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معايل �ل�سيدة �إيرينا بوكوفا Irina Bokova، �ملديرة �لعامة ملنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة -�ليون�سكو- ومعايل �ل�سيخ حممد بن عي�سى �جلاَبر MBI Al Jaber �ملبعوث �خلا�ص ملنظمة �ليون�سكو للت�سامح و�لدميقر�طية و�ل�سالم.

www.kitabfijarida.com ل�سفحة �لرئي�سية للموقع �للكرتوين ل"كتاب يف جريدة" �لأربعاء �لأول من كل �سهر على�

�إميانًا منه� ب�أهمية ن�رش املعرفة وت�شجيع القراءة ودعم الفن الت�شكيلي 

ملواجهة الأزمة الثق�فية اخل�نقة يف الع�مل العربي، و�إ�سهامًا يف اإعداد 

احلديثة  احل�ش�رة  بن�ء  يف  امل�ش�همة  على  ق�در  عربي  ع�رشّي  جيل 

والتو�شل عرب الرتبية والعلم والثق�فة اإىل اإدراك الدميقراطية وال�شالم 

مت�ّشيً� مع مب�دئ امليث�ق الت�أ�شي�شي لليون�شكو، ُت�شِدُر م�ؤ�س�سة حممد 

مع  ب�لتع�ون   MBI Al Jaber Foundation �جلابر  عي�سى  بن 

ال�شحف  كربي�ت  مع  وب�ل�شرتاك   UNESCO  / اليون�شكو  منظمة 

اليومّية العربّية توؤازره� نخبة من كب�ر الأدب�ء والكّت�ب ومن ورائهم 

املاليني من الق�رئني،

كتاب يف جريدة

اء يف 
ّ
اإىل اأكرب فئة من القر �شهريً� وب�شكل جم�ين ومنتظم هدّيًة منه� 

جميع العوا�شم العربية والعرب يف الع�مل.
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لن  وم�  له�،  هو  م�  على  وت�شتويل  و"اأني�به�"، 

يقّدمه اإليه� اأحد؟

املعيب  تواطوئهّن  من  ن�ش�وؤن�  تفيق  متى 

ذواتهّن، ومتى ي�شري رج�لن� رج�ل بحق،  على 

وتخلفه�  مراهقته�  من  جمتمع�تن�  تفيق  ومتى 

وت�شييئه� للمراأة؟

الث�لثة  يف  ب�لك�د  ك�نت  التي  الفت�ة  تلك 

ع�رشة من العمر، مل تكن تدرك بعد، عندم� اأخذت 

وقراأته،  والده�  مكتبة  من   
ّ
امل�شفر الكت�ب  ذلك 

اأن �رشخة بطلة الرواية، التي هّزته� و�شدمته�، 

�شوف تكون �رشخته� هي. 

ويف  تلك،  بعلبكي  ليلى  �رشخة  داخل  يف 

ثمة  ن�ش�ء كثريات،  داخل  اي�شً�، كم� يف  داخلي 

ينمو  غ�شب  الغ�شب.  ا�شمه  وخطري  جّب�ر  �شيء 

و�رشوري  مرَبّر  غ�شب  اجلب�ل.  تنمو  مثلم� 

وملّح.

"اأن�  يف  الغ��شبة  بعلبكي  ليلى  ف�رشخة 

اأحي�" هي �رشختن� الأوىل. منذ حلظة خروجن� 

من الأرح�م اىل هذا الع�مل. 

�رشخته� هي �رشختن� الدائمة، تلك التي ل 

يوم،  بعد  يومً�  اإطالقه�  نكّف عن  اأن  لن�  ينبغي 

الحم�ء  وح�ش  يبتلعن�  ل  كي  حلظة،  بعد  حلظًة 

والتغييب والذوب�ن.

الأخرية. وتتوقه�  و�رشخته� هي �رشختن� 

حن�جرن�. 

فمتى ن�شري كّلن� لين� فّي��ش؟

متى كّلن� ن�رشخ: "اأن� اأحي�"؟

جمانة حد�د

ب�لك�د  ك�نت  التي  الفت�ة  تلك  اأّول:  اعرتاف 

بعد،  تدرك  تكن  العمر، مل  من  الث�لثة ع�رشة  يف 

مكتبة  من   
ّ
امل�شفر الكت�ب  ذلك  اأخذت  عندم� 

التي  الرواية،  بطلة  �رشخة  اأن  وقراأته،  والده� 

هّزته� و�شدمته�، �شوف تكون �رشخته� هي. 

 
ّ
اأحب بطبعي،  اأن�،  العرتاف:  يف  لأمعن 

اأي  منه�،  املفتعلة  غري  خ�شو�شً�  ال�شدم�ت. 

على  وال�شحية.  واملوقظة  كة 
ّ
واملحِر اليج�بية 

قراءة  روحي  يف  �شنعته�  التي  ال�شدمة  غرار 

ال�شدمة  غرار  وعلى   ،1984 ع�م  اأحي�"  "اأن� 
الرواية  �شّكلته�  التي  و"الجتم�عية"  "الأدبية" 
ك�رشت  وقد  ل،  كيف   .)1958( �شدوره�  زمَن 

ينبثق  ل  يك�د  الذي  هذا،  ه�  بن�شّ بعلبكي  ليلى 

ك�رشْت  �شبقه،  مم�  �شيئ�  ي�شبه  ول  ذاته،  من  اإل 

وافتتحت  الن�ش�ئي،  الأدبي  ال�شمت  من  ت�ريخً� 

يف هذا الت�ريخ ف�شال جديدا فريدا من نوعه! 

اإنه� عالمة �شوء، ن�شرت�شد به� كبو�شلة بني 

وم�  الرواية،  هذه  قبل  م�  بعد،  وامل�  قبل  امل� 

بعده�. 

ت�شميته�  اأرف�ش  ذلك،  رغم  على  لكني، 

ب�لرواية الن�شوية، على غرار م� قد يفعله كثريون 

بهذا  اأوؤمن  ل  لأين  اأوًل،  ذلك  اأرف�ش  وكثريات. 

التبويب الأعمى والعتب�طي. واأرف�ش ذلك ث�نيً�، 

ا�شيلة  تكون  عندم�  الكلمة  ب�أن  مقتنعة  لأين 

وحقيقية، فهي تكون �ش�ملة وكونية مهم� عرّبت 

على  نقطة  اإن�ش�ن،  كلمة  اإنه�  خ�شو�شي�ت.  عن 

اخلاّلقة  الط�قة  لأن  ث�لثً�،  ذلك  واأرف�ش  ال�شطر. 

احلقيقية الك�منة وراء تكّون ن�ش م�، ن�جمة يف 

بني  التوازن  هي  جن�شية  "�شب�بية"  عن  راأيي 

ك�ئن  الأدب  ان�شه�رهم�.  او  والنوثة،  الذكورة 

جن�شي، نعم، لكنه ل يحتكر جن�شً� دون اآخر، لأنه 

د اجتم�ع الذكورة والنوثة معً�. 
ّ
يج�ش

لأجل ذلك كله، ف�إن رواية "اأن� اأحي�" رواية 

اإن�ش�نية. اإن�ش�نية ب�متي�ز. 

هي اإن�ش�نية اأي�ش� لأن لين� في��ش، بطلته�، 

هي كل ان�ش�ن قيل له اإنه ل ي�شتطيع. وا�شتط�ع.

والتخطي.  التجروؤ  من  حّذروه  ان�ش�ن  كل 

لكنه جتراأ وتخّطى.

كل ان�ش�ن اآمن بنف�شه وقدراته واأحالمه على 

الذه�ب  وثنيه عن  اإحب�طه  الرغم من حم�ولت 

قدمً� يف تلك الأحالم.

في��ش  لين�  ح�ولت  الذي  الهّوة  تلك 

اجتي�زه�، هي هّوة قيودن� وخم�وفن� و�شكوكن�. 

والقبلية  والدينية  الجتم�عية  احلدود  هّوة 

على  امل�شلطة  م�ت 
ّ
واملحر علين�،  املفرو�شة 

يومي�  مت�َر�ش  التي  القمع  واأ�شك�ل  اأعن�قن�، 

اإن  ورغب�تن�،  واأفك�رن�  واأج�ش�دن�  عقولن�  على 

مب��رشًة، اأو بخبث.

هي  جيدا.  تعرفونه�  بعلبكي،  ليلى  بطلة 

امراأة  وغ��شبة.  وقرف�نة  ومتعبة  ن�قمة  امراأة 

والحتق�ر  وال�شي�ع  والفراغ  الوحدة  تنه�شه� 

"يهّمه�  ل  امراأة  الوجودي. هي  والرت�بة وامللل 

امراأة  احل��رش".  "يعّذبه�  م�  بقدر  امل�شتقبل" 

لي�شت  امراأة  امللمو�شة".  ب�حلق�ئق  "اإل  توؤمن  ل 

تكون  "اأن  تريد  ول  بفرديته�  تعتز  ك�لب�قي�ت، 

ك�أي �شخ�ش اآخر". ل تريد، خ�شو�ش�، اأن تكون 

تكون  اأن  تريد  ل  اي  نف�شه�"،  �شوى  اأحد  "ملك 
م�شجونة يف حظرية رجل. 

ووقحة  دة 
ّ
ومتمر ة 

ّ
حر بعلبكي  ليلى  بطلة 

وهي  و�شج�عة.  و"قدرّية"  وم�شتقلة  ومتحّدية 

الرواية  �شي�ق  يف  ا�شتثن�ئية  ك�نت  �شف�ت 

على  اليوم،  اىل  ا�شتث�نية  تظل  اأن  اأم�  الزمني. 

التحّولت،  وتراكم  والأجي�ل  الأعوام  مرور  رغم 

فهذا �ش�أن غري طبيعي على اأقل تقدير. 

فّكروا معي: هل من املعقول اأن تكون احل�ل 

اإذا  )هذا  الآن وهن�  – تقريبً�-  تزال هي هي  ل 

تف�ءلن� ومل نقل اإنه� اأ�شواأ(، اأي بعد 52 ع�م� على 

�شدور الرواية؟ هل من املعقول األ يكون قد تغرّي 

"م�شكينة  الأعوام؟  تلك  خالل  تقريب�-   – �شيء 

والدتي، ل تعرف من احلي�ة اإل اأن ت�ش�رك الرجل 

الأولد"،  له  وترّبي  الطع�م،  له  وتطهو  فرا�شه، 

تقول لين� في��ش. فكم من اأمه�ت ي�شبهن والدة 

لين� فّي��ش، ول يزلن يع�شن بينن� اىل اليوم؟ هل 

من املقبول مثال، يف القرن احل�دي والع�رشين، 

الع�مل  الفتي�ت يف  من  كبري  عدد  م�آل  يكون  اأن 

هذا  يكن  اأيً�  عري�ش،  عن  البحث  يزال  ل  العربي 

العري�ش، وكيفم� يكن، والندف�ن – ل العي�ش - 

داخل جدران اأربعة، هي جدران املنزل الزوجي؟ 

األي�ش مثريا لل�شفقة والرث�ء، على �شبيل املث�ل ل 

العظيم  العربي  �رشفن�  م�شري  يكون  اأن  احل�رش، 

امراأة،  فخَذي  بني  مب�  هذا  يومن�  حتى  مرتبط� 

وهو اأ�شاًل ملكه� ح�رشاً، وله� وحده� القرار يف 

اأن "تتن�زل" عنه اأو ل؟!

يف اخت�ش�ر: بطلة ليلى بعلبكي مل تتقدم يف 

العمر. ب�لك�د اكت�شبت جتعيدة اأو اثنتني.

لالأ�شف.

ق�شة  تذكرون  هل  نفع�.  النكران  يجدي  ل 

ع�لي�  لنقله�  اخلفية؟  وثي�به  الع�ري  امللك 

بلد  يف  اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن  ووا�شح�: 

متقّطع� من  م�شل�شال  يعني  يزال  فذلك ل  عربي، 

ومن  وال�شتخف�ف�ت،  والتعتيم�ت  الجح�ف�ت 

والق�ش�ء  التهمي�ش  عملي�ت 

قد  التي  "الربيئة"،  اأو  املمنهجة 

املراأُة  اأو  الرجُل،  �شبَبه�  يكوُن 

نف�ُشه�، اأو الثن�ن معً�. 

اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن 

يف بلد عربي، فذلك ل يزال يعني 

كثرياً  وتوارب  قلياًل  حتت�ل  اأن 

من  وتتقّنع  هن�  من  وت�شتعري 

هن�ك. واهلل اأعلم. ول�شُت اأعّمم.

اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن 

يف بلد عربي، فذلك ل يزال يعني 

بغري  الأ�شي�ء  ت�شّمي  اأن  غ�لبً�، 

ا�شم�ئه�.

اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن 

مت�ر�ش  ان  يعني  يزال  ل  فذلك  عربي،  بلد  يف 

وا�رش�ُش  اأق�شى  لهي  ذاتية،  رق�بًة  نف�شه�  على 

"ر�شمية"  الف رق�بٍة  واأ�شُدّ اعتب�طيًة وُظلمً� من 

ُتفر�ش عليه� فر�شً� من خ�رج.

عربي،  بلد  يف  اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن 

وجت�زف  بدّقة  حت�شب  اأن  يعني  يزال  ل  فذلك 

بذك�ء وت�ش�ير فالنً� وتداري فالنة.

عربي،  بلد  يف  اليوم  امراأًة  املراأُة  تكوَن  اأن 

فذلك ل يزال يعني اأن تكون م�شتعّدًة لـ"اجلر�شة" 

اإذا م� خرجت على "ال�رشاط" املر�شوم له� �شلف� 

من ج�نب الرجل.

ع�لي�  لنقله�  ر. 
ّ
اأكر نفع�،  النكران  يجدي  ل 

ووا�شح� وب�إ�رشار: الرجولة عند الرجل العربي 

مقرتنة ب�شخ�شه الذكري، وبتغييب �شخ�ش املراأة، 

وبتغييب م�ش�عره� وح�ج�ته�، وحتى وجوده� 

نف�شه�:  الق�شة  واأك�ش�شوار.  ت�بع  هي  نف�شه. 

جمتمع�ت  اليوم  اىل  نزال  ل  الكّل.  من  ال�شلع 

تخّلفن� هذا،  ذكورية مرتّهلة ومتخّلفة. عن�وين 

جرائم  حت�شى:  ل  به،  العرتاف  نرف�ش  الذي 

حرق  اخلي�نة،  ارتك�ب  ب�شبب  الرجم  ال�رشف، 

اء 
ّ
الوجه ب�لأ�شيد نتيجة الزواج ب�آخر، ال�شجن جر

ارتداء بنطلون جينز، القرتان بفتي�ت ق��رشات 

العنف اجلن�شي عليهّن، خت�ن الن�ث،  ومم�ر�شة 

واأد البن�ت، حرم�ن الن�ش�ء من التعليم، حرم�نهن 

حرية التعبري واحلركة وامللب�ش والعي�ش، ف�شال 

ب�إ�رشار  ومع�ملتهّن  وتغييبهّن  اإذللهّن  عن 

كق��رشات. 

الأفدح يف كل م� �شبق، اأن الرجل لي�ش وحده 

بل  حكمً�(،  نف�شه  �شد  )اأي  املراأة  �شد  املتواطئ 

هي غ�لب� املراأة عدّوة نف�شه� الأ�رش�ش.

عن  �رشقن�  يف  املراأة  هذه  تكّف  فمتى 

اأظف�ره�  تظهر  ومتى  نف�شه�،  ا�شت�شع�ف 

ت�سّكل هذه �ملادة �لق�سم �لأول من رو�ية "�أنا �أحيا" �ل�سادرة عن د�ر �لآد�ب وذلك ب�سبب حمدودية �ل�سفحات.

�رشختنا �لأوىل... �رشختنا �لأخرية
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الراعي

حممد بن عي�سى اجلابر

MBI AL JABER FOUNDATION

امل�ؤ�س�س

�سوقي عبد الأمري

املدير التنفيذي

ل دوغان ندى دلاّ

�سكرتاريا وطباعة

هناء عيد

املحرر الأدبي

حممد مظلوم

 

ر امَلقَّ

بريوت، لبنان

ي�سدر بالتعاون مع وزارة الثقافة

ت�سميم و اإخراج

Mind the gap, Beirut

الإ�ست�سارات الفنية

�سالح بركات

غالريي اأجيال، بريوت.

املطبعة

پول نا�سيميان

الإ�ست�سارات القان�نية

"القوتلي وم�ساركوه - حمامون"

املتابعة والتن�سيق

حممد ق�سمر

كتاب يف جريدة

�سنرت دلفن، الطابق ال�ساد�س

�سارع �سوران، الرو�سة

بريوت، لبنان

تلفون/ فاك�س 835 868 1)0( 961+

kitabfj@cyberia.net.lb
kitabfijarida@hotmail.com

ال�سحف ال�رشيكة

الأحداث - اخلرطوم

الأيام - رام اللـه

الأيام - املنامة

ت�رشين - دم�سق

الثورة - �سنعاء

اخلليج - الإمارات

الد�ستور - عّمان

الراأي - عّمان

الراية - الدوحة

الريا�ض- الريا�س

ال�سعب- اجلزائر

ال�سعب- نواك�سوط

ال�سباح- بغداد

العرب- تون�س، طرابل�س الغرب ولندن

جملة العربي - الكويت

القاهرة - القاهرة

القد�ض العربي - لندن

النهار - بريوت

الوطن - م�سقط

اأدوني�ض

اأحمد ال�سياّاد

اأحمد بن عثمان التويجري

اأحمد ولد عبد القادر

جابر ع�سفور

جودت فخر الدين

�سيد يا�سني

عبد اللـه الغذامي

عبد اللـه يتيم

عبد العزيز املقالح

عبد الغفار ح�سني 

عبد الوهاب بو حديبة

فريال غزول

حممد ربيع

مهدي احلافظ

نا�رش الظاهري

نا�رش العثمان

نهاد ابراهيم با�سا

ابة ه�سام ن�ساّ

مينى العيد

الهيئة الإ�ست�سارية

خ�سع ترتيب اأ�سماء الهيئة الإ�ست�سارية وال�سحف للت�سل�سل الألفبائي ح�سب ال�سم الأول.
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لور غرّيب 

ولدت يف "دير القمر" – منطقة ال�شوف / لبن�ن.

تكتب  وهي  وال�شح�فة  والفنّية  الأدبية  املجالت  من  العديد  يف  م�ش�هم�ت  له�  معروفة  ت�شكيلّية  ون�قدة  فن�نة 

ب�للغتني العربية والفرن�شّية وذلك منذ ع�م 1962.

اأق�مت العديد من املع�ر�ش الفنّية يف لبن�ن وخ�رجه منذ الع�م 1960 حيث �ش�ركت يف مع�ر�ش البين�لة الع�ملية 

والعربّية يف ب�ري�ش 1967 وبغداد 1974 وال�شكندرية 1997 ومع�ر�ش يف �شوري�، الكويت، ال�ش�رقة، م�رش، وكذلك 

يف اأفريقي� والهند وا�شرتالي�.

�ش�ركت يف العديد من املع�ر�ش اجلم�عية حول "ذاكرة بريوت" يف اجل�معة الأمريكية 1996 ومنظمة اليون�شكو 

1999 ويف جنيف 2003 وفرانكفورت 2004.

ال�شوك  من  "ت�ج  العربية  ب�للغة  ق�ش�شية  وجمموعة   1960 ع�م  الفرن�شية  ب�للغة  �شعرية  جمموعة  له�  �شدرت 

لأقدامه" 1965.

ح�زت على العديد من اجلوائز: "بين�لة ب�ري�ش 1967" واجل�ئزة الأوىل لـ "بين�لة ال�شكندرية 1997" وغريه�.

تقيم وتعمل يف بريوت – لبن�ن.
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بيتن�  بني  الر�شيف،  اأجت�ز  واأن�  فكرت، 

وحمطة الرتام:

؟ األي�ش 
ّ
ملن ال�شعر الدافئ، املنثور على كتفي

على  به  يت�رشف  �شعره  حي  لكل  كم�  يل،  هو 

ال�شعر،  اأ�شخط على هذا  اأن  األ�شت حرة يف  هواه؟ 

وجودي  اأم�شى  حتى  الأنظ�ر  اإليه  يلفت  الذي 

�شببً� من وجوده؟

لذة  املو�شى  ح�مل  اأمنح  اأن  يف  حرة  األ�شت 

لريميه�  قدميه،  بني  وبعرثته�  خ�شالته  تقطيع 

ح�مل املكن�شة، يف تنكة �شدئة؟

مرة  من  اأكرث  اأتردد  اأن  يف  حرة  األ�شت  ثم 

روؤية  من   
ّ
عيني ف�أ�شبع  املو�شى،  ح�مل  لزي�رة 

وهي  ت�أكل.  وهي  تتكتك  وهي  احل�دة،  الأداة 

تقتل؟

يف امل�ش�ء، وبعد اأن اأرجع من عملي، �ش�أ�شحب 

رجلني ثقيلتني اإىل حيث الأداة احل�دة. ف�أن� اأح�ش 

اأ�شالء،  مل�ش�هدة  دم�ر،  ل�شم�ع  ج�حمة:  برغبة 

للتحديق ب�أ�ش�بع ق��شية، جب�رة، ل ترحم.

لكن،

�شيكون ذلك يف امل�ش�ء... يف امل�ش�ء، وال�شبح 

يف  ي�شكب  واملطر  اليوم،  هذا  عر�ش  على  يرتبع 

ج�شدي برودة لذيذة تن�م على اأطراف الأ�ش�بع، 

ويف الركبتني.

�شيكون ذلك يف امل�ش�ء... ك�أن امل�ش�ء قريب!

م�ذا؟ �ش�ع�ت معدودة، ويكون امل�ش�ء؟

امل�ش�ء  يف  بب�ش�طة:  دائمً�  نقول  نحن 

من  الغزيرة  املاليني  هذه  ك�أن  مواعيده�. 

