت�سمرت �أهدابي ،وعلقت يف حلقومي غ�ص�ص
جمدت َ
تتزحلق �صعو ًدا وهبو ًطا.
حريك.اقرتبت نحو املنزل..
هو ذا جامع احل�سنني ،وكني�سة حارة
ُ
رنَّ جر�س هاتفي املحمول .وقبل �أن �أرد ،جاءين �صوت رجل
قريب:
ـ ال تر ّد.
�سالحا نظر �إ َّيل
ُ
كدت �أق ُع �أر�ضً ا من خويف .لكن الرجل احلامل ً
بابت�سام ٍة عري�ض ٍة وقال:
122
�أجيئكِ حيث تكونني

تق�صف ونحن ال نريد �أن يكت�شفوا
ـ من الأف�ضل �أال ترد ،فاملنطقة
ُ
�أية �إ�شارة.
فابت�سم
أملت وجهه محُ او ًال �أن �أُب ِع َد عني اخلوف
مل �أُجِ ْب لكنني ت� ُ
َ
ابت�سام ًة عري�ضةً .وتبينت �أنه ال يكربين �إال بب�ضع �سنوات .وما لبث �أن
ف�شربت و�شكرته ،فهم�س
�أخرج من قنينة ع�سكرية بع�ض املاء وقدمه يل
ُ
يل:
أنت � ٍآت �إىل َ
معك حتى ت�صل �إىل َ
ـ �س�أ�س ُري َ
منزلك؟
منزلكَ � .
قلت:
ُ
ـ طب ًعا.
أ�شرت ب�سبابتي �إىل بنايتنا ال�شاخمة وقلت:
و� ُ
ـ يف الطابق ال�سابع.
�س�ألني:
أ�صعد معك؟
ـ� ُ
قلت:
ُ
ـ �شك ًرا!
قال:
ـ ال ت�شعل � َّأي �ضوء ،وال ترد على � ِّأي هاتف ،وال تخف ،ف�أنا وال�شباب
هنا نحميك ،ولكن ال تت�أخر �أكرث من دقائق .هيا ..ارك�ض..
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ورك�ضت ،و�صعدت الدرج ،ومل �أحتج �إىل املفاتيح ،فقد كان الباب
مفتوحا على م�صراعيه بفعل �ضغط الق�صف� .سارعت نحو جهاز الكومبيوتر،
ً
ابت�سمت:
تلم�س ُته،
ُ
مل ُي�صب ب�أذى!
نزعت �أ�شرطة الكهرباء من اجلدران حماو ًال حمله� .أح�س�ست �أنه
وجدت حقيب ًة
علي حمله .ثم
ورحت � ُ
أبحث عن ٍ
ثقيلُ ،
ُ
كي�س كبري ُي�س ِّهل َّ
و�سارعت �أنزل الدرج.
قما�شي ًة و�ضعته فيها
ُ
ال �أدري ملاذا حا�صرتني الظلمة بهذه ال�سرعة.
وال �أدري ملاذا ك َرب الدرج وك َرب وكرب.
عد..
وال �أدري ملاذا َب ُع َد مدخل البناي ِة و َب ُع َد و َب َ
و�صلت �أخ ًريا.
لكنني ُ
أتيت منه.
�سارعت نحو الطريق الذي � ُ
ُ
الظال ُم الدام�س يرب�ض فوق الأبنية املهجورة ،و�أنا �أتلم�س جهازي
خ�صي�صا من
جئت
الثقيل و�أَربته كما تربت �أمي كتفي� .أطمئنه �إىل �أنني ُ
ً
واعتقدت للحظة �أنه ي�شكرين ويب�سم يل ويريد �أن يعانقني
�أجله كي �أنقذه.
ُ
ويقول يل �إنه �سوف يهديني �أجمل الت�صاميم الفنية بعد الآن ،وذلك لأنه
ن�ضجت �أنا وكما ن�ضج كل
ون�ضج كما
ُ
خا�ض جتربة احلرب وتع َّلم منها َ
الأطفال ال�صغار والنا�شئة.
فج�أةً...
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ٍ
�صوت.

مل َع يف ال�سما ِء �ضو ُء ٌ
هائل مل ت�سبقه �أية �إ�شارة ومل ي�سبقه �أي

ودوى انفجا ٌر فوق ر�أ�سي..
