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ا وشيء وصلت من وميض قليب يتناثر مع كل خطوة أطرق 
ومع انسحاب ..  طورٍ يف نطفة الغروبأول عند ،بساط األرض

 يعلو ها هلاثوصوت ، تسابقينأنفاسيشراق، اخليط األخري من اإل
 أكن مل..  املكتبة اجتهتصوب.  عين ضجيج املدينةصم حتى ،ويعلو
.  أن جمرى حيايت سينحدر إىل جرف ال أعلم كيف أقاوم تيارهأعرف
  ! مجيلة، كنت أشعر بذلككنت

 كالبدر يف اكتملت أشعر أين حىت من خاليل احلب، مير إن وما
 يف وميضه، أقامر القمر كأين يراعة أشابه ،اهليصورة الشاعر اجل
 يف جنح كاملاسة ، املضيئة الوحيدة يف العتمةوأغدوالليل يف حنينه، 

  .الظالم
 ال أستطيع ،يف العادة.  باب املكتبةعند أمي تنتظرين ، السيارةيف

 األطفال كانت جليسة ، صغرييف.  مكانألي مبفردي خلروجا
ال أدرى ملاذا .  تولت أمي مهمة املراقبةت،ترافقين دائما، وعندما كرب

 متنقلة ات وكأم سياجوحياصرونين ، ذا األسلوبأهلي ميقتين
  !تأسرين على الدوام
 وهل غريق؟ مع أهلي يف زمن اإلأعيش أناهل :  أتساءل أحيانا

 هل شاهدين أيب يف أحد أحالمه العرافني؟أقدارنا تتالعب ا نبوءات 
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 هل مث يستويل على احلكم؟ ، على والده ويقتله الذي ينقض،أوديب
 كي ال أنقلب ، أيب بأن يضعين حتت املراقبة الدائمةالعرافنينصح أحد 

  .انقالبات احلياة متالزمة بالدي،على عرشه؟ يف 

 وجاهة لدي، كل شيء من وفرا كان كل شيء مت، ذلكرغم
عة  أسبح يف رغد احلياة، وأقفز من متعة ألخرى، وكل مت،ومال

  !ظلي الذي يقتل حىت ، حتت ضوء أيبتسريأرتكبها 

 خويفْ على املرآة يحاورين للمكتبة، جي الباب الزجاأمام صرت
 كمتسكع هارب من يد ا خجلي أركض بعيدويتركين ،بوجه ساخر

  ..  القدر
 خطوة للخلف، عاد..  توقف،مر من أمامي.. ، حني حملتهتسمرت
 اللحظة كانت بل عابرة،رد ابتسامة  تكن ابتسامته يل جممل.. وابتسم

 القيود كل أمسكتاألكثر صخبا يف حيايت، شعرت من خالها أين 
 نورا اهلواء يف  حويلفناثرت..  وفجراأنفاسي،اليت أطبقت على 

 شياطني اخلوف التي اعترضتين، وألقي بلعنتها فدكأين أص.. وحرية
  ..بعيدا بعيدا

 ارتباطُنا ليلى وأخيت أنا.. فلسطيين هو ما بكل مأخوذةٌ أنا
 برموزها الفلسطينية، القضية تاريخ درست. فطري بفلسطني
 عن أعرف أَصبحت.. حيفا ابنة أين لو كما وانتصاراا، وأوجاعها

 ما إذا فأنا،.. املغتربات الفلسطينيات صديقايت من أكثر فلسطني
 كأني بنشوة أشعر الفلسطيين، األدب من شيئًا أو قصيدةً قرأت
 إراديا ال لدرويش، كتابٍ قراءة من أنتهى حني.. الشكوالتة أتناول
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 ساحة يف بذورا أنثر كأني زفريا، وأطلقه طويلًا نفسا آخذ مث أحتضنه،
باريسية واحلمام، بالعصافري تعج يل ويقول قريب احلمام وحيط فيطري 

"مين أنت.."  

 صديقايت صابتينأ.  ارتياد املكتبة بشكل دائماعتدت أنا
مل . األقالم تكدس و، وشغف األوراق، القراءةبعدوىالفلسطينيات 

مل .  ليلىأخيت غري ،يكن أحد من عائليت يشاركين هذه االهتمامات
املنهج الدراسي رج خاايكن ألحد غريها أدىن فضول لكي يقرأ كتاب 

 اليت أستنشق منها ة النوافذ الوحيديكانت الكتب ه. املقرر عليه
 ال نذ م، بعيدا عن حالة احلصار التربوية اليت فرضت علي،واًء نقياه

  .. أذكر
.  باملطلق ختيل حيايت بدواستطيع الفكرة اليت ال أهي -أخيت– ليلى

 كفيه على الضغط فيه عن البيت، يضرب امللل وتغيب اليوم الذي يف
أبيه  ر ويهامجين كرجلٍ يأخذ ثأكبته، لينفض عن نفسه غبار ،بعضهما

ال أحد يف دنياي غريها تغدو شتائمه يل .. بعد أربعني عاما من ضمره
  .ثلجا على مجر قليب

أجدها ..  يف قليبودها هي أمي وصديقيت، وال أحد يساوي أخيت
  . يف مفردايت، تستحضرها قوى عقلي كرامة لنجواه عندي

ة وقتما كنا نغين معا شار..  كما لو أنه اآلنحساسي، تفاصيل إأذكر
 دورها يف غناء ي حني يأتصوا أذكر، "أنا وأخي"املسلسل الكرتوين 

..  بسام، لن نستسلم لآلالممعطاًءلو سرقت منا األيام، قلبا : " مقطع
لن  " لنصرخ سويا بفرحٍ، يستفزينكان صوا".. لن نستسلم لآلالم 
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 وأمي ال تكف عن ن،منذ ذك احلني وحىت اآل". نستسلم لآلالم
  . صوتكأخفضي: لك النصيحة اليت كانت أول سجين بتزجري

  ! كان هناك أحد يعرفين أكثر من نفسي فهي أخيتإذا
 غاييت من الذهاب للمكتبة، فقد أخربا -ليلي– تعرف كانت

 ، الذي يعمل باملكتبة،صديقتها املقربة أن الشاب الفلسطيين نبيل
هاب للمكتبة  قليب للذهفتوأنا يف األصل ي..  كبريدمعجب يب إىل ح

  . ولو مصادفة من بعيده،كي ألقا
 عن الرجال متسق معها حديثي.  كثرياعنه تناقشنا أنا وليلى 

 شامل بتحليل مث ، العلميةدرجته أولية لثقافته وبدراسة بدأجدا، ي
 االجتماعي واملادي، مث وضعه و، مث جنسيتهفيها، عاش اليتللبيئة 
 الذي يرتديه موائم مع باقي مالبسه ه إذا ما كان حذاؤوحتديداأناقته؛ 

كنا نكره جدا الرجال الذين يرتدون نفس احلذاء على كل .. أو ال
  !مالبسهم 

 كان الرجل إذا..  ولدينا نظرياتنا اخلاصة، مولعات باملوضةحنن
 نظيفًا ومناسبا لنمط لبسه، إذن هو بالضرورة هيهتم بأن يكون حذاؤ

 بتناسق بدًء حذائه،يت تسبق ارتداء  األخرى الالتفاصيل افةمهتم بك
 نظافة و اللحية ذيب والشعر ترتيب إىل ، إىل العطر، ثيابهألوان

  !االبتسامة ونضارة.. األسنان
أنا وليلى قد قمنا .  وأنا أتبناها كليا، غريبة، لكنها ناجحةنظرية 

وقد كان ينجح يف ..  نبيلشخصيةبدراسة تطبيقية ملعظم نظرياتنا على 
 باستثناء حديثه العذب مع زبائن املكتبة من النساء ، الدراساتمعظم

 لكن كان يسعدين أنه مل ،كان يغيظين حقًا هذا الشيء!  بال استثناء
  !.يكن خجولًا إال معي
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أخطو خبوف على أطراف .  أستقبل هذا الصباح، ترددعلى
نب  جباء زجاجة املا، غضباجمرالشمس تز.  املللألحتاشى ،الروتني
أسرف أكثر من غمضة يف .  فارغة، دب جيلس فوق صدريالسرير

 كي أظفر بصباح ،أحتاشي فريوز..  بأول قطعة موسيقية أمسعهالتفكريا
 ال ،نعم! اهلاتف احملمول.  من القهوة أعددت الزجنبيلبدال.. خمتلف

  ! الكهرباءمنفذ أضعه يف أنبد أن بطاريته فارغة اآلن، نسيت 
..  ا أنف الصباحأخدع من سوقٍ شعبية  عطر رخيصةزجاجةُ

 لُ أتأمل حساب حبيبيت اليت تسكن يف مكان ال أص،أفتح االنترنت
  ..".يف أمل.. "  مث أُعد قهويت وأستمع لفريوز،ألعن حظي.. إليه

 ابتساميت الساخرة دائما حني أنصت هلذه األغنية، ويبدأ أتدارك
  ! منت الروتني وينتقل من األطراف إىل،يومي على حني ملل

 معىن وعنكنت أحبث عن التغري، .. سنني غزة منذ تركت لقد
 خارج منظومة الظلم السرمدية اليت تعيشها ، الوجودألجبديةآخر 

 أكرب مبساحة وأحظى أن أرى شوارع خمتلفة، أريد.. مدينيت الصغرية
- مصادفة توقعين يف شباك حبيبة عنأحبث .. حتركايت وحرييتحلدود 

 أريد.  يبمير الذي يعتريين وال حلياة عن شغف اأحدثها - ة صديقأو
ال أريد البحر ..  نظرنا على الطريقتقاطع إذا ما ، يلبتسموناملارة ي
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 وال لعشاء ال لللتأمل، الشاطئأريد .. السهرمالذي الوحيد لرذاذ 
 وال لكل تلك األنشطة اليت ، ملمارسة الرياضةوال ، للفطوروال اءالغد

 القاهرة ساعة زحامه يشبه يف ، ناد شعيب كبريوكأنه بحرالحيتضنها 
  !الظهرية
 ، على ضفاف خميليت صغرية خيمةيف  خطيئة هيئةعلى احلب أجرب

 ضاقت، الدنيا هذه. الشفاف وقعها على ضمريي منكي أخفف 
 أن يكفي.. الزجاجة عقر يف إقامتنا وأعجبتها حلقاا، ضيق وأعجبها

  ..أمل من تبقى ما على له أقضي كي ن، اآلمعي أي أحد جيلس
رحيلها وضعين بني بنيان خمجل مرصوص . حبيبة أمجل غزة يف تركت

 جيوز له أن يبكي من أجل امرأة؛ بل صرف الحويل، أنا الرجل الذي 
ال يفترض أن حتب .  املدينةأوجاعسخرية أن تفكر باحلب وتنسى 

 ال ة على كف يف غزاحلياة. وأنت يف أي حلظة قد تتعرض للموت
  . الوحيد أن يلطمكشغفهيصفق لك؛ لكن 

 واليت راح فيها ،2008 غزة احلرب األوىل عام يف  شهدتلقد
 ذه ،نعم". شهد" من بينهم حبيبة عمري ، شهيد1500حنو 

ليس كل الشهداء حيملون . البساطة حتولت حبيبيت من روح إىل رقم
  .لسالمأكثرهم حيملون األحالم، وحيلمون با.. السالح

 وأخذ باإلزميل ، نسي آدمييتا وقع اخلرب جيدا؛ كأن حناتأذكر
-  كالغبار عن دمي املتناثر ويقول ينحت من شبايب كهلًا، والسكني

 سأكنسه حني أنتهي من ،ال بأس: - اإلزميل يف جسديضربات إثر
 مل.  يف صدري أحس على الدوام بأملٍصرت وأنا يومها، من. صنمي
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 شراء و،توفري الطعام: الكل مشغول مبا هو أهم.. يبالِ أحد بكسريت
  ! احلرباإ..  ومتابعة األخبارحملروقات،ا

!  جلنازة حبيبيت؟أذهبأ.  أستطع اخلروج ألداء واجب العزاءمل 
مث .  من شارع لشارع مبثابة التهلكةالطريق وسلك يتوقف، ملالقصف 

 على االيت أن ، أقول أنا حبيب ابنتكهل نفسي لوالدها؟ أقدممباذا 
 ذلك احلني نفعل املستحيل منذ حننعالقة معها منذ أربع سنوات و

  !عرف؟كي ال ت
 صرير أسناين يقاعكان إ.  يومهاإال أفهم معىن الدموع الساخنة مل

 أشغل بايل بصوت خفافيش االحتالل اليت تدنس مل. هو كل ما أمسعه
ا أحتطب دمعي من  وأن، مل تؤرقين رنات األخبار العاجلة،زرقة السماء

  ! وأمللم حزين من هناك،هنا
..  وأغلقت الباب على ظلميت، مفلوج الصدر إىل غرفيتخررت

.  أيام احلرب أكتبطوالظللت . ذلك اليوم كان أول يوم أكتب فيه
 أكرر كتابته على ظللت  فقد ، حىت اآلن أول سطر كتبتهأذكر أنا

كواي تلك إال اهللا؛  يف شاب أستطع أن أخطمل وقتها.. أياممدار 
  :كتبت
 أوعييت. شريان أكربِ يفمذبوح .. إين مكسور يا اهللا..  اهللايا"

 وأورديت ،وطين يوجعين..  أضالعيك تفتأضالعي.. تشهد آالمي
  ". وأحزان النايالفقد مجرتسكب يف قليب 

ال أصوات الصواريخ، وال .  ال أفعل الكثري يف احلربكنت
اليت استمرت ألكثر من شهر تشغل بايل، صراخ الناس، وال العتمة 
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 كنت-  أيب وأذهب لشراء اخلبز زوجة لرغبة أمتثل:  أفعلهاأشياء أربع
 مث - أحظى بربطة خبزحىت ، املخبزأمام طويلة ساعات واقفًا لظلأ

  .وأكتب أبكي، أقرأ،

 كنت منكبا على نفسي بقراءة القرآن، مثلي مثل كل أولئك لقد
كانت ..  مل أكن متدينا أبدالكين. م للسكينةالذين جيدون فيه مالذه

قراءيت للقرآن مبثابة املفتاح الذي فتح خزان املفردات املطمور يف 
 أمدد فيه سريورة ، كان سببا يف أن أسلك الكتابة طريقًاوالذيذايت، 

 اسم حتت اإللكترونيةأنا اآلن أكتب يف العديد من املواقع . أحالمي
  .مستعار

 الذي كنت أقف مذهولًا أمام ،يعود لقراءيت القرآن ذلك الفضل كل
 والثقة بالنفس يف إدارة الكتابة، القرآن علمين. تعبرياته ومجله الرصينة

 حيايت طوال و،كنت يف السابق أتلعثم بالكالم حني أحتدث. احلوار
.  أن أرفع يدي لإلجابة على أي سؤال يف الفصلخجلتالدراسية 

 يكون، واالستقرار الذهين والعاطفي يف القرآن االطمئنان كعلمين
 والسكوت، والرزانة يف احلديث الرجاحة على دربينكيف يسري، و

 شعر أكنت! الرمحن كم توقفت كثريا عند سورة أذكر. ويف السكون
كان .  السورةهذه يف اآلن الذي أقرأ وحويل وجود اهللا قريب بعمق

 وبني احلروف  خيلق بيين،جتويد حرف النون فيها مثل حليب األم
  ! وال املراؤونالشيوخ ال ه صفاءس ال ميسمعقما ا روحانيارتباطًا
 فالكتابة ؛ ألمحي ذهين من التلف، أكتب وأقرأ كل يومصرت

أمجع كتابايت يف . ن نفعا للهاربني من األحزااملالجئوالقراءة أكثر 
 عندي حمصول صار و، وتنوعت،تكدست عندي نصوصي.. ورق
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 هي األساس - الكتابة جانب إىل-كانت القراءة . تكبري من املقاال
 جتدها بعد ، أمجل أن تكون لديك فكرة يف الصغرما. الذي يصنع لغيت

كانت هذه . فيلسوف أو عامل أوسنوات مطروحة من قبل شاعر 
 ثقيت تزداد.  بذرة الكتابة يف داخلييروي مبثابة املاء الذي املصادفات

 الذي الشيءهذا .  أو عامللسوفلفي بفكرة تشات كلمابنفسي 
 رغم -نحىت اآل-لكين . ألكتبه كثريا أشعر أن لدي شيئا جعلين
 ومينعين أن أمسي ، ما زلت على يقني بأن هناك شيئا ينقصين،كتابايت

  !احلب:  ملهم املبدعنيهو وأالنفسي بكاتب؛ 
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 ن عشري-تقريبا– يعمل يف مدينيت منذ ، فلسطيين مغتربكان
 حياته ويبدأ ليستقر ، حيث هاجر والده من فلسطني إىل هناا،عام

  . مع واقع بعيد عن أرضه،وتعليمه
 اللوايت ايت وصديق، خالل زمياليت الفلسطينياتمن-  الحظت

 لدى معظم ا هناك شيئًا مشتركًأن -درسن معي يف املدرسة
 الشباب ظممع يف أن يكمن ،الفلسطينيني املغتربني يف البالد العربية

 كما يتحاشون ، ويدرسون يف آن واحد، يتحاشون املشاكلملونيع
 الة مجيعا مسام يشتركون ويف ، جداعمليون.. احلديث عن السياسة
 تطاردهم يف كل البالد العربية؛ لعنة نةهناك لع.. احلزن حتت عيوم

 أكن أعلم مل. يف كل سنة تتجدد معانام بشكل مضاعف.. اإلقامة
  . سأكون سببا يف تضاعف مكيال اللعنة على نبيلأين

 -  أعلمال-أو .. طيب ، ثقافته جيدة، متدين نوعا ما، أخيغامن،
 آخر أن ما بدر منه قضى على املهم،. رمبا ال؛ ألين أشك يف طيبته

 لو رمبا.. ال أظن أين سأغفر له. نفس للحرية كان يتأرجح يف حيايت
لكنه .. ذلك شيئًا من املوقف ألسعف ،كان ما حدث خيصين وحدي

  . الظنبرصاص حيايت مفرداتقضى على كثري من 
يوجعين دائما، إن .. األكرب وأخي مصدر قهري ، تلك اللحظةمنذ

.  ال تكف على أن تراين عارا عليهليتمل يكن بالكالم فبالنظرات ا
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 مظلة ا وكان يقف دائم، رعانا كثريا،أعترف أن غامن ناجح يف حياته
 هو وكان صوريا، كان أمي أيب بفزواج. نا من ضوء أيب احلارقحتمي

  . سندا ألميوكانالوالد يف الكثري من الظروف، 
 مل أنت" من فكرة أن يقال هلا ا لكن لديها رعب، حتبين جداأمي

 تربوا" عار يف جمتمعنا أن يقال ألخويت كان". تستطيعي أن تريب جيدا
  ".على يد امرأة

 ة منذ كان عندي ثالث، انفصاهلا عن أيبرغما  ضحت كثريأمي
قبلت على نفسها أن .  عاما، مل تشأ الذهاب إىل احملاكم للطالقةعشر

 بأن ترغبمل .  مطلقانا دون أن يعلنوا جهرا أم،نعيش يف بيت أيب
  "! املطلقةأبناء "نعتيطلقوا على أبنائها 

منها اجلمال  أخذنا.. ي من أصل بدوهي. مجيلة جدا..  مجيلةأمي
 أصيلة، أنف دقيق مالحمها.  األقلعلى وليلى أنا ،والطيبة املطلقة

 كحيلتان، واسعتانمرفوع قليلًا، بشرة بيضاء نضرة جدا، عينان 
 شفتيها القول بأن يف أمازحها دائما كنت- صغرية ممتلئة وشفاه

 ال ممتلئ، طويل، جسدها صاف العنق.. - نصف جاذبيتهاالوحدمه
 أن أكون نسخة طبق األصل منها، د ألين أكاها، وصفأتعذب يف

  . مرآيتمنأحفظ مالحمها جيدا 
أذكر كل تلك العالمات اليت كانت تظهر ..  كان ساديا جداأيب
 بإحلاق جيد لذة شديدة كان..  وآخرحني بني أمي و وجه عنقعلى 

 يتسبب يف كان حني ، وجههمالمح أنسى ال. بأمي اجلسدياألذى 
الفرح يكاد يتطاير حوله ويدور فوق .. سعادته.. ابتسامته. .هابكائ
  ..  الوجع على حمياهارسمكان يتمتع ب.. رأسه
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 الثقيل ، البلكونةباب بصعوبة دفعت الساعة السادسة مساًء، عند
 بشجاعة مس والذي يواجه أشعة الشلشقيت، يف الركن املنسي املهمل
 حيث من للطقس، ا أوليابار لكي أجري اختدخلت.  العامطوال

 مقتبل الغروب بنسمة هواء يف مدينة عند حتظىالنادر يف الصيف أن 
 أحضرت لذا ، اجلو مقبولًا نوعا ماكان.  حيث أعيش، أكتوبر6

 على كرسي من بقايا األثاث جللوس اارتأيت و،جهاز حاسويب احملمول
  .التسعيين القدمي

 بأن ، يف خميالت الناساملزروعة ةاهلالمي ما زلت أسريا للفكرة أنا
 أن يبدع بالكتابة إال على الشرفة أو على شاطئ ميكنهالكاتب ال 

 عن مبعزل اعتكف إذا أو الكحول، من ا إذا شرب رأو ،البحر
  .بأمجعهاالبشرية 

 خصوصية مثل نصوصي خاصة وكانت لنفسي، أكتب بدأت 
  . وأبادهلا االهتمام،حلبتبادلين الكتابة ا. وامرأته الرجل بني العالقة

معظم .  أكتوبر6 يف ااورة الثانية يف احلي األول من املدينة قطن أأنا
 ال أبالغ إذا قلت ورمبا. املغتربنيسكان هذا احلي من الطالب العرب 

 أربعة و أثالثة..  عشر أشخاص كل من أن جتد مكن من املإنه
 نكثريا عن باقي مد يف مدينة أكتوبر خمتلفة احلياة. بينهممصريني 
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  .القاهرة
 بقايا الذكريات املخزنة على أتصفح وأخذت ، احلاسوبفتحت
 حمبيت، ال لق جف حقد: بدا احلنني يكتب رغما عين ويقول. اجلهاز

هل يستطيع القلب قبول احلب مرتني؟ .. شيء يروي تقشف قليب
 بثالثة.. شهد. اب ال زلت أمتىن أن جييب عليه حظى بإجيسؤال

  صارخاألحبة للشهداء حلننيإن صوت ا!  تختزل مناجايتحروف
  .. جدا يدمي يف الرباري، طوىب للنسيان

 تركت غزة، تركتها وتركت مدمين السلطة يتصارعون على نعم
عزلت نفسي عن .  وما جنا من القضية،فتات ما تبقى من األرض

 أن من أكرب صرت بأنك تشعر عزيزا، تفقد حنيفأنت .. السياسة
  .الوطن مساسرة مناكفة تابعت

 تداخل من ، أردت أن أكتب عن نفسيكلما ال زلت أعاين لكين
يف ..  يف جمازيذاا السياسة تقحم أجديف احلب .. أفكاري واملواضيع

يف كل شيء تقحم ..  يف السفر، يف اخلروج، يف الشرب،األكل
  .لذيت وال تكف عن لدغ ،نفسها كالبعوض

 تكتنفها ، هادئةحياة..  عنهابعيدة نتكا حيايت يف مصر املهم،
 مع الضئيلة بثقافيت فيه أكتفيحىت األكل، . البساطة يف كل شيء

 اجللوس على املقاهي دمنأُ.  مقليةبطاطاالطبخ، مقالة بندورة، و
  . البساطة وراحة البال هناك بعيدا عن زحام القاهرةأتنفساملصرية، 

أظن أن بإمكان أي سائح أن ال ..  ما فيهاأمجل روح احلياة ، مصريف
 إن يف حيام ،احلق أقول.  دون أن خيالط حياة البسطاءايستمتع 
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 ملصر أحبث عن جئت البداية منذأنا . الكثري من ارتشافات السعادة
 ، الوطنية اليت ترهق أمعائيشعارات خارج ضجر السياسة والاهلدوء،

 أن يوما تستطيع نل على يقني أن السياسة فأنا. تأخذ مين وال تعطيين
  !يوال تستطيع أن تعيد يل شهد..  حياها لليمامة بنت كليب أباتعيد

..  ال أستطيع أن أراه بعيون ضيقةين مع الوطن أمشكليت
لكن هل .  اهلروب منه أين ال أستطيع اهلروب من دمييفومشكليت 

 السر يف ؟ بسرهاحمتفظة املادة وتبقى ،ميكن للروح أن خترج من املادة
 ، وشهد متعلقة بفلسطني، حواسي كلها متعلقة بشهدإنروح، ال

 يف كالغبار يتناثرون ، بأيدي حفنة غري مسؤولةلقةوفلسطني متع
  . خمتلف بقاع األرض

 حىت رحلت متداخلتني؛ ما إن  وشهد روحني مدهامتنيأنا كنا
 املقتول وشظايا نصفها املشوه، النصف أنا ،حاليا. ه وتشوتوازيناختل 

تعرفت على شهد منذ كانت يف .  يف كل مواضع جسديجيرحين
 أمام املدرسة اليت سيةاملرحلة اإلعدادية، حيث كانت لدينا مكتبة قرطا

  .تدرس ا
 على تنا من أكثر الناس ارتيادا ملكتبكانت! حبيبيت.. شهد
قلمني .. فتحها دون أن أمقلمتها أكاد أحفظ ما حتتويه أنا. االطالق
 بأسنان، وأقالم حرب جاف أزرق وأسود و أمحر ا منهما واحد،رصاص

 ممحاة األوركيد، صغرية على ظهرها صورة لزهرة مرآةوبنفسجي، 
 الصورة املطبوعة تتغري حىت حركتها ما إن اليت- ومسطرة زهرية،
  . وقلم حربا، فسفوريقلما - عليها

 طالبة يف حت منذ أصب، أبيعها هلاذي هذه األشياء أنا الفكل نعم،
 وهذه عاديت يف ، البدايةيف معها ا نذلًكنت. رسة االبتدائيةاملد
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 حتاسب على مثن أي كانتمل أهدها شيئا من املكتبة؛ .. البدايات
 من ءهذا الشي!  هلافالس مصدر إكنت وبذلك ، تشتريه دائماغرض

  . ال أسامح ا أناياليتضمن األشياء 
 من ترتعج  تستخدم دفاتر احملاضرات يف املدرسة، وكانتكانت

ما .  ورقة100 العلوم اليت جتربها على الدفاتر املدرسية ذات درسةم
 فأرض احملبة فيها خصبة بوب،أمجل أن تعيش طفولة جنبا جلنب مع احمل

من ضمن األشياء اليت ال أدري أي حب جديد .  األيامشرةحتصنها ع
 بعدما عيد ميالدها، خصوصا ذكرى هي ، من ذاكريتحموها ستطيعي
  . هلا حيبصراحةًعلنت أ

 ، على املدينةالرعب بعدما حل ، تقريبا عند منتصف الليلخرجت
 جدا؛ ومترددا مرعوبا كنت. وخلت شوارعها من أي نبسٍ بشري

 األمين ال يسمح بأي ور من هذا القبيل، الوضع كان فوقتها
ا وأن ظالم االنقسام يف أول حخصوص،البالد تلك شهدت فقد لكه 

 يف م2007 عام صيف يف وتنفيذيتني، سياسيتني سلطتنيام نشوء األي
 وكل منطقة منهم حتت سيطرة تنظيم غزة، وقطاع الغربية الضفة

 لظهور أبصرت بداية فقد ،بالنسبة لغزة. سياسي وعسكري خمتلف
 أو ، ال أذكر؛ الداخليةارة منفصل أو متصل مع وز،جهاز أمين جديد

لكن ما .  فال فرق عندي،ك املعلومة تكن مين تلملألكن دقيقًا 
  . بالقوة التنفيذيةتسمى ا أ،أعرفه من رؤييت السطحية لألمور

 القوات جيوبون الشوارع ليلًا كل تلك من عناصر هناك كانت املهم،
 كانت فكرة القبض ،لذلك.  على املشتبه مالتحفظ وتقوم بيوم،
اوأنا عليأكتب على اجلدران ختفيين جد .  
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 مقابل.  املستوى الشخصي والعائليعلى كربى فضيحة نستكو
 رسائل حب اجلدران يكتب بالفحم على شاببوابة مدرسة للبنات، 

  ! عيد ميالد حبيبتهيف
 مرت سنوات طويلة على د وق، حىت اآلن الفكرة ترعبينصراحة،
. تها مت التقاطي متلبسا وقلو أتصور خجلي من نفسي ال. ذلك اليوم

 اليت لن يفهمها أحد ، أيت لوحيت بالكتابات الرمزية،لكن احلمد هللا
  . كالذئاب اخلاطفة أركضكنت..  وهرولت ركضا للبيت،سواها
على فراشي، كانت متددت..  اللصوص بالضبطمثل البيت دخلت 

 كنت حلاف، بأكثر من تلحفت ، تتخبط يف بعضها البعضمفاصلي
 مراسلتها منسي أرجف من شدة اخلوف والربد، أحاول أن أمنع نف

 على ليلتها تفوقت ، هللاواحلمد.  ال أفضح مفاجأيتكي ،على اجلوال
  .إخبارها ومنعت نفسي من التهور ب،نفسي

 بقيت حىت ساعات الصباح..  يف النوم فشلتحماواليت  لكين
 تلك األحداث تذكر.. بأولأوال احلدثمستيقظًا، أريد أن أشهد 

 أشبه مبعجزة ةاعرٍ قدمي مشاستحضار.  قشعريرة يف جسدييبعث
  . أحب أن أجدد دهشيت باملعجزاتوأناخفيفة على العقل، 
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 األعصاب، متراخية أنا. لغتها أفهم ال بعيون أيب يل ينظر ما دائما
 حىت فضول وال األسئلة، أختلق ال. دائما املتوترة أمي عكس على

 من ورثت وقد جدا، باردة أنا. والدي على أطرحها ضرورية ألسئلة
 ، معيعزليت وتبكي وحدي، أبكي غضبت إذا. الطبع هذاوالدي 

 الصف يف أقف الرباكني، هيجان أحتاشى.  سبيل التضامن ال أكثرعلى
  .  حىت يف ثيايب ال أغامر، أسري يف حيايت بني بنياخليارات، لكل اآلمن
رع مدللة أسرية، ال أعرف كيف يلعب األطفال يف الشاربيت .

 العامل ثي بالبسطاء، أبعدين والدي عن أكثر من ثلاالختالط منحرمت 
  .بذلك

 متنعين من الذهاب أمي.  سرا إعداد الطعام من مربييت أم خالدتعلمت
 اآلن تبلغ ،هي سيدة مصرية. مربييت من أقرب الناس يل. إىل املطبخ

 عن كثريا ختتلف ال.. معها شديدة بألفة أحس ا، العمر أربعني عاممن
 خالد وأم أيب، سطوة أمام بالصمود تضحي أمي. علي خبوفها يأم

 أشعر. وقتها نصف على نسيطر نكاد وليلى فأنا بتربييت، تضحي
 مربييت مع عشته اجلميل عاملي..مصر يف للعيش اللهفة من بشيء

  .املصرية
 السبعينات جليل تنتمي اليت الفنية، ذائقتها خالد أم من أخذت

 أتصرفه، تصرف كل أمامها أبرر ال اليت يدةالوح هي. والثمانينات
 الذي الوحيد الشيء. ومها ليست احلياة أن أدرك جتعلين اليت واحلقيقة

 موقف يف أضعها أن أشأ مل. له قليب يلني الذي احلب هو عنها أخفيه
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 الغياب فوق أعيشها اليت الثانية احلقيقة احلب،. والدي مع حمرج
  .ألوهاما أزقة يف املتشعبة والغشاوة
 جدران بني متكلف فخ كل من جناة دائرة والبساطة احلب
 أكره .الشمس ألسنة وحتت العمال، صرخات وفوق الذهب،
 التشبع فوق مسرفني إما حويل الناس. الالمباالة وأحتاشى التكلف،

 من تنبع ال اليت الالمباالة لؤم يف مسرفني أو ،تسيطر عليهم املظاهر
 على كان سواء اإلسراف، يف التنافس مساا نم مدينيت يفاحلياة . أمل

 يف املظاهر بأحسن الظهور يف اآلخرين جماراة. احلزن أو الفرح صعيد
 عن احنرف الكرم.. بالدي يف املعاين تبدل يؤملين كم. الفرض حكم

  .مأساة صارت الالمباالة فحواه،
 عاديا يف فستانا يوما جدا كم وخبتين أمي ألين ارتديت أذكر

 أمي حلزب أيب أيضا انضم ، ليس ذلك وحسببل.  أحد أقاربنافزفا
نادرا ما يتفق أيب بشيء .. كان املوضوع يف أوج جديته. يف توبيخي

عقلي يرفض أن يستوعب ما حصل ذلك اليوم من ترهيب . مع أمي
أنا .  وهيبتها، تلك أشياء ال تغتفرسرة جترح وجاهة األأن! وتوبيخ

. أيب حيب أن يتباهى حببه يل أمام الناس. ابد أقاطع ال نتنوأيب اثنا
 لو ذهبت لشركته ودخل أحد الزوار إليه أثناء تواجدي، ،مثلًا

 حيت ، الضيفخيرجوما إن "  على العسلمسنة" معي وكأننا يتحدث
  !يعود الصمت املريب بيننا

 عالقيت مثل ، املريبالصمت مع أخي غامن حتولت ملرحلة عالقيت
احلدث الذي شكل نقطة .  املكتبةيف حدث ما بعد كذل. مع أيب متاما

  . يف حيايتفارقة
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 وطويت صفحة التلميح يوم اجلمعة ، هلاحبيب مباشرة اعترفت
. املدينة ليله على صيف املساء حني أسدل م،2007- 8-3املوافق 

 وجها باحلبمل أعترف هلا .. خجلي كان مليكي وأنا طوع أوامره
 ذلك يف رسالفضلت إ.  مع الشجاعة معركيتخسرت بل ،لوجه

 ، أكن بطلًامل.  اخلطوةتلك وندمت الحقًا على ، SMSرسالة 
  . على نفسيغم كان أول ضباب ندم يوذلك

 مل أربح نظرة  لكين؛ أين أمهلت عقلي و رحبت قليب وقلبهاصحيح
  . حيبعنعينها يف أول مرة أعلن هلا 

  !أحبك:  هلا يف نص الرسالة كلمة واحدةأرسلت

! يومها التخمينات والتخيالت اليت اخترعتها كمية من هلي إيا
 سمم قبل أن يللقلب ي يأتأنهميزة احلب األول . مهولة كانتبالفعل 

  طفلٍمبميزات ، بريءلقلبٍ يأيت. بالتجارب واألغاين والروايات
  . رضيعٍ

 متردد يف وجعلين الذي جيعلين أبتسم كلما حتدثت عن شهد، هذا
 إذا ما أردت البوح عن يصبحولساين بوزن دب اعالن حيب، 

  .عواطفي
ماذا لو كان اجلوال يف يد والدها، أو :  أفكر و أسأل نفسيكنت
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 أو أختها اليت ال تكف عن كشف أسرارها لوالديها؟ مث بأي ،أمها
   لو أنكرت علي حيب؟،وجه سأقابلها

 لو كانت احلكومة اجلديدة تراقب اهلواتف واجلواالت؟ فقد ماذا
 ند زرعته عصافري احلكومة ع، هذا القبيلنكان هناك هوس م

 متلبسا مبحادثات غرامية مع طالبة بطت إنين ضقيل لو ماذا.. الشعب
   املدارس الثانوية؟إحدىيف 

  ....  تلك األقاويل يتسع التأويل الغزيويف
 جاء رد شهد ، ثانية بالضبط43 عشر دقيقة و 15 بعد املهم،

 ولعشت فص.. ليلة عشتها قبل أن أفتح الرسالة قثوان. على رساليت
  .. يف ثوانهااخلريف والصيف والربيع والشتاء كل

  !ال تتوقف: قالت
  ..أحبك:  هلا جمدداأرسلت

  ! تتوقف وال رب وال ختذل ال: ردت
 للصفر من عدت. مسيتها من نسل لقمان..  حبها والكالممسين

 ووظفتها رتبتها ،عر من القلب أنقى املشاهلا واصطفيت هذا، بعد
  . يف خدمتها إىل اية الزمانوصيفةً

 الكهربائي التيار انقطاع مع اختفت معانايت ، وبالضبطيومها
 معارك وحىت ، غزة من الداخل واخلارجعلى احلصار وخبائث

 أسراب علمين حبها أن أغرد خارج نعم،.. التنصيبالتوظيف و
 للتكيف جلهنمية االختراعات ا وال، يعد يهمين ختزين البرتينمل. املعاناة
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 كل.  يعد يعين يل شيئًامل ذلك كل. ةمع األمل والظلم وقسوة احليا
 فاحلب..  وإن توشحت املدينة باالنقساما،شيء صار يف حيايت هادئ

 ويبعد والسالم، بالسكينة ويباركها ، حياتك وسط النار بردامن جيعل
  . ساخنطة بقصديرٍ احملااملدينةعنك أفكار اهلجرة واخلروج من 

 حبيبيت جاءت.  ال وزن لهيب وقل، توفت أمي بسرطان الدممنذ
 اصار أشد زحاما من الصني واهلند، مكتظً.  ومعىنثقلًالتمنحه 
 الذي كان مقررا أن أرى شهد ، اليوم التايليف. واألحالمباألغاين 

 أين حىت..  كنت أضعف من قشة، حبيببوضوح اعترفت بعدما فيه،
  !  أحب على مضضكأينت نفسي، استغرب
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 الوقت الذي يف ، يتصبب من وجههوالشر أخي املكتبة اقتحم
 أعرف كيف علم بوجودي هناك، وال ال.  سعاديتأوج يف هكنت في

 يعلم بقدومي إىل أحد من فما ، جاء بناء على وشايةأنهميكنين ختمني 
  . يلى أخيت غري ل،املكتبة كي أهدي نبيل يف عيد ميالده

 وينتزع أعمق ، استطاع أن يفترس سروري، حلظةيف لكنه
.  وأحالمها وقصصها الورديةبآماهلا ، حيايت كلهاأجهضلقد . ذورهج

..  حني يرغب أمي وترفضهأيب تشبه وجه ه حنوي ومالمح وجهتقدم
  : يلقال مث اقترب مين و، ولهيل بتقزز يف نبيل وينظر حيدق صامتا ظل

  !" على السيارة يا كلبةارجعي"
كيف؟ !  ذا الوصف أمام نبيلبوقاحة أخي تينينع!  كلبةأنا

 ماذا فعلت؟ أي ، أنامث! كيف؟ بأي حق يقول ذلك؟ حبق األخوة؟
  ؟ الذي حياصرينهذا أي سواد ؟جرم
. صب أخي على صدري مجرا من جهنم..  اآلهات كلها تسعفينمل

