
 
 

 محمد أبو معتوق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الماء....واألسما
 ء
 

  -رواٌة  -
 
 
 
 
 
 
 

 مه منشورات اجحادكحاب العرب 

8991

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 2 - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصميم الغالف للفنان :

 

 
 الحقوق كافة 
ــوظـة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب
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 االهداء

 
 

 إلى المدينتيه. 
 حلب.... ومىسكى  
 وقد اضطربت فيهما العناصر   
 والماء واألسماء      

 
 
 المؤلف
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 األم
 أنا  
 إني   
 إنني..   

 

 

 

إنني أرغب في تعميؽ كؿ شيء، كؿ شيء، حتى ولو ترنحت الجدراف مف 
وطأة المسامير والثياب والذكريات المعّمقة. وعندما تمر العصافير.. أرغب أف 
أسير حافيًا حتى نياية الممر الطويؿ.. الممر الموصؿ بيف غرفتي وغرفة 

 العميد... فالسير حافيًا يشعرني باألرض وبأنيا ما تزاؿ موجودة.
أما السيكارة التي أسحبيا بأصبعيف مدربتيف مف جيب القميص ألشعميا، ىذه 
السيكارة تشعرني باألمف، وبأنني موجود ُقرب صوت زوجتي الشقراء األجنبية 

لى أبد اآلبديف، لتنظيـ الحديقة، وتخريب عقمي.   المتفرغة اآلف وغدًا وا 
عبلف الحرب ضدىا، بسبب لقد اضطررت مرات كثيرة إل حراؽ مراكبي وا 

استنكارىا الشديد لتمسكي بعادة التدخيف في غرفة الجموس المغمقة، واستطعت أف 
أكسب الحرب، وأضمف لنفسي حرية مطمقة في التدخيف في جميع الغرؼ بما فييا 
السقيفة. لقد كاف انتصاري في ىذه المواجية كاسحًا، إلى درجة أف المسكينة 
اضطرت )مف أجؿ أف تبتمع اإلىانة إلى تتعمـ التدخيف وقد تقصدت ونكاية بي أف 
تختار دخانيا مف أشد األنواع المحمية غمظة وكثافة، وأف تقعد قبالتي، قبالتي تمامًا 
لتنفث دخانيا في وجيي دوف النظر إلى مكانتي العممية، والدور الذي نذرت نفسي 

وف انتبيوا إلّي وأنا أدخف، وصارحوني أللعبو في الحياة السياسية العامة. كثير 
بحقيقة لـ يمحظوىا مع غيري، وىي أنني عندما أسحب مف المفافة نفسًا، أخرج 
كميات مف الدخاف أكثر بكثير مف التي سحبتيا مف السيكارة، وقد ىمس لي 
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صديؽ متفقو في شؤوف الدخاف ومعتقداتو بأف ىذا دليؿ عمى وجود حريؽ، وأيف 
تساءلت ضاحكًا؟ قاؿ داخمؾ: عند ذلؾ بدأت أنتبو إلى الدخاف، وأىز رأسي كما 
يفعؿ الفبلسفة، ألقوؿ، إف أخطر الحرائؽ تمؾ التي ال نممح دخانيا، وقد أردت 
بذلؾ أف أقدـ لنفسي العزاء رغـ اعتقادي بأف حرائقي التي يظير دخانيا بكثافة 

 عالية. حرائؽ رديئة. وتبعث عمى السعاؿ واليذياف.
بات واألسئمة انتابتني جميعًا وأنا أقرأ الرسالة، لقد اضطرت زوجتي ىذه الرغ

وبسبب مف إصابتيا ببوادر ذبحة صدرية إلى الذىاب إلى ببلدىا لتمقي العبلج. 
وبعد مدة مف سفرىا شعرُت بضرورة أف تكوف قرب واحد ىٍش مثمي امرأة صمبة 
مثميا، وىا ىي ترسؿ إلّي صرختيا مف وراء الثموج، وقد كتبت صرختيا بالعربية، 

 رغـ أف بقية الرسالة كانت بمغة زوجتي األـ.
 كتبت بيف قوسيف:

 يا عواد. يا زوجي، تعاؿ إلّي. 
وقد بررت صرختيا تمؾ بمغتيا فقالت في الرسالة: إنيا تشعر بوحدة مميتة 
وأف وحدتيا ستقتميا، ربما قبؿ أف تفعؿ الذبحة الصدرية، ثـ تابعت، لقد اعتدت 

اة الرديئة معؾ. لذلؾ تريدني أف أكوف معيا لنعود معًا في أقرب فرصة، عمى الحي
وقد طمبت مني أف أصطحب معي ثبلثٍة كروزات مف الدخاف الذي اعتادت عميو 

 حتى تنفخيا جميعًا في وجيي ألنيا تشعر بحنيف قوي إلّي.
ثـ سألتني عف أخبار ابنتنا عمياء، وىؿ أنجبت طفميا ولست أدري ما ىي 
الدوافع التي شدت رأسي إلى النافذة ألمسح حديقة بيتنا بنظرات متفحصة ألتذكر 
حركة ثوبيا وقدمييا واستدارة مؤخرتيا وىي تنحني عمى األحواض لتقـو بأشياء ال 

 أفيميا. ولكنيا تمؤل الحديقة بالخضرة والحياة.
 (1)أنت في الخمسيف يا شامؿ-
 وأنِت في الخمسيف يا كاتيا.-
 وف الحياة سخيفة وغالية.ىؿ يمكف أف تك-
يمكف ما دامت أغمى المتعات أقصد القيوة والسجائر، غير مستحيمة. ثـ -

ينفث كؿ واحد منا دخانو في وجو صاحبو بود، ونحف نشعر أف أحدًا منا يكاد أف 
 يحقؽ أىدافو في النيؿ مف صاحبو.

                                                           
(1)

 شامل وعواد: اسمان لشخص واحد.- 
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عندما ستموت يا شامؿ سأحزف عميؾ كثيرًا، وعندما ال تموت، سأحزف -
 أكثر، ثـ ترفع طرؼ ثوبيا لتريني تجاعيد ساقييا.

 منذ خمس سنوات لـ تضع يدؾ عمي.-
كانت كاتيا تكره أصدقائي، نكاية بي، وكنت أدعوىـ إلى بيتي نكاية بيا. أوؿ 
األمر، تفتح الباب فأدخؿ ويدخؿ األصدقاء، فتنظر إلى وجيي دوف أف ترد عمى 

تحياتيـ، ثـ تخبط الباب باىتماـ  تحيتي، وتنظر في وجوه أصدقائي وال ترد عمى
زائد خمؼ آخرىـ فترج البناية مف شدة الحفاوة والترحيب، ثـ تذىب إلى المطبخ 

 لتحّضر القيوة، كانت امرأة منظمة بطريقة مدمرة.
تعد القيوة وتدخؿ حاممة الصينية ثـ تنظر في وجوه األصدقاء، وتضع 
الصينية عمى الطاولة وسط الغرفة وتعود، وكنت أتابع الميمة وأوزع الفناجيف، 
بابتسامات مضاعفة ألعّوض عمى األصدقاء النقص الفادح الذي يحسوف بو، بعد 
ذلؾ، تقـو زوجتي بتحضير الصحوف، والكؤوس والمقببلت لتبدأ السيرة، وكاف 
جيراننا في الطابؽ األعمى يعرفوف عدد الصحوف التي تضعيا زوجتي عمى 

عف كؿ صحف خبطة كأنما عمى الطاولة راقص  الطاولة ألنيا تحاوؿ أف يصدر
فبلمنكو، لذلؾ يزداد انشراح أصدقائي بفضؿ آذانيـ الموسيقية الحساسة ويحاولوف 
مع اإلبتسامات المرافقة أف ال يكوف وقت السيرة طويبل، وأحاوؿ أف يمتد ويطوؿ 
حتى تناـ زوجتي، خبلؿ ذلؾ كانت كاتيا وخبلؿ كؿ نصؼ ساعة تطؿ عمينا 
لتسألنا بميجة غاضبة ىؿ تريدوف شيئًا. وكنت أعرؼ قصدىا، كانت تريد منا أف 
نطمب صحونًا إضافية لتخبطيا عمى الطاولة غير أنني وبقية األصدقاء لـ نكف 

 نمكنيا مف تحقيؽ ىذه الرغبة.
وعندما ييروؿ األصدقاء مودعيف، كانت تقترب مني وتمسح بكفيا عمى 

سبلت المعروضة في التمفزيوف غير جيدة وال أحب ذراعي وتقوؿ في شبو اعتذار، المسم
أف أتفرج عمييا وحدي، عندىا تشعر زوجتي وأنا بأننا مف ضحايا المسمسبلت المحمية، 
لذلؾ يغمرنا شعور عميؽ بالتضامف فنجمس متقابميف ويخرج كؿ منا عمبة سجائره ويبدأ 
بالتدخيف، والنفخ كؿ في وجو صاحبو حتى تمفّنا غيمة مف السعاؿ ويتطاير الرذاذ الحنوف 
مف كمينا، فنبعد عمب الدخاف، ويحمؿ كؿ منا منفضتو ويذىب إلى المطبخ ليفرغيا ويعود 

 بعد أف يحس بأنو أزاح عف قمبو ىمًا مقيمًا.
 

شيء آخر يدفعنا لمتوقؼ عف التدخيف، أنو صوت سعاؿ ابنتنا عمياء، في 
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اتيا والتأكد مف إغبلؽ الباب الغرفة الشمالية المطمة عمى الحديقة، فرغـ ذىاب ك
لمبدء باحتفاؿ التدخيف األولمبي المشترؾ، رغـ ذلؾ، كاف الدخاف العنيد يتسرب مف 
أضيؽ الفتحات ليصؿ إلى رئتييا فتسعؿ وىي نائمة، فيدفعنا سعاليا لمخروج إلى 
الحديقة ومتابعة التدخيف بضمائر مرتاحة، ىذا طبعًا في حاؿ أننا لـ نأخذ نصيبًا 
وافيًا مف التدخيف وظمت منافض السجائر ممموءة بالعقوب حتى وسطيا، في كثير 
مف المرات وفي ليالي الشتاء البارده كنا نسمع صوت سعاؿ ابنتنا )عمياء بالعربية، 
وفالنتينا بالروسية( فنخرج إلى الحديقة بعد أف نغطي رأسينا أنا وكاتيا ببطانية ونبدأ 

ف المشترؾ ىو الشيء الوحيد الذي يقرب بيننا، التدخيف وجيًا لوجو، وكاف الدخا
وكانت زوجتي تحاوؿ أف تستنشؽ أقصى ما تستطيعو مف الدخاف الذي أنفثو في 
وجييا في حالة مف الوجد والتمذذ كأنما تحاوؿ أف تتصؿ بي عف طريؽ دخاني، 

أتشاغؿ بالسعاؿ، أو بإشعاؿ لفافة وعندما كنت ألمح الرطوبة عمى أطراؼ عينييا، 
جديدة ثـ أىرس عقب السيكارة القديمة عمى األرض، وأنحني اللتقط العقب مف األرض 

 ألضعو في كفي حتى ال تنتبو الحديقة إلّي.
عندما كنت أنحني ألحمؿ عقب المفافة كانت كاتيا تنحني ألف طرؼ البطانية 
اآلخر يجرىا معي إلى األرض، فيقترب وجييا مف وجيي فتبرؽ في رأسينا 

 اـ القميمة التي حاولنا أف نتبادؿ فييا القببلت.ذكريات األي
عشروف عامًا عمر ابنتنا )عمياء بالعربية، وفالنتينا بالروسية(. عندما ولدت 
ابنتنا عمياء في موسكو، وكنت في سنوات االختصاص األخيرة، كانت رائدة 
الفضاء السوفيتية فالنتينا تيرشكوفا حديث الناس في العالـ أجمع، ىا ىي امرأة 
تغزو الفضاء، وقد استطاع الغزو أف يمتد بآثاره إلى بيتنا، لذلؾ أحبت زوجتي أف تتـ 

 فرائض الغزو وتطمؽ عمى ابنتنا اسـ )فالنتينا( وىو اسـ ال أنكر جمالو وجاذبيتو.
الميـ أف ابنتنا دخمت حياتنا فجأة كأنما ىي كائف مف الفضاء الخارجي، 

تينا، غير أف االسـ الذي سجؿ في سجبلت ولتعزيز ىذه الحالة أسميناىا فالن
السفارة السورية في موسكو غير ذلؾ، فعندما ذىبنا بالصغيرة إلى السفارة أنا وكاتيا 
زوجتي. إنفردت بموظؼ السفارة المسؤوؿ وكاف مف معارفي وقمت لو بالعربية 
عندما تسألني عف اسـ المولودة سأقوؿ لؾ أماـ زوجتي )فالنتينا( وعميؾ أف تقـو 

 بدورؾ الوطني البلـز وتسجميا )عمياء(.
 

وىكذا تـ، وصار البنتنا اسماف فالنتينا بالروسية. وعمياء بالعربية، وقد فعمت 
ذلؾ دوف أف أحسب حسابًا )لوطأة حرؼ العيف وصعوبتو، وعدـ قدرة زوجتي وال 
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أية زوجة أجنبية أخرى عمى لفظو صحيحًا صريحًا كما نفعؿ في ببلدنا وقد 
أف أطمؽ عمى ابنتنا اسـ عمياء مخمصًا في ذلؾ لمعاني العمو واالرتفاع تقصدت 

القريبة كثيرًا مف غزو الفضاء الذي قامت بو فالنتينا األصؿ، وقد قّمص ذلؾ مف 
إحساسي بالذنب تجاه زوجتي. لقد اعتبرت كاتيا وىذا مف حقيا، أف انجابيا البنتنا 

 أكثر أىمية مف الفضاء كمو، ذلؾ الفضاء الذي قامت ببلدىا العزيزة بغزوه.
عندما تعممت كاتيا الحروؼ العربية، وحاولت قراءة الوثائؽ، عرفت أنيا 
كانت ضحية مؤامرة وأف ابنتيا كائف ال عبلقة لو بالفضاء وال الغزو، لذلؾ 
اعتكفت شيرًا برمتو في المنزؿ دامعة العيف، تمارس تدريبات شاقة عمى ضرب 

 عّمـ لفظ حرؼ )العيف( الذي تفتتح ابنتنا اسميا بو.رأسيا بالجدار ومحاولة ت
وبعد شير مف التدريب والفشؿ المستمر اقتنعت كاتيا باالسـ بعد أف شرحت 
ليا المعاني العظيمة التي ينطوي عمييا. رغـ مواظبتي عمى مناداة ابنتنا باسميا 
الفضائي الروسي تقديرًا لمشاعر زوجتي التي باتت تشعر أف ما يربطيا بببلدىا 
األـ شيئاف )اسميا واسـ ابنتيا( ضاربة عرض الحائط بالعبلقات الحميمة 

 واالستراتيجية التي تربط بيف حكومتينا وبضمانة زوج مثمي وابنة مثؿ ابنتنا.
ماذا تنفعني العبلقات الحميمة واالستراتيجية بيف حكومتينا إذا كانت العبلقة -

 بيننا غير حميمة.
ا ترد عمّي عندما أطالبيا بضرورة أف تكوف مخمصة ىكذا كانت زوجتي كاتي

لموقؼ حكومتيا وساعية لتمتيف عبلقتيا معي عمى أساس تقديـ بعض التنازالت، 
كأف تسمح لي بالذىاب إلى المقيى مرتيف أسبوعيًا، وكاف ردىا دائمًا ىو الرفض 

 وكانت ليا وجية نظر مثيرة لبلنتباه، تتمخص في التالي:
إذا وافقت أنا كاتيا عمى تقديـ التنازالت مف يضمف لي أف ال تصاب حكومتنا 
بعدوى التنازالت فتنظر إلى أعدائكـ في الشرؽ والغرب نظرة رضا وتضطر ابنتي 

 لتدفع الثمف في المستقبؿ مف حياتيا وحياة أوالدىا.
بيذه النظرة الشاممة كانت كاتيا تنظر إلى األمور لتحوؿ بيني وبيف النزوؿ 

 مرتيف أسبوعيًا.إلى المقيى 
ابنتنا الفضائية )عمياء( ولدت بيضاء شقراء عمى لوف ومبلمح أميا، غير أف 
تغّيرًا ُممِفتًَا طرأ عمييا بعد أف اجتازت سنواتيا األولى، وىو ظيور تبايف في لوف 
عينييا، إحدى العينيف كانت زرقاء، والثانية بنية، في لوف بشرتي أنا. وكاف ذلؾ 

 مدعاة لمغرابة ولمكثير مف الكبلـ واالنتباه.
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أما أنا فقد نظرت لؤلمر نظرة أكثر عمقًا واعتبرت ىذا التبايف انتصارًا 
لطبيعتي وأفكاري، فأنا مثبًل كائف بني، لكنني أحمؿ أفكارًا شقراء تميؿ إلى 
لقاء المحاضرات والمداخبلت في المقيى  اإلحمرار وبخاصة في حاالت الغضب وا 

وىذا االختبلؼ بيف لوف البشرة والمعتقدات دليؿ غنى  وعمى مدرجات الجامعة،
 وتفتح، ودليؿ عمى وحدة المصير البشري رغـ تبايف الجغرافيا واأللواف، والبشر. 

وقد أرغمت نفسي عمى االعتقاد بذلؾ، رغـ التعارض الفاضح بيف مزاج 
زوجتي ومزاجي، ىذا التعارض الذي يخمخمني ويفكؾ معتقداتي. فأبذؿ الجيد 

 والَعَرؽ إلعادة ترتيب األمور.
بعد أف كبرت ابنتنا )فالنتينا( ودخمت المدرسة سرعاف ما َنَظرْت لؤلمور 
بعينيا البنية، واستطاعت رغـ طفولتيا أف تحسـ األمر وتفرض عمينا شروطيا وقّر 
قرارىا عمى اعتماد اسـ عمياء اسمًا وحيدًا ليا واستطاعت أف ترغمنا جميعًا عمى 

رغبتيا ألنيا كانت ال تجيب عمى االسـ اآلخر، حتى ولو صرخنا بو النزوؿ عند 
 بكامؿ قوتنا قربيا.

أنت تبلحظيف، ابنتنا ال تحب غزو الفضاء، تريد أف تظؿ عمى األرض -
 لتتمسؾ بيا، ىكذا كنت أمازح زوجتي.

الذيف يفكروف بغزو الفضاء يعرفوف جيدًا كيؼ يتمسكوف باألرض ويعرفوف -
 أيضًا كيؼ يدافعوف عنيا.

ىكذا ترد زوجتي كاتيا عمى سخرياتي، في محاولة مقصودة منيا لمنيؿ مني. 
 وكنت أضطر لمصمت بعد كؿ رد صمتًا ال تقدر عميو الكائنات الفضائية.

بعد أف حسمت ابنتنا معركة االسـ لصالحيا بدأت تزداد سمنة مؤكدة بذلؾ -
ائدة ألي فضاء حتى ولو ألميا وبصورة غير مباشرة أنيا غير جديرة بأف تكوف ر 

 ولدت في محطة الطبلؽ الصواريخ.
إنني رغـ تبايف لوف عيني ابنتي وشراىة زوجتي لمتدخيف وابداء المبلحظات، 
أتمتع بسمعة أدبية وأكاديمية طيبة في الجامعة وفي قسـ العمـو اإلنسانية حيث 
أعمؿ وحولي مجموعة مف الطبلب البلمعيف يعتبروف أف الدنيا قد ضحكت ليـ 
عندما واتاىـ الحظ وأشرفت عمى تخصصاتيـ العالية ورسائميـ لنيؿ شيادات 
الدكتوراه والماجستير، وىـ مستعدوف لقمب المدينة رأسًا عمى عقب مف أجؿ البحث 
عف األدوية المفقودة التي تحتاجيا زوجتي مف أجؿ الضغط والتجمط والتمييع 

وجتي ورغـ مرضيا تشعر باالعتزاز والكولستروؿ وأشياء كثيرة أخرى. وقد بدأت ز 
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بعد أف صارت تحس أف زوجًا يستطيع أف يؤمف ليا مثؿ ىذه األدوية ال بد وأف 
يكوف رجبًل ميّما وعمى درجة عالية مف الكفاءة العممية والمعرفية، وقد أغبطني 
إحساسيا الذي لـ تكف لتصّرح بو أبدًا، أغبطني ألنو يساعدىا عمى الموت بروح 

 مطمئنة. 
فاتني أف أقوؿ أننا أنا وزوجتي وبعد أف دّخف الواحد منا سجائر تستطيع أف 
تغطي خطوط العرض والطوؿ، حوؿ الكرة األرضية وبعد أف شرب الواحد منا 
خبلؿ حياتو صيريجًا مف القيوة السوداء عالية التركيز، بعد أف فعمنا ذلؾ ونحف 

بلدنا والعالـ، ونمتعض ونتيـ نراقب األحداث السياسية واالجتماعية التي تعصؼ بب
اآلخريف بالتقصير والبلوطنية، بعد أف فعمنا ذلؾ أحسسنا بحسف نية أف حياتنا قد 
حققت أىدافيا، لذلؾ اتفقنا وقد رافؽ ذلؾ ظيور البيروسترويكا في ببلد زوجتي، 
عمى أف يحاوؿ كؿ منا أف يقتؿ صاحبو بالطرؽ السممية. وقد عقدنا ىذا االتفاؽ 
البريء بعد أف نظر كؿ منا في وجو صاحبو، ثـ اغرورقت أعيننا بالدموع فحالت 
مشاعر الكرامة لدينا أف نتركيا تسيؿ إلى األسفؿ لذلؾ ذىبنا إلى المياه لنغتسؿ 

 ونشعر بالتجديد الغريب الذي أدخمناه عمى حياتنا.
أف يقتؿ إنساف إنسانًا آخر يكاد يحبو. تمؾ مسألة فييا الكثير مف اليجاء 

 سياسة، والزماف، وقد أردت أف أوضح األمر لزوجتي بالطرؽ السممية ذاتيا: لم
إننا عندما نقتؿ بعضنا بعضًا، بدوف دماء وطعنات، ثـ نموت ونتفسخ فإننا -

نحقؽ انتصاريف في آف واحد، انتصارًا عمى الحكومة بمعنى أنيا لـ تعد قادرة عمى 
صغاءات لممناسبات  الزامنا بأية برامج وسياسات وممنوعات وضرائب ومدائح وا 
والخطابات واألجيزة. إنيا بكؿ صراحة أعني الحكومة ستكوف بالنسبة لنا غير 

 موجودة، وىذا األمر كاؼ ليجعميا تحس بالندـ عمى فقداف آذاننا.
التحدي الثاني نوجيو لمزمف، فيو بدوره لف يكوف موجودًا بما فيو الكفاية 

 ليؤثر عمينا.
 

تقـو بنحت ىياكمنا العظمية بطريقة ماىرة َيْعَجُز َأميُر  إّف الديداف عندما
القصابيف عف انجازىا، إف ىذه الديداف، تعمؿ لصالحنا، فبعد أف تمتيـ كؿ دودة ما 
تمتيـ، وترفع رأسيا الشره لتنظر إلى األعمى إنما تحاوؿ ذلؾ لتغيظ الزماف الذي لـ 

 تعد لو أية سمطة عمينا.
بيذه الحفاوة، والمشاعر الطيبة بدأت حربي ضد زوجتي ألزيف ليا فضائؿ 
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 الموت وأىميتو وجمالو مف الناحيتيف السياسية والفمسفية.
انظري إلى التجاعيد وكيؼ تناـ عمى بعضيا بحناف كأنما تمسؾ كؿ واحدة -

 عكاز لتستند بو عمى أختيا.
 إذا تابعت حديثؾ بيذا العمؽ وىذا الشموؿ فإنني سألقي بنفسي مف النافذة-

 ألموت. ىكذا ردت زوجتي عمى كبلمي العميؽ.
ولكف أنت تعرفيف أف بيتنا في الطابؽ األرضي والمسافة التي تفصؿ بيف -

 حافة النافذة واألرض ليست كافية. 
 أجابت كاتية بمزاج حاد.

 عندي مف الغيظ ما يكفي ألموت حتى لو قفزت مف فوؽ عمبة كبريت.-
ىذه الطريقة أسمييا انتحارًا، وىي عمؿ غير شجاع وفييا خروج عمى -

 االتفاؽ. 
إف المزاج الحاد، يعتبر مف فصيمة األدوات الحادة. واستعمالو غير مشروع 
في اتفاقيتنا، يمكنؾ الصعود إلى بيت أحد الجيراف في الطابؽ الثالث وشرب 

 فنجاف مف القيوة عمى شرفتيـ، والنظر إلى الحديقة مف أعمى...
الفضائية عمياء لبعض مف حواراتنا وكانت تعيش  ثـ عندما استمعت ابنتنا

نياء  مشكمة عاطفية لـ ترد أف تصّرح بيا، تبرعت مف أجؿ فض االشتباؾ وا 
المعركة، أف تنتحر نيابة عنا لتتخمص منا ومف مشكمتيا، ثـ انخرطت بالبكاء 

 العميؽ حتى جّرحت الشيقات قمبينا.
لذلؾ انصرفنا عف تطبيؽ معاىدتنا، واتجينا إلى ابنتنا التي كبرت بمفردىا 
لى  دوف أف يتيح لنا انصرافنا األكاديمي لمتحديات والصراخ. أف ننتبو إلييا وا 
طفولتيا ويفاعتيا. ودرجة االختبلؼ بيف لوني عينييا. وفي محاولة منا لمتعويض 
قررنا أف نتقرب مف ابنتنا ونبلطفيا. لتقص عمينا ما ينغص عينييا ويدفعيما معًا، 

والعسمية لمبكاء بدمع مف لوف واحد. وكنت أعرؼ القاعدة التي تدفع الزرقاء 
 األشياء المتباينة في الموف والمزاج والمعتقد لمتوّحد والتضامف في األزمات.

غير أف ابنتنا الفضائية أنكرت عمينا الحؽ بسؤاليا واعتبرتو انتقاصًا مف 
حريتيا، وقد دفعني ذلؾ ألوضح ليا بأننا ال ننوي مصادرة حريتيا ولكننا نرغب في 
مشاركتيا، والمشاركة تخفؼ مف ضغط األزمة وتشعر الطرؼ المأزـو بأنو يحظى 
بالحب والتضامف. وكاف مف نتيجة ذلؾ أف نظرت ابنتنا إلينا ومسحت دموعيا 
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بظاىر كفيا، ونيضت ودخمت غرفتيا بعد أف خبطت الباب في وجيينا.. فاعتبرنا 
ة إعبلف لمحرب. وباعتبارنا الطرؼ األضعؼ في ىذه ىذا التصرؼ مف ابنتنا بمثاب

المواجية فقد قررنا المجوء لممفاوضات، ىذا األمر قدرتو كثيرا في زوجتي لسبب 
ىاـ ىو أنيا مواطنة لدولة عظمى، وتستطيع أف تستخدـ األسمحة الثقيمة التي 
تستخدميا ضدي، وتربح المعركة غير أنيا أدركت أف ذلؾ لف يفيد، لذلؾ نيضت 
وضربت الباب عمى ابنتيا وصاحت: فالنتينا، فاليا، فاليتا، لتترؾ استجابات طيبة 
في وجداف ابنتنا مف خبلؿ استخداـ اشتقاقات محببة مف اسـ فالنتينا، وقد لعبت 
النداءات دورًا طيبًا في تحريؾ مفاصؿ الباب وقبضتو فانفتح ودلفت األـ إلى 

 الداخؿ.
كانت زوجتي كاتيا في حالة اجتماع مع ابنتنا  خبلؿ ساعة مف االنتظار بينما

عمياء، راودتني أفكار كثيرة عف أسباب األزمة، لكنني وبسبب مف الشؾ األكاديمي 
 المزمف، قررت أف أنتظر النتائج التي ستصدر عنيا المباحثات.

بعد قميؿ، وبما أف األـ مستودع أسرار ابنتيا فبل بد وأف تخرج كاتيا بالحقيقة 
كاممة لتخبرني بيا فنضطر لتأجيؿ اتفاقنا واالنصراؼ معًا لحؿ معضمة ابنتنا. 
الشابة التي بمغت منذ شيور الواحد والعشريف عاما، باإلضافة إلى الطوؿ الفارع 
والشقرة الحادة التي تدير الرؤوس، وربما كاف ليذا العمر وىذه المواصفات دور في 

د، وىذا ما يعذبيا، وربما لـ الذي يحصؿ معيا. ربما تعيش حبًا، مف طرؼ واح
تكف تحب، وتعيش انتظارًا مّرًا، وىذا يعذبيا أكثر ويعذب فتوتيا ويفاعتيا 

 الصارخة.
بعد أف حصمت ابنتي عمياء عمى الثانوية العامة بمجموع متوسط قررت 
الذىاب إلى االتحاد السوفييتي لمتابعة الدراسة، لدراسة المسرح، وقد رغبت ذلؾ 
بعد أف شاركت بدور صغير في مسرحية قدمتيا المدرسة. ودخؿ في روعيا أنيا 
ستكوف ذات شأف إذا تابعت الدراسة في ىذا المضمار. والذي عزز إرادتيا عمى 
متابعة ذلؾ اتقانيا المغة الروسية بسبب أميا. والذي يتقف المغة الروسية ليس 

لؾ عارضت السفر ضروريًا أف يتقف الحياة الروسية، حتى ولو كانت أمو كاتيا، لذ
وطمبت مف عمياء أف تبقى لتتابع دراستيا في بمدىا. فبل بد قمت في نفسي إذا 
ذىبت وىي فتاة وحيدة وطويمة، مف أف تعود إلينا بعد سنوات تحمؿ باإلضافة إلى 
الشيادة عددًا مف األوالد مف قوميات مختمفة شقرا وزرقا ورمادييف، وىذا األمر 

 يتعارض مع الدوافع السموكية واالجتماعية في بمدنا.
لقد وجدت نفسي أميؿ ألف أعارض بشدة سفر ابنتي لمدراسة، غير أف تحالؼ 
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األـ واالبنة طّوح بمقاوماتي ورفضي، فاندفعت زوجتي لترتيب السفر واالتصاؿ 
بالسفارة السوفيتية في دمشؽ، وقد أقنعتني زوجتي كاتيا بأنيا ستسافر مع عمياء 

فعؿ عمياء كانت شديدة فقالت ألميا موضحة: إف سبب  لتحرسيا، غير أف ردة
سفرىا ىو رغبتيا في اليرب مف البيت ومنا. يعني مف أميا ومني، فأكبرت في 
ابنتي موقفيا واعتقدت أف فتاة مثميا قادرة عمى صناعة مستقبميا دوف وصاية مف 
أحد، وبذلؾ بدأت أميؿ لبلعتداؿ، وانصرفت لترتيب أغراض السفر البنتي بعد أف 

 رفضت زوجتي متابعة ذلؾ.
خبلؿ مضي ثبلثة أشير عمى سفر عمياء لمتابعة دراسة المسرح، وصمتنا 
منيا رسالة تخبرنا فييا أنيا ستعود، بعد أف أقمعت عف التفكير بمتابعة الدراسة 

 ىناؾ. وقد سررنا أنا وأميا ليذا القرار.
غيابيا ترؾ فراغًا صحيح أننا في حضورىا لـ نكف نحس بيا كثيرًا، غير أف 

 كبيرًا لـ يكف ممكنًا أف نمؤله سوى بالتدخيف وضرب الرأس عمى الجدار.
والحديث عف الحتمية التاريخية والتفاؤؿ الثوري، وكنت مف طرفي في حالة 
انتظار وترقب لعودة ابنتي مف االتحاد السوفييتي ألختبر مف خبلليا أسموب الحياة 
الجديدة حتى أتمكف مف فيـ األمور عمى حقيقتيا وقد جاءت ابنتي بأخبار غريبة 
انعكست عمى حمميا ودىشتيا، فمقد ذىبت ولدييا تصّورات كبرى عف الحب 
والمشاعر، والعبلقات الدافئة والمقدمات الطقسية التي ال يتقنيا األوالد في ببلدنا 
غير أنيا وجدت عكس ذلؾ. كاف الشباف ىناؾ ُمباشريف في التعبير عف رغباتيـ 
ظيار الحماسات  وليس لدييـ الوقت وال الرغبة إلظيار الحفاوة وتقديـ المقدمات وا 
أو االنتباه إلى االختبلؼ بيف لوف عيني ابنتنا ىذا االختبلؼ الذي قررْت أف 
تستثمره. وتضعو كشرط ضروري ووحيد لمبدء بالتعارؼ مع أي شاب. وكاف 
الشباف ىناؾ ال يحفموف بالعيوف والمغة الحارة التي تصدر عنيا، فقط كانوا 
منشغميف بما دوف ذلؾ، مستعجميف أكثر مف البلـز كأنما تطاردىـ فصيمة مف 
الذئاب، وابنتنا في ببلدنا ممكة متّوجة، وىي قبمة أنظارالقاصي والداني مف شباف 
الحي، وكانت تتعالى عمييـ جميعًا وتضطيدىـ وتسخر منيـ، وبخاصة أوالد 

 محافظة حيث نسكف.األسر الموسرة في حي ال
عندما عادت إلينا كانت فتاة أخرى، صارت أكثر حفاوة بالحياة والدراسة بعد 
أف قررت إعادة تقديـ البكالوريا لبلنتساب لمجامعة. واالختصاص بالحقوؽ. أما 
أوالد الحارة ومف ىـ في سنيا فقد صارت أكثر انتباىًا إلييـ وأكثر استعدادًا 

 لمطارحتيـ الكبلـ.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 05 - 

وقد تقدمت إلى االمتحاف، وحصمت عمى البكالوريا. ثـ انتسبت إلى الجامعة 
وىا ىي في الغرفة مع أميا تبكي وتتعالى شيقات أحداىما، وأضطر لمتوقؼ عف 
االسترساؿ في التذكر، واضطر لبلنتباه إلى عقب السيكارة الذي يمسع اصبعي 

 فإزداد صفرة واندىاشًا.
أتمكف مف تمييز مصادره أصاب  فأنا عندما أسمع صوت البكاء دوف أف

 بالحكة وأميؿ بأصبعي لسحب لفافة أخرى والبدء بالتدخيف والسعاؿ مف جديد.
 بعد عّدة لفافات انفتح الباب وخرجت زوجتي غاضبة.

لـ تصارحني بشيء قالت زوجتي: ثـ مسحت دموعيا بظاىر كفيا، تريد أف -
تخبرؾ أنت أواًل، كأنيا ليست ابنتي، كأنما الدـ الروسي ال يجري في عروقيا وبيف 
فخذييا، كانما ىي ليست في يـو مف األياـ ابنة شقراء، وعينييا مف جية اليسار 
زرقاء مثؿ عيني والدي الكسي تريد أف تراؾ أنت لتصارحؾ بالحقيقة، إنني لـ أعد 
أفيـ طبيعتكـ ودماءكـ حتى وىي تجري في شراييف ابنتي. ابنتي أنا يا تشيخوؼ 

فادخؿ وافيـ منيا ما ىي عمتيا. ثـ قعدت.. وقد غمبتيا التنيدات. وكاف العظيـ... 
األمر محيرًا لي فأنا أعرؼ أف األـ مستودع أسرار ابنتيا، والمثؿ عندما يقوؿ.. 
)إقمب الطنجرة عمى تميا بتطمع البنت ألميا..( ولكف ىؿ يعقؿ أف تنعكس 
األمور.. يبدو أف الطنجرة انقمبت عمى قفاىا فصارت البنت تشبو أباىا.. قفاىا.. 
يا لمعار. ثـ بدأت بإعداد العّدة لمدخوؿ ومحاولة الفيـ. بعد أف اختارتني )عمياء( 
ابنتي ألكوف أنا شخصيًا مستودع أسرارىا وليس أميا، وقد انتبابتني بعض 
المخاوؼ، ىؿ يمكف أف تكوف قضيتيا أعني مشكمتيا وثيقة االتصاؿ بالمسألة 

وأف إفشاء سرىا ألميا مف شأنو أف يدفع حمؼ وارسو لبلطبلع  الوطنية والقومية،
عمى أشياء تخصيا وتخص ببلدىا وليس مف حؽ أحد أف يشاركيا ذلؾ غير رجؿ 
صمب المبلمح والعقائد مثمي ينتمي إلى ىذه الببلد، ويستطيع أف يفيـ ويرى، يا أبا 

 العبلء المعري العظيـ.
 

إنني بصراحة ورغـ ما أتمتع بو مف سمعة أكاديمية عالية كنت في حالة 
استغراب شديد، عندما دخمت إلى الغرفة مبمبًل بدموع زوجتي وشيقاتيا، فالدموع ال 
نما تضعؼ الكائف الذي يجاور صاحبيا ويممح بريقيا وىي  تضعؼ صاحبيا وا 
تنساب عمى ظاىر الوجو، وبخاصة إذا كاف الوجو.. وجو زوجة وحيدة َتْعتَِبُر 

 خص دوؿ العالـ الثالث.البكاء عاطفة ت
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لذلؾ اقتمعت نفسي مف ذكرياتي التي لـ يعد يحتمميا المقعد القماشي الوثير. 
ودخمت إلى الغرفة التي جمست ابنتي في صدرىا مثؿ ممكة، وقعدت قبالتيا وبدأت 

 النظر إلييا.
عمى وجو ابنتي كانت الصبلبة وليس الدموع، الدموع كانت مف نصيب 
زوجتي التي لـ أكف أشاىدىا تبكي حتى بمناسبة مرور الذكرى الخمسيف إللقاء 

 القنبمة الذرية.
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 البنت 
أنا الفتاة الفضائية عمياء كما يحمو لوالدي أف يدعوني و)فاليتا( كما تحب 
أمي أف تناديني. ولي عيناف حموتاف واحدة عسمية واألخرى زرقاء. وىذا مصدر 

والدي ووالدتي يحباف بعضيما لكنيما طيباف اعتزاز لي. واستغراب مف الجميع، 
كثيرًا إلى الحد الذي ال يعرؼ فيو أحدىما كيؼ يعّبر لآلخر عف محبتو ويرجع 
الفضؿ في ذلؾ لوالدي في المرتبة األولى ولممداخبلت السياسية الحادة التي يحاوؿ 
أف يدفع بيا أماـ كؿ حوار، فيو يعتقد أف سبب إعجاب طبلب الجامعة بو 
وبأسنانو التي أكميا الصدأ، ىو ذىنو اليقظ الذي يستطيع أف يبتكر لكؿ ظاىرة 
تبريرًا سياسيًا، وعمى ذلؾ صار مف الواجب عميو أف يعمـ أسموبو الجامعي في كؿ 
مكاف، وألف والدتي لـ تكف برتبة عميد في الجامعة لذلؾ كانت تسيء فيمو 

لة لتذكيره بببلده وأىمو وعدد وتحاوؿ أف تستعيف بالقوة الجبارة لببلدىا في محاو 
الخيبات واليزائـ التي أصابتيـ مقابؿ االنتصارات التي حققتيا ببلدىا، وكاف يبتمع 
اإلىانات الموجية إليو مثؿ قذائؼ الكاتيوشا، ومف شدة االبتبلع واالمتعاض 

 صدأت أسنانو وقمبو وما عاد الحب يعرؼ إلييما سبيبل.
كاف والدي طيبًا إلى الحد الذي يحب فيو أف يحاط بالبيجة والفرح في كؿ 
مكاف، وألف اآلخريف كانوا غير قادريف عمى صنع الفرح ألنفسيـ حتى يتمكنوا مف 
صنعة لغيرىـ فقد حاوؿ والدي أف يصنعو بنفسو ولنفسو، غير أنو عجز أيضًا 
بسبب عدـ امتبلكو ممكة الخياؿ، لذلؾ حاوؿ أف يفتعؿ المرح افتعااًل، فسعى 

مسبؽ ألف يضحؾ بعد كؿ كبلـ يقولو وأحيانًا قبمو، وكاف يتقصد أف  وبتخطيط
ينتبو لمبلمح اآلخريف ليرى تأثير كبلمو. وتأثير ضحكاتو فييـ، ولكنو غالبًا ما 
كاف يضحؾ وحيدًا. وحيدًا دوف أية ضرورة، وكنت أفيـ مشاعره وأحب طبيعتو 
وروحو ودخاف وحدتو الذي ينفثو مف فـ حائر وعينيف غائمتيف، لذلؾ تقصدت أف 

 أدخمو إلى محنتي ألسمع رأيو.
 -جي -أما أمي، فالناظر إلييا لممرة األولى والثانية، يظنيا مف نساء الػ )كي

بي(، لكف الذي يعاصرىا ويعيش نبضيا ووجدانيا يحسيا أقرب إلى أف تكوف مف 
ذا، معتقبلت الػ )كي جي بي(. وليس منيـ، غير أنيا مع أبي ودوف أف أفيـ لما
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تتعمد أف تكوف عمى غير طبيعتيا، خشنة وحاسمة كأنما تعامؿ تمميذًا ضبطو 
األستاذ متمبسًا بعدـ كتابة وظائفو، وقد قاـ أحد أصدقاء والدي بتحميؿ ىذه الظاىرة 
بطريقة مرحة عندما أكد أف التعامؿ مع الزوج بيذه الطريقة دليؿ عمى الحب 

 الشديد.
بعد عودتي مف الدراسة في موسكو شعرت أف مستقبمي ىنا قرب أىمي وليس 
ىناؾ. لذلؾ قررت إعادة الثانوية لمتسجيؿ في الجامعة، وقد قدمت أوراقي إلى 
ثانوية المحبة الخاصة وانتظمت في صفوؼ الدواـ اليومي وتعرفت عمى صديقتيف 

 في الصؼ ليستا مف الطالبات الراسبات، ىما: لمياء، ومروْه.
لنقؿ الطالبات إلى البيوت، غير أنني رغبت أف كاف لممدرسة باصات خاصة 

 أذىب وأنصرؼ مف المدرسة بطرائقي الخاصة.
تقع المدرسة في زاوية ينتيي طرفيا الشرقي بمحطة انطبلؽ الباصات، 

 وطرفيا الغربي بالحديقة العامة وسط حمب. في حي العزيزيو.
في وقت االنصراؼ، يتجمع عدد مف الشباب وطبلب المدارس المجاورة قرب 
باب المدرسة، بعضيـ مف أقرباء الطالبات وبعضيـ اآلخر مف الشباف الذيف 
حضروا بيدؼ بذؿ محاوالت لبلنفراد بفتاة والحديث إلييا عف األحواؿ واألحبلـ، 
وكانت الفتيات في الغالب يسئف تقدير ىذه المحاوالت وينظرف بغضب إلى 

 أصحابيا.
ة والكثير مف المقدمات حتى تقع في الفتاة في ببلدنا تحتاج لمطاردة طويم

الشرؾ، وىي تحتاج إلى ذلؾ ألنيا عندما تقع، يطالبيا الجميع بالثمف الباىظ الذي 
ما عادت تستطيع أف تدفعو، أنا مف طرفي ال أحمؿ خوفًا يمنعني مف القياـ بما 
أريد لكنني أحمؿ كبرياء شديدة الوطأة تمنعني مف االنصياع، أسمع الكبلـ وأنظر 
إلى صاحبو وأرد عميو بمثمو إذا تجاوز الحد. وكاف مف شدة كبريائي أنني تقمصت 
عادات وطرائؽ في المشي تدعو لمسخرية، فقد كنت عندما أخرج مف البيت أو 
المدرسة أضع كتبي عمى صدري وأحيانًا تحت أبطي وأمشي مشية منضبطة، 

الذيف لحقوا بي في مشدودة الصدر والرأس، إلى درجة دفعت أحد الشباف المرحيف 
إحدى المرات ألف يسخر مف مشيتي ويصيح خمفي واحد اثنيف، واحد اثنيف، إلى 
اليميف در، إلى اليسار در، إلى األماـ سر، كأنما يخاطب جنراال. وعندما التفتت 
نما ألتبيف مبلمحو ىروؿ راكضًا، فحزنت وكدت أف أناديو ليرجع  إليو ال ألشتمو وا 
وال يخاؼ، لكف صوتي لـ يبادر إلي، فانفجرت ضاحكة حتى اغرورقت عيناي، 
فانتبيت وتوقفت وأعدت النظر في مشيتي وأعضائي وحالة االنتصاب التي كنت 
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أفتعميا في صدري وحركة ساقي، والتي تدفعني لتعب ال ضرورة لو. وبعد استرخاء 
متعمد وتدريب طويؿ تخّمصت مف مشيتي المشدودة ودخمت مرحمة الميمونة 

وية في المشية والنظرات، في وقت كانت فيو المدينة تدخؿ مرحمة الشدِّ والعف
 والطمقات.