قدمي..
ك�أنه فوق ر�أ�سي ..ك�أنه حتت ّ
يخرج
فتحت فمي على و�سعه
ُ
ُ
و�صرخت باك ًيا و�أنا �أرى الد َم ُ
ين االثنتني..
كال�شاللِ من �أذ ّ
أح�س�ست �أن ج�سدي َّ
دخلت بالت�أكيد عامل
�
يتقطع قط ًعا قط ًعا و�أنني ُ
ُ
ا�ستطعت
ين لكنني
وكدت �أهوي �أر�ضً ا فوق الدماء اخلارجة من �أذ ّ
ُ
املوتُ ،
قريب.
قدمي و�أنا �أرى النار امل�شتعلة يف بنا ٍء ٍ
�أن � َ
أتلم�س ّ
أرك�ض و� ُ
ورحت � ُ
أرك�ض ودمي ينزف من �أذين وينزف
قدمي ُ
ُ
�شددت َّ
را�س ًما خط العودة �إىل حميط ال�سفارة الكويتية حيث �أو�صلني ال�سائق قبل
قليل..
رجل ي�س�ألني وهو
�صوت �سيارة تتوقف
هناك
ُ
و�صوت ٍ
َ
�سمعت َ
ي�سندين:
ـ �إىل �أين؟
قلت:
ـ �إىل احلمراء.
ومل �أفتح عيني �إال على وجه �أمي التي ابت�سمت يل وهي تقر�أ �آياتها
125
�أجيئكِ حيث تكونني

القر�آنية على ر�أ�سي وتهم�س:
أنت بخري يا حبيبي.
ـ� َ
بكيت وبكت كما بكت خالتي و�سارة والأوالد..
ُ
وكانَ جهاز الكومبيوتر هناك �أي�ضً ا يبكي و�سط ال�شارع وحي ًدا ي�س�أل
ذراعي وقلبي امللت�صق ب�شا�شته ونحن نغادر م ًعا ثم ُ
نفرتق �إىل الأبد..
عن ّ
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ت�ساعد عمو ا ُمل َ�س ِّحر
لولو
ُ
الق�صة الثانية ع�رش

يف �شهر رم�ضان املا�ضي ،وكان اجل ُّو حا ًّرا يف ال َّليل كما يف ال َّنهار،
جدتها ،وج�سمها
ال�صغري يف بيت ِّ
تق ّلبت لولو ُقب ْيل �أذان الفَجر يف �سريرها َّ
لزِج مثل ج�سم �ضفدع ٍة.
ال�صغريتني امل�ستديرتني ،فلم َتر ماما.
ال�سوداوين َّ
َ
فتحت عين ْيها َّ
وكيف تراها وامل�صباح ُمطف�أ؟
لكن لولو ال ت ْفهم ماذا يعني املِ�صباح ،وماذا تعني الكهرباء ،وال
تفهم �أَ ْ�ص ًال ماذا يعني ال َّليل وال ال َّنهار ،فعم ُرها فقط� :شهران!!!
�صرخت ب�أعلى �صوتها:
لذا،
ْ
واع...
ـ ْ
فنه�ضت ماما ب�سرعة وهي تبحث عن َم�شَّ ايتها وتبحث _ يف ِ
الوقت
َ
نف�سه _ عن ز ِّر َ
الك ْهرباء.
�صدمت ر�أ�سها باحلائط:
وق ْب َل �أن جت َِد ماما ز َّر الكهرباء،
ْ
ـ ِد ْج...
ف�صرخت:
ْ
ـ �أَ ْي ْي ْي ْي...
و�صرخت لولو من جديد وب�صوت �أعلى من ِ
�صوت ماما:
ْ
وااااااااااع.
ـ
ْ
ال�صغري على و�سعه فبدا م ْثل مغارة علي بابا والأربع َني
وانفتح فمها َّ
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حرامي� :أك َرب من وجهها.
فركت عين ْيها وهي ُ
ترك�ض �إىل املطبخ حافية:
خالتها ديدو ْ
ـ �أين قنين َة احلليب؟
راحت تغني لها �أغنية
َ
ورك�ضت تيتا نحو لولو وحم َل ْتها .و َرغْم �أنها ْ
فريوز ال�شهرية:
" ِت ْك ِت ْك يا ا ْم �سليمانْ "� ،إِال �أن لولو تاب َعت ب�صوت �أعلى من
�صوت تيتا:
واع.