الدق�ئق، والثواين... ك�أنه� ل �شيء!

�ش�أبني  امل�ش�ء،  حتى  الآن  فمن  اأن�،  اأم� 

م�شتقباًل حلي�تي:

�ش�أ�شتقل هذا الرتام، مع اأن �شي�رتن� احلمراء 

مدخل  على  ترب�ش  اجلديدة 

املدينة  �ش�حة  �ش�أنزل يف  بن�يتن�. 

اله�ئجة. �ش�أ�شري ت�ئهة يف ال�ش�رع 

الي�ش�ر يف  اإىل  �ش�أنعطف  املزدحم. 

�شرتجتف  الو�شخ.  ال�شيق،  الزق�ق 

اأ�شل.  حني  قلياًل  ركبت�ي  حتمً� 

�شينكم�ش قلبي خمتبئً� يف الزاوية. 

بق�ش�وة   
ّ
�شدغي الدم  و�شي�رشب 

.
ّ
تعمي عيني

قلت،

�ش�أ�شتقل هذا الرتام، لكن كيف 

ور�شيف  اإليه،  ال�شعود  يل  �شيت�ح 

بهذه  يتزلزل  اأن  يك�د  املحطة 

الع�رشات املنتظرة؟

اأن� اأنتظر. اأنتظر. والوقت يزحف. ويزحف.

اأمتنى لو ك�ن الوقت �شيئً� ملمو�شً�، لتج�هلت 

اأنه�شه  عليه  وانق�ش�شت  حويل،  الن��ش  وجود 

ب�أظ�فري، واأم�شغ اأ�شالءه ب�أ�شن�ين.

 
ّ
قدمي بني  لينزوي  الأر�ش  على  األفظه  ثم 

خ�ئفً�، �ش�غراً. اإن قلت له قف: جمد! واإن اأمرته 

واأن� مم�شكة زم�مه،  ب�لتحليق، غ�ب عن احلي�ة 

م�شتلقية بني جن�حيه!

اأن� اأنتظر.

اأكرث من ذلك. �ش�أذهب  اأحتمل النتظ�ر  ولن 

يف �شي�رة.

م� اأغب�ين!

كيف مل اأملح هذه ال�شي�رات الرائعة الألوان، 

الن�عمة ال�شوت، املغرية؟

ف�خراً؛  �شيكون  والعمل  �ش�أعمل،  دمت  وم� 

ف�ش�أجل�ش  الأجرة،  تعبي  من  �ش�أدفع  دمت  وم� 

بعظمة!  اأعني،  وهكذا،  ال�شي�رة.  مقعد  يف  هكذا 

ب�لزج�ج  امللتهب  خدي  مل�شقة  راأ�شي  واأدير 

اأ�ش�بعي  ب�أطراف  اللرية  ربع  و�ش�أم�شك  الب�رد. 

حمدقة  األتفت  اأن  دون  ال�ش�ئق،  اإىل  واأرميه� 

بوجهه، ووجوه �ش�ئر الرك�ب.

�ش�أهزاأ  اإمن�  فقط.  اليوم،  هذا،  اأفعل  ولن 

هذا  �ش�أريه  ودراهمه.  و�شي�رته،  بوالدي، 

ال�شتخف�ف به كل يوم، كل يوم.

لون  مع  ين�شجم  لونً�  اأخت�ر  اأن   
ّ
علي والآن، 

اأحمر؟  اأخت�ر:  م�ذا  الق�مت،  الرم�دي  معطفي 

اأخ�رش؟ اأزرق واأبي�ش؟

ال�شي�رة  لهذه  ي�  اإعج�بً�،  اأزعق  اأن  اأك�د 

الأنيقة!

�ش�أمد يدي م�شريًة اإىل ال�ش�ئق: قف!

تنبهت:

عن  مفت�شة  حقيبتي  اإىل  يدي  لأمد  لأمده�، 

ثروتي فيه�.

خم�شة وع�رشون قر�شً� ثروتي!

العمل،  اإىل  للذه�ب  قر�شً�  وع�رشون  خم�شة 

يف �شي�رة؟ ولكن كيف اأعود؟ لو ك�نت احلكومة 

بخم�شة  ال�رشفي�ش  يف  الراكب  اأجرة  حددت  قد 

ع�رش قر�شً�، لبقي معي ع�رشة قرو�ش لالإي�ب يف 

فيه�  اأملك  ل  حي�تي،  يف  حلظة  متر  ثم  الرتام. 

اأجمعه�  التي  ثروتي  بعده�  لأعّد  واحداً.  قر�شً� 

بعرقي: ب�للريات.

حل  يف  اأج�هد  واأن�  ي�شمعني  والدي  ليت 

هذه امل�شكلة امل�لية امل�شتع�شية! اأمتنى لو ك�ن 

وجهه  على  نف�شه  انفع�لت  ف�أرى  ي�شمعني، 

!
ّ
امل�شفر

خم�شة وع�رشون قر�شً�.

رائحة  ف�إذا  يدي،  حقيبة  من  و�شحبته� 

بينم�  قرو�ش،  الع�رشة  ورقة  من  تنبعث  التنب�ك 

يف  الثالث،  البي�ش�ء  اللومينيوم  قطع  تنزوي 

وي�شعدين  الدراهم،  رائحة  ت�ش�يقني  القعر، 

النف�ي�  هذه  ارمت�ء  اأحتمل  لن  لكنني  منظره�. 

الو�شخة على راحة يدي. اإنه� تنه�ش يدي، ت�أكل 

من يدي. �ش�ألقيه� يف مي�ه املطر الو�شخة الراكدة، 

وهي  الورقة،  بروؤية  و�ش�أت�شلى  الر�شيف.  حتت 

تتفتت، بينم� ين�م املعدن يف القعر متالألئً�!

اإذا  عملي،  مقر  اإىل  �ش�أ�شل  كيف  بله�ء.  اأن� 

رميته�؟

القرو�ش يف احلقيبة،  وبحركة عجلى رميت 

واأقفلته�، و�رشت حتت املطر.

اليوم كله�  ال�شري حتت املطر. احلي�ة  اأع�شق 

يل، اأح�ش بن�شوة، وب�نت�ش�ر، وبحرية!

ي� لالأفك�ر امل�شطربة! وقفت:

هذا الزاروب و�شخ. وهوؤلء الن��ش املبعرثون 

واأنوف حمراء متجلدة.  لهم وجوه �شفراء،  فيه، 

ثم هذه هي الالفتة الكبرية: هن� �ش�أعمل.

يف  �شغرية،  اإحداهم�  بوابت�ن،  للبن�ية 

الزاوية. والث�نية كبرية، رائعة، تت�شدر املدخل.

اأن  دون  عجل،  على  الكبرية  البوابة  وجلت 

امل�شكني.  البواب  اأ�شئلة  األتفت حويل لأجيب عن 

�رشيعة،  بخطوات  العديدة  الدرج�ت  وابتلعت 

مت�ش�ئاًل  الث�ين  الط�بق  يف  احل�جب  فتلق�ين 

بربود:

- نعم؟

وثي�بي  املنفعل،  وجهي  بني  نظراته  ونقل 

املبتلة، وتب�شم. فتب�شمت بدوري جميبة:

- الرئي�ش!

فخمً�  �شغرياً  ب�بً�  قرعت  يتحرك،  اأن  وقبل 

وح�ولت فتحه، ف�إذا هو مقفل. بذلت جهداً جب�راً 

لأدير راأ�شي، واأرى ت�أثري حركتي، ونت�ئجه� يف 

زالت  الب�هتة ل  البت�ش�مة  ف�إذا   احل�جب. 
ّ
عيني

مبفت�ح  اإيّل  ي�شري  وهو  �شفتيه،  على  تت�أرجح 

اأ�شفر �شغري!

ب�أ�ش�بعه�  يدي  اأمد  واأن�  ده�شة،  متتمت 

اخلم�ش، اإىل الب�ب:

"األي�ش.. هو.. هن�؟"
فلم يجب، وتقدم ي�ش�ألني:

"ا�شم الآن�شة الكرمي؟"
اأعجبني  كم�  لإ�شمي،  كرمي  �شفة  اأعجبتني 

اإ�شمي.  �شمع  حني  وجهه،  اأ�ش�رير  ارتخ�ء 

تهيب.  ذعر.  نظرات  النظرات:  هذه  واأعجبتني 

التلبية  وحركة  اخل�شوع،  ثم  ا�شتغراب.  خوف. 

املرغمة، وهو يدير املفت�ح يف قفل الب�ب الأنيق، 

وينحني يل قبل دخويل.

اإىل  ظهري  واأ�شندت  ال�ش��شع  املكتب  دخلت 

الع�مل  هذا  اأرج�ء  يف  نظري  و�رّشحت  الب�ب، 

هي  ف�إذا  يدي،  على  عين�ي  وا�شتقرت  الغريب. 

حمراء، ك�أنه� تقطر دمً�. خفت، واعرتتني رغبة 

يدي،  عن  فوراً   
ّ
عيني وانتزعت  ع��شفة،  بك�ء 

تك�دان  اأي�شً�  هم�  ف�إذا   ،
ّ
�ش�قي على  ورميتهم� 

 عنهم�، ورحت اأفت�ش 
ّ
اأن تقطرا دمً�! رفعت عيني

عين�ي  فتعلقت  الأحمر،  اللون  عن  الق�عة  يف 

ب�لأ�شواء  تعلقت�  الغرفة:  وبجوانب  ب�ل�شقف، 

احلمراء التي تنز دمً�!

جوانب  يف  الدفء  مثرية.  الأ�شواء  هذه 

املكتب مثري. املق�عد اجللدية ب�أخ�ش�به� اللم�عة 

موؤ�ش�شة  يف  ووجوده�  البي�ش�ء،  الزهور  مثرية. 

الذي  ال�شوت  وهذا  مثرية.  ال�شت�ء  ويف  اأعم�ل، 

يرحب بقدومي، هو اأي�شً� مثري.

اأن  هي  جنونية،  فكرة  راأ�شي  يف  وخطرت 

الأربع يف  وتت�بعت دق�ت حروفه�  اأعود.  اأعود. 

راأ�شي ب�نتظ�م: اأعود.. اأ.. عـ.. و.. د..

هل اأعود؟

و�شلخت نظري عن الأ�شواء، وحدقت يف �شدر 

الق�عة، ف�إذا عين�ن، كعيني الهر، تربق�ن يف هذا 

اجلو الأحمر، ال�ش�خن، وتراقب�ن حرك�تي.

العينني،  وجدت  حني  ب�طمئن�ن  اأح�ش�شت 

�شخريتهم�  ف�شجعتني  �ش�خرتني  ك�نت�  لأنهم� 

على  زحفً�  فزحفت  وعيي،  ا�شتجم�ع  على 

ال�شج�دة �شوب رئي�ش املوؤ�ش�شة.

اأن لم�ش ج�شدي كله  اإىل  اقرتبت  واقرتبت، 

"املقعد  اأ�ش�فح  يدي  ومددت  الكبرية،  املن�شدة 

اجللدي"، ثم جل�شت.

املقعد  الرجل:  هذا  دعوت  اإذا  خمطئة  اأاأن� 

اجللدي؟

ب�أ�شم�ئهم،  الأ�شخ��ش  اأعرف  األ  تعودت 

مع  تن�شجم  ل  الأ�شم�ء  اأكرث  اأن  اأعتقد  لأنني 

نف�شي�ت اأ�شح�به�، ولأن ال�شخ�ش الواحد اأحي�نً� 

�أنا �أحيا
ليلى بعلبكي
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يدل على فئة معينة من الن��ش: ف�لبع�ش اأطف�ل، 

والبع�ش هررة، اأو ثع�لب، اأو خن�زير، اأو روائح، 

اأو جم�دات، اأو اآلهة.

اأم� هذا الرجل الذي يقف اأم�مي، فهو يكمل 

اأث�ث هذه الق�عة الغريبة: اإنه املقعد احلي فيه�. 

وترتبع على هذا املقعد، كم� ا�شتنتجت، دولت�ن 

اأو   – الع�مل  �شي��شة  على  ت�شيطران  ه�مت�ن، 

ال�شي��شة  هذه  على  ال�شيطرة  حت�ولن  ب�لأحرى 

من  الأو�شط،  ال�رشق  من  عندن�:  من   – الع�ملية 

قلب الدول العربية.

وبداأ املقعد كالمه. فلم اأت�أثر ب�شوته الدافئ، 

بعد اأن راأيت عينيه ال�ش�خرتني. ق�ل:

هي  اأنت  اإنك  اأ�شدق،  اأن  اأ�شتطيع  "ل 
لين�  اأنت  هل  قدومه�.  عن  احل�جب  اأعلن  التي 

في��ش؟"

ثم  احلقيقة...  ينقب يف وجهي عن  و�شمت. 

هم�ش:

"والدك �شديقي".
"والدي �شديق كل م�شتغل للحوادث  فكرت: 

ال�شي��شية" وانفجرت ب�شحكة غيظ.

يف  مك�نه�  ت�أخذ  احل�جب  نظرات  فع�دت 

تهيب.  نظرات  الرباقتني.  اجللدي  املقعد  عيني 

حركة  راأ�شه:  يف  تفيق  حركة  واإذا  وا�شتغراب. 

التلبية، والت�شديق، والحرتام.

كففت عن ال�شحك، وتكلمت:

"اطلعت على اإعالنكم يف الن�رشة الخب�رية 
يف  ومل�شت  موؤ�ش�شتكم.  ت�شدره�  التي  اليومية 

التي  املوظفة  يف  املطلوبة  الكف�ءة  نف�شي 

حتت�جون اإليه�".

الأي�رش،  جيبه  على  يرتكز  منت�شبً�،  نه�ش 

و�ش�ح:

عفواً،  ل  طفلة...  اأنت  �شتعملني؟  اأنت  "اأنت! 
اأعني اأنت ابنة هذا الرثي؟"

ب�أي مقي��ش يقي�شني هذا الأحمق؟ اأيعتربين 

األ  عمري؟  من  ع�رشة  الت��شعة  يف  واأن�  طفلة 

ميلك  اأن�،  ل  والدي،  ك�ن  اإذا  اأعمل،  اأن  يل  يحق 

املاليني؟

واأحتقر  ماليينه.  واأحتقر  والدي.  اأحتقر  اأن� 

هذا املقعد الذي ل تعجبه انطالقتي!

األ يعلم هذا، اأنني لو خرّيت ب�ختي�ر والدي، 

املقعد  هذا  ك�ن  ول  والدي،  هو  والدي  ك�ن  مل� 

القذر؟

هببت واقفة، ورددت على مهل:

اإذا  ا�شتجوابي.  ليوؤخذ  "جئت لأعمل هن�، ل 
تطلعني  اأن  ف�أرجوك  للعمل،  جم�ل  هن�لك  ك�ن 

على تف��شيله و�رشوطه، واإل..."

ا�شتوقفني بلني:

من  الت��شعة  يف  عودي  متهلي...  "متهلي... 
هن�لك  ولي�ش  عملك،  يف  لل�رشوع  الغد،  �شب�ح 

�رشوط".

بحركة ل �شعورية، �ش�فحته، وتركت البن�ية 

رك�شً�.

وجهي،  على  املطر  حب�ت  ته�دت  وحني 

راأ�ش  وعلى  اأطرايف،  يف  لين�م  ال�شقيع  وع�د 

، و�رشت حتت املطر...
ّ
الأنف، فركت عيني

يف  ك�أنني  ن�شوى،  �شريي  يف  اأمتخطر  كنت 

حقل مزهر تن�م ال�شم�ش بني اأع�ش�به ويغرد الطري 

على �شجرياته. وك�ن كل من يراين ي�شك يف اأنني 

اإىل  تغلغلت  املي�ه  وك�أن  م�ش�بة مبر�ش عقلي. 

حويل  اأتلفت  ورحت  العمل.  عن  فعطلته  فكري، 

متفرجة على واجه�ت املخ�زن.

اجللدي،  للمقعد  مق�بلتي  غرابة  تقلقني  مل 

ورهبته�. مل يقلقني رجوعي اإىل البيت. اأجل اإىل 

البيت.

تعيدين  واهية،  ح�جة  ب�لبيت  تربطني 

بع�ش  يف  واأ�شرتك  واأن�م  فيه  لآكل  دومً�،  اإليه 

الآن،  وامل�ش�كل.  واملخ��شم�ت،  املن�ق�ش�ت، 

واأن� بعيدة عنه يف هذا ال�ش�رع املمطر، ال�ش�ّج، 

اأعجز عن جت�شيم �شورة له.

بني  انتب�هي  يتوزع  ال�ش�رع،  يف  هن�  اأن� 

ق�رورة العطر يف واجهة "عم�طوري" وف�ش�تني 

اجلوخ يف واجهة "اأ.ب.ث"، وزم�مري ال�شي�رات 

ال�شري  �رشطي  وحرك�ت  الكوع،  عند  املزدحمة 

املرفوعتني  الرجل  امل�هرة، وقدَمي  الع�شبية، 

لالأحذية،  "نيويورك"  معمل  يف  كر�شي،  على 

يلّمع له رجل اأ�شيب حذائيه املوحلني...

اأذكر هن� يف ال�ش�رع، اأنني اأ�شكن يف عم�رة 

�ش�طئ  على  ترب�ش  �شفراء،  فخمة،  عمالقة، 

ه�دئ من �شواطئ بريوت... ثم،

ثم اأجنرف وعيي يراقب زّخ�ت املطر التي 

لذة  فغمرتني  مظالتهم،  اأقفلوا  الذين  داهمت 

ف�شيقته�،  بخطواتي،  حينً�  وتلهيت  �ش�خنة. 

تداعبه،  راأ�شي  اإىل  ال�ش�خنة  اللذة  ت�رشبت  ثم 

وتزرع يف اأنح�ئه مننمة ملتهبة، لتبعده اأخرياً 

ال�شويف  الغط�ء  حتت  وتدفنه،  ال�شجيج،  عن 

الأزرق الن�عم يف البيت.

يف خ�طري من البيت نتف �شور مبعرثة، 

ترهقني، ت�شدين اإليه وتبعدين عنه يف اآن واحد.

اللي�يل  يف  البيت  اإىل  ح�جتي  تزداد 

ال�شت�ئر،  واأ�شدل  �شب�بيكه،  ف�أغلق  الع��شفة، 

اأ�شد  الأجف�ن،  مغم�شة  الفرا�ش  يف  واأحتمي 

الرعد  من  خويف  اأقتل  ب�أ�ش�بعي...  اأذين 

الزاعق، والعتمة الرهيبة، والهم�ش�ت الغ�م�شة، 

اخلطرية، حتت الأث�ث!

املطر ينهمر، والربد يق�شو، واأن� عمود رم�دي 

يتنقل ب�إعي�ء على الر�شيف، يعيق اندف�ع امل�رة 

اإىل مدخل البن�ي�ت... فراحوا يزيحونني ب�شجر 

عن طريقهم. متتمت:

اأخ�فه  واأن�  النه�ر.  املطر يف  يخ�فون  اإنهم 

ي�شّلني!  اخلوف  وهذا  الليل.  يف 

تتو�شخ  اأن  يخ�فون  هم 

وتتلف  ب�لأوح�ل  ثي�بهم 

اأخ�ف  واأن�  ب�ملي�ه، 

الرعد. والري�ح. والظلمة. 

والربق!

بوابة  اإىل  اأ�رشعت 

يف  �شغرية، 

نب  جل� ا

رجلني  مع  ووقفت  "ط�نيو�ش"،  ملطعم  اخللفي 

وامراأة، ننتظر انحج�ب املطر.

رميت نظرة متفح�شة على كّل من الرجلني 

واملراأة، ف�إذا اأن� ل اأعرفهم. انحنيت على احل�ئط 

منديلي  وانت�شلت  يدي  وفتحت حقيبة  ب�رتي�ح، 
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الرجلني  اأحد  ف�أ�رشع  الوحل.  قدمي  عن  اأم�شح 

الراأ�ش،  �ش�خمة  ف��شتقمت  بذراعه،  وتلق�ين 

اأذن�ه،  ف�حمرت  غ�شبي...  بنظرة  اأ�شتجوبه 

واعتذر ب�لفرن�شية، ومد راأ�شه اإىل خ�رج البوابة، 

والرجل  املراأة  وغرقت  الطق�ش.  ح�لة  يتفقد 

�شمعي  لفحت  الآخر بهمهمة حلوة، متنيت حني 

واأرهفته، لو ك�ن بج�نبي رجل اأ�شتلطفه، ف�أق�شي 

من  ب�أكرث  ال�شت�ء  لي�يل  من  خويف  على  بقربه 

همهمة حلوة!

متنيت، واأن� اأ�شتعر�ش م�شهداً دنيئً� لوالدي، 

ك�ن يتل�ش�ش فيه على ج�رتن� املرتهلة، ال�ش�كنة 

يف بن�ية تطل �شب�بيكه� على �شب�بيكن�:

قني 
ّ
كن� يف بداية �شيف هذه ال�شنة، حني اأر

يف  فتقلبت  املنخور.  �رش�شي  يف  عنيف،  اأمل 

فرا�شي تتج�ذبني �شكينة اغف�ءة، وقرقعة اأطلقه� 

ال�رش�ش اللعني يف راأ�شي. رفعت املخدة، وخب�أت 

الراأ�ش حتته�، فكدت اأختنق. تربعُت على ال�رشير 

جدار...  على  منه  قطعة  كل  ينفجر،  راأ�شي  فك�د 

فهبطت على اأر�ش الغرفة وانت�شلت قطعة قم��ش 

راأ�شي...  به�  ولففت  املقعد  ك�نت مطروحة على 

واأن�  ه�زئة  �شحكة  لأطلق   
ّ
�شدقي فتحت  ثم 

م�شتنكراً  وجهً�  اأر�شم 

الكربى،  لأختي 

تنورته�  تلمح  وهي 

حول  تلتف  اجلديدة، 

اآخ!  وراأ�شي.  ذقني 

ف�أطبقت  ال�رش�ش،  ملع 

 
ّ
قي �شد

قر�ش  لأبتلع  الطع�م  غرفة  اإىل  وهرولت 

"الأ�شربو"، فلمحت خي�ًل على ال�رشفة.
"الربوتيل"،  وقمي�شه  بكل�شونه  والدي،  اإنه 

فمه  من  ير�شل  اجلدار،  على  م�شلوب  القطنيني، 

الدخ�ن بع�شبية، وقد برز كر�شه ونحفت �ش�ق�ه، 

احلرائق  اإحدى  �شوّدت  اإن�ش�ن،  كبق�ي�  هو  ف�إذا 

هيكله وتركت ثي�به بي�ش�ء تلمع.