بعد مبلحظات الشاب، تغيرت عبلقتي باألشياء وبدأت أحس بأنني غيري. 
وأنني كنت أعيش مرحمة مفتعمة لـ ينتبو إلييا أحد، ال أمي وال أبي. ولـ تساعدني 
ثقافتيما الشديدة الوطأة عمى معرفتيا وتجاوزىا، حتى جاءت كممات الشاب الغريب 
يعازاتو لتقدـ لي وصفًا جارحًا وحقيقيًا، أدركت بعدىا بعمؽ أنني فتاة جميمة ولي  وا 
نيداف وعيناف ممونتاف وساقاف، وشعر أشقر شفاؼ، عمى الجسد والمفارؽ، ولي 
أصابع وأحبلـ، ولقد حافظت بعد التحّوؿ الذي أصابني عمى عادة وحيدة تمت 

مرحمة السابقة )مرحمة الجنراؿ( ىذه العادة ىي ربط شعري الكثيؼ وعدـ بصمة لم
 تركو منسدال عمى ظيري وكتفّي، وقد كاف ذلؾ مقدمة لحدوث ما حدث. 

في أوؿ الحي الذي نسكنو وعند موقؼ الباصات، لمحتو. شاب تمؤل الحيرة 
مبلمحو وعينيو، لـ يكف شديد الوسامة ولكنو يمتمؾ روحًا شديدة التأثير، حركات 
وجيو وعينيو فييما إيحاء كبير، ولكنو يكاد يفتقر إلى شيء.. ربما إلى الجرأة التي 
لـ أكف أفتقر إلييا، ويبدو أنو انتبو مّرة عف قرب إلى اختبلؼ لوف عينّي، فتابع 

 االنتباه واالىتماـ.
كثيرة ىي المرات التي شاىدتو يقؼ في انتظار الحافمة في مواعيد ذىابي 

يابي ، وقد ضبطتو في مرات عديدة في حالة انتباه إلي، وعندما كنت أنتبو إليو وا 
 يتشاغؿ عني ويمتفت إلى الجيات األخرى المعادية.

قمت في نفسي مرات كثيرة إذا لـ يبادرني بالكبلـ سأبادره، غير أنو وفي 
المرات التي تقصدت فييا الحديث إليو كاف يترؾ المكاف ويمضي، كأنما يحس 
بمبادراتي ويخافيا وال يرغب أف أصّرح بيا. وقد طاؿ األمر حتى شعرت بالسخط 
واالنشغاؿ وبدأت أرمقو بنظرات غاضبة زادت في مخاوفو وأقمقتو وبدأ بسببيا يفقد 
بعضًا مف وزنو. وبسبب ذلؾ كنت أمعف في ربط شعري بقوة لينسدؿ بإنضباط 

 عمى ظيري.
نت نظراتو أكثر قوة وثقة، لو أف أمو مثؿ أمي لما تردد كما تردد، ولكا

وليست أكثر عمقًا وخوفًا، ولربما كاف أيضًا مثميـ، مثؿ شباف موسكو غير جدير 
 بالحب كما ىو اآلف، فالجرأة تحقؽ الرغبات لكنيا ال تصنع الحب.

في إحدى المرات وكنت في طريؽ العودة إلى البيت عند الظييرة، كاف الحر 
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شديدا وكاف عدد الناس في الباص قميبًل، ومف عادتي أنني ال أقعد عمى الكراسي 
في الممر حتى ولو كاف أحدىا فارغًا. أحب أف أقؼ في الفسحة عند الباب الخمفي 
لمباص حتى أتمكف مف االنتباه إلى حركة الناس في الحافمة أو حركتيـ في 

 الطريؽ وحتى أتمكف مف النزوؿ بسرعة عندما يتوقؼ الباص.
وقفت في آخر الباص، وعندما انطمؽ الباص ووصؿ في ىذه المرة كالعادة 

إلى الموقؼ الذي يمي محطة االنطبلؽ، انفتح الباب الخمفي وصعد منو الشاب 
ومعو أحد أصدقائو، كنت مستديرة بظيري إلييما وكانت جرزة شعري األشقر 
الطويؿ في مواجيتيما. كانا صامتيف ثـ سمعت صوت أحدىما وقد تقصد أف 

 أسمع الكبلـ.
 شعرىا جميؿ.-

 لـ يرد عميو الشاب.. وربما نظر في وجيو بغضب 
ما رأيؾ أف أشدىا مف شعرىا، كأنما ربطت شعرىا بيذه الطريقة.. ليشدىا -

أحد منو. الجممة وصمت إلّي كاممة فشعرت بالتأىب واإلثارة وتمنيت أف يفعميا 
ية ورىفت أحدىما ويشدني مف شعري. وقد استقاـ جسدي في انتظار الخطوة التال

 أذناي ونيداي.
 ما رأيؾ أف أشدىا مف شعرىا، أعاد صاحب االقتراح الكبلـ ثانية.-
 إياؾ؟-
 لف تتألـ كثيرًا، وربما لف تمانع.-
 ال تفعؿ.-

 إنيا تسمع ولو كانت تمانع لغّيرت مكانيا.
وكأف شيئًا خاصًا وغريبًا أف تسمع مف يقرأ أفكارؾ ويحاوؿ معؾ شيئًا أنت 
تريده وتنتظر منو أف يفعمو، وقد تسمّرت في المكاف منتظرة النتائج وألثبت لمشاب 

 المتردد كيؼ تتكّوف المبادرات وكيؼ يتـ صنعيا.
بعد دقيقة مف الصمت والترقب واالنتظار شعرت بكؼ تقبض عمى شعري 
فانتبيت لمخطوة التالية، يبدو أف كفًا أخرى منعتيا مف الشد، غير أف الكؼ األولى 

، ثـ تابعت الكؼ األولى مبادرتيا وشدت بقوة فتراجع رأسي إلى كانت مصممة
الخمؼ ثـ استعاد مواقعو ثـ توقفت لمحظة حتى أختزف انفعاالت الحالة الطارئة، 
وألستدير إلى الوجييف الخاطئيف، ثـ ألرفع يدي وأنياؿ بصفعة قوية عمى وجو 
الشاب الذي لـ يغامر بشعري، وألستدير بعدىا ثانية كما كنت في وضعيتي 
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السابقة دوف االنتباه إلى رؤوس الركاب التي استدارت جميعًا لتتعرؼ عمى الخد 
 المصاب باإلحمرار.

عندما توقؼ الباص وكاف ذلؾ قبؿ محطتيف مف الوصوؿ إلى حينا وانفتح 
الباب الخمفي، نزؿ الشاب وتبعو اآلخر مستغربًا، وكانت بيني وبيف نفسي وقفة 

اصمة بيف محطة الباص التي نزؿ فييا الشاباف بشكؿ استغرقت المسافة الف
مفاجئ، والمحطة التي تمتيا، تساءلت فييا لماذا تقصدت صفع الشاب الذي بدأ 
يثير اىتمامي ولـ أصفع الشاب الذي شدني مف شعري. ربما ألف الشاب األوؿ لـ 
يفعؿ ذلؾ، لذا أثار غضبي ففعمت ما فعمت، ربما ألنو سمح لشيء طارئ أف 
يعتدي عمي، وكاف ضروريًا أف يشعر بأنني أخصو وعميو أف يمنع صديقو أف 
يفعؿ، ولكف لماذا أضع المحاذير واألسئمة وقد كنت أرغب أف يحصؿ الذي حصؿ 
وكنت في حالة انتظار لو، لكف األدىى واألمر في ىذه الحالة ىو لماذا ارتفعت 

دتني حالة الجنراؿ، كفي وىوت، وعمى وجو بدأ يثير مخاوفي وانتباىي، ىؿ عاو 
وىؿ يمكف لشاب مثمو في رتبة عاشؽ مذعور أف يحب جنرااًل. مثمي. لذلؾ 
داىمتني الوحدة واألحزاف، وشعرت باالرتجاؼ والبرد، وصرت مثؿ شيء قاس 
وحزيف.. وربما مثؿ جنراؿ فقد آخر جنوده وقبلعو، ولـ أجد نفسي إاّل وقد قفزت 
مف باب الباص الذي انصفؽ خمفي وتركني وحيدة عمى المحطة التالية. كانت 
ضرورية تمؾ القفزة في الفراغ التي داىمت نفسي بيا، بعد أف شعرت فجأة أف 
الوقت قد حاف وأنني أصبحت مدينة لمشاب بتوضيح وربما باعتذار، لذلؾ توقفت 

 وحيدة عمى محطة الباص في انتظار عبور الفتى.
ة، كاف وحيدًا، وقد فرحت القترابو دقائؽ قميمة وأطؿ الفتى في الظييرة البلفح

ووحدتو ووقفت أنتظر عبوره حتى يبادرني، ولكنو اكتفى بأف نظر إلّي بغضب 
 شديد وعبر دوف كبلـ، فمحقت بو.

 توقؼ، إنني آسفة.-
 غير أنو لـ يتوقؼ، فأسرعت خمفو وأمسكتو مف زنده.

 قمت لؾ أنني أسفة.-
 أنت غير محتاجة لؤلسؼ، وأنا لـ أمدد يدي إلى شعرؾ -
 أعرؼ -
 تعرفيف؟.. لماذا إذف؟..-
 ال أعرؼ، ربما ألنؾ تركتو يفعؿ.-
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 كنت أحب أف تبادر أنت وتشدني مف شعري بداًل منو.
 كنت تريديف أف أفعؿ أنا.-
 مف مدة طويمة وأنا أنتظر منؾ أف تفعؿ شيئًا -
 أنت غريبة مثؿ لوف عينيؾ، وكنت أخاؼ منؾ -
 واآلف؟-
 ؼ.ما عاد فيؾ شيء يخي-
 ماذا تقصد.-
 عندما يفعؿ أحد ما فعمت في الحافمة يكوف ضعيفًا وتافيًا وال يخيؼ أحدًا.-

ثـ تركني ومضى مستعجبًل. وبدأت أفكر عندما يفعؿ أحد ما فعمت يكوف 
ضعيفًا وتافيًا وال يخيؼ أحدًا، وأحسست بالكبلـ. بصدقو وبالصراحة الجارحة فيو، 

 وأنا أتابع الطريؽ إلى البيت.
في الميؿ، جمست عمى السرير وحيدة أفكر، خمعت ثيابي كميا وتابعت 
التفكير، تفقدت جسدي، وتذكرت الشاب وكبلمو ثـ مشيت إلى المرآة، وبعدىا إلى 
دفتر المذكرات، وكتبت عمى صفحة خاصة، ىذا الشاب خطر وال يستحؽ الحب، 

ي ما زالت تحتفظ ثـ مزقت الصفحة وقررت أف أتابع االىتماـ بو وأنا أقمب كفي الت
 بذكريات خده.

في اليـو التالي كاف ينتظر عمى موقؼ الحافمة، وكنت في طريقي إلى 
المدرسة صباحًا، فاغتبطت لمشاىدتو، لكنني فجأة قررت تجاىمو ومتابعة الطريؽ 
ماشية. وقد حرصت عمى إمساؾ جسدي حتى ال يخرج عمي. ويمتفت إليو، وقد 
أعيتني ىذه المحاولة التي بذلت مف أجميا جيدًا واضحًا، وبعد أف شعرت بأنني 
ابتعدت مسافة كافية وأفمتت جسدي وظيري مف نظراتو، أخذت نفسًا عميقًا، 
وأخرجت منديبًل ورقيًا ومسحت الميات عف قمبي ومشيتي وتابعت الطريؽ، ورغـ 
ذلؾ وعندما انتبيت لـ يكف في عقمي وصدري وعيني سواه، كأنما كنت ذاىبة إليو 

 س إلى المدرسة.ولي
لماذا شعرت فجأة أنني أحبو، أألنو اعتبرني ضعيفة وتافية، لو أنو اعتذر 
إلي ودمعت عيناه كما يفعؿ المحبوف مع حبيباتيـ لكنت ازددت تماسكًا وشموخًا، 
لماذا أحس بأنني فتاة أخرى غير التي تعودتيا، لماذا أكوف غريبة عني، وحاممة 
ألشكاؿ مف الضعؼ ال حدود ليا، فعندما أصفع أحدًا، أصبح متيافتة وضعيفة، 
وعندما أحب أصبح ضعيفة، وعندما أذىب إلى موسكو أصبح وحيدة وضعيفة، 
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 وعندما أدخؿ المدرسة أحس بنفسي وحيدة وضعيفة.
المكاف الوحيد الذي أحس فيو بالقوة ىو البيت ربما ألف والدّي يحباني، لذلؾ 

ىذه النياية مف التحميؿ والمقارنة، أحست ىما ضعيفاف أمامي، وعندما وصمت إلى 
أف الضعؼ ليس شيئًا بغيضًا في كؿ األحواؿ، وأنني قد وقعت في الجانب العظيـ 
منو. في الجانب المؤدي إلى الحب، وقد اغتبطت لذلؾ فرفعت الكتب إلى صدري 
وضغطت، وقد تندت عيناي مف اإلحساس بجماؿ الطريؽ، واألشجار.. وحركة 

 الناس والسيارات.
أياـ مّرت وأنا أتجاىؿ الشاب، وأزداد اىتمامًا بو وأنا ذاىبة مشيًا إلى 
المدرسة، لـ أحاوؿ استدراجو ليمحؽ بي رغـ عممي أنو يفعؿ، وأحس بو خمفي. وىا 
أنا أمشي ألعبر الحديقة الكبيرة الفارغة وحيدة ومضطربة، كأنما ال يوجد خمفي 

 شدني مف ربطة شعري. شاب أعرفو وتنتابو رغبة موجعو في أف ي
في األمسيات وعندما أكوف وحيدة كانت كفي تستحضر وجو الشاب كأنما 
لتعانقو وتعتذر إليو عف الصفعة التي اقترفتيا بحقو وألف كفي تعرفت إلى وجيو، 
قبمي، لذلؾ كانت حركة أصابعيا تزداد نزقًا وعصبية عندما أفكر بو أو أمر قربو، 

 لكأنيا تعيش إثمًا خاص بيا، وتود أف تقدـ اعتذار كافيًا إليو لتجعمو ينسى.
في حرب التجاىؿ وخبلؿ مشوار العودة إلى البيت بعد االنصراؼ مف 
المدرسة، كاف واقفًا عمى الرصيؼ الثاني مقابؿ باب المدرسة، انتبيت إليو انتباىًا 
. خاطفًا وانعطفت لمتابعة الطريؽ، مررت قرب بائع الفطائر، كاف الدكاف خاوياً 

والسيارات تعبر بنزؽ، والشارع خاو، ولـ أكف أعير ذلؾ انتباىًا، وأنا أقطع الطريؽ 
إلى باب الحديقة العامة، الواسعة والعظيمة، والتي تشبو مقدمتيا وباحتيا، حديقة 
قصر الشتاء، ىذا ماقالتو أمي نقبًل عمى لساف خبير روسي تعرفو. وقد بدأت بعد 
ىذا الكبلـ أنتبو لجماؿ الحديقة وأحس بيا، وقد ازدادت محبتي ليا عندما صرت 
أشعر أف أحدًا يتبعني فييا، الحديقة أيضًا خاوية، ال أدري ما الذي يحصؿ في 
المدينة، يقولوف: المعارضة التي تسمي نفسيا أصولية تتحرؾ وقد قامت بقتؿ عدد 

دي إلى مف الناس الحراج السمطة. وربما لترؾ الحديقة بدوف بشر، وقد نبيني وال
ذلؾ وطمب مني الحذر، لكنني ال أعرؼ كيؼ يمكف لئلنساف أف يكوف حذرًا، كيؼ 
يمكنو أف يركض مف باب المدرسة إلى الحافمة دوف أف يتمفت، وكيؼ تنطمؽ 

 الحافمة مثؿ قطة مذعورة دوف أف تنتبو لؤلشجار والبشر العابريف.
ثـ أف المرور في حديقة فارغة ليس أمرًا سيئًا، لكنو يغري بالمخاوؼ، ىؿ 
يخطر بباؿ األشجار مثبًل أف تخطؼ فتاة وحيدة مثمي وتزرعيا في األرض لتزداد 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 24 - 

الخضرة في الحديقة، وىؿ كانت األشجار فتيات وحيدات مثمي، تـ اختطافيف 
بحسف نية وغرسيف. الحديقة الخاوية تغري بالتفكير واالنتباه إلى ضربات الحذاء 

وىذا اإلصغاء الشديد الذي أحاولو حتى أحس  عمى األرض اإلسفمتية الخشنة،
 بالشاب الذي يتبعني وألعرؼ ىؿ يزداد اقترابًا أـ ابتعادًا عني.

غادرت باب الحديقة الثاني، وعبرت شارات المرور باتجاه رصيؼ شركة 
 الكيرباء، واجتزت مبنى الشركة إلى الرصيؼ الثاني عند جسر سكة الحديد.

لماذا يتكرر ذكر األرصفة في الكبلـ، ربما ألف الرجؿ وقع عمى الرصيؼ 
 بعيدًا.

كنت أمشي عمى الرصيؼ، وعمى بعد عشر خطوات. كاف رجؿ سميف يمشي 
بعصبية وعمى وجيو نظارة ثـ فجأة وقفت قربو سيارة نزؿ منيا إثناف واحد أخرج 
المسدس وأطمؽ النار، والثاني كاف خمفو يتمفت إلى الجيات، أال توجد عشر 

ى عمى األرض تمنع واحدة مثمي مف اإلبتعاد عف القتؿ مسافة كافية خطوات أخر 
تمكنني مف تجاىؿ الجسد وحركة القتمة والسيارة. ثـ انصفقت النوافذ وفغرت 
الشوارع أفواىيا مف الدىشة وفرغت. سوى مني ومف الجثة التي كانت يد صاحبيا 
تمتد ليس إلى صدره الذي ثقبتو الطمقات ولكف إلى النظارة التي سقطت عندما وقع 
بجسده السميف عمى األرض، لكف لماذا ترؾ دمو وبحث عف نظارتو ربما، ربما 
ليرى الجناة، فالضحية كما شاىدت في فمـ أمريكي مأخوذ عف قصة يابانية. تظؿ 
مشغولة بقاتميا، تريد أف تختزف صورتو ونظراتو لسبب واحد حتى تبادلو عف بعد 

والرغبة في المجاورة والتعايش المشترؾ. غير أف  الشعور باالحتراـ والتبجيؿ،
حماستي في التحميؿ لـ تعجب والدي فضحؾ مف كبلمي بقوة اربكتني وأشعرتني 

 بأنني الضحية، ودوف أف ينتبو والدي إلى قمؽ عيني، تابع موضحًا موقفو فقاؿ: 
ىذه العبلقة تنفع كثيرًا في السياسة ويحرص عمييا األمريكيوف وىـ يرغبوف 
بقوة أف يبادليـ ضحاياىـ االحتراـ والتعايش، غير أنني انزعجت مف والدي 
وصرخت في وجيو، ولكف الذي حصؿ في الفمـ يناقض ذلؾ تمامًا، كاف القاتؿ في 
الفمـ يابانيا وكانت الضحية انكميزية، وكانا يحباف بعضيما وقد جاءت األوامر 

 يبًل.لمياباني فقتؿ االنكميزي بعد أف بكى مف أجمو طو 
 إنيـ يجعموف القتؿ أمرًا جذابًا وضروريًا، ذلؾ ىو الفف العظيـ.-

أحسست بأف والدي ما زاؿ يسخر، ثـ أخبرني: ال يوجد بشر ال في الياباف 
وال أمريكا وال تحت األرض، َيْقتموف كما َيقُتُؿ ىؤالء، والمحزف في األمر أف القاتؿ 
ال يحتـر ضحيتو وال يكف ليا أية مودة وىو مستعد مف أجؿ ما يحصؿ مف 
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معتقدات أف يكرر القتؿ ثانية وثالثة لمضحية ذاتيا، ثـ غامت عيناه، واختنؽ 
صوتو، الرجؿ الذي وقع أمامؾ صديؽ لي، وىو دكتور في كمية الطب واسمو 
)يوسؼ اليوسؼ( ثـ صمت طويبًل وقاؿ: ال يوجد شيء يستحؽ القتؿ سوى 

 المعتقدات التي تحض عمى القتؿ. 
اف ثبلث رجفات وكما يحصؿ في السينما تمامًا ويد ممدودة بحثًا عف رجفت

النظارة وصدر مثقوب، ودـ، وفتاة واقفة ربما عمى بعد عشر خطوات، وعالـ فارغ، 
وعيناف تكاداف تقفزاف مف محجرييما مف اليوؿ والمفاجأة. ثـ جاءت قبضة 
وقبضت زندي بقوة ودفعتني فاستجابت قدماي وجسدي وتحركتا رويدًا وانحرفتا 
قميبًل عف الجثة، وعندما انسدلت كفو إلى كفي بدأنا نركض أسرع مف لياثنا. وعند 
منعطؼ المشفى، تحت األشجار الكثيفة الغامقة وقفنا وتبادلنا النظرات، ثـ أمسكت 

 بكفو ووضعتيا عمى نيدي األيسر، وقمت لو انظر إلى قمبي.
 أنت شديدة االنفعاؿ.-
 الرجؿ. ليتنا أخذنا نظارة-
 ىؿ تعرفيف لوف القميص.-
 أي قميص.-
 الذي يرتديو الرجؿ.-
عندما حاوؿ أف يسحب يده أمسكت بيا بعصبية ووضعتيا مرة ثانية، -
 وقمت:
 سأقع مف شدة االنفعاؿ.-
 حاولي أف.-
 ليتني أقعد عمى األرض، ثـ أطمقت سراح يده وقعدت.-
 أال تخافيف.-
 ما داـ اإلنساف يموت ىكذا، فمف أي شيء سأخاؼ.-
وفجأة أمسؾ يدي وشدني إلى األعمى وتابعنا المشي، وكفو تعبر قرب كفي -

وال تمسكيا، ربما كاف يفكر أييما الكؼ التي صفعتو، ترى ىؿ يفعميا وينسى 
 الجثة لينصرؼ إلى ىذا األمر.

إنني وأنا أسير قربو محاولة أف أضبط خطواتي عمى خطواتو، منتبية إلى 
جب القميص ضوءىما.. أنني وأنا أفعؿ ذلؾ توقفت عف حركة نيدّي، وقد ح
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التفكير تمامًا... فقط صوت الطمقات كاف يحز صدري ويعيدني عنوة إلى الرجؿ 
 وحركة أصابعو باتجاه النظارة التي ما كاف ليا أف تفعؿ شيئًا لتنجده بو..

لذلؾ غامت عيناي بالدنيا.. وبدأت ذقني تيتز بمفردىا، وحتى ال يفضحني 
النشيج ويظير ضعفي قربو.. ركضت سريعًا سريعًا... حتى وصمت البيت والتفت 

 إلى جيتو. وعندما لمحتو.خمفي فتحت الباب وأغمقتو بقوة...
في اليـو الذي أمسكت بو كؼ الشاب ووضعتيا عمى نيدي ليتعرؼ عمى 
إيقاع قمبي... في ذلؾ اليـو دخؿ إنساف سميف عصر الموت الواسع المييب، دوف 

مكنو المباغتة والطبيعة مف مشاىدة ظبلؿ قاتميو. وفي اآلونة ذاتيا دخمت أف ت
عصر الحب مف بابو العجيب المفتوح عمى الغرابة والمفاجآت، ربما روح الرجؿ 
وقد تسّرب إلّي مف ثقوبو منحني طاقة أف أحب وأركض وأبكي وأتذكر، وأقعد عمى 
األرض وأرفع نيداّي إلى السماء وأنا أتذكر الكؼ التي تجاوز كفي وال تبلمسيا. 
ربما ألنني دخمت وحيدة وحيدة، كاف ضروريًا أف أحتفي بوحدتي حتى آخرىا... 
فرؤية الموت دفعتني لممزيد مف الوحدة، والموت والوحدة دفعاني لمتخّمص منيما 
معًا، ولـ يكف ىذا ممكنًا إاّل باستنفار الجسد ومبلمسة عناصر الحياة واالستجابات 

 فيو.
ممثموف في السينما والتمفزيوف، وسياسيوف  -ير مف الرجاؿ عبروا ذاكرتيكث

وأساتذة وزمبلء في موسكو، كثير منيـ وفي وضعيات مف التمفت واالنتباه 
واالستثارة، عدا وجيو، وجو فتاي.. غير أنني كنت محتاجة إلى نفسي وانفعاالتي 
محتاجة إلييما بقوة. لذلؾ تابعت الطريؽ بدونو حتى تعالت شيقاتي.. ربما 
تقصدت أف ال أرغـ ذاكرتي عمى البحث عنو حتى أوفره لؤلياـ القادمات دوف جثث 
وثقوب ويد ممتدة ورصيؼ ليكوف معي تامًا مكتمبًل وليس مجرد ظؿ أو خياؿ، 
وربما ألنني أحب فيو أف يكوف أكثر مف جسد عار وأعضاء مستجيبة، أحب فيو 

بلمو الجارح، ومخاوؼ كفو مف أف تبادر إلى إضافة إلى جسده، صمتو البميد، وك
 يدي فتممسيا، أحب انتباىو إلى عيني وخوفو مف تبادؿ البرؽ معيما..

غير أنني وعندما التفت إليو وانتبيت إلى وجيو عندما كنت في مواجية 
الباب أحسست بأعماقو ومخاوفو تامة كاممة، كنت أنظر إليو نظرة إعتذار مرّكب، 
فيو صبلبة وفيو إلتماعة حزف  ولـ يكف ممكنًا لي أف أنظر في األمور وأحمميا 
بيذا العمؽ لو لـ أفعؿ ما فعمت وأتوج نفسي بوحدتي وشيقاتي وبعدىا ألضبط 

 إيقاعات روحي وصدري وأبدأ بعدىا التفكير والتأنيث والتذكير.
 ىؿ الحب مذكر أـ مؤنث.
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 الموت أيضًا ىؿ ىو مذكر أـ مؤنث.
أـ مذكر، ما داـ يصيب الجميع.. ويسيؿ مف  والدـ... ىؿ ىو مؤنث

 الجميع... لماذا خطرت ببالي ىذه المقارنات. 
فالمرأة تنزؼ برىة الحب األولى.. وبرىة الوالدة، والرجاؿ ماذا يفعموف... 

 أجاب أبي عندما سألتو:
ينزفوف أيضًا، عمى األرصفة وفي األسواؽ، وفي األحزاب والمؤسسات.. ألـ -

 تشاىدي الرجؿ.. وارتطاـ رأسو ونظارتو البعيدة.. وثقوب صدره.
عندما فكرت في الرد الذي داىمني بو أبي تذكرت أنني عندما تحدثت إليو 
عف الرجؿ، لـ أذكر لو ارتطاـ رأسو، فكيؼ أعاد بنفسو تصّور المشيد وتحميمو 
ال ما كانت  وتركيبو مّرة ثانية.. يبدو أف رأس الرجؿ ارتطـ عمى األرض فعبًل، وا 
نظارتو اندفعت بعيدة عنو كؿ تمؾ المسافة، ويبدو أنو أحس بابتعادىا عنو فامتد 

 بيده إلى جيتيا دوف أف يتمكف مف استعادتيا.
لقد انتبيت إلى النظارة، إلى األثر، ولـ أنتبو إلى الفعؿ الذي طّوح بيا أف 
رأس الرجؿ وحده يتذكر ذلؾ جيدًا.. ورأس أبي أدرؾ ذلؾ.. لذلؾ صرت إذا 
استعدت المشيد في ذاكرتي ال أستطيع إاّل أف أرى الرجؿ في مبلمح أبي وىيئتو. 
وبدأت أحس باإلرتطاـ العنيد وقد أصاب رأس أبي فأشيؽ مف الخوؼ عميو... 
وفي مرات وضعت رأس والدي عمى صدري وبدأت أتفقده وأتفقد تدرج الشعر 

. فصار ينصاع لذلؾ األبيض وتناسخو في رأسو.. ثـ شرحت لو األسباب والدوافع.
 كمما طمبت منو أف أفعؿ.

 أخاؼ عميؾ، قد يكوف رأسؾ مصابًا دوف أف تعرؼ.-
 لو أنؾ تعرفيف؟.-
 ماذا؟-
 ال يوجد فّي شيء غير مصاب..-

لوالدي صديؽ في عمر طبلبو، تخّرج مف الجامعة حديثًا، يكاد يكوف في 
الثبلثيف مف عمره، وىو موظؼ في البنؾ العقاري.. ويتابع دراساتو العميا في كمية 
اآلداب ويشرؼ والدي عمى )رسالتو في النقد األدبي( وقد استمـ عددًا مف مناصب 
الحد األدنى في اتحاد الحرفييف، ىذا ما قالو والدي عنو وقد صّرح والدي أنو يحب 
ىذا الشخص الذي يعتبره تمميذًا وصديقًا بآف واحد، وقد أثارتني حفاوة والدي بتمميذه 

و، فحاولت أف أنتبو إليو في الفترة ذاتيا التي كنت منشغمة فييا بالشاب وقد وصديق
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انتبيت إلى صديؽ والدي ألفيـ طبيعتو لـ يكف وجيو وشعره الجعد يثيراف النفور، 
لكنني وبعد عدة كممات ومجامبلت ومبالغات صدرت عنو، أحسست باالمتعاض، 

 وقد صارحت والدي بذلؾ.
لماذا التسّرع في إطبلؽ األحكاـ، والشاب يحترمؾ، وقد وعدني بتأميف -

 قرض مف المصرؼ العقاري حتى أعيد تأثيث غرفة نومؾ.
لتذىب غرفتي إلى الجحيـ.. وأقترح أف تنصح صديقؾ وتمميذؾ بأف يضع -

 نظارة عمى وجيو.
 لماذا.-
 ألف نظراتو ال تعجبني.-
 وماذا تفيد النظارات في ىذه الحالة.-
 فيد.ال أعرؼ، ربما ال ت-

ال أدري لماذا كنت حادة وقاسية، في الحكـ عمى الشاب... ربما ألنني كنت 
 أعيش فترة حاسمة وعصيبة.

 أال يمكف أف تنتبيي إليو أكثر، إنو يحبؾ وقد صارحني بذلؾ.-
يبدو أف والدي لـ ينتبو إلى عينيو أبدًا، لذلؾ أوقعو في فخ الكبلـ 

 والمجامبلت.
 ما رأيؾ، تابع والدي الكبلـ.-
 في أي شيء.-
 في االنتباه إليو...-
 صورة الرجؿ الذي ارتطـ رأسو عمى الرصيؼ تمنعني مف اإلنتباه.-
 أمر عجيب أف يصدر عنؾ ىذا الكبلـ.-
لقد قرأت كؿ ما في مكتبتؾ مف كتب بالروسية والعربية ويحؽ لي أف أفكر -

 عمى طريقتي الخاصة.
 ليتؾ تعرفينو عف قرب.-
 ليتؾ تعرفو أنت.-
ؿ تعرفيف.. خبلؿ األزمة التي عاشتيا المدينة كاف يأتي إلى الجامعة ى-

خصيصًا لمرافقتي إلى البيت، كاف يقوؿ لي أخاؼ عميؾ منيـ... وكاف يرافقني 
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ويدخؿ معي.. ويظؿ معي إلى ما بعد الغروب ثـ يمضي.. وعندما شرحت ألمؾ 
مواقفو بدأت تحتمؿ حضوره عمى مضض رغـ أنيا في البداية لـ تحتممو عمى 

 اإلطبلؽ.
 لماذا ال يكوف العكس.-
 لـ أفيـ.-
ربما كاف يخاؼ ىو أف يذىب وحيدًا إلى بيتو فحاوؿ أف يقنعؾ بأنو يخاؼ -
 عميؾ.
 ىذا غير معقوؿ.-

بعد أياـ جاء أبي إلّي وقاؿ.. معؾ حؽ يخاؼ عمى نفسو أكثر مما يخاؼ 
 عمي، ورغـ ذلؾ ما زلت أحبو.

 تخطئ في تفسيره فيذا غريب مف رجؿ مثمؾ. أف تحبو ىذا يخصؾ، أما أف-
 أنت تبالغيف.. ثـ أف أكاذيبو ليست مؤذية.. وقد طمب يدؾ مني.-
 يدي أنا.-
 ىؿ تعتقديف أنو يمكف أف يطمب يدي أنا أو يد الباب، قاؿ أبي ممازحًا.-
 ربما قصد أف يطمب يد الباب.. قد يكوف البيت قد أعجبو.-
 ىو معجب بؾ أنت...-
 معجب بي.. يا لمحظ.-
قمت لو أطمب يدىا منيا.. وعندما توافؽ يمكف أف نتحدث في األمر.. لكنو -

 أخبرني أنو يخاؼ منؾ.
 عندما يتوقؼ عف الخوؼ أخبره بأنني غير موافقة.-

رغـ إجادتي الحديث بالمغة الروسية، كنت أحس بالرغبة في مصارحة أبي 
ومرارة وينعكس ذلؾ عمى  أكثر مف أمي... وكانت أمي تحس بذلؾ فتزداد غضباً 

 عبلقتيا بأبي.
أياـ مرت وأنا ألتقي بالشاب.. تحدثت لو فييا عف صديؽ والدي.. وطمبو، 
ليدي وموقفي منو.. وعندما ذكرت لو اسـ الشاب انتبو إلّي.. وقاؿ أعرفو عف 
بعد.. حضرت لو بعض الندوات عمى مدرج الجامعة، كبلمو مثير لبلنتباه... كذلؾ 
بدايات الكرش المبكر عند حزامو.. يحس مف يستمع إليو بأنو رجؿ مؤىؿ ألف 

 يكوف ذا شأف...
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والدي تعّرؼ إليو في المقيى.. ثـ في الجامعة.. ثـ حصؿ بينيما الحب -
 الكبير بالمناسبة لـ تقؿ لي ما ىو اسمؾ.