واع ْ
واع ْ
ـ ْ
ُهنا ،ما كانَ من خالو م�صطفى ِ�إ َّال �أن حمل فر�شة �سريره ،و....
ال�صالون وباب ال�شُّ رفة
ِو ْز ْز ْز ....هرب �إىل �أَ ْبعد �شرفة يف البيت ،و�أغلق باب َّ
ولكن...
ورفع �صوت ال َّراديوْ ،
كان �صوت لولو �أَ ْعلى و�أَ ْعلى:
واع...
واع ْ
واع ْ
ـ ْ
وما هي �إِ َّال دقائق ،حتى كانَ ْت ُّ
احلي ُم�ضاءةً ،وانت�شرت
كل مطابخ ِّ
هي.
روائح طعام ُّ
ال�سحور ال�شَّ ُّ
امل�سحر وهو يرى َّ
ِ
احلي الذي
كل
ُده�ش عمو ِّ
البيوت ُم�ضاءة يف ِّ
حي � َآخر وهو ي�ضرِب على ط ْب ِله مناد ًيا
ت�سكن لولو فيه ،فتابع طريقَه �إىل ٍّ
ب�صوته العايل:
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الدا ْمي....
وح ْد ّ
ـ يا نا ْمي ِّ
ال�صباح ،وبعد �أن عرف عمو املُ َ�س ِّحر ِ�س َّر َ
احلي الذي
وعند َّ
يقظ ِة �أهل ِّ
تزو ُره لولو� ،أَ ْر�سل علبة ب�سكوت وعلب َة راحة نقو ًطا لل�صغرية ،وم َعهما بطاق ٌة
ك َتب فيها:
ـ �شك ًرا لولو ...لن �أن�سى �أ َّن ِك ِ
�ساعدتني ال َّليلة املا�ضية.
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لي�س غو ًال ولي�ست �أ�سنا ُنه
َ
�سوداء
الق�صة الثالثة ع�رش
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ـ ال �أر�ضى!
عيني .ولأول مرة �أ�شعر �أنني
قلت هذا جاز ًما
ُ
ُ
والغ�ضب يتطاي ُر من َّ
�أقف يف وجه جدتي ِمن دون �أن �أ�شع َّ
بالذ ِنب.
ت�سارع �أمي �إ َّيل وتقف قبالتي رافع ًة �سباب َتها قائلةً:
توقعت �أن َ
جدتك التي رب ْتك بهذه
أخف�ض �صو َتك يا ولد وال
ـ� ْ
تخاطب َّ
ْ
الطريقة ،وال ُت ِ
جدك كلم ًة مما تقول.
�سم ْع َّ
توقعت �أن ِّ
تذكرين �أنني مل �أجتاوز العا�شرة .توقعت �أن تقول � َّأي
�شيء ،لكنها مل تفعل ،بل �أطبقَت �شفتيها ونظرت خارج النافذة كما تفعل
عادة عندما حترد لأمر ما.
ومن غ ِري �أن تنظر �إ َّيل� ،ألقت نظرة �سريعة على وجه جدتي املتغ�ضن
وخاطبتها قائلةً:
ـ دعيه!
ف�سارعت الرتداء معطفي وقبعتي
كلمتها هذه �أ�شعلت غ�ضبي،
ُ
ال�صوفية واخلروج حتت املطر.
وقفت عند عتبة بوابة احلديقة احلديدية اخلارجية �أت�أمل الليل البارد
تكف يو ًما
املظلم و�أتذكر الفرا�ش الناعم الدافئ ونغمة �صوت �أمي التي مل ّ
عن �سرد حكاياتها مذ كنت �صغ ًريا حتى ارتبط موعد النوم مبوعد احلكايات.
ملاذا ال �أرجع؟
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�س�ؤال داعب خميلتي و�إن ا�ست�سخف ُته ل�سرعة وروده �إىل خاطري
بعد .و�أكد الهواء البارد على �سخف �س�ؤايل عندما �أطبق
وملا �أ�سجل موقفًا ُ
البوابة احلديدية وك�أ َّنه ي�ساعدين يف اتخاذ قراري.