 كل! كان جسدي آنذاك هزيل كم. السيارة أقدامي محلتين إىل بالكاد
  . واألكسجني كما لو أنه نفدثقيلًا،شيء أرتديه وقتها كان 

 بالنريان، ئقي حدااشتعلت دمع، عيوين بال-  حلظةيف- طعنت
 وال أكاد أمسع حرفًا مما ، الكرسي اخللفيعلى ال متر، أتلوك الدقائق
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  .يت جبرمية فاحشة يف عرف عائلكتبةخرجت من امل. تقوله أمي
أصبت .  حدث داخل املكتبة بعدما خرجتاذا أن أعرف م أستطعمل

  . حبالة من احلنطة، ال أمسع وال أرى سوى طشاش من نظرات أمي
 ،شعرت بدوخة شديدة.  كرهت كل شيءودمي، جلدي كرهت

 مث مل ،"خبيين: " ألميقلت.  أخي من املكتبة مشتعال بغضبهخرجحني 
  . علي وأغمى ،شعرت بوط شديد.. أذكر شيئًا بعدها
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كنت أحاول أن أجتنب .  قويا لكي أقوى على لقياكلست
 مل يكن مبقدوري أن ؛ أو خجل حد الرفض، يف القلبركود. كعيون

  . أعيشهي الذشعوري هويةأحدد 
 كان مثلما لقد كان لقائي األول بعد الصفر معك فاشلًا، شهد،

 وال ، يف احلبخطاء من األالكثري نرتكب. حمبطًا االعتراف شكل
  .نعيها إال بعد مرور الوقت

 يف درس هلا عزة نفس ال تضاهى، لدرجة أا تكره كوا تشهد،
 حياا منحدثتين من قبل عن مقتها . لالجئني الغوثمدارس وكالة 

 املخطط املدرسي ترتدي زي البأس طالبة بغضها كعن و،كالجئة
.  مدارس الوكالةالباتط واملفروض على ،باللونني األبيض واألزرق

..  على الطالب امينون اليت تكره أيضا أدوات القرطاسية كانت
 وكأنه جرس ا،ترى بشعار األونرو على الكتب والدفاتر شيئًا مهين

  .تذكري بالضياع
 ، سألتها ملاذا تشترين دفاترك وأقالمك من مصروفك اخلاصكنت

كالة للطالب؛ قالت  اليت متنحها الوزمات املستلبينما ال تستخدمني
  : يل

 ويشعرين كأم حيتفون بتشردنا، بالوجع وكالة الغوث يشعرين شعار
 ال أكره شيئًا يف وأنابأين ما زلت أعيش يف مستنقع اليد السفلى، 
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  .أمتىن لو كان هناك بديلًا عن مدارسهم. حيايت قدر الذل واهلوان
 ومتاديت يف ذلك  جائتين يف ذلك اللقاء، كنت أتعمد جتاهلها، بلحني

  : منها وقلتاقتربتلدرجة أين 
  . سأكون معك بعد قليلانتظريين
 أو أرمقها بنظرة مقين لكي ترفت مث التف، عنها خطوتنيوابتعدت

  ! أجدها يف املكتبةفلم ، أضعف تقديرعلى
بالغتا وخسرت املربر، غري عي يف متنخجلي بسبب جمدد 

على مدار . فلة عين فرحل بغ، عزة نفس غرييغفّلت. وتوتري
 وشهد ال ، بشهدتصال بعدها أجريت أكثر من مئتني حماولة لالاليومني
 مع عالقتك يف أفسدته ما إلصالح حماولتك هي الورطة. جتيب

  !نفسها عزة يف جربوا فلسطينية،
 حتل أقساهن الفلسطينيات حني يغضنب، ما أعنفها من لعنة ما

 حاولت. قت يف هذا احلالهللا درك إن غر..  أتعس حالكماعليك، 
.  الفنان اللبناين وائل كفوريغاين أحدىيف مرة أن أمازح شهد يف إ

.. وأرسلته" عم بكذب عليك "أغنيتهقمت بقص اجلزء األول من 
  : بدايتهكان

  فيك، مبوت وال حببك ال" 
  بإيديك، روحي متعلقة أنا وال
  بقليب، وحدك وال

  شريكة، عاشقة 15 شي معك يف بصراحة

 
- 32 -

  متلك حالها والبشعة.. حلوين شو.. حلوين
  "عليك وزايد..أل

 وال تستوعب ال اهلول، أبو متثال إىل ثوان يف شهد حتولت
 على هلا أشرح ظللت. صخرية لكتلة حتوال وعقلها قلبها. تستجيب

. تنادي ملن حياة ال لكن مزحيت،" Messenger "احملادثات برنامج
  .يقول الذي األغنية من الثاين املقطع قبول باستمرار تلغي كانت
  عينيك حياة و بقصدك ما" 

   أنا تسلميلي يا زعليت صرلك شو
   تصدقي ال

  "عليك أكذب عم
 األصدقاء قائمة من حبظري قامت حىت دقائق، إال هي ما مث
 وحني احلظر، رفعت حىت أيام أربعة أذكر ما على بعدها مرت. عندها
  :قالت مبحادثاا بدأت
  ! املزاح سبيل على ولو حىت مبشاعري، التالعب داأب حتاول ال

 تفعل ال. الكربياء فُلك يف تسبح أنثى جترح أن كبرية خماطرة نعم،
 يف ذهبت أنين ولوال. والتربير الرجاء حبر يف تغرق ال كي صديقي، يا

 تعيش الذي الربج نفس يف يسكن الذي صديقي، بيت إىل اليوم ذلك
  .أبدا لكذ بعد رأيتها ملا شهد، فيه

 أنتظر ورد، باقة يدي ويف صديقي بيت شرفة يف ظللت فقد
 حىت الربج، تدخل حملتها إن وما. أعتذر لكي املدرسة من عودا
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 كنت. أراها أن أستطيع كي املصعد على وضغطت باخلروج سارعت
 حىت بابه، املصعد فتح إن ما. وحدها املصعد يف تكون أن اهللا أدعو

 اليت ابتسامتها أهدتين مث قليلًا، صامتا للتظ. وحدها أمامي ظهرت
 الورد، باقة أهديتها. والفرح السعادة من يرجتف جسدي جعلت
  :هلا وقلت
  .ظنك حسن عند سأكون معك، جمددا أستظرف لن آسف؛ أنا

  :وقالت الباقة أخذت
  .بذلك أصلًا لك أمسح لن
  :قائلة وأردفت املصعد، عن قدمي أزاحت مث

  !بفضيحة يل تتسبب ال حىت ا،هن من اذهب واآلن
 واألكاذيب القصص من له أنسج وبدأت صديقي، بيت إىل عدت

 اهتمام تعريه ال واليت شهد، أخت حيب أيضا صديقي.... أساطريا
 ولو حىت أقوله، كالم أي يصدق لكي جاهزا عقله كان لذلك أبدا،
  .الطبيعة قوانني عن وخارجا للعقل مناف كان
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 قليب على الثمينة أشيائي إال معي أحد ال غرفيت، يف نفسي وجدت
 حداد، حالة يف واجلدران الدباديب.. تبكي حايل على وتكاد تؤازرين
 هاتفي بطاريتها، فرغت ساعة أا لو كما مغازليت عن توقفت مرآيت

 يف أمل يل، هوية ال الدبابري، مثل حويل حتوم كآبة غادرين، احملمول
 معديت بشيء، ارتطمت أا لو كما عظامي ،..إرهاق.. تعب أنفاسي،

  .الفور على سأتناوله شيء أي سأتقيأ أين وأشعر تؤملي،
 ذا يكن مل لكنه قبل، من اعتراين لقد جيدا؛ أعرفه الشعور هذا
 مل. أستطع فلم يدي، أحرك أن حاولت. املهترئة نفسييت على السوء

  !يدي يف حملول هناك أن أنتبه
 استمرت أا ويبدو غيبوبة، يف كنت أين أستوعب بعدها بدأت

 على تطغى األمل غشاوة لكن حدث، ما تذكر حاولت. أيام لعدة
 أمس يف كنت. أحدا أنادي لكي بداخلي جرأة وال قلب ال.. الذاكرة
  .وجهي يف غضبه يضخ الذي الوجع صنبور أحدهم يقفل ألن احلاجة

 ويف أصابعها، أطراف على متشي وهي غرفيت إىل أخيت دخلت
 لكن. الشحوب من شيئًا ترمم البتسامة أقرب نظرة الواسعتني عينيها
 األوجاع أرى كنت. عذوبتها خلف واضحا كان ختفيه الذي الثقل
 جبيين، على قبلتها تطبع أن وقبل إيلَّ، للوصول يتسابق خلفها خيلًا



 
- 35 -

 لكت بعد أمامي يتراءى الذى اجلديد الواقع على عقلي بربجمة وتبدأ
    حدث؟ ماذا: سألتها الغيبوبة

 احلكم إىل انتهى األمر وأظن أيام؛ ثالثة منذ غيبوبة يف أنت: قالت
  !وقت أسرع يف بالزواج عليك

 مث واحدة بتنهيدة إال أنبس مل. لونه تبدل جسدي بأن شعرت
  . الشلل من وحالة صدمة يف عقلي دخل ما سرعان

 هو ما ختفي انتك لكنها. الصمت والتزمت ليلى، عيون رمدت
  : قائلة أردفت فقد ذلك، من أكثر

  !البلد من نبيل ترحيل يف تسبب وغامن
 العربية؟ جمتمعاتنا أعراف يف شياطني النساء حنن هل نفسي، سألت

 يكف ال ملاذا بالزواج؟ إال عذا الشيطان روح تنصرف ال وهل
 ذكرت لو وملاذا ودين؟ عقل بناقصات جمالسهم يف ذكرنا عن الرجال

 جمردة مادة أننا على يصرون ملاذا غضبا؟ يضجون الوصف ذا أمهم
  !الروح من

 على صرت أين شعرت بعدما حصادها، طرحت األسئلة تلك كل
  !الظلمات حميط عن يفصلين الذي األخري السلم

  !.. بالزواج عليك حكم
 احلجز حتت إال أهلي بيت يف أعيش أكن مل فأنا علي، حكم نعم

 وداي، جسدي ونضج البلوغ، نيابة على عرضت أن إىل اإلداري،
  ".أميام ملكت ما "بنك يف قيمة وديعة أكون أن أهلين الذي األمر
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  .اآلن لألسربين حاجيت أعنف ما.. أسربين أسربين، أسربين، أريد
 وأنا غامن، صديق العريس رمي،.. رمي: شرودي من أخيت توقظين

 لو نظري، وجهة من لكن ،أقنعك أن ألحاول أخيك، من بأمر هنا
  .لك خريا سيكون الرفض استطعت

 كانت. حضنها يف بالبكاء أجهش الكالم هذا بعد نفسي وجدت
 تكمن أعيشها اليت الوحيد العدالة إن. معي وتبكي شعري على تربت

  .أخيت ليلي أن يف
 يب، أمي يعاير كان أخي أن أخيت من عرفت. صامتة األيام مرت

 وامها دلعي، سبب وأا الئق، بشكل تربييت تستطع مل أمي وبأن
  !نبيل مع عالقة على أين تعرف بأا

 أذهب بالكاد أنا بعالقة؟ يقصدون ماذا! نبيل مع عالقة على أنا
 أقيم كيف. احلارقة مراقبتهم مشس حتت حتركايت كل. وحدي للحمام
  .اهلراء هلذا تفسريا أجد ال أنا عالقة؟
 كانت حياته، أعتاب على مترددة ةخبطو نبيل حياة دمرت لقد

  .لنفسي كراهييت بداية معضلة الغصة هذه
 لتفاحتين خلويت، مغتصبة غرفيت أمي دخلت أسبوعني، مرور بعد

  .مسبقًا له أعددت فقد قبل، من جاهزا ردي كان الزواج، مبوضوع
  !"حيايت الرفض أمر كلفين ولو أتزوجه لن"

 ملكويت يف يلٍمج كل أملك.. البخت بسواد أناي توشحت
 مستتر ضمري أنا؟ من.. أنا.. الواقع مطلع مع أخسره و.. الداخلي



 
- 37 -

 أنت، أنا.. حبر يا. لألحالم واحلنني األحلان وبني الكتب أغلفة حتت
  ! الظمأ يقتلين لكن

  ..حيايت هكذا
 مع التعاطي من للحد سالحي والبكاء الزواج، أرفض ظللت
  :يل وقالت أمي ءتجا فاسد، يومٍ غمرة يف لكن. املوضوع
 والدك عنه سأل لقد حيترمك؟ لن لرجل سأرميك أين تظنني هل

. سيصونك ناجح، أعمال رجل هو. به شكرت الناس وكل وأخوك،
. مفر هناك يكون ولن آخر، هناك سيكون الرجل، هذا رفضت إذا

  .اآلن جتيبيين أن قبل بكالمي جيدا فكري
  .خلويت عن ورحلت رأسي، على قبلة طبعت
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وبدأ ويالت احلرب تلمع يف .  األيام بعد احلرب أكثراسودت
 العميقة اخلالفاتالعيون، وازدادت جذور االنقسام، وخرجت 

 الوطن وانشق الواجهة، إىل الفلسطيين السياسي النظام يف واملتراكمة
 االحتالل، أوجده الذي اجلغرايف االنفصال فوق انشقاقا نصفني إىل

  .واملزايدة التخوين طي الوطين املشروع عن ثاحلدي وصار
 ميتدح وبعضهم ممكنة، مشرفة تسوية فرصة أن يعتقد بعضهم

 الوطين املشروع إجناز فرصة أن عمد عن يتناسون وكلهم املقاومة،
 التالسن، عن يكفون ال ذلك ومع. مستحيلة تظل االنقسام ظل يف

 ها احلرب، تويال عاش الذي املواطن،. بينهم للمواطن صوت وال
  .يتأمل أن عليه ومحرم شرايينه، تشق االنقسام سكاكني هي

 ما هذا. االنقسام بإاء بصدق للمطالبة اخلروج أحد يستطيع ال
 يقمع الكل الوطن، شطري يف. للرحيل دفعين وما يرهقين، كان

  !سياسيون معتقلون الوطن من شطر كل يف فلسطني لدى وصار
 بالشكل ظهوره قبل باالنقسام اوعي أكثر نكون أن جيب كان
 متباعدين، جناحني إىل الوطن أوسلو سكني قطّعت فقد اآلن، املخزي

  .يصدق ال ما الشك من فيه الفلسطيين املشروع عن واحلديث
 هل: باستمرار ذهين على يتراود سؤالٍ على جواب لدي يكن مل
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 ينانس هل االنقسام؟ خالفات تناكفنا كي أكثر مصائب تارخينا ينقص
 وشاتيال، صربا أيلول، أحداث ،1967 نكسة ،1948 نكبة

 ور البداوي معارك االنشقاق، مسلسالت بريوت، من خروجنا
 ورطة الفلسطيين، األراضي خارج الوطين العمل احنراف البارد،
 تأملت كلما نفسي أمتالك ال أنفسنا؟ ظُلم عن نكف ال ملاذا أوسلو؟

 اليت العصرية، املصائب هذه كل ما.. إليه وصلنا الذي احلال
 انفالت البداية؟ من نرفضها أن دون أمامنا متر وندعها نستولدها

 عن لغزة كلي وفصل اختطاف، اغتياالت، سالح، فوضى أمين،
 تراشق أجندة،.. مفاوضات أنفاق، تصفيات، اعتقاالت، الضفة،
 ال سياسي برنامج سرب يف تغرد منهما وكل حكومتني، بني لفظي
  .اخلوف نزعة أخريا مث باآلخر، هل عالقة

 تتداوهلا اليت الشائكة املسألة هذه عن أحتدث حني أنا، حىت
. عقاب من باخلوف أشعر أظل فاضح، بشكل العربية الفضائيات

 زالوا وما ذواتنا، أهلكوا.  معتقالم السياسيةمن رعبا فينا زرعوا
  .والتحرير والوطن الوحدة عن يتحدثون
أثر " درويش يف ديوانه حممودبح كما وصفه  متاما أصحالنا
  ":الفراشة

... أيدينا على دمنا ونرى شاهق، علُو من نسقط أن علينا كانهل "
  نظن؟ كنا كما.. مالئكة لسنا أننا لندرك

 ال كي املأل، أمام عوراتنا عن نكشف أن أيضا علينا كان وهل
  عذراء؟ حقيقتنا تبقى
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  !ثناءاست حنن: قلنا حني كَذَبنا كم
  !غريك على تكذب أن من أسوأُ نفسك تصدق أن
 تلك حيبوننا، من مع وقساةً يكرهوننا، من مع ودودين نكون أن

ـُتعايل دونية هي   !"الوضيع وغطرسة امل
 بيت إىل الطريق أعرف أن دون غزة، لزرت والظالم، احلياءلوال "

  !اجلديد النيب اسم وال اجلديد، سفيان أيب
 ولكل نيب، عصابة لكل لصار األنبياء، خامت هو حممدا نأ ولوال

ميليشيا صحايب!  
 ثانيةً، يهزمنا من جند مل إن: األربعني ذكراه يف حزيران أعجبنا

  !ننسى لئال بأيدينا أنفسنا هزمنا
  !"فضيحة خطَفَتها. هناك نظريت جتد فلن.. عيين يف نظرت مهما
 بتشكيك تسببوا. يعتذر أحد نهمم خيرج ومل لنا، هؤالء أساء لقد

 الذي بالعبث وتسببوا بأنفسنا، أنفسنا حكم على بقدرتنا العامل
 النخبةوما زلنا حىت اآلن نبحث عن . ضدنا اإلعالم وسائل استغلته

 لكننا يف موقف معني جيب أن نكون احلضيض، هذا من تنتشلنا لكي
  .حنن النخبة

عليك .. ليك أن تقاومع.. عليك أن تصمد..  يبكي احلالاحلال 
.. عليك.. عليك أن تتعايش.. عليك أن تتحمل.. أن تفاوض

 نعد مل - الكثري ومثلي- أنا. فعلًا للجنون سيقودوننا.. عليك.. عليك
 بعضهم مع تارة نراهم والباطل؟ احلق بني أميز كيف. حنن أين نعرف

 من تارخيهم فرصة ملن أعطوا لقد! يتصارعون وتارة يضحكون،
  .باحلجارة يرمونا كي زجاج،
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 هذا آخر اهتمام وكان. اهلروب إال هذا من يل مفر ال كان لذا،
 من هربت.. كلياأقفلت تلك الصفحة من حيايت .  السياسة يليف

إال أين ما زلت أشعر .  كي ال أرى الوجع يكرب وينضج أكثر،غزة
ا  بظلهوقفت اليت األشجار وإىل ،حاضنة أوجاعي..  املدينةهلذهباحلنني 

 بالثوابت رينا اليت ال تكف عن تذكواجلدرانأنتظر أحدهم، 
..  إىل حيفاعائد..  العودةمفتاح..  حنظلةصورة و،الفلسطينية

  .األكثر فما زال أمامنا ،والكثري الكثري
 الحقها تواليت ، احلزبيةالشعارات من بؤس جدراننا تعبت لقد
 رسومات إىل هامن أمسع أنني الناي حين اأن. كالسرطان فيها وتتفشى

 وصورة القدس واملسجد ،ناجي العلي، وعبارات غسان كنفاين
 املقدس بأن قضيتنا أكرب من مياين بالسكينة نوعا ما بإأشعر. األقصى
 أنا.  منها يف النهايةسنشفى سياسية نفلونزا احلاصل إال إوما اجلميع،

 هذه األرض ما يستحق على: "مؤمن مبا قاله درويش عن فلسطني
 وما..تون الوقوف نعم، مثل أشجار الزينعرف زلنا فما ،"ياةاحل

 تالحقين آالم من نوع اآلالم، زلت هاربا من هذه مايوجعين اآلن أين 
 الكتابة، أمتهن.  يف مقابل راحة حلظية أعيشها يف أحضان مصرخر،آ

 ، البعدكلأبتعد عن السياسة .. ا واإلنسانية مسارا هلاحلبوأنتهج 
لكين ال أنكر على .  الشمسأشعة عن البورفرييايض كما يبتعد مر

 ثر أجده ال خيلو من األ، شيئًا عاطفيا وأقرأه ثانيةأكتبنفسي أين حني 
 وثنايا ، أركان البيان بالكناية واالستعارةيف - قصدبغري- السياسي 

  . والتشبيهااز 
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 مستودعات ل حمطة تفريغ حنيين املتنامي إىل شهد داخبنيت
 مين للخالص من اهتمامي السياسي على االنترنت، حماولةًالتدوين 

 أكتب وبدأت مدونة، بامسي افتتحت لذا. أوساخهوغسل قليب من 
  !"..  بني احلنني واملاضيما" كتبته بعنوان نص أول كان..بشكل مزري

 كي أصل لنتائج إجيابية تغنيين عن فكرة نفسي، به ناقشت
 ، شيئًا منهاتستأصلون أن  د وتعاجل الوجع يف ذاكريت،النسيان

 هو والكثري ،فكتبت يف ذلك املقال الذي ما زلت حمتفظًا به حىت اآلن
  .من النصوص غريه

 ، من لعبة األلغازجزء هي ية الذكريات السيئة يف النهاكل إن"
 أعيننا تليق بإشراقة واليت ،اليت تضفي طعما لنشوة االنتصار العصرية

 أيضا من وناحلنني إىل املاضي مفرغ املفرغني من نإ. يف حلظة ما
 على احلنني ومدح آفة راء ال نكف عن االفتملاذا تساءلت. األحالم

 لذة الفخر إن. املاضي بأكمله جزء من صفحة التاريخالنسيان و
 احلنني ال يرتبط فقط بالعذاب وبالصبابة، وإن أكثر، باملاضيمتعلقة 

 تاجمرحلة الطفولة وحن يف نا صورنتأمل حني نا ابتسامتنتذكر فنحن
 لو وإننا.  ما رونق خاصلسة جللنضيفللحديث عن بعض الذكريات 

 فوق بأمان بنا تطفو ، ألف مركبة متينةفسنبين املاضي، نتجاهلمل 
  !"أمواج احلاضر
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 ذهبت لغرفة ، بيوم عند الساعة احلادي عشر ليلًا تقريبابعدها
 حشرجة صدري يطالبين صوت. والديت وأنا أرتدي أناقة ضعفي

 وأجته ، مصرييروسية بفأصهل أمهلته وأكملت خطوايت، ودة؛بالع
 يف رأسي كالعواصف، تدوي األفكار كانت. النهائي يألعطي قرار

أسندت رأسي على كتف .. ودخلت باب الغرفة طرقت.  بأساللكن 
أنا افعلي ما ترينه مناسبا، :  عن اهلزمية هلا وأنا أمنع عيينقلت و،أمي

  ..موافقة
  ".... موافقةأنا"

 عقلي؟ ان مرت على جلكيف كيف؟ لكن ؟ خرجت تلك الكلمة
 أنا يقني أا هربت رغما عين من لتها؟هل مت التحقيق معها ومساء

 طاولة عن مسحت.  مصري حيايت جبدارةيري وفازت بتغ، ضعفيمعقل
 ، وفناجني القهوة وباقات الورد، مسحت كل شيءالكتب كلالفؤاد 

  . يأسيلتكملودخلت 
.. كانت مؤملة..  ممزوجة باخلوف تالزمين قبل ظلية رجفكانت
 هي تلك النابعة من القرارات ، اليت ختتلط مع الروح،مادة األمل

 عليها بفعل املؤثرات قبل ون، واليت نعي متاما مدى خطورائة،اخلاط
 حرب.. األمل. ل فعل طاقة أمل منثورة يف ضباب االمهالكل. اخلارجية
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 أن حيط على جانب - كل العطاءبعد-سائل يف قلم جاف مصريه 
 املهم أنه أينما حيط البالدة؛ مرفأ يفالطريق أو يف سلة املهمالت أو 

  .سيان عنده

.. حياءتتمرد من عيين على است..  مينتسخر دموعي ، مرةألول
  . وحيرمين لذة السهر، يكشر عن أنيابهالليلو

 تلتف حول  ثعابنيه ما ستغدو يدارجل..  حالة التقززاقتربت
  اخلالص لشعبٍ ملّهيراية االستسالم . جسدي دون مقاومة تذكر

 األم وعاش مقهورا باسم السالم، بفعل حصار ظلمات، الخفافيش
 لصاحل يظلم عليه أبناؤه لصاحل اخلال أو سيجين أيضاواألخوين، ورمبا 

 هناك عالقة طاملاد  واحفالظلم ، مسميات الظلميفال فرق .. العم
  .الدم

..  جسدي ملا اكتملت؟ يا عمري ملا تسرعت؟ا تكورت؟ يا دي مليا
 هم يقتسمون على طاولة القمة أحشائي، وال جمال للمجال، وال ها

  .عني تبصر يف وجه العني
زوجي الذي ال يفهم الفرق ..  باهت أمام زوجيحلِ بكُجلست

 مع بعدها خرجتالصفقة و اكتملت نعم،.. ما بني اخلوف واخلجلِ
 أحد األطباء إىل ، اليت أدت مهمتها حبرارة، الظهرساعةأخي 

 الدنيا ولكي تسري ، نستكمل إجراءات فحوص الزواجي لك،أصدقائه
 ، بعد ذلك مع السائق للبيتعدت. على عكس طبيعتها بتألق

 على ويتسامر مع صديقه ،وتركت أخي يستخرج األوراق الالزمة
 الذي-  يف السيارة ف صوت التكييطريق، اليف. واملباركةحنو التهاين 
 صار يزعجين، لدي حساسية من أي نسمة هواء تكسر -طاملا أحببته

 أدركت أين أغري تاريخ كياين وفيسيولوجية ، تلك اللحظةيف. اختناقي
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  .حواسي
 فيه كنت.  فيه أروحا معذبةالراقصنيأرى .  يزينه البذخزفاف حفل

 طري السنونو، يا.  لتحتضن الشوك والصبار، النسيممثل فقاعة حيركها
 وال تنس األعالي، يف بيتا ابنِ و، واهجرين، تبقى مين من وحلٍاامحل م

 تبصرحيث ميكن لرفايت أن .. سطني على فلتطل نافذة  صغرية ترك
  ".نبيل"من بعيد 
 وحدها وزر األمل واملكابرة حتملت أيقنت كم أمي تعذبت واآلن

 ال نتشابه يف مصريينا بفكرة الظلم حىتكان كل ذلك . انفسهعلى 
  . هلاتعرضتاليت 

 الذي الشعور ذاك!  أحوجين لبديل الدمع، ما أحوجين للغضبما
 أقباس كل فيك يفجر والذي املشاعر، صفوف يف احلب على يتفوق

 من ليجردك يأتي. النفسي الضغط جدران كل حيطم و التجاهل،
 يقسو. اجلميع وجه يف املوجعة احلقائق بصقي لكي ، املرهقةإنسانيك

 احلضيض ترى احلضيض، إىل بك يذهب.. غريك على مث أوال، عليك
 الغضب.  جهنم مغلفة بالفردوسأنه يتضح ما وسرعان جنة، هلوله
 ميكنين ال. وعقاب عفو براءة، و جرمية بل حدين، ذا سالحا ليس

جل رفاهية  ألسلطاا عن الروح انفصال حال الغضب لكن سرده،
  !القلب، وأنا حباجة للحضيض ما دام ذاك يرضى القلب

 من قطعة ذابت كلما. الرحيل وقت وحيني يذوب، الثلجي زفايف حفل
 كيف وختيلت وخويف، ارتعادي املقابلة الضفة على زاد الوقت،
  . بضراوةالغزال الذئب يهاجم
 ةالليل سينتصر الذي والقرف األمل، هاجس الذوبان مع يفصلين 
  !البكارة فض كالسيكيويف 
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 باقيا على دوامي اجلامعي يف مصر أكثر من شهرين، والفراغ كان
.  عن شيء أضفي فيه قيمة للوقتلبحث مفر من افالال يستهويين، 

 أقطن به يف الذي احلل سهلًا أمامي، كنت أمتشى يف حميط احلي كان
نيت يف األصل لتقليل  أكتوبر التابعة حملافظة اجليزة، واليت ب6مدينة 

  .الكثافة السكانية املتزايدة يف مدينة القاهرة

.  ألول مرةهلا يضيع فيها الزائر ، جداة هنا منظمة ومتشااألحياء
 باإلضافة للمعاهد واملراكز ، الكثري من املطاعم واملقاهييوجد

  .التعليمية
 املراكز،  تعثرت بإعالن عن دورة للغة اإلجنليزية يف أحد، جتوايلأثناء

 أن طاقم التدريس هم مدرسون أجانب، وهذا اإلعالنوقد ذكر يف 
 لتقوية مستواي يف حاجيت بصرف النظر عن ،ما شجعين لاللتحاق ا

  .اللغة اإلجنليزية
 من معلمتان ،وبالفعل.  وحضرت الدرس األول، يف املعهدسجلت

مها امسها  إحدا؛ اللغة يف املعهدي بتدريسقومان من كانتا تمهاأوروبا 
 تقع يف منطقة حبر البلطيق يف دولة - التفيامن  " Liene - يا ينيل"

 وعملية جدا، شقراء عام، 27 تبلغ من العمر ،أوروبا الشمالية
 اإلجنليزية اللغة تعلم العمل عن الطعام، تفضل..  وس السفرومصابة

 ، ذلك كانت تستيقظ مبكراومع يومي، بشكل أربع أماكن خمتلفة يف
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 احلي، شوارع بشكل يومي يف ضوجتد متسعا من الوقت لكي ترك
 مع أن طعامها ،امرأة نشيطة جدا" يل يا ين. " ساعات الصباحاهلادئة

  .اليومي ال يكفي لطفلِ
 حدى كوا صارت إ، كل تلك املعلومات عنها وأكثرأعرف
 من تعرفت.  كنا نركض معا، وخنرج معافقد املقربات جدا؛ صديقايت

 هذه حىت معي الذين ما زالوا األصدقاءالهلا على الكثري من خ
 من اللغة، فقد كانت ناشطة يف ثر منها ما هو أكتعلمت. اللحظة

 –األوريب " الثقايف بالتبادل مؤسسات اتمع املدين املهتمة حدىإ
  ".العريب

 يدرس ، طالبٍ فلسطيين يدعي حممدعلى أيضا املعهد من وتعرفت
وقتها .  أكتوبر6 اخلاصة يف مدينة امعات اجلحدى إ يفالبشري الطب

كان . كان يبحث عن شريك لكي يقيم معه ويتقاسم معه إجيار الشقة
 ، لذا أقمت معه، وكنت أنا آنذاك أحبث عن شقةغة،لديه غرفة فار

  .وصار صديقي وزميلي يف السكن
 احلياة يف مصر، وصرت شيئًا فشيئا ع ماخنرطت ، بعد يوميوما

ا من نفسي، أشغل وقيت بكل ممتع أو السياسة، واحلننيا عن بعيدوقريب 
 أن أهزم الفراغ وحدة التفكري يف حيايت شر هزمية، واستطعت. مفيد
 يف الكثري من املواقع، جنز كبرية وحفز عقلي ألبدع وأطاقة يب فجرمما 

  . ال أكثرأليم اهلروب من التفكري مباضٍ بدافع هذا وكل
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 أمسيه أن املفترض من الذي الرجل بيت.. بيته مدخل إىل وصلت
 علي واالت البيت، إىل دخلنا..  معيأهلي كان. اآلن من زوجي
 يف الدموع كانت.  والبننيبالرفاء والتماين التربيكات زوجي وعلى
 الفينة واألخرى بني إليهما يشري غامن وكان جتف، ال وأمي ليلى عيون
 ال الدموع أن يدري ال هو. دموعهما سحاومت البكاء عن تكفا حىت

  .عليها سلطان
 نزعة عنيفة أن أعض ردن ثيايب، وأقطع بأسناين خفيةً تقودين كان
 يف هذا اليوم البالدة ه ما تعلمتأول. مع ذلك مل أفعل.. فستاين

  سجانه من تعذيبه، وملّ أسريٍ ملّمثل -صرت - مثلي! والالمباالة
 السوط على ظهره تطبع عالمات ال  وصارت ضرباتمل،هو من األ

  . السجان وال تؤذيينتؤذي ، قاسيةعالمات.. أكثر
 لو وددتكم ..  ليلى وأمي مع غامنخرجت أيب أولًا، مث خرج

 بشكل مل يسبق له مثيل ين والرعب يتملكاناخلوف!....أخرج معهم
 واالختالف الوراد اآلن كيف ، هي الفريسة امليتة جاهزةها. يف حيايت

 حتججت وفتحاشيته، ، تقبيليحاول. االنقضاض مسلسل يبدأ
 مفر من مواجهة القرف فال ، مرحلة هروب حلظيةكان. باحلمام
  .جمددا
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 وقلت الستارة خلف ت واستأذن بالدخول، فركض، باب احلمامطرق
  :له مرتبكة

  . بعض الوقتين أعطسفة، بعد إذنك، آاخرج

 .. وخرج، على مضض الكالمحاملًا نابيا، لفظًا على الباب ترك
 الفرحكان خياجلين إحساس غريب بالطفولة و.  محاميأكملت مبرارة

هذا الشيء كان مينحين الشعور . وأنا عارية حتت قطرات املاء
 قرأت.  من كل عرييسترين كان خيدرين، خيدرين جدا، وادة،بالسع

 نفسي صرب فأخذت أة، دقيقة يستمر إلحدى عشراملوضوعمرة أن 
كنت أقول يف نفسي ال يليق أن أظل . ت والتشبيهاتباالحتماال

 من األمل والقرف، فألختيلها أغنية دقيقة ة عشرحدى إألجلأندب 
يف النهاية دقائق .. مزعجة تثري تقززي وتقشعر مسامات جلدي

  ..ومتضي
 شكلي يف أحالمي ئم وكنت أرتدي قميص نومٍ ال يال، محاميأيت

 يساقا. ألرتديه يف ليلة الدخلة اختارته يل أمي. مع رجل أحالمي
 خرجت إىل غرفة ، عن عذوبيتمرحتلة.  يف عري اهلواءان تسبحاكانت
 الذي الشيء،كانت تنتظرين صدمة من نوع آخر، من ذلك . النوم

.  منه لدرجة الصدمةتتفاجأ حصل إن املتوقع حصوله، ومع ذلك من
لفك  خالبحر مكاين، سمرتت.. أتقدم أو أهرب حينها هل أدر مل

 تسعفك أي لن أنك يف احلالتني ة، يزيد الطني بلوما. والعدو أمامك
  . من على األرضوابتلعتك إال إذا انشقت السماء ،معجزة
 نسمات هواء ويطلق ، بشكل هستريييصرخ يف التكيصوت
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 بعضها، يف وتطرقها ي تفكك مفاصل جسد،صحراوية باردة جدا
منمل أر يف بشاعتها كان يرسم ضحكة، .  من جديدةوتعاود الكر 
.  ما رأيته أمامي أثار فزعيلكن ا،كان بإمكاين جتاوزه. قبل يف حيايت

 يف حوار يتعلق باجلنس أبدا؛ كان احلديث على أدخل حيايت مل طوال
 ، سواء من نفسي أو من تربييت واتمع، بالنسبة يلاهذا النحو حمظور

  ! عذاب القربثل ماملوضوع الوقت هذا مع صارلذا 
 أداري ة بصالبة قطة خائف، اللسان واجلسد أقف بال حراكمعقودة
 جيلسرجلٌ حيدق يب بشكل خميف، يتفحص جسدي بتدقيق، .. فزعي

 ولدته كما ما، وفوق كل هذا جيلس ءوفمه مفتوح كأنه يلهث لشي
  ! من كل شيءعارياأمه، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
- 51 -

  
  
 

  
 ما "وبزفة يف حر اهلروب من املعارك اخلاسرة، ال أعارض ااأجيد
 الكأس أرباع ة ملء ثالثفيها تعلمتتلك فلسفيت يف حياة ". بيننيبني 

  . األخري منه باجلنونالربع وبالعقالنية،
 يف مراهقة أتوه ال كي الكون، أال أغرق يف عمق أحاول
 ،كانتمع ذلك . السالم و نظريات البطريق وقربان املؤامرات

 على ذلك، وتستعرض أمامي حتفزين" يل ياين"صديقيت الالتيفية 
كانت قارئة من . ود الوجأسرار والدينقدراا على التبحر يف علوم 

 باإلضافة لكوا مهتمة بدراسة العلوم اإلسالمية ،الطراز األول
 يف أحابيل  وتنتصر عليتقنعينبسهولة كانت . والشرقية بشكل عام

 تعطيك  أدركت مؤخرا أن القراءة والفهم هي ماكينل. راحلوا
  .شخصية وحضورا قويا يف أي مكان

 بل ؛ يف أي نقاشااتصدمين بأفكارها وأطروح" يل ياين "كانت
كيف . ينيوحىت معرفتها بالتفاصيل الصغرية جدا عن حياتنا كشرق

المرأة أوربية أن تعرف أدق التفاصيل عن مشاكل املرأة يف العامل 
 مل يسبق يل باملطلق أن ، نظرا هلذا املوضوع خمتلفةحىت! العريب؟

الزواج، الطالق، تعدد الزوجات، . حاولت رؤيتها من هذه الزاوية
 العادات والتقاليد غلبة املرأة، التعليم، االضطهاد، يادةعمل املرأة، ق
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 فقد كنا نلتقي بشكل ، الكثري من املواضيعكثريوال.. على الدين
حلمد هللا كنت  الكين. موضوع جديد" يل ياين" وكل يوم تفجر ،يومي

  ! باستثناء كرهها لروسيا،أجنو دائما من احلديث السياسي معها
 ذلك من كان.  روسيامبدح ية مرة أن أستفرد عضاليت السياسحاولت

 ماذا حدث هلي، إيا. منطلق أن أي أحد ضد أمريكا فهو حتما صديق
  ما مسعت شيئًاذا أن جتعلين أتقيأ إقريبابعد ذلك احلوار؟ استطاعت ت

  .عن روسيا، وأنا من قبل كراهييت ألمريكا مزروعة منذ فجر ميالدي
 مهما حتلى ، أطبطب على أكتاف أي ظاملٍأال تعلمت ، هذا املنطلقمن

 وأن أكف ، من جرثومة الضعفختلصت. بالفضيلة من جانبٍ أو أكثر
 أن نسان مبقدوري كإأن أكن أدرك مل.  عن األسوأالسيءعن تفضيل 

 مغيبا كليا عن فكرة أن احلق كنت. االثنني من قبلأقول ال يف وجه 
 يقبل أن يتنازل عن جزء فمن وال جيب أن ينقص منه شيئًا؛ ،ال يتجزأ

  .خلضوع مرة، سيحترف اخلنوع واحقهمن 
أطبق فكرة معينة . أفكاري مبدأ القياس يف مجيع لت قد فعكنت

 على ذهين  أستذكرها وأربطها بأشياء كانت متر،على آالف املواضيع
 رسومات ناجي نت كا، صغريمنذ. مرور سائح على حمل زهور

العلي يف كل مكان، غري أين يف األصل أمحل ميدالية لشخصية حنظلة 
 صارت رمزا للنضال واليت ، ناجي العليرمسها اليت ،الكاريكاتريية

 ناجي يقول ت هناك مجلة غالبة على رسوماكان. والقضية الفلسطينية
 مل تكن هذه اجلملة عبثًا، بل إذًا". التراب الفلسطيينكامل "فيها 

 قصد أو غري عن هحتمل أعمق مما ختيلت، بل يف األصل جتاهلنا ملا تعني
  . األرض والقضيةبقايا نتفاوض على جعلناقصد 
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أنا .  أنا من جديد أعود للحديث عن السياسة للمرة األلفها
  .مي وكتابايت وحيايت أحالفوضوية السياسية مسؤولية جرمية محلأُ

 نادي اجلاز يف للرقص يف" يل ياين" أحد األيام، خرجت مع يف
 تقدم ، هناك حفلة لفرقة موسيقية من الصنيت حيث كان،الزمالك
يل " أحد أصدقاء ، حسامعلى هناك تعرفت.  يف خمتلف الدولاعروض

 بعد ذلك من أصبح. سهو مصري يعيش يف مدينة عني مش". ياين
  .أصدقائي املقربنياليوم أحد 

تريد منه االستفسار عن املراكز اليت تدرس اللغة " يل ياين "كانت
 أخربته أن صديقتها سارة ، السياقويف.  لكن باللغة الفصحى،العربية

ستأيت ملصر وتقيم معها لفترة مؤقتة، وذكرت أيضا أن سارة هي 
 ،يطانية لكنها ولدت يف اململكة املتحدة الرب،عربية من أصول خليجية

 عاصمة" Edinburg"وعاشت وترعرعت هناك يف مدينة إدنربة 
  .اسكتلندا

 الثقايف ما بني ادل بالتبتميف املؤسسة اليت " يل ياين" تعمل مع سارة
 لكنها ترغب ،ما فهمته حينها أا جتيد اللغة العربية. الشرق والغرب

 رادي، ال إوبشكل.  الفصحى والكتابة الصحفيةللغةيف تعلم الكتابة با
 وتطوعت بتعليمها ،وحسام" يل ياين"تدخلت يف احلوار الدائر بني 

  . وتقريبا اتفقنا على ذلكالفصحي،اللغة 

 مث ،ستقيم يف فندق أول ثالث أيام.  وستصل سارة القاهرةيومان
 واالستمتاع لالستجمام خإىل شرم الشي" يل ياين"ستذهب مع 

  . أكتوبر6 إىل مدينة ن االثنتا وبعدها ستعود،بالغوص والبحر األمحر
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.  إىل شرم الشيخ، لكين اعتذرتمعهاالذهاب " يل ياين" عليا عرضت
مل يكن معي مال كاف لقضاء رحلة كهذه، وأنا معتاد أن أجتنب 

 مل تكن يف أولويات كهذهاقتراض املال من أحد إال للضرورة، ورحلة 
  .اهتمامي

ارة، كتبت مقايل الثاين على مع س" يل ياين" اليوم الذي ذهبت فيه يف 
 يتابع شخصمدونيت، والحظت وجود متابعة ملدونيت، كانت أول 

 قد تركت كانت". رحيل القمر" تسمي نفسها باسم وكانت ،كتابايت
درويش على مقاليت عن احلننيمود من نص حملاتعليقًا مقتبس .  