 اسمي عامر )الصائب(... وأنا طالب في كمية اليندسة في السنة األخيرة.-
بالروسي.. وعمياء بالعربي.. وكنيتنا )السمني( والدي لو اسماف..  أنا فالنتينا-

عواد اسـ الوالدة.. وشامؿ اسمو الذي اختاره لنفسو وأمي اسميا كاتيا وىي  
روسية، وأنا أعيد تقديـ الشيادة الثانوية ألدخؿ في الجامعة وكاف مف الواجب أف 

 أكوف في السنة الثانية في كمية الحقوؽ ولي جرزة شعر وعيناف كؿ واحدة بموف.
 ولؾ صديؽ اسمو عامر.-
ولكنو ال يخبرني شيئًا عف نفسو، وأنا وبعد أف وضعت يده عمى صدري ال -

 أعرؼ سوى اسمو.
 ىؿ تذكريف لوف القميص.-
 القميص الذي كنت أرتديو.-
 قميص الرجؿ الذي -
 أنت واسع الخياؿ.-
 لذلؾ سأتحدث عف نفسي وأىمي...-
 إنني أسمع.-

يحمؿ شيادة الدكتوراه في العمـو اليندسية، وىو ُيدّرس في الكمية التي  والدي
َأُدْرُس فييا، وقد درس وتابع االختصاص في ألمانيا الديمقراطية، وعندما عاد.. 
تزوج مف أمي.. وىي ابنة أسرة ىامة في الماضي وليا أمبلؾ.. والدي لـ يكف 
عضوًا في أي تنظيـ حزبي.. غير أف والدتي وبعد أف تصاعد المد الديني 
وتصاعد الخبلؼ الزوجي بينيا وبيف والدي قررت مثميا مثؿ طبقتيا االجتماعية 
االرتداد.. فتحولت مف سيدة مجتمع وصاحبة صالوف يجتمع فيو رجاالت العمـ 
والسياسة في المدينة لممناظرة والحوار والتسمية إلى امرأة مف نوع آخر، فارتدت 

شمة وتوقفت عف استقباؿ أحد... وقد أربؾ ىذا األمر والدي الثياب الرمادية المحت
وبخاصة بعد أف عاصر التحوالت الغريبة في البمد.. فكاف ضروريًا أف تنشأ بينيما 
القطيعة، وألف البيت الذي يقطناف، يمتمكانو مناصفة وألف والدي تابع تحصيمو 
الدراسي في ألمانيا فقد اختار الحؿ األلماني لممشكمة وبنى جدارًا قّسـ فيو البيت 
إلى بيتيف ليحوؿ بذلؾ دوف أي اتصاؿ يمكف أف يتحقؽ مع والدتي.. وبقيت أنا 
الوحيد الذي أتمتع بسمطات استثنائية ال يستطيع الجدار أف يناؿ منيا، كنت 
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أستطيع أف أنتقؿ عبر البابيف بيف الشطريف الغربي والشرقي.. وقد مكنتني حرية 
بات ووجيات نظر كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر وخاصة أف الحركة تمؾ مف نقؿ رغ

والدتي قد احتفظت بالمطبخ كامبًل في القطاع الذي يخصيا وعمى ذلؾ استمرت 
في فرض شروطيا وتقديـ الوجبات مف خبلؿ فتحة في الجدار.. وقد اقتنع كؿ 
واحد منيما بالطرؼ الذي يخصو ولـ تحصؿ أية ارباكات وال عمميات تسمؿ سوى 
تمؾ التي أقـو بيا بيف الطرفيف المتنازعيف.. لنقؿ بعض الرغبات ووجيات 

 النظر...
ورغـ ميوؿ والدتي الغربية فإنيا كانت تتسمؿ في الميؿ إلى الجدار وتضربو 
بقبضتيا وتبكي وخدىا عمى حجارتو.. مثميا تمامًا مثؿ األلماف الشرقييف... ويخيؿ 

ديدة ألفكاره ومعتقداتو وىي في لياؿ إلي أنيا ما زالت تحب والدي رغـ كراىيتيا الش
كثيرة عند آذاف الفجر ترفع كفييا بالضراعة مثؿ رابعة العدوية وتبدأ بالدعاء عمى 
حمؼ وارسو والسوفييت دوف أف تضع في اعتبارىا أف ُأَمِؾ واحدة منيف، لذلؾ فأنا 
أعتقد أف حبنا مثؿ حب روميو وجولييت محفوؼ بالمخاطر والمنازعات المحمية 

 والدولية والجدراف.
 تقوؿ حبنا.. إننا لـ نزؿ في مرحمة الصداقة.-
 بعد كؿ ما كشفت لؾ مف أسرار تقوليف صداقة.-
 إف كنت تحب أف تطمؽ عمييا اسمًا آخر فبل مانع عندي.-
يا لممعجزة لقد بدأت تباشير االنفراج الدولي، ثـ أمسؾ كفي، وذىبنا معًا -

 كرسي فارغ. إلى الحديقة القريبة.. وبحثنا عف
رواد الحديقة في غالبيتيـ مف طبلب الجامعة بأقساميا المختمفة.. وعمى كؿ 

 كرسي قعد اثناف، شاب وفتاة.. يرتدوف األلبسة الجامعية الموحدة.
 تعرفيف رغـ قرب الحديقة مف حينا.. لـ أكف أنتبو إلييا، كأننا في كرنفاؿ...-
 انتبو إلى الرواد.. ىؿ تعتقد بأف الحب ىو الذي أحضرىـ إلى الحديقة.-
 ال يمكنني أف أعرؼ بسرعة..-
 معؾ عشر دقائؽ.-
 عشر دقائؽ؟-
 ىؿ تعتبر المدة قميمة.-
 أبدًا.. عشر دقائؽ تكفي لقياـ حرب...-
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 يا لخيالؾ يا أخي.-
الخياؿ ضروري.. حتى يتمكف اإلنساف مف االنتباه إلى النظارة عندما تسقط -

 ى األرض.بعيدًا عف يد الرجؿ الممدد عم
 كؿ ىذه األسى مف أجؿ سؤاؿ.-
 األسئمة شيء سيؿ.. األجوبة ىي المعضمة.-
 الزمف بدأ يتحرؾ لغير صالحؾ.. ثـ ركزت عمياء أنظارىا عمى الساعة.-
 عشر دقائؽ دوف كبلـ ودوف أف أنتبو إليِؾ.-
 ودوف أف تنتبو إلّي.-
 ىؿ تقدريف عمى ذلؾ.-
 ىؿ تقدر أنت -
 ىذا أمر سيؿ -
أنت ممعوف وضربتو عمى صدره، فوضع يده فوؽ يدي.. وأعادىا إلى -

 حضني... ونظر إلى الساعة وقاؿ: ىؿ نبدأ.
نبدأ.. كاف وجيي ممتيبًا بنار ال أعرؼ مصدرىا وبدأت متابعة المشيد دوف -

 أف أرى شيئًا.
بعد مدة مف االنتظار الطويؿ.. الطويؿ.. نظر إلى ساعتو وقاؿ: لقد انتيى 

 اىز إلعطاء الجواب.الوقت.. وأنا ج
 لـ تعد عندي رغبة لممتابعة.-
 الوقت ما زاؿ مبكرًا عمى األحزاف.-
لست حزينة.. لكف األجوبة توحي بوجود امتحاف.. وأنا ال أرغب في ذلؾ. -

ثـ مّرت فراشة بيضاء، وتبعتيا فراشة أخرى، وعمى الكرسي المقابؿ نيضت فتاة 
محجبة بعصبية ومضت وبقي صديقيا وحيدًا، لـ يفعؿ كما فعمت الفراشة الثانية 
وىي تتبع األولى.. ثـ مّر حارس الحديقة.. وذىب إلى صنبور الماء وفتحو... 
وبدأ الرذاذ يتناثر مف مرّشات خاصة فوؽ العشب.. وعمى أطراؼ البحيرة المدورة 
وسط الساحة.. ثـ انتبيت إلى أصوات العصافير كانت يدي ما تزاؿ منتظرة في 

كة.. كأنما تود.. وكاف ينظر إلّي وأنا أتمفت إلى غير جيتو، ما حضني دوف حر 
زاؿ الوقت مبكرًا عمى األحزاف، تذكرت كممتو.. وقررت أنني لست حزينة، غير أف 

 الرجّؿ العجوز القاعد بعيدًا.. بعيدًا يشبيني، لذلؾ نيضت.
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في البيت كانت أمي تعد طعاـ الغداء.. لـ يكف لموجبات التي تحضرىا طعـ 
أو رائحة، كثير مف األطعمة الحمبية التي نأكميا في بيوت المعارؼ واألصدقاء 
محذوفة مف برامجنا الغذائية.. الخضار المسموقة مع المحـو المقمية والمايونيز 
والشوربات المختمفة تشكؿ معظـ وجباتنا في المساء والصباح، كاف بوسع أمي أف 

كف تريد، فما دامت تشعر بوجودىا تتعمـ صناعة األطعمة المحمية لكنيا لـ ت
منقوصًا في المجتمع كونيا ليست منو، لذلؾ كانت تريد أف تجعؿ بيتيا روسيًا مف 
ألفو إلى يائو حتى تشعر باكتماؿ حضورىا وشرعيتو وربما كاف ليا الحؽ في ذلؾ 
غير أنني ووالدي كنا ندفع الثمف ونأكؿ الطعاـ مثؿ بشر معمقيف في اليواء، وقد 
سعينا معًا باالعتماد عمى الممح والتوابؿ لبللتفاؼ عمى إرادة أمي وتقريب المسافة 
مف خبلليما بيف طعامنا المحمي وطعاميا، وكانت تتجو إلينا وتنظر بغضب إلى 
صحف والدي وتخطفو مف أمامو وتزيؿ بطرؼ السكيف األمبلح والتوابؿ وتعيد 

 قطعة المحـ إليو وىي تقوؿ بالروسية.
 .ذوقكـ ضعيؼ-

وكنت أقوؿ لوالدي.. ال تشغؿ بالؾ، يبدو أف ماركس ولينيف لـ يتحدثا عف 
 التوابؿ واألمبلح ودورىما المؤثر في صناعة التاريخ.

وينتبو والدي.. ودوف أف يفيـ قصدي يرد عمي غاضبًا، وما دخميما بالممح -
 والتوابؿ.

ىذه المرة لـ أتوقؼ طويبًل في الصالة، ولـ أنتبو إلى الطعاـ وطبيعتو... 
مباشرة دخمت إلى غرفتي وأغمقت الباب.. وألقيت بجسدي عمى طرؼ السرير، 
كنت نزقة ومتعبة.. كاف المقاء غنيًا ومربكًا، فيو تفاصيؿ غريبة ولغة خاصة... 
صحيح أنني نيضت كأنما كنت غاضبة، لكنني لـ أكف كذلؾ، وقد تبعني ومشى 

ل لى قربي ترى ىؿ انتبو مثمي إلى الفراشتيف وا  ى الفتاة المحجبة الغاضبة.. وا 
العجوز الوحيد.. ربما انتبو أكثر مما انتبيت، مثمما فعؿ والدي وانتبو إلى ارتطاـ 
رأس الرجؿ عمى ببلط الرصيؼ.. عندما أستعيد مشيد الفتاة الغاضبة أتساءؿ ىؿ 
كانت تبكي، ربما لمح ىو ذلؾ أكثر مني.. عندما تنتبو الفتاة إلى فتاة أخرى 
تبكي، ال يثيرىا ذلؾ، تشعر نحوىا مثمما تشعر نحو فتاة تأكؿ أو تقرأ أو تقـو 

 بتنظيؼ البيت.
يبدو أف الفتياف يمتمكوف مشاعر مختمفة، فيتنبيوف أكثر إلى انفعاالت المرأة 
وتقمبات مشاعرىا، لكف لماذا لـ ينتبو إلّي.. لماذا لـ يحاوؿ معي.. كاف يستطيع 

حضني.. أف يجيب عمي دوف أف أطرح األسئمة، فبعد أف يتكمـ.. أف يترؾ يده في 
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عشر دقائؽ مف الصمت واالنتباه لـ يقؿ أحدنا شيئًا، ثـ نيضت فجأة.. ومثمما 
نيضت فجأة ومضت في رأسي فكرة.. الذي يحب عميو أف يتوقؼ عف ىذه 
األوىاـ.. لذلؾ نيضت ثانية وذىبت إلى المائدة وشاركت بحماسة في تناوؿ 
الطعاـ... وقررت رغـ قرقعة المبلعؽ والصحوف.. ورغـ صمت والدي ووالدتي.. 
أف أنصرؼ لتحقيؽ رغباتي، وأف أعطي ما لقيصر لقيصر وآخذ مف قيصر ما ىو 

 لي.. التفمسؼ يقتؿ الحب.. كنت جائعة.. وكاف الطعاـ في متناوؿ يدي.
رواد الحديقة وبعد عشر دقائؽ مف التأمؿ أحست بيـ.. لـ يكف يشغميـ 

الجوع ىو الذي يشغميـ وعندما أدركت ذلؾ توقفت عف األسئمة.. وتوقؼ  الحب..
عامر عف اإلجابة.. وما داـ األمر كذلؾ أي عيب في الجوع.. وما ىو الذي يميزه 
عف الحب... كؿ منيما يحمؿ اآلخر إلى ذروتو.. كؿ منيما يحمؿ اآلخر ليطّوح 

 بو.. ثـ انتبيت إلى أمي وقمت ليا: كاف الطعاـ لذيذًا..
 دىشت أمي: لـ أسمع منؾ ىذه الكممة أبدًا.-
 عمياء معيا حؽ.. طعامؾ اليـو لذيذ، تابع أبي الكبلـ -
 ماذا تقصد.. ىؿ كاف رديئًا في األياـ السابقة؟-
 الذنب ذنب فاليا ألنيا لـ تكف تنتبو، أجاب والدي ممازحًا.-
 وأنت أيف كاف عقمؾ، ردت أمي عمى والدي بعصبية.-
جيييما بحزف.. ما داما ال يحسناف الكبلـ إلى بعضيما نظرت في و -

فميصمتا.. فميصمتا تمامًا، كممة واحدة تكفييما طواؿ العمر، أف ينطؽ الواحد باسـ 
اآلخر مرة واحدة عندما يموت، ليتيما يبنياف جدارًا مثؿ والدي عامر، عندىا 
سأحس بيما أكثر.. وسأمد ليما لساني مف نافذة الجدار.. حتى أغيظيما. يمكف 
اقتساـ غرفة المعيشة )الصالوف( لتكوف ممرًا لكؿ منيما، الحديقة والمطبخ وغرفة 
النـو والضيوؼ ألمي.. المكتبة وغرفتي لوالدي.. يمكنو أف يناـ في المكتبة عمى 
الكنبة، وىو ال يمانع في ذلؾ، فمقد تعّود أف يناـ عمييا عندما يكوف مع أمي في 

في خصومة دائمة، فقد اعتاد أبي النـو فوؽ الكنبة، غرفة حالة خصاـ.. وألنيما 
النـو التي تخصو يمكف أف نستعمميا أنا وىو بالتناوب، ويمكف أف أناـ في غرفة 
الضيوؼ في جميورية أمي المستقمة.. أما الحماـ والتواليت، فبل يمكف أف يكونا 
في قطاع أمي ألنيا بعد تحرير المطبخ ستحصؿ عمييما لضرورات ىندسية، 
يمكف أف يدفع والدي تعويض بدؿ استخداـ.. وسأحاوؿ أف يصبل إلى صيغة 
ذا تشددت أمي ورفضت قائمة بالمغة الروسية )الحماـ والتواليت بالتماـ أو  تفاىـ.. وا 
الموت الزؤاـ( فإف ذلؾ سيدفع والدي إلى استئجار حاممة طائرات مف أحد 
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 المعسكريف ليزيح عمييا ضروراتو.
اليـو وجيت الدعوات إلى اجتماع عاجؿ في الصالوف نوىت فييا مساء ذلؾ 

إلى أىمية المسألة وحّذرت مف مغبة الَحَرد والتغّيب، وحددت الساعة التاسعة 
موعدًا لبلجتماع حيث يكوف والدي قد عاد مف المقيى بعد أف شبع مف األصدقاء 

 الذيف أدمنوا عميو وأدمف عمييـ.
وقد وردتني ردود مشجعة مف الطرفيف فييا موافقة عمى حضور االجتماع، 
وحاولت أف أحّضر لبلجتماع تحضيرًا كافيًا مثمما يحّضر المعنيوف لمؤتمر دولي.. 
فيذا االجتماع، ستترتب عميو نتائج ىامة، وسترسـ حدود وتزاؿ حدود، وتسمخ 
مناطؽ وتضـ مناطؽ وسترتفع جدراف ورايات وربما سينصرؼ كؿ طرؼ لتأليؼ 

يخصو وسيكوف لكؿ طرؼ عمـ يشير إلى بداية استقبللو عف الطرؼ  نشيد وطني
 اآلخر.

بدأت االجتماع وفي ذىني أنني أقدـ  خدمة جّمى لمطرفيف... أقـو خبلليا 
بتحرير كؿ طرؼ مف صاحبو، مستميمة تجربة مماثمة اعتقدت أف أصحابيا لدييـ 

 مف الشجاعة ما دفعيـ لمقياـ بأفعاؿ عظيمة...
بعد أف طرحت عمييـ المشروع وفردت أماميـ المخططات، اليندسية ووزعت 
المساحات والممتمكات، وعدت معيما بالذاكرة إلى خمس سنوات خمت، لـ يستطع 
أي منيما أف يجعؿ اآلخر يبتسـ لمرة واحدة، ونوىت إلى وجود نقطة ضعؼ في 

عمى المشروع مف شأنيا أف تحكـ عميو بالفشؿ والخذالف، وأنيما وبعد االتفاؽ 
المشروع مف حيث المبدأ يحتاجاف مف أجؿ الحماـ والتواليت لمفاوضات خاصة 

 يجب أف يتحمى فييا كؿ طرؼ بالصبر والجمد ونظافة المقاصد ونبؿ األىداؼ.
عندما انتييت قفز أبي مف مكانو وأعمف موافقة غير مشروطة وأكد أنو مكتؼ 
بغرفة المكتبة وأنو غير محتاج الستخداـ التواليت إال في العطؿ الرسمية ألنو 
سيدرب نفسو عمى استخداـ تواليت الجامعة صباحًا، والمقيى مساء، أما الحماـ 
فإف المدينة تعج بالحمامات العامة وىو مف محبذي ارتيادىا ألنيا تذكره بالطفولة 

 وأياـ الحارات واألصدقاء.
و بشروط الحد لقد أذىمت أمي سرعة استجابة والدي وتنازالتو الفادحة، واكتفائ

األدنى التي ال يمكف ألحد سواه أف يقبؿ بيا، وأحست بمؤمو وسوء سريرتو وأدركت 
أنو كأنما يتنازؿ عنيا ىي وليس عف البيت، ثـ نظرت في وجيينا نظرات أفقدتنا 
بيجة االنتصار وقالت بيدوء وروية وعيناىا ترقصاف مف الغضب، أميموني 

 اسبوعًا وبعد ذلؾ سيصمكـ قراري، ثـ ذىبت إلى غرفتيا وأغمقت الباب. 
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 لماذا طمبت أسبوعًا لمتفكير؟-
 لست أدري.. أجاب والدي.. مف عادتيا أنيا ال تتسرع في اتخاذ القرارات، -
 ىؿ تعتقد أنيا طمبت ىذه المدة لتتمكف مف استشارة السفارة.-
ـ ال أعتقد.. كاف أبي يفيـ موقؼ أمي أكثر مني، لذلؾ عندما مازحتو بالكبل-

ظؿ واجمًا.. عند ذلؾ أدركت أف دعابتي لـ تحقؽ األىداؼ والنوايا الطيبة التي 
نما أذابت طبقات الجميد الكثيفة التي غطت الحقائؽ المّرة طويبًل..  أردتيا، وا 
وعندما حصؿ أصيبا معًا بالفزع. لذلؾ تذكرت كبلـ عامر.. أعتى الجدراف تمؾ 

 التي نرفعيا داخمنا وليس حولنا.
أسبوع كامؿ مضى وأمي في غرفة النـو ال تبارحيا، وأبي في المكتبة، -

يصاباف بالفزع عندما يمتقي أحدىما باآلخر... ويصاباف بالفزع عندما يعزؿ الواحد 
 نفسو عف اآلخر.

لكف الفزع الذي أصاب أمي أعمؽ وأشد مرارة، فاألب الكريـ لديو عممو 
قيى.. أما أمي فميس ليا سوى ولقاءاتو بالطبلب والطالبات.. ولو أصدقاء الم

البيت، والعزلة وخارطة االتحاد السوفييتي في غرفة النـو ىذه الخارجة التي كانت 
 تتقمص وتضيع.

كاف بناء الجدار مجرد فكرة لكنو ما لبث أف أصبح عاليًا وشامخًا دوف حجارة 
وال بنائيف، وحاؿ الجدار بيف أمي وممارسة أىـ ىواياتيا أال وىي اضطياد والدي 

 والقصاص لنفسيا وحياتيا منو.
عندما أخبرت عامر بالنجاح الذي حققتو دوف قصد في بناء الجدار ومخاوفي 
مف نتائج ذلؾ.. أجابني: ليس الذنب ذنبؾ.. الجدار كاف موجودًا مف أياـ بعيدة.. 

 يا اهلل إنني أتحدث مثؿ العرافيف وحيتاف البحر، ىكذا صاح عامر ثـ قاؿ:
نما حْصروا وفي ذىف كؿ إف رواد الحد- يقة لـ يحضروا بسبب الحب.. وا 

 واحد منيـ خطة لبناء جدار يميؽ بصاحبو.
 مثؿ ىذا الجواب.. يحتاج لعشرة أياـ وليس لعشر دقائؽ.-
 تمؾ ىي المّدة التي يتطمبيا بناء الجدار.-

 ثـ ضحكنا معًا.
لـ أكف ُأقدِّر، أف الجدار سيمعب دورًا ىامًا في ذكرياتي... أوؿ قبمة حاولناىا 
أنا وعامر كانت عمى سطح بيت عامر قرب جدار، وكاف رأسي متروسًا إليو كأنما 
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كنت أحتمي بو، كانت القبمة عميقة خفيفة ورغـ ذلؾ كاف الجدار يشاركني ىذه 
القبمة، وقد تقصدت أف أضغط جانبًا مف رأسي إليو ليتغمغؿ سطح الجدار الخشف 

وعندما انتيينا أسدلت رأسي إلى كتفو وأغمضت إلى المساـ البعيدِة في رأسي 
 عيني.

ليست الجدراف كميا متشابية، جدار لمقببلت يخصني، وجدار لمعزلة يخص 
 سواي.
 عندما ذىبت إلى بيت عامر وطرقت الباب خرجت إلّي أمو... 
 ماذا تريديف-
 عامر.. موجود-
 مف أنت؟-
 أنا فالنتينا، صديقتو.-

نظرت إلّي أمو نظرة قوية.. ثـ خبطت الباب في وجيي، بعدىا انتقمت إلى 
 الباب الثاني.. وضغطت زر الجرس.. فخرج إلّي رجؿ...

 مساء الخير.-
 مساء الخير.-
 عامر موجود.-
 ليتو كاف موجوداً -
 لماذا.-

 حتى ال تعود فتاة جميمة مثمؾ خائبة، ثـ تابع:
 أنت ىي فالنتينا.-
 أنا عمياء، وأحيانًا فالنتينا.-
 ني كثيرًا في وصفؾ...قّصر اب-
 شكرًا.-
 يمكنؾ الدخوؿ وانتظاره.-
 أنا مستعجمة..-
 سأخبره بحضورؾ.-
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 شكرًا -
 مع السبلمة.-

أييما يقؼ خمؼ الجدار.. وأييما يقؼ أماـ الجدار.. األـ أـ األب. ومف الذي 
 يقؼ أماـ الباب أو خمفو. أنا أـ الزماف.. أـ عامر.

األـ كانت جذابة وىي تخبط الباب، األسرة كميا كانت ساحرة وشجاعة.. لـ 
تكف أسرة عاطفية وضعيفة، أسرة بنت جدارىا بنفسيا، ولـ تحاوؿ أبدًا أف تيرب 

 إلى جدراف مف صنع أوىاميا.
كثير مف أشجار حديقتنا وغراسيا ذبؿ بسبب الحزف الذي أصاب أمي -

ى أشياء والوحشة التي جزءتيا، ولـ يكف والدي ينتبو لشيء، لكنني انتبيت إل
الحديقة وحاولت أف أمد يد العوف لمخضرة المستغربة.. وقد دفعني ذلؾ لمدخوؿ في 
مرحمة جديدة في حياتي أسميتيا مرحمة الحديقة، فبعد القبمة األولى والجدار الخشف 
وكرات اليباب السوداء الصغيرة وىي تتبلعب عمى سطح بيت عامر الواسع بعد 
ىذه القبمة، صرت أجد نفسي أشد خضرة وطراوة وأكثر حنانًا وتفتحًا، حتى خبطة 
أـ عامر العنيفة لمباب بعد استقباليا لي ودىشتيا مف سؤالي، لـ تجعمني أحس 
نحوىا بالقسوة، لقد تذكرت خبلؿ الخبطة وبعدىا أنني أعيش مرحمة الحديقة وأف 
الباب الغاضب قبؿ أف يكوف بابًا كاف شجرة، حتى عندما خرج إلّي أبوه أحست 
رغـ صفرتو وجفافو أحسست بو مباركًا وأخضر مثؿ حديقة نسيت خضرتيا 
داخميا، بعد ذلؾ شعرت أنو بوسع كؿ شيء أف يكوف جذابًا وضروريًا دوف جدار 
سوى لمقببلت، ثـ التمعت في رأسي حركة اليد الممدودة وجسد الرجؿ السميف 
الممموء بالثقوب والدـ فارتعدت مف الموت وىولو. لذلؾ ىرعت إلى الحب.. إلى 

 الحب.. وصار ضروريًا أف التقي بعامر ألصارحو برغباتي.
عندما التقينا لـ نتحدث في شيء، تجولنا في الغروب والشوارع المتقاطعة... 

 ودوف انتباه أمسكت بذراعو ومشيت.
الكبلـ الذي لـ أقمو فيمو. والكبلـ الذي لـ يقمو فيمتو كأنما نقمت أصابعي 

 مف كبلـ، ثـ رجعنا معًا إلى سطح بيتو الواسع الرحيب. وذراعو ما لدينا 
عندما يقؼ اإلنساف عمى السطح.. أي سطح ينتبو إلى السماء، خبلفًا لمذي 
يمشي عمى األرض، فإنو ينتبو إلى األرض، في السماء كانت النجـو تمتمع وكاف 
القمر قريبًا ومدورًا وشديد البياض.. سطح المنزؿ الواسع كاف مثؿ السماء ممموءًا 
بالميؿ وباألغطية البيضاء المنتشرة عمى حباؿ الغسيؿ في ىيئة كرنفاؿ وممرات 

 وسراديب.
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تجولنا عمى السطح وفي الممرات التي صنعتيا األغطية البيضاء عمى 
زددنا لياثًا وتعرقًا..  الحباؿ الممدودة واستندنا عمى الجدارف وترسنا رؤوسنا إلييا وا 

تركت حممتاي بقعتاف رطبتاف عمى صدره.. ثـ وبحركة  تطاولنا إلى بعضنا حتى
موحدة أمسكنا شرشفًا أبيض وفرشناه عمى األرض وتمددنا عميو. لـ أكف منتبية 
إلى يدي وال إلى يديو.. كانت األلبسة تتراجع واألجساد تتدافع ربما بتأثير مف 
مغناطيسية المد والجزر التي يطمقيا القمر عمى البحار واألجساد الظامئة وحباؿ 
الغسيؿ.. ثـ شعرت بو قويًا وشاسعًا كأنما ال أستطيع احتواءه، لذلؾ أدخمتو إلّي 
ألحتمي بو.. ثـ لـ أستطع أف أمنع نفسي مف الصراخ بسبب ألـ مباغت ولذة 

 عاتيو.
كنت في حالة انتباه واصغاء شديديف إلى حركة جسده وكاف القمر والنجـو 

ال لدىشة التحّوؿ التي أعيشيا وغرابتيا. مع كؿ في عيني.. غير أنني لـ أنتبو إ
حركة منو كنت أزداد استغرابًا وتقّمصًا.. وازداد رغبة في اختزاف الحالة حتى ال 
تبارحني أبدًا، كاف مرتبكًا وعندما ازدادت حركاتو انفعااًل وقسوة.. تساءلت عف 
السبب.. ولماذا يكوف االستعجاؿ، ثـ رأيتو ينيض ويزرر نفسو وألبستو ويتأمؿ 

 السماء...
عندما نيضت أسدلت ألبستي وارتديت الجورب والحذاء. ولـ أنسى الشرشؼ 
األبيض الذي مددناه عمى األرض، انحنيت إليو وطويتو، ووضعتو تحت إبطي 
وذىبت دوف كبلـ.. بعد أف شاىدت انصراؼ عامر العميؽ لمسماء ومتابعتو 

ولى.. الرجؿ يشاىد األرض عندما لحركة الضوء بدىشة كأنما يشاىدىا لممرة األ
يحتوي المرأة.. والمرأة تشاىد السماء عندما.. عندما تعانؽ الرجؿ. والشرشؼ يرى 

 الدـ.
 عندما سمع صوت نزولي عمى الدرج استدار إلّي وقاؿ:

 ىؿ تعرفيف يا فمنتينا؟-
 أي شيء؟-
 أنت أعظـ رائدة فضاء عمى األرض.-
 تقصد عمى السطح..-
 ولماذا عمى السطح.-
 ربما ألنني أحمؿ الشرشؼ.-
-.  كنت منذ قميؿ تحممينني إلى النجـو
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-.  ىؿ انتبيت إلى النجـو
 تبديف حزينة.. انظري قميبًل.. السماء جميمة ىذه الميمة.-
 ىذه الميمة لي.. وأحب أف أكمميا وحدي...-
 ما داـ الشرشؼ معؾ.. لف تكوني وحدؾ..-

ابطي وكنت مثؿ طالبة محافظة عندما دخمت إلى البيت كاف الشرشؼ تحت 
تحمؿ كتبيا.. كاف والدي في الصالة ولـ يكف منتبيًا إلّي.. وكانت أمي في غرفة 
نوميا، ذىبت إلى غرفتي دوف كبلـ، ورغـ اإلحساس الغامر بالجوع.. لـ أكف قادرة 
عمى تذكر الطعاـ.. ألقيت الشرشؼ عمى األرض واستمقيت عمى السرير... وعميقًا 
عميقًا شعرت بالتعب وعميقًا عميقًا نمت، بعد ساعات نيضت كأنني في بئر.. 
نيضت مف قمب الميؿ وأشعمت الضوء وارتميت عمى الشرشؼ الذي أحضرتو 
معي، وفردتو وبدأت أتفقده... المست البقع الغامضة... ثـ نيضت إلى الخزانة 
وأخرجت المقص وقصصت الجزء الممّوف.. وطويتو ووضعتو تحت الفراش.. 

عدت إلى السرير.. الدـ بداية الحب، وألف الفتاة ىي التي تنزؼ فيي لذلؾ تتذكر و 
أكثر، وتحب أكثر.. ثـ صرخت بعصبية.. لماذا أبحث عف الكبلـ الذي يجعؿ 
مني بطمة.. إذا كانت الفتاة تحب أكثر وتدفع ثمنًا أكبر فماذا يعني ذلؾ.. ىي 

 اختارت ذلؾ ولـ ترغـ عميو.. والرجؿ لـ يمعب دور الجبلد..
وال مطمؽ النار. ولـ تكف الفتاة تمد يدىا مف خبلؿ الدـ لتمسؾ بالنظارة 
وتراه... لقد قاـ عامر بعمؿ رائع.. رائع يا أمي، رائع يا أبي، ونيضت إلى المرآة 
وأنا أصيح والماء الَفِرُح يمؤل عينّي. ثـ استمقيت عمى السرير وبدأت أستعيد المشيد 

نت مف مشاىدة النجـو والتماعة عينيو وحرارة عناقو ورغـ سقؼ الغرفة تمك
ورمانتي كتفيو وىما قرب لياثي... ثـ حممتني الغبطة إلى المطبخ فذىبت إلى 

 الثبلجة وبدأت بالتياـ كؿ ما يقع تحت يدي مف طعاـ.
مرات عديدة تكررت المقاءات عمى سطح البيت.. لكف لـ تكف ترافؽ لقاءاتنا 
الجديدة سماوات صافية وال شراشؼ أو دىاليز بيض كالتي رافقتنا في المّرة 
األولى. وفي غياب الشراشؼ ووجود السماء المتجيمة كنا نضطر أف نفعؿ ذلؾ 
مستعينيف بالجدار. لذلؾ كانت الجدراف المتعارضو تقتحـ صمتي واضطرابي. 
جدار لمحب... وجدراف لمعزلة والعماء، ولـ تكف ىذه الوضعية تتيح ألحد منا 

ىدة السماء لذلؾ فضمت رغـ المحاذير ورغـ كثافة كرات اليباب السوداء عمى مشا
السطح أف أستمقي عمى األرض ألتمكف مف مشاىدة النجـو البعيدة والغيـو 

 المستعجمة. 
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في المرات التالية لـ أتمكف مف أف آخذ أشياء لمذكرى كما فعمت بالشرشؼ 
 في المرة األولى، فالجدار ال يمكف أخذه وال السطح أيضًا... 

 
وكانت المناديؿ الورقية المشعثو تتحرؾ عمى السطح مثؿ نجـو كئيبة ضالة 
رطبة تحمؿ إلى ذرات اليباب مشاريع أوالد ضيعوا فرصتيـ وأضاعوا مداراتيـ، 
وكانت المحاـر الورقية الخالدة تستجيب لحركة اليواء فتتحرؾ مندمجة بحبات 

تغير األلواف مف األبيض الُفّمي إلى الغامض اليباب الصغيرة فيتحقؽ التفاعؿ وت
 الرمادي، ورغـ ذلؾ كانت ذرات اليباب ترتسـ عمى ظيري.. وعمى ظير القميص. 
أنا أعرؼ أمي.. وأعرؼ أنيا بدأت تحس بي وبالتحوالت التي تنتابني ولعميا 
تخمف أنني أعرؼ صديقًا وربما ال يزعجيا ذلؾ.. الذي يرعجيا اتساخ قمصاني 
الدائـ وتموثيا بيباب الكربوف األسود واضطرارىا بسبب عناد اليباب أف تقـو بغسؿ 

 القطعة المموثة وغمّييا عدة مرات حتى تستعيد رونقيا.
بعد إعبلف نتائج الثانوية العامة نجحت بعبلمات أىمتني لبلنتساب إلى كمية 

راءة المواد الحقوؽ بعد أف قرر السيد الكومبيوتر ذلؾ، وقد لعب البرد وانشغالي بق
المقررة دورًا في اإلقبلؿ مف فرص المقاء بيني وبيف عامر. البرد... نعـ البرد... 
أصبحت المقاءات عمى السطح في أياـ البرد غير معقولة. ولـ تعد مخمفات 
الكربوف واليباب األسود وحدىا في الساحة. ثـ أف المتغيرات وعدـ توفر المحاـر 
الورقية في األسواؽ، لعبت دورًا كبيرًا في تبريد المشاعر، أصبح عامر ودوف أف 
أعرؼ لماذا.. قميؿ الكبلـ.. يجيب إجابات مقتضبة عمى األسئمة.. ويميؿ إلى 
الشرود الطويؿ.. ال يسألني عف أحوالي وأسباب انتصاب حممتي صدري. وأنا 

د.. بدوري لـ أكف أقدر عمى كبريائي.. لذلؾ واجيت البرود بالبرود والشرود بالشرو 
والصمت الطويؿ بالصمت الطويؿ. وكاف مف حقي أف أفعؿ.. فعامر شاب 
غامض ال يمكف فيـ طبيعتو ونوازعو، وىو ينتمي إلى عالميف منقسميف.. عالـ 
أمو.. وعالـ أبيو. ولـ يحاوؿ أف يوضح في صؼ مف ىو.. أما إذا كاف ينتمي 
ألمو ومعتقداتيا فيو ال يقر أف تقيـ الفتاة أية عبلقة قبؿ الزواج. وعمى ذلؾ فيو 
ذا كاف ينتمي لمعتقدات  ينظر إلى مف تفعؿ ذلؾ عمى أنيا شيء تالؼ معطوب، وا 
والده فبل بد وأف يكوف أقؿ تشددًا في االتياـ، ولكنو وبعد أف عاصر فشؿ والده فبل 

 بد وأف يكوف ضد الزواج أصبًل.. والجدار الذي أقامو والده شاىد عمى ذلؾ.
ِبْرت عالـ والدي ووالدتي وتعرفت قميبًل عمى عامر وعالمو، لكنني وبعد أف خَ 

صار ضروريًا االكتفاء بمنجزاتي ودراستي وعدـ االنتباه سوى إلى كتاب القانوف 
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الروماني لمتأمؿ فيو وفي طبائع البشر الذيف أنجزوه، وفي رأسي تضج الكثير مف 
صبع اإلمبراطور التي تمنح  األمثمة، وبخاصة حمبات المصارعة.. وىياج الناس وا 
الحياة والموت مستجيبة لغرائز الناس وىياجيـ... وفي مرة ثانية مستجيبة لغرائز 
اإلمبراطور ومزاجو، وممارسة الحب بيف الرجؿ والمرأة تشبو عممية مصارعة دوف 
جميور ودوف امبراطورية.. لذلؾ يخيب إحساس المنتصر بانتصاره.. ويشعر 

دمو الميدور.. ذلؾ ىو الحب.. واألرواح ىي التي الخاسر أف أحدًا لـ يمتفت ل
 تدفع الثمف وتغرؽ بالدـ، أييا اإلمبراطور العظيـ.

عندما يقرأ إنساف ما.  القانوف الروماني والخطابة الرومانية يصاب بموثة 
الببلغة مثمي وينصرؼ لممقارنات واألوىاـ ويصنع مف كؿ شيء نقيضًا لشيء 
آخر ويدفع بيما لممعركة حتى يقـو ىو ذاتو بدور اإلمبراطور رغـ أنو في الغالب 
ال يستأىؿ دور الضحية.. بسبب غياب شروط ضرورية ىامة.. منيا عدـ وجود 

 يد ممدودة ونظارة بعيدة.. وثقوب.
لقد شدني القانوف الروماني.. كأنما ىو إنجاز خارؽ شاركت اآللية والبشر 

يـ ويرتدوف األلبسة ويطمقوف في صنعو.. ألف البشر آنذاؾ كانوا يشبيوف آليت
لحاىـ ويجتمعوف في األعالي كما يجتمع البشر في السفوح... تحت قبة المجمس 
أو )البرلماف( أو تحت العراء. دوف حقوؽ أو قوانيف تستر عوراتيـ، لذلؾ يجدوف 

 المبررات لئلنصراؼ لمحب أو لممصارعة.
وىا أنا أشعر بما أمتمكو مف طوؿ فارع. وعينيف ممونتيف وذكريات عف سطح 
ممموء بالشراشؼ البيضاء واليباب أنو يحؽ لي اإلدعاء بأنني مف السبلالت 

 العريقة التي ال يمكف وال يحؽ ليا أف تنصاع أو تيوف.
عندما تقدمت إلى االمتحاف في مادة القانوف الروماني خرجت مزىوة كأنما 

عمنت النتائج فوجئت أنجزت تأليؼ كتاب وليس مجرد إجابة عمى أسئمة.. وعندما أ
برسوبي في المادة نفسيا وحممي ليا لمسنة القادمة.. في تمؾ اآلونة.. كانت بوادر 
الحمؿ تظير عمى بطني. وكنت في حالة تفتقر إلى أي غطاء قانوني.. مف أية 
حقبة مف الحقب التاريخية المعروفة. حتى الرومانية منيا. وكاف المجتمع بصفتو 

 الياأو إمبراطور يستعد ألف ينزؿ بإبيامو مف أجمي.
عامر انتبو إلى التحوالت التي أصابتني وانتظر مني أف أصارحو.. لكنني -

لـ أفعؿ. وعندما أحس بما يداخمني.. صارحني بعد أف شعر بالبروز الضئيؿ الذي 
 أصاب بطني.

 أنت حامؿ..-
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 نعـ.-
 كيؼ حصؿ ذلؾ.-
 ات عديدة.ال أعرؼ.. ربما ألنني قرأت القانوف الروماني مر -
 ماذا تقترحيف؟-
 ال شيء، ىؿ تستطيع تغيير القوانيف.-
 أمر غريب.-
أبدًا... تنتظر مني أف آتيؾ ألقوؿ لؾ تزوجني، حتى ال ينكشؼ أمرنا.. -

وسترد عمّي قائبًل: ظروفي ال تسمح.. وأنا غير مستعد، وأشياء أخرى ال أعرفيا.. 
، في  ثـ أبكي عمى ركبتيؾ وتنتابني الشيقات ربما أكثر مما شيقت وأنا أعد النجـو

 ليمة الحب األولى. وبعد ذلؾ تخبرني أف األمر صعب ما داـ الجدار موجودًا.
 أبدًا.. األمر يعنيني.-
 فماذا تقترح.-
 ال أعرؼ.. يجب أف أفكر في األمر.-
ذا كاف الزواج ىو الحؿ الوحيد.-  وا 
 عند ذلؾ سأوافؽ.-
 لكنني غير موافقة، غير موافقة..-
 ا غير معقوؿ، رد بعصبية.ىذ-
 معقوؿ جدًا.-
 أقنعيني.-
 ىذا أمر صعب..-

 أقصد.. البرد عمى سطوح بيتكـ صار شديدًا ولـ أعد أحتمؿ...
 إنني أتحدث عف الصغير..-
الصغير ال يحتمؿ أيضًا... البطف كانت بطني وأستطيع أف أكشفيا متى -

 أريد... واآلف أصبحت لو.. وما عاد يحتمؿ البرد.
 نبحث عف بيت.-
 البرد موجود في كؿ البيوت.-
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 ماذا تقصديف بالبرد. ما عدت أفيـ.-
 ألـ تبلحظ الجدار.-
 الحظتو.. ثـ برقت في أطراؼ عينيو الحيرة والماء.-

 عندىا تركتو وعدوت.
كثيرة ىي المرات التي حاوؿ عامر فييا أف يبلقيني.. وفي مرات جاء إلى 

ريبة.. لقد جعمني ىذا الشيء الصغير الذي بيتنا وطرؽ الباب.. وكنت في حالة غ
يكبر في بطني قوية وعنيدة أكثر مما أحتمؿ. لذلؾ كانت تداىمني نوبات مف 
االعتزاز والقوة، تتموىا نوبات مف التقمصات والوحدة الشديدة. وقد انتبيت والدتي 

 وانتبو والدي رغـ الجدار اليائؿ الذي يحجب الرؤيا والمودات. 
بعدىا قررت أف أصارحيما بالحقيقة.. وقد سعت والدتي إلّي لتعرؼ التفاصيؿ 
لكنني رغبت أف أبدأ بوالدي، ودوف أف أقصد أفزعت أمومتيا فارتعدت وأجيشت 
بالعواء األمومي العظيـ كأنما أحست فجأة أنيا لـ تعد أمًا وربما غمرىا شعور 

 ىائؿ بأنيا فقدت ابنًا وحيدًا غاليًا وليس ابنة طائشة مثمي.
لقد بدأت أحس بأنني لـ أعد جديرة بالحب قبؿ أف تنتفخ بطني بالجنيف، كنت 
بحاجة لمحب، أما اآلف فأنا أصنع الحب وأمنحو. لقد صرت أمًا ولـ أعد فتاة 

 وحيدة. 
عندما قعدت قبالة والدي.. سكتنا.. ونحف نتفرس في أشياء ال تخصنا وال 

 تعيننا عمى البدء ثـ تابعت النظر إليو..
 لـ يكف معؾ حؽ.. كاف األفضؿ أف تتحدثي إلى أمؾ قاؿ والدي معاتبًا.-
دراسة القانوف شوشتني فمـ أعد أعرؼ أي حؽ معي وأي حؽ ضدي.. -

 ىناؾ شيء واحد أعرفو.. أنني متعبة.
 الحظت ذلؾ.-
 إنني حامؿ، ىؿ الحظت ذلؾ أيضًا.-
 حامؿ.. ماذا تقصديف.-
 .ارتبطت مع شاب بعبلقة.. وأنا اآلف حامؿ-

نيض والدي مستثارًا مف مقعده ورفع كفيو إلى السماء وصاح.. يا رب 
 وكانت مؤلفات ماركس وانجمز ولينيف تمؤل رفوؼ المكتبة.