وقفت �أت�أمل املنازل املجاورة ملنزل جدي .كانت كلها ُم�ضاءة يف
الداخل ،وكانت دافئ ًة بالت�أكيد.
�أل�صقت ظهري بالبوابة احلديدية ،ف�س َر ْت رطوبة الأمطا ِر يف ثيابي
فابتعدت عنها يف الوقت الذي نبح فيه �صوت كلب
وو�ص َل ْت �إىل جلدي،
ُ
أوحد هو �أن �أمي
قريب ترافق ب�إ�شعال �ضوء حديقة منزلنا .وملا كان توقُّعي ال ُ
لتلحق بي� ،سارعت مغاد ًرا املكان ب�سرعة.
هي التي �أ�ضا َء ْته َ
ـ يجب �أال �أخ�ضع لهذا القرار .يجب �أال �أقبل به� ،سيخرجني من
اجل َّنة� ،سي�أخذ مني امر�أ َة حياتي.
ورحت �أرك�ض بني البيوت املتقاربة امل�س َّورة �إىل �أن و�صلت �إىل
ميتد
احلي يغلق عنده.
ِ
وحل�سن حظي ،كان القرميد ُّ
�آخر بيوت ِّ
احلي ،وكان ُّ
فوق بوابة حديقته ومينع مياه الأمطار من الو�صول �إىل العتبة حتته فوق ْف ُت
خم�سيني ُم�ستعجِ ٌل.
أ�شد معطفي �إىل �أن ُف َتحت البوابة وخرج منها رجل
� ُّ
ٌّ
ل�ص �صغري ،وله
يظن
تراجعت �إىل الورا ِءُ .
ُ
خفت �أن َّ
ُ
�صاحب البيت �أنني ٌّ
ِ
العا�صف غري...
احلق ،ف َم ْن يخرج يف هذا اجل ِّو
ُّ
وقطع وجوده حبل �أفكاري .تب َّي ْن ُت وج َهه .كان م�ستدي ًرا وك�أنه
مر�سو ٌم بوا�سط ِة بيكار ،وكانت عيناه ع�سليتني �صغريتني ُغطيتا �أو كادتا ب�شع ِر
حاجبني �سميكني �أبي�ضني ي�شبهان حاج َب ِّي بابا نويل ،وكان �شعر ُه الف�ضي
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الناعم مم�ش ًطا �إىل اخللف ب�أناق ٍة وا�ضح ٍة ،وكانت ابت�سامت ُه �ساحر ًة بكل ما يف
ُ
الكلمة من معنى حتى �إنني رد ْد ُت على حتيته مبثلها:
ـ م�ساء اخلري يا �صغريي...
ـ م�ساء اخلري عمو...
ال�صحفي.
ـ �أنا عمو �سليمان ال�سعيد
ُّ
احلي.
ـ و�أنا وليد �أ�سكن يف هذا ِّ
م�صافحا:
ومد كفَّه الدافئ َة
َّ
ً
ـ �أه ًال وليد.
ومل ي�س�ألني عن �سبب وقويف �أمام بيته ،بل �س�ألني �إن كنت �أفهم
بق�ضايا الكومبيوتر ،ف�أجب ُته بالإيجاب ،ف�أف�سح يل املجال للدخول �إىل منزله
وهو يقول:
خارجا ِ
عمن ي�ساعدين من �أوالد اجلريان يف البحث
ـ كنت ً
للبحث َّ
امللف الذي �أكتب عليه ،و�أخ�شى �أن �أكون قد �ألغي ُته بكب�سة ز ٍّر خاطئ ٍة.
عن ِّ
ـ يا لها من فر�ص ٍة!
قلت لنف�سي و�أنا �أ�سري بجانبه نحو منزله الكبري ذي الأثاث القدمي
العريق .كان الدفء ميلأ املكان ،متا ًما كما كانت ك�ؤو�س ال�شاي الفارغة
وال�صحون واملالعق متلأ الطاوالت ،بالإ�ضافة �إىل الأوراق وال�صحف القدمية.
و�سارع الرجل �إىل �أخذ معطفي وق َّبعتي وو�ضعهما قرب املدف�أة ،ثم �أح�ضر يل
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كوب �شاي �ساخن وهو يقول:
�سن حفيدي.