لكن ال أحد . احلنني ندبة يف القلب، و بصمة بلد على جسد "
، إىل جرحه، ال أحد حين إىل وجع أو كابوس، بل حين إىل ما قبلهحين 

إىل زمان ال أمل فيه سوى أمل امللذات األوىل اليت تذوب الوقت كقطعة 
  ".سكر يف فنجان شاي

 الليل، منتصف كتب يف أنه توقيت نشر التعليق من واضحا كان
احلنني  فمن يتحدث عن لوجع،شخص ما أدمن ا. الساعة الثانية تقريبا

  .يف مثل هذا الوقت، بال شك روحه معذبة باملاضي ومشانق الشوق
  . درويشود تعليقها بنص يعكس مدى تعلقها بكتابات حمموختمت

  ! على وطنتصبح
 هلا، ا وأضفت تعليق، مؤشر الفارة يف خانة التعليقاتوضعت

  :نيتشهكتبت فيه شيئًا مما قرأته عن الفيلسوف األملاين فريدريك 
. ذاك وال هذا عندي فما موطن، و عائلة إىل أو بلد، إىل ليس، احلنني"

  ."موطن بال أين احلنني لكن
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 ختمت تعليقي مضيفًا بالعامية ملا ، طريقة غسان كنفاينوعلى
  :سبق

  !" فش حد بنام بصحى بالقي وطن يا رحيلما"

تثري .  الشكلذا أحب جدا املناظرات يف الردود اليت تكون أنا
 كي ال تنام أو تسهو عما يت وتربت على ذاكرع،الطالشهييت ل

تعلمت هذا الطبع من شهد، فهي خري من يبدع يف هذا . قرأت
  .الشكل من احلوار

حني أقرأ شيئا، يالزمين دفتر أدون فيه .  ال أمهل ما قرأتهأنا
 أصدقائي مع اليت أعجبتين، وأناقش ا واالقتباساتاملالحظات 

 أين ال مانع مع ،ثر اجتماعية من غرييهذا ما جعلين أك. واآلخرين
 تاب أهضم أفكار الكجتعلين هذه الطريقة لكن ، العزلةحياةلدي من 

  . وحىت مظهري، حديثي وأفكاريأهندم شيئًا فشيئا وجتعلينبيسرٍ، 
 ما تكون بسبب طهارة روحها غالبا الدائمة املرأة أناقة أن أيضا أظن

 من قلبها جيعلالشيء الذي املعجونة بالقراءة منذ الصغر، ذاك 
 ما زال وأحدهم ، يف حياة أحدهممطبوعمسفونية خالدة، تأثريها 

  . كما كانت شهدبالضبط..يطبعه يف حياة اآلخرين

كانت ترغب .  الظهريةساعةمن شرم الشيخ " يل ياين" يب اتصلت
 ولكنها مل تكن تستطيع أن تذهب حلجز تذاكر ، يف املساءعودأن ت

 ومن مث العودة لشرم مرة ،"السوبر جيت" باصات العودة يف حمطة
  .املساءأخرى، ومن مث العودة إىل الباصات يف 
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 أسهل هلا أن أحجز تذاكر العودة من أحد املكاتب السياحية فكان
 فلم تبعد إال دقائق معدودة عن شقيت،  واليت ال،يف مدينة أكتوبر

  .جز وقمت بإجراءات احل، ذهبت إىل املكتبوبالفعل،. أمانع
أخذت سيارة ومحلت .  وصلت إىل القاهرة، صباح اليوم الثاينيف

  . إىل البيتا ووصلت،أغراضها هي وسارة

أنا وسارة : وقالت طريقها يف على اهلاتف احملمول وهي حدثتين
سنخلد للنوم ألننا .  قريباشقتنا وسنصل إىل ،اآلن عند مول العرب

 القهوة اليت اعتدنا أن  الليلة يفسنلتقي.  جدا من السفرقتانمره
  .جنتمع ا دائما

 والتأنق ملقابلة امرأة صحت من حضريات اخلامدة يف التطقوسي
. رمبا كنت أخطط آنذاك ملشروع حب جديد. جديد مع هذه املكاملة

 التغريات اجلذرية يف أفكاري وشخصييت، ظننت أن امرأة عربية عفم
ون خري دواء لقليب خبلطة فكرية جتمع ما بني الشرق والغرب ستك

.  بالعواطفحداهن ينتظر شرارة لينفجر يف وجه إالذي ،الكربييت
ما ضرر لو ختلصت .  ال أن أتعثر به، بشدة أن أحبث عن احلبأردت

 ملتصوف يبحث امثلمالوهلة من صورة احلب احملتكرة يف الروايات؟ 
 عن الرحيق شات تفتش الفرامثلما.. يف الوجود، سأحبث عن احلب

..  بعد أن اعتدت عليه، احلبفقدت.  سأفتش عن احلب،األزهاربني 
  . من جديدعنه يف البحث اال أرى ضرر

 ، ال جيرؤن على ذلكاللوايت حق اجلميع ذلك، حىت املطلقات من
 باحلب، وهذا ليس بشيء لدم عليهم استبدال االناسكل .. من حقهن
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  .. القليل جدا مل يصل لوعي إاللكنه ،قيل هذا الكالم كثريا.. أخترعه
   الداء يف أن يكون احلب دواء ؟ما

  .. اجلميل صديق السعادة واألملنساين، مجيل، مسامل، إبسيط،
 بد جلينات احلب يف دمنا أن تنشط وحتارب النرجسية والكراهية، ال

 وكل ، حدا لويالت احلزبية الكريهة، هلذا أحبث عن احلبضعوأن ت
  .مياينيوم يزداد إ

 صار بلحب توسع، مل يعد خمتزلًا يف امرأة،  مفهومي للحىت
 أدى بطبيعية احلال إىل اختالف كلي يف تعاملي مع ،أسلوب حياة

 ومع نفسي ومظهري من الداخل واخلارج، كأن احلب هو ،الناس
  .عملية التجميل الوحيدة اليت تصلح للقلب والعقل معا

 أنتظر ،هده أشاهد التلفاز وال أشا، على األريكة كالقرفصاءجلست
كنت أحاول .  كنت يف كامل جاهزييتوقد، "يل ياين"أن حتادثين 

ذيب عقلي من هذا اجلنون، كنت طفلًا بكل تصرفايت آنذاك، وما 
 حىت أنكب بالضحك على نفسي وأسخر من ، حايل آنذاكأتذكرإن 

  .هوسي باللقاء

.  وأخربتين أا ستكون يف املطعم خالل ساعة،"يل ياين "اتصلت
هل ينقصين ساعة أخرى؟ االنتظار ! ساعة".. يل ياين"يف سري  شتمت
 لذا تركت البيت وذهبت أتصفح ، وجيعلين عصبيايقلقين أمربرمته 

 عساين أتعثر توبر،شوارع وأقارن بني شوارع غزة وشوارع مدينة أك
:  وأقول يف نفسي، طوابقسأقف عند عمارة من مخ. بوجه شبه واحد

 البناية لن يتجاوز يف أفضل األحوال مخسة أراهن بأن عدد سكان هذه
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 لكان عدد السكان ،عشر شخصا، ولو كانت هذه العمارة يف غزة
 ، أقارا بالبنايات يف القاهرة، ذلكوبعد. هناك ستني شخصا تقريبا

 ويف أغلب األحوال أجد القاهرة أشد زحاما، ،وأصل لنتيجة مقاربة
 وحتتوي هادئة ومجيلة أكتوبر 6ة  ما جيعل مدينهذا أخريا أن وأستنتج

هذا . على مساحات مجيلة جدا من األشجار واألزهار أمام كل بيت
  . مقاييس اجلمال يف املدينةمن ذاته حبدالشيء 

 لغربة حتتضن العرب من كل اجلنسيات، ومجر ا، أكتوبر مجيلة6 
 ، طبيعية املصريني االجتماعيةوألجل. فيها أقل حرارة من أي مكان

 لكل ا صرت فيها صديق، عن نفسيأنا. نفسك صديق اجلميع هناجتد 
 وحىت الباعة هنا، من اجلزار لبائع ، اجلامعةيف املصرينيزمالئي 

من هذا ..  الذين يعملون يف املقاهيوالعمال ،الفاكهة واخلضروات
 أحداث ثورة يف..ثًا آمنت أن كون مصر أما للدنيا مل يكن عب،املنطلق

 لكي تقل ،معظم السفارات باصات نقل خاصة يناير، أرسلت 25
الطالب العرب الذين يدرسون يف اجلامعات املصرية إىل مطار 

 السفارة الفلسطينية وأرسلت.  حيث سيتم إعادم لبالدهم،القاهرة
 حتتوي على أرقام هواتف الفلسطينية، التلفزيونيةرسالة للقنوات 

 نيب الفلسطينيللسفارة لالتصال ا يف حال حدث مكروه للطال
  !الذين يعيشون يف مصر

 الكبري جدا من د ونظرا للظرف األمين والعد، احلالبطبيعة
 والعودة لسفر مل يكن هناك مفر من ا،الطالب الفلسطينيني يف املدينة

  .إىل البالد
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 أن انتقل الطالب من األحياء البعيدة لإلقامة ، حدث حينذاكما
 يف قبعوابعضهم .  أماناكثر واألعند أصدقائهم يف األحياء القريبة

والبعض اآلخر كان .  لشراء شيء ماإال منها ومل خيرجوا أبدا ،الشقق
 اليت كانت حتمي ،يقف جنبا إىل جنب مع املصريني يف اللجان الشعبية

 الشائعات متطر كل دقيقة، لكن التنظيم كانت. البيوت واحملالت
 يعرفون بعضهم انوا كينوالذ-السكين اجليد لألحياء جعل البوابني 

  . على مداخل األحياء مجيعها بشكل منظميسيطرون - البعض
 رؤية الفلسطينيني يقفون جنبا إىل ، يف تلك األوقات مجيالا شعوركان

 األيام ال تلك..  حلماية البيوت والشقق السكنيةنيجنب مع املصري
  .أنساها أبدا
 ،ا مرارا وتكرارا اليت مشيته، أين ظللت أمشي يف الشوارعاملهم،

 يل وصلها للمكان الذي اتفقنا على لتؤكد ،أنتظر اتصال صديقيت
  . فيهااللتقاء

 وأشاكس زهور ، وأمشط تفاصيل األرصفة، الكرةأعيد ظللت
 جاءين حىت اتفاقية سالم مع حرارة الشمس، قدتالزينة اليت ع
ة إىل  فقد وصلت مع سارن،تسألين أين أنا اآل" يل ياين"االتصال من 

  .أخريا" الكافيه"
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يا لسوء ..  يقف أمامي ألول مرة يف حيايتشيء عارٍ من كل رجلٌ
  . حىت بركة الدراويشنجده لن تلذيحظي ا

 أداريها دين هلا، ال قرف وحالة نصف عارية، امرأة ، عارٍرجلٌ
 ظهري على كأين أمحل ،كنت متعبة.  وال حولهجبهد ال طاقة يل ب

 أسوار بني فطيم أسود، الليل.  يغطي قرية بكاملها،له ظ ثقيلٌجبال
 طرته ال أعلم هل يفترض أن أغفر له ف، أنا مع ذئبطروادة حماصرةٌ
القامتة، أم عليشهيته؟ لتالئم فطريت ر أن أغي  

 اجلُرح وارمحيين وال جتعلي ز، توقفي عن جرحي باا، لغيتيا
 والكالم ،ألطفال صور اتالشت.  وال جتعلي اجلُرح أعمقأكرب،

 كيف.  ال أشحب أكثرحىت به نفسياملعسول الذي أغويت لربهة 
 له بالعقل؟  قة ال عال يف شيٍءأطلب من نفسي أن أكون عاقلةً

  .سألت نفسي ألف مرة. ال أدري.. ؟كيف
  .تعايل: آمرا شرودي قطع

 يف إالال أشعر برغبة .. أرجف.. مصدومة..  واقفةظللت
  .اهلروب

 يدي من حنوي، شدين تقدم " دلعسك بتعايل،: "ى أمره مرة أخركرر
كان ..  أنفاسه يتصاعد كلما اقتربت أكثر منهصوت.. حنو السرير

  . بلهاث حيواينأشبه الصوت
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 ال ، أكن مستعدةمل.  مشمئزة سريعة كانت تدور حويلحركات
 حفل منكنت مرهقة جدا .. على املستوى النفسي وال اجلسدي

 أو حديث ، فترة اخلطوبة بيننا سوى لقاء مع حمرمٍ مل تتجاوز،الزفاف
 يكن هناك أي انسجام بيننا، ومل يتطرق مل. عادي جدا على اهلاتف

أحد هلذا املوضوع معي غري أمي، وأمي كل نصائحها كانت أن أقدم 
  . طلبهسن ما يأمرين به، وأن أكون عند حكلقربان الطاعة ل

 كان فقد أبدا، لهري متهيئة  رغما عين، وأنا غاألمر كان هذا وإن
  . ثائرا جدا يف تلك اللحظةكان.  هوالعكس على

 ا وهو جيذبين إىل انبسست بكلمات ال أدري كيف تلعثمت
  :السرير

  "لبكرا هالشيء تأجل ممكن العرس، حفلة من تعبانة.. مقدر.. مقدر"
  : الواحدحلرف وقال يل با، بشدة االثنتنيي يدأمسك

ال حيق يل ..  نصاب الرعباكتمل " بغيتك ال لِال عاد تقولني" 
 برائحة السجائر تغتال أنفي، جونةرائحة أنفاسه املع!.. صالأن أقاوم أ

أشعر برغبة شديدة يف عضه وهو يرشق كاملسعور قبالت على 
 ، بشفتيهعنقي على أثره وشم ياآلن، ين أغسل عفنه عكيف.جسدي

 ، حبق وهو يسلخ عين ثيايبأملأت.  كل جهةناللتني حييط ما الشوك م
ال أستطيع .. آه..  ويدس رأسه بينهما، آه،ويباعد فخدي عن بعضها
 ليسعفين ، فشيئا، نزل من عيين الدمعشيئا. وصف امشئزازي حينذاك

  . مع سبق إصرار وترصدورطةقليلًا من 
 يينارمح.. األار بزرقة املعبأة و، السماء املرصعة بالقطنأيتها

 هلم ودعي ، مينوقليبانتشلي روحي .. ن هذا اهلول النهزوأخرجيين م

 
- 62 -

 لطيور مثلهم مثل اا، شاءوكيفما لونه ويتأكَّيتحسسونه جسدي
لسوء ..  أصرخ وأتوجع أكثربدأت.. اليت تتغذى على اجليفالوضيعة

 دشن ويصبح عنيفًا أكثر، ور كان صراخي يزيد شهيته، صار يث،احلظ
األمر الذي جعلين أتغاضى عن أملي ..ي من األمل اجلسدا جديدانوع 

  .النفسي
 مث يسحب يده ، ويضغط بيده عليه، يغرس أظافره يف كتفيأصبح 

.  جلد كتفيعلى محراء بارزة خطوطبعنف إىل رسغي، حىت صارت 
 خيترقين ا مبوشعرت ج، الولوذروة إىل جسده صعد فشيئا، شيئًا
 ظل لدقائق..وأكثر بقسوة، ويقرفين أكثر وأكثر وأكثر وأكثر ينويؤمل

 تنتابه، تدرجيية صدمة هناك..  ماشيء جد أن إىل ،على هذا احلال
 تماذا جيري يل؟ كيف تضاعف!..  قطرةآخر بكاملها إىل يتشراوهو 
 الرعب واالرتعاد يف جسدي ذه السرعة؟ ماذا يريد مين؟ ورةسري

على وجه صدمة سببها أنا أو هو؟لودةهل هذه املالمح ا   
 ال فكارسيل من األ.  جترف يف رأسي بشكل هسترييألفكارا كانت

  . يف دقائقهجيوز احتواء

 أمي املتكررة ائح فيها أسترجع نصأخذت مرعبة مريبة حلظات
ال متشي هكذا "، "خايف من حالك على جسمك.. "على مدار حيايت
، " فضفاضةاال ترتدي هذه الثياب وارتدي ثياب"، "ابل امشي هكذ

".. ممنوع عليك ركوب العجلة"، "كوب اخليلممنوع عليك ر"
 سواء كان منها أو من غامن، سواء ، اجلمل الناهية واآلمرةعشرات

 ذلك حارقًا كان صورة نبيل يبتسم أمامي، ملعت. لليلىكان يل أو 
تارة وهي جيادلين عن كاتب وكتاب، وتارة ،، هوتوالت صور.. جدا
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 وهو يتحاشى صورته.. وهو ينصحين بقراءة لشاعر وينهاين عن آخر
 يصر،أخذ مثن الكتب اليت اشتريتها من مكتبتهم، وأنا أصر وهو 

  . دقائق أخرىنا لقاؤويزيد
 ويأمرين ا، أو يسارا صورة غامن وهو ينهاين عن النظر ميين تأيتمث

أال أحدق بشيء مطولًا، ويتأكد من حفظي لقائمة احملرمات 
ل هذا، وهل لو كنت  أالقي كي أكن متمردة لكمل.. واحملظورات

   لوصلت هلذا احلال؟ ،كذلك
 قد نصحتين بالدراسة ريطانيا صديقيت سارة املقيمة يف بكانت

ليتين ..  وخفت كثريا أن أترك أمي وأخيت،ترددت حينها. هناك
  .. جسم مقززيوما نفع التمين وفوق جسم.. مسعت نصيحتها

شوقًا  يف الوقت الذي يذوب ، أخي ينهاين على لقاء سارةكان
غامن . منه جدا تنفر انت كبل أبدا، به معجبة كن تملهي . لرؤيتها

هي من مواليد بريطانيا. خياف أن تؤثر سارة بأفكارها املتحررة علي، 
 خصوصا ة، فترات متباعديف قصرية كزيارات إىل اخلليج إال وال تأيت

 عةتس عندما كانت تبلغ من العمر ، اخلليجيف كاملة سنة عاشت بعدما
 مسعت كالمها لو.  سارة من صديقايت املقرباتأعترب أنا. عشر عاما

 يا.  متورطة به اآلن بال خالصاوذهبت للدراسة هناك ملا حصل ما أن
 صورة نبيل تظهر عادت.. يكفيين ما أنا فيه،ندمي الذي ال يستطيب

مل . ال مالمح وال تعبريات فيها..  لكن هذه املرة بوجه البوكرمامي،أ
  . ال إرادة أتعكز عليها، هذا الظهور، صرت مشلولة تقريباأفهم

 ليلطمين غاضبا، يعود مث..  فوقي يرحلامللقى لكين أحسست باجلسد 
  :على وجهي بعنف ويصرخ قائلًا

  ليش ما نزل دم؟" 
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 مش بنت يا إنت  إنت مش بنت يا كلبة،،**** إنت مش بنت يا 
  "تستغفلوين؟ ، عليتضحكون ،بنت الكلب

  .. األملمع أنا وارت بالضرب، عليراا
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من خرجت قد أين" ياين يل "وأخربت احملمول، اهلاتف على أجبت 
 عشر خالل املنشود املكان يف وسأكون دقائق، مخس منذ البيت
".. ياين يل "ورأيت ،"الكافيه "دخلت.. هناك صرت وبالفعل. دقائق

 الرحلة، عن" ياين يل "مع أحتدث أتوبد سارة، وعلى عليها سلمت
 عين سيئ انطباع أول هذا وكان قصد، غري عن سارة وجود وأجتاهل

  .سارة وجه على طُبع
 إىل واخلجل الرهبة مرحلة من تطورت" ياين يل "مع عالقيت
 من والضحك السخرية إىل مث والثقافات، اخلربات تبادل إىل الصداقة،

 بال ضحكًا بعدها ننفجر ىتح لثوان، نصمت أن يكفي. شيء أي
  . سبب

 عرضها اليت بتلك أشبه ما، نوعا كوميدية عالقتنا أصبحت
 التيه "النادل من طلبت". Friends "األصدقاء األمريكي املسلسل

 فقد سارة أما دوبل، اسربسو قهوة" ياين يل "وطلبت ،"زيادة سكر
 أجل من مفروضا كان اللقاء هذا. باردا عصريا تشرب أن فضلت
 قابلية لدينا وكانت اجللسة، أفسدنا" ياين يل"و أنا لكنين سارة،

  .شيء أي من للضحك
 نرددها لفظية دعابة وهي ،"األلش "املصريني أصدقائنا من تعلمنا
 جدا مستفزة تكون مبعظمها وهي ساخر، أو عصيب جو يف بتلقائية،
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 الكلمة من حرف بتحريف وتكون اللقاء، يشاركونا الذين لآلخرين
 متحف فيلم يف مثلًا. والقافية الوزن بنفس أخرى كلمة قول أو

 من ياسني إمساعيل فيه مير مشهد هناك كان ياسني إلمساعيل الشمع
 فريد ،"حمنط راجل وآدي: "صديقه فيقول واملومياء، التماثيل بني

 كانت احلديث من النوع هذا". الوهاب عبد حمنط: "ياسني إمساعيل
 هذا. فيه املصريني أصدقائنا على تتفوق وكادت بل ،"ياين يل "تعشقه

  .حد ألبعد منا تضجر سارة جيعل بأن كفيال كان
. لسارة والعصري" ياين للي "والقهوة يل،" التيه "النادل أحضر

 عن وقلت القهوة، من" ياين يل "و الالتيه، من رشفة أنا أخذت
 حلوة" اسربسو القهوة عن" ياين يل "وقالت ،"جدا مر" "الالتيه"

  ".جدا
 وكأن احلديث، وأكملنا بالالتيه، القهوة البعض بعضنا مع بدلنا مث
  .يكن مل شيئًا

" ياين يل "يد من أخذت مث.. لثوان التصرف هذا من سارة صمتت
  .جدا مر بالفعل نعم: وقالت وتذوقته، الالتيه

 مر أنه لصدقت الالتيه أتذوق مل أين ولو جدية، مالحمها كانت
 جيدة،: "وقالت العصري، تذوق يف الطريقة بنفس أخذت .بالفعل
  !السادة بقهويت عصريها وبدلت". زيادة سكرها
. أيضا والضحك احلوار يف كليا نندمج بأن كفيلًا املوقف هذا كان
 حىت بالدنا، يف احلياة واقع من قصص من والسخرية احلديث وأخذنا

 لفكرة تطرقنا. حلديثا من الساخر النمط هذا شاركتنا" ين يا يل "أن
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 إال تتزوج أن مستحيل إا" ين يا يل "قالت. الزوجات وتعدد الزواج
 يف الزواج عن تتحدث فأخذت سارة أما عمرها، من الثالثني بعد

 األخذ دون وعواقبه، والقبائل العوائل من الزواج يتم وكيف بالدها،
 تزوجت اليت صديقاا، إحدى عن حكت. العروس رأي االعتبار بعني
 أا اكتشف أخاها ألن وذلك قبيلتها، نفس من مقتدر رجل من

 كانت وكيف ببالدهم، مكتبة يف يعمل كان فلسطيين بشاب معجبة
 حدث ماذا علينا سردت. آلخر وقت من ا تستنجد صديقتها
 وجهها، وتشويه بضرا زوجها قام وكيف الدخلة، ليلة يف لصديقتها

 وظل وطهارا، عذريتها فام بكارا، حجر من يرتل مل دما ألن ذلك
  .الوعي فقدت أن إىل يضرا

 أحدهم اكتشف أن إىل أهلها، من النفسي األذى عن حكت
 الطبيب عند يفحصوها أن واقترح عقله يف التفكري على القدرة

 غشاء وأن عذراء، زالت ما بأا مجيعا تفاجأوا حينها الشرعي،
 اجلنسية العملية ممارسة بعد إال فضه نميك ال مطاطي، لديها البكارة

 الشرعي، الطبيب قبل من اجلراحي الفض بواسطة أو مرات، عدة
  ...الزوج وجود يف بعمله يقوم والذي

 تبدأ اليت احلوارات كل اية يف تعم اليت تلك من حزن حالة
 احلوار لكن ذلك، يف احلكمة ما أدري ال. علينا حلت بالضحك

  .كبري حد إىل موجعٍ بشكلٍ يتناإنسان مس لشيء انتهى
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 فتق فزاد واللعنات،أثقلين أهلي بالظلم ..  سقمي يداو أحدمل

استيقظت على نفسي يف . الوجعال أحد يرتق ..  أكثررحاجلُ
 اليت مل أر مالحمها ، وجبانيب أمي بنظرا الشاحبة القاسية،املستشفى

  .ترمسها من قبل
.  يف ثواناستيعايب يل عيدا بأن تتان الشجن ونظرة أمي كفيلكان

 عمامل تسألين ..  عن سالميت حني صحوت من غيبوبيترأمي مل تستفس
  : ظهري بسؤال قهر حيايت لألبدصمت بل ق،أصابين
ليش ما قلت إنك معطوبة؟ ليش ما قلتيلي يا كلبة، ليش كان " 

  .."تصرفت، جبتيلنا الفضيحة
 صرته يف تلك األيام،  لضت اللفظي الذي تعرالعنف ة كثرمن

هل هناك وجه شبه بيين وبني .. أحتسس وجهي أتأكد من مالحمي
 يقصدون الشكل، أم يقصدون هلالكلبة؟، ملا ينعتوين بذلك دائما؟ 

 فالكلبة تعاشر ،اجلانب اجلنسي يف حياة الكالب؟ ال بد أنه كذلك
ما أوجع هذا االستنتاج، ..  رقيبوالعشرات الكالب بال حسيب 

 ليلي أيضا خمتفية، أخيت..ألعن هذا الوصف، ما أنذل هذا التشبيهما 
هي ..  ال ميكنها أن تصدق ما قيل عينودها، خريا بوجتوسمإنين أ

أكثر من يعرف كم أنا متمسكة بأخالقي وفضائلي اليت تقتدي هي 
  . الكالبناث كلبة، وال جتوز الشفقة على إأنيننسيت ب.. آه. ا
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 مل يلمسين من ا وأنا أحاول عبثًا أن أقنعها أن أحد، جبانيب تعاتبينأمي
 جدا،  كانت تؤملينمعديت. قبل، وأين مل أختلِ مع رجلٍ يف حيايت أبدا

. وأضالعي إن ما حركتها تدق أجراس الوجع يف مفاصل جسدي
ختيلت مسبقًا شكلي على املرآة مبعطيات األمل املثخن على شغاف 

  .وجهي
 ، كلياحساسي من أوجتردت ، شيئًا فشيئا إحساسي بوجود أميفقدت

 عن رمي اليت خطفتها جمازفة بسيطة لرجلٍ اوصرت بعيدةً بعدا سحيقً
  .صار يف أقاصي الدنيا، ال سبيل لرؤيته وال حىت احلُلم أو االحتالم فيه

 هل غامن؟ أخي كانت مواجهة أمي ذه القسوة، ماذا سيفعل يب إذا
 يسرد و أخي بأمي وهاتصل ؟أين ليلى أخيت األمر أمهية عند أيب؟ ذاهل

كانت أمي جتيبه وهي مرعوبة، تكاد . وجهي ووجههاقُبح الظنون يف 
تعرض له . تبكي وهي ترجوه أال يفعل شيئًا يل، حتذره من الفضائح
 وتذكره ة،وجهة نظر الناس فيه بعدما يعرفون أن أخته كانت عاهر

  .قبلها سيحصل ملستوما ،بأخته األخرى ليلى

كنت أراه مثل تاجرٍ تورط يف بضاعة . باهتة كانت ثورة أخي لكن
 عندما ،كان ظين خائبا.  أن يتخلص منها بأقل اخلسائريريدفاسدة و

. مل أعد أفهم الدنيا أبدا. اعتقدت أنه سيأيت ليدمر الدنيا فوق رأسي
فكلما آنستها دالستين، وكلما الحقتها فارقيت، وكلما وافقتها 

. الفضيلة وال مشاع املنطق فيها ال يسري حسب سنة ما لوك ،نافقتين
 سأخطئ يف هل:  سألت نفسي؟ لو هربت من املشفى اآلنماذا

 حيتويين، مرتل جزاري، أو مرتل مريب بيت أي مثالوصول لبييت؟ 
  قسوته؟ املدينة الذي ال أفهم لغته وال شارع أواألضاحي؟ 
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 لسبيل يضمر سيقودين اهول.  ال يهم إىل أين، وحسباهلروب أريد
  .  أقلوجعا

 يف ا مزعجا وأنا أمسع صفري، من غيبوبيت القصريةأفقت أن منذ
كان هذا . حديد من دين حلكاحتكاك ، ال يكل وال ميل،رأسي

 حيايت اآلتية، وجعل مين وال طفقين منفر رابضجيجالصوت أشبه 
  . عصبية جدانسانةإ

 ألرحم قرب حتت الالدود من جسدي ميتة؟ إن اغتصاب ين إأأقول
  .  يف عذرييت وشريفأهليمن شك 

 التستر بورغبتها ، يف أخالقيبشكها أمي حكم اإلعدام أصدرت
سواء كان بقصدها أو مل يكن، اجلرم طال . على مصيبة مل حتدث

  .فؤادي
 الذي ،اخلوف والرعب. أت أخطإن أمي حىت ولوم غري املمكن من

 جعل من نظرا يف بعض ،كأيب من رجلٍ ساديٍ لتحملهاضطرت 
 الثقة يف ترنح وبالشك معجونون املوجوعني إن. األمور حمض الشك

  .اآلخرين
 أقرب ألداء ممثل فاشل كان وغضبه فكالمه من أخي، خويف تالشى

 فكلماعلى مسرح للعمالقة، وأمي هي الوحيدة املتأثرة بتمثيله، 
  .سايرته، صدع فجر غضبه أكثر

أخرب . مل أجد.. ات أدافع ا عن نفسي عن مفردخلي يف دانبشت
 الطالق، لكن أخي استمهله حفاظًا على مسعة يفزوجي أخي برغبته 

 امرأة طيبة محايت. العائلة، وطلب منه أن أظل على ذمته لبعض الوقت
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 اصطحايب لطبيب شرعي، ه فطلبت من، مبا حدثيجدا، أخربها زوج
ني أخربه زوجها بأن  أخيها حها بنت قتلقصة قبل عن نفلقد مسعت م

 وبعد فحص اجلثة من قبل الطبيب الشرعي ، ليست بعذراءختهأ
.  الشرعيطبيب أمتالك نفسي حني ذهبت إىل المل.  براءة البنتتتبين

كانت أمي تستفسر مين . كان ذلك حبضور أخي وأمي ومحايت وزوجي
كنت ..  من صميم الظلم الذي تعرضت لهصرةعن سر ابتساميت املعت

  . ال شيءأجيبها

 فأنا ، طبيعي رغم كل شيءهذا.  للطبيب وأنا يف أوج ثقيتذهبت
 من هذا االختبار، برباءةأعرف نفسي أكثر من غريي، ولو مل أخرج 

 من أي لواقع أقرب لالليل فكرة أن اجلن ضاجعين خلسة يف لكانت
، شرح ..كان مبتسما.  وحويل حياصرين الرعاة، الطبيبدخل. شيء

 ، مساع ذلكفور..ضبط، وأكد هلم أين ما زلت عذراءهلم ما حدث بال
 وأبكي حتضنها أكي بشكل استفزين ،ركضت أمي تقبلين وتعتذر مين

ظل الكالم حمبوسا يف حلق زوجي؛ لكن . على صدرها مثل األطفال
  . كانت على العكس، تشكر اهللا وحتمدهمحايت

بت من اقتر.  يف حيايتيق وتدعو يل بالتوفيين، تقبلين من جبجاءت
!. أذين، واعتذرت يل من تصرفات ابنها الذي وصفته باألرعن

 إىل ا من زوجي أن يلحقهطلبت.. وخرجت ذلك بعد منا استأذنت
  .اخلارج

 فهمحىت اللحظة مل أ.  كان أخي يعض بشفتيه، ذلك الوقتيف
من املفترض أن يكون سعيدا؛ يف املقام . شعوره بالضبط جتاه هذا اخلرب
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سبب فضيحة له، ويف املقام الثاين سريتاح من مهي األول لن أكون 
  .وسأظل عند زوجي

اخترق املوقف بعدما خرج ..  مدافنهبشت ما أخفى ونأظهر
  :زوجي قائلًا

  " فرصة ثانيةكمحد هللا ع السالمة، حتمدين ربك، اهللا أعطا"
 الكالم يصيغ أن يريد ظلمهم، تبني بعدما حىت.. قال ما أسوأ ما

 قلبه أغباش من انسل حقد أي! املذنبة كوين على افيه حيافظ بصورة
  !هذا

 -  مسعت عن موضوع الطبيب الشرعيحني-  قد قررت مسبقًا كنت
لكين . ا ائياراأن أطلب الطالق بعد أن تثبت براءيت، وكان ذلك قر

 وأهينهم مثلما ، أنتزع فيه حقيبشكل موجعا،أردت أن يكون ذلك 
  .أهانوين
تفاصيل .  النساءإحدى تشابه يف فكرته مع ن وإ، كان فريداوجعي

 تشترك الذي ،األوجاع عند النساء ال تتشابه أبدا، على عكس الفرح
  .بأسبابه ومظاهره مجيع النساء

 مل. مسحت دموعي قبل أن تنهمر.  قاله أخي جعلين قوية جداما
أخذت أمي إىل حضين أقرب من مسافة .  أحدفقةأعد حباجة لش

جتاهلت أخي فلم .  مفعما باألماناك شعور أعطاين ذلصفر،ال
  . وخرج لريى زوجي،يكترث
 وكنت هلا مذبوحة، عصفورة ي كانت أمي بني يد، هذا الوقتيف

أحاول جاهدة أن .  واألمل الذي حيتويها، تبكي عليهالذي الكتف



 
- 73 -

 يكون متردي على قد.  احلزن عنهاسفر وأُغمها، وأحسر مهها،أقشع 
 ال. ي أواجه قدر أمال كي ، وسبيلي للخالصالظلم فضيليت الوحيدة

أريد أن أتورط بأوالد حيكمون وجودي إىل األبد مع رجل برائحة 
  .حظرية
 ودجن ، يعصف ذهنيا بأقصى طاقته، جليت عنه ضبابية الصمتعقلي

 لو أا أوامر رب كما ،املفردات التحذيرية الظالمية اليت تربيت عليها
 قليب من املشاعر فراغ بدأت فيها إ اللحظات هي اليتتلك. السماء

 عن كشرت. الضعف من جلمود االستقواء وبدأت حساس،واإل
  .األنثى خاطر بكسر تلذذون يمن كل وجه يفأنياب عقلي 

توقعت ماذا .  مث زوجي وأخي معا، محايت بعد حلظاتدخلت
  . ما أفسده ابنهاصالح حتاول إيبٍباشرت محايت بكالمِ ط.. سيحدث

مل يكن هذا السبب الوحيد الذي جعلين أريد الطالق منه،  ، األصليف
.  الصدمة، فكربيائي ال يقوى على حتمله جمدداقبلبل ما حدث 

 ألا بشكل أو بآخر سبب جي، احتراما لكالم أم زوبالصربحتليت 
لكنها رغم ذلك كانت تعرف مسبقًا طبيعة . قويت يف هذه اللحظة

وب حياته، بل كان احلديث عنه  ومع ذلك مل تصارحين بأسل،ابنها
 ال أذكر -صراحة- الذي ، كالمهاأت. متناقضا متاما ملا هو عليه