 الشاب الذي تورطت معو روسي أـ عربي.-
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 عربي.-
 كيؼ فعؿ ذلؾ ابف الحراـ.-
 أنا طمبت منو.-
أنت.. يا لمعار. نيض ثانية ثـ عاد وقعد، ماذا ستقوؿ عني العشيرة. -

والناس والجامعة، وبدأ يضرب كفًا بكؼ، ويقوؿ.. الحؿ الوحيد ىو الزواج بأسرع 
 ما يمكف وبأي شكؿ.. إذا لـ يوافؽ الشاب نفكر بالتخمص مف الجنيف.

 ال الطفؿ ال. صرخت في وجو أبي.-
ليس طفبًل، إنو.. إنو، ىناؾ حؿ آخر.. صديقي.. يمكف أف يوافؽ عمى -

كنت أقصد بعد أف تورطت.. والولد المعيف يمكف التخمص  الزواج منؾ.. حتى ولو
 منو ومداراة الفضيحة.

لحاؽ - ىانتو وا  الولد ليس لعينًا، وانخرطت بالبكاء، كؿ شيء يمكف اتيامو وا 
 األذى بو إال ىذا الشيء الذي يخصني والذي يكبر فّي.

 لماذا ال يوافؽ ىذا االبف حراـ عمى الزواج منؾ لننيي ىذه المشكمة.-
 ىو موافؽ.-
 موافؽ، فماذا ينتظر إذًا، ليتقدـ لخطبتؾ.-
 أنا غير موافقة عمى الزواج منو.-
 ال توافقيف عمى الزواج منو، فكيؼ وافقت عمى...-
أنت لـ تشاىد يد الرجؿ الممدودة، ولـ تسمع صوت الطمقات، كاف يمكف.. -

إلى سْرتي  ثـ أمسؾ ذراعي وأخذني بعيدًا، وكنت أبكي وكانت الدموع قد وصمت
 كأنما لتمسح عف الجنيف دىشتو.

 ولماذا ال توافقيف؟-
 لـ أعد أحب الشاب.-
 فمماذا تورطت معو.-
كنت أحس نحوه إحساسًا مختمفًا. ربما ألنني كنت أحتاج إلى ولد، لذلؾ -

أحببتو بشكؿ مؤقت، وعندما جاء الولد.. والبرد وتكاثؼ اليباب األسود وما عادت 
 السماء تممع بالنجـو كما كانت قررت أف أحتفظ بالولد.

 أنت مجنونة.. شيء فاسد، ال عقؿ لو.-
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 أنتـ تحتاجوف لمطفؿ أكثر مني.-
 ماذا تقصديف.-
 أنت وأمي...-

وجود طفؿ بينكما سيكوف مفيدًا وسيعيدكما إلى الحب والمودة، فتيدماف 
ذلؾ قررت الجدار الممعوف ثـ إنكما عممتماني أف الزواج شيء ال يمكف احتمالو.. ل

انجاب طفؿ مف أجمكما وليس مف أجؿ أي شيء آخر.. ومف أجمي أيضًا، ليتؾ 
 تراه وتتعرؼ إليو.

 إلى مف.-
 إلى الطفؿ...-
 وىؿ تعرفينو.-
طبعًا أعرفو.. أنا أمو.. أراه وىو يتحرؾ ويرفس عمى جدار بطني.. انظر -

وكشفُت ثوبي وأمسكت يد والدي ووضعتيا عمى بطني.. فتؤلألت الدموع عمى 
أطراؼ عينيو، ثـ قاؿ.. معؾ حؽ.. الزواج شيء ال يحتمؿ.. واألطفاؿ ضروريوف 
غير أف وجود طفؿ بدوف زواج وبدوف أب شيء غير معقوؿ.. نحف في ىذه 

 الببلد.. ولسنا في ببلد الموسكوؼ.
 أرجوؾ ال تذكر لي اسـ صديقؾ مرة ثانية.-
 أنا لـ أذكره.-
 صؾ مف ىذه الورطة.أحسست بأنؾ ستذكر اسمو حتى يخم-
صديقي يحتاج إلى مف يوصمو إلى البيت وال يحتاج إلى زوجة.. ثـ -

 لماذا..؟.. صاح والدي غاضبًا.. لماذا تحاوليف ابعادي عف الموضوع.
عندما صرخ والدي صرختو تمؾ في وجيي أحسست بو مختمفًا وشعرت 
بالظمـ الفادح الذي أوقعتو بأمي، وبعد قميؿ مف االنتباه أحسست بالصرخة كأنما ال 
نما تتناوؿ ابني معي، فركضت إلى البيت وقصفت  تتقصد إىانتي أنا وحدي وا 

 الباب.
أييا الوالد العزيز.. يا صاحب الصرخة العشائرية المفزعة، مف أجؿ ىذا 
الطفؿ تحممت برودة الجدراف واألسطحة وتحممت سواد اليباب وتجيـ السماء، 

صالبت إلى عنؽ عامر وتقاطع خدي برمانة وشعرت بالعالـ كمو معي عندما ت
كتفو الغامضة. وكنت أريد الصغير ألعيد الحياة إلى عش العناكب الذي تعيشاف 
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فيو.. لذلؾ ىرعت إلى الغرفة، وكشفت عف بطني وبدأت بمناغاة الصغير 
 وىدىدتو واالعتذار منو.

ويا طفمي.. ال تحزف.. ال تحزف.. خذ كؿ حاجتؾ مف األمومة.. فما زلت 
رغـ بطني فتاة طائشة وليا عيناف مختمفتاف مع الدنيا.. ولكف ىذه الطائشة تحبؾ 
كأنما لـ تشاىد في حياتيا سواؾ، ويا طفمي.. لتنزؿ مني مكتمبًل، ولتمتفت إلّي َمَرًة 
واحدة وبعدىا فمتيرب بعيدًا، فأنا ال أضمف لؾ طفولة ترضيؾ، ويا طفمي.. لو 

مة في روحي ونبضي مئتيف وأربعيف شيرًا حتى أنني أستطيع.. لمددت لؾ اإلقا
 تخرج مني شابًا مكتمبًل.

 ولكنني
 ولكنيـ 

ولكننا نكاد ال ننتبو لشيء حتى لمدـ.. ثـ أسدلت ثوبي وأغمقت ساقّي 
 ونيضت إلى المرآة ألزيؿ الرطوبة التي ُغبشت عينّي.
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 الروح القدس..
 اسمي في البطاقة الشخصية )عواد السمني( أنتمي لبيت )حماد السمني(. 

وىو رأس عشيرة السمانة التي تشكؿ أكثرية سكاف حي باب النيرب، وىو حي 
شيير مف أحياء حمب، وشيرتو جاءت بسبب قياـ الحكومة بالمداىمات الكثيرة 
ليذا الحي مف أجؿ ضبط عمميات الثأر الكثيرة التي تقع بيف عشيرتنا وباقي 

رى، كما وأف حّينًا يعتبر مركزًا رئيسيًا لمتيريب في العشائر واألسر الحمبية األخ
 المدينة. 

تتداخؿ مع حينا بعض البيوت لؤلسر الحمبية المغمورة، والتي طمبت المجوء 
 السياسي إلى حمانا فقدمنا ليا الحماية، وقدمت لنا الوالء. 

أىؿ العشيرة يعمموف في تجارة وتربية األغناـ واألشراؼ عمى صناعة 
 مشتقاتيا مف سمف وجبف وحميب وأصواؼ مختمفة. 

ويعتبر سوؽ )جب القبة( )ووؿ ستريت( العشيرة، حيث تتقاطر أربعة أركاف 
 حمب إليو يوميًا لمتزّود باحتياجات أبنائيا مف المواد المختمفة. 

ولعشيرة والدي سمطة وسطوة، وليا قانوف خاص يخضع لو الجميع وىذا 
فوذ لـ يضمف لنا األمف  والسبلـ الذي تنشده الموقع الذي ضمف لنا السمطة والن

 األمـ أو األفراد، أو الحارات المتطرفة... أو العشائر واألغناـ. 
عندما قتؿ أحد أبناء عشيرتنا شابًا مف بيت القزاز في كبارية الطاحونة 
الحمراء بسبب استيانة الراقصة )لواحظ( بدعوتو ليا وتفضيؿ ابف القزاز عميو 

 والذىاب إلى طاولتو بعد انتياء نمرة الرقص. 
بعد أف تـ قتؿ ابف القزاز واالعبلف عمى رؤوس األشياد أف الراقصة التي 
ترفض طمبًا لشاب مف )السمانة( لـ يخمقيا اهلل. وأنو لو لـ تكف الراقصة راقصة، 
وىي ناقصة عقؿ وديف، أللحقيا ابف العشيرة بعشيرىا، ولسّيح دميا كما تسيح 

اني الشمبانيا والويسكي عمى الطاوالت وعمى أقداـ الفنانات، وألف المنكرات مف قن
قتؿ الراقصة ال يرفع مقامًا وال يسمو بنسب، فقد تركت  الراقصة لحاليا عسى أف 

 تتعظ وتتفرغ ألبناء العشيرة ورغباتيـ في المستقبؿ. 
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عندما وصمت أخبار المعركة واسـ الضحية وأصمو وفصمو ونسبو، بدأ 
االستنفار العاـ، ونزح أىؿ القاتؿ إلى البراري واآلكاـ، وبدأت مراقبة الحي، 
واجتمعت أركاف عشيرة السمانة وعمى رأسيـ والدي.. والدـ يغمي في عروقيـ، وفي 
االجتماع العاصؼ أقرت الغالبية مف المجتمعيف أف ماقاـ بو )نعساف الزكور( وىو 

مًا كريمًا في الحارات شاب مف العشيرة.قد رفع رأس العشيرة وجعؿ ليا مقا
والكبارييات، وتـ إعطاء التعميمات باستضافة البطؿ في بيوت رجاالت السمانة 

 حتى تتغير الحكومة ويضيع األثر وتسجؿ القضية ضد مجيوؿ. 
وقد أقر الكبار بغالبية العاقميف منيـ، أنو يمكف أف تدفع دية مضاعفة آلؿ 
القزاز أىؿ القتيؿ، حتى يتناسوا ثأرىـ ويسحبوا شكواىـ، ويقفؿ الموضوع، وتعود 

 األمور إلى نصابيا. 
وبعد جمع وتقسيـ وطرح وتقويـ تبيف أنو عمى كؿ واحد مف أفراد العشيرة أف 
يدفع مبمغ )نصؼ ليرة( وبذلؾ يمكف تغطية الدّية التي ستبمغ )عشرة آالؼ ليرة(، 

الفتتاح كبارية في وىذا مبمغ كبير في عرؼ تمؾ األياـ، ومف شأف ىذا المبمغ أف يك
بالتماـ والكماؿ، كما يزيد منو لتحسيف األوضاع فيو، واستقدـا عدد مف الراقصات مف 

 بيروت ولندف وباريز، ومف بنات القرباط والعشائر الشاردات.
وعندما يقرُّ مجمس العشيرة أمرًا، يمتـز الجميع بو دوف سؤاؿ أو استفياـ، فمقد 
كاف المثؿ القديـ )انصر أخاؾ ظالمًا أو مظمومًا( يعيش مجده في عشيرتنا مع 
اجتياد واضح في التحميؿ والتفسير، فنصرة األخ الظبللـ. تتـ عف طريؽ دفع دية 
ضحاياه ونصرة المظمـو عف طريؽ استنكار ضعفو، فالعشيرة ليس ليا أف ترفع 

 رأسيا إذا كانت تظير لممظموميف رأفة أو انتباىًا. 
األسر الحمبية التي ُيؤمف جانبيا وُيتقى شّرىا  غير أف بيت القزاز وىـ مف

وليا دور بارز في حماية باب جنيف وباب انطاكية مف الغزو الداخمي والخارجي 
وليـ صولة وجولة في الكبارييات وعند الراقصات، السافرات، وأفراد ىذه األسرة 
يتقاضوف مبالغ معمومة بمثابة )خّوة( يتـ مقابميا الدفاع عف أمف تجار الخضار 

 والفواكو والمكسرات مف أوؿ سوؽ باب جنيف وحتى السقطية. 
* لذلؾ أحس رجاالت العشيرة بالخطورة، وبدأت أنصاؼ الميرات تتدفؽ بشكؿ 
محمـو إلى بيت والدي )زعيـ العشيرة( مف أجؿ جمع دّية ابف القزاز القتيؿ الذي 

شيرة ومجدىا نعساف دفع ثمف وسامتو غاليًا، عندما فضمتو الراقصة عمى بطؿ الع
الزكور القاتؿ الذي طعف المغدور طعنتيف عمى ِبزِّه األيسر فسقط مضرجًا بالدـ، 
وقد انشغمت عيناه قبؿ انطفاءتيما األخيرة، ليس بمتابعة وجو الجبلد، )القاتؿ( 
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نما بالنظر إلى سيقاف الراقصة المستغربة، التي ألقت الطعنات برأس القتيؿ،  وا 
مصادفة قرب ساقييا العاريتيف... لذلؾ وعندما انصرؼ إلى العالـ اآلخر بقيت 
صورة الساقيف في عتمة عينيو، بقيتا حتى يتمكف مف االستغاثة بيما أو التعمؽ 

 ببريقيما، عندما ييوى بجسده إلى القرار السحيؽ. 
عندما تراكمت أنصاؼ الميرات في طنجرة النحاس في بيت )عواد 

رنيف وشارؾ وأختيو عبمة وعاتكة في إعادة عدىما انتبو إلى أصوات ال2السخني(
وىو يصّفر مف كثافة المبمغ... وقد دفعو ذلؾ ألف يسأؿ عف أسباب اجتماع شمؿ 

فكبر  -الحكاية كما رواىا ليا أبوه-أنصاؼ الميرات بيذه الكثافة، فحكت لو أمو 
القاتؿ في عينيو وعيني أختيو الكبيرتيف وتمنتا في سرىما أف يستضيفو والدىما في 
بيتيما ليسترقا النظر إليو، وربما ليتحدثا معو، أو... أو قالت األختاف الكبيرتاف 
المتاف عنستيما سمطة الوالد وغياب الجماؿ: ربما فعؿ معنا أشياء أخرى...تؤدي 

 إلى موتنا فنخمص مف ىذه الحياة وىميا. 
ألؼ وخمسمئة كاف حميد السمني والد عواد، مالكًا لطرش مف األغناـ ُيقدر ب

رأس، ولو في البادية بيف حماة وتدمر ودير الزور قطيع مف الجماؿ يقدر بستيف 
رأسًا، لذلؾ كاف البيت واسعًا، والضيوؼ كثر، والنسوة المواتي يأتيف يوميًا لمخدمة 
كثيرات، غير أنو رغـ الثراء الممحوظ ووجود سيارة بيؾ آب لمتابعة القطعاف، تشبو 
طنابر ىذه األياـ، ويستعيف بيا الوالد عمى أداء بعض األعماؿ رغـ وجود ىذا 
المظير المتحضر، الذي ىو السيارة، غير أف الحياة في البيت الواسع بدائية كأنما 
ىي في البرية، ففي طرؼ باحة الدار المرصوفة بالحجارة ترقد عشرة رؤوس مف 

طبخ يرتفع الموقد الخراؼ والنعاج بشكؿ شبو دائـ مف أجؿ تمويف المطبخ. وفي الم
الذي يعمؿ عمى الحطب وعميو ثبلث طناجر خاروفية كبيرة، تنزؿ واحدة وتصعد 
أخرى، وتتوسط الطناجر الثبلث واحدة لسمؽ المحـ وحوليا وصيفتاف، واحدة لمرز 
وأخرى لمبرغؿ، والنار ال تخمد، وروائح الشحـو والدىوف ال تغادر جدراف البيت 

 وأنوؼ ساكنيو. 
كاف والدي يرغب في قرارة نفسو أف يجاري األسر الحمبية الموسرة، بسبب مف 
أىمية موقعو في السوؽ والعشيرة.... وقد أىمو ىذا اإلحساس لمنزوؿ عند إرادة 
الخمصاء، واألصدقاء الحمبييف والسعي لتغيير السكف، فاشترى في حي المحافظة 

إليو وتبعتنا األغناـ  الراقي غربي حمب شقة أرضية واسعة في بناء مييب، وانتقمنا
 والضيوؼ والطناجر والبخار والروائح. 

                                                           
(2 )

مير الخطاب الروائي، من المتكلم إلى الغائب... وبالعكس، ،هذا األمر سيستمر يالحظ القارئ تبدل ض
 حتى نهاية الرواية. 
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وقد تطمب ىذا أف أنتقؿ إلى مدرسة أخرى قريبة مف البيت الجديد، وكانت 
المدرسة األقرب، مدرسة أىمية خاصة اسميا )التير سانت( أي )األرض المقدسة(، 
 يشر ؼ عمى التعميـ فييا رىباف وقسس وأساتذة فرانكوفونييف وليا مناىج مختمفة. 

وقد استطاع والدي الحصوؿ عمى موافقة انتقالي إلييا بعد أخذ ورد وتوسط 
مف كبار أعضاء )نادي الشرؽ( نادي الصفوه مف رجاالت الصناعة والتجارة 
بحمب، وقد اضطر والدي لدفع، مبمغ كبير لدعـ النادي ماليًا، ولمبمغ أكبر لدعـ 

 المدرسة روحيًا. 
 ه المدرسة الغريبة لـ يكف يطاؽ ألسباب كثيرة. غير أف وضعي في ىذ

كانت زرافات مف الذباب تتقصد صفنا دوف بقية الصفوؼ.. وتتقصد المقعد 
الذي أجمس عميو دوف بقية المقاعد، وتتقصد جسدي المبارؾ دوف بقية األجساد، 

 فترؼ فوقو وعمى جوانبو مثمما ترُؼ الفراشات عمى جسد بوذا صغير. 
وقد انتبو األساتذة إلى األمر، وانتبو الطبلب فذعروا وطمبوا المجوء السياسي 
إلى أطراؼ الصؼ والمقاعد البعيدة، وىكذا بقيت عمى المقعد وحيدًا مف األماـ 
والخمؼ والجوانب، كأنني جزيرة وسط محيط شامت وممتعض مف البشر، ولو لـ 

ر وقعت. وألنني كنت يتابع الذباب التدخؿ الخراجي مف العزلة لكانت الوقائع الكبا
أستغرب طبائع ىؤالء الناس، وأستغرب عنجييتيـ، فقد دفعتني مشاعر االعتزاز 
بالذباب وبالنفس لمعاممتيـ بالمثؿ وقمت بيني وبيف نفسي ىذه االمتيازات التي 
أعيشيا يجب أف توزع بالقسطاط المستقيـ عمى اآلخريف.... فصرت أرفع كفي 
وأختطؼ قبضة مف غيـو الذباب المحيطة برأسي وألقيتيا عمى مف ىـ حولي حتى 
ينعموا بما أنعـ مف البركات وألسيـ في تخميص وجوىيـ مف حاالت االنقباض 
واالنحسار التي تصيب مبلمحيـ فتحّوليا إلى مبلمح قرودية كئيبة.... فالناظر 
إلييـ دائمًا مثمي يحس أف تقمصات دائمة في المعدة واألمعاء تصيبيـ فتمغص 

يـ وأخبلقيـ وتدفعيـ ليكرىوا غيرىـ ويكرىوا أنفسيـ، وقد تقصدت أف أتابع وجوى
مسيرة انفعاالتيـ خبلؿ مرحمة الذباب التي عشتيا فمـ ألمح واحدًا منيـ يتجرأ عمى 
الضحؾ كأنما يخشى كؿ منيـ أف يسمعو صديقو فيشي بو إلى اإلدارة، عند ذلؾ 
تكوف الطامة الكبرى التي يتـ بموجبيا تحرير قائمة العقوبات مف خزانتيا، كأنما 
كاف الضحؾ عندىـ ينتمي إلى العيود الوثنية القديمة وعميو فإف ممارستو توازي 

 تيمة االلحاد بالنسبة لممتشدديف الدينييف، وكاف وضعي ال يطاؽ أبدًا. 
لذلؾ تريثت اإلدارة في استصدار قرار بطردي مف المدرسة بعد أف عممت 

ف وقررت استدعاء والدي لتوضح لو األمر مف أجؿ البحث بنصيحة أحد المقربي
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 معو عف حموؿ. 
في تمؾ المرحمة، كانت عمميات البحث عف بطؿ العشيرة، قاتؿ )ابف القزاز( 
في مميى الطاحونة الحمراء في أوجيا مف أطراؼ الحكومة ومف طرؼ آؿ القتيؿ، 
وعمى ذلؾ صار ضروريًا البحث عف مكاف آمف إليوائو، ألف القبض عميو صار 
نما شخص العشيرة وسمعتيا لذلؾ تمت  ال يعني شخصو الكريـ وسمعتو وا 
استضافة المدعو نعساف الذكور في بيت حميد السمني في حي المحافظة الراقي، 
وأعطي بذلؾ الغرفة القبمية التي ليا باب عمى الحديقة، مطؿ عمى مرابط األغناـ 

ا في الحي الجديد، مثؿ وضعي في التي تنتظر أدوارىا في الذبح، كاف وضعن
المدرسة الجديدة شيء يكتنفو الغموض والذباب، وقد أقاـ القاتؿ في البيت معززًا 
مكرمًا، والحزف ال يفارؽ وجيو، ولـ تكف روحو تشتيي َشـّ اليواء بسبب تكاثؼ 
َبعِر األغناـ قرب باب غرفتو، لذلؾ نصحو حميد السمني لكي يخرج نفسو مف 
عزلتو أف ييتـ بتربية األغناـ وأف يقـو بحمبيا وجمع البعر مف تحتيا، فتحّوؿ 
الرجؿ بممحة عيف مف عنترة العشيرة إلى راعي أغناميا ومدبر بقية شؤونيا، وكاف 
حالو يشبو حاؿ عنترة في الحكاية المعروفة، غير أف القصة حتى تستكمؿ 

احة بيذا الشرط شروطيا تحتاج إلى فتاة جميمة اسميا عبمة، وىنا تحققت االط
والخروج عمى الرواية خروجًا فاضحًا، كانت عبمة، األخت الكبرى موجودة في 
البيت، ولكنيا لـ تكف جميمة وال بيضاء، كانت سمينة وقصيرة وسمراء، وكانت 

 عاتكة أختيا تصغرىا بسنة واحدة وكانت رفيعة وطويمة وصفراء. 
لذلؾ وجد عنترنا نفسو أماـ عبمتيف دفعة واحدة، وألنو انتبو إلى وجيييما فقد 
قرر بينو وبيف نفسو أف يوثؽ عبلقتو باألغناـ فيذا أفضؿ لو ولمستقبمو، ولكف 
)عبمتا( الحكاية الجديدة، وبعد تشاور وبكاء، وتذكر وتنيد قررتا ودفاعًا عف 

( البطؿ عف نفسو أواًل، فإف لـ يستجب فستسعياف 0أنوثتيما الضائعة، أف تراود )
ابو، وكاف البطؿ منصرفًا بكميتو إلى تذكر زوجتو وولديو وساقي إلى  اغتص

الراقصة التي أىدر مف أجميا دـ رجؿ، وىاىو اآلف ييدر طبيعتو وروحو، ولكي 
تستكمؿ المأساة البدائية شروطيا، كاف بطؿ العشيرة عكس عنترة، وسيمًا طويبًل 
ويميؿ إلى البياض وعيناه حادتاف، وشارباه دقيقاف وشفتاه عمى عكس األختيف ال 
توجد فييما غمظة، ولقد أعطت تقاطيع الرجؿ ومبلمحو الدقيقة الشرعية لسقوط 
األختيف سقوطًا مدويًا، بعد أف أعطاىما الجوع والدمامة الحؽ في التخطيط 

 الغتصابو إذا تشّدد ومانع. 
 أما إذا فعميا واستجاب، قالت إحدى األختيف ألختيا: 
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 أجابت الثانية...سيكوف يـو المنى...  -
ذا حممنا منو وافتضح أمرنا... -  وا 
 سيكوف يـو المنى أجابت الثانية... -
ذا قتمنا أىمنا ليغسموا عارنا... -  وا 
سيكوف يـو المنى.. أجابت الثانية، فمثؿ ىذه الحياة ال يوجد مف يحزف  -
 عمييا. 
ذا لـ يوافؽ أف يفعؿ معنا ما نريد... -  وا 
عندىا يكوف قد جنى عمى روحو ومستقبمو، أجابت الثانية بعد أف  -

 اغرورقت عيناىا بالحب والحاجة إلى الرجؿ. 
كانتا تتمنيات أف تتحوال إلى نعجتيف لتحظيا منو باالىتماـ الكافي الذي  
تحظى بو بقية األغناـ التي وجد نفسو مسؤواًل عف رعايتيا، وكاف مف موقعو يتابع 

القريب لسور البناية وىو منشغؿ باالىتماـ مرور الفتيات الوسيمات مف الطرؼ 
باألغناـ، واألختاف تتغامزاف وتراقباف بغيرة وحسد وتحاوالف تقديـ فروض الطاعة 
واالىتماـ وأطايب الطعاـ إليو لينتبو، وكانتا معًا تدخبلف غرفتو وتقوماف بترتيبيا، 
وفي مرة تقدمتا إليو وطمبتا منو أف يخمع نعميو، لتغسبل لو قدميو، وأشارتا إلى 

 المياه والطشت والصابوف، لكنو رفض. 
لذلؾ اضطرتا الرغامو، فبطحتاه عمى األرض وقعدتا عمى صدره، وعندما 
أحس البطؿ باالختناؽ والعجز عف نطؽ الشيادة وبأنو سيموت ميتة الكفار والعياذ 
 باهلل، قرر الموافقة والرضوخ عند ذلؾ، وضعتا تحت قدميو الماء، وانفردت كؿ
واحدة منيما بقدـ وبدأت تبلمسيا وتعالجيا حتى أصيب الماء الفاتر باإلثارة 
وتعالت فقاعات الصابوف مف شدة الفرؾ واالنفعاؿ، وىاىو الصابوف يفيـ.... 
والبطؿ ال يفيـ، ثـ بحركو موحدة، رفعت كؿ أخت قدمًا ووضعتيا عمى وجييا 

 ونامت بكؿ خدىا وجسدىا وجوعيا فوؽ سطح القدـ التي بيف كفييا. 
وظمت األختاف عمى ىذه الوضعية حتى تبمدت قدما الرجؿ وأصيبت ساقاه 
وروحو بالخدر والخوؼ ولـ تصابا بما يعيف األختيف عمى تحقيؽ األىداؼ، فيا 
لمحارات المجيدة والعشائر الضخمة، ابنتا رأس العشيرة تشخراف بوجيييما عمى 

فأيف ىي المروءات،  وأيف ىـ  قدمي رجؿ مف رجاليا وال ييب أحد لمنجدات،
الرجاؿ الذيف يطعموف الجائع ويغيثوف الظامئ، ويظمموف مف قتمو الرمؿ وأفنتو 

 السخونة والثارات. 
كاف الرجؿ وبساقيو الممدودتيف والمفتوحتيف مثؿ امرأة تستعد لممطارحة، ولـ 
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 يكف مستجيبًا ألية حالة، مما أوقع الفتاتيف في البكاء الذي يجرح األرض والسماء. 
في المرة الثانية سجدتا أمامو وطمبتا منو أف يرحـ أنوثتيما، وحمفتا أمامو 
بالمقدسات كافة أنيما لف تخبرا أحدًا بما سيفعؿ وستخترعاف رجبًل ال وجود لو 
وتمفقاف معو التيمة، ورجتاه أف ال يخاؼ أبدًا ألف الخوؼ يذىب برجولة الرجؿ 

 ال فائدة منو وال جدوى.  وفحولتو، فيصبُح شيئًا تالفاً 
غير أف البطؿ رد عمى الكبلـ بدىشة بالغة وصاح ولكنني إذا فعمت أكوف 

 خائنًا لمرجؿ الذي فتح لي بيتو. 
والدنا فتح لؾ بيتو فقط، ردت عاتكة بانفعاؿ، أما نحف فقد فتحنا لؾ قمبينا،  -

ومستعدتاف )لكي نؤكد لؾ حبنا ومودتنا( أف نفتح لؾ أشياء أخرى، ففيـ البطؿ 
قصدىا دوف أف تشير إلى ساقييا، وشعر بالتعجب مف صراحة عاتكة، وضخامة 
ساقي عبمة، فقرر أف يتشدد ويتابع الحديث عف األخبلؽ ليحمي نفسو، والتشدد 

 يزداد البطؿ كاف ،يورث التشدد، وكمما ازدادت األختاف تذلبًل وضراعة ودموعاً 
 وأخبلقًا. عناداً 

 فتعاونت يطاؽ، ال كائف إلى تحوؿ عنيا تحدث تيال األخبلؽ كثرة ومف
 أف غير واأللبسة، جسده بيف االرتباط فؾ وحاولتا أرضاً  وبطحتاه عميو األختاف
 متماوتة، وأعضاء واضحة برجولة السالفة التشدد مسيرة وتابع عينيو أغمض الرجؿ

 والمموحة الوحدة عنو تزيبلف وبدأتا ودىشتو..... الجسد إلى بأكفيما امتدتا ثـ
  المتراكمة.
 نقص الذي الحد إلى يتيرب وكاف الرجؿ مع خطتيما تابعتا التالية األياـ في

 عمى وظؿ تحاصره، التي الجائعة األكؼ بيف االنزالؽ مف يتمكف حتى كثيراً  وزنو فيو
  التالية. المرحمة في الدخوؿ عمى األختاف اتفقت لذلؾ مريديو، أعيا حتى الحاؿ ىذه

 فارغة، زجاجة تحمبلف وىما الرجؿ، مخدع إلى األختاف ممتتس الميؿ في
 وتقاسيـ أنفاسو تردد تتأمبلف الظممة في حولو فقعدتا الفراش عمى متمدداً  فوجدتاه
  وزفراتو. جسده حركة إلى وانتبيتا وجيو

 تقدمت لذلؾ المكاف، تفاصيؿ ليكشؼ الغرفة خارج مف يتسمؿ الضوء وكاف
 الغرض، ليذا أحضرتاىا التي الفارغة بزجاجتيما وضربتاه الرجؿ رأس إلى األختاف
 قرب تيدلتا أف إال الفتاتيف مف كاف فما الوعي.... عف وغاب الرجؿ جسد فتوقؼ
 الرجؿ صحو عف ىائمة... مصيرية أسئمة باحتقاف... تتساءالف وىما فزعتيف الجسد
 عندما خاصةوب إشباعًا... وأكثر لممرأة أجدى الحالتيف وأي الوعي، عف وغيابو
  والزوغاف. لمتشدد الرجؿ تدفع لعنة، الوعي يصبح
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 أف دوف بصره وزوغاف رأسو يتفقد وأخذ متأخراً  البطؿ استفاؽ التالي اليـو في
 مف رشده يفقد أف كاد حتى وثالثة ثانية المحاولة، معو تكررت وقد األسباب، يعرؼ
 ليقوما مكانو إلى القزاز بيت أو الحكومة تتعرؼ أف يتمنى صار لذلؾ الضرب، شدة

 أف كادت التي الحرية أياـ مف يتخمص حتى السجف، في زجو أو بقتمو مشكوريف
  مخو. لو تيرس

 أسراب أسباب في معو لمتباحث المدرسة إلى عواد والد استدعى اآلونة تمؾ في
 بالمدرسة تميؽ ال التي المحيرة الظاىرة ىذه مف التخمص سيتـ وكيؼ الذباب

 يطالب بعضيـ الرأي، في واختبلؼ ىياج حالة في الجميع افوك وبسمعتيا،
 في الجميع ووقع الذباب، مف بالتخمص يطالبوف وآخروف الطالب، مف بالتخمص

 مخجبلً  األمر بدا وقد النتائج، يتحمؿ أف يستطيع الطرفيف ِمفْ  َمفْ  والتردد، الحيرة
 ومدرستو ألقرانو بالنسبة يشكؿ بات الذي )عواد( النجيب التمميذ والد السمني( )لحميد
 في الدراسة متابعة ابنكـ مف رغبتـ إذا موضحًا: لؤلب المدير قاؿ وقد مدىشة، ظاىرة

 أف فعميكـ ولدكـ، مع حصمت التي مثؿ ظاىرة تاريخيا في تعرؼ لـ التي مدرستنا
 منو تعج والمحـو والدىوف الشحـو رائحة ألف يـو كؿ واالغتساؿ النظافة عمى تعمموه
 بضرورة العطوؼ األب نصح ثـ األصدقاء، عنو ويطير الذباب يستمطفو لذلؾ ،عجاً 

 والروائح، الذباب تبعد أف تستطيع نفاذة روائح ليا الصابوف مف محددة أنواع استخداـ
 ورقة عمى المطموب الصابوف أنواع أسماء تسجيؿ الوالد طمب وقد المعجزات، وتحقؽ
 الواؽ ببلد في موجودة كانت ولو وحتى منو كبيرة كميات إحضار مف يتمكف حتى
 عمى وخارجيف أغناـ مف المساعدة األسباب جميع بإزالة األب، وعد وكذلؾ الواؽ،
  مواتية. غير ظروؼ في ويوضع الذباب ُيحاَصرَ  حتى القانوف

 جبيتو، يكمؿ والذباب والعار المدرسة، مف والدي عاد أف فبعد ماكاف، وىذا
 الخيزراف مف بعود جسدي عمى وانياؿ الضيوؼ غرفة في قدمي مف وعمقني أمسكني
 ىذا مف القصد وكاف والحمير، األغناـ عمى بو لييّشوا مثمو الرعياف يحمؿ الطويؿ
 ثـ معو، مشبوىة عبلقة بأية ارتباطو ليفؾ جمدي ودفع الذباب، إحراج القاتؿ الضرب

عادتيا الحديقة مف األغناـ بطؿ بطرد فأمر المفزعة، القرارات اتخاذ األب تابع  إلى وا 
 األسرة أركاف في مدو أثر لو كاف بقرار ذلؾ استتبع ثـ النيرب، باب في األوؿ بيتنا

 األختيف، قمب لذلؾ فتحطـ المنزؿ، مف العشيرة بطؿ بطرد أمر عندما وذلؾ والمدينة
 تحمؿ بأف السمني حميد أَمرَ  كذلؾ العميؽ، الحزف في ودخمتا وخوفًا. سمنة فازدادتا

 ىناؾ، الضيوؼ استقباؿ إلى ليصار القديـ البيت إلى وعفشيا وأثاثيا الضيوؼ ةغرف
 فكرة والدي رأس في برقت ثـ المحافظة، بيت زيارة إلى أو دخوؿ مف أحد ومنع
 عف المحمـو البحث عمميات فبدأت واألصدقاء، المقربيف أحد إلى بيا ىمس جديدة
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 إلى تماماً  االنتقاؿ مف يتمكف حتى مرموقة حمبية أسرة ابنة تكوف لو جديدة عروس
 شديدًا. خجبلً  الذباب أخجمو أف بعد المدينة حياة

 سابؽ رجؿ مف متزوجة لوالدي عروساً  الخير أرباب وجد حتى أياـ تمض ولـ
 أسرتيا وسامة ومف منيا يتخمص حتى البلتينية أمريكة إلى وىرب وبيتو مالو أعطاىا

  وعراقتيـ.
 شدة مف عميو يغمى أف فكاد لممشاىدة والدي ذىب .ورد.. وأخذ مباحثات وبعد

 مف كبيرة كميات دخوؿ بعد لمعرس التحضير وبدأ الشروط، كؿ عمى فوافؽ الفرح،
 واليديف الوجو غسؿ في الستعماليا خاصة تعميمات وورود بيتنا إلى الصابوف
 مف القبمية والغرفة األغناـ، مخمفات مف الحديقة تنظيؼ تـ أف وبعد واأللبسة، والجسد

 حجة الفارغ لمزجاج ماعادت األوىاـ مف األختيف ورأسي القانوف.... عمى الخارجيف
  االحتماؿ. عمى قدرة أكثر وأختيف ألفة، أكثر بشر عف بحثاً  القناني فتطايرت
 وابنتاىا وذىبت ونفسيا عفشيا القديمة الزوجة حزمت بأياـ، األب زواج قبؿ

 مع الوحيد الصبي باعتباره عواد وبقي النيرب باب يف القديـ البيت إلى وعاتكة عبمة
 المساحيؽ بسبب الجديدة الزوجة مف جديد ولد إلنجاب ضمانات توجد ال ألنو والده،

 أف تقرر لذلؾ خصوبتيا، وعناصر وأظافرىا وجييا بيا تطمي التي الكثيفة واألصبغة
 الجديدة. ووالدتو والده بيت عمى مكرماً  معززاً  ضيفاً  يحؿ

 ينسى أف دوف فيو الحياة لمتابعة اضطر فقد المدرسة إلى أقرب الوالد بيت وألف
  الكثيرة. العطؿ أياـ وأختيو والدتو زيارة

 كانت التي الذباب أسراب عني فانصرفت ثمارىا الجديدة المرحمة أعطت وقد
 إليّ  نظرتيـ يغيروف الثامف الصؼ في التبلميذ وبدأ وترحالي، وحمي خطوي ترافؽ
 الدىنية، المواد عف الشديد وابتعادي كافة الدراسية المواد في تفوقي أدىشيـ فأ بعد
 المختمفة بالمعارؼ رأسي وامتبلء بالنقود الدائـ جيبي امتبلء انتباىيـ أثار كما

  التاريخية. والراويات والقصص
 مثمما القديمتيف واألختيف األـ عمى يرؼ كاف واألسى الوحدة ذباب أف غير

  األغناـ. زاويو فوؽ وكثافة بغبطو يرؼ وىو الحي الذباب يفعؿ
 أف بعد والعبودية لمسجف نفسو سمـ كثيرًا... األختاف عميو عولت الذي فالبطؿ

 مف وبسبب رأسو، مف نالت التي المتتالية الضربات بسبب واالحتقاف بالدوار شعر
 الشوؽ مف َود  اسْ  الذي الدـ ىذا لو األختيف، لدى العذرية ودـ الضحية دـ مبلحقة

 بالدـ، الرجاؿ صدور يخضبوف لمشجاعو. فيا ييدره، رجبلً  ينتظر وىو والضراعة،
  والحسرات. لمبرد الفتيات مفارؽ ويتركوف
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 صرختو أطمؽ ثـ وجيزة، لمدة رأسو تماسؾ ضمف أف بعد فعميا الرجؿ أف الميـ
 مسيرة بذلؾ معارضاً  والسجوف بالعبودية ويامرحباً  الحرية، أياـ يا وداعاً  المدوية،
 أما الفسيح، الحرية فضاء إلى العبودية مف انطمؽ الذي )عنترة( الممحمي البطؿ
 عاتكة وأختيا العريضتيف وساقييا الشديدة سمرتيا وعمى عبمة عمى عيني ويا عبمة،
   ظبلليما. في وخوفيا بصفرتيا قاعدة

 اقتنصتيا التي رياتوالذك واألخيمة الصور فموال عمييما، عيني فيا األختيف أما
 وتفاصيمو المسترخي جسده واستمقاءة المطارد الرجؿ أياـ مف منيف واحدة كؿ

 الرحيب، الميؿ سواد عمى بيا تستعيناف التي واألخيمة الذكريات تمؾ لوال وغيبوبتو،
لى انجرفتا ىاوية أي إلى يعمـ وحده اهلل لكاف   درؾ. أي وا 