ـ� َ
أنت يف ِّ
و�أ�شار ب�سبابته �إىل �صور ِته املع َّلقة على اجلدار املقابل قائ ًال:
ي�ساعدين يف
ـ هاجر مع �أبو ْيه �إىل كندا ،و ...بقيت وحي ًدا .كان
ُ
تن�سيق مقاالتي بعد �أن ع َّلمني كيف �أ�صفُّها و�أطب ُعها ...لكنني..
َ
و�ضحك فبانت �أ�سنانه البي�ضاء النا�صعة:
بع�ض امل�شاكل التكنولوجية.
ـ ما زلت �أ�صادف َ
مل َعت عيناه ب�شدة� ،أو هكذا خيل �إيل قبل �أن �أدرك �أنه ا�ستطاع
حب�س انهمار دموع َّذكر ْته بحفيده� .إال �أنني مل�ست هذا من خالل �أ�صابعه
كتفي وهو يدعوين �إىل البحث عن
التي داع َب ْت �شعري بحنان ثم نز َلت �إىل َّ
ملفِّه ال�ضائع.
فرحا ،و�سارع �إىل �إح�ضار ال�شوكوال
وجدت َّ
امللف ،وكاد يرق�ص ً
ليملأ بها جيوبي ،ثم اجته �إىل املطبخ و�أح�ضر �صحن الك�ستناء لن�شو َيها م ًعا،
ومل �أعرت�ض.
مل �أعرت�ض ل�سببني� :أو ُلهما� :أنني ال �أريد العودة �إىل منزيل ب�سرع ٍة،
وثانيهما :لأنني اكت�شفت هذا الرجل الرائع الذي يبذل ق�صارى جهده
لت�سليتي .وفج�أ ًة توقف عن الكالم:
ـ �أَ َّخرتك؟
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ـ ال ..ال ..
يجب �أن تنام لتنه�ض باك ًرا �إىل مدر�س ِتك.
ـ ولكن ُ
ـ ال �....أق�صد...
ووجدتني �أبوح له ِّ
بكل �أ�سراري:
ر�ضخت ملطلبها.
ـ ال �أريد العودة �إىل البيت لئال تعتقد �أمي �أنني ْ
ـ وهو؟
تريد �أن تتزوج.
ـ ُ
ووالدك؟
ـ ُ
ـ تو َيف مذ كان عمري �سنة واحدة.
�أطرق بحزن:
آ�سف لأنني �أثرت �أحزانك القدمية.
ـ �أنا � ٌ
قلت:
ـ �أنا �أعاين من �أحزان جديدة.
�س�أل:
ـ هي �شابة؟
ِ
أربعينيات.
ـ يف ال
ـ وما �سبب اعرتا�ضك؟
136
�أجيئكِ حيث تكونني

بغ�ضب:
قلت ٍ
ـ لن يدخل ذلك الرجل القا�سي الغليظ حياتي فيب َعد عني �أمي.
قطب حاجب ْيه الأبي�ضني وهو يرفع وجهي ال�صغري براحت ْيه:
ـ تعر ُفه؟
ـ ال �أعر ُفه ،وال �أريد.
ِ
تذكر ُت �أبطالها
وتذكرت
احلكايات التي كانت �أمي ُّ
عليْ .
ْ
تق�صها َّ
ال�صغار الذين يعانون من معاملة زوج الأ ِّم القا�سية ،وقلت على الفور:
ـ �إنه �أ�شبه بغولٍ � ...أ�سنانه �سوداء و�أظفاره قذرة ،ويكره ال�صغار
وي�ضر ُبهم.
ال�صحفي الذي ع َّلق:
ا�ستغر ْبت كيف �أثار كالمي �ضحك
ِّ
ـ قد ال يكون كذلك.
�أ�صر ْيت:
ـ بل هو كذلكُّ .
ِ
احلكايات تقول هذا� .سي�ضربني ..ولكنني
كل
ال�س َّم يف طعا ِمه ،وال�شَّ وك يف
لن � َ
أ�سمح له� ،س�أهرب من البيت بعد �أن �أ�ضع ُّ
ِ
فرا�شه ،و�أ�ستخدم كل الأدوات التي ت�ستخدمها �أمي يف عيادتها القتالع
�أ�سنا ِنه ال�سوداء ،و�س�أقول له ب�صراح ٍة و ِمن دون خوف �إنني �أكر ُهه.