مل .  كان ملتزما الصمتزوجي.  مجلتني، القرار قراركخرمنه غري آ
  .  االستنكاريةحياءات غري بعض اإلشيئًاخيرج منه 

  : أت محايت احلديث قال أخيحني
  !"تذري منهتعايل وبوس راس زوجك، واع" 
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!  على صورة أخي؟تظهر وقاحة وخساسة ونذالة تلك اليت أي
 الذي كان أخي هو هذا نفسه هل:  نفسي مرارا وتكراراسألت

   طفوليت؟يشاركين اللعب يف 
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 قليلًا للموضوع األساسي الذي جئنا إليه، وهو تعليم سارة تطرقنا

.  والكتابة الصحفية بشكل خاص،اللغة العربية الفصحى بشكل عام
  . على األقلسنة سارة أا ستمكث يف مصر أعربت

 تالشى نوعا ما، رة الذي كنت أكنه مسبقًا لساعجاب اإلمشروع
لذا بدوت معها عمليا جدا، ونصحتها بالتسجيل يف جامعة عني 

 حيث ميكنها الدراسة ضمن برنامج وخطة واضحة، وعرضت ،مشس
 جانب انتساا إىل-أي وقت ترغب فيه، وميكننا  مساعديت يف يهاعل

 التسجيل يف ألن ، من األسبوع القادم يف الدروسالبدء - للجامعة
 التاسع بعد نتائج الثانوية العامة، لذا الشهراجلامعات املصرية يبدأ يف 

  . قبل بداية الدراسة يف اجلامعة،كان لدينا متسع من الوقت للبدء
 رقة القلب ال لكن.  لقصة صديقتهاكبري قليب بشكل رق قد كنت
 الوقت الذي يف.  كربيائها يف وجه اجلميعأسلحة أشهرت أنثىتنفع 

 كيف أصبحت شخصيتها أختيل كُنت القصة، فيهكانت سارة تسرد 
 أن إما فهو بامرأة، األمل يفعل خري من يعرف ما أنا.  الوقت احلايليف

 على ، نضجٍ  وحذرٍ كاملةيقضي عليها متاما، أو جيعلها امرأة يف حالة
  . املستوى العقلي والعاطفي

 مشس ستشرق ، جمريات احلياةمن حياا صبغة السخرية ستأخذ
!.. اضيوتتجه للعامل االفتر.. أناقتها أكثر، ستهمل العامل الواقعي
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 إىل القمة، لقاع من استهرب أكثر للزهور واملوسيقى، ا اهتمامستعطي
  .أبيهم، لكنها ستلني يوما أمام أحدهم الرجال كلهم عن بكرة ستكره

 أسبوعا، تتجاوز فترة زوجهما مل رجل من الطالق امرأة تطلب حني
 ال قوية، فهي بال شك امرأة كربيائها، طمس واقعة بعد وخصوصا
  .ريح جتاها

 مها الكل ابالطبع!..  نظر وجليتها مشرقةعد بلديها إن كم
 فيها العقل زينة رأيت ،شخصية على مستوى نظريت اللكن.. باجلنون

 حىت تكره ، شبه ساديرجلٍ طلبت الطالق من لقد. الآللئ مثل تلمع
 من سنوات عمرها أنقذت، وكم من األذى جتنبت، كم.. رائحته

  . من غصات األهل حتاشت، وكم من كرامة نفسها حفظتوكم
 اجلواب ماذا سيفعل زوجها؟ ، لو ظلت على ذمته وأجنبت أطفاالماذا
 من على اخلضوع سيجربها حتما مل يقايضها على أبنائها، إنديهي، الب

  . خالهلم
 بعد حصوهلا على العجاب هذه املرأة عجب ستواجه أي حال، فعلى

 األهل واألصدقاء، إذا يحات نفسيتها تلملى عستقضي. لقب مطلقة
ستعيش .  ليس هلم سلطان عليهاالء كل هؤأن و،مل تعِ أا انسانة
لن يكون هناك جمال للفشل يف ..  وتبدع أكثربشخصية أقوى،

  . يف حتد، خيار الفشل فيه غري متاحفسها ألا قبلت أن تضع ن،حياا
 اهلاتف أرقام احلساب من النادل، وأثناء ذلك تبادلت مع سارة طلبنا

يل  "تيفية مدين لصديقيت الالينإن.  اإلنترنتى االفتراضية علوحسابايت
 قضية املرأة يف أكناين، فلوالها ألصبحت يقاظإملسؤوليتها عن " ياين

 عن املرأة وايةإن لدي اآلن رغبة بكتابة ر. مثل غريي مدفونا بالشرق
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 استراق بعض األفكار لكن بعد، ناضجة غري الفكرة. يف العامل العريب
 النساء أوجاع عن الكتابة كانت وإن.  سارة ال يضرةمن سرية صديق

  !بكتاب حصره ميكن ال له يتعرضن ذيال فالظلم مرهقًا، أمرا
..  صديقة سارة بذرة هذا اإلهلامقصة وإلهلام، حباجة كنت أنين فكرت

 أسكته وأنا أنتبه لصوت قليب، الذي كان يريد أن يقول يل شيئًا، مل
  .سنتكلم عن ذلك الحقًا: قالئالعلى سبيل اإلجناز 

  :اأوقفت سارة قليلًا وسألته" افيهالك" خروجنا من أثناء
   ما اسم صديقتك؟-

  ..رمي : قالت
   أين مسعت هذا االسم؟رمي؟...  يف سريقلت
 بغرام فعلًا واقعا أنا. ذكراه خلاطري عادت حىت ثوان، األمر أخذ

 أبنائنا ألول امسا شهد اختارته بعدما أحببته لقد. قبل من االسم هذا
 يعين هو.. االسم هذا مع جدا مجيلة ذكريات لدي. م حلمنا الذين
  :بعفوية سارة سألت. البياض شديد الغزال
  بدوي؟ أصل من هي هل

  .بدوي أصل من هي نعم: سارة فردت
 العرب شعراء ا تغين اليت تلك.. تفاصيله وعراقة البدوي اجلمال

: لنفسي وأقول استحياء، على خميليت يف مالحمها أرسم بدأت. قدميا
  .جيب مما بأكثر تشطط وال اجلنون، عن كف

 من نوع هكذا رسم يف الالزم من أكثر أتسرع أين ترفأع
 كل أن ولو. بايل عن تنقشع ما سرعان لكنها اهلالمية؛ العالقات
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 زير من أكثر ألصبحت حقيقة، غدت خيايل يف أقمتها غرامية عالقة
 عن أحبث أين نفسي أم كنت. األرض على دوجنوان وأعظم نساء،
 ال األول احلب أن أؤمن أنا.. خمطئًا وكنت. شهد ألنسى جديد حب
. البيت إىل عدت حني ذلك عن مدونيت يف كتبت لقد. األخري يعين
 روحي أغسل أن فأردت الفكرة، تلك من الضمري بتأنيب شعرت لقد

  .للحياة آخر سبيال وأحتذي الواقع، فيه أصارح جديد، بنص
 فيه ،"األخري للحبيب إال احلب ما "قصري بعنوان مدونة كتبت

  :قلت
 الالوعي من نقلة تسبب ما عادة اثنني بني العالقة اية أو فشل"

 واليت املاضي، لتجارب املكثف التحليل مع يبدأ وذلك الوعي، إىل
 فقداننا إىل تؤدي اليت السلبية، التخيالت من مهولة كمية لدينا ختلق
 إىل احلال بنا حال ملاذا: مبرارة سنفكر. األوىل بالدرجة احلب يف للثقة
 أنفسنا ونرثي إليه؟ أسأت مباذا: سنسأل فاشلًا احلب كان إذا أو ؟هذا

  بعد؟ ماذا لكن. النوايا وحسن باألسباب
 للمدرسة الفلسفة احتاجت فكما بالتجارب، تنمو الروح إن

 الروح حتتاج قرون، مدى على اآلخرين أفكار تصطفي لكي التجريبية
  ".العقل رعاية يف تنمو لكي لذلك،

 صيغة على تعليق جاء دقائق، بعشر التدوينة ذهه نشرت بعدما
  :القمر رحيل نفسها تسمي اليت نفسها، الفتاة من سؤال

  به؟ تعثرنا إن احلب على حنافظ كيف
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  :سؤاهلا على طويلة بإجابة علقت

 هذه إن. احلبيب على وقتك كل تنفق أن جيب ال احلب، يف
 بتعدد يفوحون الذين الشعراء، طالسم من إال هي ما املفسدة الفكرة

 بعيدا خاص، لوقت حيتاج احلياة يف خملوق أي. حيام يف العالقات
. ملخربٍ عاشق من نفسك حتول ألن ضرورة فال الناس، أقرب عن حىت

 متلي أن لك حيق وال تتملكها، مبادة ليس حبيبك أن تتفهم أن حاول
 وال هذا يأكل آخر، ويترك أحد يصادق أن على وجتربه قوانينا، عليه
  .جدا منفر اهلراء هذا كل،، ذاك يأكل

 حلضورك، أناقة تضفي ما هي - أنت كما-  بنفسك ثقتك 
 حتاول فلماذا حبكما، ترهق شريكك ومظهر عادات تغري أن فمحاولة

  !ماء؟ الصخر جتعل أن

 مع ختتفي احلب بداية يف تنتابك اليت اجلميلة املشاعر كثافة
 ملرحلة وصلتما لكنكما ا،أبد حبيبك، يف قصورا ليس ذلك. الوقت
 تالشي ذلك يعين وال ستتالشى لقاء كل فرجفة. العشق نضوج
  .الداخلي لسالمك بنفسك وتوصل بالشكوى تسرف فال احلب،

 بقواعد والتزم استطعت، ما رشيقًا كن الفراق، عند حىت أتعرفني؛
  !جيمعكما كان سرا ختن وال تندم، ال تعد، ال حتن، ال.. الفراق

  :سريعا ردها جاء فقد باإلنترنت، متصلة التزال كانت

  . ما يوما احلب يف وقعت إذا ذكرته، ما جتنب على سأحرص
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: لنفسي وأقول خاطري، أجفف. بتعليقها جدا سعيدا كنت
 طوق الكتابة أن بد ال الكتابة، يف استمر حبروفك، يؤمن بعضهم
 حتمست لة،اللي تلك يف. حياتك يف لوجوده تنتبه مل الذي النجاة

 الفراق عن غالبيتها ا، أحتفظ كنت قدمية مقاالت أربع ونشرت
 على لوردة رمزا أو تعليقًا إما دائما تترك القمر رحيل وكانت. وأمله
 أن شعرت بعدما بكثافة، أكتب بدأت املنطلق، هذا من. مقال كل

  .باستمرار يتابعين) أحدهم(
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  :هلم وقلت الطالق، طلبت تردد وبال ون،اجلن عاتقي على أخذت
 بالطالق، عمرها من تبقى ما على حتافظ أن تريد اليت انونة أنا
  .هذا عن يل رجعة وال الطالق أريد

 مل اليت الرضا ابتسامة وختفي دموعها، متسح عيين بطرف أمي حملت
 ال كي فعلت ما خري هذا إن القول تريد كأا سواي؛ أحد هلا ينتبه

  .حظي حصده ما صديحت
 أن تريد ال.. الطالق على أصررت ملاذا تفهم اليت الوحيدة أمي

 أمي. حياا يف واجهته ما أواجه تتخيلين أن تكره نفسه، التاريخ يعيد
 ختفيه ما عكس كالمنا كان لو حىت وأفهمها، تفهمين جدا، رقيقة

 مكرهة أنا فمثلما. موضعه يف يكن مل عليها عتيب أن أدركت. أفئدتنا
 جعلها الشديد، وخوفها قالت، ما قول على مكرهة هي الزواج، على

 دنيا يف عليه يؤخذ ال اخلوف ولسان باخلوف، بلسان تتحدث
  . الضباع

 أن أخي مين طلب بعدما به، تفوهت ما كل" الطالق أريد "كانت
 جبسدها، أمي فحمتين وجهي، على يلطمين كاد. زوجي رأس أُقبل

 حيايت يف مرة أول كانت.. نابٍ بلفظ بإهانيت قام. بيننا محايت وقفت
 خويف لكن وجهه، يف أبصق أن أردت. األلفاظ من النوع هذا أمسع
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 البكاء، يف ارت أكثر، بأمي تشبثت. كهذا تصرف محاقة من رمحين
  .حيايت يف قبل من أبك مل كما بكيت

 تدخل رغم حىت بشيء؛ ينطق مل متفرجا، فكان الزوج، ذلك أما
 وأنا ضريب، من أخي منع حياول مل! هذا؟ الكون يف رجل أي. الدتهو

 الرجال من عاشرم من كل! زوجته زلت ما والقانون الدين حبكم
 يف واخليانة الوضاعة صور تعلقت. حيايت يف للرذيلة شكالً كانوا
  .احلياة مسرح على الشر دور هلم واحتكروا م، نظري

 قررت. بشره وال خبري ال املسرح، هذا يف أشارك ألَّا قررت وأنا
 وفقدت هستريي، بشكل أبكي ظللت. وحسب أريد ما أكون أن

  .القهر شد من الوقوف أستطع مل. نفسي على السيطرة

 قراري بثبات احتفظت لكين وتعنيفًا، وتوبيخا لوما غامن أوسعين
 ستزداد حبرف تفوهت ما إذا أين أعرف فأنا ذلك، كل رغم وصميت

  ..وأعرفه أخي ؛غضبه فورة

 إىل تقف كانت زوجي والدة. وطُلِّقت عليهم تفوقت غامن، رغم
 كان إذا أدري وال ال، أو نية حبسن كان ذلك هل أدري ال.. جانيب

 على ابنها أجربت من هي. ابنها لصاحل أو بالفعل، لصاحلي موقفها
 عميان بأنه عليه يبد فلم جمربا، يكن مل احلقيقة يف أنه رغم الطالق،

 أين املهم. األوىل الليلة من يكرهين جعله استطعت أين يبدو. ذلك
 يف تعاسيت أوسع ما. طالقي يوم نفسه هو براءيت يوم كان. طُلِّقت

  .اليوم ذاك
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 غامن أخي أن اكتشفت أهلي، بيت إىل فيه عدت الذي اليوم يف
 هالة باهتة، ليلى مالمح كانت. مكامليت من ليلى أخيت مبنع قام من هو

 مبجرد. نطقت عينها من العجز وصورة نضجت، جفوا على لسوادا
 حببل واعتصمنا حضين، إىل واهتدت حنوي، ركضت البيت، دخويل
  .مجيعا البكاء

 قضى حماربٍ باستراحة أشبه إا.. الدموع تعين ماذا عرفت
 أوجاعنا، فيه نلفظ للنفس، رخاء حالة البكاء. املعارك يف شهورا
 صالة البكاء.. الفراق ندبات عن به ونكفر امتنا،ند عن فيه ونعرب

  .والقلب للروح
 أهلي، بيت دخلت منذ مضى، ما كل عن وتعاميت تعافيت، 
 رتبت لذا،. البيت هذا يف منبوذة سأكون األيام مع بأين إدراكي رغم

  .أعمل أن وقررت حيايت، جدول
 ،هذيانه من الوقت عطش يهدأ أن إىل جانبا املوضوع هذا وضعت
 بدأت. جتاهه أهلي نبض وأرى البيت، يف اجلديد وضعي وألستوعب

. احلريري جلربوا تعود فشيئا شيئًا وأمي يوم، بعد يوما متر األيام
 إذا أنه لدرجة أكثر، ينبذين صار غامن أخي.. بعضه فوق الفراغ تراكم

  .إيلَّ ليلى تنقله مث أوال، لليلى خيربه شيئا، يل يقول أن أراد
 احلضن االفتراضي العامل صار الحقًا مث بالقراءة، وقيت جندأُ كنت

 أين إال العاملـ هذا اقتحام يف ترددي من الرغم على. ألفكاري الدافئ
 من تنشق اليت الوحيدة نافذيت اإلنترنت. الثمالة حد به تورطت
 احملظورات، منسوب زيادة بعد خصوصا االجتماعي، سجين جدران

  .مطلقة بلقب الفوز بعد حاصرتين اليت
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. كبري بشكلٍ وزين ونقص بالغثيان شعوري زاد األيام، تلك يف
 األسربين، سالحي كان وكالعادة شديد، نفسي ضغط من أعاين كنت
 أينما جييب يف الدواء هذا مغمود.. أبدا عنه أختلى أكن مل الذي

  .ذهبت

 أعرف كنت لكين. كبري بشكلٍ نفسي كرهت أين أنكر ال أنا
 على كنت وحسب، ذلك ليس. سرياودين كهذا إحساسا أن مسبقًا

 عني يف العطف عني. يل الناس أقرب قلوب سيزور الشك بأن يقني
 سلطة هلا ستصبح اخلادمة، حىت. اام عني يوما ستغدو وأخيت أمي
 يوما أين وأعرف ذلك، كل أعرف كنت. نفسي من أكثر حرييت على
 الزاهي حتديدا الداخلية، بساملال بعض ارتداء مبقدوري يكون لن ما،

 كما.. بالبيجامة بل نومٍ، بقمصان النوم مبقدوري يكون ولن.. منها
 أضع وأال املكياج، من معينة أنواعا أقتين أن األفضل من سيكون

 صديقايت. حمرم وجود بدون مكان ألي أحترك وأال فواحا، عطرا
 ألي حمدقًا خطرا سأغدو لقائي، وأهلهن أزواجهن عليهن سيحرم
 زوجة ا تناكف حجةً أكون ورمبا مين، قريب أطرافها أحد عالقة
 شخصيته على تقضي الذي النوع من فأخي زوجها، املستقبلية أخي
  .امرأة

 يف سيخطر ورمبا. للجنس سهلة فريسة أين على الرجال يل سينظر
 األمين التشديد كل رغم أحدهم، مع اجلنس مارست أين غامن بال

 املسلية والسيدة للقطاء، مطمعا سأكون. أهلي من كاهلي لىع امللقى
 أجيد أين الناس سيظن. واألصدقاء األهل سهرات يف واملضحكة

 اهلواء نافذة أنفسهم افتراض يف البعض وسيبدع. اإلباحية النكات
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 أن أرادوا ما رفضت لذا وأدركه، أعرفه هذا كل. حيايت يف الوحيدة
 الشحوب ارتداين. الشفقة تستحق اليت ترئةامله املرأة إياه، جيعلوين
  . أمانع ومل عنوة،

 العامل هذا أقتحم مل االفتراضية، للمواقع إدماين بداية يف كنت
 تصرفت ملاذا أعلم ال. به أختفى مستعارا امسا اخترت. احلقيقي بامسي

 املشكالت من نوعا أحتاشى أن أردت أين الظن أغلب ولكن كذلك؛
 هلذه وجتاوزا لذا،. احلقيقي امسي تخدمتاس حال يف ستظهر

 جهازي أغرقت. مستعار اسم حتت ختفيت املتوقعة، املشكالت
. وأحالمي أمنيايت تعكس بصورٍ مملؤة ومبجلدات واألغاين، باألحزان

ملارلني الصور عشرات البحر، شاطئ على امرأة حيتضن لرجل صورة 
 صور والنظرات، القبل يتبادلون لعشاق صور حسين، وسعاد مونرو
 رومانسي، بشكل الرياضة ميارسان وامرأة رجل للشكوالتة، مميزة

 تعثرت مغمورين ملطربني وأخرى اجلميل، الزمن من وأغنيات
 الرجال جو وخواطرٍ االنترنت، على تسكعي أثناء مصادفة بأصوام

  .أخرى تارة احلب ومتدح تارة،
 التواصل مواقع ىلإ وصلت مث فترة، احلوارية املنتديات أدمنت
 أضيف كثريا، فيها أكتب ال خاصة، مدونة لدي كان.  االجتماعي

 بعض وفيها اآلخرين، تدوينات على التعليقات بعض خالهلا من
  .عين املهملة املعلومات
 وكتابات واملتحررة، املألوفة غري األفكار جدا تشدين كانت

 انتقاء مستوى على هلا سقف ال حتررية مبستويات كانت املدونني
 شيء وكل هناك، مباح شيء كل تقريبا.. املواضيع واختيار األلفاظ،
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 على املدونني بعض بأفكار تفاجأت. صادم بشكل وصريح واضح
 وانتقادام وأطروحام، أفكارهم،.. باخلليج يقيمون الذين تويتر،

 نساء بأقالم الروايات من عددا قرأت. والسياسة والتقاليد للعادات
 يف الكتب تلك تكن مل. وجرأة بعمق الواقع تصف اخلليج، من

 يف أصل أن أستطيع ال اآلن، حىت. الكترونية بصيغ قرأا املكتبات؛
  .لديهن الذي الفكري التحرري املستوى هلذا ختياليت

. وسطحي عميق بني ما مترحنًا، أفكاري على املدونني تأثري كان
 فُضت. له أتعرض جديدا إدمانا شكلت بعضهم مواضيع قراءة لكن

 احلقد يعرف هذا، ويكره هذا حيب جنونا، أكثر وصار قليب، بكارة
 وآمنت جهة، كل من جبدرانه حتيط عيون له وغدت اخلبث، ويعرف

  .البشر مجيع على يعمم أن جيب ال النية حسن مبدأ بأن
 تابعته مغمور، كاتب كلمات تشدين كانت تابعت، من بني من

 على الجئ: "جذبين الذي امسها، من اال فارغة همدونت كانت منذ
 طوال رافقين.. ينتهي ال طويل الفلسطينيني مع موضوعي". اهللا باب

  .حيايت
 ومل فريدا، لتجعله قوية لغته تكن مل بدائية، قصرية نصوصه كانت

 لكن. جبديدة إليها يشري اليت والنقاط يطرحها اليت املواضيع تكن
.. ا وأشعر أصدقها جتعلين خمتلفة، نتكا للمقاالت طرحه طريقة
 هذا كتابات أميز على قادرة كنت. شخصية جتربة تعكس كانت

 أوجاع يتقمص يكن مل.. ورق كومة يف نصه وضع لو حىت الشاب،
 كنت.. واحد وجعٍ على ترتكز تدويناته كل بل ا، ويتحدث الناس
 فلسطيين،ال الوجع كتابته مكنون يف خيتزل إنه.. الوجع ذا أشعر
 تشبيهاته. باألرض له عالقة ال مبوضوع معنونا النص كان لو حىت
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 هذا اكتشاف يف متعة لدي وكانت.. الوجع من شيئًا تقنص كانت
  .نصه على االنعكاس

 على شهرين انقضاء وبعد األجواء، وهذه التعب هذا غمرة يف
 أقامر التلفاز، أتابع األريكة على البيت صالة يف أجلس كنت طالقي،
 جلس. الفراغ فريسة يطرحين ال أجل ألي ينقضي أن عسى الوقت
. عليها أعتد مل بأبوية حايل عن سألين. عادته غري على والدي، جبانيب
 نقاش يف إقحامي تردد على بدأ مث". هللا احلمد "خمتصر بشكل أجبته
 أحظ مل سنوات منذ تقريبا. أتابعه كنت الذي املسلسل عن عابر

  . معه وساجلل بفرصة
 حيايت، مشروع عن بالسؤال فاحتين. فيها حدة ال جلسة كانت

 البيت يف سأبقى هل إليه، رسوت الذي احلال بعد سأفعل ماذا وسألين
 العمل علي اقترح. ماذا أم الفكر، مشانق عن عقلي يشغل شيء بال
 وبعد. لذلك يؤهلين يكن مل دراسيت جمال لكن شركاته؛ إحدى يف

  :يل وقال الدراسة، أو العمل بني ما خريين احلوار، يف معه األخذ
 بإمكانك أردت إذا أو لك، مناسبة عمل فرصة إجياد بإمكاين

  .ختتارينها بلد أي يف العليا الدراسات تكملة
 على من مفاتيحه والتقط األريكة، عن مفاجئ بشكل ض مث

  :أجبته. وأخيت أمي أين وسألين الطاولة،
  الكوافرية عند أظافرها تقلم لتزا ما وأخيت فوق، أمي 

  :قال ليستريح العلوي للطابق يصعد أن وقبل
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  .قرارك عن أخربيين أسبوع وخالل لك، باألنسب فكري
 أرسلها وفرصة مكافأة هي. حيايت يف فرجا األكثر اللقاء هذا كان

 أن شعرت. الفراغ وقسوة الوحدة برودة من ليخلصين ليـ اهللا
 وامللوثة املتصدعة، صحرائه يف انفجر را وكأن انتعش، جسدي

  .املقلقة والعادات بالتشققات
 على األشياء ترى لعيون حباجة لكننا جنة؛ تومض حمنة كل من

 تطل مرة كل يف. واجلحيم الفردوس بني ما الفرق لنميز حقيقتها،
 والدة كانت اخلائب، زواجي يف حىت نعم،.. فرج نافذة أحزاين على

 بعد وحىت.. الزواج قفص من أخرجين ذيال احلرية، باب زوجي
 على تطل شرفة -أدري ال حيث من- مينحين والدي هو ها طالقي،

 عقالنية، بكل الفرصة هذه أدرك بأن قرارا أخذت. جديد من احلياة
  .توصف ال سعاديت كانت. أبدية كرمية حلياة الوحيد مالذي فهي

 عقلي مع دأستفر لكي غرفيت، إىل مسرعة وذهبت التلفاز، أقفلت
 وأشعل أناظره الشطرنج، طاولة على عدوته كأين وأصارعه دوء،

  .به ذهنية عواصف
 بطين؛ من األيسر اجلانب يف جدا حاد بأمل حينذاك أشعر كنت

 البطن وآالم العظام وجع على اعتدت فأنا اهتمام، أي أعطه مل لكين
 عن رنتاإلنت خمالب يف فتشت. مزاجي جيش كأا وترحل، تأتي اليت

 مباشرة املزايا؛ عن أحبث مل. حدة على بلد كل يف الدراسة مشاكل
 اإللكترونية الصفحات يف جتولت. الصعوبات عن حبثي ركزت

  .واملنتديات
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 أنأى أن أستطيع كي العمل، عن الدراسة فكرة فضلت بالطبع
 خصوصا قيود، بغري العامل وأرى والراحة، احلرية من بقسط بنفسي،

 خزانات يف أفكارها تصب كانت اليت االفتراضي، العامل شالالت بعد
  ..كبري إىل الفارغة عقلي

 حاجزا كانت اللغة لكن فرنسا، أو أملانيا يف الدراسة متنيت
 معادلة مث حتضريية، سنة دراسة يف رغبة لدي يكن مل. يل بالنسبة
 هناك سيكون ورمبا هناك، التعليم قوانني حسب اجلامعية شهاديت

 أخريا مث دراستها، املقرر الساعات معدل يف متوقعة بريةك زيادة
 أن أريد وال صبورة، لست أنا. ال أو املاجستري بدراسة االلتحاق

 لسنوات باإلضافة -تقدير أقل على- عمري من أخرى سنة أضيع
.. ألخرى بلد ومن آلخر، موقع من ارحتلت لذا،. املاجستري دراسة

 يف وأخرى بريطانيا، يف ومرة يا،أوكران يف الدراسة عن أقرأ مرة
 التبحر يف املغامرة من متنعين دائما الشديدة الرهبة كانت.. سويسرا

 البحث، عملية يف متاما أرهقت حىت البلدان، أحد يف قراري يف
  .غدا حبثي وأكمل أستريح أن فارتأيت

 املدون فوجدت ا، عقلي أريح املدونات، أتصفح بدأت
 يقول قصرية، عاطفية مدونة نشر قد" اهللا باب ىعل الجئ "الفلسطيين

  :فيها
  !مألوف غري بسلوك أحبك"

 منر. النساء من غريك ال أنت أحبك أين معي، احلب شأن حلسن
 أن دون حبل، على يتراقصان سريك كالعيب معا، احلب لفتات على
  . توازما يهتز
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 مرت مفضلة أغنية كل عن أصدقاءك إخوتك، والديك، أسأل
 أضعها. أغنية قلبك صوب حلنٍ كل من لك وأمجع وأمجعها كرتك،بذا

 يا أحبك "وأكتب معا، ليدينا بصورة وأغلفها مدمج، قرصٍ على
  ". تعيب

 الدباديب هدايا إحياء وأعيد اجلميل، املاضي إىل حبنا بنهج وأعود
 حيب عن سطرا ورقة على أكتب الليل، منت يف أستيقظ. واملكاتيب

 تلك كل.. احلمام مرآة على وتارة الثالجة، على رةم وألصقها لك،
  .قلبك نواة من تبتسمني جتعلك اليت األماكن

 أضعها الطفولية، صورك على للسطو والدك مع خلسة سأخطط
 ال مصادفة إال أملكه أين تكتشفني وال وساديت، حتت" صور ألبوم "يف

  .الدهشة خبث إال فيها يل شأن
 كتابا أهديك زواجنا، يوم بهيشا األسبوع من يوم كل ويف
  !بالطبع وردة مع.. هلم، تقرئني الذين الرائعني ألولئك
 يف نعوضه عشاء، عن قهرا يوما غبت وإن غريك، من أتعشى ال

 الصحون تنظيف بشأن تقلقي وال.. مرتني بالعشاء آخر يوم
  !..والطبخ

 حىت جلسيت، لتشاركيين متسع فيه أجلس مكان كل يف سيكون
 زاويتك لك وأنظف ،!جسدي لنصف يتسع ال الكرسي نكا ولو
  ..مكاين على كلها الفوضى بإزاحة السرير، على

  !"الطريقة نفس أكرر وال يوم، كل حيب إعالين لك أكرر و
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 لوهلة، القلب هلا يهفت فيها، تعقيد ال نقية، بسيطة كلماته
 املشهد هذا أترجم وبدأت عيين، أغمضت. فيها يعيش نفسه ليتخيل

 تلتف أرجوحة على جانبه، إىل جتلس اليت اجلميلة كنت. خيايل يف
 وأداري له، بتمنع أستمع وكنت.. اليامسني أغصان أضالعها حول

  .وفرحته قليب ضحكة
. احللم يطُلْ مل لذا وجهه؛ ألختيل صورة لدي يكن مل لكن.. لكن

 جدا، أنزعج بنفسي ففوجئت النص، على تعليقًا أكتب أن أردت
. بالتعليق سبقتين قد غريي جديدة متابعة هناك أن الحظت حينما

 الوحيدة بكوين سعيدة كنت األصل يف ألين الغرية، من بنوع شعرت
  .املهجور حروفه كهف تزور الذي تقريبا

 خالل من مدونتها، على الشخصي ملفها لزيارة مسرعة ذهبت
 للغةبا مدونتها كانت. أضافته الذي التعليق يف امسها على الضغط

 بوك الفيس على حلساا أيقونات ثالث اجلانب على وكان اإلجنليزية،
  .بلس وجوجل والتويتر

 هذه شكل ألرى بوك، الفيس على حساا على تردد بال ضغطت
.. الشريرة باألفكار يضج عقلي كانت. اخلاص كهفي اقتحمت اليت

 وتارة املغلي، باملاء مملوءة كبرية طنجرة يف أضعها تارة نفسي أختيل
 انفجرت السادية من الكثري والكثري جائعة، أسود جمموعة مع أحبسها

 أمامها نفسي أمتالك مل اليت الصدمة لكن. اللحظة تلك أفكاري يف
 ظللت. توقعه بإمكاين يكن مل األحوال أصعب يف هو فيما كانت

 وآالم حتنط، بطين وجع حىت صامتة، أحترك، ال ساكنة للحظات
  .رأيت ما لتستوعب زيرهاأ عن توقفت عظامي

  !أصدقائي قائمة ضمن السيدة هذه
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 الذي درس معي يف املرحلة ، رسالة من صديقي أسامةوجدت
 ،أسامة صديقي.  يف مدرسة الرمال الثانوية يف قطاع غزة،اإلعدادية

ال حيب ما أحب، وال يكره ما .. الذي يتناقض معي يف كل شيء
.  من أصدقائي املقربنيجعله الذي هذا الشيء. أكره، بل على العكس

 ، هو وعائلتهماراتأنا على تواصل معه منذ ترك غزة وسافر إىل اإل
 والده مع هناك العمل بدأ تتعمق حالة االنقسام الفلسطيين، وأنقبل 

  .يف إحدى شركات الدعاية واإلعالن وتصميم مواقع الويب
 ،جتماعية يريد تأسيس جملة اا مضمون الرسالة أن لديه صديقكان

 من كتابايت القدمية على صفحيت على الفيس اوقد طرح عليه بعض
 فاقترح عليه أن أكتب مقال أسبوعيا يف ديقه، صعجاببوك، ونالت إ

 على قتواف.  أترددمل.  بني اجلنسنيالعاطفية يف سياق العالقات ،جملته
 كي ال يرتبط امسي ، كتابايت باسم مستعاروقع أن توطلبت ،الفور

 كتابايت يف هذا صر وعدم قناعيت حبلتحفظي ،كتابات العاطفيةبال
 والبيئة أسريتاجلانب، باإلضافة ألن ذلك رمبا ال يتناسب مع ثقافة 

  .اليت خرجت منها

 وصار يل دخل ، متسارعبشكل تغريت حيايت النقلة، هذه مع
 ، الواقعيف.  الفوضوية اليت كانت حتتل حيايتأمخدت من خالله ،ثابت

 ينشغل عقلي بالتفكري أن دون ،ث يف داخلي عن االستقراركنت أحب
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 بعقالنية وللتخطيط احلب يف ية حبرالتفكري أريدبقوت يومي، و
 نفسه القلب حىت. بداع احلب واإللعامل االنطالق وللمستقبل،

  . ما يليق بعواطفهالختيار سيتفرغ

 يف البعض يعارضين رمبا. اختيار احلب يف أن الوقوع أؤمن أنا
 املمكن ومن غرة، حني على بنا يتعثر شعور احلب أن ويظن لك،ذ

 نكون أن احلالة هذه يف علينا وجيب حياتنا، تضمحل أن ذلك إثر على
 ميان علي إلكين. اخلمر تأثري حتت كأننا ومزاجيني استطعنا، ما عابسني
 ويعشقه عمره، شريك بعقله خيتار أن شخص أي بإمكان نويقني بأ
 والفوضوية العابرة مشاعره ترتيب بوعي يعيد حني إرادته، مبحض

 خيلق مل فاهللا واختيار، قرار نظري يف احلب. يريده الذي الشخص جتاه
  !.عذاب صهريج ذلك دون وما مبفرده، أحدمها ليعمل والعقل القلب

 من ، موازين العشق األربعنييف اآلن سوسنة تتبع احلب أفكاري
  حبٍ يف عالقةللخوض أخرى ربةجتال بد من . السفر األول لألخري

موالنا يقول.  للقلبمحاية احلب ال ميثل أي عن فاالمتناع ؛جديدة 
 غُبار يدركوا أن هلم أين من اخلائفونَأولئك : " الروميجالل الدين 

؟!العشق"  
 جملد فتحت ، كنت أستعملهااليت لكترونية مجيع الصفحات اإلأقفلت
 يت وال،كبري من الدات الغنائية الذي حيتوي على عدد ،األغاين

 تشغيل واخترت. كانت مصنفة بشكل منظم يف جهازي اخلاص
  .ا ذاحبد أغنية معينة اختيار دون ، بشكل عشوائيالصوفية األغاين
 أسبوع قبل كنت قد اقتنيته ، كتابا صوفيا عن احلب-ألقرأ- اخترت

 الواقع ،ستعملة الشهري لبيع الكتب املاملكان ذاك ؛من سور األزبكية
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 ، األقرب لقليب يف مصراملكانأعترب هذا .  العتبة يف القاهرةميدان يف
هو أشبه . أجد فيه معظم الكتب اليت ال أجدها يف املكتبات الكربى

 ، إذا ما زرتهكنت.  لكنه مفتوح على مدار العام،مبعرض كتاب صغري
  . ومكتباتهممراته اليوم كله أجتول بني أقضي

 أين الحظت على أمساء الكتب اليت أقتنيها وأقرأها، ف نظرةًألقيت
أقرأ عنه، أمضغ سريته يف حديثي، وكل شيء .. مهموم باحلب فعلًا

 كنت أحبث عن احلب إذاال أدري .  احلبإىل ينتهي صاربأفكاري 
 كنت علي لكين املراهقني من اجلفاف العاطفي؛ مثلفعلًا، أم أين أعاين 

 حيايت، ا حب أؤسس قصة من خالل قرار،االستيقني بأين أحبث عن 
 بهوهذا ما جعلين أؤمن ..  عن زغب الصورة الدارجة للحبيدابع

  .أكثر
 رن هاتفي احملمول ، وتأمل أعذب املعاين الصوفيةبقراءة منغمس وأنا

 استغربت! كانت املتصلة سارة..  ليالًة عشرةقبيل الساعة احلادي
 على رقمي اتفينرة األوىل اليت هذه امل.  ذاك الوقتمثلاتصاهلا يف 

 هذا مع والليل حينها، مزاجي مرهف جدا كان. منذ قدومها ملصر
 أؤسس قصة كأين ، وأنا مبتسمأجبتها.  تأجيج العواطفحيترفاملزاج 

 تبادر امرأة كل يفالرجل إذا ما حبث عن احلب، سريى . حبٍ معها
  .واعدةباحلديث معه قصة 

طويلة جدا، ختللتها الكثري من االعترافات  حمادثيت مع سارة كانت
فتحت سارة قلبها على .  يف قلب كل منااملدفونة والذكريات

 ثقتها يب ذه عنجعلين هذا أتساءل .  دون مقدماتمصراعيه
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 جتعلكيف :  يل باستمرارتقولتذكرت زوجة أيب، كانت ! السرعة
  الناس يثقون بك بسرعة؟

  : سألتها. ة، أثنت فيها على مدونيت املكاملة يف بدايتها رمسيكانت
   الوصول هلا؟ استطعتكيف
 على الفيس بوك، وكان هناك تطبيق حسابك تصفحت: قالت

  ! يربط ما بني املدونة والفيس بوك،أنت مشترك به
ال بد أنك : وقلت ذلك التطبيق ار أستذكأحاول ، متعجباتنهدت
ى ما أذكر مشترك  طويلًا وأنت تتصفحني حسايب، فأنا علقتاقضيت و

  .ذا التطبيق منذ عام ونيف
  !بالضبط أشهرمنذ عام وتسعة :  وقالتضحكت

 ، فيه كل اخلاليا النائمة وامليتةت واستيقظ، نصاب ذهيناكتمل
  .  طبيعة العالقة بني اجلنسنيدراكواليت تكمن وظيفتها اجلينية يف إ

وتسعة أشهر ال بد أنك اآلن تعرفني الكثري عين، فأنا منذ عام : قلت
 على أي خصوصية حليايت على حسايب احملافظةبالضبط مل أعتد على 

  .االفتراضي
كانت جتيب دائما بشكل ..  تكن خجولة أبدا يف صراحتها باحلديثمل

 يبدو.  دون أن خيطأ، حيرك أحجار الشطرنج بسرعةكمنغري متوقع، 
  : حيث قالت،أا كانت تتعمد أن تكون خمتلفة معي