اأ�ش�بع  على  اأزحف  رك�شي،  يف  متهلت 

 حتى ل اأعكر على والدي جل�شة ح�ملة يف 
ّ
قدمي

الظالم، غ�رقة يف ن�شيم البحر الغ�يف حتت اأقدام 

يتمدد،  والأمل  رقبتي،  مطُتّ  لكنني  ال�شخور... 

يهرب  نور  عيني  ف�رشب  فيه�،  مت�شعبً�  يتمدد، 

من ن�فذة البن�ية املج�ورة.

الراب�شة  ب�لط�ولة  اأرتطم  وكدت  تراجعت، 

بكر�شي  واأت�شبث  اأتدارك  مل  لو  الغرفة  و�شط  يف 

اأنف��شي  الكرا�شي، وحب�شت  اأبعد عن �شف 

براحتي، واأغم�شت عيني حلظة. 

الت�لية  اللحظ�ت  ويف 

امراأة  �ش�هدت 
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عن  الثي�ب  ببطء  تنزع  غرفته�،  نور  يف  غ�رقة 

ج�شده� قطعة، قطعة. تنزعه� ب�طمئن�ن، وهدوء، 

وحرية ك�ملة، ك�أنه� واثقة من اأن اجلريان ني�م 

ك�أنه�  اأو  الليل.  من  املت�أخرة  ال�ش�عة  هذه  يف 

موؤمنة ب�أن والدي ينتظره�، ليبتلعه� بعينيه!

كدت اأذوب خجاًل. اأهذه �شدفة؟ اأو هو ميع�د 

مدرو�ش بني هذه املرتهلة، والوالد؟

جمدت، فجمد الأمل يف حنكي الأي�رش، وت�شللت 

اإىل فرا�شي تتداعى اأم�مي مت�ثيل احرتام وتقدير 

!
ّ
وخوف لوالدي، ك�نت جتثم على عيني

عّلمن� اأن نحفظ ف�شله علين�، لأنه هو �شبب 

�رشوح  م�شيد  هو  رف�هيتن�.  �شبب  هو  وجودن�. 

م�شتقبلن�.

اأمي تنتزع  واأن  اأنه يثري �شخريتي،  لو يعلم 

مني ال�شفقة عليه�، وال�شمئزاز منه�!

الوحيد  الرجل  فمّل  وينهمر،  ينهمر،  املطر 

حذائه،  براأ�ش  العتبة  و�رشب  النتظ�ر،  مثلي 

ال�ش�رع  يف  بنف�شه  وقذف  معطفه  ي�قة  وقلب 

الأر�شفة...  على  اله�ربة  الأرجل  بني  و�ش�ع 

عن  وكفت  الآخر،  ب�لرجل  املراأة  والت�شقت 

الهم�ش لتن�جيه بعينيه� الفت�نتني. وامت�ش�شت 

 بع�شبية اأهدهد رجفَة حريٍة فيهم�:
ّ
اأن� �شفتي

هذه  على  ملفوظ  ت�فه،  ت�فه،  ك�ئن  اأن� 

الطرق�ت. اأن� ك�ئن ت�فه... ت�فه...

وارمتيت حتت الرذاذ من جديد، وخطر يل 

اأن اأعد الن�ش�ء يف ال�ش�رع:

واأن�،  ت�شع.  �شت.  اأربع.  ثالث.  واحدة. 

ع�رش ن�ش�ء.

لكن، ل!

ل يحق يل جمع نف�شي مع بقية الن�ش�ء، 

مليون.  من  مئة،  من  ع�رش،  من  واحدة  ف�أن� 

مع...  مئة،  مع  ع�رش،  مع  واحدة  اأكون  اأن  اأم� 

فهذا خط�أ اأرتكبه. ومع اأن �شعور 

هة  لتف� ا

يف  يقبع 

خ�طري، فقد بددته اأمي على ب�ب بيتن� موؤنبة:

"اأين كنت ت�رشحني ك�لبزاقة على الطرق�ت؟ 
اأين اأفنيت كل �ش�ع�ت قبل الظهر؟"

فكرت، و�شمت �شفقتي عليه� يغلفني:

بل اأين �ش�أفني كل �ش�ع�ت حي�تي؟

وك�نت هي تع�شف يف تهديده�:

الفالت،  على  م�شممة  كنت  اإذا  "احذري! 
على  هو  يرغمك  لوالدك،  ف�ش�أتركك  وامل�ش�ك�شة، 

تنفيذ واجب�تك!"

�شحكُت.

الوقوف يف  هي جب�نة. مل�ذا ل جتروؤ على 

قدرة  طغي�ن  تتح�ش�ش  األأنه�  غ�ي�ته�؟  طريق 

الواحد، حني يبداأ يتذوق قيمة فرديته  ال�شخ�ش 

وحريته�؟

اأغ�شبته� �شحكتي، ف�زداد �رشاخه� ق�ش�وة، 

لره�بي:

تخ�فينه...  ل  اأنك  قويل  والدك،  يهمك  "األ 
هي�، قويل!"

مل�شُت  ثم  ح�نقة.  ف�بتعدت  مني،  واقرتبت 

احل�ئط الب�رد، و�شحكُت بح�رشجة:

اأن  يجب  مل�ذا  ب�أموري؟  هذه  تتدخل  مل�ذا 

تهتم  ل  مل�ذا  والدي؟  ومن  منه�  خوفً�  اأرتعد 

مب�ش�كله�، فتم�شي الليل حذرة، �ش�هرة، حت�فظ 

للنوم،  ت�شت�شلم  اأن  بدل  بقربه�  زوجه�  على 

فيغ�فله� هو لي�شلب يف الظالم موعداً... للق�ء يف 

�رشير ويف عمق بي��ش النه�ر!

اأمرتني:

"كفي عن ال�شحك!"
فكرت:

الن�ش�ء  ي�شتهي  وزوجه�  نحيلة،  اأنه�  ذنبه� 

ل  مل�ذا  ب�شحته�؟  تعتني  ل  مل�ذا  املرتهالت! 

الأرملة  لتح�رب  الأر�ش،  مب�آكل  جد�شه�  حت�شو 

املن�ف�شة؟ و�شحكُت...

يده�  واإذا  بعنف،  تهزين  كتفي  فلم�شت 

تغو�ش يف بركة املي�ه الغ�ئرة يف ثي�بي. عنده� 

غمغمْت، يهزمه� حنو الأمومة فيه�:

عن  املبللة  الثي�ب  هذه  وانزعي  "اأ�رشعي، 
ج�شدك! اأ�رشعي..."

ف�غتنمت فر�شة �شعفه� اأ�شتفهمه�:

لك  اأعيده�  لرية،  خم�شني  ت�شلفينني  "هل 
اآخر ال�شهر؟"

يده� على كتفي،  يب�شت مك�نه�. وثقلت 

دفعتني  اإمن�  جتب،  ومل  حتطيمه،  تنوي 

ب�شخرية اإىل غرفتي، وهربت... لتتلق�ين نظرات 

الكربى من خالل زج�ج  اأختي  تطلقه�  وا�شعة 

على  ت�شلطه�  براقة،  نظرات  وتتبعه�  نظ�رتيه�. 

�م 
ّ
ب�ش اأم�  ال�شغرى.  ال�شقراء  اأختي  فقط،  وجهي 

حمراء  ببندقية  يتلهى  فك�ن  املدلل،  ال�شغري، 

جديدة.

قفزت ال�شقراء عن الكر�شي، وزقزقت حت�ول 

انت�ش�يل عن الب�ب:

فقط  اذكري  هي�  اأحالمن�.  كل  "�شتتحقق 
ال�شت�ء.  لهذا  ثي�ب  من  �رشاءه  تنوين  م�  اأ�شم�ء 

الأ�شم�ء فقط".

متثيلية،  بحركة  الف�ش�ء  يف  يده�  ومدت 

يف  �شجراً  تت�شنع  عديدة،  مرات  راأ�شه�  واأحنت 

واأ�رشعت  �شفتي.  من  الكلم�ت  ت�ش�قط  انتظ�ر 

ال�شمراء تف�رش:

الوالد  اإىل  مب�شرتي�تن�  الالئحة  "�شرنفع 
الغني، ال�شخي، العطوف".

وتب�دلت� نظرة م�كرة. فكرت، وعب�رات هذه 

من  اآتية  ك�أنه�  اأذين،  عن  ترتد  الكربى  الأخت 

جوف علبة زج�جية مغلقة:

البنت  هذه  �شمراء.  وتلك  �شقراء،  هذه 

اأن  ال�شقراء  الكربى. هدف  البنت  ال�شغرى، وتلك 

ممكن  عدد  اأكرب  جتمع  اأن  ال�شمراء  وهّم  تتزوج، 

من ال�شه�دات.

يهمني  ل  �شقراء.  ول�شت  �شمراء،  ل�شت  واأن� 

كل الرج�ل. ول تغريني اأية درجة ثق�فية. وعبثً� 

الأ�شخ��ش.  بهوؤلء  �شلة  عن  نف�شي  يف  اأُنقب 

ول  بهم  اأحتّك  حويل،  وجودهم  اعتدت  ف�أن� 

اأح�شهم. اأنظر اإليهم ول اأراهم. اإنهم عندي مت�مً� 

ك�لأ�شج�ر، والأنه�ر، والنجوم، واحلج�رة. اأ�شي�ء 

ل تن�ق�ش، لأنه� من �شنع غرين�، ولأنه� معدومة 

احلركة لن توؤثر على اخلفق�ن املتجدد فين�.

نبهني �شوت ال�شغرى يلح مبيوعة:

الأ�شم�ء...  الأ�شم�ء...  الأ�شم�ء...  "انطقي 
فقط".

اأخر�شته� ب�شدة:

ال�شنة،  هذه  الوالد  كي�ش  اإىل  اأحت�ج  "لن 
ورع�يته، وكرمه. ح�شلت على وظيفة".

ف�رشخت� معً�:

اأين؟ م�ذا؟" "كيف؟ 
ويذوب  يذوب،  الزج�ج  اأن  اإيّل  وخيل 

 ال�شغرى 
ّ
 الأخت الكربى، واأن يف عيني

ّ
علىعيني

رج�ًل اأقزامً�، ح��رشتهم العني وهم يف مك�تبهم 

وانق�شت  ويغ�زلون.  وي�شفرون،  يدخنون، 

ب�أ�ش�بعه�  وعنقي  كتفي  تتح�ش�ش   
ّ
علي ال�شقراء 

ا�شتحلت ك�ئنً� خطرياً، مزاحمً�  اجل�مدة، ك�أنني 

له�. فدفعته� بعيداً، اأزجمر:

اأخرى!" اإن مل�شت عنقي مرة  "�ش�أقطع يدك 
و�ش�ألتني  وهربت.  ل�ش�نه�،  يل  ف�أخرجت 

الكربى، بوجل:

"هل جننت؟ كيف �شتعملني..."

ق�طعته�:

"اهتمي ب�شوؤونك!"
النظ�رتني  وركزت  الدقيق،  هيكله�  فلملمت 

ف��شتوقفته�  الن�شح�ب،  تنوي  اأنفه�  على 

اأو�شو�شه� عند الب�ب:

اآخر  اإليك  اأعيده�  لرية،  خم�شني  "اأعطيني 
ال�شهر".

ف�شحكت بحزن:

"�ش�أقر�شك اخلم�شني لرية".
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اإىل  والن�شف  الت��شعة  يف  و�شويل  تعمدت 

�شغرياً  �ش�لونً�  الرئي�ش  ف�أدخلني  املوؤ�ش�شة. 

جل�شت،  اأن  وبعد  الأمريكي.  الطراز  على  فر�ش 

جل�ش هو على مقعد اأحمر وبداأ كالمه:

"اأنت جريئة. اأنت �ش�بة. اأنت مثقفة. �ش�أعهد 
اإليك مبهمة ب�شيطة". و�شمت.

رحت اأم�شغ كلم�ته يف فكري:

جريئة. �ش�بة. مثقفة. جريئة...

على  رجلي  اأي�شً�،  اأن�  اأمد،  اأن  يل  وخطر 

وك�نت  اأحترك.  مل  لكنني  ك�لرئي�ش.  اآخر،  مقعد 

ب�إ�شع�له�،  تلهيت  ال�شكل  غريبة  قداحة  اأم�مي 

واإطف�ئه�... فنبهني �شوته:

"�شيج�رة؟"
قرب  مركزة  ك�نت  معدنية  بعلبة  يده  ومد 

القداحة. ف�رتبكت واأن� اأجيب:

"ل. �شكراً... �شكراً".
وفكرت:

اأنه ل يدخن، فهو ل يحمل يف جيبه  اأعتقد 

علبة �شج�ير.

الب�ب  اإىل  واأ�ش�ر  فوقفت.  فج�أة،  وقف 

اإىل  مكتبه  اخرتق  فتبعته.  تف�شلي.  �ش�حكً�: 

يغمر  العتبة  على  وانت�شب  اأنيق.  �شغري  مكتب 

بكفه ال�ش��شعة قب�شة الب�ب الن�عمة، وق�ل:

بنف�شي  �ش�أطلبك  يعجبك؟  األ  مكتبك.  "هذا 
متى احتجت اإىل خدمة. ل داع لنزع�جك".

هذه  اأث�ث  بني  ورم�ين  خلفه،  الب�ب  واأقفل 

الغرفة ال�شيقة.

اأحترك  ومل  ق�له.  مم�  واحداً  حرفً�  اأفهم  مل 

اللم�ع.  الب�ب  خ�شب  على  نظري  �شّمرت  حتى 

الب�ب  عن  انتب�هي  انتزعت  بحذر،  بحذر،  ثم 

واألقيته على احل�ئط احل�شي�شي، فغ��شت عين�ي 

اإذ   قرد فت�ن على الروزن�مة. تب�شمت، 
ّ
يف عيني

رهبة  يف  اإين��شً�  املخلوق  هذا  �شورة  منحتني 

من  اقرتب   
ّ
قدمي وجرجرت  الغرفة.  هذه  �شكون 

. ودبت 
ّ
ال�شورة، ومددت اأ�ش�بعي اأمل�شه براحتي
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ف�لتفّت  احلركة  على  �شج�عة  ج�شدي  يف  حثيثً� 

الأخ�رشين،  املقعدين  حويل:  الأ�شي�ء  اأتفح�ش 

واملكتبة  املن�شدة،  على  الن�ئم  البلور  ولوح 

ال�شغرية الق�حلة، وال�شب�ك الذي بلع اجلدار كله 

الزاوية. عنده�، تال�شى �شعوري  اإىل  الزاوية  من 

ب�لغربة والرتب�ك.

ف�حلي�ة جتري هن� يف الجت�ه الذي جتري 

فيه عندن�.

اأَولي�ش والدي �شديق الرئي�ش؟

�شورة القرد الفت�ن وحده� علقت يف راأ�شي 

بعد يومي الأول يف املوؤ�ش�شة. وفيم� والدي يتجرب 

على كر�شيه، واأن� اأنت�شب على قدمي مهزومة يف 

ح�رشته، را�شخة، م�شلولة، ي�شتجوبني:

خطوة  لكل  اأوحد  مرجعً�  بي،  تعرتفني  "األ 
تنفذينه� اأنت واأخوتك؟ ثم من اأذن لك ب�لتفتي�ش 

عن وظيفة؟"

الكلم�ت يف  هّبت روا�شب خويف منه تقّطع 

حلقي. وكربت يف حذائي �شهوة ط�غية ملرمغة 

اأنفه، و�شحقه.

ولكنني لبثت ذليلة اأم�مه، اأوّد لو اأ�شعل اأذنه 

ببغ�شي له واحتق�ري وا�شتخف�يف. اأوّد لو اأرميه 

ليتعرى  املرتهلة،  اجل�رة  غرفة  اإىل  ال�رشفة  من 

يف  ق�ذفة  اأن�  ولأقهقه  ثي�به�،  له�  وميزق  هو، 

وجهه معرفتي حلقيقته، ف�أطفئ بوهجه� عينيه!

و�رشخ ينبهني:

الأمريكية؟  اجل�معة  يف  ا�شمك  ت�شجلي  "اأمل 
اأمل اأ�شدد ق�شطك؟"

اأنع�شتني فكرة الكذب عليه، ف�رشحت بهدوء:

ن�دي  يف  املوؤ�ش�شة  برئي�ش  �شدفة  "التقيت 
�شديق  ابنة  اأنني  وهلة  لأول  فعرفني  الن�شور، 

العميق،  بتفكريي  اإعج�به  واأبدى  له.  حميم 

اإىل  اأنزل  اأن  واقرتح  املتينة.  و�شخ�شيتي 

املجتمع اأعرفه على قيمتن� ومواهبن�!"

جنحت،

فقد تبدد اللون الأ�شفر عن راأ�ش اأنفه الدقيق. 

وات�شعت حدقت� عينيه. وقطب جبينه يخمن ا�شم 

هذا ال�شديق.

اإث�رة  يف  ومت�ديت  ف�شوله،  فتج�هلت 

اهتم�مه:

"وم� لحظ الأ�شت�ذ �شعيد بدر ترددي، حتى 
مندفعة.  كوالدك  اأريدك  مت�أ�شفً�:  بيديه،  �شفق 

مل�ذا اأنت متخ�ذلة؟ اأن� موؤمن ب�أن والدك ينتظر 

يع�ر�ش...  لن  ل،  هذا.  عملك  يف  التفوق  منك 

يع�ر�ش".

نف�شه.  يف  نزاعً�  "يع�ر�ش"  كلمة  اأحدثت 

فتب�شم ب�عتزاز، يبدي:

"اأوه، �شعيد، اإنه دائمً� هكذا: متحم�ش اأهوج. 

ع�شيبة  �ش�ع�ت  معه  ق�شيت  ويف،  �شديق  لكنه 

يف اإيران. اأمل�ني�. �شم�ل اأفريقي�..."

م�ذا اأ�ش�به؟

ولحت على عينيه غاللة حزن دفني، وهول 

ق��ٍش، ف�رشح:

يف  هو  وك�ن  جت�رية،  �شفقة  اأجنز  "كنت 
اإج�زة..."

اأعرف  ل  انني  اأيعتقد  يكذب:  مثلي،  والدي، 

م��شيه؟ وانني غري ق�درة على ا�شتنت�ج م��شي 

رئي�ش املوؤ�ش�شة من �شداقته له؟

الب�ب من بحر  وانت�شلن� ظهور والدتي على 

الكذب الذي غرقت فيه، ودفعته اإليه.

م�شكينة اأمي، اإنه� تثري ا�شتهزائي ب�شحكته� 

املتقطعة، وتثري خي�ل املراأة املرتهلة يف حدقتي 

الوالد، لكن وقع �شحكتي العنيفة هذه �ش�عد على 

�شل ت�شّلب الوالد املتحكم، ف�رشفني موؤنبً�:

اأنبهك  "اإذا كنت �شت�رشين على العمل، ف�أن� 
اإىل اأنني ل�شت هينً�، مغفاًل. اإنني ل�شت اأعمى".

فكرت:

يخ�رشه�  ل  جت�رية  �شفق�ت  عنده  الن��ش 

لتغرز  اأمي وهي تدنو  اأبداً... وهزين نقمًة �شهيق 

اأ�ش�بع يده� اليمنى يف �شعري امل�شذب:

مل�ذا  اجلميل؟  �شعرك  ق�ش�شت  متى  "متى؟ 
�شبي  كراأ�ش  الربيئة  الرقيقة  هيئتك  م�شخت 

�رش�ش؟ األ يكفيني عن�د الغلم�ن من اأخوتك؟"

مل اأرفع نظري عن �شفتيه�، تدفع من بينهم� 

خ�شالت  تندب  فهي  موؤثراً.  �شعريً�،  ت�أنيبً� 

وتتهدل  وتنمو  ترتعرع  اأن  له�  اأت�حت  ن�عمة 

يف  وتفننت  نظ�فته�،  على  ف�شهرت  كتفي.  على 

ت�رشيحه� وغنت له� حك�ي�ت، �ش�ذجة، حفظته�: 

�شعر لين� اأ�شواء جنوم. �شعر لين� يفوح ب�أريجه، 

اأغ�ش�ن  على  املر�شو�ش  الأبي�ش  ك�لي��شمني 

لين�  �شعر  احلديقة.  �شور  على  املمددة  �شجرتن� 

اأروع �شعر بني ال�شغ�ر.

الغرور  فن  تلقنني  ب�شعري  عن�يته�  ك�نت 

تالحقني  الكربي�ء  �شفة  ف�أ�شبحت  والتعجرف، 

.
ّ
اأينم� توجهت. وك�ن اأن ازدادت �شيطرته� علي

الكلية،  من  تخرجي  اأ�شهر، ويف حفلة  ومنذ 

ان�شكب يف �شمعي حوار بني �ش�بني:

على  امل�شتت  الرقراق،  ال�شعر  ذات  هي  "من 
كتفيه�؟"

تكون  اأن  يجب  اأختي،  زميالت  "اإحدى 
اإحدى زميالته�".

ف�شعره�  اإليه�،  تقدمني  اأن  اإليك  "اأتو�شل 
احلفلة،  من  ان�شحبت  عنده�،  مده�ش".  مده�ش. 