مل يقل عمو �سليمان �شي ًئا رغم �أنني كنت �أنتظر �أن يفعل ،بل اكتفى
بطرح �س�ؤال �صعب:
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ـ ُّ
واحلل؟
ـ ال �أعرف.
ـ ابق عندي� .أنا بحاج ٍة �إليك� .أنت تذكرين بحفيدي املهاجر،
وت�ساعدين يف ِّ
حل م�شاكل الكومبيوتر ..نزرع م ًعا احلديقة ونعتني بها..
نخرج �إىل رحالت يف الطبيعة..و...
ونه�ض �إىل غرفة جماورة ليح�ضر عودا قدميًا و�ضعه يف ح�ضني:
ـ �أع ِّلمك عزف العود.
وفتح ذراع ْيه:
ـ ِّ
ونح�ضر م ًعا �أ�شهى الأطعمة ،ف�أنا ط َّباخ ماهر.
ورف َع وجهي ب�سباب ِته َ
ليقول:
ـ عدا عن ذلك ،ف�أنا �أع�شقُ َّ
حل م�سائل الريا�ضيات ،و�أع�شق الر�سم،
و�أع�شق ح�ضور الأفالم اخليالية.
وجل�س قبالتي وقد َخفت �صوته وملأ ْت ُه نرب ُة حزن:
أحب الأطفال واملو�سيقا والكتابة
ـ وليد�..أنا �أعي�ش وحي ًدا بال عائلةُّ �..
والزراعة ..و�أحتاج �إىل �صديقٍ �صغري مثلك �أح ُّبه ويحبني ..هل تقبل؟
وبدون ترد ٍد قلت:
ـ �أقبل.
وفاج�أين ب�س�ؤاله:
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ـ وماما؟ نرتكها مع الغولِ ؟
ـ ال �أعرف.
�س�ألني:
ـ جنلبها �إىل هنا؟
�ضحكت:
ـ يا �سالم�..أنت ال تعرف ماما .ماما ال تقبل بوجود كل هذه
الفو�ضى� ،سوف تر�سم لنا نظا ًما �صار ًما ال يقل عن نظام عيادتها.
ً
�ضاحكا:
قال
نت رجالن ،يعني �أقوى منها.
ـ نخرت ُقه �أنا و�أنت� .أنا و�أَ َ
ـ قد ال تعجبها حياتنا املليئة بالن�شاط يا عمو �سليمان...
ـ �ستعتاد عليها.
�أ�سعد ْتني فكرة ان�ضمام �أمي �إلينا �أنا وعمو �سليمان و�إن كنت � ُّ
أ�شك
بقبو ِلها .هز ْز ُت ر�أ�سي قائ ًال:
ـ �ستعتاد.
قال:
ـ حاول �أن تقن َعها يا وليد� .أنت ابنها و�أَع َرف بها مني� .إ َّنها ،على كل
حالٍ  ،مرح ٌة مثلنا �أنا و�أنت.
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قلت م�ؤك ًدا و�أنا �أتذكر َّ
كل مقالبها امل�ضحكة التي تقوم بها:
ـ مرحةٌ..طب ًعا.
وهم�س يف �أذين:
َ
ـ على كل حالٍ � ..سنكون مهذبني مطيعينْ يف البداية ريثما تثقُ بنا.
ْ
�ضحك ُت قاف ًزا:
ـ �سنكون.
وناولني معطفي وقبعتي وا�صطحبني �إىل البوابة الكبرية ال�سوداء ثم
ففتح ْت �أمي بلهفة وده�شة وهي
�إىل بوابة منزلِ جدي حيث طرقْنا الباب َ
ترانا م ًعا ،وقبل �أن تتفو َه بحرف �س�أ َلها عمو �سليمان:
للعي�ش معنا يف منـزلِ
ال�صحفي �سليمان ال�سعيد؟
ـ هل ت�أت َني ِ
ِّ
�شهقَت �أمي فقال:
ـ نحن مهذبانِ  ،مطيعانِ  ،وال نخالف �أوام َرك يا دكتورة.
أعتقد ـ � َ
أجمل طريق ٍة يف العامل َّمت فيها تكوين
كانت تلك ـ على ما � ُ
عائل ٍة جديدة.