الّ  التحوالت وصنعت الذباب أحضرت وحدىا المجيدة األقدار  يعرؼ كاف مف وا 
 وتنتفخ النفس، عف دفاعاً  عذريتيا األختاف تفقد أف بعد البيوت ستصيب التي النتائج

  والعار. بالخصوبة بطنييما
 معيا وأحضرت البيت إلى نائمة األب زوجة جاءت أف بعد التحوالت تتالت ثـ
  وأخبلقيا. أحماليا
 وأعيد القديـ المطبخ مبلمح وأزيمت جدراف،وال األثاث تغير، البيت في شيء كؿ

 لكؿ وكانت بنفسيا األب زوجة اختارتو الذي األثاث ووضع الغرؼ وقسمت بناؤه،
 ال الذي الزاحؼ األرضي األثاث بمرحمة أطاحت وبذلؾ أرجؿ أربعة أثاث قطعة
 والتكايا والوسائد الحشايا عمى االستمقاء مرحمة مف وانتقمنا زرع، سيبلً  وال قطع أرضاً 
 ليبلً  واالستمقاء والديوانات المقاعد عمى نياراً  القعود مرحمة إلى والنيار، الميؿ في

 إلى االنتقاؿ وقٍت. وأي مكاف أي في الكؿ وليس مكانو في وكؿ  األسّرة، عمى
 السوء، شديد يكف لـ الجديدة، األشياء عمى االعتياد لكف صعبًا، كاف الجديدة المرحمة
 مشاعر فرغـ ووالدي، أنا فينا األعاجيب فعمتا قد ومربيتيا ئمة،نا  أفّ  الميـ...
 انتشالي عمى صممتا أنيما إالّ  لي والمربية أبي زوجة تكنيا التي العميؽ االحتقار

 شاب إلى قياسية وبسرعة فتحولت ذلؾ، في أفمحتا وقد السابقة، الذباب مرحمة مف
 والدىوف الشحـو أزيمت أف بعد حقيقتو عمى جمدي وظير والذكاء النظافة شديد جديد

 الرماد، إلى ويميؿ خامد أسمر جمد إلى وتحوؿ ولمعانو بريقو ففقد عميو، المتراكمة
 الغربة، سوى عميو يتراكـ يعد ولـ وروائح، وشحـو دىوف دوف وحيداً  جمدي وأصبح

 تتسع الذي القديـ البيت في وأختاي العابر. الذباب مف العاتيو والنظرات واالضطياد
 بمرح تتقافز وىي المتناقصة األغناـ تراقباف أختاي بأحمالو، جمؿ لدخوؿ بوابتو
 األغناـ فصائؿ مف كانتا أنيما لو وتتمنياف تراقباف السكيف. حد إلى انتباه دوف ظاىر
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  السعاديف. أو
 ثبلثة وجبة كؿ في ونمؤل وجبات ثبلث يـو كؿ نتناوؿ الجديد البيت في صرنا

 الحمب وحركة األغناـ عف الحديث وأصبح والتري( والّدوي... )األونا.... صحوف
 في والسيجار والويسكي الزوار وتراكـ ممنوعًا... والخض والتجبيف والتمبيف والجز

  يومية. عادة األنيقات وزوجاتيـ األصدقاء استقباؿ واصبح األمسيات،
 مىع أصابعو اعتياد عدـ مف وبسبب السيجار تدخيف الكريـ الوالد وتعمـ

 إلى يؤدي مما السفمى. اإلصبع عف كثيراً  تبتعد كانت العميا أصبعو فإف إمساكو
 المقاعد تغطي التي والمخامؿ األرضية، السجاجيد عمى السيجار رماد سقوط

 أصابع حركة وضبط )األتيكيت( تطبيؽ في الشديدة رغبتو دفعتو وقد والديوانات،
  عشيرتو. وأبطاؿ أجداده، وصحراء وجمالو أغنامو يفقد ألف معًا، يديو

 قرر الثانية. يده أصابع حركة إلى واالنتباه السيجار تدخيف تعمـ مف أياـ بعد
 المرحة األغناـ مف الضئيؿ العدد حتى والجماؿ، األغناـ مف ثروتو يبيع أف والدي
 مما البيع في أدرج القديـ، بيتنا في الفاضحة تيوسيا بقفزات ُأختي   مخيمة تميب التي
  واألمنيات. العالـ عف الحزينتيف األختيف انقطاع إلى أدى

 أصولو بسبب رجاليا مف يكف لـ وألنو التجارة، في لمعمؿ والدي تحوؿ ثـ
 عمى الحصوؿ يستعجؿ أف فقرر والتراجع، بالتدىور ثروتو بدأت فقد العريقة البدوية
  بالتيريب. يعمؿ فصار الكارثة، أبعاد أجؿ مف الربح

 في يطير الذي الغريب الطائر مثؿ ظير التيريب سمؾ الكريـ الوالد دخؿ عندما
 الحكومية الحياة بيف والمصالح العبلقات طبيعة فيـ قد يكف لـ وألنو سربو، غير

 لذا الحذر.... الغريب العالـ ىذا إلى المباغت دخولو بسبب والميربيف المخصصة
 حركة عمى لمسيطرة ابيانص إلى األمور إعادة األطراؼ وقررت العاصفة، نذر بدأت

 وتقرر األىمية، التيريب وميمشيات الحكومية، المراقبة ميميشيات فاجتمعت السوؽ،
  الغريب. الطائر إلخراج المطموبة بالمداىمات القياـ

 المداىمات وتمت اليجـو قوات وتجمعت األىداؼ، تحديد تـ االجتياح ليمة في
 الويسكي زجاجات مف عدداً  المحافظة بيت مف المداىموف أخرج وقد واحد، وقت في

 عش إلى الميربة المواد بدخوؿ تسمح تكف لـ الوالد زوجة ألف السيكار، وصناديؽ
  الحمبي. المجتمع في أىميا وصورة صورتيا تيتز ال حتى البييج الزوجية
 واألقبية البيت مف أخرجت فقد النيربيف باب بيت داىمت التي الميميشيات أما
 ومسجبلت الراديو وأجيزة المتنوع الدخاف صناديؽ مف كبيرة أعداد العجاب، العجب
 وكاسحات والسماعات والساعات الميرب والتنباؾ الفمت، التتف وأكياس اَلَبْكر
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 إلى ضميما ويتـ عمييما، المداىمة تقع أف وعبمة عاتكة األختاف وتمنت  األلغاـ،
 األحبلـ بطؿ السجف في شاىدتا ربما فربما.. العتقاليما، الميربة البضائع صناديؽ
  الحكومة. لمخافر والموافقة التاـ بالرضا نفسو سمـ الذي والعشيرة

 كأنيما الفتاتيف إلى تمتفت لـ الميربات بمصادرة المكمفة الشرطة دورية ولكف
 كذلؾ الوحيدات، األخوات بمشاعر وباإلستيانتيا الحكومة فيالصمؼ تالفة، بضاعة
 وُحَددت المحاكمات بدأت ذلؾ وبعد السجف... وأودع ريـالك الوالد مصادرة تمت

 وما لقيصر مالقيصر ودفع البيت بيع ثـ المحافظة بيت األثاث بيع وتـ الغرامات،
 حصة. دوف واهلل الشعب وترؾ لمحكومة، لمحكومة
  والغرامات. الكفالة العشيرة دفعت أف بعد
لى النيرب باب في القديـ البيت إلى وعاد السجف مف العزيز الوالد خرج  وا 
 ربيب السمني عواد االبف معيا وعاد اليائمتيف، والبنتيف العتيقة الزوجة أحضاف
 دوف السالفة والحياة القديـ البيت إلى المتعالية الفرانكوفونية والمدارس الراقية األحياء
 واكتظاظيا الِودّ  مف خموىا رغـ المحافظة حي بيت في فالحياة حنيف، ودوف بيجة
 مف الخروج مف تمك ف فييا ىوى.... نفسو في وجدت أنيا إال والتعميمات نظمةباأل

 خبللو مف كسب مدويًا، دخوالً  المدنية حياة ودخوؿ الماضية والدىوف الذباب مرحمة
 ويشعر وأختيو أمو يحب أنو صحيح ومدنيتو، بجدارتو المختمفة الطوائؼ اعتراؼ
 إليو العودة يمكف ال شيئاً  أصبح حياتيف نمط لكف حضورىف، في والحفاوة بالحراراة
  معو. باأللفة والشعور
 دافناً  طعاـ، أو كبلـ دوف القبمي البيت زاوية في األب انزواء مف أسبوع بعد

 تجاه فمسفي موقؼ عف معّبراً  الباب إلى مؤخرتو مديراً  متخشبتيف، مخدتيف بيف رأسو
 النادرة. والغازات اتالتقمص أمعاءه تمغص عندما وخاصة المجاور، العالـ

 في العجيبتاف والبنتاف العتيقة األـ كانت الفاسد، واليواء العزلة مف أسبوع بعد
 الوالد رأس إخراج في يفمحف عساىف الموصد، الباب أماـ واالبتياؿ الضراعة وضعية

 يخؼ حتى األعمى، في الرأس يصبح بحيث الوضعية وتغيير المخدتيف، بيف مف
 ىذا عمى احتجاج بمثابة الوالد يصدرىا التي والروائح المتناوبة االنفجارات صوت
  الظالـ. العالـ

 الزلزاؿ حدث واألختيف القديمة األـ مف  الضراعة  المناشدة مف أسبوع بعد
 بدخوؿ والبنتاف، واألـ، والحارة، الباب، فوجئ فمقد الوضعية، لتغيير الوالد واضطر
 األـ فانتقمت الباب، عمى المدوية طرقاتبال الحشود وفوجئت الغريبيف، الجسميف
 رغـ وانتقمف والذىوؿ، الوقوؼ وضعية إلى والضراعة السجود وضعية مف وابنتييا
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 المفاجأة، وكانت الباب، فتحف واحدة ودفعة مترنحات الباب إلى ليف ركبيف خيانة
 نسيف وألنيف الباب، عمى وخادمتيا الراقي المحافظة حي ابنة الجديدة األب زوجة
 ثـ واحدة كممة منيف تنتظر أف دوف دخمت فقد بيا، يرحبف أف والمفاجأة الخوؼ مف

 ثـ بالباحة، المحيطة الغرؼ وأبواب والسماء، األرض وتأممت الدار، باحة في وقفت
 وفتحو الباب إلى وخرج مكانو مف الحنوف الوالد فقفز حماد، حماد...يا صاحت.....

 دىشتو مف تخمص أف بعد الوالد فأحس الباحة، وسط الواقؼ الكائف بدىشة. وتأمؿ
 لذلؾ والمؤخر( )المقدـ بالحقوؽ ولممطالبة لمحرب حضرت قد الثانية زوجتو أف

  بغضب: ليا وقاؿ وليجتو نفسو استعاد
  نائمة. يا تريديف ماذا -
 الغرؼ. وتتأمؿ األبواب تفتح انطمقت ثـ بيتي، إلى جئت شيئًا، أريد ال -

  غرفتي. ستكوف ىذه داده، يا ىنا إلى األغراض أحضري وصاحت،
  مستغربًا. الوالد سأؿ يانائمة، معنا تعيشيف -
  زوجيا. فيو يعيش الذي المكاف في تعيش المرأة -

 أف جميعاً  أدىشنا لقد أيضًا، وأنا أختاي فعمت كذلؾ بكت، ضرتيا أمي حتى
 الحثيثة محاوالتيا دأتب المقاـ بيا استقر أف وبعد مافعمت، الثانية أبي زوجة تفعؿ
 الجميع انصاع وقد المتاحة، اإلمكانات ضمف فيو الحياة ونمط البيت نمط لتغيير
 عندما لمعيش صالحاً  يصبح مكاف أي أف جميعاً  وأقنعتنا وأبي، وأختاي أمي ليا،

 نظيفًا. يصير
 المالية أزمتو مف الوالد إخراج بيدؼ التالية خطتيا وضعت ثـ معًا، بدأنا وىكذا

عادتو  في والدي مركز مف االستفادة خبلؿ مف استطاعت وقد قدميو، عمى لموقوؼ وا 
 جديد. مف البناء إلعادة والسعي القروض بعض لتأميف تدفعو أف العشيرة
 مف سوريا انتقمت النيرب، باب حي في بيتنا إلى أبي زوجة انتقاؿ فترة في
 أنا وانتقمت القوتمي، بزعامة وريالجمي النظاـ إلى الشيشكمي بقيادة الدكتاتوري النظاـ
 وتركت المأموف ثانوية بعد فيما سميت التي الحكومية األولى التجييز مدرسة إلى

 سمعاف أبو حميب( )السحمب بائع وانتقؿ الموقرة، الفرانكوفونّية )التيرسانت( مدرسة
 يفعؿ أف يمكف ماذا أفكر وصرت األياـ، تمؾ في الحميب توفر رغـ اهلل رحمة إلى

  العجيب. اليائؿ األصفر بإبريقو الورثة
 إلى الطالبات انتباه عدـ ورغـ البرد، ورغـ العاصفة، التحوالت رغـ أتمنى كنت

 األولى التجييز مدرسة مف وعائدات ذاىبات وىف الصفراء، ووسامتي الجعد شعري
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 شرب مف أتمكف حتى فيؿ أو كبير ديناصور إلى أتحوؿ أف أتمنى كنت لمبنات،
 التي اليائمة الوحدة عمى التغّمب ألستطيع واحدة، دفعة حميب( )السحمب إبريؽ

  األرض. يصيب الذي القارسِ  والبرد جسدي، تصيب
 تنظفاف الدار باحة في األختاف وكانت الثانوية، المرحمة في حينيا كنت
 وتتذكراف، الدار باحة في الفارغ الركف إلى بحناف وتنظراف النافرة، الحجرية الببلطات

 تشاىداف المجيد األسرة ماضي في األختاف كانت األغناـ، كانت أياـ األغناـ حركة
 تستطيعيا وال األغناـ تقترفيا التي البرئ الحب وأعماؿ المستنفره، التيوس جيود

 نظرات إلى ثـ وسرعتو ومتابعاتو الخروؼ حركة إلى خاص بشكؿ فتنتبياف األختاف
 لتقوؿ برأسيا تستدير المطارحة، انتياء بعد كانت التي الغنمة عيني في العرفاف
 في واألختاف البلتياـ، لمتابعة التبف زنبيؿ عمى برأسيا تيوي ثـ ماع... ممتنة بميجة
 إلى تمتفتاف كانتا المقيـ والجوع  الجارحة الوحدة وفي والتمنيات البكاء مف الكثير

  فيفيـ. ضاؿ تيس يسمعيما أف دوف ماع.... وتصرخاف جسدييما
 واألخ الذكريات. سوى لؤلختيف يعد لـ الدار باحة عف األغناـ غياب وفي واآلف
 مدرسة في الطبلب تعر ؼ فعندما وحيدًا، بعيداً  األياـ تمؾ في وُكنتُ  البعيد، الصامت
 الفرنسية المغة وأعرؼ النيرب باب حي سكاف مف بأنني وعرفوا إلّي، األولى التجييز
 حركاتي إلى كثيراً  وينتبيوف بالخوؼ ويحسوف ذلؾ غربوفيست كانوا كاثوليكية بطبلقة
 عمييـ يغمب المدرسة في فالطبلب لؤللتيمو، الطبلب مف واحد عمى سأنقض كأنما
 والجميمية المحافظة حي في يسكنوف وغالبيتيـ العريقيف المدينة تجار أحفاد مف أنيـ

 والحيوانات العظايات إلى العمماء نظرة النيرب باب حي سكاف إلى وُينظروف والسبيؿ
 مف رؤوسيـ في أمياتيـ ماتحشوه ضحايا األحياء ىذه وطبلب المنقرضة،
 حي يسكنوف الذيف الذعراف األوالد عف االبتعاد ضرورة عف ومحظورات مبلحظات

 الذعراف، ىؤالء مف واحداً  عرفيـ في أنا وكنت غابات، مف يجاوره وما النيرب باب
 والحماية التغطية لي يؤمف المحافظة في نزلنام كاف )التيرسانت( مدرسة ففي

 تشفع يعد فمـ البيت، غاب وقد أما العريقة، األسر أبناء مع واحدة مرتبة في ويجعمنا
 بعد وتمكنت نجحت حتى الصورة لتغيير كبيراً  جيداً  بذلت وقد واللغة، ألبسة لي

 بسبب عمىالثناء والحصوؿ العبلمات ذكر وبعد المناقشات في األساتذة مع المشاركة
 بالحسد أحظى أف استطعت ذلؾ بعد واالمتحانات، المذاكرات عبلمات رتفاع ا

 بحفاوة أحظى أف ذلؾ استدعى وقد المواد، أغمب في الممحوظ تفّوقي بسبب واالنتباه
 أحاطني الذي الكاممي(. )ناصيؼ العربية المغة أستاذ وبخاصة وانتباىيـ، األساتذة
 أف يؤكد أف محاوالً  وأوالدىا الموسرة باألسر خبللي مف يسخر وبدأ والرعاية بالمودة

 غيرىـ، إليو يفتقر الغباء مف كبيراً  مف قسطاً  الماؿ. إلى باإلضافة يمتمكوف الموسريف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 62 - 

 مف ورفعت تتضمنيا، التي المبالغات رغـ أزري مف المبلحظات ىذه شّدت وقد
  إلي. األشياء أحب مف ولسانو المذكور األستاذ فصار معنوياتي،
 الحزب. في عضواً  نفسي وجدت الحب ليذا :التالية المرحمة وفي
 أف بعد السوفياتي االتحاد في الدراسة لمتابعة ترشيحي تـ :الثالثة المرحمة وفي
 أرتب أف سوى أمامي يكف ولـ الثانوية، امتحانات في مجيد مجموع عمى حصمت
 دفعنا وقد سريعة، وداعات والناس والحي األىؿ وأودع أحبلمي... وأحمؿ حوائجي

 والوطف األسرة إلى الحنيف أف وىو الحزب مثقفي مف تعممناه سائد، اعتقاد ذلؾ إلى
 شيء، بكؿ يستأثر أف يجب الذي األممي اليوى مع ويتعارض المناضميف يضعؼ

 وأيبست الحشد عيوف جففت التي الغريبة الدىشة إلى أنتبو لـ الوداع لحظة وفي لذلؾ
 وقّبمنا عد قائمة فيّ  أبي زوجة صرخت لذلؾ المتقرحتيف واألختيف واألب األـ قمب

  ذلؾ. بعد ترانا لف فربما جميعًا،
 طرؼ مف برأسو يطؿ األغناـ مف وقطيع الصباح.... يغمر الضباب وكاف
 كتاب مف بالعربية ونسخة أبي.... زوجة حقائب مف حقيبتاف ومعي الحارة....

 مف يطؿ وصرخاتو بإبريقو السحمب بائع ألشاىد اكأنم والتفتت الحديدية. العقب
 سيارة دخمت الحميـ، الوداع مف االنتياء بعد يطؿ. لـ أنو غير لمحارة، اآلخر الطرؼ

 وفي موسكو... إلى سأطير ومنو دمشؽ... مطار إلى ستقمني التي الشيفرولية...
 المضيفات بياض في تمعنت وعندما خوفًا، وأكثر حرية أكثر أنني أحسست الطائرة

 الكائف تحت الغيـو تكوف فعندما القمب واضطراب السفر فضائؿ أدركت الروسيات
  القصاص. يكوف وأف فبلبد اهلل، إلى أقرب المعدنية الطائرة وتكوف

 دورة التباع ذاىب الحديدية السكؾ عماؿ مف عامؿ الطائرة، مقعد عمى قربي
 أف والفينة الفينة بيف أضطر توكن النافذة قرب كاف كثيرًا، معو أتحدث لـ ىناؾ،
.... ألشاىد النافذة إلى رأسي أمط   أتابع ثـ المضايقة، عمى منو ألعتذر ثـ الغيـو

 وقد الصغيرة، وابنتيا دمشقية امرأة قعدت حيث المجاور الكرسي في الحركة
 محاوالتي تجاىمت التي الجميمة الصغيرة االبنة اىتماـ عمى أستحوذ أف استطعت

 دىشتيا، ثـ خوفيا أثار مما غريبة حركات وجيي أحرؾ صرت ذلؾ بعد األمر، أوؿ
 األـ... فانتبيت وجيي.... إلى لتنبييا أميا إلى تشير وىي تضحؾ أخذت ذلؾ بعد

 أنزعج. ال حتى تيدأ أف ابنتيا مف وطمبت شكر، نظرة إلي ونظرت
 ركوب إلى وصمت وعندما والكتابة، لمتذكر قاعد وأنا عاماً  ثبلثيف يقارب بعدما

 في حدث مؤثراً  مشيداً  بقوة فاستعدت بيسيو( )جاكميف بطولة مف فمما تذكرت الطائرة،
 إلييا تحّدث بسيط تعارؼ وبعد رجؿ... قرب مصادفة البطمة جمست حيث الطائرة،
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 بطريقة ذلؾ عف عّبر وقد لمحب حاجتو وعف وحدتو وعف زوجتو وفاة عف الرجؿ
 إلى لتدخؿ الطائرة مؤخرة إلى البطمة نيضت برىة وبعد عينييا، ليا أدمعت مؤثرة

 فاندىشت، خموتيا عمييا فاقتحـ ففتحت الباب عمييا وطرؽ الرجؿ فتبعيا المغاسؿ،
 مف تعاطفاً  أبدت ولكونيا إلييا حاجتو فيمت وعنقيا صدرىا عمى بيده امتد وعندما
 االستعداد بدأتو  المطار مف الطائرة اقتربت عندما ذلؾ وكاف يفعؿ، تركتو فقد حالتو

  لميبوط.
 قبطاف رفع بنفسو، وداىميا ثوبيا ليا ورفع البطمة مف الرجؿ اقترب فعندما

 الرجؿ بدأ وعندما حاسمة، حركة القيادة عصا وحرؾ األجنحة رفارؼ الطائرة
 وصؿ وعندما لميبوط، استعداداً  واالرتجاؼ باالرتجاج الطائرة بدأت البلىثة، تحركاتو
 االحتكاؾ بسبب الشظايا وتطايرت األرض، عمى الطائرة حطت الذروة، إلى الرجؿ

 المرآة عمى نفسو ورتب الكابتف نيض وألبستو، نفسو يزرر الرجؿ بدأ وعندما العنيؼ،
  لمنزوؿ. واستعد
 بعضيما إلى وينظراف ىنداميما يرتباف وىما والرجؿ المرأة معًا... خرجا ثـ
 حوائجو منيما كؿ حمؿ أف بعد النزوؿ باب إلى الطريؽ تابعا ثـ وابتساـ بدىشة
 وبادرىا إلييا فركض الرجؿ، تنتظر شابة امرأة كانت الطائرة سمـ مف وقريباً  القميمة،

 الحار... االستقباؿ بمودة وتابعت الطائرة في كانت التي المرأة انتبيت ثـ بالعناؽ...
 كانت قربو، الجميمة المرأة إلى مشيراً  زوجتي إنيا صاح الرجؿ إلييا التفت وعندما

 طارت حتى بقوة... بقوة... ضحكت ذلؾ عند سمعت، ولكنيا ابتعدت قد الطائرة فتاة
  الرائعة. يالؤلكاذيب وعينييا، وحدتيا مف الجارحة الدموع
 الرجؿ خياؿ مثؿ خصباً  خياالً  تمتمؾ تكف لـ الطائرة في كنت عندما وياعواد *

  إليؾ. تجيبوتس قربؾ تقعد جميمة امرأة وال الفيمـ في
 لمعناية غرفة في كأنيف ومتجيمة جادة الجميبلت المضيفات وجوه كانت

 تحمؽ التي الغيـو كانت األطعمة.... وعربات لمعمؿ مستجيبات كف فقط المشددة
 السكة عامؿ جارؾ وتيب والتفّرد، بالسعادة عميقاً  شعوراً  تيبؾ فوقيا، طائرتؾ
 مف لبلقتراب ورقبتؾ رأسؾ مط   المتكررة محاوالتؾ بسبب باالنزعاج شعوراً  الحديدية
  العجيبة. البيضاء وجبالو الواسع الفضاء ومتابعة النافذة

 السفر، فرحة مبلمحيـ عمى تبدو وال استعجاؿ حالة في الناس كاف المطار في
 وال لطيفاً  البرد كاف الباب... إلى وخرجت حممتيا ثـ الحقائب انتظرت الوصوؿ، أو

 والرطوبة ىادئة، الرياح حركة وكانت ببلدؾ، في البرد ىو كما الوجوه يسفع
 جاء وعندما تكسي، سيارة عمى تحصؿ حتى االنتظار طابور في وقفت عالية....
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 ومف ىناؾ، بمدؾ سفارة إلى بؾ فاتجو السائؽ إلى العنواف وأعطيت صعدت... دورؾ
 عدد استضافة لتأميف المعنية الجيات مع االتصاؿ لترتيب المحاوالت بدأت ىناؾ
  لمدراسة. حضروا والذيف مثمؾ القاعديف الطبلب مف

 المغة تعميـ وكتب المعاجـ دفات بيف رأسو مدخبلً  األولى السنة بطمنا قضى
 لدفف باستماتة يسعوف األصدقاء كاف حيف في بالجامعة، يمتحؽ حتى الروسية
 معدالت قؽيح أف استطاع وقد المستغربات، الروسيات الفتيات صدور في رؤوسيف
  بمده. مف الطبلب بقية بخيبات مقارنة ممتازة

 وسائمو، وخيبة عزلتو مرارة مف تخمصو أف تستطع لـ ىذه الممتازة معدالتو لكف
 يتدفؽ والماء غزير موسكو ونير وحيدًا، وكاف أيضًا، والفتياف كثيرات، كف الفتيات

 موسكو نير في والماء حمب، مدينة في أبداً  يتدفؽ ال الذي النير عف تختمؼ بقوة
  الحمؼ. في الذي الرصاص كؿ وارسو حمؼ فيو ذوب كأنما سميؾ

 زجاج خمؼ تقفز البرد، تخاؼ ال موسكو، في الصباح عند الدوري عصافير
 عصافير أنيا يميزىا الذي ولكف النوافذ، أطراؼ وعمى األسطحة، وعمى الشبابيؾ
 المداخف مع فتحالفت العميؽ، وبرده الواسع ببياضو الثمج أفزعيا كأنما سوداء
 كؿ البعيد. األشقر ريشيا متناسية المشيد بتمويف وتساىـ بالسواد لتكتسي الكثيرة،
 المداخف وبفضؿ ولكنو البلىب، األشقر أو القاني، األبيض مف عندىـ يبدأ شيء
 إلى يؤدي الذي التموث عف كثيراً  يتحدثوف لذلؾ واالنتظار، بالرتابة يكتسي الكثيرة
 التي المميزة األبنية موسكو، في االنتباه يثير ومما البندورة، وندرة الصواريخ كثرة
 وعندما عالية نجمة وتعموىا عالية عظيمة ضخمة أبنية ستاليف، عيد في بنيت

 الوحيدة األشياء فإف موسكو، أصابت إذا أنيا يؤكدوف فإنيـ الزالزؿ عف يتحدثوف
 وبوشكيف ودستويوفسكي تشيكوؼ كتبيا التي المؤلفات ىي لميزات، ستصمد التي

  وتولستوي،
 وفي واليباب، المداخف إلى ويميؿ موسكو، عصافير يشبو الرواية بطؿ وألف

 قميبلً  تشبو كانت التي البوفيو في العاممة انتباه لفت فقد واستغراب، صفرة زواياه
  إلييا. التفت إليو، التفتت وعندما اليدايا، وتحب شابة ولكنيا أبيو، زوجة

 خاطؼ شعور ينتابو طرفو أو شيء أي زاوية إلى بسرعة يمتفت عندما فمماذا
 وبخاصة بيتو في وبأنو باأللفة الشعور في يدخمو اإلحساس وىذا ىناؾ األغناـ أف

 إلى لبلستجابة األممي التضامف ودفعو والبرد، الروسية المغة عمى تدرب عندما
 موسكو، نير ضفاؼ عمى معيا سار ماعند الحزينة، البوفية عاممة ومودات نظرات
 كبلمو تابع دامت فما المبررات، عف باستغراب تساءؿ ثـ حزنيا، سبب عف سأليا
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 ويبدو أبدًا، تحزف ال أف فعمييا والكادحيف العماؿ دولة في تعيش مادامت موضحًا،
 زاوية إلى وذىبت موسكو نير ضفاؼ عمى وحيداً  تركتو لذلؾ فيمو، أساءت الفتاة أف

  األغناـ.
  قائمة: أذنو في ىمست منو، غضبيا سبب عف وسأليا ثانية مرة التقاىا وعندما

 يخص شيء أي فيو أجد ولـ الحزب برنامج قرأت لكنني منؾ غاضبة لست -
 مف ليتأكد الكتب إلى ومضى وتركيا الكبلـ، ىذا منيا فاستغرب الوحيدات، الفتيات
  ذلؾ.

 وتذىب فتاة عمى تتعرؼ عندما وسخرية: بغضب لو قاؿ عدناف صديقو -
 واألفكار، السخف ضراب أنت وتخمع ألبستيا الفتاة وتخمع الحمراء جينـ إلى معيا
 التطمب ىنا فتاة أية الفتاة، إف ثـ االشتراكي، بالنظاـ الزنى تمارس أنؾ يعني ال فيذا
 مادة في الكبيرة العبلمات أف ثـ الحزب، موافقة ليا تبرز أف بعد منيا تتقرب أف منؾ
 األسبوع، في مرتيف لينيف ضريح وزيارة وبوشيكف، الديالكتيكية والمادية الروسية المغة
 أف بعد األصابع عمى والعض الطويمة والميالي الوحدة مف يخمصؾ لف ذلؾ كؿ

  المثوية. األحرؼ عمى العض عف توقفت
 ائطالش الكاريبي األحمر إلى الدسـ الغضاري وجيو وحّوؿ أربكو صديقو كبلـ

 بأخبلؽ وشكؾ وعشيرتو ألسرتو مشيود باعتزاز صديقو إلى نظر لذلؾ غضباً 
 اعترضت التي النفس لضبط األخيرة المحاولة لوال وكاد التزامو وبضعؼ الصديؽ
 أسنانو عمى كزّ  لكنو األطمسي، لمحمؼ بالعمالة صديقو يتيـ أف كاد انفعاالتو، طريؽ
 وحماسة حرارة أكثر مناسبات في التيمة ىذه مف يستفيد أف محاوالً  داخمو فكرتو وكتـ

  مكاف. األصابع عمى والعض الفيـ وسوء المريرة لموحدة يكوف ال بحيث ومبدئية،
 األخبلؽ. وضآلة بالوسامة والمتيـ عدناف الذكر السالؼ الصديؽ عف أما -
 وعزلتو صفرتو، مف السمني صديقو يخرج أف الصديؽ ىذا قرر فقد لمغرائز، والعمالة
 وىو لعنة التّفوؽ أف مفادىا... حقيقة إلى وصؿ أف بعد محفوظاتو، وتعّسؼ وتفوقو
  الغباء. إلى الطريؽ أوؿ

 التي بطرسبورغ مدينة تعتبر وىؿ اسمو، تغيير السمني عواد السيد قرر فجأة
 النظاـ مف وانتقؿ تماماً  المدينة مثؿ تغير أنو ثـ منو، أفضؿ لينيغراد اسميا أصبح

 ومراعييا، وأسواقيا وأغناميا العشيرة يبغض وأصبح األممي، الوعي إلى العشائري
  اسمو. انتقدوا الحزب في البلمعيف مف الكثيريف أف إلى إضافة التغيير، عميو فحؽ

 لو قاؿ ىكذا العاـ، واألميف السياسي المكتب ستقابؿ وجو بأي عواد، اسمؾ -
 بمبنى غرفتو في اجتماع إلى دعوي أف ضرورياً  كاف لذلؾ اسمو، منتقداً  الرفاؽ أحد
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 المكاف ضيؽ بسبب السكنية الوحدة بوفيو في يكوف أف تقرر ثـ الجامعي... السكف
 وصؿ عميقاً  فكر وعندما اسمو، لتغيير اإلنساف يضطر لماذا تساءؿ ثـ غرفتو، في
 عشيرة، وأية اسـ... أي )عواد( االسـ، أوؿ في )العيف( حرؼ بسبب ربما إجابة إلى

 ثـ أخرى، مآرب بيا وليصنع بيا لييش عصا وال عود وال أعواد وال أغناـ لديو وليس
 الضحؾ، في يدخمف ثـ لفظو، في فيخطئف الروسيات الفتيات يربؾ العيف حرؼ إف

 متربعة وىي واحدة عندىما والعيف عدناف صديقو مع ذلؾ يفعمف وال معو يفعمف فمماذا
 إلى اسـ كؿ انتساب في المشكمة لعيف،ا في ليست إذاً  المشكمة االسميف، أوؿ في

 القطعاف ومتابعة الرعي مينتيا عشائرية، بدوية بيئة إلى ينتسب )عواد( فاسـ بيئتو،
  والحداء.
 المدارس سميؿ فيو مختمؼ، آخر فشيء السمني( )عواد االسـ صاحب أّما
 الراقي المحافظة حي مف أبيو وزوجة كاثوليكية، إجادة الفرنسية المغة ويجيد الطائفية
 والسيكار( )الويسكي ذلؾ مقدمة وفي والشرؽ الغرب منتجات بأحدث مباشرة المرتبط

 بكثرة، موسكو في ويتوفر الوقور، الغرب لعاب لو يسيؿ الذي السيكار وىذا اليافاني،
 أي- معو لمتعامؿ الصعبة، بالعممة ذوييـ مف المدعوميف العرب الطبلب تدفع

 انتقؿ الذي )العواد( ىذا اليند، جوز أصابع مع عندنا اؿاألطف يتعامؿ كما -السيكار
 الفرانكوفونية المدرسة في الجزويتي التزمت إلى األجداد بيت في الرعوي النظاـ مف

 )موسكو( إلى انتقؿ ثـ االقتصادية، األزمة بعد األممي االنفتاح إلى )التيرسانت(
 الحمراء وساحتيا الرصاصي، بنيرىا واألبناء، بالفريسييف الكبيرة المدف في العظيمة

  الذىبيات. بالفتيات تسّورت وقد
 لو يحؽ أال السرية، والعادة التفوؽ إلى باإلضافة ذلؾ، كؿ عاصر وقد وىاىو

  سواىا. إلى وانتقؿ عبرىا التي لممراحؿ إنصافاً  ويغيره، اسمو عمى يتمرد أف
 الطبلب مف ؼلفي اجتمع السكنية، الوحدة )بوفيو( في االجتماع موعد في -
 دمجت أف بعد البوفيو، وسط الجموع وتحمقت المدعوات، الروسيات والفتيات العرب،

 في الطبلب بعض انتباه أثار مما مصغر، مؤتمر إلى الجمسة فتحولت طاوالت، عدة
 واليسار. اليميف جيتي مف البوفيو طرؼ

 والضحكات النظرات وتبادؿ والساخنة، الباردة المشروبات بتوزيع االجتماع بدأ
 أىداؼ واستعرض المسرحي اإلخراج دراسة يتابع الذي الصفدي حاـز تقدـ ثـ

 والتشنج المغص وحاالت والمشكبلت اآلالـ إلى ونّوه وضروراتو وأسبابو االجتماع
 إضافة العواء، إلى يؤدي مما بالواو، العيف حرؼ اقتراف يسبب االسـ يسببيا التي
 عمى الفمسفية الناحية مف االغتراب ىذا وتأثير اسمو عف االسـ صاحب اغتراب إلى
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ذا الحزب، مف لفصمو يميد أف ذلؾ شأف ومف أخبلقو،  السمح المكروه ىذا حصؿ وا 
 البقاء عمى موسكو نير في االنتحار يفضؿ االسـ، صاحب يقصد صاحبنا فإف اهلل
 باب والفودكا، والكونياؾ البيرة زجاجات بعد نفتتح لذلؾ، الحالة، ىذه مثؿ في

 سجؿ في العبلقة صاحب يسجميما اسميف يرشح أف مشارؾ لكؿ ويحؽ الترشيحات،
  ورشاقة. ليونة واألكثر واألنعـ األحسف االسـ عمى التصويت يتـ ذلؾ وبعد الشرؼ
 اسـ عواد....أـ صديقنا مثؿ مناضؿ لشاب اسـ عف نبحث أف تريدنا -
  لراقصة.
 مف طالب وىو الجيني فعرا صاح أسماؤىف، وماليا الراقصات وماليف -

 مستنكرًا... المصري، األقميـ المتحدة، العربية الجميورية
 حرؼ وليكف آخر، بحرؼ استبداليا أقترح فأنا المشكمة ىي العيف كانت إذا -

 القاؼ...
  العميـ. بالضحؾ وانخرطوا )قواد( الجميع صاح -

 ترتسـ التي الضحكات ويحولوف بالديمقراطية، الصاخبوف الرفاؽ يفعؿ ىكذا
لى وجيي، عمى ترتسـ لعنات إلى وجوىيـ عمى  القاعديف وجوه عمى ترتسـ أسئمة وا 
 أف دارنا باحة في لؤلغناـ يمكف حيث إلى وانتباه، إصغاء حالة في وىـ الزوايا في

 نواة أف متيقف وبعضيـ لمتأويؿ، فاندفعوا مخيمتيـ يحرؾ بما أحسوا أنيـ ويبدو تكوف،
 لتقديـ السفارة باتجاه الوطني الفريؽ الفريقاف، فاندفع ت،تشكم قد سياسي لحزب
  االحتياطات. آلخذ المسؤولة األمنية الجيات إلى المضيؼ والفريؽ تقرير،

 باإلضافة كمفني والذي الثمف باىظ الفاشؿ، االجتماع ىذا اختتاـ قررت ولذا
 األصدقاء وجوه في فنظرت والسخرية، التجريح مف الكثير العديدة الروببلت إلى

  واألمـ. المتاع ياسقط التافيوف، أييا وصحت، المستغربات والصديقات األوباش،
 لي جديدة والدة بمثابة اعتبرتيا حيث بالغ، باىتماـ المسألة إلى نظرت لقد
 جعمتموىا بمعنى )وقيصرتموىا( واالسـ، الوالدة أجيضتـ ولكنكـ جديد، اسـ يرافقيا
 عمى بقبضتي خبطت ثـ والتطاوؿ النذالة مف الكثير ىذا وفي عسيرة، قيصرية والدة

 بوفاري مداـ فشعرت وجيي، عمى القريبة الكؤوس مف الماء قطرات فتناثرت الطاولة
 المسألة، لب عدناف أفيميا أف بعد عمي   بالحزف عدناف صديقي وقرب قبالتي القاعدة
 الجماعة أفعاؿ عف اعتذار حالة في الحشد أماـ وقبمتني رأسي وأمسكت إلي فنيضت
 األوباش ىؤالء ولكف آنسة، يا شكراً  فصرخت، أقبؿ أف ىييات ولكف البلىية،
  ذلؾ. مف أكثر يستاىموف
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 الرفيؽ كاس وىاي يا.... بقا لفيا وقاؿ: المقابؿ الطرؼ مف عدناف نيض ثـ -
 يدي في الكأس تيبست وأنا واحدة، دفعة وكرعوىا كؤوسيـ الجميع فرفع شامؿ...
  خدي. عمى الحارقة القبمة وآثار حمقي يف والغصة

 أجعمو أف وقررت طويبلً  عميو تكتمت الذي االسـ ىذا ببساطة عدناف قاؿ كيؼ
 النائـ يرى فيما رأيت فمقد جميعًا، المقترحة األسماء ظير وقاصـ الجمسة مفاجأة
 في وىمس كثيرة جيات مف إلي اقترب ثـ والشفاه الدالالت، متعدد فـ ولو بنياً  مبلكاً 
 والكمية، التوّحد شديد االنتشار واسع كائف أنت أنا، ويقصد أنت، واحدة دفعة أذني
 يفيـ كما فيمت لذلؾ قارات، عشر توازي أصابع عشرة ولؾ والصيغ، بالرموز عاـر
 مف أكثر مايبلئمني فإف ذلؾ وعمى بطيخاً  وال عواداً  ولست شامؿ، كائف أنني النائـ
 عدناف صديقي لساف عمى قفز الذي شامؿ اسـ وب وأقصد االسـ ىذا ىو جمدي

  االغتصاب. تشبو مصادفة ولكنيا مصادفة،
 وتعددية االسـ بشمولية عني رغماً  أشعر بدأت الجديد باالسـ تعميدي تـ وحيف

 أف واعتبرف الفتيات فاستغربت القببلت األصدقاء مع تبادلت ثـ أعيشيا، التي الحالة
 جمسة منا األمر تطّمب وقد وشفاىيف، خدودىف أىمية مف انتقاصاً  الظاىرة في

 أنا... سواي لصديقتو صديؽ كؿ باصطحاب انتيت لمشرح، مطولة
 ومرير، جائع ذئب مثؿ وحدتو ظبلؿ في ليعوي بشموليتو، الشامؿ ينفرد ىكذا

 ومسائؿ قراءة، إلى تحتاج كثيرة كتب طاولتو وعمى شمولية مبلمح ذو ذئب ولكنو
  الذكريات. إلى تحتاج جانحة وكؼ حؿ، لىإ تحتاج عالقة كثيرة

 موجية شامؿ... إلى وغريبة طويمة رسالة جاءت الجديد، االسـ مف أياـ بعد
 في األوضاع عف وكبلـ واستفسار، عنو سؤاؿ الرسالة وفي أبيو، زوجة مف إليو

 المالية األوضاع وأف المحافظة بيت إلى لمعودة جارية االستعدادات وأف البمد،
 الناس صعود أخبار عف أما الصرؼ، في راحتؾ تأخذ أف وتستطيع بخير، أصبحت
 يصدقوا لـ النيرب، باب حارة في الناس فإف بالصاروخ، السماء إلى عندكـ

 وىو الكبار المبلئكة مف ممؾ القمر... أف لمناس، الحارة شيخ وقاؿ الموضوع،
 والعياذ سقر يواد إلى فييا يوصمو ضربة... الصاروخ بجناحو، يضرب أف يستطيع

  باهلل.
 وصارت عميؾ. الحزف شد ة مف البقرة، مثؿ سمينة أصبحت عبمة.. أختؾ

 فقد عاتكة.. أختؾ أما ماع. وتقوؿ... الماضية األياـ وتتذكر أربع، عمى تمشي
 عف ومواويؿ شديات لكتابة متفرغة وىي العصا. مثؿ ونحيفة صفراء اصبحت
 تتذكر الراديو... مف الناصر عبد جماؿ اسـ تسمع وعندما فمسطيف، وغياب غيابؾ،

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 69 - 

 عواد شقيقيا غير األمة، مشاكؿ يحؿ أف يستطيع ال أحداً  بأف وتقوؿ... اسمؾ
 ألـ وتسألو... والدىا مف تقترب الدموع، تغمبيا وعندما الناصر، عبد جماؿ والزعيـ

 بيت،ال في عندنا ونحبسيـ عمييـ نقبض حتى الجرائـ يرتكبوف رجاؿ العشيرة في يعد
  أختؾ: لو تقوؿ والدؾ، يستغرب وعندما
 العشيرة اسـ يتمرغ ال حتى الحكومة سجوف في عشيرتنا أوالد يقع أف أحب ال -

 ... والبيدلة الذؿ في
 إحدى وفي القضباف.. وراء برنامج لتسمع الراديو... جياز إلى عاتكة تذىب ثـ
 عواد أخي بأف الثانية. أمي يا تعرفيف ىؿ تصيح... وىي مولولو إلي جاءت المرات
 الستار كممة معنى عف سألتيا وحيف الحديدي، الستار وراء موسكو، في محبوس

 وصوت لندف إذاعة مف الكممة سمعت لكنيا تعرؼ... ال بأنيا قالت: الحديدي....
 فأخبرنا.. عاتكة... أختؾ قالت كما محبوساً  عواد.... يا ياولدي كنت فإذا أمريكا...