قيمتي  تخنق  حواجز  من  التخل�ش  على  اأ�شمم 

اإرادة  �شحق  على  اأي�شً�  و�شممت  الإن�ش�نية. 

والدتي التي تتلهى بنحتي �شنمً� ي�شّبح له�.

و�شيطرته�، مع  الوالدة  اإرادة  اليوم  واأر�شلت 

اإىل  زب�لة،  �شلة  اإىل  وده�شته،  ال�ش�ب  اإعج�ب 

البحر، اإىل قعر البحر، اإىل ال�شيط�ن.

ا�شتنك�ر  ومواجهة  اللتف�ت  على  اأجروؤ  ومل 

الوالد امل�رش على ال�شمت. فم� زلت اأخ�فه، واأن� 

مواجهة  على  قدرتي  ل�شتكم�ل  عنيدة  اأ�ش�رع 

الع�مل كله.

ثم تالطمت حويل تهديدات الوالد، وتكد�شت 

عند قدمي حني جنحت يف رّده� عن م�شمعي:

"ي� بنت، راأي من ا�شت�رشت؟"
فكرت:

اأ�شلوبً�  فقط  اأوجدا  لو  ب�لية.  تهديدات  هذه 

جديداً للتوبيخ لأعجبت بهم�، وت�شليت ب�شم�عه.

عق�بً�  يبتدع  الفور  على  الوالد  واندفع 

م�شتحبً�:

تدعيني  ل  وجهي.  عن  اغربي  "ابتعدي. 
اأراك قبل اأن يطول �شعرك..."

والدي اأحمق.

كل  روؤيته  من  �ش�أمي  يتلم�ش  اأن  عليه  ك�ن 

يوم... كل يوم... وك�ن عليه اأن يعذبني ب�جب�ري 

منت�شف  اإىل  ال�شم�ش  بزوغ  من  م�ش�حبته  على 

الليل.

مالأت حلقي ب�بت�ش�مة فرحة، اأخفيته� وراء 

اأح�ش�شت  لأبتعد.  وا�شتدرت  املنكم�شتني.   
ّ
�شفتي

فحككت  رقبتي،  على  املتوعدة  نظراته�  بل�شع 

يف  الوالد  �شع�ل  ورم�ين  ب�أ�ش�بعي.  رقبتي 

م��شيه:

�شب يف اأ�رشة متو�شطة احل�ل. ومع اأن هواية 

والده الوحيدة ك�نت الجن�ب، فقد ا�شرتى قطعة 

لبيع  دك�نً�  وفتح  قدمي،  بيت  عليه�  ق�م  اأر�ش 

اخلردوات يف �شوق اأبو الن�رش.

عن  ال�شطحي  التف�شيل  بهذا  والدي  ويكتفي 

بعد  هو  ليم�شي  م��شيه،  عن  حديثه  يف  اأ�رشته، 

ذلك املحور الأهم يف ت�شييد اأجم�ده واأجم�دن�.

درا�شته،  ا�شتكم�ل  يف  حقه  عن  تن�زل 

املكد�شة  الب�ش�عة  ت�رشيف  يف  والده  ليع�ون 

ميج  الب�شيط  الوالد  هذا  بينم�  الدك�ن،  زواي�  يف 

واأكب  ن�رجيلته.  راأ�ش  عن  النه�ر  التنب�ك طوال 

ليزداد،  الط�حون،  كدولب  يكل،  ل  العمل  على 

بعد كل م�ش�ء، راأ�ش م�ل الأ�رشة يف الأدراج.

اأخوه  ينجز  اأن  هو  واأ�رش  الوالد.  وتويف 

واأن  الفرن�شي،  الطبي  املعهد  يف  الطب  درا�شة 

جهز  وقد  وحده  له  مبحل  الآخر  اأخوه  ي�شتقل 

اأخواته، وزوجهن.

وتزوج هو...

الع�ملية  احلرب  بنريان  الأر�ش  وا�شتعلت 

ب�رشعة  وتنطلق  تتبدل  احلي�ة  ف�إذا  الث�نية، 

جنونية، واإذا نحن اأثري�ء: نحن اأغني�ء حرب.

هل هو احلظ، اأو ال�شداقة، اأو تدبري من اهلل... 

اأو... اأو... يقظة والدي، هي التي رفعتن� اإىل مرتبة 

وجه�ء املدينة؟ اإنهم يطلقون على اأ�رشتن� تعبري 

خي�ش  اأكي��ش  ب�شعة  البلد".  وجوه  كرام  "من 
قبل  الزاوية  يف  والدي  يطرحه�  ك�ن  القمح  من 

احلرب، منحتن� اأ�شهمً� عديدة يف اأكرث ال�رشك�ت، 

واأبدلت البيت القدمي ب�ش�رع ترب�ش على ج�نبيه 

بن�ي�ت فخمة، وهي ملك لن�.

قبل  قليلة،  بقرو�ش  الطحني  كيلو  ك�ن 

احلرب.

لرية  من  ب�أكرث  ال�ش�يف  الطحني  كيلو  واإذا 

بعد احلرب.

يف  يحدث  كم�  عني،  بوم�شة  نحن  ف�إذا 

الأ�ش�طري، اأثري�ء.

بكل وق�حة: يتب�هى والدي بجه�ده يف جمع 

الرثوة، وب�شداقته للفرن�شيني يف عهد النتداب. 

من  لي�شت  فيه�،  ي�شيع  التي  النعمة  هذه  ك�أن 

الفرن�شيون  اأطعمه�  التي  الأ�رش  األوف  حرم�ن 

على  البي�ش�ء،  والذرة  وال�شعري  الرتم�ش  طحني 

�شكل اإع��ش�ت.
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الأول،  الأ�شبوع  طيلة  املوؤ�ش�شة،  يف  تلهيت 

ب�لتفرج على الغرفة احل�شي�شية اللم�عة ال�شغرية، 

فتمرنت �ش�ع�ت على اتخ�د جل�شة من��شبة على 

الب�هتة  الأوراق  واأفرغت  املتحرك.  الكر�شي 

واأطعمته�  املكتب،  اأدراج  حت�شو  ك�نت  التي 

الزاوية.  يف  املتخفية  املعدنية،  املهمالت  ل�شلة 

جملدات  على  املتكد�ش  الغب�ر  بفمي،  ونفخت، 

كتب ت�ريخية قيمة، ك�نت مطروحة ب�إهم�ل يف 

املكتبة.

الوظيفة  بهذه  للتفكري  جم�ًل  اأجد  ومل 

العجيبة.

اأنقب  األقيت نظرة ف�ح�شة  اأن  واليوم، وبعد 

ت�أكدت  اأن  وبعد  الغرفة،  يف  اإ�شالحي  عمل  عن 

ب�أيِة مهمة جدية، فتحت  اأكلف بعد  اأنني مل  من 

ف��شتجوبني  ال�شيق،  البهو  اإىل  واندفعت،  الب�ب 

فعب�شت،  وتب�شم...  الوقحتني،  بعينيه  احل�جب 

واأزحت �شت�راً ك�ن يتهدل على اأحد املداخل، يف 

اجلهة الي�رشى، ودخلت... ف�إذا اأن� يف ممر وا�شع 

تتفجر  البت�ش�مة  ف�إذا  فوراً،  تراجعت  م�ش�ء. 

اجلهة  "هذه  احل�جب:  فم  على  �شخرية  �شحكة 

خ��شة ب�ملراحي�ش".

راأ�شي،  يدير  والغيظ  املب�لة،  عدم  ت�شنعت 
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وفتحت ب�بً� يلي ال�شت�ر، ودخلت.

اأك�ن ينتظر َمن يف  اأحدث �شوتً�؟  اأمل  ترى، 

الغرفة قدومي؟ اأاأموات هوؤلء؟

تقدمت،

فلم ترفع الفت�ت�ن راأ�شيهم� عن الأوراق، ومل 

يتوقف قلم احلرب عن اجلري بل مل يخفف �رشعته 

من  واقرتبت  ت�رشفهم�.  فحريين  الأقل.  على 

الفت�ة النحيلة، وحدقت يف وجهه� ف�إذا جفن�ه� 

�رشيعة،  بتحية  اآليً�  �شفت�ه�  وحتركت  ترتع�ش. 

وت�بعت الكت�بة...

اأهي تخ�فني؟ وهل اأن� اأخيف الن��ش؟

ويحه�. على كل، �ش�ألطفه�. �ش�ألته�:

"م� هي وظيفتك هن�؟"
اأج�بت ب�شوت رزين، عميق:

يف  التحريرية  الأعم�ل  على  امل�رشفة  "اأن� 
املوؤ�ش�شة، وهذه مع�ونتي".

التفت لأ�ش�هد "هذه"...

هذه، ق�لته� دون اأن حتول نظره� عن الورقة، 

اأي�شً� من �رشعته، دون اأن  دون اأن يخفف القلم 

تتحرك يده� الأخرى املرمتية على اخل�شب.

الث�نية. هذه،  الفت�ة  ا�شم يالئم  اأح�شن  هذه، 

مثل ه�تيك، وتلك، واأولئك... مثل معظم الفتي�ت 

اللواتي ت�ش�دفهن يف كل مك�ن.

عن  مييزه�  ل  ت�فهة،  ع�دية  فت�ة  هذه، 

غريه� من الفتي�ت اإل ا�شتخدامه� يف املوؤ�ش�شة.

تركتهم� ودخلت املكتب املج�ور، ف�إذا فيه 

اأربعة رج�ل:

ك�ن اأحدهم يقف و�شط الغرفة، حتت ال�شوء، 

عن  لأنقب  راأ�شي  فمددت  ال�شب�ح.  جريدة  يقراأ 

نظ�رتيه، ف�إذا عين�ه �شليمت�ن فت�نت�ن، حتولت� 

تعرف�نني  ك�أنهم�  يل،  وتب�شمت�  ال�شطور  عن 

وك�أنني �شيء ع�دي يف هذه الغرفة امل�شتطيلة، 

كبقية الأ�شي�ء!

تلفوين،  بحديث  معلق  الث�ين،  الرجل  واإذا 

يتمتم:

الرئي�ش...  ق�ل  هكذا  �ش�أ�ش�أله.  ل.  "نعم. 
نعم... ل... اإنه اأمر..."

وو�شع ال�شم�عة بهدوء، وفتح درجً� و�شحب 

منه اأوراقً� اأط�ل التحديق يف حروفه�.

والث�لث منهمك بن�شخ ن�رشة اإخب�رية اأجنبية 

م�شجلة على �رشيط خ��ش.

اأم� الرابع فك�ن يعرب الن�رشة.

لبثت حوايل ن�شف �ش�عة م�شندة ظهري اإىل 

احل�ئط اأبحلق فيهم، فلم تتوقف اأدوات اأج�ش�مهم 

عن احلركة وال�شعي.

اإليه�.  ويعودون  الغرفة،  يربحون  ك�نوا 

ثم  ب�شمت  وميت�شونه�  �شج�يرهم  ي�شعلون 

اأحدهم  طلب  ومل�  املنف�شة.  يف  يع�رشونه� 

دق�ئق  ومرت  خرياً...  ا�شتب�رشت  "�شندوت�ش" 
بطيئة واإذا ب�شبي يف الع��رشة من عمره يرتدي 

مريوًل يخرتق الغرفة ك�ل�شهم وي�شطدم بي ول 

يعتذر. ومل يرمِت الرغيف الفرجني من يده... رمى 

ال�شبي الرغيف يف زاوية املكتب، وارتد م�رشعً� 

اأن  الرغيف دون  كم� دخل. وق�شم الرجل طرف 

يرفع نظره عن ال�شطور، دون اأن يرى مب�ذا ح�شوا 

له اخلبز.

اأن  قبل  متب�ينة  عنيفة  اأفك�ر  �ش�رعتني 

اأغ�در املك�ن:

التي  الالمتن�هية  الق�شرية  املدة  ففي 

اإيّل  الأدوات، خّيل  املكتب مع هذه  ق�شيته� يف 

انني جتمدت!

يدي،  اأ�ش�بع  حركت  املك�ن  اأترك  اأن  وقبل 

حركت  ثقيل.  هو  ف�إذا  راأ�شي،  حركت  فتحركت. 

، ف�إذا هم� م�شمرت�ن يف البالط.
ّ
رجلي

يدي،  حتريك  اإىل  ورابعة  ث�لثة،  مرة  وعدت 

من  اأخرياً  متكنت  اأن  اإىل   ...
ّ
رجلي ثم  راأ�شي،  ثم 

مغ�درة املك�ن اإىل مكتبي.

األ يكفي م� راأيته، لأعرف مع من اأعمل؟

اأراقبهم  اأن  يكفيني  هوؤلء،  اأراقب  اأن  يكفي 

العمل. عن  ا�شتنت�ج فكرة عن نوع  اإىل  لأتو�شل 

األ  ف�شممت  ال�شلوك...  عن  الدوام.  عن  الأجرة. 

يف  املوظفني  ب�ش�ئر  ب�لحتك�ك  نف�شي  اأتعب 

املوؤ�ش�شة.

اإىل  اخلوف  ت�رشب  املتحرك  الكر�شي  عن 

املكتبة  من  ال�شب�ك،  من  اإليهم�  ت�رشب  عيني، 

ال�شغرية، من املقعدين الأخ�رشين. اأن� خ�ئفة!

الب�ب  اإغالق  اأحكمت  ال�شت�ئر.  اأ�شدلت 

ب�ملفت�ح. زررت معطفي.

ال�شكون يخيفني،  زلت خ�ئفة! هذا  عبثً�، ل 

ب�شمت  تعمل  التي  الن�ش�نية  الأدوات  هذه 

وب�رشعة، تخيفني!

نه�شت عن الكر�شي ووقفت اأم�مه و�رشبته 

الأر�ش  على  وانطرح  ب�حل�ئط  ف�رتطم  بقدمي 

ف�قداً رجله بعد اأن ك�رش زج�ج املكتبة ال�شغرية 

الوديعة الق�بعة يف الزاوية،

فتبدد خويف.

بكفي.  اأنف��شي  اأحب�ش  منت�رشة  و�شحكت 

وانتظرت.  منقذاً.  م�شتطلعً�،  اأحدهم  ليدخل  هي�. 

جديد،  من  ال�شكون  وع�د  مقفاًل.  ظل  الب�ب  لكن 

يخيفني!

اأ�شيبوا  فهل  عليهم!  اللعنة   
ّ
لتن�شب

ب�لطر�ش؟

اأن� اأرتع�ش!

، لأ�شت�أ�شل الرع�شة من ج�شدي، اأن 
ّ
ك�ن علي
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اأق�بل اإن�ش�نً�، اأي اإن�ش�ن، اأح�رب بهدوئه خويف: 

�ش�أرى الرئي�ش. يجب اأن اأراه. يجب. يجب.

زلت  "األ  بفتور:  مبت�شمً�  الرئي�ش  ب�درين 

هن�؟"

فكرت:

يف  حدث  عم�  ي�شتف�رشين  اأن  عليه  م�ذا؟ 

مكتبه  يف�شل مكتبي عن  ول  منذ حني،  غرفتي 

ك�أن  هن�،  زلت  األ  هن�!  زلت  األ  واحد؟  ب�ب  اإل 

ت�شلبي  اأكرث من  يعني  املوؤ�ش�شة ل  وجودي يف 

على  ت�شلبي  عدم  اأو  املتحرك.  الكر�شي  على 

الكر�شي املتحرك.

بو�شوح  وقلت  ابت�ش�مة،  مثله  ت�شّنعت 

واتزان وب�ش�طة:

وقتً�  اأطلب  جئتك  اجل�معة.  دخول  "اأنوي 
ك�فيً�. ممكن؟"

فق�طعني �ش�خراً:

اإعط�ء  ب��رشت  اجل�معة  اأن  تعرفني  "األ 
درو�شه� منذ اأكرث من �شهر ون�شف ال�شهر؟"

هذا الغبي! ل يدري اأن والدي هو الذي �شجل 

من  غ�يتي  واأن  الق�شط،  دفع  الذي  وهو  اإ�شمي، 

غزيرة...  �ش�ع�ت  اإ�ش�عة  هي  اجل�معة  دخول 

غزيرة... غزيرة...

يف �شكوتي �ش�ألني:

التح�شيل  �رشورة  من  مت�أكدة  اأنت  "هل 
اجل�معي خللق ال�شخ�شية املثلى؟"

اإنه حمق، مل�ذا �ش�أمتم حت�شيلي اجل�معي؟

انني  ب�لوظيفة،  انهم�كي  غمرة  يف  ن�شيت، 

تغيبي  عن  م�شوؤولة  وانني  ب�جل�معة،  مرتبطة 

امل�شتمر عن املح��رشات!

�ش�أكون من اأوائل الن�جحني، األي�ش كذلك؟

ابت�ش�مة  اأقطع  ال�شفلى  �شفتي  ع�ش�شت 

تفجرت فيه�، ف�ش�ألني الرئي�ش رزينً�:

"هل تثقني بي؟"
حمبة.  ثقة.  الثقة؟  معنى  م�  ت�ش�ءلت: 

�شداقة... هذه الكلم�ت حروف ف�رغة.

وبدا على وجه الرئي�ش اهتم�مه ال�ش�دق بي 

واملحبة  الثقة  اأ�شول  يعلمني  متطوعً�  فج�زف 

وال�شداقة... ق�ل بلني:

اأكمل  مل  لك:  اأعرتف  توا�شع  وبكل  "اأن�، 
هذا  ومع  الع�لية،  ول  حتى  اجل�معية  درا�شتي 

ك�نت  �شوداء  �شع�بً�  وذللت  احلي�ة  يف  جنحت 

تبدو لغريي م�شتحيلة التذليل. ا�ش�أيل والدك، فهو 

يخربك كيف كنت وحيداً من��شاًل ع�ش�ميً�..."

هززت راأ�شي �شيقً�، وح�ولت اأن اأبدو لطيفة، 

واأن� اأجيبه:

اأعلى،  ال�شتع�نة مبثل  عن  ف�أترفع  اأن�  "اأم� 
فيه  �شيغت  الذي  الط�ر  داخل  حي�تي  اأجبل 

حي�تي..."

�ش�خبة،  ب�شحكة  اإج�بتي  ق�ش�وة  فخفف 

وق�طعني ق�ئاًل:

�شبي�نية.  اأفك�ر  هذه  ب�أ�ش.  ل  ب�أ�ش.  "ل 
عن  غي�بك  مواعيد  �شجلي  اخلربة.  تنق�شك 

املوؤ�ش�شة، وارفعيه� يل غداً. مع ال�شالمة..."

اإىل  بو�شويل  ال�شالمة  لهذه  مدينة  اأن� 

قوة  اجل�معة  اإىل  تدفعني  ك�نت  اإذ  اجل�معة، 

�شورة  كل  راأ�شي  من  وتال�شت  لواعية.  �شحرية 

وكل فكرة وكل حركة. ومل يعد يتحرك يف ج�شدي 

وقلم  هزيل  دفرت  على  ت�شغط  اليمنى  يدي  اإل 

حرب.

احلديدية  البوابة  واجتزت  الرتام  من  قفزت 

ال�ش��شعة وم�شيت معتزة، ن�شوى، اأعب يف �شدري 

الأ�شج�ر  روؤو�ش  عن  لتوه  يطري  ب�رداً،  هواء 

املحتفظة بخ�رشته�.

وفج�أة نبهني �شوت ن�عم:

الآداب  كلية  بن�ية  الهند�شة.  كلية  "هذه 
من  اأجل،  الأ�شفل.  الطريق  منت�شف  يف  والعلوم 

هن�..."

يل  حتدد  بيده�  ف�أ�ش�رت  متعجبة،  وقفت 

ف�ندفعت  م�شتب�رشة.  مرحبة  البن�ية،  موقع 

اأرك�ش...

م�شتغربة  بنظرات  تتبعني  متهلت  اأظنه� 

براأ�شي  له�  اأهز  ومل  اأ�شكره�  مل  ف�أن�  �ش�خطة: 

ك�ن  املطمئنة.  ابت�ش�مته�  اأب�دله�  ومل  ممتنة، 

واأن�  اأ�شكره�  كيف  لكنني  اأ�شكره�...  اأن   
ّ
علي

الأدب  الأوىل يف  املح��رشة  موعد  مت�أخرة عن 

ب�بت�ش�مة  ممزوجة  �شكراً  وكلمة  النكليزي، 

وقتً�  مني  تتطلب  ف�ح�شة،  بنظرة  مذيلة  ثقيلة، 

ثمينً�، فلهذا مل اأ�شكره�.

وعلى مدخل البن�ية،

ال�ش�كنة،  العتبة،  على  اأ�شجد  اأن  يل  خطر 

والأقالم  واملق�عد  الكتب  بروائح  الفواحة 

ت�شمرت،  ثم  متهيبة...   
ّ
قدمي وجررت  واجلف�ف. 

ف�إذا  تتفح�شني  عني  عن  اأفت�ش  خلفي،  اأتلّفت 

يعكر  �ش�متة،  مل�عة،  مغلقة،  اأبواب  حويل 

ومل�شت  تبتعد.  ثم  تقرتب  اأقدام  وقع  �شف�ءه� 

ف�نفرج  اأدرته�،  ثم  ب�ردة،  معدنية  ب�ب  قب�شة 

الب�ب عن ق�عة تعج ب�لروؤو�ش املتحركة.

العتبة،  على  اأبدته�  خ�طفة،  هنيه�ت 

انتب�ه  اأعكر  واأن�  ظهوري  يتج�هل  والأ�شت�د 

الطالب، واأحول جمرى ان�شي�ب اأفك�ره. ثم نقلت 

موؤخرة  يف  ف�رغً�  مقعداً  لأحتل  بحذر،   
ّ
قدمي

�شفوف املق�عد.

ل اأ�شمع �شوت الأ�شت�ذ. اإنني اأراه فقط. اأرى 

ف�ش�ء  يف  املحلقة  النحيلة  ويده  �شفتيه،  حركة 

هذه العلبة امل�ش�ءة، والت�ريخ املبهم على اللوح، 

وروؤو�ش الزمالء.