والغريب �أنني مل �أعرف ـ �إال فيما بعد ـ �أن عمو �سليمان الرائع هو
تطرح م�س�ألة زواج �أمي به عندما هربت من البيت
نف�سه الذي كانت جدتي ُ
ُ
تلك الليلة .
1

 1ـ ن�شرت يف �سل�سلة� :أنا �أمنو يف دار الراتب اجلامعية.
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ال�سرية الذاتية
د� .إميان بقاعي
ـ دكتوراه يف الأدب العربي و�أدب الأطفال وال�شباب.
ـ ع�ضو يف احتاد الكتاب اللبنانيني.
ـ اجلن�سية :لبنانية.
ـ �أ�ستاذة جامعية يف الأدب العربي و�أدب الأطفال وال�شباب.
من م�ؤلفاتها املن�شورة:
ـ الوطن يف �أدب ال�شراك�سة العربي واملعرب (درا�سة �أدبية) ـ املنتدى الثقايف
ال�شركي ـ دم�شق.
ـ نازك املالئكة (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الكتب العلمية.
ـ �سعيد عقل :فينيقيا احللم (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الكتب العلمية.
ـ حممد الفيتوري :ال�ضائع الذي وجد نف�سه (درا�سة �أدبية) بريوت :دار
الكتب العلمية.
ـ معروف الر�صايف :نا ٌر �أم ك ِلم (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الكتب العلمية.
ـ �سليمان العي�سى :من�شد العروبة والأطفال (درا�سة �أدبية) بريوت :دار
الكتب العلمية.
ـ �إليا�س �أبو �شبكة والفردو�س امل�شتهى (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الكتب العلمية.
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ـ نزار قباين� :شاعر فوق املاء (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الفكر اللبناين.
ـ �شرح ديوان �أبي متام.
ـ حتقيق كتاب احليوان للجاحظ .بريوت :دار �أكادمييا.
ـ قامو�س الأ�سماء والأفعال واحلروف (معجم يف القواعد).
ـ فن ق�صة الأطفال (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الهادي.
ـ كيف تكتب ق�صة للأطفال (درا�سة �أدبية) حتت الطبع.
ـ ق�صة الأطفال ماهيتها� ،أنواعها ،كيف نرويها(درا�سة �أدبية) بريوت :دار
الفكر اللبناين.
ـ �أدب الأطفال وال�شباب (درا�سة �أدبية).بريوت :دار الراتب اجلامعي.
ـ دليلك �إىل الإن�شاء وحتليل الن�صو�ص (ثقافة مدر�سية) بريوت :دار الراتب
اجلامعي.
ـ تاريخ الأدب العربي لطالب املرحلة الثانوية (ثقافة مدر�سية) بريوت :دار
الراتب اجلامعي.
ـ ال�شعر العربي املعا�صر (درا�سة �أدبية) بريوت :دار الراتب اجلامعي.
ـ معجم تقنيات القراءة والكتابة والبحث للطالب (ثقافة مدر�سية) بريوت:
دار الراتب اجلامعي.
دار النخبة :بريوت .ـ عزة (رواية)
ـ ومني الوفاء (رواية) دار النخبة :بريوت.
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_ الأرملة (رواية) دار النخبة :بريوت.
ـ حتت �ضوء القمر (ق�صة) دار النخبة :بريوت.
ـ َخ�شَ بونا (ق�صة للنا�شئة) دار النخبة :بريوت.
آديوخ (ق�صة للنا�شئة) :حتت الطبع.
ـ� ْ
ـ قانا(ق�صة للنا�شئة).
ـ �سيدات �صغريات (جمموعة ق�ص�صية للنا�شئة) بريوت
ـ �أ�صدقاء البيئة (  21ق�صة للأطفال) دار الراتب اجلامعية :بريوت.
ـ �سل�سلة �أدب و�سلوك (كتب ثقافية للأوالد والنا�شئة)  دار الراتب اجلامعية:
بريوت.
ـ مذكرات الآن�سة �أديبة (  21ق�صة للأطفال) دم�شق :دار القمر ال�صغري.
ـ قامو�س �ألعاب الأطفال (ثقافة �أطفال) دم�شق :دار عالء الدين.

بريوت ،تلفون009613547623 :

e.mail: emanbikai60@hotmail.com
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