 في قاعدة أمؾ لمببلد.. ويعيدؾ يخرجؾ أف يستطيع فييمًا... امياً مح لؾ نوكؿ حتى
 كثير.. كبلـ عينييا وفي كميا( مف وال تميا مف )ال ساكتة القبمية، الغرفة زاوية
 ويسأؿ األلباف.... معمؿ إلى يـو كؿ يذىب وىو ونشاطو عافيتو استعاد وأبوؾ

  وكتبت. الرسالة آخر إلى فجأة قفزت ثـ عنؾ....
 نائمة....( )أمؾ
 ووحيدة، ومتيدلة، صامتة الزاوية في لمقعود أمي دفعت التي األسباب ىي تمؾ
 مدينة في وحيدًا.. ألكوف ودفعتني أمي... وتكوف محميا لتحؿ أبي زوجة ودفعت
 الذي  عدناف صديقة ناتاشا جماؿ إلى انتبو وحدتي رغـ وكنت وحيد ونير وحيدة
 فقد وجميمة وحيدة تظؿ أف تستطيع ال وألنيا ب،حم في وحيدة عـ ابنة لو أف أخبرني
 أف أيضاً  تحاوؿ الوحيد، وجييا أتأمؿ وعندما أيضًا... عدناف تحب ناتاشا أحبتو،
 لشاب يمكف كيؼ تستغرب فيي أعيشيا، التي الوحدة أسباب لتفيـ وجيي تتأمؿ
 )السوؽ إلى يدخؿ أف يستطيع وىو الدوالرات، ىذه كؿ ومعو وحيداً  يكوف أف مثمي
  مايشاء. ويشتري الحرة(

 كاف حيف وحدتي مف يخرجني أف نفسو وبيف بينو صمـ الذي عدناف لي قاؿ
 المطار... في

 كبيرة ومحفظة وحدتي ومعي الكبيرة، ومحفظتو وحدتو خمؼ أمشي وكنت
 لذلؾ ماتت الوحيدة عمو ابنة ألف حمب، إلى لمعودة مضطر بأنو لي قاؿ ثـ أيضًا،
 وحيدًا، أظؿ ال حتى أجمي، مف موسكو إلى سيرجع ولكنو ب،حم إلى العودة قرر

 إلى نظرت عندما ذلؾ لي تأكد وقد لي.. قاؿ ىكذا يموتوف بو مبالغ بشكؿ فالوحيدوف
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 الدخاف بسبب يصير ولكنو أبيَض، ينزؿ الذي األبيض والثمج موسكو.. نير
 لو الجديد لبلسـ اختياري أف يبدو موسكو. نير مثؿ رمادياً  الرمادية والعصافير

 بالماء لبللتحاـ يدفعو . وحدتو مف لمخروج اإلنساف يدفع شامؿ فاسـ كبير، مغزى
 يمكف فماذا منو تخمصت الذي عواد اسـ أما العناصر، مف واحد كأنو واليواء
 روح تمؤل وأحزاف وأغناـ ماعز وحولو كالعصا، عود حامؿ سوى يكوف أف لصاحبو
  النير. تيضف عمى وتفيض وعاتكة عبمة أختيو

 نير بأف آنذاؾ، الوزراء رئيس اسـ مثؿ الكسي: اسمو روسي صديؽ لي قاؿ
 المدينة، مف يخرج عندما أما موسكو، مدينة إلى يدخؿ عندما وحيداً  يصبح موسكو

  الفبلحات. إلى يتحدث وأحياناً  أخضر، يصبح فإنو
 يمتفتف وال النير، ضفتي عمى يمشيف الموسكوفيات الفتيات فإف موسكو في أما

 والرماد. بالوحدة يحس لذلؾ إليو
 وأف تشرشؿ( )ونستوف الحقيقي اسميا بأف عدناف سافر أف بعد ناتاشا: لو قالت

 األلماف محاربة في االنكميز لعبو الذي بالدور اعترافاً  االسـ ىذا ليا اختارت أميا
 ثـ عنو، عوضاً  )ناتاشا( اسـ وكتب االسـ تسجيؿ رفض السجبلت في الموظؼ لكف

 )ستاليف( باسـ بريطانيا ممكة يسّموف عندما أمي: وجو في غاضباً  وصرخ نيض
  األمر. في النظر يمكف

 لماذا أمي: في صاح موسكو نير يشبو الذي المترو إلى وأمي أبي وصؿ وحيف
 ذلؾ عند ! المعيف؟ الموظؼ مبلحظات مف وتخمصينا األوؿ مف ستاليف تسمييا لـ

 حميفنا كاف الذي تشرشؿ )ونستوف اسـ أف أعتقد أكف لـ العينتيف: دامعة أمي لو قالت
  الروس. الموظفيف غضب يثير األلماف( ضد الحرب في

 وببلد ببلدنا بيف سيئة تصبح العبلقات وبدأت ناتاشا، اسمي صار ذلؾ بعد
 االنتخابات، تشرشؿ خسر ثـ المدني، السجؿ موظؼ مبلحظات بسبب االنكميز
 الغربية الديمقراطية مف تحذر التي والنشرات المقاالت تصدر  خسارتو، عمى وحزنا
 مف يخافوف والناس يوميا ومف االنتخابات، بإلغاء وطالبوا العقائدييف بعض بالغ وقد

  والجرياف. التدفؽ مف ومنعو موسكو نير بإلغاء يقضي قرار صدور
 تغيير مبلبسات لتوضيح عدناف صديقة ناتاشا بيا قامت التي الشرح فترة خبلؿ

 عدة لمسفارة فذىبت بالتحويؿ، إشعارات وفييا األىؿ مف رسائؿ عدة وصمتني اسميا
 والتوضيح. الشرح لي لتكمؿ السفارة خارج تنتظرني وناتاشا واالستفسار لمقبض مرات
 الكثير بالود نحوىا أحسست اسميا تغيير رافقت التي المبلبسات عف حديثيا وخبلؿ

 وصمت فعندما اسميا، تغيير أحداث عف شأناً  أقؿ تكف لـ اسمي تغيير أحداث ألف
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 رعشة غمرتني )شامؿ( اليائؿ االسـ واختيار اإلسـ تغيير بضرورة نيائي قرار إلى
 يشاركني حتى الجديد باالسـ وصرخت موسكو نير إلى فذىبت والتفاؤؿ الفرح مف

 ذاىباً  وحيداً  جندياً  يشبو تجعمو التي الرصاص ىيئة مف وليخرج الفرح مشاعر النير
 وحيد وجندي نير كممة ذكرت فعندما واأللـ، بالغصة شعرت ذلؾ عند الحرب، إلى

 أكثر، أفيـ وبدأت البوفيو وعاممة وناتاشا، والنير بالمدينة أحسست لمحرب ذاىب
 منيـ واحد كؿ رأس في ألنو بؿ وحدتيـ، بسبب ليس الوحدة يعيشوف ىنا فالناس

 ورصاص بيدوء يسيموف وىـ الحرب، إلى يفالذاىب الوحيديف الجنود مف مجموعة
 فقط إليو، ينتبيف وال النير قرب الوحيدات الفتيات تمر لذلؾ موسكو، نير يسيؿ مثمما

 لـ ناتاشا أف ورغـ ودمائيف، وقموبيف رؤوسيف إلى يسيؿ الذي الجنود نير يتذكرف
 شيء مثؿ يمتمع الذي وجييا، أتأمؿ وعندما لكنني النير، عف وال الجنود عف تتحدث

 موقؼ بعمؽ وأحس الذىب، إلى الرماد مف تحوؿ وقد بالنير أحس أتذكره، ال
 ثـ النير... معنى وأفيـ أحبيا بدأت التي الفتاة عمى ناتاشا اسـ أطمؽ الذي الموظؼ

 ال عواد اسـ وبأف بالتغيير، فييا أعمميـ وأىمي أبي زوجة إلى رسالة بكتابة بدأت
 إلى العالـ وانقساـ الثانية، العالمية الحرب نياية نياع تمخضت التي بالنتائج يميؽ

 تشرشؿ ونستوف إلى أعادت التي كوبا دولة وقياـ الباردة الحرب وسياسة معسكريف
 إلى األغناـ تعيد أف والدي زوجة مف طمبت ثـ االعتبار، الفاخر اليافاني وسيكارهُ 
 َعمْي... الحزف مف وعاتكة عبمة أختاي التنتحر حتى الدار باحة زاوية

 نظاـ وقياـ وسوريا، مصر بيف الوحدة عمى القضاء أخبار وصمتني ذلؾ خبلؿ
 سوريا.... في االنفصاؿ
 ذات أعيشيا كنت التي الوحدة لكف متعارضة، دالالت ذات كممة الوحدة، كانت

  واحدة. داللة
 عف حمب مف عدناف.... صديقي تحدث إلي... أرسميا التي رسالتو في
 عف دفاعاً  الساحات في سقطوا الذيف الناس وعدد التوتر، وحاالت امووأي االنفصاؿ
 أيضاً  جميمة ماتت التي عمو ابنة بأف وقاؿ الجميمة ناتاشا عف لي وتحدث الوحدة،
 بذلؾ أخبرىا ال أف مني وطمب معًا... عمو وابنة ناتاشا يحب أف يستطيع ال وبأنو
 رغـ عدناف عـ ابنة أحب بدأت الرسالة... قراءة مف انتييت أف وبعد تحزف، ال حتى
 حدثتني موسكو.. إلى حمب مف يرجع ولـ عدناف... تأخر وعندما أعرفيا... ال أني

 "المعمـ روايتو بنشر لو يصّرحوا لـ أنيـ لي وقالت بولفاكوؼ ميخائيؿ عف ناتاشا
 مات... حتى الشديدة بالوحدة يشعر وىو حياتو قضى ولذلؾ ومرغريتا"
 أحداً  أف رغـ ميمة رواية صارت ومارغريتا( )المعمـ روايتو فأ لي، أوضحت ثـ
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 و )الشيطاف( بطولة مف )بولفاكوؼ( أصدقاء يقوؿ كما الرواية وأف يقرأىا، لـ
 االتحاد داخؿ بالنشاط ليـ مصرح غير الثبلثة وىؤالء و)مرغريتا( )المسيح(

  الدروس. ألخذ المعمـ إلى الذىاب مف مرغريتا منعت لذلؾ السوفييتي،
 وعينييا الذىبي وجييا إلى الواحد نظر إذا أما الشديد، ويالعقميا يالناتاشا

 الجماؿ شديدة كانت ولو حتى عمو ابنة ينسى ألف فيضطر البلمعتيف الزرقاويف
  السماء. في تعيش عـ ابنة وتشبو

 في نقعد وكنا كاتيا صديقتيا أحياناً  معيا تأتي كانت ناتاشا، أدعو كنت عندما
 إلى تنظر وناتاشا ناتاشا، إلى أنظر وأنا إلي تنظر كاتيا والكافتيريا، والمطعـ البيت

 في والناس عمو، ابنة جثماف وورى حيث المقبرة جية إلى ينظر وعدناف عدناف،
 ثـ ناتاشا، يد إلى أنظر وأنا الوحدة، عودة وينتظروف الحكومة إلى ينظروف ببلدنا

 وتضج بالندى، عيني فتمتمع معي، كفيا تنسى وكانت كفيا، ليا ألقرأ ليا أمسكيا
  باألفكار. أطرافي
  فييا: تقوؿ أبي.. زوجة نائمة... مف أمي...أعني مف رسالة وصمتني ثـ
 الذي المبف معمؿ في يفرط الحميب وصار صاعقة عميو نزلت كأنما أبي إف
 الغربة في شيئاً  فعمت تكوف أف ابني يا عواد يا أخاؼ وأنا عميو بو اهلل وفتح افتتحو
 عيف إليو نظرت كأنما واليمّبف يجّبف عاد وما الحميب، فرط لذلؾ اهلل... عميو يؤاخذنا
 وماعادت فرطت أيضاً  ىي فقاؿ الميندس عنيا والدؾ سأؿ اآلالت حتى حاسدة،

 فرط لذلؾ السبب ىو سوريا في وقع الذي االنفصاؿ بأف والدؾ فقاؿ لشيء، تنفع
 عندما ناتاشا يد )أصابع بعضيا تتعشؽ اآلالت مسننات تعد ولـ والمعمؿ الحميب
 كفيا.... كفي وتتعشؽ الفتحات بيف أصابعي فتدخؿ المسننات مثؿ تصبح تنفتح

 مف الخوؼ بسبب ذلؾ كاف وربما أفرط، بمدنا في بالحميب، يصير كما بي ويصير
 رويض بنا ويضر عميو اهلل يؤاخذنا شيئاً  الغربة في عندؾ فعمت فيؿ االنفصاؿ(

  والعشيرة. والسمف والجبف بالمبف
 الحاؿ ىذا عمى بقيت إذا األوضاع ألف ربؾ واستغفر فتراجع فعمت كنت إذا

 يباباً  يصير أف الماء عمى أخشى أمي ويا المياه(. وتنقطع سينقطع التحويؿ فإف
 أختي وعمى الحرب مف يرجع ال أف موسكو نير وعمى مجروراً  يصير أف نيرنا وعمى
 لقد وتضيع. عودىا فينكسر المخيمة قوة بسبب جافة قصبة مثؿ تصبح أف عاتكة
 وباألىؿ بالحميب اهلل فعؿ اسمي تغيير بسبب ترى وغيرتو، إسمي عواد. اسـ كسرت
 إلى وذىبت بالوحدة... أحسست االخبارية، حمب رسالة قرأت أف وبعد لكنني مافعؿ،

 عف أتراجع بذلؾ كأنني تيا.ومزق مؤلفاتي دّرة ىي التي رسائمي وأخرجت الخزانة...
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 اسمي بذلؾ أمزؽ كأنما ووجودي، واسمي ليويتي اختططيا التي التجديد مسيرة
  شامؿ. اسـ  الجديد.

 فتابعت وثيابيا ناتاشا جسد وجيي في تبلمع واالنفعاؿ التمزيؽ شدة ومف
  منو. يتدفؽ الذي الحميب وتأممت الحنوف نيدىا وأمسكت التمزيؽ

 السموات، إلى ويصؿ كثير، حميب ناتاشا صدر مف يتناثر أف يمكف ىؿ ترى
 ولكنو حمب، ليؿ في كما موسكو ليؿ في يضيء الذي التبانة لدرب امتداد ويشكؿ

 يمكف صدرىا مف سيتدفؽ الذي ىذا الحميب نير أف ثـ أكثر، مائؿ بشكؿ يضيء ىنا
 إلى ىبذا واحد األرض، في ونير السماء في نير موسكو، لنير موازياً  يكوف أف

 ناتاشا ظير عمى بذراعي سألتؼ الدائرة تكتمؿ ولكي منيا، عائد وواحد الحرب،
 مواقع في المبممتيف البقعتيف إلى وأنتبو السميؾ معطفي عمى صدرىا وأضغط
 الحرارة وشديد االصفرار، شديد كنت وتأممت، المرآة إلى ذىبت "عندما حممتييا،
 التي الخضراء الدوالرات عدد مف ألتأكد فركضت األصفر لوني أفزعني وقد واليواف،

 مثمي. األصفر إلى تحولت أـ بمونيا... محتفظة ظمت وىؿ سترتي... جيب في
 يجتاحني، األصفر بالبرؽ شعرت عينيّ  وأغمقت الغرفة، في األضواء أطفأت وعندما
 معو.... ويجرفني التاسع الطابؽ في غرفتي إلى موسكو نير يصؿ أف فتمنيت

 فبل أيضًا، النير يجرفيا حتى اآلف معي أبي زوجة أقصد مة،نائ أمي ليت
  تياويت. ثـ وعاتكة، عبمة وأختي   والحميب المسننات أخبار تصمني

 عمى أصفر الماء فيطؿ واغتسمت، َنَيْضَت. تحديدىا تستطيع ال مدة بعد
 عف وبحثت الثبلجة، إلى نيضت ثـ ثانية، السرير إلى وعدت خرجت ثـ الحوض،
 مف تتخمص أف عسى جبف، قطعة بيضة، الحميب، زجاجة لتأكميا، البيضاء األشياء
 جديد... مف لبلستمقاء وعدت طعاـ، مف يدؾ تحت وقع شيء كؿ وأكمت الصفرة،

 الباب وفتحت خفيفة، طرقات عمى مدة بعد استيقظت ولكنؾ الطعاـ، أجيدؾ أف بعد
 وقالت قربؾ، وأقعدتيا قعدتو  السرير مف وقربتيا يدىا، مف فأمسكتيا ناتاشا، فدخمت

  مريضًا. تبدو لؾ
 تناوبتؾ التي واألفكار أصابؾ الذي الكبلـ عف ليا وحكيت اسمعي... فقمت
 يدؾ تضع أف وقرارؾ المجّرة، ونير وصدرىا والحميب األىؿ رسالة ذكر في وتوّسعت

  صدرىا. عمى
 فاقتربت نيدييا، حررت قياسية، وبسرعة قمتيا كممة بكؿ ناتاشا أحست لقد
 بعدىا واقتربت فأغمضتيما بالرؤيا، عيناؾ وغامت األبيض البرؽ وداىمؾ وتأممت،
 عف وأزالت نيضت ثـ مؤثرة، حكايتؾ وقالت: رأسؾ عمى يدىا ناتاشا وضعت
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 عف منعتؾ لتقبيميا منيا اقتربت وعندما معاً  وتمددتما والمخاوؼ، الثياب جسدىا
 تتأمؿ وبدأت فيؾ جسدؾ واسترخى حزنتو  يقبمني، أف ألحد أريد ال قائمة: ذلؾ،

 ال لؾ وقالت وعانقتؾ إليؾ استدارت ناتاشا ولكف موسكو، نير وتنتظر السقؼ
 إلييا، وأعادتؾ فمي... مف تقّبمني أف أريد ال فقط أريدىا... األخرى األشياء تحزف،
 وبحثت بؾ جسدىا ومؤلت بيا، جسدؾ ومؤلت تفاصيميا كؿ عمى وانتشرت فعدت
  فتدفأت. ووصمت فتراجعت، وخفت وتدفأت وصمت حتى الينابيع في

 وىي مرات، ثبلث مرتاف، مرة، قببلت، دوف لكف ليا، واستجبت لؾ واستجابت
 سكنت التي الصفرة كانت انتييتما وعندما وتستجيب، تعطي وأنت وتعطي تستجيب
 بياض في شيء إلى وبياضيا ناتاشا حرارة بفضؿ وتحْولت كميا ذىبت قد جسدؾ

  حميب.ال
 الفيـ سوء مف بسبب ثانية المرّ  لبلصفرار عدت أفعالكما أتممتما أف وبعد ثـ
 الطعاـ مف شيئاً  وضعتما فبعدما بشرتؾ، ويمّوف دمؾ يخالط عنيداً  قدراً  أصبح الذي

 سألتيا لماذا الحوار، وبدأتما الطاولة واقتعدتما وتنظيـ، بأناقة أعداده عمى وعاونتؾ
 حكاية البعيدة طفولتؾ في تعرؼ وكنت عنؾ، منعتيا ولماذا الفـ مف القبمة عف ثانية
 أف غيابي في حاولي ليا وقاؿ مفتاحًا، وأربعيف واحداً  زوجيا أعطاىا التي المرأة
 غرفة األربعيف نسيت مضى وعندما واحدة، إال المغمقة القصر غرؼ كؿ تفتحي

 كؿ ذلؾ بعد فقدت لكنيا شيئًا، فييا تجد لـ فتحتيا وعندما الواحدة، الغرفة وتذكرت
 ومفتاح السرة ومفتاح الحممات مفتاح األربعيف، مفاتيحيا ناتاشا أعطتؾ لقد شيء،
 شيء، كؿ أسفؿ الفاصمة والخطوط والنيديف، واإلبطيف الظير وخط والمسرة الوجد
 مف العائدتيف والعينيف البلمع والدـ الخضر، والخطوط والساقيف والركبتيف العنؽ

 ثـ بصعوبة وابتمعتيا بالمقمة، ناتاشا غصت تساءلت عندما ولكنؾ ولكنؾ، الحرب،
 مصغيًا، وكنت لؾ تشرح بدأت ثـ أفكارىا ترتيب وأعادت بالمنديؿ، فميا مسدت
 ورطبًا، مستغرباً  وكنت وىواف، صفرة مف جمدؾ مايحتممو أقصى حتى مصغياً 
  نيدييا. ورفعة روحيا ذىب مف ذلؾ ينتقص أف دوف لؾ تشرح ناتاشا وكانت
 أف ألحد تريد ال وأنيا عدناف.. تحب إنيا واضحة، قوية وبمغة بحزف قالت ثـ
  أجبتيا. ىكذا شيء، كؿ َمَنحِتني ولِكَنؾِ  غيره، يقبميا

 وكنت وحيدة وأنا المرأة، يقتبلف والبرد الوحدة ألف الرجؿ... إلى تحتاج المرأة -
  إليؾ. أحتاج

 القوانيف،  ىذه ضد ليست وىي قوانينيا، ولمغريزة غريزة الجنس بأف قالت ثـ
نما   بمودة. لغريزتيا تستجيب ليذا عظيمًا، شيئاً  فييا تجد وا 
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 مميزة، بعبلقة عدناف تخص أف تحب لذلؾ وىي مختمؼ، شيء فيو الحب أما
 اسـ تمفظ وىي الدموع وجييا عمى سالت ثـ لسواه، شفتييا تعطي أف تقبؿ وال

 لفظو في الروسيات الفتيات تتعذب وكيؼ وقسوتو )العيف( بحرؼ فشعرت )أدناف(،
  الدموع. وجوىيف عمى ذلؾ بسبب تتساقط الذي الحد إلى

 ال )أدناف( أف تقصد أكممْت، لكنيا توقفْت، ثـ صرخُت، عدناف ولكف -
 يحبني...
 غاضبًا... ليا ُقمتَ  أعرؼ؟ ال -
 وعندما يخصني، شيء وىذا أحبو.. لكنني مشاعره، في حر ىو ييـ، ال ىذا -
 يكفيني. وىذا منو مرغوبة وبأنني بو أحس موجوداً  يكوف

 المينينية بصورتيا الثانية والماركسية األولى لمماركسية قراءتؾ ورغـ أَنؾَ  غير
 ظممت المؤتمرات، ومقرارات المعتقبلت إلييا أضيفت حيث الثالثة وبصورتو المعدلة،

 مستغرباً  وظممت الرائعة، تاشانا بيا تقدمت التي لبليضاحات الفيـ عدـ حالة في
 عنيؼ حب حالة في تظؿ ثـ آخر، لرجؿ جسدىا وتعطي رجبًل، تحب كيؼ ومتسائبلً 

 بالمغة ورد كما الحبيب اسـ لفظ عمى تقدراف فبل شفتاىا وتضطرب عيناىا لو تدمع
 أحداً  يحب الذي أف ومرير، ساخر انتقاـ بميجة قائبلً  فييا تصرخ أف وكدت األـ،
 فاقتربت ناتاشا دموع أعيتؾ أف بعد ذلؾ عف توقفت ولكنؾ اسمو، يمفظ كيؼ يتعمـ
 دفعتيا التي الرائعة ولغريزتيا لجسدىا، والتقدير. العماء مف حالة في وعانقتيا منيا
 وحدتؾ مف وأخرجتؾ معؾ، تضامنت التي الغريزة ىذه إليؾ، لبلستسبلـ رابعة مرة

  العريقة. الصفراء
 محفظتيا تنكبت ثـ شديد تأىب في ثيابيا، توارتد فجأة نيضت ولكنيا

 كاف موسكو نير أف شعرت ذلؾ، عند الحرب، إلى ذاىب وحيد جندي مثؿ وتحركت
 مثؿ فتاة سوى تستطيع ال التي الحيرة وترؾ فيؾ شيء كؿ وغسؿ غمرؾ وقد معؾ

  فيؾ. عوامميا تحرؾ أف ناتاشا،
 عندما ناتاشا، أسألوا لمقرارات، يخضع ال لكنو لمتمّوث، يخضع موسكو نير
 وكنت متنكبًا، وال متأىباً  ال متيدالً  وكنت والتنكب التأىب وضعية في وىي تركتني
 الضمير ضغط مف األخيرة رسالتو في أعفاني الذي عدناف.. وأتذكر بالصداقة أحس

 )الحرب رواية في الموجودة تمؾ وىي واحدة، ناتاشا سوى يحب ال أنو لي وأوضح
 التي الرائعة الناتاشا ىذه مع أريد ما أفعؿ أف أستطيع وأنني ،لتولستوي والسبلـ(
 أف يستطيع ال وأصمو محتده ونقاء الدراسي كسمو مف بسبب وىو بالغباء... تصيبو
 فاألنيار مائي.... مف شيء وفييا قميؿ منذ حجرتي غادرت التي الناتاشا ىذه يحب
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نما فقط المياه تعطي ال  بالتعّرؽ.. أصبت لذلؾ الجداوؿ... مف الكثير مف تأخذىا وا 
 )الحرب رواية إلى أذىب أف أبداً  لي يحؽ ال أنو الرسالة مف فيمت أف بعد واالرتعاش
 تولستوي... )ناتاشا( مع صديقي وأخوف والسبلـ(
 النقد...أنتـ تاريخ في معي يدرس روسي صديؽ وىو فاديـ.. لي قاؿ -
 عف يتحدث بأنو فشعرت رنا،غي غرائز أسرى نعيش ونحف غرائزكـ، أسرى تعيشوف
 كبيراً  جيداً  نبذؿ نحف موضحًا... فتابع الفرؽ؟ وماىو ممحوظ، بجفاء فأجبتو الَحْرب

 الثالث العالـ دوؿ أنتـ أما الغرائز، ىذه وحماية المؤسسات غرائز صياغة في
 ثـ الفرؽ، ىو ىذا مؤسسات، لديكـ وليست غرائز فمديكـ الخائبة، التحرر وحركات

 المبمغ، فأعطيتو التوضيح. ىذا مقابؿ روببلت خمسة بمبمغ أكتفي أنا بمرح قاؿ
 المتابعة عف توقفت ولكنني فاديـ، العزيز الصديؽ عمى بو أرد كثير كبلـ لدي وكاف
 يودي كاد أف بعد وغرائزي. روحي تمؤل أف استطاعت التي ناتاشا تذكرت أف بعد

  فاديـ. لمصديؽ الجائر التوضيح بي..
  ياناتاشا؟ أقبمؾ ركيننيستت ومتى -
 أحبؾ؟ عندما -
  ناتاشا؟ يا ستحبينني ومتى -
  )أدناف(. حب عف أتوقؼ عندما -
 ياناتاشا... بالوحدة تشعريف ىؿ -
 دائمًا... وحيدة أنا -
 والرطوبة البيت، مف ناتاشا وتخرج موسكو، نير ويتبعنا الغرفة إلى نذىب ثـ

 تشكيؿ ويعيداف بصري.... يزيغاف واالرتجاؼ والتعّرؽ ومفارقيا، جسدىا تمؤل
 حتى األعمى، إلى األسفؿ مف الصفحات قراءة وأبدأ الكتب إلى فأذىب ذكرياتي
 المؤسسة ىي ناتاشا تكوف أف غريباً  فميس ربماتصويباتو، أو فاديـ، أخطاء أكتشؼ

 تخصصت لذلؾ وذكرياتيا، ودموعيا غرائزىا، ليا لنصنع والروح الجيد نبذؿ التي
 الجميؿ الوسيـ فراس، بأبي يذكر وال بالمتنبي، يذكرني الذي العظيـ، بوشيكف بدراسة
 وأبي والمتنبي بوشكيف الثبلثة: موت طريقة لكف بالشباب، ُيمت ع لـ الذي الشباب زيف

 بالوشائج شعرت أف بعد لدراستو، تحفزت وقد واحد، رجؿ قتميـ كأنما متماثمة فراس
 أشياء في نختمؼ لكننا أشبيو، ذلؾ وفي الصفرة، إلى ويميؿ غامؽ فبوشكيف نحوه،
 ذات وشفتاه ناتاشا، إلى أميؿ وأنا الشعر، كتابة إلى يميؿ بوشكيف أف وىي كثيرة،
 دارنا باحة طرؼ في والغنـ صحراوية وجذور أصوؿ ذات وشفتاي زنجية، أصوؿ
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  كثير.
 بسبب اناً أحي أحزف أنني )أدناف( غياب بسبب فقط أحزف ال أنا ناتاشا، قالت -

 حزنؾ...
 الحزينة... ناتاشا سألتُ  بالفرح... تشعريف فمتى -
 وحتى وأدناف(-)أواد بيف التمييز مف أتمكف فبل األلواف بعمى أصاب عندما -
 تحسيا التي الحب مشاعر تعزؿ أف يجب الكبلـ.. )ناتاشا( تابعت ذلؾ في أنجح
 الجنس ألف ستفرح، ذلؾ عند فقط، جنسية بمشاعر نحوي وتحس قمبؾ، عف نحوي
  ثانوية. أخرى بأشياء بالنا نشغؿ ال أف ويجب عظيـ شيء

 ثانوي... لؾ بالنسبة عدناف وىؿ -
 وىي موجودة أشياء والجنس والغريزة األنوثة ولكف موجودًا، يكوف ال عندما -
  رائعة... أشياء

  )د.ىػ.لورانس(؟ قرأتَ  ىؿ -
 عربي؟... ابف قرأتِ  ىؿ -
 أبدًا... ال -
 عدناف... عـ ابنة انتحرت ذلؾل -
 يقوؿ )أدناف( الغرفة، لتضيء مبلبسيا تخمع وىي بعصبية ناتاشا ردت أفيـ، ال أنا -

  الحب. أجؿ مف الناس ينتحر لماذا أفيـ ال أنا تحبو، وىي جدًا، جميمة إنيا
  ينتحر؟ أف لئلنساف يحؽ ومتى -
 عمؿ بأنيا ويشعر أوباليو، اوبريت أو مسرحية، إلى يذىب عندما ينتحر -
 دوف عطس إذا ينتحر وربما رديئة، بأنيا يحس عندما أيضاً  ينتحر أف ويمكف عظيـ،
 تشيخوؼ.. قرأت أف بعد )تشيخوؼ(، قرأتَ  ىؿ وسألت: بغتةً  إلي   التفتت ثـ إرادتو،
 وابنة عدناف وبيف وبيني، ناتاشا بيف والوحده االنفصاؿ عف كثيراً  أتحدث بدأت

 وبدأت لدي األمر تفاقـ ثـ وسوريا... مصر بيف والوحدة صاؿاالنف وعف عمو...
 قرار وصدر لمتحقيؽ... استدعيت لذلؾ وبيني، الحزب بيف االنفصاؿ عف أتحدث
 ذات نظرات والنظر إلي، باالنتباه ناتاشا صديقة كاتيا بدأت ثـ الحزب، مف بفصمي
 قببلت أعانتني وقد فميا، مف ألقبميا تدعوني أنيا سوى..... منيا أفيـ لـ معنى،
  عني... ناتاشا شفتا امتنعت أف بعد التوازف، عمى كاتيا

 ذبمت وحيف عدناف، عودة تنتظر وناتاشا كممة، مني تنتظر وكاتيا سنتاف
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 اختفاء عف مسؤوؿ قالت كما ألنو االنفصاؿ تكره بدأت واالنتظار الوحدة مف شفتّاىا
 الدراسات أكاديمية إلى وذىبت وبريقيا جسدىا حممت ثـ رسائمو، وانقطاع عدناف
  ىناؾ. الدراسة لمتابعة )طشقند( في الشرقية

  العميؽ. والرماد العالية الصفرة إلى موسكو نير وتركت وتركتني
 الحرب )ناتاشا( فعمتيا لقد الشرؽ، شرؽ إلى المياجرة، أيتيا الغالية، ناتاشا ويا
 نار تحت تحب، عمف لتبحث أيضًا، موسكو وتركت )تولستوي( رواية في والسبلـ
 الكثيرة واألشياء العنيدتيف الشفتيف ناتاشا وىاىي الشديد، النابوليوني الحصار
 إلى وتذىب الجميبلت. والفتيات المستغربيف بالرجاؿ الممموءة موسكو تترؾ البلمعة،

 المطار...
 حتى )األربية( والمغة الشرقية المغات لدراسة سأذىب لي قالت الوداع، عند

 أيضاً  )أود( اسـ وقالت... عانقتني ثـ صحيح، بشكؿ )أدناف( اسـ ألفظ أف يعأستط
 توقفت... ثـ إلى... ويحتاج صعب
 مسرعًا.. أكممت أغناـ، إلى يحتاج -
 ناتاشا... قالت أفيـ، لـ -
 كاؼ سبب صحيح.. بشكؿ عدناف اسـ لفظ في رغبتؾ أف تعتقديف ىؿ -
  الشرقية. المغات لدراسة
 كاف ولو حتى سبب عف نبحث أف الميـ كاؼ، سبب ىذا ناتاشا: قالت طّبعاً  -
 صمتت... ثـ ناتاشا: قالت إنني ثـ اليامة، باألعماؿ لنقـو صغيراً 
 التبانة ودرب الحميب، وتأخذيف معؾ، صدرؾ وتأخذيف ليا: قمت ستذىبيف، -

  وتتركينني.
 وأنا  ضاء.بي وىي تقبميا، أف تستطيع فتاة وىي ناتاشا، قالت تحبؾ، كاتيا -
 وىـ ببلدكـ في الناس يبذلو الذي الجيد مدى ألعرؼ الشرقية المغات أدرس أف أحب

 لغتيـ... يتعمموف
 لماذا لكف أبيض، حميبيا وكاف ناتاشا، اسميا جميمة بقرة جدي عند كانت

  واحدة. قطرة فيو توجد ال ونيدي الحميب، عف نتحدث
 أراه... لـ ولو حتى موجودًا، يكف لـ ولو حتى بالحميب أحس إنني -
 )أدناف(.. تشبو الناحية ىذه مف وأنت واسع، وخيالؾ واقعي، غير أنت -
 أخرى.. نواح ومف -
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 مزعجًا... تصير أحياناً  ألنؾ أكثر أدناف أحب لكنني أيضًا، تشبيو -
  كيؼ. مزعجاً  أصير -
 ذكياءاأل ذكيًا، يكوف أف الرجؿ أحب ال وأنا الذكاء، شديد ألنؾ مزعجاً  تصير -

 يكوف ال عندما النيد في الحميب يروف لذلؾ العمر... قصير وحبيـ متعبوف....
 اسميا كاف ولو حتى صاحبتو وينسوف ينسونو بالحميب النيد يتدفؽ وعندما موجوداً 

 ناتاشا...
 ذكائي.. عمى دليمؾ وماىو -
 )بوشكيف(... صورة إلى تنظر ألـ الغامؽ، األصفر لونؾ -
 اتجاه. غير إلى يميؿ ولكنو -
 أفيـ... لـ -
 ناتاشا... إلى أميؿ وأنا الشعر إلى يميؿ ىو -
 فوؽ رأسؾ تضع أف.... تستطيع تستطيع.... أنؾ... أقصد.... يكفي، ىكذا -
 العربية. بالمغة أغنية لي تغني ثـ الطائرة، تصؿ أف وقبؿ المطار، في ىنا نيدي

حميب بيننا، عندما وضعت أغنية تحبيا، كثيرًا، بعد ذلؾ ستنساني ويفّرؽ ال
رأسي بدأت أتذكر أغنية لوداع ناتاشا وعند أذني وتحت خدي نيدىا الواقؼ داخؿ 
ثوبيا، وتذكرت، تذكرت طويبًل أغنية تفي بالحاجة، فمـ أستطع، ذىبت إلى 
الطفولة، إلى المراىقة، إلى الكيولة، إلى األجداد والجدات، إلى أجيزة الراديو 
واإلذاعات، لـ تخطر ببالي سوى أغنية )اهلل أكبر( التي طالما غنيناىا أياـ  
الوحدة... ثـ فجأة قفزت إلى رأسي أغنية غامضة بعيدة، وليس ليا أية وظيفة في 

 لقائنا الغريب، وألنيا ال تفيـ لغتنا بدأت الغناء عمى صدرىا دوف مخاوؼ...
 بكره عيد منعيد

 ومندبح بقرة السيد
 والسيد ما لو بقره،

 رتو ىالشقرة،مندبح م
 والبقرة إليا نيدين

 حميبن من نور العين
 والمي رح يشرب منين
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مارح يحزف بالمره.... وبكره عيد منعيد... ومندبح بقرة السيد والسيد مالو 
 بقره.