اأك�د اأختنق!

امل�شبوغة  العلبة  هذه  �شب�بيك  اأقفلوا  مل�ذا 

جوانبه� ب�لكل�ش الأبي�ش؟ هل يعتقد عميد الكلية 

اأن يف كالم الأ�شت�ذ �شحراً مينح احلي�ة، واإن كن� 

يف معزل عن الهواء؟

من  حرفً�  اأ�شمع  ل  لأنني  فهل  �ش�أختنق، 

كلم�ت الأ�شت�ذ؟

مينع  الذي  احل�جز  هو  الزميل  راأ�ش  اإذن، 

اأم�مي يلهث  اأذين. الزميل  اإىل  ان�شي�ب العب�رات 

من  وح�شته  ح�شتي  ي�أخذ  لأنه  تن�شقه  يف 

املعرفة اخل�لدة، املتفجرة من فم الأ�شت�ذ...

مددت يدي لأطلب منه النحن�ء قلياًل، ف�آخذ 

ن�شيبي الذي دفعت ثمنه، من املعلوم�ت القيمة 

لأمده�  يدي  حركت  النكليزي...  الأدب  عن 

ف�رتع�شت!  الع�رية  رقبته  على  نظراتي  فن�مت 

يف  الع��شف  الأ�شود  ك�لطريق  رقبته  ك�نت 

ف�أدار  املقعد،  على  ب�شيقي  هو  و�شعر  اخل�رج. 

راأ�شه... ف�أ�شبت بدوار واأن� اأراقب التف�ف رقبته 

اأ�شود ل متن�ٍه ي�شق  يف الف�ش�ء، كزوغ�ن طريق 

اأدمي ال�شم�ء!

يب�ش  اأن  بعد  املقعد  يد  انت�شلت معطفي عن 

كلمة  اأذيّن  يف  دّوت  اأن  وبعد  اأم�مي،  الزميل 

وبعد  "الرومنطيقية".  الق�عة  �شدر  من  ه�ربة 

ال�ش�رع  ال�ش�رع. وك�ن  هنيهة وجدت نف�شي يف 

يتنهد بعد ع��شفة جب�رة.

زاوية  من  اأمريكية،  فنية  جملة  وا�شرتيت 

مطعم في�شل، وت�شلقت الرتام اإىل البيت.
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للح�لت  طريفة  ت�شبيه�ت  فكري  يف  متر 

النف�شية التي اأتخبط فيه� منذ ب��رشت العمل.

ف�أن� ق�رش فخم، ك�أروع ق�شور اأب�طرة روم�. 

فيه  وحيوان�ته.  ودك�كينه  عبيده  الق�رش  ولهذا 

كل م� يلزم لتوليد احلي�ة، ل يحت�ج اإىل معونة 

حت��رشه.  الع�لية  الأ�شوار  اأَنَّ  مع  خ�رجه،  من 

تتدفق  خن�دق  والطوابق  الأ�شوار  بني  اأن  ومع 

ب�مل�ء، ل جتف ول تتيح لأحد الولوج اإىل اململكة 

الكربى.

يت�أثر  اأن  ميكن  ل  م�شتقل  ع�مل  اأن�،  هكذا 

جمرى احلي�ة فيه ب�أي حدث خ�رجي ل ينطلق 

من ذاتي، من م�شكلة الن�ش�ن يف ذاتي.

 
ّ
واأختي واأبي  اأمي  مع  اأ�شكن  انني  و�شحيح 

لكنني ل  ب�ش�م،  الدُلّوع  واأخي  وال�شقراء  ال�شمراء 

اأح�شهم: اإنهم مت�مً� خ�رج ال�شور يف ع�ملي. اإنهم 

حتى خ�رج قنوات املي�ه الط�فحة.

يف  احلركة  يلف  الذي  الغمو�ش  هذا  لكن 

بيتن� بعد العتداء امل�شلح على م�رش، اإثر ت�أميم 

قن�ة ال�شوي�ش، اأ�شبح يعكر �شفو اندم�جي الكلي 

يف تفهم ت�ش�بك ق�ش�ي�ن� اجلديدة.

اأملك  ل  انني  ب�ش�طة،  وبكل  اأ�رشح،  اأن� 

احل�ش�بية،  العملي�ت  حل  على  يقدر  متينً�  عقاًل 

حل  واإيج�د  ونقده�،  ل�شك�شبري  رواية  ومط�لعة 

لق�شية  اأو  ك�شمري،  لق�شية  اأو  فل�شطني،  لق�شية 

اجلزائر.

اأع�ش�بي على  ن 
ّ
م� ي�شغلني هو كيف �ش�أمر

حتمل ال�شغ�ء للمح��رشات اإىل نه�يته�، وكيف 

�ش�أن�ق�ش الرئي�ش ب�لوظيفة التي مل اأت�شلمه� اإىل 

الآن، وكيف �ش�أم�شي بحذائي الذي يرفعني للمرة 

الأوىل �شبعة �شنتمرتات عن الأر�ش: هل �شينك�رش 

واأن� اأهرول يف ال�ش�رع؟

اأذين  اإىل  وال�شمراء  ال�شقراء  حوار  وت�رشب 

دق�ت  مع  الأبي�ش  وال�رش�شف  اللح�ف  حتت 

ال�ش�عة معلنة ال�ش�بعة �شب�حً�:

الزميالت.  كل  اجللدية  ج�كيتي  "جننت 
�شفتيه�  وقلبت  غرية،  الرف�عي  ملي�ء  ومتزقت 

"بكم  ت�ش�ألني:  وهي  الكرتاث  عدم  تت�شنع 

كلهن  الأحمر؟"  اللون  عنده  هل  ا�شرتيته�؟ 

تكرم  م�  على  يتفرجن  املدخل،  على  ينتظرنني 

به الوالد من ثي�ب رائعة لهذا الع�م. اأوه م� اأكرم 

والدي، اأن� اأعبده".

مو�شوع  اإنه�  ال�شفري؟  بنت  راأيت  هل   ..."
ب�ألوان  �شعره�  ت�شبغ  �شحكً�،  مُتيت  م�شحك. 

ال�شريك،  يف  البهلوان  كالعب�ت  براقة،  عجيبة، 

خمتلفة.  ب�ألوان  لرت�شمهم�  ح�جبيه�  وتنتف 

اإنه� �شيء يثري القرف".

الب�ب، ثم لهجة  الهم�ش دبيك على  واأخر�ش 

الوالد اجل�فة املرجتفة:

"�شب�ح اخلري ي� �شغ�ر..."
النوم:  يف  ال�شتغراق  اأت�شنع  واأن�  فكرت، 

�شنظل عنده �شغ�راً، ولو مالأ ال�شيب روؤو�شن�.

الك�شل  هذا  اأوه  ن�ئمة؟  لين�  تزال  "األ 
الو�شخ".

واقرتب من �رشيري وهو يت�بع:

در�شكم�؟  موعد  عن  تت�أخرا  اأمل  "واأنتم� 
اإىل  �ش�عة  بعد  �ش�أ�ش�فر  وقبالين،  اقرتب�  هي� 

الق�هرة..."

الق�هرة؟ مل�ذا،  اإىل  اللح�ف:  انتف�شت حتت 

ب�إ�شالح  بدف�عه�،  بن�ش�له�،  ت�شتمر  والق�هرة 

خرائبه� واأخط�ء امل�شتعمرين؟

اأظنه راآين اأحترك، فرفع اللح�ف عن راأ�شي، 
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وق�ل ه�زئً�:

"اأراهن اأن �شعرك �شيتدىل عند قدميك واأنت 
تودعني ب�ب� قبل رحيله، هي�..."

روؤو�ش  على  فوقفت  الفرا�ش،  من  و�شحبني 

على  ولأتّف  جبهتي،  يف  ليقبلني  قدمي  اأ�ش�بع 

خده قبلة عجلى.

ويف  وحده،  املط�ر  اإىل  دق�ئق  بعد  وتوجه 

اأمي ت�رشفه هذا، ب�أنن�  �شي�رة ت�ك�شي. وف�رشت 

يجب اأن نكتم �رش رحيله عن كل الن��ش.

يجب...  ب��رشار:  اأمرتن�  هكذا 

املقت�شب،  اإي�ش�حه�  يقنعني  فلم 

منه�  انتزع  املطبخ  اإىل  فتبعته� 

اأ�شب�ب �شفر الوالد:

"مل�ذا �ش�فر 
جك  و ز

اإىل الق�هرة؟"

ف�رتعدت �شفت�ه�، و�ش�ألتني:

"اأولي�ش زوجي والدك؟"
اأم�شح لطخ�ت حي�ء ق�نية طبعه�  �شحكت، 

، وا�شتفّززته� بوق�حة:
ّ
�شوؤاله� يف بي��ش عيني

يجني  راح  اأنه  قويل  ا�شتغالليون،  "نحن 
ال�شدق، لأنني معجبة  ثروة حرب جديدة! قويل 

بك وبه! قويل..."

ف�نق�شت على عن�دي تنه�شه ب�عرتافه�:

"كيف تفهمني كف�ح والدك واأنت ل تط�لعني 
اإل اأخب�ر املمثلني: �شورهم الإب�حية، اأخب�رهم 

يومً�  اأم�شكت  هل  الب�يخة؟  طرائفهم  ال�ش�ذة، 

يجري  مب�  واهتممت  حمرتمة،  جملة  اأو  جريدة، 

حولك ويف الع�مل؟ اأدخلي اإىل غرفتي جتدي على 

الأنب�ء...  ال�شب�ح، وط�لعي فيه�  املخدة جريدة 

من  الثوم  "اختفى  ه�م:  نب�أ  عند  توقفي  ثم 

الب�شل".  �شعر  وارتفع  خرب الأ�شواق، 

ل  �شطور،  يف  ه �شغري  اأ يقر

اأكرث الن��ش، اإمن�..."

فكرت،

اإمن� هو نبع ماليني لن�!

عقلي  اأمي  اعرتاف  وهَزّ 

اخل�مل:

ا�شرتين� كمية  الذين  "نحن 
وق�شم كبري  الأ�شواق،  الثوم من 

من حم�شول الب�شل، و�شي�شرتي 

والدك الب�شل امل�رشي لي�شفره 

مين�ء  ومن  بريوت.  مين�ء  اإىل 

فرن�ش�،  موانئ  اإىل  بريوت، 

وانكلرتا!"

برائحة  اأختنق  كدت 

ال�شتغالل. برائحة املاليني 

من الفرنك�ت والدولرات، 

الكريهة،  الثوم  برائحة 

برائحة الب�شل.

"اقرتبي  بكتفي:  و�شدتني 

ل  مني. 

اأن  اأوّد 

ت�شمعن� اخل�دمة. اقرتبي".

ببطء، ببطء، وك�أنني بطلة جب�نة، يف ق�شة 

بولي�شية رخي�شة، الت�شقت به�، ف�أفرغت يف اأذين 

قوله�:

، لكل  "اإذا جنحت ال�شفقة �شيفتح والدك لكَنّ
خم�شة  مببلغ  البنك  يف  ح�ش�بً�  منكن،  واحدة 

وع�رشين األف لرية لبن�نية!"

هذا رائع حقً�!

وُك�شيت  مكتبي.  يف  الكر�شي  اأُ�شلح  لقد 

على  ومتدد  ف�خراً.  زج�جً�  ال�شغرية  املكتبة 

امللف اأم�مي جدول بني تك�ليف التخريب الذي 

 من مدير املوؤ�ش�شة بعدم التكرار، 
ٌ
اأحدثته، وانذار

واإل ح�شم املبلغ من راتبي. هذا رائع حقً�.

واأروع منه اأن ي�شتدعيني الرئي�ش اإىل مكتبه: 

�شيعهد اإيّل اأخرياً ب�ملهمة.

وجهي،  اإىل  �شّوبه  مبفت�ح،  يده  فمد 

وبني  عينيه  بني  تتمطى  متحفظة  وب�بت�ش�مة 

وق�شعريرة  يدي،  ومددت  ال�شدئ.  املفت�ح  راأ�ش 

تراجعت  ثم  واأجف�ين.   
ّ
ركبتي يف  ت�رشي  تهّيب 

اإىل  مبفت�حه�  املنطلقة  اليد  اجت�ه  اأبدل  فوراً، 

راحة  البني على  املعدن  الرئي�ش  ودفع  �شدري. 

اأثق�ل  بيدي  يربط  ك�أنه  مرت�حً�،  وتنهد  يدي، 

الأثق�ل  املوؤ�ش�شة:  يف  يعملون  من  كل  اأج�ش�م 

التي اأنهكت قواه زمنً�. واأمرين:

هو  هذا  �شب�ح.  كل  ال�شندوق  "تفقدي 
حتت  املحفور  الط�بق  يف  ال�شندوق.  مفت�ح 

الأر�ش".

اأغمغم:  وان�شحبت  ال�شندوق...  ال�شندوق... 

�ش�أتفقده.

وم� اإن احتواين مكتبي مع املفت�ح ال�شغري، 

حتى زحلقت يداً على احل�ئط اأحت�ش�ش زر النور، 

ونحن يف قلب نه�ر �شحو، ورفعت اليد الأخرى 

املفت�ح  يف  اجلديدة  املهمة  اأب�رك  فمي  اإىل 

ال�شدئ، وغلفته بقبالت اطمئن�ن.

ثم انطلقت اإىل اجل�معة تغمرين فرحة دافئة. 

الدر�ش.  ق�عة  ب�ب  على  معطفي  خلعت  لهذا 

وتن�شقت الهواء ال�شقع ن�شوانة. وغط�شت ال�شدر، 

الب�هت املحبو�ش  النور  وال�ش�قني، واخل�رش يف 

يف الق�عة... ف�إذا على �شدري، و�ش�قي، وخ�رشي 

اله�دئ  ان�شي�به�  وخز عيون �ش�بة، ح�دة، يوؤمل 

موا�شع اجلم�ل يف ج�شدي!

فكرت:

العط�شى،  الفتية،  الروؤو�ش  هذه  حتبك  رمب� 

اإىل  بريئة  دعوة  اأذين  يف  تقطره�  غزل  عب�رات 

به�،  جتردين  نظرات  ت�شقل  لعله�  اأو  ال�شينم�. 

اأو  ال�ش�خر.  �شمتي  جلب�ب  من  ق�شرية،  ولفرتة 
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وتعتقد  الرج�ل،  مه�م  قبل  من  م�ر�شت  لعله� 

على  احلرائر  لّف  اإرغ�مي  على  ق�درة  اأنه�  الآن 

القد و�شكب العطر على الكتفني وجرع ك�أ�ش بعد 

ك�أ�ش، فنمزق معً� حتفظي امل�شتهرت ونذيبه بني 

الأقدام يف رق�شة جمنونة!

احلرب،  قلم  وفتحت  منفرداً  مقعداً  اخرتت 

بعد اأن ب�شطت الأوراق اأم�مي. وانت�شب الأ�شت�ذ 

املراجع،  بع�ش  اأ�شم�ء  علين�  ميلي  املقعد  على 

ت�شوير  يف  الأيدي  قفز  تتبع  الروؤو�ش  ف�نحنت 

م�عز  قطيع  حويل  الزمالء  وا�شتح�ل  الكلم�ت. 

البي�ش�ء.  الأوراق  يق�شم  واأ�شقره،  ال�شعر،  اأ�شود 

هل الأوراق بي�ش�ء؟ ل، الأوراق تلوح يل ملونة، 

اأحدهم  عط�ش�ت  امل�شخ  عملية  اأكملت  بينم� 

املتت�بعة، ثم حركة غريه املزعجة.

حقيبتي  بفتح  اأهم  واأن�  اأ�شن�ين،  ف�رشرت 

وا�شطدمت  وجهي.  على  اأن�رشه  منديل  لنت�ش�ل 

انحدرت ه�بطة على وجه  ب�ل�شقف، ثم  نظراتي 

الأ�شت�ذ الذي يراقبني ب�نتب�ه.

يدفع  نف�شه،  الوقت  ويف  يراقبني،  الأ�شت�ذ 

من بني �شفتيه الذاويتني جماًل منتظمة، معربة، 

ترى،  اأت�ش�ءل:  �شفتيه  على  فتمهلت  ن��شجة. 

دقيقتني:  مبهمتني  القي�م  من  هذا  يتمكن  كيف 

تفح�شي، وتركيب املع�ين؟

واأهملني الأ�شت�ذ حلظة وهو يردد:

لكنه  الثمن،  ب�هظ  ب�لفرن�شية،  مرجع  "هذا 
قيمة  موؤلف�ت  اجل�معة  مكتبة  وه�م. ويف  مفيد 

تع�لج مو�شوع الفل�شفة".

ثم ع�د اإىل مراقبتي ينبهني ب�شوته املعرب: 

لك،  هداية  فيه  اأبعث  حرف  كل  �شجلي  "هي�، 
لالأجي�ل من بعدك! اأنِت راأ�ش ف�رغ. ل. اأنِت ورقة 

ن�ّش�ف متت�ش مداد معرفتي!"

اأتعمد  اأنني  الأ�شت�ذ  فح�شب  هزءاً،  تب�شمت 

الطالب،  �ش�ئر  وجوه  بني  نظراته  فخب�أ  اإغراءه، 

وي�شقيه،  يطعمه،  اجل�ئع  القطيع  يف  و�ش�ع 

ويحميه.

هو،  هذا  يدي:  حقيبة  على  نظراتي  ورميت 

اإذن، اأ�شت�ذ الفل�شفة؟ ومل�ذا يح��رش معظم اأ�ش�تذة 

اجل�معة اأعينهم بتلك الزج�ج�ت الوه�جة؟

تتدىل  ع�دت  ثم  اأجزاءه�،  الروؤو�ش  ومللمت 

وحت�ش�شت  املعرفة.  جترع  الأ�شت�ذ  فم  على 

ب�أ�ش�بعي املفت�ح ال�شدئ، ثم دّونت ا�شم الكت�ب 

الق�عة  من  وان�شحبت  معطفي،  وانت�شلت  اله�م، 

كم� نن�شحب من دار لل�شينم�، مللن� فيه م�ش�هدة 

فيلم بطيء احلركة.

الرذاذ  اإيق�ع  هدد  رويداً...  رويداً...  ورويداً... 

عكره�  التي  اأفك�ري  ا�شطراب  الطريق  على 

�شوت الأ�شت�ذ احل�ر:

الذي  املقعد  بني  م�  القليلة  الهنيه�ت  ففي 

نرباته  يف  الفل�شفة  اأ�شت�ذ  �شكب  والب�ب،  تركته 

رج�ءه اأن اأعود اإىل مقعدي... اأعود اإىل الإ�شغ�ء، 

اجلملة  حبكة  يف  ف�ل�شمحالل  ف�لذوب�ن، 

اأثر اجلم�ل، واحلق، والإله  ال�ش�عية يف  املنمقة، 

�ش�رتر. هيدجر...  اأفالطون.  اأر�شطو.  عند  الواحد، 

وغريهم من الفال�شفة واملتفل�شفني!

بني  م�  القليلة،  الهنيه�ت  يف  واتخذت 

مقعدي الذي تركته والب�ب، احلل ال�ش�ئب:

لن اأعود اإىل مقعدي ول يهمني م�ذا يفر�ش 

عندي:  الأهم  الأ�شت�ذ.  يرثثر  م�ذا  ول  اأفالطون، 

املفت�ح ال�شدئ يف الزاوية، والوظيفة املتجمدة 

األف  وع�رشين  اخلم�شة  ومبلغ  فيه،  ال�شداأ  فوق 

لرية.

ال�شم�ء  �شجرة  من  اأجني  راأ�شي  ورفعت 

الغ�ئمة يف ال�ش�رع مي�ه ن�عمة منع�شة، وفكرت:

خم�ش�شة  ك�نت  �ش�ع�ت  ب�شع  اأم�مي 

للج�معة، ب��شتط�عتي الآن الرجوع اإىل املوؤ�ش�شة 

لتفقد ال�شندوق. فرجعت اإىل املوؤ�ش�شة.

بعيني  و�شققت  القليلة  الدرج�ت  قفزت 

الأر�ش،  حتت  البهو،  عتمة  يف  م�ش�ءاً  طريقً� 

اجلدار،  على  الرئي�ش  ركزه  �شندوق  عن  اأفت�ش 

ليدفع املوظفون م� بني طريف ال�شق املحفور يف 

راأ�شه �شكواهم كت�بًة، وبظرف خمتوم.

راأيت ال�شندوق!

بيت  يج�ور  البهو،  هذا  جم�هل  يف  راأيته، 

العنكبوت، ف�أ�رشعت اأهدم م�أوى احل�رشة البن�ءة، 

واأرتفع على راأ�ش حذائي رافعًة يدي يف الف�ش�ء 

واأدرت  اإىل قفله.  الو�شول ب�ملفت�ح  لأمتكن من 

املفت�ح فدوت يف راأ�شي اأ�شوات متن�فرة تنطلق 

. وخيل اإيّل اأنني اأ�شمع تنهدات ا�شتغ�ثة  اإىل اأذيَنّ

وج�هدت  ف�رتبكت،  ال�شندوق.  جوف  من  اآتية 

اأ�ش�بع  روؤو�ش  على  واقفة  لأ�شتمر  بعن�د 

ال�شندوق،  فتح  يف  الأوىل  للمرة  فف�شلت   ،
ّ
قدمي

اآخر  بيت  حتطيم  ويف  بتوازين،  الحتف�ظ  ويف 

للعنكبوت!

روؤو�ش  على  الرتف�ع  اإىل  جديد  من  وعدت 

قفله.  يف  املفت�ح  اإدخ�ل  واإىل   ،
ّ
قدمي اأ�ش�بع 

اإيّل هذه املرة  وهدمت ح�ئطً� للعنكبوت، فخيل 

اأن الأ�شوات قد فرتت. وتريثت مطمئنة اإىل قرب 

حلظة النج�ة.