 الكثري عنك، وأكاد أجزم أنك برج األسد، أعرف تأصبح نعم
 كان واضحا من خالل وهذا لتاريخ ميالدك، خفائكبالرغم من إ
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 من العتاب إىل املتوقعة غري يف كتاباتك، وانتقاالتك لعاطفيهذيانك ا
  . العذاب إىل السكينةمن وتارةاألمل 

 ملا ،املزاحلوال بعض .  جذبتين جدا طريقتها يف احلديث، الواقعيف
  :قلت رغم ذلك لكين. استطعت أن أجاريها يف الرد

 رجلٍ من برج األسد، مع موجعة شك بأنك ضحية قصة حب ال
 احلب لذروة معه تصل األسد، الفلكي برجه رجلًا تعشق اليتفاملرأة 
 سأفترض أنك برج احلمل، كون ،وعلى سبيل هذا التحليل. واألمل

  !ملمعظم ضحايا األسد هم سيدات احل

  : جبواب مل يكن راجحا يف حسباينفاجأتين

 كما ، خبيث يف الذهن، تصيب الفرد بطيشرم مثل وأنت
  . الفلتانهوجةالرصاصة يف 

 نعرف بعضنا سوى من  كان صادما بالنسبة يل، فنحن الكالمها
 واجلرف الالمتناهي من قكيف تقول كالما ذا العم. أيامٍ قليلة
جعل احلديث يسري على حنو واضح بال  لكي أاجتهدت! الرمزية؟

  : وقلت هلا ممازحا،تلغيم يف الكالم

 تترنح لغة خليجية تعيش يف بريطانيا، بيئتها هادئة، عالقتها بالفتاة
 حافة لزجة،من أين سقطت يف مفرداتك مصطلحات كالرصاصة لىع

والفلتان؟ يبدو جليا أن دهاء وكيد املرأة الشرقية مرتبط جينيا يف 
 أنك لست ويبدو.  مثل املالمح والصفات اجلسديةثله م،ينهنتكو

 من املعلومات رب فقد حصلت على الكم األك،حباجة ملعرفة شيء عين
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 وأن أترك فضويل ، امسحي يل بالتمرد قليلًا،لذا. قبل أن حتادثيين
يسألك مباشرة من أنت، وكيف يل أن أعرف كل شيء عنك مثلما 

  دثيين عن نفسك؟فعلت؟ هل هناك مشكلة أن حت
 يف دعوا للحديث عن لنفسي أتقمص دور الطبيب اكنت

  : وقالت دون أن أقاطعها،بدأت بالفعل ذلك. نفسها
 يف عواطفي وأمهل عقلي أُحكم مزاجية، لست متاما، عكسك أنا

 صلة كانت مهما قراريت على يؤثر أن أحد يستطيع وال آرائي، بناء
 هذا من الناس؛ مع التعامل يف ريمعيا هو الفكر .عالقته قريبة مين

 تتراكم تظل أمقته، الذي الفكر ذو. اآلخرين أو أرفض أقبل املنطلق
 ألخسر اضطررت وقد.  الكلياالنفصال حد إىل احلواجز، بيننا

  .أحترمه ال الذي الفكرٍ ذوي من الكثري
 أنصاف أثق بوال احللول، أنصاف مع أتعامل ال لست مثلك، أنا
 واملنافقني، واملتكلفني، واملدعني، ملتحولني،ا خصوصا البشر،

 العقول وذوي واملتطرفني، واملستنسخني، واملتسخني، واملتناقضني،
 واملستهزئني، بأحزام، واملتاجرين بآالمهم، بالتأثر واملسرفني الضيقة،

 بلطفهم، واملسرفني والذم، املدح يف واملبالغني واملصغرين، وامللفقني،
 والضائعني، واملتقمصني، واهلوى، الكالم وبائعي ،جدا والشاعريني
  . علم أو وجه حقدون بشيء يفيت من وكل واملبذرين،
بعض .  يف املعارضة وحسببرغبتها أشعر من خالل حديثها بدأت

األشخاص يتقرب منك لدرجة كبرية كي حيطمك بشكل كامل؛ لذا 
فوه ا  أتقد أي مبادرة حب ضد حدا يضع بأن كان هذا الظن كفيال

  : ذلك أجبتها حمتدا باختصاررغم. جتاه سارة
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 على ما تعرفينه عين ال يعطيك احلق بأن تصدري أحكاما كل
 تبدئني  مث،"أنا لست مثلك"أو " أنا عكسك: " قولكمثل ،شخصي

  . بأين مصاب اضمنيابسرد صفات ال حسن فيها، جتزمني 

 تتراجع عن  أا شعرت حبديت وغضيب من اجلواب، وبدأتيبدو
 حىت ، وأصبح حديثها أكثر نعومة وشاعريةاملباشر، غريهجومها 
  ! منتهاهبقوصل الش

 ا مغايرااملكاملة أخذت طابع.  ساعتني ومل ينته احلديثأول مرت
 صارت أكثر صراحة ، عليه من هجوم يف البدايةتمتاما ملا كان
رة حياا  عن فتسألتها.  ختل من التلميحات اإلباحيةملومحيمية، و

 األمور وهل ستتزوج من رجلٍ عريب أو ال، وتطرقت لبعض ،باخلليج
أجابتين باختصار عن شكوكها بوجود . االشخصية جدا بالنسبة هل

قالت .  لكوا خليجيةأو ال جلنسيتها الربيطانية ،رجل حيبها لنفسها
 الذي يطمع يف ، الرجل الشرقي والعريب حتديدامن فوبيا تعاين اإ
. أوروبية منها اكتساب جنسية الزواج خاللرأة اليت ميكنه من امل
 يشجع أي شاب للتقدم الذي ، أيضا هلاجس انتهاك حر ماهلاأشارتو

 باملقارنة مع املستوى املعيشي ، من أسرة ثرية جداكوا ،إليها
  .للشباب العريب

 حبذرٍ مع حديثها ورؤيتها للموضوع من هذه الزاوية، تعاطفت
يتبادر يف ذهين استفسار وسؤال يعارض سياق عرضها فقد كان 
  :قد كنت فظًا جدا حني قلت هلا. للموضوع
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 مبنطلق املميزات اليت ذكرتها، ال مثال للكمبأنك تعتقدي هل
 العريب وتعمميها بغري وجه بابواليت تؤهلك إلصدار أحكام على الش

 التعامل  من فوبيا شديدة منحق؟ مث إذا كنت ال تثقني م وتعانني
 وما زلت بعيدا عن ،معهم، ملاذا اتصلت يب؟ أنا من هؤالء الشباب

  ! ثقافيت وأصليمنالتنصل 
  !أنت خمتلف:  بتردد ونعومةردت

  : باإلجابة سريعا وأنا حمافظٌ على حديتفهممت
ليس ذلك وحسب، أكره هذا النمط .  لست خمتلفًا عن أحدأنا

 تظنون أنكم دائما. تمني إليها الطبقة اليت تنتتبناهمن احلديث الذي 
ال أدري إذا .  هذا الكالمترددونعرضة لالستغالل، وعلى الدوام 

 جنهل وحنن عن البقية متيزكم ،كان لديكم جناحني خلف ظهوركم
 النقص الذي تعانون منه، والذي يتمثل برغبتكم بأن يكون إنه. ذلك

. د األصعدةالكل طوع أياديكم، أو حتتاجونه لتربير فشل ما على أح
  . أنصاف البشر، لكن أشعر أنك تتطبعني مبعظم طباعهمامجني

  : جبملة استفزتين بشكل عارم وقالتقاطعتين
 ال تستطيع أن تنسى أين خالل خليجية خالل حديثك، وال أنت

  !ميكنك أن تشفع يل هذا
 شبه حوارٍ أي يف تقحميين أن تستطيعي لن:  بغضبقلت
 قناعة، عن ا أعتز اليت بعروبيت لقيتع شيء بأي خصوصا عنصري،

 أي مناظرة على قدريت عن النظر بغض به؛ أتغىن شعار جمرد وليس
 خمتلف من العرب من العديد عاشرت لقد. املوضوع ذا تتعلق مسألة
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 أكتوبر، 6 مدينة يف جنب إىل جنبا معهم وعشت مصر، يف اجلنسيات
 الومهيات من شيء بأي أشعر مل. البالد كل من العرب حتتضن اليت

 أن وأعلم التفرقة، لبث لنا يصدرها من حقيقةً أعلم ال واليت املقيتة،
 ال. يوم بعد يوما ويتراكم اآلن، حىت يعمينا زال ما األفكار هذه رماد

 أن عقليتك أكرب من هذه نأظ.. جيدر بك أن تتفوهي مبا قلت اآلن
  . الصغائر
دث يف العامل العريب، وأنكر أمام أنا أشعر باخلجل مما حي:  قائلةقاطعتين

  .أصدقائي يف بريطانيا حقيقة أصويل العربية

 وقلت ، فورعلى بفظاظة وقاطعتها ، أجعلها تستفرد باحلوارمل
  :ساخرا

 من أولئك الذين ينظرون ألوروبا على أا جنة  نعم، فهمت أنتنعم،
  عن قصد أو عن جهل حقيقة التاريخوتتناسنيأفالطون الفاضلة، 

 يف اكني اليت كانت تنفجر كالربالدينية، والعنصريةوالصراعات 
ال أريد أن أتبلى على .. اجلنون كان يقودهم.. خمتلف البالد األوروبية

 ري كبوقدر ، لكن احلضارة األوربية قامت على حبور من الدماء،أحد
ال يستهان به من استعباد املستضعفني يف اهلند وأفريقيا والبالد 

 أوروبيا ينكر على نفسه دي ذلك من النادر جدا أن جتومعالعربية، 
ومع .  مصابون مبرض تعظيم الغري وإهانة أنفسنايعاحنن مج. أصوله
  . النرجسية ما ال يطاق احتمالهمن فينا ،ذلك

ما زلت تعيش بني الكتب . أنت تتغىن بأجماد املاضي: بعصبية قالت
ليت تنعم به أوروبا، انظر مستوى اإلنسانية ا. والورق واألحالم



 
- 101 -

 ال تنظر لألسفل ك، العرب هنان اليت يتمتع ا حىت الالجئوحلريةوا
  . للسماد والتراب ويهمل الوردةنظروتتجاهل القمة، ال أحد ي

أردت الرد على كل نقطة ..  النقاش بيننا جدا، مل يسعين صربياحتدم
  : وقلت،ت حىت انتهتأينذكرا أولًا بأول، لكين احتفظت بقدر من ال

 أعترف باملستوى الدميقراطي واإلنساين الذي يعم بالدهم، لكن نعم
 العرب هناك ن الالجئو،صورة الوردة مل تكتمل يف نظري، ومعك حق

.  احلصول على نصفها يف بالدهميعون ال يستط،يتمتعون حبقوق كبرية
 ،لكن أي إنسانية يف ذلك؟ أوروبا تفتح باب اللجوء أمام املنكوبني

ال أدري هل اإلنسانية تقتضي .  أن ميروا عرب قوارب املوتبشرط
 فعلًا أنا أفتش فقط هل!  أو أن عقلي ما زال مدفونا باألحالم،ذلك

 كي أخفف من حقيقة وضعي؟ تلك األشياء مل خرين،يف أخطاء اآل
  .أصل إلجابة شافية هلا

  : مناقضة للحدة اليت وصلنا هلا، دوءردت

 لدي املعلومات ت فأنا بالفعل ليس،آلن أستطيع أن أجاريك اال
 ستجمعنا نلك.  سواء ألوروبا أو للعامل العريب،التارخيية الكافية

 احلوار يف هذا ننهيهل من املمكن أن . نقاشات كثرية أخرى
  .. املوضوع؟

  :استطردت..  تنتظر رديمل

 لديك إحساس مرهف ، لك نص أحبك بسلوك خمتلفقرأت
  .جدا
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أعترف بقدرا على ذلك، .. يب بسهولة امتصاص غضاستطاعت
  :رددت وأنا أبتسم

  "! بسلوك غري مألوفأحبك" نص تقصدين
 كثريا؛ حاول أن تكون زال جيدر بك التركي: لت وقاضحكت

 النهاية أنا امرأة ويفترض عليك ككاتب أن ففيحليما معي نوعا ما، 
  .تتعامل معي برقي غري مألوف

 جيد يف لوبيف تأليف كتاب؟ لك أسملاذا ال تفكر :  قائلةأردفت
  . النساءستحبه ،الكتابة

  : هلاقلت..  على حنو سريع باالجابة والسؤالث احلديوصار
  . رمبا يف وقت الحق؛ لست جاهزا هلذه التجربة اآلن

  .سأدعمك حىت تبدأ بذلك..  بل تستطيع،ال: قالت
 وحاولت أن أتأكد أا ما زالت على ، للحظة بعد ذلكصمتت

  . سأرد على صديقيت؛ثوان:  فردت وقالت يل،طاخل
  : للحديث وسألتعادت إىل أن ، ألضع هاتفي يف الشاحنذهبت
  ن؟ على من كنت أرد اآلأتعلم
  ".يل ياين"بالطبع ال؛ أنا ال أعرف من أصدقائك غري : قلت

 وأشارت ملوضوع قد حتدثت ، كررت السؤال بطريقة أخرىمث
  : عنه معي من قبل

   اليت حدثتك عن قصتها يف أول لقاء؟، رمي صديقيتأتذكر
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  . ما زال تأثري قصتها يراودين حىت اآلن؛نعم: قلت
 املعجبني من رمي أنختيل :  بشيء من االندهاشقالت مث صمتت،

 أرد للتو كنت.  على ما يبدوأنشأا وتقرأ مدونتك منذ بكتابتك،
  ! عن عالقيت بكا تستفسر رسالةعلى 
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 عدعميق يبعدين عن سؤال سارة عن طبيعية عالقتها مع املدون، ب 

 ملغالبة دفعين غرابة من املوضوع حييط ما. لكن الفضول سبقين إليها
 لقد -ه عزدام-  آخر شيء.  الكاتبااحلياء وسؤاهلا كيف عرفت ذ

  !انتبهت أا غريت منذ أيام حمل إقامتها إىل مصر

 عن رغبتها حدثتين. ليت دخلت منها ار احلوابوابة كانت مصر،
 مشاريعها يف العمل التطوعي ب إىل جان،بدراسة اللغة العربية يف مصر

 مؤسسات اتمع املدين املهتمة بالتبادل الثقايف العريب حدىمع إ
  .األورويب

  : بطريقة يغلب عليها املزاحسألتها والتفاصيل، أدقق يف مل
 كتاباته يف معظمها كونصا  مىت تتابعني كاتيب املفضل، خصومنذ

   أبعد ما يكون عن اهتماماتك؟ نصوصعاطفية، وهذه النوع من ال
 الرومانسية مطلقًا، تابات بالفعل ال مها الكا وأخربتين أضحكت،

  . وامسه آدم، تعرفت عليه يف مصر، جمرد صديق فلسطيينإنهوقالت 
 حبثي ألكن سرعان ما وجدت نفس.  عند هذه النقطةاحلديث انتهى

 لقائمة األصدقاء املضافني مؤخرا ذهبت. عنه يف قائمة أصدقائها
 لديها غري صديق واحد ن يكفلم عنه،لديها، ومل أغلب يف البحث 

  . فتحت ملفه الشخصي،بال تردد. حيمل اسم آدم
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 39 هناك زال ما واحد، على عثرت"!.. أربعني الشبه من خيلق"
  !عليهم أعثر مل نبيل، يشبه آخر شخصا
 بعد، ينته مل والدي مع لقائي تأثري.. أغانيها بكل غريبة ليلة إا
 ال حيايت طوال اليت وأنا املغري، العرض هذا فكرة يستسغ مل فعقلي
 وضعي حساسية ومع-  اآلن. يراقبها شخص بوجود إال خترج

  !اخلارج يف الدراسة أو العمل بني ما والدي خيريين - املفترضة
. الليلة تلك وارهاقي بتعيب للوعي أبدا موضع عقلي يف يكن مل

 أن كفيل كان حتملها، يوم يطيق ال اليت وكثرا، األحداث صخب
 بقلمِ وداويتها شفيت من سالت اليت الدم ودمعة أملي اإلدراك يتجاهل
 بسرعة متغرية الليلة تلك حيايت بدت جدا متسارع حنو على. احلمرا

 كمطر رأسي على تتساقط والصدمات املفاجآت.. مسبوقة غري
 شارف والصباح جدا تأخر الوقت أن فجأة اكتشفت حىت الطوفان،

 ودسست الكهرباء، نور وأطفأت أشيائي، فرتبت االنبالج، على
 بني املعركة احتدمت بعدما النوم، يف وغرقت اللحاف، حتت نفسي

  .والتفكري النعاس
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  "خري على تصبح. وتاحل بل احلمل، برج لست أنا باملناسبة،"

 اليت املكاملة تلك يف سارة، قالته ما آخر الكلمات هذه كانت
  األوىل، الصباح ساعات حىت استمرت

 القهوة، يف" ياين يل "لقاء عن فيه اعتذرت الذي اليوم مساء يف
 اليت فاألفكار.. والتخمني التركيز على عقلي أدرب البيت يف وبقيت
 مرور لتمر تكن مل كثرية ريوهاتوسينا ملشاهد أحالمي ترمجتها
 افتتحت منذ تتابعين اليت الفتاة- القمر رحيل أن افترضت. الكرام
 تفوقت اليت املرأة نفسها هي سارة، صديقة رمي نفسها هي -مدونيت

 ال باامٍ شرفها مس الذي الرجل بصرامة ورفضت وجعها، على
 بصيص على العيش لعمرها اختارت اليت املرأة نفسها هي.. فيه عدل
  .منه الزواج على أرغمت رجلٍ مع يتعفن أن من بدلًا أمل،
 أكرب بدرامية الوضع ويصيغ ليقتحمين للتخيل كبريا جمالًا أعط مل

. إنسانيته يفقد ال حىت التكلف، من عليه أخشى كنت. عليه هو مما
 إىل بالوصول وسارعت اجلانب، هذا من بالقصة التفكري عن توقفت

 مل احلظ، لسوء لكنها. رمي نفسها هي رحيل بأن أتأكد حىت مدونتها،
 زهور من لباقة صورة سوى املدونة، على معلومات أية تضع تكن
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 شعرية وأبيات الشخصية، للصورة املخصص املكان يف األوركيد
  :فيها يقول درويش حملمود

  قمرا وال مشسا لست ‘ال" 
  أكثر وال أَقلَّ ال اُمرأةٌ، أَنا

  مثلما نا،أَ من أَنا
  يفَّ تسكُن: أَنت من أَنت

إليك فيك وأَسكُن ولَك  
الوضوح أُحب املشترك لغزنا يف الضروري".  

 هلو للمعىن الالمتناهي العمق هذا البسيطة املفردات ذه تكتب أن
 هذه مثل تصطاد وأن.. وحده له درويش حممود حيتكره إعجاز

 وصف فيها تختزلل الدرويشية، القصائد مئات من األبيات
 يف للمجتهدين وانتماءك القراءة، يف تبحرك يعكس فهذا شخصيتك،

 بصورة دائما، األمور أحلل هكذا. األعلى اإلنسان صورة عن البحث
ا يبدو ما كل يف اإلحبار يهمه وال الغابة، خياف ال زاهدأثر إنه. عادي 
 لدهشة أعادتين اليت الكتب.. طويلة لفترة الفلسفية الكتب إدمان

  !الطفولة
 الزهور من إال املهملة الكالسيكية، مدونتها يف شرودي من أفقت
 يكن مل. سارة صديقتها حساب يف عنها بالبحث ألجازف والشعرِ،

 اسم حتمل امرأة من أكثر سارة أصدقاء قائمة يف كان.. سهلًا األمر
 بال معظمها كانت اليت احلسابات، تلك كل يف ألفتش اضطررت. رمي
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 واألبيات األوركيد بصورة تعثرت لكين. حقيقة شخصية رةصو
 املفتوح الشخصية الصور بألبوم القدمية صورها يف الدرويشية الشعرية
  .للجميع
 كنت.. هاوية؟ حافية على رمبا أو جبل؟ عتبة على كنت هل
 ظلمة يف فأنا أفعل، ما يعين ماذا أجتاهل الكرسي، على كالظلِ أجلس

  !بقليب أغامر االفتراضي، العامل
. صداقة طلب -تردد دون- هلا أرسلت استثنائي، مزاجٍ غمرة يف
 بتلك تكن مل الشخصي، املستوى على أعرفه ال صديق، إضافة

 ك وأراه جذوره، من مرفوضا املبدأ كان.. يل بالنسبة البساطة
"ناؤها حياة يف" تورطهذا مسعة. وكهرباء وأسالك وصالت الضوئي ب 

 يف الكبري لتقدمنا بديهي كنتاج الناس، ألسنة على ةجيد ليست العامل
 وعدم الواقع، على تأثريه حقيقة وإمهالنا منه، السيء اجلانب استخدام

  .اإلجيابيات من ضبابية أشياًء إال رؤيتنا
 يفّ استفاقت.. القبول دون اإلضافة طلب على مرتا ساعتان

 ،"املفرطة ةاحلساسي "البعض يسميها واليت السيئة، املشاعر منطقة
 ختمينات وتصطاد نفسي، على أسئلتها خبسة تطرح نفسي وبدأت

 أن دون صديقيت صديقة أضيف أن الوقاحة من أليس. ذايت من تقلل
 هي وتضيفين تتجرأ لعلها الوقت، بعض أصرب مل ملاذا مث.. أستأذن؟

   أوال؟
 ال احلالة، هذه مثل يف. للحضيض القمة من مزاجي التأويل انتعل

 املرمية أن ومبا سكر، مالعق وثالث باملرمية شاي فنجان إال عفينيس
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 احللول أقرب فالنعناع فلسطني، غرار على مصر يف متوفرة غري
 لألعصاب، العشب هذا جدا مفيد.. النعناع. املنشودة للنكهة البديلة

. الرحابنة لكوكبة ينتمي وصوت السبعينات، من أغنية مع خصوصا
 وهدى صايغ جورجيت غنتها ،"الليل ها يا وبينك بيين "أغنية اخترت
  :كلماا مطلع يف تقول فريوز، شقيقة حداد،
 يا بتقعد بايب على.. وغنية حب يف.. الليل ها يا وبينك بيين "

 تبقى.. أحزاين وبتعرف.. أسرار يف وبينك بيين.. ليلي وبنسهر.. ليل
  ..".ينساين ما وقله.. الدار هاك ع يل امرق

 أو أحلان أو كلمات من كان سواء الرحابنة، بفن يتعلق شيء أي
. نفسي ثنايا إىل السكينة وتسربل بتسرب وطيدة عالقة له غناء،

 فوق الضعيفة كاملراكب املوسيقى مع وأمتايل الكرسي، على أتقرفص
 خانة يف أمحر ضوء ومض.. الفرج جاء أن إىل.. وأحط أطري املوج،

  . التنبيهات
. التنبيهات شارة على وضغطت ومهية، سرعةب جلسيت يف اعتدلت

 الشارة، على ضغطت. صداقيت لطلب رمي بقبول تنوه الشارة كانت
 والصور املعلومات بكافة كاملًا، الشخصي ملفها أمامي فظهر

  .فيه احلساب بإنشاء قامت يوم أول منذ واملنشورات، والكتابات
 يتهاشخص تعكس معلومات أي عن بالتنقيب الفور على بدأت
 يف أوفق مل لكنين الواقع؛ يف ماهيتها تعكس ختيلية هيئة عن أو احلقيقة،

 يوحي وجدته ما كل. أجد ومل هلا، صورة عن البحث فحاولت ذلك،
 امرأة.. الواقع يف مترددة احللم، يف جريئة.. هاربة لكن حاملة بامرأة
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 ،منها والقفز باهلروب ترغب هواها، على تطل نافذة من إال حماصرة،
  .والكسرة السقوط ختاف لكن

 بديهيا كان. املهام شريط فوق األخضر باللون ضوء ومض فجأة
 سعادة على ألسيطر اتزانا أكثر شعورٍ إىل الضوء هذا يأخذين أن

 احملادثة يف البدء قرار اختاذ يف حقيقة سأعاين كنت.. انتابتين غامرة
  .أولًا

 منذ. رمي مع خصوصا ،يل بالنسبة مطلقًا عادية النقطة هذه تكن مل
 واختلطت قليب هزمت مسامعي على امسها ذكر اليت األوىل اللحظة
 شجع ما هذا. اآلن حىت املوجعة سكرا تأثري عين يذهب مل. مبشاعره

 للجميع، بالنسبة عاديا يعترب موقف إطار يف باملشاعر، يغدق أن قليب
  .أيضا يل وبالنسبة

 عن والسؤال الروتيين يببالترح توجس، على حديثها بدأت
  :سألتين مث احلال،
  ....مشغول؟ أنت هل -

ا شعرتبالعثور ذهنها يسعفها مل لكن بشغف، احلديث تريد بأ 
 السؤال بعد النقاط الدردشة، لغة يف. فيه تتحدث موضوعٍ على

 احلديث أريد: مبعين.. متنع على لكن باحلديث؛ اجلاحمة الرغبة تعكس
  .احلوار أطراف مبادليت يف اجلارفة برغبتك أشعر دعين لكن معك،
 يبدو حسابك، على بنشره قمت ما كل بتصفح مشغول نعم، -
 مفترق أول وهذا درويش، حممود الفلسطيين بالشاعر متيمة أنك

  .به نتالقى
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 اخترقت بعدما أنفاسها، تلتقط اآلن إا. بالرد تأخرت
 كي شيء أي يف حماورا أحاول أن وقبل.. عفوي بشكل خصوصيتها

  :قالت احلديث، على أشجعها
 وغسان درويش، مبحمود.. فلسطيين هو ما بكل متيمة أنا -

  .حبيب وإميل زياد، وتوفيق الربغوثي، ومريد القاسم، ومسيح كنفاين،
 أمهل وذهين اتساعهما، زاد وعيناي وجهي، مالمح تفتحت

 إجابة يف فكرت.. النظري منقطع بشكل أسعدين جواا. كليا السخافة
 جادت ما تقول نفسي فتركت ذلك، عن عجزت لكين تبهرها،
  :عفويتها
 أكثر حتفظ عربية امرأة وجدت أخريا.. فلسطيين أين هللا احلمد -

  .أيضا هلم وتقرأ بل فلسطينيني، ألدباء أمساء مخس من
. الطابع هذا يأخذ ال االنترنت على النساء مع احلديث بالعادة،

 يف واالبتذال والتلميح، باملزاح مرتبط عموضو بأي الدخول يكون
 بصورة- يفرض واألدب الثقافة يف احلديث لكن.. األنا استهالك

 أول خيلق بأن كفيلًا هذا وكان الطرفني، بني املتبادل االحترام - أبدية
  .رمي مع عالقيت يف مميزة خطوة

 جليا ذلك كان فقد وجهها، على بسمة رمست إجابيت أن أعتقد
  :قائلة أردفت حيث ردها، من

 أحب كما.. اهللا نصر وإبراهيم سعيد، وإدوارد العلي، وناجي -
 تربة قليب. لفلسطني كتب أو غىن من وكل جربان، الثالثي موسيقي

 املرمية عبق منها ويفوح والزيتون، الزعتر فيها ينمو فلسطينية،
  .والنعناع
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 منها، ملي لن كرمي ومثقفة قارئة حبيبة حقًا،! االختالف أمجل ما
 عكس على هي. عنه لتحدثك شيئًا جتد أن دون جبانبك جتلس ولن
 واملمشوق، املعسول الكالم كل احلب أول يف تنفق اليت العادية املرأة
 احلب وسط يف منها ومتل منك متل واليت الطويلة، الليلة املكاملات عرب

 لديها ث،احلدي معها ميل وال ينتهي ال القارئة فاملرأة. األيام كدر وقبل
 مثل- تقرأ فتاة.. لتسمعك التركيز من والكثري لك، لتقوله الكثري

  .القلب قبل العقل يرغبها -رمي
.. اهتمامها على وأستحوذ إعجاا أثري بأن قوية رغبة لدي ولَّدت

 حيث بثقافتها، فصدمتين الفلسطيين، األدب عن معها باحلوار ثابرت
 يف أنفسهم، الفلسطينيون يعرفه مما أكثر فلسطني عن تعرف كانت
  . ذلك عن باحلديث طويال وقتا أخذنا.. والعلوم والفن األدب جمال

 معلومات أي إىل نتطرق مل التعارف، ببدايات املعتاد عكس على
. تعرفين ال أا ادعت وال حساا، وجدت كيف تسألين ومل شخصية،

 منذ مابعضه يعرفان اثنني حبديث أشبه البعض بعضنا مع حديثنا كان
  .طويلة فترة

 الكتب مطرق بني كثريا جتولنا.. وبلدان مدن إىل بالكالم سافرنا
 مث لألردن، اخلليج من أفكارنا أجنحة حلقت.. الكُتاب وسنديان

  .مصر إىل بنا وصلت حىت لبنان،
 يل قالت. البعض بعضنا خصوصيات يف نتغلغل بدأنا فشيئا، شيئا
  : ولهق يف محاستها من به شعرت بارتياح،

  .مثلك فلسطيين هو.. يل بالنسبة جدا عزيزا شخصا تشبه أنت -
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 الشرقي أنانية من أعاين زلت ما أنا. أبدا اجلملة هذه ترقين مل
 لكن. حياا يف الوحيد العزيز الشخص أنا أكون أن أريد املفرطة؛

  :ممازحا وقلت الشعور، هذا روضت احلايل، الوضع حبكم
 على يعتمد هذا. علي عزيزا شخصا بهنيتش رمبا أيضا وأنت -

  .يب بالثقة فيه تشعرين الذي الوقت يف يل، سترسلينها اليت صورتك،
 بطلب، عادية مجلة ألغم أن. قلت فيما خبيثًا كنت كم أعترف

 خصوصا النساء، أكثر تتقبله ال مزعج، شيء هلو مباشر، غري بشكل
 وأعرف مطلقة، كوا ا،هل بالنسبة املوضوع هذا حساسية أعرف وأنا

 أدري ال.. ترسلها لن بأا ومتأكد تراودها، قد اليت السلبية األفكار
  !ذلك فعلت ملاذا

 مبخرج التفكري حاولت. ما نوعا طويل بصمت كالمي رمي قابلت
 عدوى فأصابتين فيه، نفسي وضعت الذي اإلحراج قفص من

 فلأس ظهر حني خافقي، خفقات زادت. صمتها مقابل الصمت
  ..رساليت على ردا تكتب أا يعين دقيق رسم احملادثة صندوق
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 لضمتهم وأعدم أصابعي هناك وفتحت للسماء، يدي رفعت
 عن متنعت. يل إضافة طلب آدم بإرسال فرحيت عن تعبريا مرات، عدة
  .أصدقائي قائمة ضمن صار النهاية، يف لكن.. البداية يف اضافته قبول

 أشعر كنت آدم، مع باحلديث أبدا أن وقبل الوقت، ذلك يف
 ترددي أمضغ.. ذهين يف وهشم جسدي، يف وقصم حويل، بدوار

 بالقدر أهضمها أن وأحاول اعترضتين، اليت املتالحقة واألحداث
 وجهي اصفرار من وحذرتين خلويت، أمي اقتحمت. أستطيع الذي
 وقطعة قهويت إال أتناول مل الصباح فمنذ التعب، مع مالحمي وتان

 كان البارحة، منذ الزمتين اليت التفكري حلدة وباإلضافة. شوكوالتة
 من العديد يواجه والذي اهلزيل، جسمي على يقضى بأن كفيال هذا

 ال.. للغرق آيل البحر، عرض يف صغري مركب مثل مثله املشاكل،
  .عظمه إىل يرنو القمر حىت وال عليه، حين املوج وال ترمحه، الرياح

 جدت اليت باألمور هلا عالقة ال بأشياء أفكر كنت أين الغريب،
 والاليت تزوجن، والاليت خترجن، الاليت زمياليت يف فكرت. حيايت على

 يف العليا املاجستري درجة على احلصول على أوشكن والاليت أجننب،
 سوى أريب ال اليت وأنا.. أبناءهن ويعلمن يربني والاليت ختصصان،

  . السعيدة املزرعة يف حليواناتوا الطيور
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 واملثرية، اجلميلة باملالبس يطفح الذي مالبسي، بدوالب فكرت
 اليت صديقيت، بصور فكرت.. أرتديها لكي مناسبة أجد ال اليت

 وابنها زوجها مع باريس يف قضتها اليت رحلتها يف وهي أرسلتها
 من خترج ال هنا أا رغم فرنسا، يف احلجاب ترتدي تكن مل.. الصغري

 لكين االزدواجية، هذه ما أدري ال ذلك؛ يف ميانع ال زوجها. دونه
  ..بذلك أفكر فلماذا شأين، من ليس هذا أقول نفسي أجد ما سرعان

 نظرة اجلميع عيون يف أرى املوتى، ثالجة يف حمبوسة امرأة وكأنين
 تتزايد الذي أخي، يف فكرت. احلياة قيد على يروين أن ا يريدون ال

 ال.. عنها والكتابة استذكارها من معه أخجل الذي احلد إىل ناته،إها
  !عاصفة حيتضن أن العقل هلذا كيف أدري

 صك على حصلت أين املهم يهم، ال: وأقول نفسي أحدث
 الذي القصديري القالب هذا من قليلًا وسأرتاح والدي، من الغفران
 راحة الم،وأح ذكريات الدراسة الحقًا، العمل يف سأفكر. فيه أعيش
  .وحرية

 ظهر الذي ،"آدم "الـ هذا املهم.. وحده املهم هذا ليس ال،
.. أيضا املهم هذا ليس ال. حيايت متنته ما أغلى وشابه حيايت، يف فجأة
 للدراسة مشجعة مصر يف وجودها فكرة.. مصر يف سارة أن املهم
  .القرار هذا الختاذ معنوية لدفعة فقط أحتاج نعم،.. هناك

 بالتحية، بادرت لقد. البداية من مجيال آدم مع يثيحد كان
 اليت األشياء من الكثري يف ناقشته. وعليه نفسي على الوقت ألختصر
. ا االهتمام يبادلين أحدا أجد أن جدا أشتهي كنت واليت أحبها،
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 لكن،.. وفلسطني واملوسيقى األدب عن معه باحلديث مندفعة كنت
 النهر إىل احلديث جمرى تغري ندماع وحتديدا معينة، نقطة عند

  .كثريا إليه شدتين اليت املياه صفوة يف سوداء نقطة سقطت الشخصي،
 حام باخلوف أشبه شعور أن إال أحسستها، اليت الغريبة األلفة رغم

 الظهور من اخلوف بل حتديدا، منه اخلوف ليس. نفسي حول
 االنترنت عن أمسعها اليت القصص. االنترنت على احلقيقة بشخصييت

 خصوصا ألحد، شخصييت أكشف أن أفكر أن قبل رعبا أرتعد جتعلين
  .كاهلي على حيط الذي الوجع وزن فوق مثقالٍ أي ينقصين ال وأنا

 بالالشيء، أفكر الالشيء، يف سرحت صوريت، آدم طلب حني
  !الشيء من وغضبت
 هذا خميف؟ واقع على مجيل حلم من استيقظت وكأين شعرت ملاذا

 عشرين من أكثر تربية إجابته وبني بيين حيول لكن جدا؛ متوقع طلب
 هذه على جدا أنا ناقمة.. إلرساهلا التمرد من شيء يدفعين. عاما

 أن شاء ما هلم والرجال األخالق، األنثى على تفرض اليت التربية،
 من بتصريح يكون أن جيب شيئا، تفعل أن املرأة أرادت إن.. يفعلوا

  .حيايت يف األول التمرد يكن ومل.. تمترد.. أمر ويل
 هو هل.. متردي بأسباب التفكري يصرعين اليوم حىت زلت ما
 السؤال هذا يقهرين القراءة؟ أو الكبت، أو اجلفاف، أو احلب،
 قفزت. األرض قاع إىل بقوة ويقذفين اجلبل، لفوهة يأخذين العنيد،

  :قلقي داخله أخبئ مبزاحٍ آلدم وقلت هذا، كل فوق
 وهل قلبك، يف تضعها أن يل تضمن هل بصوريت؟ ستفعل ذاوما 
  هناك؟ ا أثق
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 رمبا.. بالندم تدفعك -مجاهلا رغم- بكلمات تتفوه أحيانا،
 كيفما يشاء، من ينحره لكي باان قدمته الكرامة من طبق باعتبارها

. عقلي زيارة الظن حسن يحسن ال املواقف، هذه مثل يف. يشاء
 رساليت، شاهد بأنه احملادثة أسفل التنبيه ظهر تقل ما قلت فبعدما
  !باإلنترنت متصلًا يعد مل لكنه

. املوقف ذلك تذكرت كلما يأكلين نفسي على بالشفقة إحساس
 التجاهل، هذا أسعف لعلي له، صوريت بإرسال مباشرة مهمت لقد

 كنت رده، أستنجد االستفهام عالمات أرسل وأنا.. ردا منه وأجد
 أن الصغرية التفاصيل هلذه كيف.. األرض يف طفلة أصغر من أصغر

 كيف أدري ال بالضبط؟ الكبرية املصائب توجعين مثلما توجعين
 لو!.. املوجع التكامل ذا مبشاعري تتالعب أن التكنولوجيا تستطيع

 نعم،.. منثورا هباًء أختفي أن لو.. ويبتلعين األرض من ينشق شيئا أن
.. إطالقًا.. أبدا علي بالرد تأخر آدم ألن ليست متنيتها اليت األشياء

  !احلرفية ذه حترقين أن التفاهة هذه لقدرة بل
 الرجل صورة به أرى صوره، أقلب وأنا الدقائق، مضت قلق على

. يشبهه رجالً وجدت عندما فعلًا أحبه أين أدركت أو أحببته، الذي
 الرد وجاء الوقت، مر.. الوجع حبرية يف طائرٍ إطعام مسافة الوقت مر

  :صوريت عن آدم قال.. األمجل األمجل، لكنه متأخرا،
  !صباها يف أمي من أمجل أنت
 أي! أمه؟ من أمجل امرأة يرى أن يقبل الذي ذا الدنيا يف رجل أي

 القلب إىل الدخول جييد بأنه شك ال!  الكبري؟ التنازل ذا يقبل رجل
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 أن برغبة أحس كنت أين الغريب،. الواثق املنتصر بنفسية بسرعة،
  !جتمعنا اليت الطفيفة العالقة عن رغما حبيب، منه اعترافًا أنتزع
 ضمن من املوقف وهذا. حيايت يف شيء كل تفسري أجيد ال أنا
 مرور بعد حىت لنفسي، شرحها أبدا أستطيع ال اليت املواقف تلك