عندما رفعت رأسي بعد أف انتييت مف األغنية نظرت ناتاشا في وجيي 
 وقالت:

 عيناَؾ مثؿ نيديّ 
 أنا!... -
الحميب في نيدّي ال يرى والدموع في عينيؾ ال ترى أيضا، ولكف الدموع  -

 تمؤل روحؾ.
 ليست لي روح .. وال أعرؼ اف كانت لي دموع... -
 ىؿ تستطيع أف تشرح لي معنى األغنية الحزينة التي غنيتيا، -
 أستطيع أف أشرحيا إذا كشفت لي عف صدرؾ ألراه -
ؿ معي إلى مكاف أنت شيطاف حقيقي وليست لؾ روح كما قمت ... تعا -

نكوف فيو وحدنا.. وجّرتني مف يدي إلى زاوية متطرفة، وبدوف دراية وال قصد، نفر 
الحميب، ثـ أغمقت ثوبيا وركضت، دوف أف تسأؿ عف معنى األغنية، وكانت 
الطائرة تنتظر. بعد سفر ناتاشا الصاعؽ، وذكريات الحميب التي باتت تعصؼ 
بي، وجدت نفسي عمي مفترؽ طرؽ، ناتاشا اندفعت لدراسة المغات الشرقية، وأنا 
اندفعت لتجاىؿ الشرؽ وطبائع الناس فيو، وانصرفت لدراسة الشعر الروسي 

 ونظريات النقد السائدة، وحيف وقعت في الحيرة التامة.
* كاف مف الضروري أف تصمني رسالة مف أمي، أعني زوجة أبي لتوضح 

 لي األمور. ويا ابني  يا عواد...
حمب ما زالوا ينظروف إلى إنتاج معمؿ المبف بحذر وخوؼ، فيـ  الناس في 

لـ يتعودوا أف يتـ صنع المبف والحميب والجبف والسمف في المعامؿ، حتى والدؾ 
الذي يشرؼ عمى المعمؿ ال يرضى أف يأكؿ مف إنتاجو، يقوؿ رغـ النظافة وطرؽ 
االنتاج المعقمة والمنظمة، إال أف المبف الذي يصنعو الناس والبدو في البيوت لو 
طعـ يختمؼ عف طعـ إنتاج المعمؿ، وىذا الطعـ الخاص يقوؿ والدؾ ال أعرؼ 
مف أيف يأتي وليتني أعرؼ اسمو ومصادره ألشتريو وأضيفو، الميـ أف أخبار 
صديقؾ عدناف ما زالت غير مفيومة، فيو بعد أف ذىب لزيارة قبر ابنة عمو لـ 

زف عاد إلى موسكو دوف أف يخبر أحدا ألنو يعد، أىمو يقولوف بأنو مف شدة الح
غير قادر عمى احتماؿ االنفصاؿ وغياب ابنة عمو، وناس آخروف يقولوف أف 
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 الحكومة اعتقمتو ألنو ضد االنفصاؿ ومف أنصار الوحدة.
ومف يوميا لـ يعد أحدًا يسمع عنو خبرا، والحرب بيف بيت القزاز والعشيرة ما 
زالت قائمة، بيت القزاز استطاعوا الدخوؿ إلى السجف وقتؿ )نعساف الزكور( وىو 
في القاووش، وبعدىا قامت قيامة العشيرة، وال يمر يـو إال ونسمع عف قتؿ واحد 

 مف الطرفيف.
بعد قتؿ )نعساف الزكور( وانتشار الخبر ال أدري ما الذي أصاب أختيؾ 

عاتكة )عبمة وعاتكة(، أختؾ السمينة عبمة صارت تضعؼ وتيزؿ بسرعة، وأختؾ 
التي تشبو العود بدأت تسمف، وامتنعتا عف الكبلـ، لذلؾ صار سيبل عمينا االنتقاؿ 
إلى حي المحافظة مرة ثانية. ووالدؾ ال يفيـ كيؼ ال تعود الوحدة رغـ القضاء 
عمى حكومة االنفصاؿ، قمت ألبيؾ أف يستضيؼ في بيتنا أحد أوالد العشيرة 
المتيميف بقتؿ أحد أوالد بيت القزاز فربما ساعد ذلؾ عمى تخميص )عبمة وعاتكة( 
مف الحالة التي تعيشانيا، لكنو رفض بعد أف فيـ قصدي وغضب وىدد بقتؿ 

 البنتيف.. والسبلـ ختاـ... أمؾ نائمة.
قالت إحدى المّدرسات في قسـ السياسة الدولية في الكمية.. نحف دولة 

كبيرة تجاه العالـ والكوف عظمى وتقصد بذلؾ االتحاد السوفياتي... ولنا مسؤوليات 
لذلؾ األمور الصغير ة والكبيرة ال تمر ببساطة، كؿ شيء يخضع لمدراسة والتنظيـ 
... وىذا األمر مف ناحية يؤدي إلى البيروقراطية، ومف ناحية ثانية يؤدي إلى 
استقرار المثؿ واألنظمة وسمطة المؤسسات.... ثـ تابعت  الكتابة عمى الورقة 

 البيضاء أمامي...
. لذلؾ تموت أبنة عـ عدناف ... ويذىب عدناف إلى قبرىا وال يعود ويذىب 
الشباب النحيموف الطواؿ مثؿ نير موسكو إلى الحرب ويذىب نير موسكو إلى 
الضواحي ليستمع إلى بكاء الفبلحات، وتضطرب الحروؼ الثقيمة في فـ ناتاشا .. 

 وىي تردد اسـ عدناف.
نت ألمح شفتي كاتيا ممطوطتيف إلي... فييما وحدة خبلؿ كتابة السطور الغربية ك

شديدة ودعوة، كنت ألمح ذلؾ رغـ  مقاطعة وجو عدناف لمنص المكتوب، لقد جئت إلى 
موسكو بترشيح مف الحزب، وجاء عدناف ألف  حكومة الوحدة بقيادة جماؿ عبد الناصر 
قررت إرساؿ المتفوقيف العشر في الشيادة الثانوية والجامعة إلى موسكو، وكاف مف 

 نصيب عدناف أنو كاف واحدا مف ىؤالء المتفوقيف.
حساس عاـر يمؤله بأف الوحدة أرسمتو، لذلؾ جير  جاء عدناف إلى موسكو وا 
يحبيا، في وقت كنت أنا مرسبًل مف حزب لو )ثبلثة عشرة مبلحظة عمى الوحدة( 
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ارع بيا ( ألق03وقد ثبتيا في تقاريره، وقد حفظت مف جيتي المبلحظات الػ )
ضرابو، عندما يتنطعوف لمدفاع عف الوحدة، ولذلؾ ماتت ابنة عـ عدناف  عدناف وا 
التي تضارع بجماليا جماؿ ناتاشا تولستوي، وناتاشا نير موسكو والمغات الشرقية، 

 ولذلؾ ذىب عدناف إلى موت ابنة عمو ولـ يعد.
قالت كاتيا بعد صمت طويؿ : أنوؼ الناس في موسكو وبخاصة الفتيات  -

دقيقة وجذابة رغـ الرطوبة العالية في عاصمة االتحاد، والسبب معروؼ وىو أننا 
نقتصد  حتى في استنشاؽ األوكسجيف حتى نتمكف مف تقديـ المعونات إلى دوؿ 
العالـ الثالث. انظر مثبل إلى أنوؼ الفرنسييف، ثـ حاوؿ أف تقبمني لنتأكد مف ذلؾ، 

النثربولوجيا( يقوؿ المثؿ إذا حككت جمد وىنالؾ مبلحظة أخرى وليا عبلقة )با
الروسي فسيظير تحتو كائف تتري مف أحفاد جنكيز خاف، والتتر كما تعرؼ مف 
اقرب العروؽ إلى العرؽ األصفر، لذلؾ تشكؿ لدي ميؿ طبيعي إلى لونؾ األصفر 

 وبدأت االىتماـ بؾ
ليتؾ تحكيف جمدؾ لتخرجي مف تحتو رجبل تتريا لتحبيو بداًل مني.. قمت  -
 ممازحًا 
أجابت أنا ال أمزح... ناتاشا أخبرتني بعبلقتيا معؾ بعد غياب عدناف، وأنا  -

 أعدؾ إذا أحببنا بعضنا فأنني لف أعطي شفتي  ألحد سواؾ.
بيني وبيف نفسي قررت أف أقبميا حتى تصمت قميبل وتتوقؼ عف التدفؽ 

صدرىا، وأدخمْت  العظيـ مثؿ نير موسكو... فبعد أف قبمتيا . وضعت رأسي عمى
 أصابعيا في شعري وبدأت تسّرحو دوف أف تتحدث عف شعر األغناـ.

ثـ طمبت مني أف أوافؽ عمى الزواج منيا، بعد أف أخبرتني أنيا بسبب 
تساىميا في السماح لي بتقبيؿ فميا أصبحت حامبًل مني.. وأنني في طريقي 
ألكوف أبًا... فانتفضت .. ورفعت رأسي مف حضنيا وحذرتيا مف مغبة اآلباء 
والمجتمع البطريركي األبوي .. ثـ أوضحت ليا.. بأف الحمؿ واإلنجاب واألسرة . 
كميا مؤسسات آيمة لمزواؿ كما قاؿ )انجمز( وىي مف منجزات المجتمع الطبقي 
.. فما كاف مف كاتيا العزيزة . سوى أف ىجمت  ًً والعياذ باهلل. وعمينا رمييا بعيدًا

وجرتني وألقت بي خارج المنزؿ ثـ أغمقت الباب في  عمّي وأمسكتني مف شعري
وجيي .. لذلؾ نيضت وركضت إلى غرفتي في السكف الجامعي .. وحممت .. 
كتاب أصؿ العائمة وألقيت بو مف النافذة . ورجعت إلى كاتيا ألعمميا بموافقتي 
عمى الزواج . ثـ ذىبت إلى السفارة لطمب األوراؽ الخاصة بمعاممة الزواج فأوفدت 
السفارة رجبل مف العامميف في الممحقية الثقافية ليشرؼ عمى عقد القراف باعتبار 
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الزواج وثيؽ االتصاؿ بشؤوف الثقافة الوطنية، وفي الطريؽ قاـ الرجؿ بدوره 
الوطني ونصحني باإلقبلع عف الزواج مف أجنبيات فشكرت لو موقفو، وأفيمتو بأف 

د المضيؼ وليس تمزيقيا،وأف زواجي لو ميمة السفارة ىي تمتيف الروابط مع البم
ىدؼ واحد وىو متابعة الدراسة، وابعاد شبح الفصؿ مف الجامعة عني، فاقتنع 
الرجؿ ثـ قرأ عمى مسامع كاتيا نصا يحض عمي الزواج ويعدد فضائمو وضروراتو، 
وكاف معنا شاىداف مف بمدنا، ثـ تميت خطبة النكاح فوافقت كاتيا بالمغة الروسية 
وأنا وافقت بالعربية، وكنت مندىشا مف مبلمح كاتيا وحالتيا، كانت كأنما تؤدي 
طقسا غامضًا فيو شعور بالفزغ والقدسية وكانت صامتة ومرتبكة وشاخصة العينيف 
إلى رجؿ السفارة الذي أتقف ممارسة ىذا الطقوس،وقابضة بقوة عمى كفي كأنما 

 تخشى أف ينشؽ المكاف عف ىاوية، 
عًا، قمت لكاتيا أنت ذكية، وجسدؾ أممس، وبعد ذلؾ قبمتيا بعد انفرادنا م -

قبمة الزواج األولى، وقالت لي ىذه القبمة مميزة، ألنيا تخصنا وىي قبمة منز ىة عف 
األغراض، فقمت ليا نعـ أنيا منز ىة عف األغراض، ثـ نيضنا وغسمنا وجيينا 
وأزلنا آثار القبمة المنز ىة عف األغراض وقامت كاتيا بتحضير الفطور وكاف دسما 
يصمح ليكوف فطورا لعماؿ المناجـ فيو قطعتاف كبيرتاف مف الصاصيجو، وصحف 
كبير مف السمطة الروسية الغارقة بالمايونيز الذي بذلت جيدا كبيرا في العاـ الثاني 
القامتي حتى تمكنت مف التعامؿ معو، وأربع بيضات عيوف، مستغربة وشرائح مف 

، وكاف القصد مف ىذا اإلفطار العالي المحـ المقدد، وز  جاجة كونياؾ بثبلثة نجـو
الجودة والمتانة أف أتخمص مف الحالة المنز ىة عف األغراض بأسرع ما يمكف ألبدأ 
حياتي الزوجية وألعطي اإلذف ألصوات الصحوف بالتحوؿ مف ىمسات إلى 
خبطات عالية التوتر عمى وجو الطاولة... مما يذكر الجيراف في الطابؽ األعمى 
بضربات ساعة )بج بف(، ثـ ولدف لنا ابنتنا )فالنتينا( بالروسي و )عمياء( 
بالعربي... ولـ أكف أخمف أف حرؼ )العيف( سيطارد ابنتي أيضًا، ربما فعمُت ذلؾ 
بسبب الحنيف واألسى الشديد عمى فراؽ عدناف... وىذا الحرؼ دوف سواه يذكرني 

دراسة المغات الشرقية وىي تقـو بتدريبات صوتية بناتاشا المنكبة في وحدتيا عمى 
يومية لتتمكف مف لفظ حرؼ العيف، وربما ستوصميا المحنة إلى حروؼ الصاد 
والحاء والقاؼ والضاد. أما حرؼ الخاء فبل توجد فيو مشكمة ألف أجمؿ األشياء 
عندىـ تبدأ بو . وىو كثير االنتشار والتداوؿ لدى الفريقيف، والذي يحب عميو أف 
يدفع الثمف كامبًل يا ناتاشا، يا ممكة الحميب . أيتيا المشرقة في الشرؽ، حتى ليكاد 
نير موسكو أف يركض إليؾ، حتى لتكاد المغات الشرقية أف تعتذر مف بياضؾ 
المذّىب... ونيدؾ الطافح وأنت تبعقيف في الوحدة الجارحة )عيف... عيف.. عيف( 
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ي يا عيف ويضيفوف إلييا يا ليؿ ثـ ينيمر والناس في ببلدي )يصرخوف في الميال
الغناء. الفرؽ بيف بياض كاتيا وبياض ناتاشا جمي واضح، بياض ناتاشا بياض 
ذىبي ولو بريؽ، بياض كاتيا خامد ويميؿ لمفضة، والفرؽ بيف البياضيف مثؿ الفرؽ 
بيف الذىب والمعادف الكتّيمة األخرى، لذلؾ يتشدد الذىب وال يمنح شفتيو إال 

 لمحروؼ الصعبة )عيف... عيف... عدناف(
بعد إبراـ معاىدة الصداقة بيف بمدي وبمد زوجتي كاتيا... انتشرت ظاىرة 
زواج الشباف السورييف بفتيات روسيات تعميقا لبنود المعاىدة، وىذا األمر أي 
إعبلف معاىدة الصداقة قّوى مف موقؼ كاتيا فبدأت تطالب بإقامة زواج مدني 

شخصيتيا الوطنية، ولـ أكف أعارض في ىذا الشأف حتى ال حتى تحافظ عمى 
أناؿ مف كبرياء كاتيا فأظير بمظير القادـ مف القروف الوسطى، فالمعاىدة تنص 

 عمى احتراـ الطرفيف لبعضيما والعمؿ عمى الدفاع  المشترؾ وصيانة المصالح
ىؿ تعرفيف .... قمت لكاتيا، لقد وجدت وأنا أدرس شعر بوشكيف أف فيو  -

وعيا طبقيا جنينيا، ولو أف بوشكيف عاش في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة 
)المارثيو(( ال تيـ باإللحاد كما فعؿ األمريكاف مع آرثر ميمر، ولتزوج مارليف 

 مونرو... مثمو. ىؿ تعرفيف مارليف مونرو.
 شاىدتيا في أحد األفبلـ. -
سي وعندما المس بياضيا أخذىا جوف كنيدي شاىدىا أيضًا في الحفؿ الرئا-

 مف يدىا ومضى بعد أف ظف أنيا ىي البيت األبيض،
 ىؿ يشبو قصر الزواج الذي تريديف إقامة العرس فيو البيت األبيض، 

 قصر الزواج يشبو كنيسة معاصرة -
 أرجو أف تتحدثي عف قصر الزواج ألدخؿ في الحالة، -
عندما يفتح الباب تصدح أصوات الموسيقى وندخؿ معا يدا بيد، أنا بالثوب  -

 األبيض،
 بالثوب األبيض.. عمى طريقة القروف الوسطى، -
 وماذا يمكف لمعروس أف تمبس ليمة زفافيا .. أفروال عماليا أرزؽ، -
 ال لـ أقصد، لكف البد مف التفكير بطريقة مختمفة، -
ىؿ تعرؼ.. بعض المتحمسيف عندنا في الحزب طالبوا أف تتـ حفبلت  -

ؼ إما في المناجـ، أو في المصانع حتى يأخذ الزفاؼ معنى جديدا.... الزفا
 والستبداؿ المؤسسات السابقة كالكنيسة واألناجيؿ بأشياء أخرى تبلئـ النظرية،
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يا لمنظرية لقد تذكرت بوشكيف... لو أنو يعيش اآلف لذىب إلى نير  -
 موسكو وألقى بنفسو فيو حتى يأخذه إلى الضواحي ليسمع غناء الفبلحات،

 تبدو حزينا -
عندما أتذكر بوشكيف أشعر بالحزف وأشعر أف مكاف الطمقة في صدره.. 

 مازاؿ ينزؼ.
أنني أتحدث عف الزفاؼ .. وقصر الزواج وال أتحدث عف الكوارث  -
 والمآتـ..

 وأريدؾ أف تكوف فرحا.
 فرْح وأصفر، ىؿ يمكف ذلؾ، -
 يمكف، -
 حدثيني عف قصر الزواج، -
قدـ أنا وأنت عمى البساط األحمر الذي يشبو البساط الذي يسير وبعد أف نت -

عميو القادة والمموؾ في المطارات وأماـ القصور وعند الحمامات، بعد ذلؾ.. ولكف 
قبؿ ذلؾ يجب أف نكوف قد حجزنا  موعدا مف إدارة قصر الزواج ودفعنا الرسـو 
المطموبة ليرسموا لنا سيارة الفولغا الطويمة التي تشبو ديناصورا أسود ويفضميا 
 السياسيوف في العمؿ واالستقباالت، رغـ أف حنينيـ لممرسيدس والفورد ال يضاىى،

عندما ُيَحَدُد الموعد وتدفع الرسـو ونعطييـ العنواف... وننتظر .. وأحيانا 
، بعد ذلؾ تأتي السيارة السوداء المزينة  والمعدة لحفبلت  ننتظر أكثر مف البلـز

سائؽ مندىش وفرح وينفذ كافة األعماؿ التي تطمب منو... أحد الزفاؼ وفييا 
السائقيف في إحدى حفبلت الزفاؼ إلحدى صديقاتي تأخر ثبلث ساعات عف 
موعده وعندما سألناه عف أسباب التأخر قاؿ بأنو كاف يوصؿ بعض العاىرات.. 

 إلى أماكف العمؿ...
قالت العروس غاضبة تترؾ حفؿ الزفاؼ وتذىب إلى العاىرات، قاؿ السائؽ: 
وىو يخرج سيجارة المارلبورو ويشعميا.. أليس العمبلف مف نوع واحد. عند ذلؾ 

 ضحكنا وركب العروساف السيارة.
 وبعد ذلؾ، -
نمشي عمى البساط األحمر... وتمشي معنا الموسيقى والثوب األبيض  -

 والبدلة السوداء،
 كأنما ىو زواج قارتيف، -
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شي وتمشي معنا الموسيقا... وعندما نتأخر في نعـ قارتيف ... ونظؿ نم -
المشي بسبب تأممنا لمجدراف الخشبية المزخرفة ونحف نبحث عف المكاف الذي 
تخرج منو الموسيقى فبل نجد المكاف رغـ أف الموسيقى تمشي معنا، بعد ذلؾ 
تنزعج الفتاة الجميمة المرافقة والتي ترتدي ثياب المراسـ، وعادة تكوف ىذه الفتاة 
أجمؿ مف أية عروس، وعندما تنزعج تقترب منا وتطمب أف نسرع في المشي 

 فيناؾ طابور مف االزواج والسائقيف في االنتظار.
 لماذا يختاروف فتاة المراسـ شديدة الجماؿ، -
حتى يسمع العريس كبلميا ويستعجؿ في المشي ألنو يكوف في ىذه المحظة  -

ثوبيا وذيؿ ثوبيا، ثـ نتقدـ إلى منصة تشبو أكثر تجاوبا معيا مف العروس المنشغمة ب
لى موثؽ عقود الزواج، فنتقدـ بالمعمومات البلزمة بعد إبراز بطاقات  قوس المحكمة، وا 
اليوية، وبعد ذلؾ نتقدـ إلى عضو مجمس السوفييت األعمى وغالبا ما تكوف امرأة ... 
وىي تشبو أي قسيس في أية كنيسة، ويتأكد لؾ ذلؾ إذا تفحصت مضموف الكبلـ الذي 
تقولو عمى مسامعنا وتضطر فيو أف تستعير مف الوصايا العشر أربع وصايا، لنعمؿ بيا، 
وفي مقدمتيا أف يحب الرجؿ زوجتو وأف تحتـر المرأة زوجيا، وألننا ورثة النظاـ االشتراكي 
وال نؤمف بيذه الوصايا أصبل ألنيا إقطاعية المنشأ، لذلؾ ال تحتـر الزوجة زوجيا وال 
يحب الزوج زوجتو وىذا شيء يعرفو عضو مجمس السوفييت األعمى الذي يمقي بنصائحو 

 عمى مسامعنا.
لقد أدىشتني صراحة كاتيا، فكدت أف أجمع  أطراؼ ثوبي في فمي  -

وأىرب، لكنني تراجعت وطمبت مف كاتيا أف تتابع شرح خطوات الزواج بعد أف 
 توقفت عف االسترساؿ والتذكر، 

 وبعد ذلؾ نتبادؿ لبس الخواتـ، في بناصر اليد اليمنى، -
 الزواج عندنا في اليسار، قمت موضحا، -
ىذا ضد الطبيعة األشياء، فاإلنساف بعد الزواج يصبح أميؿ لممحافظة و  -

التفكير بالمصالح وحسابات الربح والخسارة وبذلؾ يكوف أكثر يمينية، لذلؾ يصبح 
 عة الزواج وحقيقتو،البنصر األيمف أكثر دقة، وتعبيرا عف طبي

 أننا نضعو في البنصر األيسر ألنو أقرب إلى القمب، -
ىذا ضد طبيعة األشياء مرة ثانية، بعد الزواج يتوقؼ القمب تماما عف  -

 التفكير بالزوجة ويحؿ العقؿ محمو، أما قبؿ الزواج فممقمب سمطة أكبر،
 ىذا يعني أف التعارض بيننا قائـ حتى في تحديد وظيفة األصابع، -
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 لذلؾ أحببت أف أتزوج مف ببلدكـ، -
 لـ أفيـ، -
 حتى يظؿ الزواج أقرب إلى القمب وبذلؾ يصاف، -
 أنني أعدؾ بأنني سأحبؾ حتى أجعمؾ تنسيف أشعار بوشكيف، قمت لكاتيا،  -
 لكنني لف أستطيع نسياف نير موسكو -
 وأنا لف أنساه، -
ج لنقيـ فييا حفبل لنا بعد ذلؾ نذىب إلى كافتيريا ممحقة بقصر الزوا -

 ولؤلصدقاء مدتو نصؼ ساعة،
 ولماذا نصؼ ساعة، -
مف أجؿ الطابور . ثـ نتناوؿ الشمبانيا والشوكوال في الكافتيريا ونخرج  -

 لنحتفؿ في أحد المطاعـ،
رشادات( لممبتدئيف، -  متى ستؤلفيف كتابا عف )الزواج( يتضمف )نصائح وا 
مشاكؿ الطباعة والنشر عندنا في غاية التعقيد، ثـ اف كؿ واحد في ببلدنا  -

 يعرؼ ىذه األمور، أـ أنؾ تحاوؿ أف تسخر،
 أبدًا لكف لدي اقتراح، ما رأيؾ أف نقفز إلى النتائج فورا، -
 لـ أفيـ، -
يعني بعد ىذا الشرح الجميؿ لمفردات وتفاصيؿ الزواج المدني أقترح أف  -

فييا الحفؿ، ثـ ننطمؽ مباشرة إلى نعتبر أنو قد تحقؽ بالطريقة نفسيا التي صورت 
 المطعـ لنكمؿ االحتفاؿ،

 ىؿ كاف وصفي لحفؿ الزواج كافيا، -
 الوصؼ كاؼ وجميؿ، -
 فمنذىب إلى المطعـ، ىكذا ردت كاتيا ضاحكة. -
 فذىبنا إلى المطعـ ... وفي الطريؽ لـ تبارح ذاكرتي مبلمح السائؽ... -

وعضو مجمس السوفييت األعمى.. وطرافة كؿ منيما، وبعد أف تبادلنا وجبة طعاـ 
شيية في مطعـ )الكازاخ( فييا أطعمة  شرقية وكافيار، وورؽ عنب بالرز والمحـ شعرت 
بأنني أرغمت كاتيا عمى فعؿ شيء ال ترغبو عندما طمبت منيا االكتفاء بوصؼ الزواج 

وببلدىا،  المدني وعدـ القياـ بو، وأنو مف شأف ذلؾ أف يضر بمعاىدة الصداقة بيف ببلدي
ولكنيا وبعد أف أوضحت ليا مخاوفي.. قالت.. أنا مكتفية بالتوضيح ودعنا نقفز مباشرة 
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 إلى النتائج ونذىب إلى أقرب سرير.
كاف السرير ضيقا وضعيفا، وكانت كاتيا منزعجة وقد أخبرتني عدة مرات 
بضرورة تغييره ألنو ال يمكف لمزواج أف يصير زواجا وال لممرأة أف تحب زوجيا  إذا 
كاف السرير ضيقًا... وعندما فشمنا في النـو عميو متجاوريف.. نيضت كاتيا 
منزعجة وذىبْت  إلى المطبخ.. ونيضُت أنا منزعجًا وذىبت إلى الطاولة المجاورة 
... كنت أعتقد أف األشياء الضيقة . تؤجج الحب والمشاعر، قبؿ أف أتزوج 

آلف.. فأنا خمؼ الطاولة .. لذلؾ كاتيا... لـ أكف أحس بضيؽ السرير.. أما ا
 قعدت.

وبدأت بكتابة رسالة إلى زوجة أبي نائمة .. أعمميا فييا أنني تزوجت، ثـ 
وصفت ليا كاتيا وطوليا ووجييا وسبلمة نطقيا لمكبلـ بالمغة الروسية وعينييا 
الزرقاويف المتيف تميبلف إلى الرماد مثؿ عيوف القطط ومياه نير موسكو، وأخبرتيا 
عف السعادة الغامرة التي أحسيا بعد سفر ناتاشا إلى طشقند، ،أنتـ تعرفوف الزواج 
ومصاريفو، لذلؾ أرجو منكـ إرساؿ ما ترونو مناسبا مف العممة الصعبة حتى ال 
تتوقؼ كاتيا عف احترامي ومحبتي... وألتمكف مف شراء سرير عريض ومتيف.. 

، وىي في الحب مستعدة لتقديـ ألف كاتيا ال تفضؿ الوقوؼ ألنو يشعرىا بالتكافؤ
التنازالت، ثـ ذىبت لمبحث عف سرير عريض. وفي إحدى صاالت عرض 
المفروشات وجدت سريرا فارغا، فذىبت لشرائو، فقالت لي الموظفة بأنو لمعرض 
فقط وال توجد أسّرة جاىزة، ،إذا كنت مضطرا فعمي أف أسجؿ دورًا عند اإلدارة، 

 وسيحدد لي موعد قادـ الستبلـ السرير العريض،
أما إذا كنت مستعجبًل بشكؿ كبير فؤلذىب خارج الصالة وىناؾ سأجد رجبًل 
عريضًا أستطيع أف أطمب منو ما أريد وسيمبي لي كؿ حاجاتي.. فخرجت ووجدت 
الرجؿ العريض وأخبرتو عف  رغبتي، فأخذني مف يدي إلى الضواحي.. وفتح 

كنو يبدو عريضًا بسبب فراغو.. ثـ مستودعا رأيت فيو سريرا ولـ يكف عريضا، ول
أف الرجؿ العريض أقنعني بأنو عريض جدا... وأف المكتب السياسي لمحزب ال 
يسمح بسرير أعرض مف ىذا السرير، ثـ تابع إقناعي بأف السرير عريض... 
فاقتنعت .. وأحضر لي شاحنة صغيرة فوضع السرير عمييا وأخذ مني ثمنا أعمى 
بحوالي ثبلث مرات مف ثمنو المحدد بالصالة، وبالواقع كاف الثمف عريضا أما 
السرير فمـ يكف عريضا، عندما أدخمتو  إلى الغرفة، وركبتُو بالتعاوف مع سائؽ 
الشاحنة، وحيف شاىدتو كاتيا صرخت أنت ال تصمح لشيء، وىكذا بقيت ىذه 

 الكممة ترف في أذني حتى بعد تفكؾ االتحاد السوفييتي.
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أقنعني.. صرخت في وجييا غاضبًا، عند ذلؾ  ولكف الرجؿ العريض -
 َحَمَمْت كاتيا. 

األغطية والفراش والوسائد فظير السرير السابؽ عاريا سوى مف الحديد.. 
فقامت بقياس عرض كؿ منيما فوجدتو واحدا، فقمت ليا ىذا دليؿ  عمى السياسة 
المبدئية والثابتة لممكتتب السياسي لمحزب فصاحت في وجيي... إذا كانوا ىناؾ 
يعتبروف أنفسيـ المكتب  السياسي فأنا  ىنا المجنة المركزية، ثـ قامت بجمع 
السريريف إلى بعضيما فصارا معا سريرا عريضا، متيدما مف الوسط وغير متساوي 
الحواؼ... وىذا يزعج ظير المرأة كثيرا، ثـ انطمقنا معا.... لشراء فرشة لمسرير 

ؿ قامت كاتيا بإخاطة حافتي الفرشتيف ببعضيما الجديد، وبعد إحضارىا إلى المنز 
فصارت لدينا فرشة عريضة وتحتيا سريراف ضيقاف، وىكذا ربحنا سريرا عريضا، 

 يسعنا معًا أنا والمجنة المركزية.
خبلؿ أزمة السرير، جاءت رسالة مف زوجة أبي نائمة، فييا كبلـ طويؿ 
طويؿ... تخبرنا فيو عف فرحيا بيذا الزواج، وبصورة كاتيا التي أرسمتيا في 
الرسالة وفرح أبي وفرح أمي... وفرح أختي  )عبمة وعاتكة( وأف الناس في العشيرة 

 فرحوا ألف واحدا مف أبنائيـ سيتزوج امرأة أجنبية شقراء.
أما عف صديقؾ عدناف فمـ يظير لو أثر بعد قياـ االنفصاؿ. اهلل يصبر قمب 

 أمو.
نا أغنامًا إلى البيت وأحواؿ عاتكة بعد أف وصمت رسالتؾ السابقة أحضر 

 وعبمة بدأت تتحسف.
أمؾ قالت المي ما بيتجوز مف ممتو بيموت بعمتو، لكنيا قالت اهلل يرجع ولدي 

 عواد بالسبلمة وكؿ شيء ييوف،
اشترينا بيتًا بالمحافظة وفرشناه، لكف بعدما وصمنا خبر زواجؾ وقرب عودتؾ 

كثيرا  -قررنا أف نترؾ بيت المحافظة لؾ ولزوجتؾ لتعيشاف فيو بعيدًا عف األغناـ
مف الناس يقولوف إذا  لـ تتوحد الراديويات خمف تتوحد الببلد، وعدناف ال خبر 
يصؿ مف طرفو، يا حرقة قمب الحارة عميو، وبأياـ االنفصاؿ كانت إذاعة حمب 
تقوؿ لعبد الناصر )انجدونا بالطائرات( وصار الناس يرفعوا رؤوسيـ إلى السماء 

يقولوف ) البد مف وصوؿ الطائرات( لكف قوات االنفصاؿ وصمت وامتؤلت و 
 الحارات بالدخاف

بعد دخوؿ قوات االنفصاؿ ... انحبس المطر بالسماء، ومات الشيخ سراج 
في باحة الجامع الكبير، وعدناف ال حس وال خبر يا حرقة قمب حمب عميو، أمؾ 
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توصيؾ إذا  ولد لؾ ولد أو بنت بببلد الغربة ال تسمييـ بالروسي.. سمييـ بالعربي 
 حتى ال ينسانا المطر،

الحكومة جاءت إلى والدؾ وطمبت منو أف يترشح لبلنتخابات. فقاؿ ليـ إذا  -
لـ تعد الوحدة فبل  لزـو لبلنتخابات، وال لمترشيح .  ثـ خانتو قوه فبكى قداـ 

ي ضيعناىا، الحكومة والناس، وقاؿ: ال تؤاخذوني قمبي محروؽ عمى الوحدة الم
 وعدناف ال حس وال خبر، يا حسرة قمب الوحدة عميو.

عبمة وعاتكة صارتا ميتمتيف بالسياسة، عاتكة مف كثرة االستماع لمراديو 
صارت تكتب شعرًا ومواليات ضد االنفصاؿ وصارت أختؾ عبمة السمينة تحمميا 
عمى كتفييا )وعاتكة( تصرخ ضد االستعمار وتيتؼ بحياة جماؿ عبد الناصر 
وروسيا ألنيـ ضد االنفصاؿ، وأمؾ تصرخ عمييـ... ال تفضحونا، أخاؼ أف تأتي 
المخابرات ويقبضوا عميكف فتقوؿ ليا عبمة ليتيـ يأتوف.. فننحف مستعدتاف لكؿ 

 شيء وعدناف ال حس وال خبر، يا حرقة قمبي عميو.
بعدما قرأت رسالة زوجة أبي، أحسست بأنيا قطعة مف عيوف األدب 

 بسبب تميز أسموبيا باألصالة والعفوية وتوفر األغناـ. العالمي،
وىذه الصفات ال تتوفر في أسموب الرسالة التي أحّضرىا لنيؿ شيادة 
الدكتوراه، فأنا أتميز بالتكثيؼ والتعقيد واإلحاطة، وعندما أنجزت رسالتي التي 
تحدثت عف ظيور  النقد الثوري، ونموذجو الصارخ )بيمنسكي( ودافعت عف 
الرسالة أماـ حشد كبير. وحيف أتممت العرض والدفاع عف الرسالة : حصمت عمى 
تقدير جيد يرافقو امتعاض شديد مف األساتذة والطبلب المحتشدوف، وكاف في 
ذىني أف مرتبة الشرؼ األولى ال تسعني. فمقد تممكني في األياـ األخيرة مف تقديـ 

، رسالتي شعور باالعتزاز والقوة، وصرت أرى األحبل ـ بالمغة الروسية خبلؿ النـو
وأتحدث في األحبلـ مع أبي وأمي بيا مف شدة تركيزي عمى مادة البحث. ورغـ 
الذي حصؿ  أحسست بأىمية أف أحمؿ لقب دكتور.. وأصير قادرا عمى إحصاء 

 أخطاء الروس وىـ يتحدثوف لغتيـ ويصوغوف حياتيـ.
فالناقد الذي أصبحتو صارت األشياء والبشر والمنجزات والمغات واآلداب، 
واألحزاف، كميا موضوعات لمنقد أمامو، دوف أف يحوز عمى فضيمة أو شرؼ أف 

 يكوف ىو موضوعًا ألي نقد،
وكانت كاتيا تحس بتناقض  الحالة وال معقوليتيا، غير أف السرير العريض 
كاف  يتدخؿ لتسوية المشكمة، خاصة وأف كاتيا كانت مشغولة ببطنيا وبالشيء 

 حرؾ فيو،الذي يت
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بعد دفاعي عف رسالة الدكتوراه  ونيمي لمشيادة، دافعت كاتيا عف أنوثتيا  -
 وأنجبت أبنة، مزدوجة )االسـ( ومختمفة لوف العينيف، ففرحنا باإلنجازيف معا.

وبدأ بعد ذلؾ  العد التنازلي ألياـ موسكو، موسكو العظيمة في المدف الرائعة 
باألبناء واألخطاء النبيمة باليواء األوؿ الذي مؤل  رئتي ابنتينا )فالنتينا( بالروسي، 
و)عمياء( بالعربي ... وعدناف يا عيني ال حس وال خبر، يا حرقة قمب األصدقاء 
عميو.... كاف أمرا غريبا وصاعقا أنني بحثت باستماتة عف اسـ البنتي يبدأ بحرؼ 

 العيف وفاء لصديقي عدناف،
ذني صوت ناتاشا وقد برقت الدموع لكأنني عندما اخترت االسـ تبلمع في أ

عمى خدييا والفرحة عمى وجييا وىي تصيح لقد نجحت، نجحت وصرت ألفظ اسـ 
عدناف كما يريد عدناف وكما يمفظ الناس اسمو في ببلده... فأيف ىو عدناف، لقد 
ذبمت شفتاي مف الحزف عميو ومف انتظاره ومف قّوة المغات الشرقية وغرابة الحروؼ 
فييا، وأصبح صوتي مجّرحًا وعميقًا مف شدة الصراخ في الغرؼ المغمقة. بعد أف 
تذكرت صوت ناتاشا وتخيمت لوف الصراخ الذي يعذبيا، ىرعت إلى نير موسكو 
ألتذكر شيئًا مف الحميب، وألنظر إلى السماء البلمعة، ودرب التبانة الذي تركتو 

يكوف اسـ ابنتي ناتاشا وذىبت، وقد أحسست باألسى والخيانة. كنت أرغب أف 
ناتاشا، لكنني لـ أكف أستطيع حتى ال أحرج مشاعر كاتيا، وال أخرج عمى وصّية 

 أمي... فينقطع المطر في ببلدنا...
ولكنو مقطوع يا أمي واألنيار جافة، والفرح والشجر قميؿ، الماء مقطوع مف 

 زماف... مف أياـ ظيور الممؿ والنحؿ والنصوص والمصوص، والحجاج والحبلج،
فمماذا عندما تأتيني ابنة ال أستطيع أف أسمييا ناتاشا، يا تولستوي العظيـ،  

الذي تتدفؽ لحيتو البيضاء مثؿ نير مف الحميب، كأنما شاىد  ناتاشا المغات 
الشرقية، والنيد العاـر الشريد، والبياض الذي يذىؿ الناس والمغات فييربوف إلى 

عدناف، الصديؽ الذي انقطعت أخباره  الصفرة الغامضة مثمي، أو إلى الموت مثؿ
 يا حسرة قمب الخميقة عميو،

كثير مف الساعات أنفقتيا وأنا أتأمؿ النير ألستعيد السنوات السبع التي 
عشتيا عمى ضفافو،وكنت أحس بالحشرجة واالنقباض عندما تتضاءؿ المسافة 
وتذوب األياـ ويقترب موعد السفر، ثـ بدأت األشياء والصور بالتداخؿ والتشكؿ 
والوضوح، لـ يكف النير، ولـ تكف ناتاشا وال الحميب وال تولستوي ...، كانت 
موسكو وفراقيا ىو الذي يجرح الروح ويوصؿ لمحشرجة.موسكو التي كثيرًا ما 
عددنا أخطاءىا ثـ وجدنا أنيا أخطاؤنا... أما المدينُة فمستعصية عمى الخطأ ، 
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 دفقت باألنوثة والحميب.مثمما استعصت ناتاشا عمى الكراىية وت
لذلؾ وفي لحظة المغارة .. التفت عواد إلى موسكو العظيمة كأنما لـ  -

 يشاىد سواىا أبدًا... ثـ. عاد الىثًا إلى الطائرة.
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 إعالن المقاطعة والحصار
بعد أف تبلمحت بوادر الحمؿ. عمى بطف عمياء. اضطربت األسرة مف 
 -أصوليا إلى فروعيا وبخاصة بعد أف تسرب الخبر إلى زوجة األب الثانية 

التي بدأت تعتبر نفسيا جّدة أولى بعد أف ولدت لمدكتور عواد أبنو فضائية  -نائمة
أسميا عمياء وليا عيناف متباينتاف، واحدة زرقاء واألخرى عسمية، وقد كبرت البنت 

 رحمة.وأصبحت في مقاـ النساء وانتفخت بطنيا بطريقة ال تدعو لبلعتزاز وال ال
 لذلؾ وجيت الجّدة نائمة دعوات مستعجمة ألركاف األسرة لحضور االجتماع.