وفتحت الب�ب، ب�ب ال�شندوق... ووقع اأقدام 

تو�شو�ش يف اأذيّن، مهددة بخيبة مرة. مددت يدي 

العتمة.  تتقدم يف  والأقدام  ال�شندوق  اإىل جوف 

على  ينحدر  املوظفني  اأحد  ف�إذا  خلفي  وتلفت 

�ش�خرة.  بنظرة  رم�ين  ثم  ب�نتظ�م.  الدرج�ت 

وكتم �شحكة غيظ. وغ�ب يف املمر املتفرغ من 

البهو املعتم.

ال�شندوق ف�رغ.

ف�رغ؟ واملوظفون اأداة تعمل ب�شمت.

لهم،  اأمنية  اأية  بتلبية  املكلفة  واأن�  ف�رغ؟ 

وحتقيق اأية مط�ليب لرفع م�شتواهم...

حيث  الأعلى،  الط�بق  اإىل  وارتفعت  اأقفلته، 

البهو ال�ش�بح ب�لنور، حيث الر�شوم الزيتية الفنية 

الأنيقة،  اجللدية  املق�عد  حيث  احليط�ن،  على 

حيث ق�شب�ن الزنبق.
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اإىل ركن،  البيت  اأمي، من ركن يف  تط�يرت 

له  ولتقراأ  الهزيلة،  بذراعه�  من�  واحد  لتغمر كل 

برقية الوالد: "الرحلة موفقة. اأقبلكم".

فكرت: م�ذا �شتكون هدية اجل�رة املرتهلة؟

ل، لن اأرهق فكري بتوافه الوالد وكل الن��ش. 

اأنني مل  املوؤ�ش�شة يحريين، حتى  ف�ل�شندوق يف 

اأعد اأ�شتوعب احلركة يف ال�شوارع، واأن� اأعي�ش من 

�شب�ح ل�شب�ح كي اأتفقده. وهذا ال�شب�ح وجدت 

ال�شندوق ف�رغً�.

يف  الأر�ش  حتت  ال�ش�ئع  ال�شندوق  فهذا 

الظالم، يحرك يف نف�شي مقتً� ونقمة على هوؤلء 

هم  اإمن�  ب�خلر�ش.  يكتفون  ل  فهم  املوظفني. 

يف  يحرك  ل  بجم�د  ميرون  ك�أنهم  بي  ميرون 

اأو  اكرتاث،  لفتة  اأو  ا�شتح�ش�ن،  خلجة  وجوههم 

اأ�ش�دفهم  حني  عيونهم،  يف  اأرى  اهتم�م.  بريق 

املظلم،  البهو  اإىل  انحداري  يف  الدرج�ت  على 

اأنني  يف  اإخف�قي  امل�ش�ء،  البهو  اإىل  و�شعودي 

لن اأدرك غ�يتي: امتالك ظروف خمتوم.

اأكرههم.

مني  ي�شحك  �شك  دون  فهو  الرئي�ش،  اأم� 

خلف هذا الب�ب الذي يف�شل مكتبي عن مكتبه. 

قب�شة  واأدرت  املتحرك،  الكر�شي  عن  فنه�شت 

الب�ب بحركة ث�ئرة، وب�درين الرئي�ش بكربي�ء:

اإ�ش�عة  يوجب  م�  عندك  ك�ن  اإذا  اأدري  "ل 
م�ذا  ب�خت�ش�ر.  وتكلمي  تكلمي.  نعم،  وقتي، 

تطلبني؟"

فتعلثمت غ�شبي:

"مل ت�ش�ألني عن ال�شندوق".
فقطب جبينه يفكر: "اأي �شندوق؟"

ثم �رشح بهدوء:

اأمر،  اأي  عن  �شوؤالك  اإىل  بي  ح�جة  ل  "اآه، 
اأعلم الن��ش مب� ميجري يف املوؤ�ش�شة، ويف  واأن� 

طول البالد وعر�شه�".

هيه. اأ... هـ...

هذا  مراقبة  اآثرت  لكنني  اأتكلم،  اأن  ح�ولت 

الرئي�ش املخيف، ف�إذا وجهه يفي�ش ثقة بنف�شه.

ف��شتفهمته:

"وم� الغ�ية من وجودي هن�؟"
ف�أج�ب:

"�شوؤال وجيه. اأنت هن� تتمرنني على املهمة 
التي �شتقومني به� يف امل�شتقبل".

اأي م�شتقبل؟ اأية مهمة؟

واأجبته:

فهل  هن�.  عمل  ب�أي  اأقوم  ل  لكنني  "لكن... 
التدريب؟  يف  اأنت  ابتكرته�  حديثة  طريقة  هذه 

زي�رة  اإىل  م�شطرة  لأنني  غداً،  ذلك  �شنبحث 

اإحدى املكتب�ت ل�رشاء مرجع فل�شفي ه�م..."

ف��شتوقفني ن��شحً�:

تتكلمني  حني  اجلمع،  �شمري  ت�شتعملي  "ل 
للملك،  اإل  "نحن"  ا�شتعم�ل  يحق  ل  نف�شك.  عن 

ولرب الأ�رشة. ومب� اأنك واحدة من ال�شعب، ومب� 

على  ب�لتدرب  اللحظة  منذ  ف�بدئي  اآن�شة،  اأنك 

عدم ا�شتعم�له".

تقدمت خطوة... ثم تراجعت. اأرجعني وجهه 

الدينء، املقنع. وت�بع ق�ئاًل:

"اأنت مغرورة. ومهمتك هن� قتل الغرور يف 
نف�شك، وبيدك هذه".

ونزلت  فحركته�...  اليمنى،  يدي  على  ودل 

اإىل ال�ش�رع الكبري اأت�ش�ءل:

نف�شيتي؟  بتبديل  الرئي�ش  هذا  "اأيطمع 
لأنني   ،

ّ
�شيتغلب علي اأنه  بنف�شه  ثقته  له  اأت�شّور 

نيل  على  جمربة  دمت  م�  ط�عته،  على  جمربة 

ا�شتقاليل وحريتي؟

ليتني...  املوؤ�ش�شة.  ترك  على  ق�درة  ليتني 

لكن، اأين �ش�أبعرث وقتي؟

وعلى مدخل املكتبة هب الب�ئع عن كر�شيه 

وفرك اأ�ش�بعه ال�شمراء النحيلة، بع�شه� ببع�ش، 

بحركة م�شطنعة. وانحنى قلياًل يرحب بقدومي. 

ف�ش�يقتني ابت�ش�مته ال�شقيمة اجل�فة املت�أرجحة 

ابتلعت  �شيقي،  ولأخفي  و�شفتيه.  عينيه  بني 

بنظراتي اأكدا�ش الكتب امل�شففة يف كل �شرب من 

يقفز  الأ�شمر  وال�ش�ب  وجدرانه�،  املكتبة  زواي� 

اأم�مي مردداً:

اأهاًل... م�ذا ت�أمرين؟" اآن�شتي.  "اأهاًل بك، 
كت�ب  ا�شم  �شفتي،  عن  بعينيه،  وانتزع 

"فل�شفة م� وراء الطبيعة" ملوؤلف فرن�شي. وانفجر 
اأتعرث بتهجئة ا�شم  معي يف �شحكة مرحة، واأن� 

املوؤلف على الورقة. وق�ل:

وتودين  الفرن�شية،  اللغة  حت�شنني  ل  "اأنت 
�رشاء كت�ب ب�لفرن�شية؟"

وتفح�ش وجهي مت�بعً�:

مط�ليب  الفتي�ت  كل  تلبية  اأ�شتغرب  "ل 
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حلم  هوليود:  كممثلي  ف�لأ�ش�تذة  اأ�شت�ذتهن. 

يف  عمرن�  ال�شب�ب،  نحن  ونعي�ش،  العذارى،  كل 

احلرم�ن!"

م�ذا؟ هل هذا ال�ش�ب معتوه؟

حرقت مالحظته كل اأثر للرئي�ش، واملوظفني، 

وال�شندوق، واملنزل من خ�طري... ومل يبق فيه 

يف  املحلقة  ويده  الفل�شفة،  اأ�شت�ذ  �شورة  غري 

الف�ش�ء كيد احل�وي ت�شلب كل انتب�ه، وكل قوة، 

وكل �شخ�شية فردية.

ونبهني قوله:

مهاًل...  مهاًل!  لرية...  اأربعون  الكت�ب  "ثمن 
كلميني!"

ب�ئع  ي�شيء  اأن  اأغ�شبني  فقد  اأمتهل،  مل 

مبتذل اإىل اأ�شت�ذي. األ يعلم هذا اأنه يحقرين اأن� 

بتحقريه؟

وتوقفت يف �شينم� "الك�بيتول" اأ�ش�هد �شور 

الأ�شبوع املعرو�شة على لوحتني كبريتني  فيلم 

من اخل�شب. هذا "كريك دوغال�ش" يف فيلم "ف�ن 

وع�رشة  واحدة  لرية  ال�شينم�  تذكرة  ثمن  كوخ". 

ل  فلم�ذا  لرية،  اأربعون  الكت�ب  وثمن  قرو�ش، 

اأن  بدل  ال�شينم�،  يف  الظهر  بعد  �ش�ع�ت  اأفني 

تفنيني هي يف اجل�معة؟

ا�شتدرت، فتعمد �ش�ب دفعي، ثم تلق�ين بيده 

ابت�ش�مته  على  التذاكر  ق�طع  وحملني  معتذراً... 

الكر�شي،  منرة  التذكرة  على  ور�شم  �شب�كه،  اإىل 

دون اأن يطلب راأيي يف اختي�ر املك�ن، ودون اأن 

يتيح يل فر�شة العرتا�ش. طم�أنني:

"اأح�شن مك�ن يف الق�عة. كر�شي على الطرف. 
يف ال�شف ال�ش�د�ش. األ ير�شيك ذوقي؟"

ف��شطبغ وجهي بندم اأ�شفر، لقتح�مي هذه 

التجربة اخلطرة: م�ش�هدة فيلم وحدي!

اأنني  من  يت�أكد  وهو  التذاكر،  ق�طع  اآملني 

�ش�أغ�مر:

واحدة...  كذلك؟  األي�ش  واحدة،  "تذكرة 
واحدة..."

الوقح.

ج�بهته: "اأجل، تذكرة واحدة..."

واأفرغت كل نربات التحدي يف كلمة واحدة 

املفكرة  يف  واأخفيته�  احلمراء،  التذكرة  وطويت 

ال�شغرية و�شحبت رجلي اإىل البيت: لمالء مك�ين 

حول م�ئدة الطع�م.

بت�أن،  طع�مهم  مي�شغون  والأهل  ان�شغلت، 

ا�شرتاه�  التي  الزيتية  اللوحة  مبراقبة  ومرح، 

والدي يف حفلة افتت�ح معر�ش الت�شوير والنحت 

اخلريفي، يف ق�رش الأوني�شكو، وعلقه� يف غرفة 

و�شخة،  امراأة  قريف:  اللوحة  ف�أث�رت  الطع�م. 

مبعرثة ال�شعر، ممزقة الثي�ب، جتر خلفه� طفاًل، 

ك�أنه جرو مري�ش ميد يده للم�رة.

وقفت، فتمهلت الأفواه يف م�شغ طع�مه�، 

اأم�شت  بحيث  امل�ئدة،  حول  مك�ين  وغرّيت 

حيوية،  اأكرث  املراآة  يف  اأراه�  خلفي،  اللوحة 

واأكرث اإث�رة للقرف. اأردت بذلك جم�بهة البوؤ�ش 

يف اللوحة وال�شتخف�ف ب�ش�حبه�!

لكن والدتي ك�نت تتفح�ش وجهي: اأتراه� 

اكت�شفت اأثر املغ�مرة اخلطرية؟

غرفتي  اإىل  واندفعت  الكر�شي  عن  قفزت 

يف  تختبئ  هن�،  اإنه�  ال�شينم�...  بط�قة  اأتفقد 

اأدحرج  امل�ئدة  اإىل  عدت  ال�شغرية.  املفكرة 

�شحكة على �شفتي. و�شحكت والدتي ت�ش�ألني:

اأمورك يف اجل�معة؟" "كيف ت�شري 
من  تهربً�  �شورب�  ملعقة  فمي  يف  اأفرغت 

الإج�بة.

وحدي،  وحدي...  �ش�أكون  اأنني  علمت  لو 

دار  والدي، يف  اأختي، وبدون  بدونه�، وبدون 

ال�شينم�!

ثي�بي  وملزقت  خديه�،  للطمت  علمت  لو 

اأن� متنعني من تنفيذ هذه الف�شيحة العظمى!

ان�شحبت من غرفة الطع�م ه�دئة، تتبعني 

نظراته� امل�شتغربة وداعتي، وقد عودته� �شداً 

اأو  هي،  يل  تبديه�  مالحظة  كل  بعد  عنيفً� 

اأتفقد  �شب�ك غرفتي  اأختي. وفتحت  اأو  والدي، 

ح�لة الطق�ش الع��شف.

املوحلة،  ب�ل�شيول  يغرق  ال�ش�رع  ف�إذا 

حب�ت  ب�أ�شالك  الأر�ش  اإىل  م�شدودة  وال�شم�ء 

مداخل  يف  ينكم�شون  وامل�رة  الكبرية،  املطر 

البن�ي�ت، يرجتفون برداً. واإذا ال�شي�رات تعوم 

فوق ال�شيول، ك�أنه� �شف�ئح من التنك املدهون، 

لفظته� الأمواج على ال�ش�طئ، وراحت تغ�شله�. 

واإذا البحر يعوي...

الذي  البحر  روؤية  اأح�ول  راأ�شي،  رفعت 

اأخف�ه والدي خلف البن�ية ال�ش�هقة، فحرمني 

املنتحب،  ال�ش�كي،  �شيفً�.  احل�مل  اأن�ش  من 

الغ�شب�ن �شت�ًء...

علمني البحر امل�شتلقي على ب�شعة اأمت�ر 

من بيتن� ن�شج الأم�ين وابتداع الأفك�ر. فحينً� 

متنيت لو ك�نت الأر�ش م�شطحة لأرى البلدان 

وحينً�  الع�مل،  من  الث�نية  اجلهة  يف  الق�ئمة 

ت�ش�ءلت مل�ذا ل اأم�شي يف اليقظة على �شفحة 

واأحي�نً�  الب�رحة؟  حلم  يف  م�شيت  كم�  امل�ء 

عرو�ش  اأنغ�م  اأبعد  ب�لقطن،  اأذيّن  اأ�شّد  كنت 

الزرق�ء،  املي�ه  اأعم�ق  من  املتفجرة  البحر 

ال�شمع  اأرهف  اأو  القمر،  �شوء  يف  املتالألئة 

ال�ش�طئ  الن�شيم الرطب املت�شلل من  م�شتن�شقة 

الرملي اإىل �رشيري...



1 �أيلول 2010عدد 17145

البحر يعوي.

جف�ف  اأنتظر  ولن  �شمته.  اأنتظر  لن  ل، 

ال�شيول يف ال�ش�رع اأو عودة امل�رة اإىل الزحف 

اإىل  اأتوجه  لكي  املك�شوفة  الأر�شفة  على 

ال�شينم�. �ش�أطلب �شي�رة والدي.

ل، لن اأطلبه�. لئال اأقدم تقريراً مف�شاًل عن 

موعد ذه�بي وعودتي، عن وجهة �شريي، عن 

مك�ن نزويل، عن... وعن...

املطر،  من  الواقعي  معطفي  ارتديت 

وحزمت �شعري ب�ل�ش�ل ورك�شت حتت زخ�ت 

املطر اإىل حمطة الرتام وارمتيت يف اأول �شي�رة 

على  ونزلت  لرية،  ربع  لل�ش�ئق  دفعت  مرت. 

مدخل دار ال�شينم�.

املدخل.  على  القوى،  م�شتتة  انتظرت 

يف  لأتغلغل  الأ�شواء  انطف�ء  حلظة  انتظرت 

اأجروؤ على الوقوف  اإىل مقعدي. ل، لن  الظالم 

وحيدة...  الأ�ش�بع:  اإيّل  فت�شري  النور  يف 

وحيدة... يف ال�شينم� وحيدة... وحيدة.

اأرعبني دنو �ش�ب مني، يكلمني بوق�حة:

بدًل  تقبلينني  فهل  �ش�حبك،  ت�أخر  "لقد 
عنه؟"

عب�شت، وكدت اأجن غ�شبً� وخجاًل. ف�بتعد 

الطفيلي يردد: "اأمتنى لك التوفيق..." فتمنيت 

له موتً� �ش�عقً�!

نزعت ال�ش�ل املبلل عن �شعري الق�شري، ثم 

ارتي�حً�  وارجتفت  وقف�زي...  معطفي  خلعت 

حني رن اجلر�ش وانطف�أت كل الأ�شواء. ورحب 

بي املوظف على ب�ب الق�عة بكلمة اطراء. ثم 

اأرخى ال�شت�ر املخملي العن�بي خلفي.

وم� تعلقت عين�ي ب�ل�ش��شة، حتى �شوب 

وجهي،  اإىل  "البط�رية"  الق�عة  يف  املوظف 

فقفزت اإىل اخللف، واقرتب مني م�شتفهمً�:

"اأين تذكرتك؟ وحيدة؟"
وحيدة... وحيدة...

يف  وعي  ذرة  كل  ت�شحق  وحيدة  لفظة 

مرتدداً،  �شعيفً�،  �شيئً�  ف�أ�شتحيل  كي�ين، 

خ�ئفً�...

طلب   
ّ
يلب ومل  مقعدي،  اإىل  وراءُه  �رشت 

�ش�ئر املتفرجني يف تعيني اأم�كنهم اإل بعد اأن 

�شفعني بنور بط�ريته مرات متت�بعة.

الرجل  هذا  يح�شبني  فمن  وحيدة،  اأن� 

الأ�شيب الذي يحتل املقعد عن ي�ش�ري؟ ثم من 

�شيجل�ش على املقعد اخل�يل عن مييني؟ ليتني 

اأحجز هذا املقعد، ف�آمن �رش متفرج مزعج...

اأين والدي ووالدتي،

غريب�ن؟  يحتلهم�  مك�نيهم�  اإىل  لينظرا 

�شيمالآن  البيت.  يف  �شيحجزانني  �شيثوران، 

فم�ذا  ذلك،  وبعد  ثم،  ت�أنيبً�...  الغرف  جوانب 

ن�شب  اإىل  يعودان  هل  عقوب�ت؟  من  �شيتخذان 

احلواجز لنطالقتي وتعيني احلدود له�؟

يف  مب�ش�حبتهم�  اأر�شى  اأن  يجب  مل�ذا 

يروقهم�؟  فيلم  مل�ش�هدة  يخت�رانه  وقت  كل 

عن  وواحد  مييني،  عن  واحد  ظلهم�:  �شئمت  لقد 

�شئمت...  الرج�ل.  نظرات  عني  ي�شدان  ي�ش�ري 

�شئمت حرا�شتهم�، ومالحق�تهم�، و�شلطتهم�.

اخل�يل  ف�ملقعد  �ش�أم،  �شعلة  انني  ومع 

يقلقني. ل، لن يكون هذا الق�دم �ش�حب املقعد. 

اقرتب... ل، لقد اأح�شن يف حجزه املقعد يف الق�شم 

الآخر من هذا ال�شف... مددت يدي واألقيته� على 

ظهر املقعد، اأمتتم:

املقعد  يظل  اأن  يف  رغبتي  اإلهي  حقق 

وحّلقت  اإلهي.  ي�  اإلهي...  ي�  اإلهي...  ي�  �ش�غراً... 

مع الإله واملقعد بعيدة عن الق�عة. ومرت دق�ئق 

ال�شرتاحة ب�أم�ن، واأن� والإله واملقعد نتو�شو�ش.

خمفقً�،  �شم�ئه  اإىل  الإله  وع�د  الفيلم.  وبداأ 

اإذ احتوى املقعد ثقل املراأة املخ�شبة، وتعم�شق 

انتب�هي على ال�ش��شة ي�شيع يف حوادث الفيلم... 

الرواية:  جو  يف  الندم�ج  اأح�ول  عبثً�  لكن، 

فكيف  واأكت�فهم،  اأم�مي  اجل�ل�شني  روؤو�ش  اأرى 

لأ�شل  الوجوه  و�شف  الأكت�ف  �شف  اأجت�هل 

بنظري اإىل ال�ش��شة؟ كيف اأ�شم اأذيّن عن طقطقة 

اجل�ل�ش  حذاء  �رشب�ت  وعن  خلفي،  املك�رشات 

بج�نبي على الأر�ش؟

متلملت �شيقً� على مقعدي، ف�زشرتني املراأة 

بكلمة: اأوف... اأوف... وفت�ش الرجل عن وجهي يف 

الظالم. ف�شكنت �شجرة.

ننحدر  كم�   – جمربة  كنت  م�شهداً،  ولأرى 

راأ�ش.  فوق  القفز  على   – درجة  درجة،  ال�شلم 

وراأ�ش. وراأ�ش. وراأ�ش... ع�رشات الروؤو�ش... فحقل 

القمح على ال�ش��شة.

 اأن اأتلقى �رشير حذاء، 
ّ
ثم لأ�شمع نغمً�، علي

ووعوعة طفل وتعليقً� ب�يخً� وتنف�شً� وزفرياً...

كل  جلو�ش  جلو�شهم،  اأجت�هل  كيف  كيف؟ 

هوؤلء الن��ش حويل؟

مهاًل... ي� لفظ�عة امل�شهد: البطل يقرب يده 

يرميه�  اإنه  يقربه�.  يقربه�.  م�ش�ءة.  �شمعة  من 

طع�مً� للن�ر. يرمي يده. الن�ر ت�شوي يده!