 لصورة واالحترام األدب بدرب أسري وأنا بالرد قمت. عليه الكثري
 من ذلك.. بابنها الفلسطينية األم عالقة قوية كم ختيلت فلقد ،والدته
 غناها واليت ،"أمي خبز إىل أحن "درويش حممود قصيدة خالل

  .خليفة مارسيل
 بس إنت األم، من أحلى يف ما بعمرها، لك يطول اهللا: "له قلت
  ".حلوة عيونك

 حقيقة أنتبه مل. معه الفلسطينية باللهجة أحتدث بأين يومها أنتبه مل
 الفلسطينية، باللهجة معه باحلديث طريقيت كانت. اليوم إال ذلك إىل

 اإلطراء ذا سعيدة طويلًا يتركين مل لكنه.. عفوية عنفواا، بكامل
 وكأن حبرقة وأصابين أحزنين، جبواب فرحة حني على باغتين اجلميل؛

  :حبزن أجابين فقد صديقايت؛ أعز يعين األمر
  .."بالسرطان تتوفي إمي إلك، العمر"

 من أخذت.. حللقي حارقًا قليب، على قاسيا الرد هذا تأثري كان
 بأوجاع تذكرنا احملزنة األخبار.. وتناولتها اسربين حبة الطاولة على

. احلياة يف بسعادة جندف حني أمله عن نتغاضى الذي اجلسد اجلسد،
  :املواقف هذه مثل يف التعبري عن عجزي على ينم باختصار أجبت
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  "حياتك يف البقية"
 بأين شعر الذي احلزن جو من خيرجين أن وحماولًا مسرعا، رد

  :اقتحمته
 تأخرت آسف املهم احلزن، مرحلة جتاوزت أنا.. الباقية حياتك"

 صورتك، ملوضوع نرجع. التلفون على أحد معي كان بالرد،
  "حدودي؟ أجتاوز تعتربينين أو فيها، أتغزل أن أمسموح

 أي بأن كفيالً لكان آدم، غري آخر شخص عن الكالم صدر لو
 كل وأقبل أوافق كيف أدري ال أنا لكن. الوقت ذلك يف معه احلديث

  :يقوله ما
  .."لغريك حبق ما يلي لك حبق إنت"

 كبريا انتصارا حقق أنه اللعني االبتسامة رمز يل أرسل حني شعرت
 كان ما إذا ة،اهلزمي بقبول أمانع ال بأين كانت العربة لكن. ضعفي على
 خبيث، شرقي بدهاء آدم ا شعر اليت الثغرة، هذا من. غرميي آدم

 الفيديو عرب احملادثات لربنامج وصلت حىت معه، األحاديث طالت
  .اهلاتف إىل مث ،"السكايب"

 ألذين طاب ما كل يسمعين كان متواصلة، أيام أربعة مدار على
 ويذكرين ينصحين وأمي أيب من له شكوت ما إذا كنت.. كالم من
 لكي بالتخلف يتهمهم أو بالغضب يسايرين يكن مل.. الوالدين برب

 الذي املتبادل الثقة مصدر هو ذاته حبد معي اختالفه كان.. يرضيين
 أمام ذكرها أستطيع ال وجودية، أسئلة أطرح حني حىت. إياه منحين
 عةلقنا كالمه من أصل كنت. الكفر وال بالزندقة يتهمين يكن مل أحد،
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 أخالقي جتاه منه سوء نظرة بأي أبدا أشعر ومل أكثر؛ إمياين تعزز
  .الصباح حىت معه وأسهر معه، طويلة ساعات أقضي كوين وتربييت،
 يف ما يبوح لكي حيتاج ما كل عقلي فيها وجد سنني، بوزن أيام
 من للهروب اخلطط، حياكة يف جدا أتعذب كنت أين ومع. تالفيفه

 أشعر كنت أنين إال عنها؛ بالكامل غايلانش من ليلي مالحظة
 يغيبها، اليت الدقائق يف إليه أشتاق صرت.. كبري ارتياح.. باالرتياح

  ..صوته لسماع وأحن إليه، أشتاق
 صرت أين حىت احلدود، كل معه بعالقيت ختطيت.. فعلًا جمنونة أنا

 اليت عن خمتلفة مالبس أمامه أرتدي ال. حجاب بال يراين أن أمانع ال
 إن يقول كان.. لأللوان انتقائي دائما ميدح كان. أهلي أمام ا أظهر
  .بساطته رغم جدا، جدا أنيق املالبس يف ذوقي

.. ملستقبلي والدي طرحه مبا وحدثت الدراسة، مبوضوع فاحتته
 مل نصيحته، أريد كنت غضب، ملاذا أفهم مل.. فعله ردة استغربت

  !ذلك من أكثر بشيء أرغب
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 من يل؟ به تبوح ما كل جتاه إخالصي تستفز اليت املرأة هذه من

 ذهين؟ يف جتاهها سيئة فكرة ملعت ما إذا بالعار أشعر اليت املرأة هذه
   قليب؟ جوف من الكالم تنتشل اليت املرأة هذه من

 الشر، يعرفون ال الذين الناس أولئك من رمي بأن متاما أجزم أنا
 طيبتها إن.. به التفكري يستطيعون ال.. شكله كيف يعرفون وال

 مل معها، احلديث يف خبيثًا أكون ألن أبدا أضطر مل جنونية؛ وصراحتها
 باألفكار جدا مضغوط خزان مثل فعقلها الكالم، يف الزالت هلا أتصيد

 أمنحه أن استطعت الذي حياا يف الوحيد وأنا العذبة، واألحاديث
  .ومشاعر أحاسيس نم يكترت عما والتعبري البوح حرية
 عن نقب كالنا اآلخر، بعضنا على التعارف يف بالوقت نغامر مل
 بالقليل اكتفيت وأنا االفتراضي، العامل على الشخصية حبساباتنا اآلخر
 أن جيب لكين. وحياا شخصيتها أقرأ لكي االستنتاجات، وبعض
 صبيا كنت.. الظهرية وقت طائشة مشس مثل كنت أين أعترف
 عندما حق بغري غضبت.. الطريق قارعة على بالمباالة يعيش طائشا،
 كان بل ألبرره؛ مقنعها غضيب سبب يكن مل. دراستها موضوع علمت
 وسخا كنت.. يعنيها غضيب أن أتأكد أن أريد كنت. بالكامل انتهازيا

 ومتسكها حبيايت، وجودها من ألتأكد غضبت احلقيقة، يف. بغضيب جدا
  .حبياا بوجودي
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 أطرحه فيما الفشل من طفيف خوف مع مصطنع، بغضب هلا قلت
  :وصولية بطريقة تساؤل من

 وما بلد بأي تدرسي فرصة ومعك تسافري بامكانك إنت يعين"
 معك وأحكي أشوفك ختليين فرصة ايدك يف يعين األول؟ من خربتيين
  "بتحكيلي؟ وما باحلقيقة وأتاملك
  :عينها أطراف على الدموع بأن منه شعرت بفزع، ردت

  "حبكيلك وهيين.. أيام أربع من إال بنحكي ما احنا آدم،"
 وجه بدون غضيب يف متاديت لكين خيرسين، بأن كفيلًا ذلك كان

  :وقلت حق
 انه ختيلت ما!.. أيام أربع جمرد عندك سعري أنوا يبدو ياااااه،

 ما كلمك، أرجع راح ما أنا عموما. بالوقت وزا عندك الناس معزة
 وال بالوقت ال سعر، معك لوجودي حتطي لتبطلي إال أبدا أرجع راح

  .. باشي وال باملادة
  !سالم
 لكين حظرا؛ نعم. حسايب من وحظرا حرفيا، الكالم هذا قلت

 تفوح نتنة برائحة أشعر صرت فعلت، ما فعلت اليت اللحظة تلك يف
 راجية، يل ستعيدها قلبها طيبة بأن واثق ألين إال هذا أفعل مل أنا. مين

 أؤمن كنت.. مثن بأي قدومها أريد كنت. ملصر لتأيت اجلميع وستقاتل
  !نبيلة وغاية حقرية وسيلة غاييت، حتقق اليت الوحيدة الوسيلة هذه بأن

 إىل بالزمن العودة أردت. هذه خطيت فشل من برعبٍ شعرت
 ال كي سأفعله شيء أي.. ارتكبته الذي اجلرم هذا ألصلح الوراء،



 
- 123 -

 فهي فعلًا، أريدها أنا. أبدا خسارا أريد ال فأنا ،كان ما يكون
 أحبها، اليت باملواضيع حتدثين اليت الوحيدة تفهمين، اليت الوحيدة
  ..شهد عيين عيناها تشبه اليت الوحيدة

 خملصا أكون لكي جيدا، صقلين شهد مع وجعي أن أظن كنت
 أنب تأكدت -فعلت ما فعلت بعدما- لكين. النساء بكل ورحيما
 متفاوتة، بنسب إال أبدا، خملصا وال رحيما، يكون أن ميكن ال الرجل

  .الكمال حدود إىل باملطلق تصل ال
 بالنظر نفسي أعذب ال كي هاتفي أقفلت أين بله، الطني زاد ما

 كي اهلاتف، أغلقت.. عليه رمي وترن سذاجيت على يشفق عساه إليه
 أنا. الطعام تناولأل البيت من وخرجت االحتماالت، تعذبين ال

 سد وليس النوم باألكل غاييت فكانت األكل، بعد النوم بداء مصاب
 فلم واخلمول، بالنعاس تصيبين اليت األكالت بأكثر فكرت. اجلوع

 ويف يل، بالنسبة مفعولًا األسرع فهو الكشري، تناول من أنسب أجد
 عشاق من فأنا أشاء، كيفما الطبق على الشطة أضع أن يدي متناول
 معتادون هم حيث غزة، أهل عن معروف وهذا جدا، احلار األكل
 كل على والزعتر الزيتون وزيت والزيتون األمحر الفلفل وجود على
  ..كانت أيا يتناولوا طعام وجبة

 الذي الطبق من أكرب الكبري، احلجم من كشري طبق طلبت
 من خرجت إن وما. طاقيت من أكثر وأكلت تناوله، على اعتدت

 واخلمول النعاس مفعول بدأ حىت البيت، إيل طريقي وسلكت طعمامل
 دقائق مخس من أكثر أحتج مل لسريري وصويل مبجرد أين حيث ميألين،
  ...عميق سبات يف ألنام
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 مسحت كيف! الشكل ذا نذلًا أكون أن دفعين الذي ما أدري ال
 ملاذا كالتوبة؟ نقية امرأة أجرح ملاذا امرأة؟ مشاعر يف التسكع لنفسي

 أمنحها مل ملاذا الوصول؟ نافذة من وأحرمنا ضيقة، زنزانة يف أحبسها
 الساحرتني عينيها وتركت أوجعتها، ملاذا تقترفه؟ مل ذنب لتربير فرصة

 وجعها على آمنتين امرأة أركل كيف  بالدموع؟ غريقتني شاحبتني
  ..السهولة؟ ذه ونفسها وسرها

 ألحد متنحه مل ما القليلة اماألي بتلك منحتين رمي أن أعلم كنت
. منها صدر متمرد حرف كل أرهقها كم أعرف كنت. عمرها طوال

 ستحترق أا أعرف.. الظنون ستعذا كم جدا جيدا أعرف وكنت
 نبتة آخر أحرق قد.. أبتزها قد.. أسرارها أستغل قد بأين تفكر وهي
  ..قلبها يف حب
 الذي ديقي،ص حسام هاتفت استيقظت، حني.. بذلك أكتف مل

 كان إذا وسألته البيت، هاتف من ،"ياين يل "خالل من عليه تعرفت
 إىل مساء سيذهب بأنه أخربين. القاهرة ليل يف للخروج مشروع هناك

 مركبة باستئجار وأصدقائه هو هناك من سيقوم حيث سييت، جاردن
 كان ما إذا فسألته مينا، صديقهم ميالد بعيد لالحتفال" فلوكة"

 هي" ياين يل "إن وقال كليا ذلك فنفى أصدقاءه، زعجسي حضوري
 بأنين قائلًا وأردف للحفل، مينا دعاها وقد ملينا، صديقة أيضا

 يف البورصة لقهوة سنتوجه مث النيل، يف لساعتني املركبة يف سنمكث
  .البلد وسط

 بأا أفادت شيء، عن أسأهلا أن وقبل ،"ياين يل "بـ اتصلت
 سارة ومع معها أذهب كي ساعة، من أكثر ذمن يب االتصال حتاول
  .مينا صديقها ميالد لعيد
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 صاحب من مقرب شخص أي أن مصر، يف اجلميلة األشياء من
 مبوقع وكأنه املناسبة، هلذه يدعوك أن ببساطة يستطيع معينة، مناسبة

 من أهرب أن أريد كنت فلقد بالقبول، أجبتها طبعا. بالضبط صاحبها
 عقلي أشغل أن دون رمي، تعذيب أستطيع وهكذا وحسب، الوقت

  .والتفكري بالتخمينات
 على متبقٍ كان فقد للخروج، جاهزتني" سارة "و" ياين يل "كانت

 جاردن حىت أكتوبر من والطريق ساعتان، امليالد عيد حفل موعد
 وخرجت بسرعة، نفسي جهزت لذا،. ذلك من ألكثر حيتاج سييت

  .ينتظراين كانتا حيث احلصري، ميدان من الصطحاما
 شخصيتها. يكن مل شيئا كأن تتصرف كانت سارة أن الطريف

 ال الالمباالة، حتترف جدا قوية امرأة سارة.. رمي لصديقتها متاما مغايرة
 عقلها، غري العقل على ا تؤثر أخرى أشياء لديها شيء، يهمها

  ..رمي لكن الدوام، على التواضع تصنعها رغم جدا مغرورة
 اليت الوحيدة االنسانة هي. آالمها مصدر طيبتها.. كليا لفةخمت رمي
 ضعف أو سذاجة نتيجة طيبتها تكن ومل حيايت، يف عليها تعرفت

 عن االبتعاد دائما حتاول جدا، نقية طيبتها العكس على بل شخصية،
 صارحتين منذ جيدا شخصيتها فهمت لقد. السعادة عن حبثًا املشاكل

  .مسبقًا أكربها أعرف اليت بأوجاعها،
 الذي الوقت نفس يف رمي، وبني بيين حدث ما سارة عن أخفيت

 سارة احلظ، لسوء لكن. عين رمي سؤال عن عينيها يف أحبث كنت
  .قراءا أجيد ال غامضة، عيون ذات وهي السهلة، باملرأة ليست
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 ما برمي ثقيت تتأرجح ألن سببا املاكرة شخصيتها البداية يف كانت
 مل أين حىت سارة، بذنب رمي على أقسو وكنت واهلبوط، الصعود بني

 خسة جرعة النذالة بكأس زدت بل برمي، يومها فعلت مبا أكتف
 و" سارة "مع الصور من العديد احلفل يف عمد عن وأخذت أخرى،

 حلساا الصور برفع تقوم كي سارة، بكامريا وصديقان" ياين يل"
 أفشيت أين أكثر بالظن قلبها فيحترق رمي، وتراهن بوك، الفيس على

  !سارة لصديقتها أسرارها
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 على اآلخر ينافس عصب وكل الزمن، تسابق أعصايب ركضها يف
 جتده ما سرعان مث أحدهم، عني يف األمل ترى أن جدا موحش. التلف

 بغري تسلبه مث أملًا، اليائس تعطي أن أسوأ ما.. اهلواء يف هباًء يتالشى
 روبه، احنناًء أكثر ارتدت مث أليام، بآدم نفسي استقامت. نافع مربرٍ

  .عمره آخر يف النخيل مثل حدباء، بشجرة أشبه فصرت
 آدم.. الطريقة ذه احلب يستحيل.. الفكرة شذوذ من أعاين

 سقطت مشاعر شرذمة هذه.. احلقيقة عن يكون ما وأبعد وهم وهم؛
 حيدثين يومي، ميأل كان.. جزع من أسى، من جفاف، من كبت، من
  !أهواه لكي يعذبين مث أهوى، مبا يناقشين أحب، مبا

 وأعتذر به سأتصل.. يريد ما له وليكن يهم، ال.. ال.. أريده ال
 اليت باملساحة أهذى أنا.. أريده أنا.. به ضائعة أنا.. به واثقة أنا.. له

  .يب احتلها
! حبه يف وقعت قد أكون أن ميكن ال.. اهللا يا مكسورة إين! اهللا يا

 دون املشاعر تولد أن ميكن ال! النكراء الطريقة ذه أحب أن ميكن ال
 تريد ماذا.. نفسي أفهم أن اهللا يا إليك أتضرع!.. لوجه وجها لقاٍء

  !..احتلين؟ الذي اهلراء هذا وما نفسي؟
 أحاول. اتفه االتصال أحاول يب فإذا قليب، يف الصبابة تضخمت

 كالمه، صوته، أريد حليايت، أعيده أن أحاول جيب، كما له االستسالم
  .الحقًا والتفاصيل وحسب، عودته أريد.. فعله ردة
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  "مغلقا يكون رمبا به االتصال حتاول الذي اهلاتف"
 الذي الشخص هذا أكثر، بوضوح تقول أن األسطوانة من أريد
.. أكثر تتورطي أن قبل فابتعدي كرامتك، سينحر به االتصال حتاولني

  .املرض قبل قلبك فداوي حتبيه، ألن عرضة الشخص ذاه
 أسرفت. توقف بال اعتذار رسائل له أرسل نفسي وجدت

 أشعر كنت له، رسالة أرسلت وكلما. منه رد أي يصل ومل باألسف،
 الضياع يف عمد عن نفسي أُقحم وأنا بالقهر أشعر.. بالقرف

 اليوم الطو. القهوة تسفعها ال لدرجة تبدل مزاجي.. واملراهقة
 ضم على جفوين أشرفت. إليه الوصول جدوى بال به االتصال أحاول
  .احلماقة هذه مثل من رمحتين عقلي بقايا لكن البكاء،

 باحلديث غريبة رغبة دفعتين املزاج، وتبدل والقهر القرف ورغم
 عند حساا فتحت. عفوي بسياق غيابه عن منها أستفسر سارة، إىل

 من عددا وجدت معها، حمادثة بفتح أقوم أن وقبل الليل، منتصف
  !دقائق قبل سارة أضافتها لقد.. النساء وبعض وآدم، هلا، الصور

 من نفسي أمزق اليت أنا كلي، من وسخرت قليب، من ضحكت
  .. أجله

 قمت مث إعجابا، مجعيها على ووضعت الصور، بعض على علقت
  .رقمه وحذفت احملمول، هاتفي بتناول

  !بيقظة ينتهي كابوس كأي منه، ختلصت
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 بالفعل، مجيلة كانت النيل؟ وسط مجيلة سهرة بعد للبيت عدت
 واملزاح الضحك من ظهره على حيمل كان حيملنا الذي املركب
 وعلى النهر، وسط يف حنن. بكاملها مدينة يكفي ما والفرح والرقص
 األنسب النقطة املاء، عرض منتصف يف األشجار، تطل اجلانبني

 األشياء كل نرى املنتصف، يف.. والزحام الضجيج عن تعادلالب
  .كبرية نراها اليت هي السعادة وحدها حولنا، صغرية

 عناء ظهره على حيمل البينة، قوي رجلًا النيل ر أختيل ما دائما
 هو بأنه شك ال.. الندية وروحهم أهلها عناد على ويرتكز البالد،
  . الدنيا مأل األعظم الشريان فهو بالفعل، كذلك

 لكن ذلك؛ بعد البورصة قهوة إىل نذهب أن املفروض من كان
 مرة، ألول مصر يزرون مينا أصدقاء من األجانب من الكثري لوجود
 التجربة ستكون حيث اخليل، لركوب السمان نزلة إىل الذهاب فضلنا
 األوىل املرة كانت لقد. اليوم جذعِ يف عسس قد الليل أن مبا أمجل،
 من بعيد، من إليها النظر. الليل يف مضاءة األهرامات فيها أرى اليت
 وجديرة فريدة واحدة بلقطة عظمتها، من قليلًا يلخص تل سفح على

 األهرامات منطقة من عودتنا طريق ويف. اخليل ظهر على من بالتجربة
 طريقة. مضحك بشكل حليم لعبد تغين" ياين يل "كانت أكتوبر، إىل

  .جدا طفولية كانت العربية باللغة للكلمات نطقها
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 لذلك،. جدا ناجحا تناسيها كان. ذهين عن متاما غائبة رمي كانت
 يف ارتكبتها اليت احلماقة تلك تصليح على عزمت للبيت، عدت حني

 الضمري تأنيب من ولشيء لألبد، خسارا من طفيف خلوف حقها،
  .اختلجين

 وضعت. رمي مع أفسدته ما وأصلح األريكة على ألرتاح جلست 
 كنت. للتو جهزا قد كنت اليت األرجيلة وجبانيب أمامي، توب الالب
 لذا احملمول، هاتفي على الرسائل من العديد أرسلت قد رمي أن متوقعا
  .الوقت طوال مغلقًا كان بعدما اهلاتف، فتحت

 تكرار على الرسائل نغمة توالت حىت اهلاتف، فتحت إن ما مبجرد
 اعتذار، رسائل حمتواه معظم جدا، كبري سائلالر عدد كان. رنتها

  ".حقري: "كانت.. رسالة آخر باستثناء
 أكون ألن الوقت من متسع لدي يعد مل أنه بتنبيهي كفيلة وكانت

 ما أين تذكرين بأن أيضا كفيلة كانت. ذلك من أكثر وخبيثًا مزعجا
 أن يبدو. شهد مع املواقف من الكثري يف كنت كما وضيعا، زلت

 معظم إن. منه يشفى أن جدا الصعب من هذا مثل بداء يبتلى لذيا
 الطباع باستثناء دائها، نسبة من التقليل أو شفاؤها ميكن األمراض

  .فينا وهي ومنوت معنا، تولد.. السيئة
 لرغبيت ذلك فعلت آسف، أنا: فحواه نصيا رسالة هلا كتب
 غضيب يف يتمتاد أين أعرف أخرى، مرة أعتذر. لقياك يف الشديدة

  .حياتك يف لوجودي واضحة صفة بغري
 يقني على وكنت جيدا، عليها الرسالة هذه تأثري مسبقًا أعلم كنت

. رمي قلب مثل ونقي طيب قلبٍ مع خصوصا شيء، كل ستصلح بأا
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 مستهلكة، يل بالنسبة كلمات، هكذا أرسل وأنا حاليت أزعجتين
 دوء األرجيلة سأنفا أسحب كنت فقد مؤثرة؛ لغريي وبالنسبة

  .سوي بإنسان يليق ال وبرود
 املعتقلني على املوت أحكام ببساطة يصدر فاسد، كقاضٍ نفسي ختيلت

 يف معقد، كضابط بالضبط حقري، أين شعرت. السيجار يدخن وهو
 منفر. فيها عدل ال بالد يف والسياسيني، املعارضني خيتطف معتقل

ا ومزعجحبق والسيئة السادية عكطبا بشفافية تتذكر أن جد 
  .اآلخرون بك يترأف أن من أسوأ نفسك حتاسب أن.. اآلخرين
 مل.. لرمي املتملق اعتذاري ارسال على جدا قليلة دقائق مرت

 فيه وخجولًا، وعفويا بريئًا ردها جاء العكس، على بل بالرد، تتأخر
  .تظهر بالكاد العتاب حروف
 كبري قدرك سيئة، صفة بأي أنعتك أن حيق ال. آسفة أيضا  أنا" 

  ".بالضبط به تنصحين ما وأفعل شيء، بكل سأخربك. داخلي يف
 هلذا ساذجة هي هل. الرسالة هذه مع أتعامل كيف أدري أكن مل
 يضج عامل يف أحد، يصدقه يعد مل الذي بالشكل طيبة هي أم احلد،

 رةسا صديقة تكون أن الربيئة الطفلة هلذه كيف واملرائني؟ باملنافقني
  !اللعوبة؟
 بعد قلبها، بوقار إعجايب وزاد ا، ثقيت انبثقت األسئلة هذه من

 كبري، بشكل يؤذيين ضمريي كان. لطبيعتها العالقة عادت أن
 على تتواجد أن منها وطلبت أمامها، نظري وجهة أبرر أن فأحببت

  .جمددا وسأضيفها اإلنترنت،
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 خبث أي من تخلصال على أجربين الساحر وقبوهلا العفوية، ثقتها
 يف أقع كنت الذي اجلذاب، ومكرها لذكائها شهد،. التعامل يف

 خمتلفة كانت رمي. األنثى مع تعاملي يف كبري بشكل أثر دائما، شباكه
 بشكل جدا وطيبة حلزا، كتومة.. نساء من عرفتهن من كل عن كليا

 املظلومات النساء كل من أطيب كانت. وصفه عن عقلي يعجز
 ظلمن الاليت النساء كل من وأرق روايام، يف األدباء ذكرهن الاليت

  ..باحلب أنفسهن
 إطالقًا، مبشاعرها أتالعب أال نفسي على عهدا أخذت لذلك،

  . نبيلة غاييت كانت ولو حىت
.. فيه لؤم ال صادق بشكل هلا وأسفي احترامي بإبداء قمت

 قلوم، حتجرت الذين البشر معظم. جديد من اليوم ذاك يف ولدت
 ما نادرا. ساقطني وأُناس سيئة، لتجارب مواجهتهم بسبب كانت
  .الطيبني أمام أحد قلب ويلني العكس، حيصل

 يف غاييت حبق هلا وشرحت تصرفايت، سبب لرمي بصدقٍ بررت
 الشديد وختويف االفتراضية، للعالقات مقيت حقيقة يف وناقشتها ذلك،

 وقت يف مراحل بثالث متر تهاغالبي يف فهي إشراقتها، ذبول سرعة من
 ذلك، سبب أوضحت. النهاية مث امللل، مث الشغف، من بداية قصري؛

 خالل من والعواطف املشاعر تطبيق حماولة بأن إقناعها يف وجنحت
 يف تغللنا لو وأننا السخافة، غاية يف أمر هو نصية ورموز كتابات
 عرب هتانت النهايات معظم أن لوجدنا العصرية، الفراق حوادث

 يقبل كيف أدري ال بالفعل أنا. االجتماعي التواصل وبرامج مواقع
 الطرف يصدق كيف! العني ولغة اجلسد لغة عن التخلي العشاق

 قد بينما للخجل، رمز له أرسلت ما إذا خجول، بالفعل أنك الثاين
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 كيف!  عصبية حالة يعكس رمزا للتو أرسلت أخرى حمادثة يف تكون
 العشاق ينتهي ما سرعان مث القاتل؟ الداء اذ نصاب أن نقبل

 أسلوب بل كذبة، احلب ليس"!  كذبة احلب "الساذج باالستنتاج
  !ساذج األيام هذه احلب
 يل، أرسلت هل "،"عين بعيدا كان جوايل "،"رسالتك أر مل آسف"

 العامل يف املتداول الكذب من النوع هذا"! منك رسالة أي أتلق مل
 وجمرد ثقة، فقدان بداية هو تكذيبه جمرد. تكذيبه ميكنك ال االفتراضي

 حب سواء عالقة، ألي الساذجة النهاية بداية هو استخدامه يف البدء
  .صداقة أو

 حىت تنتهي ال اليت املطولة احملادثات متعة ما: واضح بشكل سألتها
 ألف من حية ذكرى تكوين أن تستطيعني هل الصباح؟ ساعات
  حمادثة؟

  ال: بكالمي قناعتها عن ينم باختصار أجابتين
  مصر؟ إىل ستأتني هل: مقدمات بدون أيضا سألتها

 أعد مل لذا باملوضوع، تفكر أا فخمنت كثريا، بالرد تأخرت
 جدية عليها يغلب بلهجة قليل، بعد تتحدث عادت. عليها السؤال

  :كبرية
 فضلت وأنا اخلارج، يف الدراسة أو العمل بني والدي خريين لقد
 عشت الذي السجن هذا عن بعيدا احلياة تنفس أريد ألين ة،الدراس

 ما إذا وأنا سأختار، أيهما ألقرر أسبوع مهلة أعطاين وقد. طويلًا فيه
. أوروبا إىل أسافر أن سيفضل الدراسة يف رغبيت عن والدي أخربت
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 صديق ووالدي مصر، يف متواجدة سارة -احلظ حلسن- لكن
 يف وجودها سيكون. االستثمارية عاملشاري بعض جتمعهما لوالدها،

  .هناك ودراسيت بسفري إلقناعه حجيت مصر
  :أكملت مث لربهة، صمتت

 كذلك أنت تكون ولن حياتك، يف افتراضي كائن جمرد أكون لن
 والدي أفاتح أن إىل جتمعنا، حمادثة آخر ستكون هذه. حيايت يف

 يف وجودي موعد عن سأحدثك سفري، قبل فإن. السفر مبوضوع
  .مطلقًا يب االتصال أو الوصول تستطيع لن رفض، وإن.. رمص
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 راحة قليب ارتوى فقد السلم، سياج على من بالرتول أتسحب كنت
 جمال ال تلقائية ابتسامة يرسم كان وجهي. اهلذيان حلدود أشبعته وثقة

 األشياء أبسط.. حيايت يف للفرح قوية أسباب لدي تكن مل. إلخفائها
 وال أُعرضها وال لنفسي، أوجاعي أمخر ألين ذلك رمبا عدين،تس

 وأقل ترهقين، األمور أتفه جيعل ما وهذا اآلخرين، هلواء أَعرضها
  .الفرح حرية قليب يف تفرِج السعادة أسباب

 لفت. التلفاز حمطات تقلب األريكة على جتلس كانت أخيت
 ماذا ألينتس استفهام نظرة مالحمها صاغت حيث شرودي، انتباهها

  جد؟
 السؤال من غاييت كانت". شيء ال "الدلع من بشيء أجبتها

 املوضوع يف احلديث سيجعل الذي األمر أكثر، ال فضوهلا استفزاز
  .جدية أكثر

: وقالت يدي من وأمسكتين باجتاهي ركضت مث التلفاز، أغلقت
  ". يل وقويل فوق نطلع تعايل مصيبة، مسوية شكلك"

 يف سارة لوجود كان. بالضبط آدم وبني بيين حصل ما هلا سردت
 مباشرة؛ شيء كل هلا أقل مل. ورادة سخرية من حتميه فائدة املوضوع

 أو كالمي، أستكمل أن إما جواا ومن بأسئلة، أرضها أسرب كنت
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 مل.. حديثي من ومصعوقة مبهوتة كانت ليلى. عنه احلديث عن أعدل
 وسط كهذه، جتربة ضختو أن قادرة املطلقة أختها أن تستوعب تكن
 أن تتخيل تكن ومل صدورنا، على حيط الذي التربوي االنقباض هذا

 أنا. اخلارج يف الدراسة فرصة مينحين أن يوما املمكن من والدي
 ذه عقلي أشغل ومل لذلك، واضح تفسري لدي يكن مل شخصيا
  .بشدة السفر أردت أين ذلك كثريا؛ النقطة

 امتين بالسفر، رغبيت عنو شيء كل عن حدثتها وعندما
 التفاصيل، كل عن وسألتين نقطة، كل يف وجادلتين باجلنون،
 السلبية التخمينات كل تستعرض ساعة من ألكثر وجلست

 يل تريد ال أا أسئلتها من شعرت. تواجهين قد اليت والصعوبات
 سؤال كل بني ما كانت حيث قلب، طيب عن ذلك تقول. السفر

 لوحدي أفعل ماذا "،"الثانية للمرة ستتركينين "ولوتق تعاتبين واآلخر
 اخليار هذا أن مبا الدراسة، عن العمل األفضل من أليس "،"غامن؟ مع

 إىل بقائي يف رغبتها عن بالتعبري ينفك ال لساا كان".لك؟ متاح
 مساره وتغري جتاوز بل احلد، هذا عند يقف مل املوضوع لكن جانبها،

 يف أنا وسأكون وقت، أي يف تتزوج سوف ابأ هلا قلت عندما كليا،
  .وحدي البقاء على جمربة احلالة هذه

 عين بعدها سبب منها فهمت مباشر وبشكل بائسة، بعواطف
 حتاول كانت اليت االستنكارية نظراا وسبب املاضية، الفترة خالل

 فمن طالقي، بسبب أبدا تتزوج ال قد بأا قائلة ردت. عين إخفاءها
 على شهر من أقل بعد طلقت الكربى أختها امرأة من يتزوج ذا

  زواجها؟
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 هلا؟ أقول عساي ماذا. أملي هتك وموجعا، صادما كالمها كان
 الناس أقرب من العتاب يأتيك عندما مين؟ غيظها أداوي كي أفعل ما

 باخلوف تشعر عنه، مسؤولًا تكن مل أو تقترفه مل شيء على إليك،
 التفكري، تستطيع ال لكن وعيه، ملكا يف عقلك فيكون والرعب،
  .احلديث تستطيع ال لكن بالغته، كامل يف ولسانك

 وال قصد وبغري اخلانقة، نفسي أمتالك ومل شديد، بغثيان شعرت
 شدة من هستريي، بشكل البكاء يف أجنرف نفسي وجدت إرادة

 ال لكن حويل، ما أرى كنت.. كبدي على فجأة حل الذي العذاب
  ..ييبحن صوت إال أمسع
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 الفترة، هذه يف. شيئًا رمي عن أعرف ال وأنا أسبوع، من أكثر مر
 وكانت. قدومها بفكرة وال ا أفكر ال كي كثريا، أخرج كنت

 تزيد ال صداقة، جمرد ثابت؛ ملفهوم لشيء شيئًا تتحول بسارة عالقيت
 جدا بأح متحررة، امرأة يل بالنسبة صارت. أبدا ذلك عن سقفها يف

 أي على وتعارضين باحلديث) جتاكرين (أن حتب وهي معارضتها،
  .يل بالنسبة متعة خيلق كان ذاته حبد وهذا شيء،
 احلوار، يف حدتنا زادت كلما بيننا تفصل دائما كانت" ياين يل"

 بشكل بسارة عالقيت حتجيم كان. بعقالنية رأيها بطرح أو مبزحة إما
  .أكرب قليب يف وبصورة أكثر، شكلب برمي أفكر ألن يدفعين معني

 باخلجل املمزوج األخاذ وكالمها رمي، بشخصية مقتنع أنا
 تشابه ويسعدين ا، تتحدث اليت املواضيع أحب. يسحرين

 مل اليت مالحمها ونضارة البدوي، مجاهلا أحب.. بيننا االهتمامات
 اللوزيتني عينيها أحب.. ختفيها أن -شدا على- احلزن هالة تستطع
 وأرى طبيعتها، على أراها أن أريد. مجاهلا حمور عليهما يرتكز اللتني
 سيكون هل.. الرمش على الرمش حيط وكيف عينيها، تغمض كيف

  شجرة؟ غصن على جبناحني احلمام حيط مثلما -مثال-
 يعذبين ما أكثر كان. الرسائل تصفح مبتالزمة الفترة هذه أصبت

 مرة كل يف. االتصاالت اتشرك من تصل اليت الدعائية، الرسائل
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 تكون حني وأصطدم قبلي، يركض وقليب أركض الرسائل، رنة أمسع
 كانت حظي، ولسوء. الكربى كاخليبات خبيبة فأشعر دعائية، الرسالة

 حىت العادية، باأليام مقارنة مذهلًا، يوميا تصل اليت الرسائل عدد
 ألن حقًا دفعين الذي النفسي، العذاب من حالة يل تسبب كادت
  .املرأة ذه التفكري أدمن

 أغامر أن يعقل هل. مطلقة أا تذكرت عندما عزائمي خارت
 هل وأهلي؟ أصدقائي يل سينظر كيف مطلقة؟ مع عالقة يف بالدخول
  ..أحد؟ بذلك سيعايرين

-  أفكاري ولسوء. الشاكلة هذه على األسئلة كثرة أوجعتين
 بفجاجة فكرت -والتملك السيد نزعة من يتخلص مل شرقي كرجل

 حممل على معها عالقة أي آخذ أن دون معها، وأتسكع أصاحبها بأن
  اجلد؟
! متحرر؟ شخص أين أدعي وأنا بذلك أفكر كيف! أقذرين ما
 كيف!  املرأة؟ حرية عن الدفاع فكري يف وأتبين هكذا، أفكر كيف
 من مالية لقطة اكترت كمن املرأة، هذه مشاعر وأوزع وأقسم أفصل
  !الشكل؟ ذا حقريا انتهازيا، استغالليا، أكون كيف! رصيف؟ال على

 بصورة تعثرت أين الفكرة، هذه راودتين الذي اليوم يف أذكر،
 نوال للدكتورة كلمات ا خمطوطا كان بوك، الفيس على منشورة

  :فيها تقول السعداوي
 املرأة، حق عن يكتبون املقهورات، النساء عن بالدفاع يتشدقون"

 أال شرط.. احلرة املستقلة املرأة مع عالقات إقامة على نيتنافسو
  "ألحدهم زوجة تكون
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 التشنجات ببعض شعرت.. قرأا حني حويل أنظر مرتعدا جلست
 أرجتف بأين أشعر كنت لنفسي، احتقاري شدة ومن. عقلي يف الفكرية

 حرارة بشدة هلا مشهود صحراوية مدينة يف الصيف، فصل يف بردا
  .طقسها

 لو: نفسي سألت. املنافقة شخصييت عن الكلمات هذه عرتين
 بالنسبة فرقًا ماضيها سيشكل هل أوربية، املطلقة املرأة هذه كانت

  !واضحا كان اجلواب.. يل؟
 تنشأ، قد عالقة أي ضد خصما العربية املرأة ماضي يشكل ملاذا

 الثقافية حاليت إن كم! فرق؟ أي يشكل ال الرجل ماضي وملاذا
 إما.. احملك على ووضعين ظهري، املوقف هذا قصم! مزرية ةوالفكري

 رجلًا أكون أن وإما الرجولة، مفهوم عقلي يرى كما رجلًا أكون أن
  .الرجولة مفهوم شوه الذي اتمع طريقة على

 مبداوة ازدواجييت، يفضح الذي الفكري، الفتق هذا رتق أردت
 وأناظر نفسي دأجل وبدأت والقلم، الورقة أمام نفسي وضعت. سقمه
 الصباح ساعات وحىت الليل طوال ظللت. األفكار بأقسى زيفها
 لوال تقوميها، ألستطيع أكن مل. قومتها حىت وأعاقبها، نفسي أهجو

  ..ومحقها وتفاهتها بتخلفها اعترايف
 اليت اللحظة يف. العنب كعنقود الصدف تكاثرت كيف أدري ال
  :فيها تقول رمي من رسالة وصلتين فكري، اعوجاج فيها عدلت
  آدم، آدم، آدم،"
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  ملصر، الطيارة تيكيت حجزت أنا
 أصل أن ملا لوجه، وجها إال أكلمك راح ما. بكرة بعد رحليت

  "مصر
 ذات أورقٍ على حمفورة مشمشية، نكهة ذات رسالتها كانت

 أستمع حينذاك كنت. املدببة بأطرافه الصدف حتيط قلبِي، شكل
 الشهري البوق لعازف ،"Jordu " ىتسم اجلاز موسيقي من ملقطوعة