ثـ قعدت وأقعدت حوليا أركاف أسرتيا بأعمارىـ وألوانيـ ونظراتيـ المتباينة، 
وقعد حوليا األب حميد السمني، والعمتيف الضالتيف . عبمة وعاتكة، وقد أحستا 
بنذر الخطر وخمنتا أسبابو، بعد أف انتبيتا إلى بطف أبنة أخييما الشقراء فالنتينا . 
وقد حاولت العمتاف كخطوة مؤازرة، أف تطمبا مف فالنتينا أف ترييما بطنيا، وقد 
استجابت ليما وكشفت عف بطنيا، فشعرتا بالبيجة وتحركت أصابعيما إلى البطف 

ي الصغيرة اليائمة والمستاىا بشغؼ، وتذكرتا معًا ليالي االغتصاب السالفة الت
حاولتاىا مع فارس العشيرة )نعساف الزكور( الذي َقِبَؿ أف يموت في السجف عمى 
أف يظؿ حيًا بيف أيدي األختيف وأشواقيما القاتمة، وحيف ال مستا وتذكرتا، غرغرت 
في عيونيف دموع متماثمة ثـ زفرتا معًا زفرتيف موحدتيف، وىما تتأمبلف اليواء 
بحزف، وقد تجرأت عبمة فانتزعت كفيا الجاثمة عمى بطف فالنتينا وقربتيا مف 
بطنيا لتبلمسيا وتفركيا بقوة عسى أف تحرؾ فييا عوامؿ الفقداف والجدب القديـ. 

 ثـ التفتت إلى أختيا عاتكة وقالت بعد أف تأممت االجتماع بعينييف زائغتيف.
اقمبي الجّرة عمى مؤخرتيا، تصبح البنت مثؿ عمتيا، ثـ انخرطتا معًا في  -

اء العميـ،ولـ تتوقفا إال عندما صرخت فييما الجّدة صوتًا، أفمح في ردىما إلى البك
الحضرة... وقبة البطف الغائمة ثـ نظرت الجّدة نائمة إلى األعالي.. ولمحت 
السماء وقد تحركت فييا الغيـو والعوامؿ وتذكرت بطنيا الميت وخطوط الوحشة 
والرماد عميو. وصاحت: يا رَب أعدني إلى الزماف الذي أفمت مني... ألرتكب ماال 

 طاقة المرأة عميو.
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 ثـ قعدت وسألت المتحمقيف حوؿ كبلميا : مف الذي جعمني جّدة؟
 العمر الطويؿ والتجاعيد... قالت عبمة: -
 احتراـ الناس والعشيرة لؾ، قالت عاتكة وراديوا الترانزستور في حضنيا،  -
 قالت الجّدة نائمة: -

 ذي ولدت البني عواد أبنتو فالنتينا.صرت جدة مف اليـو ال
ىذا صحيح، لكف ما ىي مناسبة ىذا الكبلـ وما دخؿ فالنتينا قاؿ الجد  -

 )حميد السمني(  مغتاظًا،
 فالنتينا حامؿ.. قالت الجدة نائمة موضحة -
فالنتينا حامؿ؟ زوج ابنتو ىذا المغضوب عواد وما أخّبرنا.. قاؿ الجد  -
 مستنكرا 
 فالنتينا حامؿ مف غير زواج، قالت الجدة نائمة موضحة ومرتبكة. -
سأؿ الجد بعصبية مف غير زواج ... كيؼ؟ وىؿ صارت مريـ العذراء  -

 حتى تحمؿ مف غير زواج.
 قالت عاتكة:

 أبدًا... تعرفت إلى شاب.. وحصؿ معيا الذي حصؿ. -
 قالت عبمة: يمكف الممعوف ىددىا: ثـ اغتصبيا. -
 أر الجد: فخافت األغناـ في الباحة الخمفية لمدار.ىددىا؟.... كيؼ؟... ز  -
أجابت عاتكة ربما قاؿ ليا ستتصبحيف مثؿ عمتيِؾ عبمة وعاتكة إف لـ  -

توافقي وتستممي فانكسرت نفس المسكينة واستسممت لمتيديد . ثـ قر بت الراديو 
 مف أذنيا لتتأكد اف كانت عادت إلييا الحرارة

سأؿ الجد بعد صمت طويؿ: .... وأبوىا عواد أفندي الذي غير اسمو  -
 وذمتو ماذا فعؿ؟

طمب مف ابنتو أف توافؽ عمى الزواج مف الشاب.. حتى ال تصير فضيحة  -
 ويولد ليا أبف ىو في عرؼ الناس أبف حراـ.

قالت عاتكة بعد تفكير عميؽ: وما ذنب الطفؿ الصغير حتى يكوف ابف  -
 مف ارتكب األخطاء. حراـ، أوالد الحراـ ىـ األب واألـ.. فيما

عند ىذا الرد، نيض الجد مستندا عمى أكتاؼ المريديف حولو، ودوت في 
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الباحة المرّبعة صرخة اهلل أكبر... ثـ دخؿ الجد إلى الغرفة القبمية... وانفرد فييا 
بروحو وعمره الطويؿ... ثـ خرج ببيانو إلى األمة والعشيرة والناس، وقد تضمف 
البياف )رغـ تدخؿ الجدة الجديدة نائمة، لتخفيؼ الميجة والشروط( إعبلف الجياد 
المقدس، وفرض الحصار عمى بيت االبف باالعتماد  عمى مجموعة يتـ اختيارىا 

 مف صفوة شباب العشرية المتشدديف مف أجؿ إنجاح الحصار،
ثـ جاء القرار الثاني، ويتضمف قطع المعونات وفرض الحصار االقتصادي 

أدخؿ الذعر إلى قمب الدكتور عواد، وزوجتو كاتيا، وابنتيما،  عمى أسرة االبف، مما
وقد جاء في حيثيات القرار الثاني، إيقاؼ تدفؽ المواد التموينية الدائمة، مف حميب 
، والتوقؼ عف دفع المبالغ النقدية شيريا والتي كانت  ولبف وجبف وسمف ولحـو
الجدة نائمة تقـو بتقديميا سرا إلى الدكتور االبف... ألنو دكتور في النقد األدبي 
والعمـو اإلنسانية يا حسرة وليست لو عيادة وال مشفى . مثؿ بقية الدكاترة 
الطبيعييف. وىو يفيـ في رفع الضغط وال يفيـ في قياسو . ثـ ُضِرَب الحصار 
بسرعة قياسية  ال تخالطيا الرحمة واالعتداؿ. لذا فاف الذاىب إلى حي الشيباء 

مف( وما حوليا، يرى فيما يرى النائـ واليقظاف رجاال ممثميف قرب فيبل )التضا
يرتدوف )جبلبيات واسعة( وعمى رؤوسيـ لفاحات ممونة، تغطي معظـ وجوىيـ، 
وتترؾ المجاؿ واسعًا لعيونيـ لتركيز الرؤيا واالنتباه، مما يعكس حالة التأىب 

 والمزاورة والتيديد.
أما عمى الجبية الثانية ونتيجة النصراؼ  الرعاة والحبلبيف لحراسة الفيبل 

 وحركة الجنيف. 
فقد امتؤلت ضروع األغناـ بالحميب ثـ تجبف الحميب داخؿ الضروع وما مف 

 يد تمتد لمغوث والنجدات،
ويا أمي.. صاح الدكتور عواد... أنو يتدفؽ ويقصد بذلؾ نير موسكو...  -

يممح ساقي ابنتو  إذ كيؼ وبعد عشريف مف السنوات خطرت ببالو الذكرى... وىو
كضفتيف ممدودتيف... وقد اعتمتيما بطنيا الصغيرة المكورة مثؿ بحيرة بعيدة ال 

 ترى...
أنو الثمج وأيامو... ويا ليتني حممت النير عمى كتفي ومضيت... ويا ليتني 
لـ أكف عبدا لحرؼ العيف، ىذا الحرؼ الذي ابتميت بو فانقطعت عف الرؤيا... 

 حرؼ مكور مثؿ بطف صغيرة وابنة المعة ورأس عنيد....
في البرىة األخيرة لوداع النير تمنيت  أف أحممو معي... لـ أكف في ذلؾ قد 
وطدت عبلقتي بالسيدة الفودكا.... التي يؤكد الكثيروف بأنيا الشيء الوحيد الذي 
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يمارس سمطتو منذ القديـ . والسيدة الفودكا عندىـ أقوى مف الحزب ومف المكتب 
ف نير موسكو. وىي تتدفؽ دوف أف يخالطيا الرصاص والجنود السياسي وم

 الغائبوف. ولكنني... ولكنيـ يريدوننا أف نموت جوعا، وىا ىـ يحاصروننا.....
البنت ممنوعة مف المغادرة حتى الزواج أو اإلجياض، والحصار االقتصادي 
مضروب فبل مواد غذائية وال لحـو وال جبف وال لبف وال حميب، وقد انعكس ذلؾ 
بشكؿ فاضح عمى محتويات البراد فصار مثؿ موسكو صغيرة دوف أغذية ودوف 
نير ودوف ناتاشا... وماذا يمكننا أف نفعؿ .. صرخت بزوجتي كاتيا وابنتي 

 عمياء..
صاحت كاتيا... غدا سأذىب لمقنصمية الروسية عند طمعة المحافظة  -

 وابنتي لموسكو. ألطمب منيـ التدخؿ لكسر الحصار، بعد ذلؾ سأذىب أنا
لف أذىب إلى موسكو صاحت عمياء... سأظؿ ىنا وتابعت الضغط بكفييا  1

 عمى الجنيف كأنما لتحميو،
 طيب وافقي عمى الزواج مف عامر، فيو يحبؾ ويريد الزواج منؾ -
 لكنني ال أريد الزواج، -
 أال تحبيف عامر، -
أحبو، ثـ بكت لممرة الثانية في حياتيا، المرة األوؿ كانت عند والدتيا،  -

وسالت الدموع إلى صدرىا ووصمت إلى بطنيا المكور أماميا وأمامنا وأماـ اهلل 
 والعشيرة
تحبينو وال تتزوجيف منو صاحت األـ، وال توافقيف عمى الذىاب معي إلى  -

موسكو، صاحت أألـ مرة ثانية... لماذا.. صاحت األـ مرة ثالثة... ثـ خبطت 
حوف عمى  الطاولة، لكنيا لـ تجد طاولة... ففعمت ذلؾ بقبضتيا كما تفعؿ بالص

عمى ركبتيا . ثـ نيضت بقوة بعد أف منحتيا قبضتيا المشدودة إحساسًا بذلؾ، 
 ًً يجب أف توافقي عمى الزواج مف )عامر( تابعت األـ، حرؼ العيف يتدخؿ أيضًا
ليزداد سوء الفيـ، يتدخؿ ىذه المرة في اسـ وشخص العاشؽ الولياف الذي اقتحـ 

 البنت واقتحـ حياتنا ثـ أقحمنا في الحصار.
 ال أريده صرخت اإلبنو : أنتـ ال تفيموف... -
 ما ىي األسباب سألنا معاً  -
أنتـ... والجدار، ويد الرجؿ الممدودة بحثًا عف أشياء ال أعرفيا، أحسست  -

 بالدـ، وبأنني أف لـ افعؿ سأموت،
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وف صعبة فأنا أقترح عميؾ  ما دمت تعتقديف أف حياتؾ مع عامر ستك -
 اإلجياض 

اإلجياض ال... صرخت كاتيا.... ىذا االبف ابننا ويجب أف يعيش، وىكذا  -
وجد األب واألـ والبنت والروح القدس التي تتحرؾ في بطنيا، أنفسيـ جميعًا في 
الطريؽ المسدود، فاإلنذار الذي وجيو أركاف األسرة والعشيرة واضح وعنيؼ 
جبلء المحتميف، عندما دخمت فالنتينا إلى  ويتضمف المطالبة بإخبلء المنزؿ وا 

 غرفتيا... وباعدت ما بيف ساقييا.. تذكرت الشرشؼ األبيض،
ولـ تتمكف رغـ الجيد الواضح مف تذكر سوى نصؼ وجو عامر..... ربما 
آلف النافذة المطمة عمى الحديقة لـ تكف مفتوحة عف آخرىا... وكاف الضوء 

شياء ظبلال جميمة توىف المخيمة، فبل تستطيع عمى تذكرىا المنبعث يعطي لؤل
 كاممة.
الذيف نحبيـ نتذكر نصفيـ ... قالت عمياء في نفسيا ثـ نيضت...  -

وقعدت عمى الكرسي .. وفتحت ساقييا مرة ثانية.. كاف قربيا القانوف الروماني 
 وفي رأسيا جدار كبير دوف سماوات وشراشؼ.

... ثـ ضحكت .. لقد اضطرت في األياـ األخيرة أف ترسؿ لعامر 
الصندويشات بعد أف ضرب الحصار ىو اآلخر عمّي وعمى البيت، قاؿ بأنو 
سيفرض عمي شروطو بيذا الحصار وسيتزوجني غصبا عني... عقمو صغير... 
لقد تزوجني مف زماف وقد أظير في حصاره ىذا جمدًا وصبرًا فمـ يبارح الدرج 

ودة التي تسممت إلى عموده الفقري ...  لكنو اضطر إلى المؤدي إلى بيتنا رغـ البر 
المغادرة بعد أف أحسست بو الميمشيات التي تضرب حصارىا عمى بيتنا.. واعتدى 

 عميو أحدىـ...وىدده آخروف
أمي قالت لي تزوجيو، أحس بأنو أحسف مف والدؾ، وستكونيف أسعد مني،   -

لكنني غضبت.. كنت أشعر أف والدي ىو والدي وأنا أحبو رغـ كونو ال يحسف 
اختيار الزوجات وال األصدقاء، عندما حدثني والدي عف حياتو في موسكو، سألتو 
مستغربة لماذا لـ يطمؽ عمّي اسـ ناتاشا... لكنني فيمت لماذا لـ يفعؿ، وقد كمفني 
ذلؾ أف أقرأ كؿ ما وصمني مف كتب تولتسوي . ثـ خطر ببالي أف أطمؽ عمى 

.. عمى اسـ صديؽ والدي، فما دامت  ناتاشا قد أحبت عدناف، الجنيف اسـ  عدناف
فما الذي يمنع مف أف أحبو أنا أيضًا. وقد راودتني ىذه المشاعر دوف التفكير في 
المستقبؿ. أو الزماف الذي يمكف أف يكبر فيو صغيري ويحب  فتاة مف ببلد بعيدة 
التقدر عمى نطؽ االسـ. ثـ تبكي وىي تحاوؿ جاىدة أف تمفظ االسـ العجيب كما 
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 فعمت ناتاشا.
والدي حاوؿ التدخؿ بيف الميميشيات وبيف عامر خبلؿ االشتباؾ، وقد  -

صرخ أحدىـ بوالدي قائبًل : واهلل لو لـ تكف ابف الحاج، لمسحنا األرض بيذا 
 البندوؽ، ويقصدوف عامر، وقد وصمتني بعد المعركة رسالة مف عامر

البف الذي يولد وينمو بعيدا عف والده، يموت( وقد بدأىا بيذه المقدمة :) اف ا
ثـ قاؿ عني بأنني فتاة رديئة رغـ البريؽ الذىبي لساقييا، وأف االبف الذي ستمده أـ 
مثمي سيكوف عظيما، ثـ تحّدث عف البرد وبأنو يخرج إلى السطح ساعات طويمة 
ليتذكر  أيامنا األولى والسماء والشراشؼ والبرد الذي ال يحتمؿ . ورغـ ذلؾ 
ال  استطاعت بطنؾ أف تفعؿ ىذا الشيء العظيـ وتنتفخ والبد مف اليرب معو. وا 
فأف الحرب قادمة ال محالة ولف تنفعؾ العشيرة وال البداوة وال الرعي، وقد قررت أف 
أحرؽ منزلكـ العامر حتى تتصاعد ألسنة الميب وألسنتكـ وال يغيثكـ أحد، وعندما 

إليؾ بعد أف أصرخ صرخة أزلزؿ فييا  ستصمني أصوات االستغاثة سأركض
األرض ثـ أىجـ عمى النيراف ألنقذؾ ولنحيا بعد ذلؾ حياة جديدة دوف بيوت 

 وجدراف وحضارات.
والدي موافؽ عمى زواجي منؾ وقاؿ بأنو سيكوف سعيدا بزوجة ابف مثمؾ، 
أمي قالت المرأة التي تسّمـ ماء وجييا لرجؿ قبؿ الزواج، مكانيا خمؼ الجدار، 
وعندما أوضحت ليا أنيا ىي خمؼ الجدار أيضًا، صرخت في وجيي، وانصرفت 
إلى غرفتيا وذكرياتيا، والدي يقوؿ ليَس المشكمة في أمي، المشكمة في طبقتيا، لقد 
، ويقصد بالعزؿ،  أصيبت ىذه الطبقة  بالجنوف، والعزؿ ىو مصيرىا المحتـو

 العيش خمؼ الجدار.
ؼ الجدار، عدا الجدار ذاتو، واآلف كأنما ال لقد بت أعتقد أف الجميع يعيش خم

 يكفينا ما لدينا... حتى يأتينا جدار العشيرة، لذلؾ قررت الحرب يا ـأ العينيف الوحيدتيف،
أـ العينيف الوحيدتيف:؟ لـ أفيـ قصد عامر مف ىذا الوصؼ، لكف والدي  -

وبعد أف قرأ الرسالة قرر كتابة رسالة إلى جدي يستعطفو فييا ليوافؽ عمى كسر 
طوؽ الحصار الغذائي ويرسؿ لنا المؤف ألف سمعتو ومصداقيتو باتت ميددة أماـ 
ضغط الحاجات والييئات العممية ونظرات األصدقاء. فباإلضافة إلى ضغط 
الحاجات صار الولد في بطني يرفس ويضغط عمي،، وقد توقفت طويبل عند عبارة 

التي حسمت الحرب، ىذه العبارة ىي ) واحدة في الرسالة اعتبرتيا العبارة القاتمة، 
اف الولد الذي يولد وينمو بعيدا عف والده يموت (، لـ أكف معتقدة بصحة العبارة، 
لكنني أعتقدت بقوة المشاعر التي دفعت )عامر( لكتابتيا وأف ىذه المشاعر 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 99 - 

واألحزاف والعزلة مف شأنيا أف تؤثر عمى الجنيف وتعيؽ طبيعتو وطفولتو، لذلؾ 
أخبرت والدي بموافقتي عمى الزواج، ثـ بدأت أحّضر نفسي مف أجؿ الميمة 

 المجيدة.
وألنؾ تبحث عف خاتمة بطولية... ممموءة بالضحايا والشعارات العظيمة ... 
وألف العصر لـ يعد يحتفي بشيء .. قوة التحميؿ والنظرات الصائبة صارت مف 

رؾ،وىا أنت وفي عزلتؾ الماضي، القوة التي تؤدي لموحدة البميغة، ذلؾ ىو مصي
وبكفيف مثقوبتيف، تبدأ الكتابة، بضمائر متعددة، مرة لؾ وأخرى لمغائب الذي 
يتواري فيؾ. وبكفيف مثقوبتيف مف شدة التذكر، تكاد تودي بروحؾ وطبيعتؾ، 
مطوحًا بالحالميف بمعتقداتيـ وأحزانيـ، ثـ تعّرض كفيؾ لممسامير مثؿ أب وحيد 
وابف وحيد، لذلؾ .. تصغي عميقًا إلى حركة األشياء، فربما ىبت مف النافذة 
المفتوحة أنساـ مف طرؼ الحديقة لتحّرؾ الثياب المعمقة لزوجتؾ الغائبة كاتيا، التي 
أخبرتؾ في الرسالة األخيرة كـ تحبؾ وتنتظر قدومؾ إلى موسكو لتعيدىا إلى 

غياب الدواء المرض، ألنيا في غيابؾ ما عادت تحتمؿ الشفاء. فالبيروسترويكا، و 
لى لونؾ األصفر ونظراتؾ الثاقبة،ولكنيا لـ تنتظر،  واألغذية، جعبلىا تحف إليؾ وا 

 لـ تنتظر قدومؾ، لـ تنتظر قدـو أحد... وماتت ىناؾ،
أختؾ عاتكة،  قالت، يرسموف الييود إلى فمسطيف والنساء الجميبلت إلى 
رجالنا ويتركوننا قاعدات في البيوت مثؿ البعير، لذلؾ يموت جماؿ عبد الناصر، 
ويضيع أثر صديقؾ عدناف... ويبدأ صوت الراديو بالطنيف. ولكنؾ تتذكر رغـ 
وحدتؾ، ورغـ تردد صديقؾ األفغاني لمزيارة والتذكير، وحديثو لؾ عف عصر 
النيضة الجديد وبأنؾ إذا لـ تسرع في إعطائو مبمغ األلؼ وخمسمئة ليرة سيضطر 

الدفع لذلؾ تتركو وتذىب إلى خزانة كاتيا  لمتعاوف مع السمطات إلرغامؾ عمى
وتخرج ثيابيا العظيمة وتنثرىا في الغرفة والممرات وباحة الحديقة وتعبر خبلؿ 

 الثياب لتتشمـ رائحة صاحبتيا، التي ذىبت دوف أف تترؾ لؾ فرصة لموداع. 
وعندما ذىبَت إلى أىميا في موسكو وأخذوؾ إلى قبرىا، طمبت منيـ أف  تقعد 
وحدؾ،وقعدت ثـ أخبرتيا بآخر األخبار، وفجأة وبدوف اعتذار تذكرت النير 
فنيضت وىرعت إليو، ورغـ تأخر حصولؾ عمى سيارة أجرة إال  أف حماستؾ لمقاء 
النير ظمت قوية متدفقة، وعندما وصمت وقعدت إلى ضفتو،  اقتمعت نفسؾ مف 

ينابيع وأياـ زمانؾ الذي ييرب منؾ كما ييرب الماء مف منابعو، ثـ تذكرت ال
ذا جفت األنيار في مدينتؾ فأف  الطفولة، وتذكرت األغنية التي ال تنسى، وا 
األنيار في الكتب كثيرة وما زالت تتدفؽ، وتذكرت األغنية التي ربما تمنيت أف 

 تغنييا لناتاشا وأنت نائـ برأسؾ عمى صدرىا . تذكرتيا وبدأت الغناء،
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 أٌها النهر ال تسر
 

 وانتظرنً ألتبعك 
 

 أنا أخبرت والدي
 

 أننً ذاهب معك 
 

 فانتظرنً ألتبعك 
 

 

 أنا أخبرت مركبً
 

 هو ٌا نهر من  ورق 
 

 فتوقف وال تسر
 

 لست أخشى من الغرق 
 

 فانتظرنً ألتبعك، 
 

 

وتحس أنؾ ىذه المرة تغني أغنيتؾ لكاتيا، ويسيؿ النير أماـ ناظريؾ مثؿ 
أنو الرصاص، ويذكرؾ الرصاص شيء كثيؼ، شيء ال يعبأ باألغنية، شيء ك

بالثقوب التي تمؤل صدور الناس، صدر بوشكيف وصديقؾ يوسؼ اليوسؼ وأبو 
فراس الحمداني والمتنبي والحبلج وصدر مركبؾ الورقي، فتنتزع نفسؾ مف سطوة 
الماء  وتمضي دوف أف تقدر عمى انتزاع نفسؾ مف ذكريات كاتيا الغالية التي 
تتدفؽ في رأسؾ مثؿ ماء عظيـ بعد ذلؾ تبدأ اإلحساس بالثقوب والدـ وتفتح كفيؾ 
وصدرؾ، وال ترى شيئًا مف البطولة يدؿ عميؾ حتى وال نظارة بعيدة تتيح لؾ أف أف 

 تمد إلييا يدؾ.
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 آخر األخبار
بعد موافقة عمياء عمى الزواج مف عامر، وتحديد موعد كتب الكتاب، ظؿ 

بنت، والجنيف الُقدس، صحيح أف المظاىر الجدُّ عصيًا وغاضبًا عمى االبف وال
المسمحة اختفت واختفت معيا الميمشياات، لكف الحصار االقتصادي ظؿ 
مفروضًا، فالحدث جمؿ وقاس وال يمكف لعقؿ الجد والجدة احتمالو،  بعد أف تمت 
مراسـ كتب الكتاب، وانتقمت عمياء إلىالشطر الشرقي في  بيت والد زوجيا، أغمقت 
أـ عامر الباب مف الداخؿ بالمزاليج االحتياطية رافضة أي زيارة أو ىواء، وفي 
الغرفة المخصصة لتكوف بيت الزوجية دفع عامر فخذي عمياء عف بعضيما 
وأحنى برأسو عمى بطف زوجتو في ىيئة اعتذار لولده الصغير القادـ، ثـ أخرج مف 

ىمس  لمصغير، عبو عقدا  بالعمؿ في السعودية وقّربو مف فخذي زوجتو عمياء، و 
بيذا العقد ستخرج إلى الدنيا وفي فمؾ ممعقة مف الذىب، بعد ذلؾ بدأ األعداد 
لمسفر لمسعودية لمعمؿ ىناؾ في إحدى شركات البناء والمقاوالت، وبعد سفرىما بدأ 

 الذبوؿ العظيـ يصيب األقرباء والتابعيف وتابعييـ. 
عبمة عمة فالنتينا أسفت لمسفر السريع وقالت ليتيـ أخروا سفرىـ حتى  -

تضع فالنتينا مولودىا ونراه ونرى لونو ووزنو، ألف الناس يقولوف أف أوالد الزنا 
يكونوف في غاية الجماؿ والذكاء، وليتني حبمت مثميا قالت ألختيا عاتكة دامعة 
العينيف: لكنت ىربت بالصغير إلى آخر األرض. ثـ رفعت صوت الراديو إلى 

صوت البكاء العميؽ الذي أحدثو فراؽ ابنة األخ آخر عيار حتى يغطي عمى 
 فالنتينا 
عندما وصمنا إلى مطار الرياض في السعودية اندىشت مف ضخامتو  -

 وجمالو...
ونظافتو، وعندما اقتربنا مف موظؼ تفتيش الحقائب وقعت في يد الموظؼ 
مجمة عربية. وعمى غبلفيا صورة لممثمة مصرية، أمسؾ الموظؼ المجمة وألقى 
بيا إلى سمة الميمبلت، ىذه األشياء الخبلعية ممنووعة ونظر إلى وجيي... 
زوجتؾ مسممة سأؿ الموظؼ زوجي عامر، طبعا، أجاب عامر، لماذا ال تسترىا 

 سأؿ الموظؼ ثانية، 
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 سأشتري ليا عباءة مف الرياض -
 إسبلـ آخر الزماف، -

الميمبلت، خفت أف يفعؿ بي الموظؼ كما فعؿ بالمجمة ويمقي بي في سمة 
فأنا امرأة مف لحـ ودـ وأكثر إثارة مف صورة الممثمة المصرية، لذلؾ ركضت إلى 

 عامر واختبأت في ظمو... ألف سمة الميمبلت كانت واسعة مثؿ المطار.
بعد وصولنا إلى الرياض، اتصمنا باألصدقاء ونزلنا عندىـ عدة أياـ، ثـ 
حصمنا عمى بيت مفروش في الضواحي بعد أف حصؿ عامر عمى العمؿ، البيت 
واسع، ومطبخو واسع، والبراد فيو واسع وكبير، بعدىا حصؿ عامر عمى سيارة مف 
الشركة وبدأنا نتجوؿ في المدينة الكبيرة الواسعة. والشوارع الطويمة الواسعة، الحرية 

 في ىذه المدينة ممنوحة فقط لمسيارات واألشياء المغمقة، لذلؾ يمود الناس بيا.
حياتنا مرحمة جديدة أطمقت عمييا اسـ مرحمة الحظيرة، حيث قاـ  ثـ بدأت في

عامر بجيد ممحوظ في تأميف الكثير مف السمع والحاجات الضرورية وغير 
الضرورية وترسنا البراد باألطعمة، وبدأت أحس بأنني يا والدي العزيز، ويا أمي 
العزيزة دبة قطبية شابة تعيش في الصحراء، وبدأت أشعر بالسمنة السريعة إضافة 
لمحمؿ، ويا عامر أحس بأنني أصبحت مثؿ بقرة، وأخاؼ أف أذبح في العيد كما 

 تقوؿ األغنية.
 لـ يسبؽ ليـ أف ذبحوا أحدًا، -
 ولكنت األغنية تقوؿ: )بكره عيدو منعيده.. ومندبح بقرة السيد -

 والسيد ما لو بقرة... مندبح مرتو ىالشقره.
 وأنت تخافيف مف الذبح. -
عًا... فاألغنيات القديمة .. مثؿ النبوءات .. وىي تبحث عمف تتحقؽ طب -

 فيو.
 أنت تخرفيف. -
 وأصبحت ال تفيمني أيضاً  -
اذىبي إلى زوجات األصدقاء وتبادلي معيـ الزيارات واألحاديث وأشرطة  -
 الفيديو،
 النساء ىنا كميف سمينات وال يمكف التفاىـ معيف.... -
لـ تأِت إلى ىذه الببلد لمتعالي واطبلؽ األحكاـ يرد عامر بعصبية :  -
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 وأشعر بو متعبا ووحيدا،
وبدأت أستغرب ويستغرب الجنيف معي، وبدأت أبكي وبدأ الجنيف يبكي 

 معي...
وأنا أسأؿ، يارب.  ماذا يمكف لدبة قطبية أف تفعؿ في ىذه الصحراء وىذه 

و أفعاال يندى ليا الببلد. سوى أف تأكؿ السمؾ، ثـ أذىب إلى البراد وأرتكب مع
الجبيف، وأنا أتذكر والدي وصديقو، وأمي ووحدتيا، ثـ أفكر باألمريكاف وسكاف 
الببلد، ويا والدي تصّور، مدينة ال يوجد فييا نير، والشيء الوحيد الذي يتدفؽ ىو 

 السيارات، ىكذا أكتب لوالدي في الرسالة، وأخبره عف اقتراب موعد الوالدة.
بعد سفر ابنتيا فالنتينا. دخمت كاتيا  العزلة والمرارة التامة وصارت مثؿ ذئبة  

جريحة تنتظر مف يطمؽ عمييا النار، وقد بذؿ الدكتور عواد جيودا كبيرة إلخراجيا 
 مف العزلة والعواء، لكنيا تابعت ىذه الحاؿ، حتى أصيبت بالذبحة الصدرية....

الة وضرورة البحث وبعد أف تـ إسعافيا نّوه الدكتور المشرؼ إلى خطورة الح
عف أدوية مف أركاف األرض األربعة ومتابعة وضع المريضة الدقيؽ، غير أف 
كاتيا كانت تسوؽ نفسيا سوقا إلى ىذا المصير، فبعد سفر ابنتيا إلى السعودية 
ووصوؿ رسائؿ عف توفر الطعاـ والسيارات وصناديؽ القمامة، وأعواد السواؾ 
صارت تحس بوحشة ىذا العالـ ووحدتيا فيو، وذات صباح انتبو الدكتور عواد 
فوجد زوجتو في الصالة وقد وضعت عددا مف الحقائب الممموءة وأعدت عدتيا 

 لمسفر،
 إلى أيف... سأؿ الدكتور عواد. -
 إلى موسكو. -
 ولماذا إلى موسكو... وبعد ىذا العمر يا كاتيا. -
 ألـ تسمع بالبيروسترويكا، سأعيد بناء حياتي أنا أيضًا. -
 معقوؿ يا كاتيا، بيروسترويكا بعد الذبحة الصدرية. -
اسمع يا عواد .. عبلقتنا ببعض ليست جيدة وفالنتينا بعيدة. لذلؾ اشتقت  -

 إلى موسكو، والغبار ىنا كثير واألدوية قميمة، ولذلؾ سأسافر..
 ولكف األوضاع المادية ال تسمح -
 وفرت مبمغا كافيا وعندي سمسمة ذىبية سأبيعيا -
 وتتركينني وحدي ياكاتيا. -
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 عشروف سنة وأنا وحدي يا عواد. -
 األمر نيائي يا كاتيا. -
نيائي ياعواد، لكف لي طمب. عندما سأصؿ سأرسؿ لؾ عنواني ... إذا  -

ولدت فالنتينا أخبرني برسالة، وال تنسى أف تخبرني عف أحوالؾ، عندما لمحت 
بعمري كمو وقد تكـو في ظيرىا في المطار وىو يبتعد، أحسست بالفداحة، و 

 حنجرتي... وبأشياء كثيرة ترتطـ  وتحتبس وتنكسر.
وفي البيت صرت لممرة األولى وحيدا، في الماضي كنت أشعر بالوحدة، 
لكنني لـ أكف وحيدا، كانت كاتيا وعمياء، ومداخبلت األىؿ، وعامر والميميشيات، 
وحوادث الثأر، والجامعة واألفغاني ، وأصدقاء المقيى، ثـ بدأت أحس بالدـ ينز 
مف كفي.. فأستغرب وأبحث عف المسامير فبل أجد شيئًا، ألـ تحبؿ مريـ العذراء 
دوف دنس، إذف يمكف لمدـ أف يسيؿ دوف مسامير، فبعد الخمسيف والوحدة المضنية 
وغياب كاتيا وفالنتينا، يصبح الكؼ رقيقا والجمد يصير أممسا وتخرج 

أنا أحس بو وبوحدتو، وأشعر بمونو وىو ينز مف  العروؽ،ويسير الدـ وحيدا، وىا
كفي.. الشيء الوحيد الذي يقتمعني مف االنتباه إلى الدـ عندما أسمع صوت 
صحوف كاتيا عمى الطاولة، فأىرع إلى غرفة الطعاـ فبل أرى شيئًا فأذىب لمبحث 
عنيا في جميع الغرؼ، وقد داخمني اعتقاد كبير أنيا موجودة، ثـ ومف فرط الخيبة 
أذىب إلى خزانة األلبسة التي لـ تتمكف كاتيا مف وضعيا داخؿ حقيبة السفر 
فأفتحيا وأخرج ثياب كاتيا الباقية وأعمقيا عمى الحباؿ التي نصبتيا في الغرؼ 
والممرات، وباحة الحديقة، ثـ أحاوؿ المرور مف خبلؿ الثياب وأتشمميا حتى أشعر 

حد الثياب أللمح تحتو ساؽ كاتيا المتجعد بالرفيؼ وبالرائحة ،أحينًا أجرؤ فأرفع أ
وأفؾ أزرار صدر الثوب ألتذكر نيدىا المتيدؿ الذي غادره الحميب، وعنقيا الذي 
ال تستطيع أية بيروسترويكا أف تعيد بناءه مف جديد، ولكنني أحف إلى ىذا الساؽ 
وىذه العنؽ، وىذا الصدر، المتيدؿ، المتيدؿ حتى لتكاد الوحدة والنير  أف ينفرا 
منو، ثـ أعود إلى رسائؿ فالنتينا. وتصّور يا أبي، مدينة بدوف نير، والحرية 
ممنوحة لمسيارات فقط، أشياء كثيرة، غير أنني أقصد أنيـ طبلبي في الجامعة ما 
عادوا يحبوف الكبلـ الواضح والمنطؽ السميـ. ولو كانوا يريدوف ذلؾ لذىبوا إلى 

، حتى الرياضيات يا دكتور، خرجت عمى كميات العمـو لمتخصص في الرياضيات
المنطؽ وأصبحت تعتمد عمى الحمـ، وأكمؿ الطالب كبلمو وىرع إلى فتاة تنتظره 
دوف أف يسمع مني ردا أو توضيحًا.. لذلؾ أنظر إلى كفي وأحس بالدـ، في 
الماضي كاف الطبلب ينتبيوف إلّي ويؤخروف تنفسيـ وسعاليـ حتى ال يضطرب 
انتباىيـ، ويحدقوف إلي كأنما  يحدقوف إلى أيقونة، وينتبيوف ينتبيوف كأنما عمى 
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رؤوسيـ الطير، وعندما أنتيي مف المحاضرة تتبعني زوبعة مف الطبلب والفتيات، 
وعمى وجوىيـ الغبطة والحماسة واألسئمة، كثير مف الطالبات الشابات ورغـ 

ني بالحب صفرتي الغامضة ورائحة السمف والدسـ التي تنز مف عشيرتي صارحن
وباالستعداد لمزواج مني، وقد كدت أف أفعميا، بسبب رأسي الذي صرت أخاؼ أف 
يتحوؿ إلى طاولة مف ضغط ضربات الصحوف عميو، وىا أنا أنتبو وأصغي ألسمع 
الخبطات يا كاتيا، ألسمعيا، كؿ ىذا كاف يحصؿ معي في الجامعة بسبب قوة 
المنطؽ وحّدتو ووضوحو، وىاىـ الطبلب اآلف يضجوف في الدرس، ويحسوف 
باإلعياء وينتظروف لحظة انتياء المحاضرة بانتباه شديد حتى يخرجوا إلى اليواء، 
ليتدفقوا في الممرات مثؿ نير عظيـ، دوف أف يتيحوا لي طريقا لمخروج إال في 
نياية الطابور الذاىب لمحرب، ووحيدا وحيدا دوف انتباه ودوف أسئمة أذىب إلى 

لثاني مف الكمية ألطمب فنجانا مف القيوة وألدخف تبغا قويا غرفتي في الطابؽ ا
نفاذا حتى يغطي بحدتو ودخانو عمى غيـو الوحدة التي تمسؾ روحي، وبعدىا 

 ألشعر  بالدـ ينز مف كَفّي.
في البيت وأنا أتجوؿ بيف ثياب كاتيا وقعت يدي عمى كتاب القانوف الروماني 
فذىبت إلى النجار وطمبت منو أف يصنع لي صميبا عاليا.. ولماذا ..؟ سألني 
النجار باندىاش عف السبب، أجبتو بعصبية، ىؿ سمعت برأس الماؿ، والمؤلفات 
الكاممة، وثياب كاتيا والدكتور عواد، والقانوف الروماني، وابنتي فالنتينا التي تكاد 

 أف تدىسيا السيارات.
 قاؿ :  لـ أسمع. -
و سمفة مع مقاييس الطوؿ والعرض قمت سأعمقيـ جميعًا عميو، ثـ أعطيت -

وطمبت منو أف يستعجؿ في الصنع، وحذرتو مف التأخير ألنني أخاؼ أف ال يظؿ 
عندي دـ كاؼ ليموف المسامير ثـ اتصمت بصديقي السابؽ األفغاني وطمبت منو 
الحضور ألسباب ىامة، وعندما جاء نظرت إليو، كاف رثًا وغريبا، وبعد قميؿ مف 
االنتظار أوضح لي بعنيف زائغتيف أنو قرر أف يتوقؼ عف إكماؿ مشروعو الضخـ 
عف عصر النيضة الثاني بسبب ضعؼ بصره الشديد ثـ طمب مني أف أدفع 
المبمغ الذي استدنتو منو أياـ الحصار . وأنو مضطر لشراء نظارة جديدة بيذا 
ال فالحؿ الوحيد الذي يمنعو مف السقوط ىو الذىاب إلى مدارس  المبمغ وا 

 فوفيف.المك
عند ذلؾ طمبت منو أف يتوقؼ عف الكبلـ وبدأت أحكي لو عف موت كاتيا 
وغياب فالنتينا وفشؿ المشروع العظيـ الذي وضعتو نصب عيني، وأخيرًا ىذه 
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 البيروسترويكا الرائعة،
أستطيع قاؿ األفغاني أف أطمب مف المصرؼ قرضا باسمؾ وأقتطع منو  -

 المبمغ عند االستبلـ.
 أنا موافؽ... ابدأ اإلجراءات فورا، ولكف .. ىؿ نستطيع ىؿ تستطيع،  -
 أستطيع ماذا، تساءؿ األفغاني، -
 ىؿ تستطيع  أف تكتب  تقريرًا، أنا أقصد " عندما ىددتنني بضرورة الدفع.. -

لـ تكف تعني أف تكتب تقريرا ضدي، كنت تيددني فقط مف أجؿ المبمغ.. 
تقريرا ضدي وتقدمو لمسمطات ولكنني اآلف أرغب، أقصد أرجوؾ أف تكتب 

واألجيزة، واألشياء المختمفة، وليكف التقرير حادا وقاسيا وفيو اتيامات تصؿ إلى 
حد الخيانة، ألـ تصمؾ األخبار، لقد ماتت كاتيا وتركت ثيابيا وأصوات خبطات 
الصحوف وعندما تموت كاتيا أشعر بالدـ وبالحاجة الشديدة لممسامير، عصر 
النيضة الجديد يحتاج لؤلنيار، وكتابة التقارير، انتبو، أال تسمع، أنيا تخبط 
بصحنيا ويوجد عندىـ أغنية أسميا كاتيوشا، وىي مثؿ جندي وحيد ذاىب إلى 
الحرب وحولو فبلحات وحيدات، وحوليـ بوشكيف وأبو فراس الحمداني والمتنبي 

رىـ في وامرؤ القيس وأنا وجميعيـ ينزفوف كأنما أصيبوا بضربة واحدة، ،وأخب
التقرير أف يخبروا ابنتي أف تمد ابنيا في بمد فيو ماء كثير، ماء يمشي بحرية مثؿ 
السيارات، ثـ أخبرىـ أف كاتيا ماتت وأف ثيابيا ترؼُّ وأصوات خبطات الصحوف 

 تتصاعد كأنيا موجودة، كأنيا موجودة،
 -انتيت -
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