امل�شهد  هذا  بعد  اأبعده  ومل  نظري،  اأغ�ّش  مل 

العر�ش،  نه�ية  يف  ت�شللي  وعند  ال�ش��شة.  على 

فيه�  الأمل  ي�شكن  يدي. ومل  ينخر  اأمل مربح  ك�ن 

اإل بعد اأن اأقفلت ب�ب غرفتي ولففت يدي ب�ش��ش 

اأبي�ش.

ومنت ليلتي منهوكة اجل�شد، كجندي خ��ش 

معركة ف��شلة.
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حم��رشة  يف  البي�ن،  ب�شحر  م�أخوذة  كنت 

روعته�،  يف  اأن�شى،  كدت  حتى  الأدب"  "ت�ريخ 
زميلة  و�شحك�ت  ال�شينم�،  يف  الأم�ش  مظ�هرة 

واإث�رته�  الأ�شت�ذ  �رشح  مق�طعته�  يف  م�جنة 

تعليقً� ه�م�شً� بني �شفوف ال�شب�ن.

ومد زميل مرح ذراعه �شوب الزميلة الرقيقة، 

الوادعة، التي جتل�ش �شبه ن�ئمة بيني وبينه، ويف 

يده كومة من "ال�شوكول"، ويف عينيه� هي بريق 

ال�شوكول  كومة  واأنزل  لذة.  كل  يعب  مثري،  نهم، 

ال�شيق،  الأ�شود  ب�لبنطلون  امل�شدود  فخذه�  اإىل 

يده�  هي  فمدت  الأ�شود،  ب�لقم��ش  يده  وحف 

الأخرى  وبيده�  ال�شوكول.  كومة  ح�ملة  تن�غي 

القطع  ب 
ّ
تهر وتلفتت،  احلمل يف جيبه�،  اأفرغت 

اللذيذة اللم�عة اإىل كل فم... اإىل اأن ج�ء دوري.

طوْت ركبتيه�، ون�رشت على وجهه� غالف 

�شوكول،  قطعة  من  اأكرث  بيده�  وحملت  تهيب. 

وا�شتدارت، منحنية، تردد:

ه�شم  على  ي�ش�عدك  مرطب،  يف  "اأترغبني 
كالم الأ�شت�ذ؟"

كربي�ئي  اأذيب  لأن  ذليل  رج�ء  خده�  على 

احللوة،  اجل�معية  حي�تهم  اأ�ش�ليب  يف  واأنخرط 

حويل  امللتفة  الزمرة  جبه�ت  وعلى  ال�ش�خبة. 

فكم  اأن�  اأم�  الدعوة.  ت�أثري  يراقب  متوتر  تلهف 

اأود...  اأ�شتطيع الزوغ�ن يف ع�ملهم.  اأود لو  كنت 

اأن�  ب�أفك�رهم.  بحي�ئهم،  بهم،  اأ�شتخف  لكنني 

اأن�شج منهم، اأرفع، اأجل!

ليتني اأمتكن من حتقيق رغبتهم يف الت�ش�وي 

�شفتي  وفتحت  ال�شوكول.  قطعة  م�شغ  يف  بهم، 

�شفتي.  على  تتجمع  مبعرثة  نظرات  ف�زدحمت 

وات�شعت اآذانهم، واأن�شتت، فهم مل ي�شمعوين يومً� 

األتهم  ليتني  خر�ش�ء.  اأنني  يعتقد  اأكرثهم  اأتكلم. 

قطعة من ال�شوكول! حركت يدي فقربت الزميلة 

الرقيقة يده�...

يدي  دفنت  ال�شوكول  قطعة  األتقط  اأن  وبدل 

يف جيب معطفي، وهززت راأ�شي اأدخر كل الآم�ين 

يف ارتداده� خ�ئبة اإىل �شدور اأ�شح�به�!

انته�ء  بعد  الق�عة،  من  ان�شح�بن�  ويف 

الحتك�ك  اأحذر  ب�حل�ئط  الت�شقت  املح��رشة، 

املكتبة،  يف  تواريت  ثم  الالهية.  الأج�ش�د  بهذه 

يف وقت تتجمع الط�لب�ت يف الق�شم املعد لهن، 

ولريوين  ال�شج�ير.  وليحرقن  الأثواب.  ليعر�شن 

النكت. وليتب�هني مبغ�مراتهن...

وكل  لغة،  وكل  لون،  بكل  غ��شة  املكتبة 

كت�بي  مع  اأن�شجم  اأن  يريدونني  فكيف  مذهب. 

املفيد؟ كيف اأ�شتجمع كل وعيي يف هذا التن�فر، 

والت�ش�رع، واختالف الأهواء؟

لبن�نية  زميلة  تروي  ال�شرتاحة  جن�ح  يف 

"ن�شيبتي  املعقدة:  م�شكلته�  الأردنية  ل�شديقته� 

ع�شو ب�رز يف هيئة احت�د اجلمعي�ت ل تقبلني 

البي��ش.  ن��شعة  �شه�دة  وبيدي  اإل  الهيئة  يف 

يف  ا�شمي  بت�شجيل  بقبويل،  اقن�عه�  ح�ولت 

عدادهن. لكنه� اأبت، واأ�رشت على اأن اأح�شل على 

املجد!"  اأبواب  كل  اأم�مي  �شتفتح  التي  ال�شه�دة 

�شديقته�:  خ�طر  الأردنية  الزميلة  وتطيب 

ال�شنة  اآخر  يف  �شنح�شل  ب�شه�دة!  "وا�شتبدلته 
علىاملجد: اأن� واأنت".

اأم� اأن�...

يف  ت�ئه،  وجه  كل  اإىل  م�شدودة  هن�،  اأن�، 

اكت�ش�ب املجد، على ال�شفح�ت...

جمد  اأي  جمداً؟  لأعد  اجل�معة؟  دخلت  مل�ذا 

هذا الذي يعدونه؟

اأنه  ي�شعدين  ال�ش�ب؟  هذا  يراقبني  مل�ذا 

�ش�فيت�ن،  عين�ه  املكتبة.  يف  بح�شوري  ي�شعر 

يل  �شحك  تعكران.  ل  تن�دي�ن.  ل  ت�شتهي�ن.  ل 

فجمعت  املكتبة.  وغ�در  مك�نه  وترك  ال�ش�ب، 

اأوراقي وتوجهت م�شطربة اإىل املوؤ�ش�شة.

رن  املمطر،  اليوم  هذا  ظهر  قبل  �شكون  يف 

ورفعت  ف�أ�رشعت،  مكتبي،  يف  التلفون  جر�ش 

ال�شم�عة... فردد الع�مل يف اأذين:

خم�براته.  اإليك  اأحول  اأن  الرئي�ش  "اأمرين 
�شي�أتي بعد �ش�عة". واأقفل اخلط.

جمدت على الكر�شي، واحرتت:

- كيف اأجيب؟ م�ذا اأقول؟ هل اأقوم ب�لدور 

الذي راأيت اأحد املوظفني يقوم به؟ هل اأكتفي من 

اجلواب برتديد: ل. نعم. �ش�أخرب الرئي�ش. ل. نعم. 

اإنه اأمر من الرئي�ش...

ال�شم�عة  األ�شقت  النداء.  اإىل  التلفون  ع�د 

ب�أذين، و�شحت:

"نعم".
رقة  فيه  خ�شن،  �شوت  راأ�شي  يف  ف�رشى 

مدرو�شة:

اإذا �شمحت". ثم  الأ�شت�ذ   .)...( ال�شف�رة  "هن� 
ا�شتدرك مو�شحً�: "الأ�شت�ذ الرئي�ش".

ف�أجبته:

اأطلبه فيم� بعد". "متغيب. 
وك�أن الرجل �شمع كالمً� خميفً�. �رشخ:

اأعيدي م� قلته؟" "م�ذا؟ 
بعد".  فيم�  "اأطلبه  بربود:  جوابي  ولفظت 

�شوته...  يف  برودي  ت�أثري  اأ�شتطلع  وانتظرت 

ف�شمعت الغ�شب يف زجمرته:

"فيم� بعد، تعني بعد كم من الوقت؟"
اأحرجني �شوؤاله، ف�أجبته:

اأن تكلمه بعد �ش�عة. �ش�عتني.  "اأنت حر يف 
غداً... لك مطلق احلرية يف اختي�ر الوقت املالئم 

اأو..."

فزاأر مق�طعً�:

اأن هن� ال�شف�رة )...(" "األ تعلمني 
اأعلم..." "طبعً�، 

موظفة  اأَول�شت  �شيئً�.  تعلمني  ل  "اأنت 
جديدة؟"

"نعم... نعم... نعـ..."
ف�أ�رشع يخيفني:

اأعلم!" "طبعً�، 
واأقفل اخلط.

وجتمعت  وارتب�ك.  رعب  ح�لة  يف  وتركني 

الظ�هرة  ال�شم�ء  قطعة  يف  الغيوم،  كل  الغيوم، 

وت�شلل  الغرفة،  ف�أظلمت  الوحيد،  ال�شب�ك  من 

الدم�ء يف  وتراك�شت  يوجع.  اأن�ملي �شقيع  اإىل 

املرئي�ت  وتلونت  راأ�شي.  يف  املت�شعبة  قنواته� 

حويل. املكتبة ال�شغرية حمراء. املقعدان اأ�شودان 

يلمع�ن. قطعة ال�شم�ء خ�رشاء، �شفراء، بنية.

الراعدة،  الليلة  هذه  اأخ�ف  خ�ئفة.  اأن�  واإذا 

ال�ش�خبة، املوح�شة.

هن�  اأن  تعلمني  األ  اأردد:  اأجف�ين،  اأغم�شت 

ال�شف�رة )...(؟ ال�شف�رة )...( ال�شف�رة...

وا�شتب�رشت  اأجف�ين،  فتحت  اأختنق.  اأك�د 

وحلقت  الغيوم  �شقت  ب�هتة،  �شم�ش  نور  بظالل 

اأدمي  على  املن�شور  الب�هت  ال�شوء  و�ش�ح  اإىل 

الب�ب  اأزيز  اإىل  اأنتبه  فلم  الداكنة...  الغيوم 
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رجل  راأ�ش  امتداد  واإىل  يفتح،  وهو  احلديدي، 

الرجل  هذا  اإىل  األتفت  ومل  الرم�دية.  الظلمة  يف 

الغريب املنت�شب، اأم�مي... اإمن� �شوته القذر، هو 

الذي قذفني من ال�شم�ء اإىل الغرفة احلزينة.

"هل ات�شلت بك ال�شف�رة )...(؟"
ارجتفت.

�شحكه  يف  اأن  ف�كت�شفت  اللعني،  و�شحك 

اأي�شً� قذارة. لكنني اكت�شفت اأي�شً� اأن هذا ال�ش�ب 

ي�ش�عدين على اإب�دة ال�شكون، والظلمة، والت�شتت، 

للجلو�ش  ودعوته  عين�ه.  وجمدت  فتب�شمت. 

ف�أحنى  احلقيقي.  لونه  اإليه  يعيد  املقعد  على 

ج�شده م�شتغربً�، ينقِّب يف وجهي عن �رش رقتي، 

وترحيبي. ف�ش�ألته ب�شج�عة:

"والآن م�ذا تريد؟"
علكته،  م�شغ  يف  وعّجل  وجهه،  ف��شفر 

وغمغم ب�شعف:

اإرادة.  اأملك  ل  اأن�  ل،  اأريد؟  اأن�  اأريد؟  "م�ذا 
اأو  حركة.  اأو  م�.  ت�رشف  تنفيذ  اإىل  مدفوع  اأن� 

هدف..."

وجهي،  اإىل  ي�شري  يده  فمد  اأوقفه...  عب�شت، 

ي�أمرين:

"هي�، ابت�شمي. العبو�ش يزيدك ب�ش�عة".
الوقح!

�شقراء.  ول  �شمراء  ل�شت  اأن�  ب�شعة؟  اأن�  هل 

ولكنني ل�شت ب�شعة.

املعكو�شة يف  لأرى �شورتي  اأهملته حلظة، 

زج�ج ال�شب�ك الوحيد، ف�إذا الزج�ج ق�حل يغمر 

اجلدار الأمل�ش.

يف  املراأة  جم�ل  فهل  كوالدتي،  نحيلة  اأن� 

ترهله�؟

ال�ش�ب،  وجه  على  غيظ  نظرات  ودفقت 

وفكرت منت�رشة:

رجل  اأي  يهمني  ول  القذر،  هذا  يهمني  ل 

غريه!

التي  الكريهة  ال�شفة  برائحة  اأح�ش  وك�أنه 

غلفته به�، فق�ل:

اأم�ش  م�ش�ء  تركت  العمل،  يف  زميلك  "اأن� 
بع�ش الأوراق على مكتبك".

وت�ش�ءلت يف نف�شي:

زميلي؟ مكتبي؟ مل�ذا ي�شتعمل مكتبي؟

واأكمل:

ترجمة  ب�لرتجمة:  اأقوم  ليلي،  موظف  "اأن� 
املعلوم�ت ال�رشية!"

ذهلت، ف�أرعبني �رشحه:

اأنقره!" اأموال حلف  اأن� واأنت  "واأقب�ش 
فهمهمت:

اأنقره..." "حلف... 

ويف هذي�ن همهمتي، ت�بع:

اأمي  وتدفع  ال�شهر.  اأول  احللف  يل  "يدفع 
اأواخره.  يف  الأ�شح�ب  يل  ويدفع  منت�شفه.  يف 

واأن� اأرتزق من كل هوؤلء. من هذا امل�ل اأ�شد فم 

�ش�حب الغرفة الننت، واأدفع ثمن وجب�ت الأكل 

، والتنقالت، وال�شج�ير، 
ّ
يف املط�عم، واأجرة الكي

واملالب�ش، ثّم امل�ش�ريف ال�رشية!"

وتوقف يقهقه ب�نفع�ل:

يف  خ��شً�  تعبرياً  ا�شتعملت  لقد  "اأعذريني. 
هذه  من  املق�شود  تعرفني  اأنت  الدولة.  ميزانية 

امل�ش�ريف، ل�شت طفلة... ل�شت..."

ن�ش�ء.  تفكريي:  بقدرة  و�رشرت  عرفته�، 

كب�ريه�ت. م�رشوب�ت. قم�ر...

وا�شتف�رشين م�رشاً:

يف  عمل  على  واظبت  اإذا  منحطٌّ  اأن�  "هل 
حكومة  بينم�  اأجنبي،  حلف  ميوله�  موؤ�ش�شة 

اأرا�شين�  اأمي  �شوري�، حيث ولدت وحيث ت�شتغّل 

حكومة  مع  اأحالفً�  تعقد  بردى،  �شّفتي  على 

لن  ف�أن�  خ�ئنً�.  ولي�شمونني  اأخرى؟  اأجنبية 

اأ�شحق لقمتي بقدمي، لعّد جب�راً يقد�ش مب�دئه 

الوطنية!"

ملف  من  �شفراء  اأوراقً�  ينت�شل  يده،  ومد 

 يتهمني:
ّ
مطروح على املكتب. وحدق يف عيني

"لنكن واقعيني. هل املب�دئ تطعم، وت�شقي، 
م�لن�  دام  وم�  اأحداً.  نوؤذي  ل  نحن  وتلب�ش؟ 

مب�ل  نتمتع  ل  فلم�ذا  يخد�ش،  ل  ت�فهً�،  يعد 

ال�شتعم�ر؟"

وخرج...

على  الكلم�ت  يجمد  الرئي�ش  �شي�رة  وزمور 

وقع  �شمعت  وم�  املوؤ�ش�شة.  يف  موظف  كل  فم 

عن  اأخربه  اإليه،  اأ�رشعت  حتى  مكتبه  يف  اأقدام 

املك�ملة التلفونية.

بدا يل الرئي�ش غ�م�شً�، خميفً�، حني اأج�ب:

"اأن� ع�ئد من هن�ك".
ف�رشخت:

"م�ذا؟"
فلم يجب. و�ش�ألني:

غمغمت:

"ل �شيء... ل �شيء... ل..."
واأقفلت الب�ب خلفي، وتدحرجت على ال�شلم، 

الب�ب  على  والدتي  ف��شتقبلتني  البيت...  اإىل 

مرحبة:

من  والدك  ع�د  مبكرة.  بقدومك  "اأح�شنت 
الق�هرة. اأعددت لك طع�مك املف�شل".

عودة  تفرحني  ومل  برتحيبه�،  اأكرتث  مل 

والبوريه".  "البفتيك  وجبة  تر�شني  ومل  الوالد، 

اإمن�، ولتفهم هذه املراأة، جئت مبكرة اأنقب يف هذا 

البيت عن �شفتي. عن ط�بعي. عن الطمئن�ن... 

�شحن  على  الفرن�شي  ال�شحن  هذا  اأوؤثر  مل�ذا 

املح�شي والتبولة، والكبة؟

ي�شهد  املراآة  يف  و�شكلي  فرن�شية.  ل�شت  اأن� 

على  ع��ش  الذي  الأول  الن�ش�ن  من  بتحدري 

�شبه  يف  متوغاًل  ال�شنني،  اآلف  منذ  �شواطئن� 

�شمراء،  ل�شت  اأنني  ومع  كله�.  النرية  اجلزيرة 

ول�شت �شقراء، ف�أن� من هن�. ل�شت فرن�شية... ل�شت 

فرن�شية!

تراجعت عن املراآة، حني انعك�شت فيه� قطع 

والدي  به�  وزين  الأمريكي  الفكر  ابتكره�  اأث�ث 

ف�إذا  التقليدي،  العربي  ال�ش�لون  منزله. ودخلت 

الطراريح  واإذا  احل�ئط.  على  م�شلوب  ال�شج�د 

الوج�ق  واإذا  املخملية جتثم على مدود اخل�شب. 

امل�ش�ند  واإذا  الأحمر  ب�جلمر  ي�شتعر  النح��شي 

"الهندي"  حمالت  اأح�رشته�  التي  اجللدية 

خ�شي�شً� للوالد تتمدد يف كل ركن. واإذا الن�رجيلة 

خ�مدة، حزينة يف الزاوية، تنتظر �شفتني تعلك�ن 

راأ�شه�...

ول�شت  �رشقية،  ل�شت  �ش�ئعة:  بيتن�  يف  اأن� 

غربية. ل�شت حرة، ول�شت م�شتعبدة. ل�شت �شقراء، 

ول�شت �شمراء!

اأكدا�ش  ترهقن�  امل�ئدة  حول  التففن�  وحني 

قبالت الوالد على جبه�تن�، قلقت:

اإنه يزعجني بفحيحه،  ال�شفقة؟  هل جنحت 

و�شحن  وال�شوكة  امللعقة  بني  �ش�ئع  وهو 

ال�شورب�ء.

ف�أيقظتني الوالدة:
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"األ ت�أكلني؟"
"نعم... نعم..."

ال�شغرى  واأختي  امللعقة،  األتقط  وانحنيت 

الكربى  والأخت  ابت�ش�مته�  تبتلع  ال�شقراء 

ال�شمراء �ش�هية، بعيدة، ت�شتعد ملح��رشة يف علم 

يف  هل  الوالد:  ي�شتجوب  ال�شغري  وب�ش�م  الذرة. 

مت�شي  دب�ب�ت  فيه�  هل  اأطف�ل؟  جنود  الق�هرة 

كبرياً،  م�شد�شً�  الطفل  يحمل  هل  ال�شطوح؟  على 

ال�ش�بط؟ هل... وهل. فك�أمن� يف  كم�شد�ش والده 

ب�شجيجه�،  حرب  �ش�ح�ت  ال�شغري  اأخي  راأ�ش 

وبطولته�.  وانت�ش�راته�،  وعنفه�  وم�آ�شيه�، 

معك  يل  اأح�رشت  "مل�ذا  الوالد:  ي�ش�أل  ك�د  وم� 

م�رش  من  يل  حت�رش  اأن  منك  طلبت  اأن�  �شي�رة؟ 

مل�ذا؟"  مل�ذا؟  الدب�بة؟  حت�رش  مل  مل�ذا  دب�بة. 

حتى م�شح الوالد �شفتيه ب�لفوطة البي�ش�ء وقتم 

وجهه وتفح�ش وجوهن� ب��شتغراب، وق�ل:

"�ش�آتيك بدب�بة من لندن".
�شهقُت: �شي�شّدر الب�شل امل�رشي اإىل لندن؟

اأكرث  �شتت�أخر  ال�شقراء، مفكرة: هل  وحملقت 

يف  لرية  األف  وع�رشين  اخلم�شة  مع�ملة  واأكرث 

البنك؟

بحثت  ف�إذا  لال�شم:  ال�شمراء  تكرتث  ومل 

الق�ش�ي� العلمية عنده� اختفت البلدان واحلدود 

والأ�شم�ء.

ال�شغري توا�شيه وجتفف  الأم على  ت  وانق�شَّ

الوالد  وجه  نف�شه،  الوقت  يف  وحت�شن،  دموعه. 

بنظرات عطف، ومتجيد، واإث�رة.

وتكلم:

ال�شقراء  اأمل  حقيبة  تعجبك  "هل 
و�شندله�؟"

فهز ال�شغري راأ�شه، يجيب، وهو ي�شرتق نظرة 

اإىل وجه اأمل: "اإنه� جميلة، لكنني ل�شت بنتً�".

عهده،  بويل  اعتزاز  �شحكة  الوالد  ف�أطلق 

ووعده، وهو يراقب حرك�تي:

"�ش�آتيك بدب�بة من ب�ري�ش! م� راأيك؟"
دمع�ته  تدفقت  الطفل.  اأخي  بكى  عنده�، 

اللوؤلوؤية على خده امل�شتعر، واأ�رش:

"اأريده� من م�رش، ومن م�رش فقط".
و�شجر الوالد، وتخل�ش من عن�د ولده مردداً: 

ل  الرجل  تبك...  ل  لكن  م�رش،  من  به�  "�ش�آتيك 
يبكي!"