 ماكسيول "األمريكي وامللحن اإليقاع وعازف" براون كليفورد"
 النفخ آالت فيها تستخدم اليت املوسيقى عشاق من أنا". روتش

 قليب يف يبعث املوسيقي من النوع فهذا فون، والساكس كالبوق
 كاانني، أرقص وقفت الرسالة، قرأت ما مبجرد لذلك، الفرح؛
 على متمرس عازف كأين ما، وأنفخ البنصر فوق اخلنصر وأضع

  .الترومبون
 وشخصييت طبيعيت عكس على هكذا، جبنون أتصرف مرة ألول

 اليت القدر، إشارات لكن واهلدوء، الكياسة طابع عليها يغلب اليت
 بالبشاشة أشعر جتعلين رمي، مع عالقيت صاحل يف كلها تصب كانت

  .واحتراما وقارا أكثر لتصري وأخالقي، يأفكار وتصفي والتفاؤل،
 ستكون كيف.. األول للقاء توقعات ترسم خيااليت أشباح بدأت
 هل احلضور؟ غليظة أو الظل؟ خفيفة أهي الواقع؟ يف شخصيتها
 خالل فقط أو حقًا، أنيقة هي هل مث احلظ؟ قليلة أم مجيلة، ضحكتها
 هذه كل قصر؟أ أم مين أطول هي هل مميز؟ عطر لديها هل الصور؟
 آلة قبضيت يف أين لو. فضحها يف الصور تبادل عملية تنجح ال األشياء
 جدول لعدلت مطارا، يدي يف أن لو.. قليلًا أداءها لسرعت الزمن،
  ..اآلن خترج كي رحلتها
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 أصدقائي يعرضه قد سؤال أي ألجتنب بضراوة، مالحمي متالكت
 هذا مثل يف اخلوض حبأ ال حقًا فأنا الشقة، يف معي يقيمون الذين
 ألحد؛ أقوهلا ال لكن نعم، عنها أكتب قد. مباشر بشكل األمور
 أكشفها وال التأويل، حتتمل الكتابة يف احلقيقة أجعل أين وذلك

 بداية حليايت أريد. اخليال بشاي الواقع سكر أخلط وكأين باملطلق،
 أريد. .املصفاة فوق بأوجاعه املاضي وتترك احلابل، كفة من متر نقية،
.. الرمي كعيون صاف ومجاهلا مستقر، أساسها.. وحسب كاحلياة حياة
 احلب مخائل يف أتوه أن أريد.. بعد أعشها مل اليت حيايت أعيش أن أريد
  !مخيلة يف صغرية بيتا وأبين
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 اخلاص عطري نثر يف أسرفت لكين بساطيت؛ حدود أتعد ومل تأنقت،

 بكل اليوم هذا ألربط ولكن لشيء، ال.. كفي وباطن مالبسي على
 فذكاؤها بشيء، لسارة أبوح ألن مضطرة أكن مل. الذاكرة احلواس
 بشكل ا أثرت اليت األوربية الطبائع ومن. شيء كل لتفهم كفاها

 على تشجعين بعفوية بل الشخصية، حيايت يف تدخلها عدم واضح،
  .حرة خلقت أين تذكريي عن تكف وال التجربة،

. به أخطو قد مترد ألي مشجع شيء هلو سارة مع جوديو إن
 الغرور، ملستوى يصل وكربياء كبري، دالل نتيجة إال حيدث ال فالتمرد

 وقهر وظلم كبت نتيجة أو.. سارة على كليا ينطبق كانت ما وهذا
  .بالضبط حايل هو ما وهذا شديد،

 صباحا، 11 الساعة رحليت وصلت. السفر من جدا متعبة كنت
 مزدمحا كان الوقت هذا يف أكتوبر 6 مدينة إىل املطار من لطريقوا

 لترتيب مضن جهد فيه بذلت سفري، سبق الذي اليوم أن كما جدا،
  .رحليت مستلزمات وشراء حاجيت

 مدونته لون من آدم، لدى املفضل هو األزرق اللون أن افترضت
 كتب اليت ية،الرحبان واملوسيقي لألغاين إدمانه خالل ومن التركوازية،

 عشاق هم فريوز عشاق معظم أن العادة أخذت. مدونته يف يوما عنها
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 الذي لألزرق، الرحابنة عشق من واضح ذلك.. األزرق اللون
 سهرنا " ،"األزرق الغيم جبل يا وطين "أغانيهم، كلمات على انعكس

 حقلة من "،"السكران قمر على األزرق عاملقعد "،"األزرق ليل يا
 األخوان كتبها اليت األغاين من والكثري ،"أزرق قمر قتن الزنبق

 فريوز للسيدة الفين االسم أن حىت األزرق، اللون فيها ذُكر الرحباين
 لتعليق باإلضافة هذا. األزرق اللون درجات إحدى كينونته يف حيمل
 الفلسطيين للكاتب األزرق الضوء رواية عن آلدم، األزرق للون مدح

 بقضية الظلم كارتباط باملبدعني مرتبط ألزرقفا الربغوثي، حسني
  .فلسطني

 تكوين أحاول كنت آدم، مع ا الكالم انقطع اليت الفترة يف
 املنطلق هذا من. حيبها اليت واألشياء وصفاته، اهتماماته عن صورة
 حمفوفًا يصبح أن قررت أن فكان.. معه األول لقائي يكون أن أردت

 النحات عناية بالتفاصيل االعتناء أعشق فأنا حيبه، الذي باألزرق
  .أمه بتمثال

.. جيرت بنطلون مع واألبيض، باألزرق خمططة جيرت بلوزة ارتديت
 كنت. سوداء عباءة بغري فيها أخرج اليت حيايت يف األوىل املرة كانت

 املقهى يف آدم للقاء توجهنا الالتفية،" ياين يل "وصديقتها سارة مع
 أين لو كما ذهين يف اليوم أرتب وأنا إليه، الذهاب اعتادوا الذي
 حقيقته ملموسة الال آدم روح تعارض أال أحاول زهور، باقة أنسق
 استنتاج ومن شخصيته، ختيل من تعبت قد إنين حىت الواقع، على

  .أعوام منذ أعرفه بأين أشعر كي عمقه،
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 سارة مع دخويل فبمجرد. املقهى هلذا باستمرار يأتون أم بدا
 إحدى لبيت زيارة يف وكأما الترحيبات، هلت ،"ياين يل"و

 مبهورة كنت. اخلجل يعتريين فصمت أفعل، ماذا أدر مل. صديقاما
 اليت للطاولة املقهى باب من طالت، دقائق مخس فخالل جدا، بسارة
. املطعم يف الرجال كل على تقريبا سارة سلمت آدم، عليها جيلس
 وكنت اآلخر، تلو واحدا يهمعل وتعرفين يدي، من تصحبين كانت

  .كهذا مبوقف االلتحام يل يسبق فلم االرتباك، يف غاية
 آدم، حبيبة إنيت: "يل كالمه موجها املقهى يف العاملني أحد قال

  "كدا؟ صح معاه، الورد جايبلك إللي
 بني وضعين لقد ذلك؟ يقول كيف انون؟ هذا فعل ماذا! اهللا يا
  !وهرب النار أضرم.. سارة عيون هأواج وتركين السحاب، غمار

.. وتركيزي توازين أفقدين يل، بالنسبة جدا كثريا املوقف هذا كان
 تنجدين أن فحاولت الرعب، ملرحلة اعتلى خجلي أن سارة الحظت
 إنت داميا، لسانك على قلبك يف اللي مايبقاش: "إليه كالمها موجهةً

  ".ده كالمك ورا من داهية يف الناس تودي ممكن
. بسرعة مصر يف احلياة مع اندجمت سارة أن جدا واضحا كان

 هلجتها على معتاد فأنا املصرية، باللهجة تكلمت حني أضحكتين
 ذلك لكان بلهجتنا، تكلمت لو حىت. والعربية اإلجنليزية من املركبة

  .أيضا مضحكًا
 يف إجبارية بصورة وضعين الذي املفتاح، كانت العامل ذاك جملة

 - هو وال أنا ال- أنبس مل أين رغم على الناس، أمام آدم مع عالقة
  .عالقتنا حلدود سوارا تضع كلمة بأي
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 بشيء امسه كانت. وتقبله آدم على لتسلم" ياين يل "ركضت
 ونظرت عينيها من اهلروب فأردت جتاهي، نظره يعلق وهو ما،

  .لألسفل
 بوعيي تكن ولو.. اجلميع انتباه أثارت بطريقة إراديا، ال شهقت

 أدهشين لقد.. صامت وضعٍ يف أنفاسي حىت جلعلت الوقت، ذلك يف
  ..حقًا أدهشين.. رأيت ما

  ..!آدم يا أدهشتين
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  .. الصغرية التفاصيل.. الصغرية التفاصيل
 من بد ال. الصغرية بالتفاصيل يعتين الذي الرجل النساء حتب

 ظللت هكذا. التفاصيل بأدق بل بالتفاصيل، باهتمامي رمي انتباه لفت
 األول اللقاء وألن. املالحظة هذه الساكنة نفسي بصوت لنفسي أردد
 االهتمام إتقان من بد ال كان الذاكرة، معارض على خلودا األكثر هو

  .مستوى أعلى على بتفاصيله
 من عرفت اليت األوركيد، زهرة كانت بايل، على خطر ما أول
 العرب، مول يف الورود حملل الذهاب يف ددأتر مل. لرمي الوصول خالهلا
 النوع هذا أجد أال جدا متخوفًا كنت. بييت عن كثريا يبعد ال والذي

 يف يقع الذي احملل لدى متوفرا وجدته حني اهللا محدت لكين ، من
  . الكبري املول ممرات أحد منتصف

 عبقرية أكثر شيئًا أريد كنت وحده، الورد جبمال أقتنع مل
 فيه وضعت مرطبان، غزة من معي أحضرت أين تذكرت. اواختالف

  .وصخوره أصدافه من وبعضا البحر رمال من قليال
 كيف أدري وال الكثري، يل تعين أقتنيها اليت البسيطة األشياء هذه
 البيت إىل رجعت. األوركيد أزهار اشتريت حني بايل على خطرت
 تنسيق ذلك يف وغاييت سأحتاجها، اليت األدوات بعض مع وأخذته،
 بالبنية تم اليت اليابانية،" إيكيبانا "طريقة على باستخدامهما الزهور
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 طريقة هي. وألواا الزهور كمية من أكثر الزهور لنسق الشكلية
 السادس للقرن ترجع اليت التراثية، اليابانية الفنون أحد تعترب تنسيق

  .للميالد
 حبجم كانت واليت عندي، اليت البحرية الصدفات أكرب أخذت

 فيها الزيتون أغصان ألصقت مث خشبية، قاعدة على وثبتها اليد، كف
 الصخور بعض وضعت مث ،)بانا-موري (احلرة الطريقة على وحوهلا،
. تربتها الصخور وكأن تبدو كي األغصان، حول الصغرية الصدفية

 ينبت كما : "درويش حملمود" حب أمجل "قصيدة مبطلع ذلك ذكرين
 وضعت". يوما غريبني وجدنا... صخرة اصلمف بني العشب

 شعرت انتهيت وعندما للسماء، وجهها تدير وهي عليها األوركيد
 قبل؟ من ذلك فعل بايل على خيطر مل ملاذا. إليها أنظر وأنا بالفخر

 حويل، متوفرة واألزهار كذلك، الزيتون وأغصان عندي، الصخور
 رقيقة امرأة يلةاجلم الفكرة وراء لكن. يدي متناول يف شيء وكل
  !أنثى بقلب رجل حياة غزت

. عين بصرها حتول أن قبل ثوان، خلمس عينيها صوب نظرت
 اللحظة من حل الذي والقبول للتجاذب واضحة إشارة تلك كانت
 اقشعر بشكل شهقت الطاولة، على بصرها أخالت وعندما. األوىل

  .باجلمود وأصابين بدين، به
. جدا الباقة أعجبتها لقد.. هذا كل اهل يعين الورد أن أختيل أكن مل
 يف العصيب جهازي ألصابت دهشتها، تبعت اليت ابتسامتها ولوال
  . مقتله
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 كي للكالم، دفعين الذي األخضر، الضوء مبثابة االبتسامة كانت
 كبري بشكل يدي أحرك وأنا قلت،. السيطرة عن شيئًا خيرج ال

  :حديد من بقبضة وأحكمه خجلي ألخفي

 خالصة اهلدية ها السالمة، على هللا واحلمد الترحيب عن بعيدا"
  !"راحت اليت األيام لشخصيتك دراسيت

 عمقًا، أكثر شيئًا لقلت اليوم، ذلك يف وعيي بكامل كنت لو
 أصنع زلت ما -اليوم هلذا- إنين. انتباهها إثارة على قدرة وأكثر

 أحالم صانع أنا.. أحالمي يف احلدث لذاك أخرى سيناريوهات
  .حمترف

 الشخص مع املرء ا يتحدث مرة أول سخافة يف احلكمة أدري ال
 كان ما أقول أن من نفسي منع أستطع فلم إليه، يتودد الذي

  :جدا استهالكيا

  .."بكتري الصورة من أحلى انت"

 اليوم؛ ذاك باحلديث والعفوية البساطة اعترتين ملاذا أفهم ال
. التصريح لدرجة يصل مبا ال بالتلميح التحدث أعشق وأنا خصوصا
  . أيضا مضحكة ببالهة تبتسم رمي وكانت

  :مالحظتها سارة أطلقت الصورة، ملوضوع أشرت بعدما

  "ذكائي ختيل مما أكتر متطورة عالقتكم أنه الظاهر"

  :الرحباين زياد بطريقة عليها فرددت بتعليقها، حديت أثارت
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 وال وبوديك وجبيبك باخدك.. بنيت يا سنة مية بعاشرك أنا" 
  .."بيخصك ما ألنه..عين شي تعريف خبليك

 شعرت أين إال وسارة، أنا القاسية، الردود تبادل اعتدنا أننا رغم
 ما : "لرمي كالمي موجها حديثي تابعت لذا جدا، بردي أزعجتها أين

  ".ونقري ناقر زي هيك داميا احنا كالمنا، طريقة من تنصدمي
 جتيبها ورمي رمي حتاور وصارت ر،احلوا زمام" ياين يل "استلمت

 تتحرك إمياءة كل أدرس أنا بينما وخجلها، إرهاقها به تداري بنهم
  .عليها أقبض كنت تسترقها نظرة وكل ا،

 منذ خمتلفًا قليب غدا.. الرمي هذه حبِ يف ضرحيا وقعت نعم،
 مخائله، يف حضورها وانتشر عقلي فاحتلت معها، األوىل حلظيت

 من شيئا أذكر ال. خفته يف النسيم وتأثري سرعته، يف وباء كانتشار
.. تتحدث وهي وجهها قسمات سوى أذكر ال.. البنات مع حديثها
  .رب وهي عينيها غمضة.. ختجل حني متتعض وهي خدها ضحكة

 قد كانت إذا عما سارة من واستفسرت حديثهن، قاطعت فجأة،
 رمي من فطلبت .باإلجياب فأجابت مصرية، حممول شرحية لرمي اشترت

 هاتفها منها فطلبت حتفظه، تكن مل حيث حينها، ارتبكت. الرقم
 وسجلت برقمي واتصلت حبيائها، نشويت إلخفاء أجاهد وأنا احملمول،
 عمري "باسم -املتصل إظهار بربنامج-  لدي ظهر الذي رقمها،
  ".القادم

 جدا واضحا يبدو كان. ذلك بعد آخر مبوضوع احلديث أخذنا
 مل لكن لترتاح، تأخذها أن سارة من أطلب أن أردت رمي؛ لىع التعب
  .اهلروب أريد أين لذهنها يتبادر فقد فهمي، يساء أن من خوفًا أستطع
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 نصية رسالة احملمول اهلاتف على أكتب نفسي وجدت بتلقائية،
". بك يليق األزرق "فيها كتبت الطاولة، على معي جتلس اليت لرمي،

 سياق يف تعجبين اليت واألدبية الشعرية اجلمل استخدام على معتاد أنا
. حيايت يف مبمارستها أيضا بل بقراءا فقط أستمتع ال فأنا حديثي،

 أكثر أو كلمة عليه وأعدل أديب، أو شاعرٍ من شيئًا أقتبس ما دائما
 يفهم من حويل الناس من الكثري أجد ال أين مع املوقف، يناسب مبا

  .أبدا ظين ختيب مل رمي أن إال.. اسقاطايت
 حلقيت إنيت: "سارة هلا قالت الرسالة، بوصول رمي هاتف رن حني

 تكون ممكن : "رمي من بدلًا باإلجابة فسارعت ،"حلد؟ رقمك تعطني
 أكتر بفتقدوكي تالقيهم راح احملمول، اهلاتف شركة من دعائية رسالة

  ".أهلك من
 الرسالة، هذه مرسل أين احلوار من تدخلي من فهمت رمي أن يبدو

  ".دعائية رسالة: "قالت الرسالة فتحت فحني
 ختفي كانت.. أعلى إىل ونظرها أسفل إىل رأسها حولت مث

 تلك كانت.. ما سرا ختفي كأا شفتيها، ا أطبقت اليت ابتسامتها،
.. وكلي وعقلي قليب أسرت شفتيها، على رمي رمستها ابتسامة أمجل
 أمتالك مل. حبها يف وقعت ينبأ يقني على جعلتين االبتسامة تلك

 أعلنت: "أخرى رسالة وكتبت ثانية، مرة اهلاتف وأمسكت نفسي،
  "..عليك احلب
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. آدم رسائل من راودتين اليت املشاعر جرف من أبدا نفسي أمتالك مل

 خيتار كيف ذلك؟ يفعل كيف.. الغزل يف طريقته أجاري أن أردت
 مستسلمة كنت أحبهم؟ الذين لألدباء أحبه، الذي الكالم بعناية

 أطري، أن الوقت ذلك يف آدم مين طلب لو يريد؛ ملا بالكامل
  .رأسه فوق كاحلمام وحلقت كتفي يف وزرعتهما جناحني الخترعت
 سارة تقوله ما على باملوافقة رأسي أحرك بالكاد مرهقة، كنت
 يدي بني كله النصف وهذا طاقته، بنصف يعمل ذهين. وصديقتها

 اليت الطريقة بنفس ألجيبه أحفظ، مما كثريا أتذكر أن أستطع مل. آدم
 لغادة شعر أبيات تذكرت - مضنٍ جبهد- لكين رسائله، ا يصوغ

 دقيقة، سارة من استأذنت. حبه ا ألوافق كتابتها أردت السمان،
  :وكتبت ألهلي، رقمي سأرسل بأين

  مدامها أقصى حىت العينني مفتوحة"
  احلب يف) واقفة (إين
  احلب يف) واقعة (ال

  أريدك
  وعيي بكامل
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  !)"عرفتك أن بعد منه تبقى مبا أو(

 كل ويف وأسرح، أكتب،.. الفراولة بنكهة تفكريي مذاق كان
 الشكل؟ ذا حبا حيمل أن قليب لكف كيف. يترقق احساسي حلظة
 فكيف أقصاها، السعادة ومن أمجله، احلب من خيتار أن يريد كالنا
  ؟هذا حيتمل أن لقليب

. أكثر البقاء على القدرة حيتمل يعد مل وجسمي التعب، أزيز اشتد
 السفر إلرهاق باإلضافة بيوم، السفر قبل كبريا جمهودا بذلت لقد

  .آدم لقاء من مينعين مل الذي

 من فاستأذنت غماره، خوض من مفر ال دوار مشارف على كنت
 كينل.. ماء برشقة وعيي أنقذ كي احلمام، إىل للذهاب اجلميع

  !معي األوركيد محلت فقد السذاجة، من بشيء تصرفت

 تتفجر والغرابة االستفهام وعالمات بقوة، وجهى إىل نظر الكل
 أغربين؟ ما: نفسي يف أقول املوقف ذلك أتذكر حني. عيوم من

  !ذلك فعلت كيف

 ميوت، ال يديك يف الورد: آدم قال نظرام، من متجمدة أنا بينما
  !جديد من اةاحلي على يتآلف بل

 على الورد وضعت.. واقفة الصمود من األخري اهلزيع يف كنت
 لنفسي، أنظر املرآة أمام وقفت. احلمام على فورا وهربت الطاولة،
 التعب لكن قليب، فرحة تعكس وجهي على فرحة أرسم أن أحاول

 املرآة يل بدت. سلطيت على قبضته وأحكم جدا، ديكتاتوريا كان
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 حاجز ألول شق الذي وكالمها، أخيت ليلي تذكرت.. تتحرك وكأا
 باحلياة، وأنعم ألحب منها، غاضبة وأنا تركتها لقد. بيننا احلياة يف

 أن أريد. أنا أنانية كم شعرت. الظن وسوء الوحدة فريسة وأتركها
  .الكثري نفسي يف كسر قالته ما كيف؟ لكن أصاحلها،

! الفكر سوء بغتة ينيهامج الفرح، لقمة وصلت كلما ملاذا أدري ال
  !بذلك؟ عالقة الكون لتوازن هل

 باحلب، أهلو هنا أنا. أسافر أال جيب كان أخيت، يا عمري، يا
 وأنت املستقبل، أمحل أنا. بالسجن أشبه حياة يف تتوجعني وأنت
 أمي؟ أخي؟ نفسي؟ على ذلك، يف ألوم من على.. اهول حتملني
  ألوم؟ من على.. نبيل؟

 أعود مث.. نفسي يف تضخم فعقابه ألجلده، ايناجل أعرف أن أريد
  ! أحدا؟ أعاقب أن لدرجة قوية أنا هل نفسي، ألسأل
 وقليب يتفكك، عقلي بأن أشعر.. به أفكر ما احتمال أطيق ال
 أخيت؟ وأكسب وآدم نفسي وأخسر أعود هل أفعل؟ ماذا.. يتفتت

  ..وسطي؟ حل هناك هل
.. محلي على قدماي قوت فلم جتلدين، كانت األسئلة من الكثري

 أن حاولت. طاقيت كليا فقدت فقد الدوار، و بالغثيان أشعر بدأت
. يسعفين مل الوقت لكن عليه، أجلس كرسي عن أحبث وجهي، أدير
 األرض على سقطت مث يبتسم، أخيت وجه رأيت أين أذكره ما آخر
  .الوعي فاقدةً
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 اليت رمي لتفقد ذهبت حني احلمام، من تصرخ سارة خرجت

 الدم ويسيل األرض، تفترش كانت. القلق حلد هناك كثريا تأخرت
 عقلي، تشنج. احلمام بأرضية رأسها وارتطام سقوطها إثر رأسها من
.. كهذا ملوقف أتعرض حيايت يف مرة ألول. أتصرف كيف أعرف ومل

 يل "صراخ على أفقت. احلراك ميكنين ال حمنطة، ملومياء أقرب كنت
  .للمستشفى رمي لنقل بسرعة سيارة أحضر أن مين تطلب" ياين

 الباب، إىل السيارة وأحضرت اخلارج، إىل بسرعة هرولت
 محل بصعوبة حتاوال سارة مع كانت. بذلك" ياين يل "ألبلغ ودخلت

 املكان يف أحد وال إليهم، ينظرون املقهى يف ومن أكتافهما، على رمي
 مصيبةٌ التخلف أنك احلاالت، هذه مثل يف التصرف ميكن كيف يعلم

 عنهن، حبملها القيام من خفت هل. املقهى يف من كل أصابت
 دم؟ صلة ا تربطين ال رجل، وأنا بنت كوا ذلك على أحد فيعترض

 ألن دفعتين كبرية قوة لكن راودين؛ ما أول هو السخيف التفكري هذا
 صديقي كان واليت اجلامعة، مستشفى يف الطوارئ غرفة حىت أمحلها
  .هناك اليوم ذلك فيها ميداو

. يدي بني رمي أمحل وأنا أحتضر فكدت كليا، تلفت أعصايب
 الفروسية، سباق يف اخليل من أسرع قليب ضربات.. بشدة أرجف
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 إسرائيلي قصف إثر أصيبت كطفلة يدي بني وهي برمي أشعر كنت
 احلظ كان إذا أدري ال. للعب دورها تنتظر بينما أطفال ألرجوحة
 وعلى مرتعبا، كنت. العمر طوال كما مثلٌ أنه أم طريقي سيعرف
 امرأة أحببت كلما أ.. احليلة وقلة اخليبة مالمح تضخمت وجهي
 إىل تكرهين احلياة أن اللحظة هذه يف موقن كنت! مبصيبة؟ هلا تسببت

 الصمود مين األمل يطلب كيف.. احلمراء اخلطوط يتجاوز الذي احلد
  للسقوط؟ آيلًا أترنح وأنا

 الذي -حممد الدكتور- السكن يف وزميلي سارة مع توقف
 ملوظفة رمي عن معلومات لنعطي جامعيت، نفس يف بشري طب يدرس

. لالنفجار أقرب حارة ملتهبة جدرانه ساخنا، جبويف أشعر. االستقبال
 إلينا جاءت مث لرمي، احملاليل يركِّنب الطوارئ غرفة يف املمرضات كانت
 فأجبنا موجودا، أهلها من أحد هناك نكا ما إذا وسألتنا ممرضة
 حلالة تعرضت قد كانت إذ عما األسئلة، بعض لنا وجهت. بالنفي
 يكن مل لكن مسبقة، مرضية أعراض أي لديها كان أو مشاة، إغماء
 جدا مرهقة وأا مطلقة، كوا سوى املعلومات، من الكثري لدينا

 اليومني خالل بذلته الذي الكبري واهود سفرها رحلة بسبب
 بتبليغ نقم مل. غيبوبتها من رمي تستيقظ ومل ساعات، مرت. املاضيني
 الكبري اهود بسبب بدين إرهاق جمرد أنه ظننا فقد حدث، مبا أسرا
  .بذلته الذي

 بدأ رمي بقدوم اهلواء، من مفرغًا بالونا اليوم ذلك قبل قليب كان
.. عينها بنظرة فرحا يطري ا، ممتلئًا أصبح أن إىل فشيئا، شيئًا ميتلئ
  .للشك ليخضع الشعور هذا يكن ومل بعمق، أحببتها نعم

 شارف حىت منه، والثاين األول اهلزيع ومر الليل، فحمة زادت
 فاترا كان حويل شيء كل. بعد تستفق مل ورمي االنبالج، على الصباح
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 يف هاأقحمت اليت املرأة على وأشفق حظي، لسوء كرهي ميلؤين.. قامتًا
  .الشؤم هلا وجلبت املشؤومة حيايت

 يل "استأذنت بعدما سارة، مع صامتا املستشفى يف أجلس كنت
 أتكلم مل. مبكرا له تستيقظ الذي عملها بسبب للبيت، وعادت" ياين
 األمر حدث، مبا رمي أهل إبالغ ذهنها يف يتبادر ال حىت أبدا، سارة مع

 كان ما إذا لديهم، للعالج يعيدوا الظن غالب يف سيجعلهم الذي
  .جللًا غيبوبتها أمر

 أعد مل.. جبل مثقال فيها يزيد توتري كان متر، كانت دقيقة كل
 الوعي تستعد مل أا وأخربته بصديقي فاتصلت أكثر، أعصايب أمتالك

 بأفظع نعته إىل ودفعين جدا، استفزين قاتل بربود فرد اآلن، حىت
  .وجهه يف اهلاتف خط تأقفل مث ومن واملسبات، الشتائم

 كانت. شديد وجوم أصابين وقد االنتظار، قاعة يف أجلس عدت
 أصررنا لكننا الصباح، يف والعودة اآلن الذهاب منا تطلب املمرضة

  .البقاء على
 رياح أمام وبؤسه الرماد خبفة.. رمادية كانت حويل األشياء كل
. لتعبوا النعاس شدة مع فأكثر أكثر تشح رؤييت وكانت. القحط

 طبلتي سريا طرقت مرة أول من.. املرأة هذه حب يف تورطت كم
 الالوعي من استيقظي العمر، حلم يا القلب، نطفة يا رمي،. أذين

 وتشيخ األلف ترئ حىت أحبك، أقول أن أريد.. انتباهك واعطين
 نبضي أمسع إنين.. السالم ومحامة اإلنسانية عقيدة يا أحبك.. الكاف
 احلائر، دريب يا. ينام أن قلبك جدران على يريد يك،إل مين يهرول
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 العاثر، حظي يا.. لنا؟ شيء ال وأنت أنا أو.. أنا؟ أنت أو أنت أنا هل
   إجراما؟ يكفيك أال

 باخلضوع أشبه احلرجة اللحظات هذه يف النفس مناجاة كانت
 نفسي على يقسو والوجع وجعي تتحدى ختدير، دون جراحية لعملية
 كان. أجلس حيث االنتظار صالة حممد صديقي دخل اوأخري. أكثر

 بعدما املستشفى، إىل البيت من ركضا جاء أنه بدا الهثا، يتنفس
 الذين األطباء من أستذته كلم بأنه أخربين. وجهه يف اهلاتف أغلقت

 نقلها يتم أن املمرضني من طلبوا أم أخربوه وقد كليته، يف حياضرونه
  .هناك إىل متوجه اآلن وهو ،املركزة العناية لغرفة

 وعلى جدا متعبة األخرى هي كانت اليت وسارة، أنا به حلقت
 حممد، صديقي خرج أن إىل الباب، أمام ننتظر ظللنا. إغماءة مشارف
 الحظت بعدما للوعي، إلعادا جادين حياولون بأم وأخربين

 خبري، اآلن إا قال. طبيعي غري ليلي تعرق من تعاين أا املمرضات
 تتحسن حىت املراقبة حتت ستظل ولكن تدرجييا، وعيها وستستعيد

  .صحتها
 إقناعها على فساعدين سارة، أمام ذلك قال أن اجليد من كان
 من أحدا خترب ال أن عليها أكدت. قليلًا تستريح لكي للبيت بالعودة
 قلقهم إلثارة حاجة هناك تكون وال بسالم، األمر مير فرمبا أهلها،

  ... اورمب
. باإلرهاق الفهم فيهما خيتلط بعينني ترمقين كانت لكنها أكمل؛ مل

 يكن مل لكن هذه، حبالتها للبيت ستصل كيف أدري ال وأنا انصرفت،



 
- 159 -

 بوصوهلا، تطمئنين أن منها طلبت. هنا رمي وأترك أرافقها أن مبقدريت
 وتنسى الفراش، حلافة وصوهلا مبجرد بالنعاس ستنهار أا توقعت وإن
  .النوم عدا شيء أي تفعل أن

 لكنه رمي؛ على وطمأنين املسؤول الطبيب خرج أخرى، ساعة بعد
 التعب، من إغماء حالة جمرد من أكرب املسألة تكون أن شكه أبدى

 خالياه كامل، دم فحص إجراء املمرضات من طلب بأنه وأخربين
 حنصل أن على أكثر، األمر تشخيص يف ليساعده وإنزمياته، وأمالحه

  .الساعة نصف حوايل بعد النتيجة على

 ملكتب دخلنا. التحليل نتيجة لنعرف املعمل إىل حممد أخذين
 ال مفهومة؛ غري أا أو املتشائمة رمبا أو الباردة املالمح ذي الدكتور،

 وال تبوح ال اليت الساكنة املالمح تلك وصف جيدر كيف أدري
 أن كرهته الذي الطبيب ليخربنا جتلدين، الثواين مرت وأخريا،. تطمئن

 يف حادا واخنفاضا البيضاء الدم كريات يف حادا ارتفاعا رمي لدى
. احلمراء الدم كريات ويف اهليموجلوبني نسبة ويف الدموية الصفائح

 لعينة ميكروسكوبية شرحية صورة املخترب من طلب قد إنه قائلًا أردف
 أو شكوكه ستتالشى إما ذلك على وبناء جمهريا، لفحصها دمها،
 أن قبل ساعات، 6 إىل 5 من سيستغرق األمر إن قال. منها يتأكد
  .النتيجة نعرف

 ميكننا أن الطبيب بسؤال فأحلحت املركزة، العناية قسم إىل عدنا
 املمرضات بإحدى واتصل يب، رفيقا فكان عليها، لنطمئن الدخول من

 للذهاب مدحم فاستأذن لدقائق، رمي عن لالطمئنان بالدخول لنا آذنا
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 ECG "القلب خمططات لرسم تدريب حماضرة لديه بأن قائال
Training "صورة فيه تصدر الذي الوقت يف ويعود، سيحضرها 

 زيارة متلطفًا منحين أن  نفسي يف له فشكرت املخترب، من الدم عينة
 نفسي أمتالك ال قد ما علي ويأخذ يعرفين رقيب دون وحدي رمي

  .ألخفيه
 وقد وعيها، عن غائبة زالت ما أا املمرضة خربتينفأ إليها، ذهبت

 اتوتيت ما وبكل وبنظريت بنربيت معلنا فاستأذنتها حلظة، أي يف تستفيق
 قوة، وال حول بال الراقدة لتلك وقلق عشق من أمحله ما تعبري من

 لسريريها، ااور الكرسي على هدوء يف أجلس وتركتين فابتسمت
  ..أن إىل
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 فارغ وجسدي يعمل ذهين املستشفى، يف نفسي ألجد استيقظت
 ألبصر عيين، بؤبؤ عن جفين ستار أرفع أن أستطيع بالكاد الشحن،

 كان. عليه أنام الذي السرير جبانب كرسي على وحده جيلس آدم
 سنتني منذ أين الغريب،. باإلرهاق ملئ ووجهه مرهقا النعاس، يقاوم
 على جيلس من وجه ظهور دون أحالمي، يف املشهد هذا يتكرر

  .الكرسي
 الذي الشيء ذلك؛ ميكنين مل لكن جسدي، أحرك أن حاولت

 لقد.. خمتلفة املرة هذه املسألة أن يل بدا. الرعب نفسي يف بعث
 رأسي حطمت كثرية آالم. العام هذا مرة من أكثر الوعي فقدت

 اكهن أن أدرك بدأت حىت تنفع، عادت ما اليت باملسكنات وأهبطتها
 املستمر جتاهلي يطفئه، األسربين يعد ومل فترة، منذ أصابين حقيقيا شيئا

 كل.. الصدأ أصاا اليت عظامي وجهي، اصفرار عن أمي تقوله ملا
 أملا؛ أشد القادم إن يل لتقول أمامي وجتمعت تذكرا األعراض تلك
  !اآلن؟ ملاذا.. لكن

 إن عنه، مآد سألت ما أول كان. الكالم من متكنت كبري جبهد
 أحرك أن فاضطررت مرة، أول يسمعين مل. أهلي أحدا أخرب قد كان

 على ينقض كمن بسرعة مكانه من فز. أفقت قد أين ينتبه لكي ساقي
  :الكالم من صخبا أعلى كالمه يف واخلوف وهتف فريسة،
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 انك هللا احلمد راحة، الزمك تتحركي ما خبري، إنك هللا احلمد"
  "هللا احلمد.. خبري

 أجابين.. أهلي أحدا أخرب هل يشغلين، الذي السؤال تكرر
  . أحدا خيرب أال منه وطلبت اهللا فشكرت بالنفي،

 أرى اليت حيايت يف األوىل املرة هي هذه علي، جدا خائفًا كان
 يف لسانه، على مفردات أي تغتال اليت الدرجة، هلذه علي خياف أحدا

.. بشدة حلضين ضمه ردتأ. الكالم علي عيناه تغدق الذي الوقت
 أكتافه التصاق من األمان أردت.. شعري ويداعب يعانقين أن أردت
  .بأكتايف
  :طريقته على وقلت لتخرج، قاتلت كلمات من إال أمتكن مل

  !"ينبغي مما أكثر أحببتك أين "يبدو آدم،
 سأحبك وأنا "شخصييت، تقمص جتيدين أنك يبدو: مبتسما رد

  !"التعب حىت
 يشاطرك من جتد أن أمجل ما.. جانيب إىل دهوجو أمجل ما

  ...واها اليت الشغف بلغة وحيدثك وأفكارك، طريقتك،
 ال بشكل معه أبتسم جتعلين معدية، ابتسامة وجهه على يرسم كان

 نفسي فوجدت أرتاح، كي الكالم عن التوقف مين طلب. إرادي
  :له قلت. صميت مقابل عليه شروطًا أفرض
  .."بغزة اتكحي عن احكيلي آدم،"
  :الذكوري خجله به يداري بشكل رد. شفتيه االبتسامة تفارق مل
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 اعطيين هأل تاين، لوقت وبعدين. حاله عن حيكي واحد أسوأ أنا"
 تطلعي ما حلد وطالع اليوم من ابتداء بوعدك بس.. فيك أتغزل فرصة

 على لك وأبعته حيايت من فصل يوم كل لك ألكتب املستشفى، من
 رجعت وإذا. السمان لغادة كنفاين غسان رسائل طريقة على الربيد،

 النت على انشريها طايش، صاروخ وأجاين غزة، على ما يوما
  .."أغنيلك راح احلني ها. يعين وحركات

 وبدأ إليها، أشار اليت املوت سرية على ألعترض فرصة يعطين مل
  :الرحباين لزياد يغين مباشرة
 فيه ممكن وال مصاري، هاحلب فيه وال شي، وال بال حببك" 
.. بالفي نقعد تعي جموهرات، يف وال أراضي، فيه ممكن وال لريات،

  "شوي وفكري حبيبين ،...هالفي حلدا مش
 الوجع.. مجيل بشكل متجانسا رقيقًا،.. نقيا.. شجيا صوته كان

 يف سقط اليأس عتمة يف قنديل جارفة، فيه احلب شحنات مشهود، فيه
  ..واحلنان باحلنني مضغوطة موقوتة، كقنبلة قليب

 وبادر واقترب، حممد صديقه تنحنح يغين، آدم كان بينما
 ختفي اليت املصطنعة، واالبتسامة بالسؤال صحيت على باالطمئنان

 األمر أن متاما فأدركت ابتسم، حني ثابتة عيناه كانت. ما سرا خلفها
  ...آدم مين وأخذ استأذن عندما خاصة جلل،
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 من شيئًا أتناول لكي املستشفى، كافترييا إىل حممد مع ذهبت

 لكن يل، رمي تعين ماذا يفهم بدأ قد حممد كان. عافييت به أسند الطعام
 ببساطة بادر لذا،. الدرجة هلذه حقيقي األمر أن ختيل حد إىل ليس

 ارتفاعا وبينت الطبيب من أخذها اليت الدم صورة نتائج عن باحلديث
 خماوف من زادت واليت الفاعلة، غري البيضاء الدم خاليا يف كبريا

  .بالسرطان رمي إصابة من الطبيب
 ال قد إا قائال حديثه استكمل.. مستفزة ببساطة يتكلم كان

 بإصابتها جتزم ال أجرا اليت التحاليل فكل بالسرطان، مصابة تكون
 العظمي النخاع من لعينة فحص إجراء الطبيب طلب لذلك باملرض،
 ذلك إثر وعلى جسدها، يف سرطانية خاليا وجود عن للكشف
  .عدمه من بالسرطان إصابتها من سيتأكد

 لدي تكن مل لكن. حممد. د قاله مما كثريا أفهم أكن مل احلال بطبيعة
 يف املتعبة طريقته علي اعتدت فقد املطاف، آخر إىل مساعه من مشكلة
 House " األمريكي الطيب املسلسل معه شاهدت فمنذ الكالم،
M.D "يتخلله الذي التشرحيي، حديثه لسماع مستعدتان وأذناي 

 عن كان ولو حىت معقدا، أو بسيطًا كان مهما شيء، لكل طيب شرح
  !الشارع من فول طبق تناول أعراض

 اللي بالعريب تشرحلي ممكن حممد،: " شديدة حبدة له قلت
  "حكيته؟
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 قد راءاإلج هذه أن يل موضحا الكالم يف وأخذ جلسته، عدل
 يف متواجدة ستظل الفترة هذه وخالل ألسبوعني، أسبوع من يستغرق

 احلقيقة يف: قال. يرعاها عائلتها من أحد وجود عدم حبكم املستشفى
  .جدا كبرية بالسرطان مصابة تكون أن نسبة
 الغسالة يف يومني له صار تبعك الغسيل: "مستظرفًا كالمه أى مث
  "الغسالة من تشيله تروح حضرتك ريت يا بتخنق، احلمام ورحية
 فأخربا رمي، وضع على لتطمئن سارة اتصلت الوقت، هذا يف
 عن رمي أهل من أحدا خترب أال عليها وأكدت حدث، ما بإجياز

 بدا صوا لكن. عليها تطمئنهم م تتصل وأن املستشفى، يف وجودها
 لًاقلي فصمتت ذلك، عن سألتها. ما شيء توضيح عن عاجزا يترقرق
 رمي والد تزوج فقد سيئًا، خربا وأنبأا ا اتصلت ليلى إن وقالت
 قدر حتاول وأن ذلك، عن رمي خترب أال ليلى منها وطلبت أمها، وطلق

 يرثى حالة يف الواقع يف هي اليت أمها، مع احلديث من منعها املستطاع
  !هلا

 من كرسي على املطر حتت وحيدا أجلس أين اخلرب ذا شعرت
 الربق أصاب الذي الوقت يف إليه، تستندان عاريتان يداي يد،حد

 يعاين العامل هذا يف شخص هناك. املبلل جسمي وصعق الكرسي حديد
 لن شخص هناك.. معي يكون أن ألجل ضحى ذلك ورغم مين، أكثر
  .جماز أي عن بعيدا حيايت، ذلك كلفين لو حىت عنه، أختلى
  
  

 
- 166 -

  
 

  
 شعرت. القطط فراء يداعب كمن يدي، تداعب بيده شعرت

 قال. جديدة مشاعر جلسدي ينقل جبهاز اتصلت وكأنين باهتزاز،
  .ال رمبا والثاين حمزن األول خربان، لدي: احلزن يسبق بصوت

 أسبوعا أمكث ألن سأضطر أين فأخربين باألسوأ، البدء منه طلبت
 بعد مفرحا خربا لديك أن تظن وهل: فسألته املستشفى، يف أكثر أو
  اخلرب؟ ذاه

 أن املفرح: قال مث. وقبلهما االثنتني بيديه يدي وامسك ابتسم،
  .جبانبك لقضائه أطول وقتا سيمنحين املستشفى يف مكوثك

.. السحاب فوق يب وحتلق تأخذين سحرية، بتعويذات أشبه كالمه
  . مجيل شيء كل األعلى يف حيث لألعلى، ترفعين

 مرض لدي كان ما إذا ولح مباشرة غري بطريقة االستفسار حاول
 وعن شعوري عن وأخربته ذلك، له فنفيت قبل، من خطري أو مزمن

  .خطري مرض من أعاين أين اتضح ما إذا أتفاجأ لن أين
 النفسي املستوى على لكين الشكوك، هذه الزمتين الواقع، يف
 إذا أحزن لن". الكثري عمرك يف يتبقى لن "يل يقولوا ألن جاهزة كنت

 وأمسع آدم، مالمح أطالع عمري من تبقى ما سأقضي.. كذل قالوا ما
  .فيه التوحد حد إىل حديثه يف وأجاريه صوته،
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  :وقال قاطعين التفكري، هذا غمرة يف
 ألستحم للبيت وأعود معها سأتركك إليك، طريقها يف سارة
 قليلًا سأنام مث الغسالة، يف تعفنت تكون قد اليت مالبسي وأخرج
  .. وأعود

  :وقال شيئا، تذكر كمن ابتسم مث برهة، صمت
 غسان طريقة على لك وأرسله حيايت، عن فصل كتابة أنسى ولن
  .اتفقنا مثلما وغادة،
 وأملًا، ضحكًا قليب أشعلت اليت النكات، بعض علي يقص ظل

 أنه إال. جدا كئيبة جدراا باألسالك، مليئة غرفة يف كنت أين رغم
 يف أجلس كأين معه أشعر.. قزح قوس اجلدران غدت تكلم ما إذا

  ..واليامسني األوركيد بأزهار مرصعة حديقة
  ..زهريت؟ أين هدييت؟ أين: سألته
 لكي بسارة سأتصل". ياين يل "مع اآلن أا املفترض من: قال

  .معها جتلبها
  ..األمرية مسو يا حاضر: يل وقال ابتسم

 ال.. حبييب يا.. قدري يا.. عمري يا.. آدم يا ومليكي ملكي يا
  ..صربي جحافل جتهم وال حيب، ختترب ال يوما، بغيابك توجعين

 تضعها أن منها فطلبت األوركيد، زهرة حتمل وهي سارة جاءت
 أا إال شخصيتها، أهلكت اليت الغربة من الرغم على سارة،. جبانيب
 باحلب مغرورقة ليلي، عيين تشبه عيناها كانت. مرهفًا قلبا متتلك
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 معهم تتواصل وأن أهلي، من أحدا خترب أال هاعلي أكدت.. والعاطفة
 أن إىل أكلمهم، ال كي طريقة بأي هلم وتتحجج حايل، على تطمئنهم

  .عافيته صويت يسترد

 من خزعة ليأخذوا العمليات، لغرفة وأخذوين موعدا، حددوا
 أكن مل. إحساسي صحة يل به يثبتوا فحص إلجراء العظمي، خناعي
 يوما، بعد يوما جبانيب آدم بوجود سعيدة كنت فقط.. شيء أي ألمانع

 تقريبا آدم مع فأنا اجلميل، احلظ بوادر من املستشفى يف وجودي أرى
 أراه أن إال مبقدوري كان ملا املستشفى أدخل مل ولو اليوم، طوال
  ..واآلخر يوم كل بني تقدير أقصى على ساعتني أو ساعة

 أمجل على ونصف أسبوع مرور فبعد يدوم، فرح ال وألنه
 دون شفيت وعلى خدي على آدم يطبعها كان اليت املسروقة، القبالت

 إعدامي على القدر موافقة على يطلعين الطبيب جاء أحد، يرانا أن
 متاما، له مناعيت أكل واملرض باللوكيميا، مصابة كنت. بالسرطان

 إدماين دمر لقد. قليلًا مويت يؤجل قد الذي للعالج أخضع أن وجيب
 أطلعين وقد واآلن كثريا، وأخرين السرطان، أمام فرصيت ينلألسرب
 الفرق ما نفسي أسأل الكيماوي، للعالج امتثايل ضرورة على الطبيب

 عليك حيكم أن وبني بالسرطان، بإصابتك الطبيب خيربك أن بني
 الصراخ يستطيع باإلعدام احملكوم أن الفرق باإلعدام؟ القاضي
 على فيه اعتراض فال السرطان قدر أما القاضي، حكم على معترضا
  .اهللا مشيئة

. باملرض إصابيت فكرة مع التعايش ألستطيع للكثري حباجة كنت
 الضيق بني ما أترنح املدمرة، واألماين األحاسيس من توليفة عشت
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 خمتلف يف وآالم برعشة وأحس واهلم، الغم يف أتقوقع واالكتئاب،
 ذاك ومع الكنائس، راسكأج قليب ضربات أمسع كنت.. جسمي أحناء

  .يوميا املضطرب نومي تزور الثقيلة الكوابيس حفالت بدأت اليوم،
  :قال حني الطبيب سؤال أذكر
 فيه مذكور وملفك طويلة، فترة منذ بالسرطان مصابة أنك يبدو

 هل باملرض، إصابتك شأن يف شكوك لدي جعل ما وهذا مطلقة، أنك
  زواجك؟ تاريخ عن بسؤالك يل

 فترة بعد وتطلقت قليلة، شهور منذ متزوجة كنت بأين أجبته
 سيئًا شيئًا توقعت لكين ملاذا، أدري ال بنهم، إليه أحتدث كنت. قصرية
 جدا، قوية تعجب عالمات وجهه على جوايب رسم. السؤال خلف

  :فقال ملاذا، وسألته فضويل كبت من أمتكن فلم
 ما بشكل تشري أن أجريتها اليت الزواج فحص بنتائج املفترض من

 عند الشكوك بعض تثري أن األقل على أو بالسرطان، إصابتك إىل
  ..الطبيب

   !.. اهللا يا
  ..غامن.. غامن.. غامن أخي.. غامن، أخي
 على أصر ملاذا أخريا فهمت فقد. شديد بوجعٍ امسه أردد ظلت

 مع ظل ملاذا فهمت أخريا. البيت إىل" الشوفري "مع دونه عوديت
 كان ملاذا أدركت واآلن التحاليل، نتائج زور الذي الدكتور، صديقه
  .شريف أهان بعدما طليقي رأس تقبيل يريدين
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. واحلرية العجز بنابل الوجع حابل واختلط أفكاري، تشرذمت
 أمل هناك كان وإن حىت. بسواده وضوحا أكثر أمامي اهول صار

 آلن؟ا بعد حيايت يف آدم إقحام يل كيف املرض، قسوة من احلد يف
 بال امرأة.. السخيفة حيايت يف الغرق من آدم إنقاذ يعين استسالمي

 يعود لن.. أنا جسدها جر على تقوى ال امرأة.. سند وبال أنا، معىن
 من ضربا إال املرآة أمام وقويف يكون لن.. شعري تسريح مبقدوري
 أنفي على جيب ال. والنعاس رأسي ثقل بني أفرق لن.. األمل ضروب
 سببته ما يكفي بريء؛ رجل حياة يف نفسها تدس أن للحب املتعطشة

 أستجعل وأعود الكيماوي، العالج سأرفض. يشبهه كان لرجل أمل من
  .الروحية اخلسائر بأقل اخلالص هو اآلن الرحيل. بالدي يف املوت

 يظن من واهم حبقي؟ غامن يرتكبها مصيبة كل عن أقفز دائما ملاذا
 يف أيضا كان ولو حياله، أفعله يدي يف يءش ال! ماء يغدو ال الدم أن

  .فعلته ما شيء، فعل يدي
 يف سارة حدثت. غامن عن خياجلين ما كل جتاه صميت عن رفهت

. حد ألبعد ومتقته شخصيته تتقبل ال باألصل هي واليت األمر،
 باللوكيميا، مرضي حقيقة إخفاؤه وخصوصا تصرفاته، بشدة أغضبتها
 جد مبا أهلي إخبار منها طلبت. بارد بقلبٍ استشفائي فرص فأضاع

 وجهها تبدل. بالدي إىل بالعودة وبرغبيت الصحية، حاليت عن
 الشفاء متنيات خلف -عنها رغما املفضوح-  توترها إخفاء وحاولت
  . احلدث سياق عن اخلارج والكالم
 وجوه أعرف.. كلهم أعرفهم أنا.. جديدة مصيبة نصل قليب قسم

 فال يل، مفضوحة مالحمهم.. سيء خرب خفاءإ حياولون الذين أولئك



 
- 171 -

 دامت ما مرة، أول من احلقيقة نار إطالق يف التسويف ملاذا أدري
  .الوقت مع خيف ال بشكل موجعة

 وجهها، قلبت. البكاء حىت فأصررت بشيء، البوح سارة رفضت
 وتقيأت تصمد، مل إحلاحي أمام لكنها املوضوع، لتغري خائبة مبحاولة
  :حدوا دفعة الكالم
  "حلاهلا أخوك مع البيت يف قاعدة وأختك إمك، طلق أبوكي رمي،"

 قوية نفسية زة وشعرت مداها، ألقصى عيين حدقة اتسعت
 أنا.. ويدي وقدماي أنفاسي، اضطربت.. املاضية معانايت كل غلبت

 اخلرب هذا شوه لقد. هذا كل ألواجه نفسية إمكانيات أي أملك ال
 واستسالمي عجزي ميالد مبثابة الصدمة هذه. وللحياة لنفسي فهمي
  .ليخلصين املوت أستعجل بدأت.. املعلن

 آدم، حىت. أسبوع مدار على حرفًا أنطق مل املطلق، اليأس حالة مع
 أيأس أال مين يطلب احلال، ذلك من ليخرجين املستحيل يفعل كان
  : يقول.. أبدا

 كتبهاأ بدأت اليت رسائلي بقراءة لتقومي خبري، تكوين أن جيب
  . إليك
  :قائلًا يردف مث
 أين لو كما مذكرايت، وعن األول، حيب مأساة عن لك كتبت 

 وأريدك عافيتك، تستعيدي أن أريدك.. أحد ليقرأها ال لنفسي أكتب
  .السابق يف حيايت عن شيء كل تعريف أن
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 كم.. األول احلب مأساة يف! شاتين هذا يف حىت.. آدم يا آه
  ..وأشبهك تشبهين

 شيء كل وأذكر حويل، يدور ما كل أحفظ متاما، وعيي يف كنت
 يعتقد ال كي بسيطة، بكلمات سوى أتكلم أكن مل لكين. بالتفصيل

 أهلي خترب أن سارة من طلبت أين آدم علم. النطق فقدت أين أحد
 للعالج باخلضوع ينقعين أن حاول. العودة يف نييت وعن شيء، بكل

 كي بالكامل، شعره حبالقة مرة فاجأين أنه حىت مصر، يف الكيماوي
 شعري كان فقد فعل، ملا جدا حزنت. العالج قبول على يشجعين

  .بشدة املوت أردت لقد.. األيام تلك يف مهي آخر

 كدرت أعيشها، اليت الساكنة احلالة هذه على مرت أخرى أيام
 تلك أحد يف. معي التواجد عن حلظة يتأخر مل الذي آدم، حياة فيها

 اتصل وجهه، عن الليل حجاب الصباح أزاح وبعدما ينة،احلز األيام
 قد سارة كانت. حاليت على ليطلع طبيبا سريسل بأنه ليخربين والدي
 حلقيقة أيضا أشارت بل بذلك، تكتف ومل حباليت، والدها أخربت
 علمت. أليب شيء كل بشرح أبوها قام وبدوره،. مبرضي غامن معرفة
 مرتل يف لتعيش ليلى وعادت ذلك، رإث على غامن طرد أيب أن بعدها
.. لغريي باملشاكل أتسبب اآلن أنا فها ذلك، كل كاهلي فأثقل أيب،
  .ذلك يف يل قوة وال مين، تنطلق كارثة كل

 والدي، عنه أخربين الذي الطبيب جاء األيام، أحد ظهر عند
 يف املرض انتشار وصل مرحلة أي وإىل وضعي، حقيقة ليخترب

 عالجي، على القائم الطبيب مع حاليت فحص أن كان. جسدي
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 الطبيب ذاك قام ذلك بعد. مرضي خيص ما كل على الطبيب وأطلعه
 منه وطلب الصحي، بوضعي وإخباره به باالتصال والدي من املرسل

  ..آخرين ألسبوعني مصر يف للمكوث اضطرين شيئًا
 أفراد أحد يقوم أن والدي من طلب قد أنه ذلك بعد يل اتضح

 األنسجة، تطابق مالئمة من للتأكد بسيط دم فحص جراءبإ عائليت
 من تطلب ما عادة واليت األخرى، واالختبارات الفحوصات وبعض
 فهمت، حسبما. اللوكيميا مع واجهتين اليت احلالة مثل يف األهل
 واليت العظمي، النخاع زرع عملية خالل من عالجي يف أمل هناك
 من بدلًا العظمي النخاع يف سليمة جذعية خاليا زراعة على تعتمد

 يتوافق الذي األقارب، أحد من اخلاليا تلك تؤخذ العادة ويف املصابة،
 مل اليت األخرى الشروط وبعض املريض، مع ألنسجته مالئمة لديه أن

 الطبيب بإشراف كيماوي لعالج اخلضوع على أيب أجربين. أفهمها
 هي أخيت لىلي أن وعرفت. للعملية التحضري إطار يف أرسله، الذي

  .الشروط تلك معها توافقت اليت الوحيدة
 أرسل فقد البداية، يف كان كما آدم رؤية باستطاعيت يكن مل

 الذي احلال، هذا على األيام مرت. جديد من لرياقبوين جنوده والدي
 بأنه والدي أخربين أن إىل صوب، كل من الكآبة حيايت فيه اكتست

 النخاع زرع عملية إلجراء يا،أملان إىل رحلة لليلي و يل حجز قد
 وحصل بيتا، لنا اشترى لقد بل وحسب، ذلك ليس. هناك العظمي

 حياة لنا أسس لقد آخر، بشكل. هناك للدراسة أيضا جامعي قبوال لنا
  .اجلديدة زوجته مع يتجلى كي حياته، عن بعيدا هناك
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 وحسب، بالسرطان إصابيت غامن إخفاء بسبب لغامن طرده يكن مل
 مسؤولياته من التخلص من رغبته ذلك يف األساسي السبب كان بل

 متشاني قطبني كل كاملغناطيس، ومها كثريا، والدي يشبه غامن. جتاهه
  .متنافران

 فيه زارين الذي اليوم فمنذ. أرحبه أن قبل آدم خسرت لقد
 ألقاه وأحيانا الرسائل، عرب إال معه أتواصل ال وأنا املرسل الطبيب
 أيب جنود على للتحايل سارة، مع بالتواطؤ مضين ختطيط عدب خلسة،
  !راحيت خدمة زي يف يتخفون الذي

 كنت وأنا دموعا، تقطر رسائله أن أشعر كنت.. يتعذب كان آدم
 الطريقة تلك كانت لقد. شفيت على املسروقة لقبلته شوقًا أذوب

 عن علم حني. احلياة قيد على أنه جسدي ا يشعر اليت الوحيدة
 أجد أن ا يرجوين رسالة مئة من أكثر أرسل ألملانيا، سفري موعد

 الذي الوقت يف منها، رسالة أي على أجب مل. السفر غري آخر حلًا
 عن يكف مل. أكثر أوجعه أن أرغب مل لكين ذلك، ألفعل أتقطع كنت

 سرية ا يقص واليت يومي، بشكل يل يرسلها اليت بالرسائل تذكريي
 يفكر معي ليس وهو فآدم األمل، أشد ويؤملين حيرقين ذلك كان. حياته

  !ألجلي ذلك ويفعل يب

 أشعر كنت.. وأمي أخيت وألجل وألجلي ألجله جدا، متأملة كنت
 بال أبكي الوجداين، للتصحر أقرب صرت.. وااليار والفشل باهلزمية
 شيئًا أشعر مين، تدخل دون وحدها دموعي تنهمر وأحيانا سبب،
 اليت اهلاتف رسائل أقرأ كنت.. احلياة من انسحايب بضرورة فشيئا
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 يرسلها، اليت الربيد رسائل أتفقد أن أحاول مل.. وأبكي ا يرجوين
  .أقترب أن ال منه، ألهرب حباجة كنت ألين

 أقرب صارت أملانيا، إىل الطريان رحلة موعد بتغيري والدي قام
 حقرية كنت مك أعلم أوجعه، ال كي آدم أخرب مل. كانت عما بيومني

 األخرية األمنية حق أعطه مل. يودعين بأن حىت له أمسح مل فأنا ذلك، يف
 مطار يف االنتظار صالة يف كنت وحني. قلبه بإعدام عليه للمحكوم

 بدر ما كل عن منه فيها اعتذرت آلدم، رسالة كتبت الدويل، القاهرة
 قليب ختثر مدي تعكس رمسية، رسالة كانت. التوفيق له ومتنيت مين،

 الطريقة ذه معه عالقيت أي أين أبدا يل حيق ال. تصحره رمبا أو
 ألن مستعدا كان الذي الرجل مع ذلك أفعل أن يل حيق ال الفجة،
  ...أعيش حميط أي يف له أقل مل لكين. قريب ليظل املستحيل يف يسبح
  :الشرحية وأحذف هاتفي أغلق أن قبل برسالة رد
 استنيين الدنيا، آخر على أحلقك راح ،أملانيا على أحلقك راح"

  "حببك أنا قوية، وكوين
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أمامي األيام أبصر ال كفيف ..حلدود أصم وقعت مهزة.. اهلذيان 
 سقطت باء الغيابِ، أرضِ على ضرحية احننت وحاء األلف، سطحِ من

  ..كفها على نامت كاف الوحل، يف نقطتها
 الوعد خلِّ الوعد صاحب يا ان،ك ال و كنا فال انتهينا أمس" 
  "نسيان

 ال صديق، فريوز صوت.. واحلزاىن السعداء ملجأ فريوز صوت
 يهذب الذي العتاب صوت.. األزمان احنلت مهما التخلي يعرف

  .مثلي الوجع من بشيء تشعر فريوز حبة اليوم، هذا. القلوب
 يف طريقًا يل وجدت حني النجاح، يف بدأت حيايت أن أظن كنت 

 أمي يا تفرحي ال لكن قليب، ميأل حب على وعثرت الكتابة، ربد
 هو فما حيايت، يف شيء يف جنحت إن ما أنا.. قليب دعاء من إال اليتيمة

 حويل ما وكل حتقق، أحب مما شيء ال واملصادفة، احملاولة قبيل من إال
  .الوهم شبق

 فوضوية بطريقة حياتك يف مر ما بكل تفكر أن هو الضياع إن
 اليت املأساة حجم خالهلا من تكتشف خمتلفة، أزمنة من رتنحد

.. الفرح تستحق ال ألشياء سعيدا كنت أنك تكتشف وقد عايشتها،
 السعادة وجود حقيقة تفقد ذلك، إثر وعلى.. شيئًا لك تعين ال أشياء

  ..جذورها من
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 ساديته ميارس حني العلكة ميضغ املخلوقات، باقي مثل فم له حظي
 يف ويبصق يلحقُين هربت وإذا تعذييب، بعد السيجار ويشرب ضدي،
 معدودة، أيام يف السعادة قمة أرى.. حيايت يف خلل مثة. وجهي

 تأخذين أفهمها، ال أعيشها اليت الكآبة. العمر من تبقى فيما وأفقدها
 اليت أمي دموع تذكرت. أرض سابع يف وتطرقين حزن، ألبعد

. وعينها دها بني تفرق مل حني احلليب، من بدال مصادفة رضعتها
 كل منا خيطف الذي األسطوري الوحش ذلك بالسرطان، توفت أمي

  ..محب

 رمي رسالة قرأت. أكثر األوجاع واستفحلت مرت، األيام 
.. األخرية حروفها تعذبين أن قدري كان. املرات عشرات األخرية

 توجعين هي وها قبل، من األسلوب ذا عمد عن تعذيبها حاولت لقد
 وال املازوشية، الكتابة يوما أحب مل. قصد بغري لكن الطريقة، بنفس
 رمي رحيل بعد أيامي قضيت لذا األطالل، على البكاء يف التورط أريد
  .حزينة أغنية أي من للغثيان وصلت حىت اليأس، أقاتل

 شوقهم ننتظر.. عنهم بعدنا يف األحبة حمبة خنترب األحيان، بعض يف
 أقنعت لذا،. ا الشك جيوز ال واليت حمبتهم، لنا دلتتأك الصرب، بفارغ
 فأنا ذلك، يف أثابر أن إال جمال وال القدر، من اختبار غياا بأن نفسي
  ..هالك احلاتني كلتا على

 على أتلصص كنت. تتوقف مل إليها ورسائلي األيام، مرت
 العظمي النخاع زراعة عملية ستجري أا علمت.. سارة من أخبارها

 عالية العملية جناح نسبة وأن أملانيا، يف" شتوجتارت "تشفىمس يف
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 بسهولة عالجها ميكن لكن طفيفة، جانبية آثار هلا يكون وقد جدا،
  .يل بالنسبة كثريا مطمئنا كان ذلك. ذلك بعد

 يف قالت. بأيام العملية قبل إال رسائلي، من أي على جتب مل رمي
  :األخرية رسالتها

 وحيايت العملية أعمل راح أنا بايدي، شي يف ما تساحمين بامتىن"
 وأنا أتعذب بدي ما بسرعة، أموت فشلت إن ادعيلي مهي، آخر

  "حببك.. عايشة

 قلبت قليب، يف النار احلزينة الرسالة تلك حروف أشعلت
 عساي ماذا. جدا جبانبها أكون أن أردت.. عقب على رأسا مشاعري

 من بالتنقل يل يسمح نأ يستطيع بالكاد سفري وجواز أفعل، أن
 الدول من أيٍ إىل للسفر فيزا استخراج إن.. مصر؟ إىل فلسطني
 للفلسطيين، بالنسبة الفيزا شروط املستحيل؛ نطاق يف يقع األوربية

  .باالنتحار وصفتها إن أبالغ ال قد غزة، مواليد من كان إن وخصوصا

 كان. ذلك عن ليمنعين شيء وال السفر، على عزمت أنا لكن
 قانونيا السفر أن ومبا مؤخرا، عملي من ادخرته املال من بعض ديل

  .أخرى بطريقة فكرت فقد املستحيل، من ضربا أوروبا إىل

 سوريا من جاؤوا الذين السوريني، األصدقاء بعض أعرف كنت
 عام مطلع يف بدأت اليت السورية، األزمة بعد مصر يف للعيش

 الطرق. ألوروبا الشرعية غري باهلجرة يفكر أغلبهم كان و ،2011
 أوراق خالل من أو يشبهين، لشخص سفر جبواز السفر إما املطروحة
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 من أو اإلسكندرية من البحر طريق عن أو اليونان، يف تصدر مزورة
  ..ليبيا

 عن إال اهلروب مبقدوري يكن فلم بينهم، ألختار حمظوظًا أكن مل
 أغىب من رارالق ذلك كان وقد اإلسكندرية، من خيرج مركب طريق

 رهن حيايت وضعت لقد. اإلطالق على حيايت يف اختذا اليت القرارات
 طريق على مقبل أين جيدا أعلم كنت. البشر بأرواح يتاجرون أناس
  ..نفسا املوت من رعبا أشد

 يف كثريا أتردد وجعلتين عزمييت أهبطت كثرية، كوابيس خاجلتين
 على شجعوين أعرفهم ينالذ أصدقائي لكن انتويته، ما استكمال

 من أهون املوت ونرى كأضحوكة، احلياة مع نتعامل كنا. متامه
 يكن مل. كليا معامله السياسة شوهت الذي املظلم، مبستقبلنا التفكري

 لذا عنه، منا أحد يبلغ ال كي مباشرة، املهرب مع التعامل مبقدورنا
  .ملهربا وبني بيننا وسيط سوري مسسار خالل من تعاملنا كل كان

 غمار معي سيخوضون الذين أصدقائي، مع وقيت كل أقضى كنت
 سلمت ومنذ أبدا، التراجع يف أفكر ال كي أوروبا، إىل اهلروب

 سأتراجع كنت ألين وحدي، أكون أن أحتاشى املبلغ، نصف السمسار
  ..الناصحني أولئك من أهرب فكنت بذلك، أحد نصحين لو ائيا

 مل. عادية رسالة لرمي كتبت درية،لإلسكن ذهايب من يومني قبل
 مكروه حصل ما إذا بالذنب تشعر أجعلها أو فزعها، أثري يف أرغب

 دراسيت سأكمل بقربك، ألكون الفيزا صدور أنتظر إنين هلا قلت. يل
  ..انتظريين لألبد، معك أكون أن أستطيع وهكذا أملانيا، يف
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.. ايةرو تكون أن تستحق معك قصيت: الرسالة ذيل يف كتبت مث
 فحديثك أنا، كأنك أنت اكتبيها يوما، كتابتها من أمتكن مل إذا لذا،

  ..يشبهين

 صندوق أرهقت بعدما لرمي، أرسلته ما آخر الكلمات هذه كانت
 عايشتها اليت واألحداث ذكريايت عليها وقصصت بالرسائل، بريدها
 أقصد.. شهد مع قصيت ذكر من أخجل مل أنين حىت تفاصيلها، جبميع

  ..لشهد األول حيب صةق

 اتصل ،"طرنيب "نلعب كنا حيث املقاهي، أحد يف سهرتنا أثناء 
 مدينة نغادر أن وعلينا) غدا (الرحلة انطالق مبوعد ليخربنا السمسار

 قد كنا مجيعا)!.. ساعات (ثالث بعد اإلسكندرية إىل ونتوجه أكتوبر
 موعد نعلم نكن مل. اللحظة تلك انتظار ويف أغراضنا، مسبقًا جهزنا
 حيتوي عجيب إحساس. التهريب جبهة تتعلق العتبارات مسبقًا الرحلة
  !حيني كهذا موعد مع قلبك

 ا صغرية شنطة حيمل منا وكل صباحا، الرابعة الساعة وصلنا
 وحبوب البحر، بدوار خاصة األدوية وبعض ومتر، األوراق، بعض
 وأقمنا إلسكندرية،ا يف الرحلة ملوضوع املنسقني أحد استقبلنا. مغذية
 على تعرفت وهناك،. اجلنسيات خمتلف من بالناس ممتلئة شقة يف مجيعا

 أن رفض ألسباب ترحيله مت ولكن اخلليج، يف يعمل كان فلسطيين
 اتصال جاء أن إىل يومني، ملدة الشقة تلك يف بقينا.. عليها يطلعين

 رية،اإلسكند منتزهات أحد يف نرتل أن منا وطلب املهرب، من آخر
 معا أشخاص أربع كل ذهبنا. معه شيئًا حيمل أال منا كل على وأكد
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 وأجلسونا سر، بكلمة البعض استقبلنا وهناك الشكوك، نثري ال حىت
. حيمله كان شيء أي ترك على شخص كل وأجربوا معينة، أماكن يف

 خصوصا توترا، حولنا املنطقة أشعلت لدرجة جدا، ملفتا منظرنا كان
 والشاب أنا. البحر شاطئ على علنا مراكب ثالثة وصلت بعدما

 وسبحنا املاء، حنو ركضنا السوريني أصدقائي من واثنان الفلسطيين
 خلفه، النظر على جيرؤ منا أحد يكن مل. املراكب ألحد وصلنا أن إىل

  .الشاطئ الشرطة دامهت بعدما بسرعة املركب بنا وانطلق
. حيايت يف رعبا األكثر اللحظات تلك كانت. أبدا خلفي أنظر مل
 وبدأت الفاحتة، وقرأت عيين فأغمضت النار، إطالق ذلك بعد مسعت

 مل. سرعة بأقصى يسري واملركب جدا، عاليا املوج كان! التشهد يف
 كنت لقد. الفلسطيين بصديقي متشبثا ساعتني، من ألكثر عيين أفتح
  . ورعبا جبنا املركب على املوجودين أكثر
 مثل تصرف لسلوك جيربين الذي احلد هلذا سيئة حيايت تكن مل
 500 ومبلغ األدوية بعض الداخلية مالبسي يف أخبئ كنت. هذا

 واحد وغرق البحر، عمق يف دخلنا أن بعد. صغري بقلم ودفتر دوالر،
 تقريبا طوله يبلغ آخر، خشيب مركب جاء معنا، كانوا الذين من

 هاتفا ميتلك شخص يأ وكان. أمتار أربعة وعرضه مترا، عشر مخسة
 وخصوصا املركب، مكان السواحل خفر يكتشف ال كي منه، يصادر
 باقي مطاردة أثنتء أصيب قد جندي هناك بأن قائده أبلغنا بعدما

 كان الذي املركب، هذا يف الناس جتمع اليت الصغرية، املراكب
  .البحر منتصف يف ينتظرنا
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 قد خلشيب،ا املركب ذلك يف األشخاص من كثري هناك كان
 وصل فقد جتميعهم، مت نقطة أي من صراحة أعلم وال قبلنا، وصلوا
 جدا، قارس والربد عالٍ، املوج!.. شخصا 80 يقارب ملا عددنا

 ومتاسكنا البعض، بعضنا جبانب جلسنا وقد ما، أشعر ال وقدماي
 ألحد املركب طاقم يسمح مل. األمواج مع املركب تقلب اة جيدا

 علمنا. حياته على خطرا يتشكل ال حىت اللحظات، تلك يف ينام أن
 مر. عليهم القبض مت بنا يلحق مل ومن الشقة يف تبقى من أن ذلك بعد

 قبل حيايت، أيام أسوأ كانا اخلشيب املركب على وجودنا على يومان
 متر 25 تقريبا طوله األول، من أضخم آخر، معدين مركب جيئ أن

 وسط يف إليه اخلشيب املركب من يقفزون سالنا بدأ أمتار، 6 وعرضه
 إثر على ماتت حىت املركبني، اصطدام يف تتسبب واألمواج البحر،

 آلخر، مركب من القفز خالل بالكسور، الكثري وأصيب امرأة، ذلك
 احلديدي املركب إىل أجدنا ليقفز ثوان عشر من أكثر هناك يكن فلم

 سيتوجه الذي باملرك على صرت حىت هكذا،. عليه أحد ويسحبه
 وكان ويتبول، يتقيأ الكل الصحية، املعاناة بدأت. اإليطالية للمياه

 املبللة مبالبسهم البعض بعضها فوق تنام والناس جدا، مقرفًا املركب
  ! والبول البحر مبياه

 حىت أيام، ثالثة من ألكثر نتحرك ال احلديدي املركب هذا يف بقينا
 خشيب مركب من أكثر من جاؤوا نالذي بالناس، امتأل بعدما انطلق

 طاقم بالتساوي علينا يوزعه مقرفًا، طعاما نتناول كنا. فيه كنا كالذي
 يف األوروبية اإلقليمية املياه ودخلنا املصرية املياه من خرجنا. املركب

 أين أشعر كنت. أليام اليابسة أر مل حيث الظروف، ورهبة البحر عتمة
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 أتقيا كنت. أكثر أعيش أن على ادرق بأين أثق مل. بالفعل انتهيت
 كنت اليت احلبوب على كليا وأعتمد لنا، يطعمونه الذي الطعام
  .الداخلية مالبسي داخل أخبئها

 أن القبطان وأخربنا الدولية، املياه يف وحنن معنا املركب تعطل
 مع جيدا تصاحبت. التصليح إلجراءات ليبيا من سيأيت مركب
 خيبئها كان الذي التمر حببات نقذينأ الذي الفلسطني،ي الشاب
  .مالبسه داخل

 يف معي حصل ما فيها كتبت أيام، لثالثة املركب ننتظر ظللنا
 بالكتابة، منغمس أين الفلسطيين صديقي الحظ. هذه املوت رحلة

 إن عليه ومتنيت قصيت، له ورويت وقريف، وبؤسي بكآبيت وأحس
 له وأعطيت لرمي، طيهاويع كتابايت يأخذ أن أصل، ومل مكروه أصابين

 من ا االتصال ومعلومات العملية، ا جتري اليت املستشفى اسم
  .اإلنترنت خالل
 لتحميين، ابتعدت أنك أدرك.. حبيايت فعلته الذي ما رمي، يا قليب يا
 لك أعتذر شيء، كل على جدا آسف أنا. ألحترق اقتربت وأنا

  ..احلد هلذا رخصتها اليت وحليايت
 أضع.. باملالحظات كتابايت بعض وأُعلِّم بنهم، رميل أكتب كنت

 ال خاصة هذه جبانبها، شذرة وأكتب األشياء، بعض حتت خطًا
  !كتابنا يف تنشريها

 كبري، بشكل يشتد اإلرهاق كان. صحيت بتهالك أشعر بدأت
 كل وبني والغثيان، بالدوار أحس كنت. الكتابة عن مينعين مل لكنه
  .الورق على خاطري يف عما جيدا أعرب أن تطعأس مل. أتقيأ وفترة فترة
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 أن أدرك بدأت. خميليت مع وقليب وعيي بني ما بتضارب أشعر
 مل أين لو أمتىن كنت حىت أرضي، عن ابتعدت كلما عين يتخلى قدري

  .القرار ذا أجازف
 على من شخصان ونزل مركبنا، إىل ليبيا من صغري مركب وصل

 موجة كل ويف جديد، من حتركنا مث من. احملرك بإصالح وقاموا متنه،
 إذا أعلم ال منا، الكثري فقدنا. للبقاء وصراع معاناة قصة تضربنا عالية

 على وحنن. البحر بلعهم الذي أولئك عن شيئًا يعرف العامل كان ما
 أخبار فقط نقرأ أوروبا، يف الالجئني ملفات نتصفح األرض،

 اآلالف عن شيئًا نعرف وال هلناك، الوصول استطاعوا الذين العشرات
 رمبا أو املركب، على ينشب صراع إثر على أو غرقًا، ميوتون الذين
  .عديدة احلاالت هذه مثل يف املوت أسباب.. جرب أو تسمم
 الذي الصغري املركب غادر بعدما املشؤومة، األيام تلك أحد يف

 ال حيث من جاء أسود مركب هامجنا مركبنا، حمرك إلصالح جاء
 وقُتل النار، علينا أطلقوا وقد مسلحني، أشخاصا حيمل انك. أدري

 أولئك من أنا كنت وقد. العديد وأصيب أشخاص ثالثة ذلك يف
  ..فخدي يف رصاص استقرت فقد املصابني،
 تضارب كي هامجتنا عصابة، األشخاص هؤالء أن الحقًا لنا اتضح

 علينا رالنا أطلقوا أن فبعد لنا، الرحلة هذه نظم الذي السمسار على
 اخترقت حني الرصاصة بوجع أشعر أكن مل أنا. الربق بسرعة هربوا

. قبل من أتوجع مل كما أتوجع بدأت الثاين اليوم يف لكن جسدي،
 جثث بقذف املركب طاقم قام حني املطلق، الفزع أصابين وقد

  !البحر يف ماتوا الذين األشخاص
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 لكن ذلك، من أكثر الكتابة بإمكاين كان إذا رمي يا أدري ال
 األوراق هذه أحفظ أنا وها فرغت، وصحيت امتأل، يدي بني الورق

 إليك الورق وصل حالة ويف. لك يوصلها أن آمل الذي صديقي، مع
  .يل يغفر أن اهللا وادعي روحي، على فترمحي قبلي،

  حمبيت
   !آدم
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