فرا�شي.  اإىل  الطع�م،  غرفة  من  وان�شحبُت 

فهذه الغيوم تعلن عن اقرتاب ليل ه�ئج. �شيك�رش 

عظ�مي خوفً�، وي�شحقه�.
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اأول مئتي لرية، وبيد مرجتفة  قب�شت اأخرياً 

�شكراً  اأذين  يف  فتمتم  للمح��شب.  اجلدول  وقعت 

اأ�شمه�،  اللريات،  رزمة  مع  وتركني  رقيقً�، 

هذه  كل  �ش�أنفق  منره�.  يف  واأبحلق  اأحت�ش�شه�. 

اللريات دون رقيب اأو موجه. �ش�أنفقه� يف �ش�عة 

واحدة.

براتبي  خلوتي  يقتل  الب�ب  من  راأ�ش  واأطل 

املوؤ�ش�شة،  يف  الليلي  املوظف  وليد،  اإنه  الطفل. 

رحبت به:

"اأهاًل، وليد".
به  فرحتي  اأن  واأدرك  ترحيبي،  ف�أ�شعده 

بني  الن�ئم  ال�شحري  للمبلغ  ه�ئج  انعك��ش 

اأ�ش�بعي. ف�ش�ألني:

"اأت�شمحني يل بتدخني �شيج�رة عندك؟"
"بل، �شتدخن عندي �شيج�رتني!"

ده�ش، وغمغم ق�ئاًل:

"يجهلك من مل يحدثك..."
فق�طعته بف�شول:

�شلفة؟  متكربة؟  املوظفون:  ي�شفني  "مب�ذا 
بله�ء؟ م�ذا؟"

راأ�شه،  يحني  هو  وفيم�  خ�ملة،  وبلهجة 

ويقرب عود الثق�ب من فمه، �ش�ألني:

اأنت لأدوات ت�فهة؟" "وهل تكرتثني 
فكرت غ�شبى:

هذا ال�ش�ب وقح، ولكنه مينح املقعد الأخ�رش 

الذي يغرق فيه اأن�شً�، ومعنى.

وحلقت  �شيج�رته،  من  عميقً�  نف�شً�  و�شحب 

نظراته مع كم�شة دخ�ن بي�ش�ء، ف�أ�رشعت اأح�رش 

اللريات يف احلقيبة فتلفت يراقب اختف�ء يدي يف 

على  جموده�  ثم  الفوري،  ظهوره�  ثم  جوفه�، 

الزج�ج الب�رد. ف�أطلق �شحكته املوؤملة، واأبدى:

ي�أتي  اأين  من  عندك،  فرق  ل  مثلي،  "اأنت 
امل�ل. املهم اأن حت�شلي على امل�ل لتم�ر�شي به 

عظمة حريتك".

متتمت. هل اأن� مثله؟

يرتجم  فهو  اآخر.  �شخ�ش  ك�أي  ل�شت  ل، 

واأن�  الليل،  يف  العربية  اإىل  ال�رشية  املعلوم�ت 

اأذبح نه�ري خلف مكتب اأنيق، مرت�حة، �ش�متة، 

ه�نئة. ف�نتزعني من �شمتي مقرتحً�:

"هل تتن�ولني معن� الع�ش�ء؟"
ت�شد  راأ�شي،  يف  دعوته  حروف  تفجرت 

هي  هذه  عيني.  على  تيه  غاللة  وتفر�ش  اأذيّن، 

اإىل ع�ش�ء.  التي يدعوين فيه� �ش�ب  املرة الأوىل 

يدعوين  �ش�ب  غرور.  ن�شوة  اأع�ش�بي  يف  و�رشت 

ب�هتة؟  �شمع�ت  امل�ئدة  �شت�شيء  فهل  لل�شع�ء 

وهل �شتحيط بي وبه مزهري�ت ورد اأحمر؟ وهل 

زاوية  من  تن�ش�ب  مو�شيقى،  نداءات  �شتثملن� 

جمهولة؟

هل  اأم�مي:  الأوراق  بني  نظري  خب�أت 

تتن�ولني الع�ش�ء. معن�؟

على  ورميته  الأوراق  من  نظري  انتزعت 

وجهه، اأ�ش�أله:

اأنني مبتذلة؟" "هل تعتقد 
دعوتي.  يف  نيته  �رشح  حم�وًل  ارتبك، 

ف��شتوقفته ق�ئلة:

للع�ش�ء  تدعوين  الذين  هوؤلء  هم  من  "ثم 
معهم؟"

و�رشف  عينيه،  يف  الأبي�ش  اللون  فكمد 

ب�أ�شن�نه:

"من هم؟ هم ال�شي�طني اللذين يالحقونني: 
ف�إذا مررت يف ال�ش�رع، ن�دى اأحدهم رفيقه: اإىل 

اأين ي� م�شرت اإيدن".

اأن�". اإيدن هو  "وم�شرت 
تب�شمت، فك�رّش مت�بعً�:

مقهى،  يف  بغريه  التقيت  اأن  �ش�دف  "واإذا 
يف  ي�رشع  اأن  الكر�شون  من  وطلب  اإيّل  زحف 

اإعداد قهوة ب�ري�شية، لأن امل�شيو مل يتعود �رشب 

القهوة العربية".

اأن�". "وامل�شيو هو 
وكربت ابت�ش�متي، ف�رشخ:

امل�ش�ء.  هذا  ال�ش�مة  اأ�شواتهم  "�ش�أخنق 
من  �ش�أطعمهم  الع�ش�ء.  اإىل  كلهم  �ش�أدعوهم 

ج�شدي  ينزفه�  التي  الدم  قطرات  من  رواتبي. 

كل  عن  عنده�  فيتحدثون  املوؤ�ش�شة.  هذه  يف 

�شيء، عن اأ�رشتن� العريقة يف دم�شق. عن اأجدادي 

اأي�دين�  عن  ب�ش�تينن�.  ظالل  عن  القط�عيني، 

واإيواء  الفالحني  اخوانن�  ا�شتخدام  يف  البي�ش�ء 

 م�ًل 
ّ
اأطف�لهم. عن ثق�فتي املتينة التي تدر علي

حالًل. عن لطفي واهتم�مي الرقيق ب�أ�شح�بي...

"يف رنة ك�أ�ش. يف تي�ر اأ�شواء. يف ه�شه�ش�ت 
كعب حذاء، ا�شرتيته� لهم. �ش�أمتلك األ�شنتهم ليلة 

مني  �شخريته�  الأل�شنة  هذه  لت�شت�أنف  واحدة، 

يف اليوم الت�يل، واأن� على الر�شيف. يف املقهى. 

يف اأي مك�ن... لكن قويل، هل تقبلني دعوتي؟"

نرفزين كالمه. �ش�ألته:

ومب�ذا  دعوتك؟  لّبيت  اإذ  ت�شفني  "مب�ذا 
ت�شفني اإذا متنعت؟"

فعجل ي�ئ�شً� يجيب:

النتق�ل  تق�شدين  مثلي  ف�أنت  لبيت،  "اإذا 
واإذا  ال�شداقة.  اإىل  الزم�لة  مرحلة  من  بعالقتن� 

متنعت، ف�أنت جب�نة!"

فتحديته ق��شية:

اأو �شديقً�". اأريدك زمياًل  "اأن� جب�نة. ول 
اخل�رج،  اإىل  وقفز  ف��شاًل،  مقعده  عن  فهب 

اأن  يريدين  فتنهدت.  بق�شوة...  خلفه  الب�ب  يدفع 

اأكون مثله قذرة. هذا القذر!

انحداري  يف  ومتخطرت  حقيبتي،  وحملت 

يف  ال�شوق،  اإىل  املوؤ�ش�شة...  يف  ال�شلم  درج�ت 

زي�رة اإىل كل الواجه�ت ال�ش�حكة، املغرية.

مل يكرتث يل الب�ئع، يف حمل "ك�بري" يف 

ال�شفراء،  الكنزة  اأتفح�ش  واأن�  الطويلة،  �شوق 

داخل  الواجهة  يف  الرباقة،  ال�شدفية  واأزراره� 

املحل.

الب�ئع يخدم �شيدة اأنيقة، ح�شن�ء، تعج حقيبة 

يده� مبئ�ت اللريات، فوظيفة هذا الرجل م�ش�يرة 

ج�رف�ت  الأثواب،  ع��شق�ت  الدانتيل،  لب�ش�ت 

اأن�بيب الكحل واأ�ش�بع احلمرة، ملتهم�ت امل��ش 

واللوؤلوؤ...

اأنه�،  هذا  يعني  ب�شحكته�.  تغ�ش  واملراأة 

يكرتث  اإذن،  فلم�ذا،  احلقيبة.  �شتفتح  حتمً�، 

الب�ئع لفت�ة نحيلة ل تتقن ال�شحك، ول تتذوق 

اأ�رشار الأن�قة، ول ترى وجهه� يف مراآة، فرتكته 

ذاباًل، قفراً، مهماًل؟

م�شكني الرجل الذي يعيل هذه املراأة!

فيعجز  نف�شي،  اأعيل  التي  اأن�،  وم�شكينة، 

راتبي عن تلطيخ عني الب�ئع البي�ش�ء!

يجرب  اإغراء  معركة  من  الب�ئع  انتزعت 

احلقيبة وجتربه هي على  فتح  املراأة على  فيه� 

ا�شتعط�فه�، وتدليله�، وتو�شية متث�ل جلم�له�... 

ف�ش�ألته:

"م� ثمن هذه الكنزة ال�شفراء؟"
ف��شتد الربيق يف عيني الرجل، وظهرت على 

فمه ابت�ش�مة ا�شتخف�ف. واأدار يل ظهره يعود اإىل 

املراأة، جميبً�:

"بت�شعني لرية".
بت  ت�شعون لرية، ثمن كنزة من ال�شوف؟ قَطّ

جبيني، واملراأة ت�شعل �شيج�رة، والب�ئع يرميني 

هذه  يف  م�ش�ومة  ل  توبخني:  �شيق  ب�لتف�تة 

الكنزة  ال�شوق.  هذه  يف  حمدود  ال�شعر  ال�شوق. 

حمدود...  ال�شعر  م�ش�ومة...  ل  لرية...  بت�شعني 

ال�شوق لأ�شح�ب املاليني... لكل امراأة له� ع�ئل... 

ت�شعون لرية.

مئة لرية، ق�شط اجل�معة ال�شهري.

الذي  الطبيب  عي�دة  لرية،  وع�رشون  خم�شة 

انت�بني...  الذي  احل�د  ال�شع�ل  ملع�جلة  �ش�أزوره 

�ش�أزور طبيبً� غري طبيب الع�ئلة. وحدي �ش�أذهب 

الفح�ش  نتيجة  �ش�أ�شمع  وحدي  الطبيب.  لعي�دة 

ال�شيدلية.  من  الدواء  �ش�أبت�ع  وحدي  الطبي. 

وحدي...

فيبقى من راتبي خم�شة و�شبعون لرية، منه� 

اأجرة تنقلي. منه� ثمن حذاء ع�يل الكعب. منه� 

ثمن قلم حمرة.

ودخلت  الطويلة،  �شوق  عن  مبتعدة  ت�شللت 

اللطيفة  الب�ئعة  من  اأطلب  "عم�طوري"  حمل 

واعتذرت  ب�رشتي،  لون  مع  ين�شجم  �شف�ه،  اأحمر 

اأ�رشح له�:

الأحمر.  ب�ل�شب�غ  �شفتي  األطخ  مرة  "لأول 
ين��شب  لون  ف�أي  �شقراء،  ول�شت  �شمراء،  ل�شت 

ب�رشتي؟

 ال�شبية اللطيفة ابت�ش�مة تدل 
ّ
نبتت يف عيني

عن مه�رته� يف تلبية طلب�ت الزب�ئن، و�شففت 

التي  الأحمر  األوان  كل  الزج�ج  على  اأم�مي 

اآردن.  اليزابيت  ك�رفن.  الأزي�ء:  دور  ابتدعته� 

من  كثرية،  اأ�شم�ء  ف�كتور...  م�ك�ش  و�شتمور. 

بع�ش  يفني  اأن  ف�أده�شني  اأوروب�،  ومن  اأمريك� 

الن��ش حي�تهم �شي�عً� يف مزج لون، ل�شفة!

يف  مرتبكة  اأنني  الب�ئعة  اأح�شت  وم� 

ه�دئ،  ف�تر  لون  على  انق�شت  حتى  اختي�ري 

ظهره�،  على  الن�عم  الراأ�ش  حتف  يدي  و�شدت 

وتنت�شل  درجً�،  تفتح  وارتدت  حلظة  انتظرت  ثم 

علبة �شغرية لفته� بورقة �شف�فة، و�شحبت دفرتاً 

ت�شجل عليه... الثمن.

اأهملت علبة الأحمر املن��شب، وراقبت بوجل 

يد الب�ئعة، وهي تر�شم الثمن على الورقة. لرية... 

اأ�شبع  اأربع لريات ثمن  اأربع...  لريت�ن... ثالث... 

قزم، من احلمرة!

لتزيني  �شهر،  كل  منه�،  اأ�شبع�ن  ويلزمني 

موظفة  يل  واأع�دت  ال�ش��شعتني.  �شفتي  ع�مل 

ال�شندوق لرية من قطعة اخلم�ش لريات، وم�شيت 

�شكرى، اأ�شرتي ثالث �شلل من ال�شوف، و�شلكني 

�شفراء  كنزة  وحدي:  لأن�شج  الألومنيوم،  من 

تكلفني ثالثني لرية فقط.

ب�رشاء  وفرت  اأنني  البيت  يف  يفهمون  ل 

�شتني  بنف�شي:  الكنزة  وحبك  ال�شوف،  خيوط 

لرية. فق�لت والدتي:

"ك�بري"،  حمل  من  الكنزة  لك  "�ش�أ�شرتي 
اخليواط  هذه  بن�شج  �شحتك  ترهقي  ول 

الالمتن�هية".

وحذرين والدي:

"لن تنجزيه� قبل ع�رش �شنني، ووقتك موزع 
بني اجل�معة واملوؤ�ش�شة".

ون�شحتني اأختي:

حبكه�  بدل  ج�شدك،  حول  خيط�نه�  "لفي 
قطبة... قطبة..."

لو مل اأب��رش بن�شجه�، منذ رجوعي ظهراً اإىل 

اأدخل  واأن�   – اأ�شعر  لكنني  راأيي.  لبدلت  البيت، 

اأخرى،  �شن�رة  على  ملتفة  قطبة  يف  �شن�رة 

من  ال�شن�رتني   
ّ
راأ�شي واأحرر  اخليط،  األف  ثم 
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ال�شبكة... وهكذا... هكذا... ليكرب الن�شيج ويكرب – 

اإن�ش�ن يعطي: يقوم بعمل، ويجني نت�ئج  ب�أنني 

حوار  البيت  يف  ينت�رش  اأن  ي�شعدين  العمل.  هذا 

للين�. لين� تن�شج  ال�شوف  ال�شوف؟  م�شتمر: ملن 

كنزة. لين� اأجنزت ن�شج الأكم�م...
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فتحت عيني ف�إذا عتمة �شف�فة تتكد�ش حول 

وال�شب�ك  املراآة،  يلف  ثقيل  �شكون  واإذا  �رشيري، 

ال�شويف  ال�رش�شف  وحتى  والكت�ب...  املقفل، 

ال�شميك.

بلب�قة، وخفة، اندفعت اإىل ال�شب�ك، لأختزن 

فالحت  ال�ش�رع.  �شو�ش�ء  املخيفة  غرفتي  يف 

و�رشف�ته�،  وجدرانه�،  البن�ي�ت،  �شطوح 

ت�شهق  كله�  لحت   – وال�شفلت  والأر�شفة، 

متنهدة، بعد ليل جّن ب�أمط�ره وعوا�شفه. وتغلغل 

�شب�كي،  ف�أقفلت  �شدري.  اإىل  اأ�شم  ح�د  �شقيع 

وتراجعت اأ�شتعد للتوجه اإىل عملي.

عبثً� اأح�ول جت�هل الكمد الأ�شود الذي ينخر 

 اأمي. فلتتحمل وحده� هّمه�...
ّ
عيني

وزغت ح�ئرة بني احلم�م، واملطبخ، وغرفة 

كمده�،  ي�شتتني  عينيه�!  هّمه�  ليفتت  الطع�م: 

�ش�فر  اإذا  اأن�  ذنبي  م�  عليه�!  �شفقتي  وي�شتدر 

املزجمر،  اليوم  هذا  فجر  يف  لندن  اإىل  الوالد 

لينهي بيع ال�شفقة، فيغر�ش يف مع�شمه� حب�ت 

ح�ش�ب�ت  ولل�شمراء  ولل�شقراء  يل  ويفتح  امل��ش، 

يف البنك، وي�شيد لب�ش�م الوك�لت الفخمة؟

تكلمْت اأخرياً، تلطف من حدة نقمتي: "مل�ذا 

تعلن  ال�ش�عة  هي  ه�  اخلي�طة؟  هذه  ت�أخرت 

اإليه  تو�شلت  النه�ر...  انتهى  �شب�حً�.  الت��شعة 

حيط�ن  فيه�  تعلقت  �شم�ء  يف  �شفره،  ليوؤجل 

غيوم. م�ذا يعيق هذه اخلي�طة امللعونة؟ قبل اأن 

ي�ش�فر يف ليل ميزقه الرعد، منح ال�ش�ئق اإج�زة... 

ثالثون �شنة، اأ�شعته� يف ا�شتقب�له".

ثم  الفخذين،  فوق  بثوبه�،  كفيه�  وفركْت 

اأم�م  فتحت ب�ب املدخل، ودفعته، وا�شتوقفتني 

ب�ب امل�شعد، ت�شب على كتفي نريان حرم�نه�: 

اأنت  م�شوؤولي�تكم؟  اأعب�ء  �ش�أع�ين  متى  "اإىل 
تكرهينني... اأنت..."

نزعت يده� عن كتفي، وقهقهت غ�شبى:

اأن�  هل  بينن�؟  البق�ء  على  يجربك  "ومن 
التي  اأن�  هل  والجن�ب؟  الزواج  على  اأرغمتك 

جرفت اللحم عن عظ�مك، لت�شتهوي زوجك؟"

انحدار  مع  وانحدرت،  الزر،  على  �شغطت 

قطرات �شوداء من عينيه�: اأن� معدومة التهذيب. 

اأن� حقرية. اأن�...

وتهت يف طريق يرجتف بعريه، بعد �ش�ع�ت 

اأغرقته فيه� �شيول املي�ه املوحلة.

املربعة.  الر�شيف  بالط�ت  اأم�مي  ومتددت 

واأبتلع  زواي�،  معه�  األّف  فتبعته�  وتك�ثرت. 

داعبتني  ليمون،  بق�شور  واألتقي  منحدرات، 

بزحلقة �شليمة. و�شحقت �شج�ير رم�ه� ع�بر ربط 

راأ�شه بخ�رش جنمة تت�ألق خلف الغيم. وا�شتن�شق 

عنه� هواء جبل بروائح الرتاب الرطب، املت�ش�عد 

من بني ال�شقوق حول املربع�ت الرم�دية.

ولفظني الر�شيف، فج�أة، اإىل مدخل املوؤ�ش�شة 

الكبري، فتمتمت غيظً�:

من و�شع احلدود لر�شيفي؟

تنبهت تواً: اأن� حقرية... حقرية، ت�فهة، حتى 

يف هذه املوؤ�ش�شة.

واختطفني من �شعوري الذليل �شوت البواب، 

يقرتح:

فتح  يف  اليوم،  مب�ش�عدتك،  يل  "اأت�شمحني 
ال�شندوق؟"

يف  �شكوى  له  به:  مرحبة  ف��شتب�رشت 

يرتفع  الظالم،  يف  يغو�ش  وتقدمني  ال�شندوق. 

ف�شلي:  اأبتلع   ،
ّ
�شفتي ورق... فزممت  اأكي��ش  على 

حتمه�  هذه  وكي��شته  ق�حل...  ق�حل.  ال�شندوق 

الفكرة  اإىل  و�شويل  تعيق  الأكي��ش،  تراكم 

احلمق�ء، اجلب�نة، التي يت�شرت خلفه� الرئي�ش!

و�رشح الرجل، يعتذر:

"�شرنفع هذه الأكي��ش غداً..."
راأ�ش هذا البواب ف�رغ. وغدي �شيكون ف�رغً�. 

و�شمت  وجنب،  رت�بة  نف�ية  املوؤ�ش�شة  وهذه 

م�شطرب، وخوف ح�لك.

�شهريً�،  لرية  مئتي  خلمويل  ثمنً�  يدفعون 

اأجرة فتحي ال�شندوق كل �شب�ح، واإغالقه! هذا 

امل�ل ي�شغط على عنقي!

ع�رشت اأ�ش�بع يدي، ووقع خطوات الرئي�ش 

يف مكتبه تفتت هدوئي. اأمي على حق. لن ينتهي 

هذا النه�ر! �شيطول هذا النه�ر... لن ينتهي...

على   14 الرقم  ور�شمت  ال�شم�عة،  رفعت 

القر�ش املنّمر... فرّن يف اأذين جر�ش ح�د، تبعه 

والدقيقة  الع��رشة  "ال�ش�عة  يردد:  اأنثوي  �شوت 

ال�ش�بعة واخلم�شون والث�نية الأربعون... ال�ش�عة 

ال�ش�عة  واخلم�شون...  الث�منة  والدقيقة  الع��رشة 

ال�ش�عة...  الثالثون...  والث�نية  ع�رشة  احل�دية 

ال�ش�عة..."

عيني،  بنور  ع�شف  بدوار  اأ�شبت 

ف�أغم�شتهم�، ودفنت راأ�شي بني ذراعي، وغفوت 

وم�  والنت�ج.  والن�ش�ط،  للحركة،  هو  وقت  يف 

ال�شم�عة من جديد، فردد  ا�شتيقظت حتى رفعت 

ال�شوت الأنثوي:

الرابعة  والدقيقة  ع�رشة  الث�نية  "ال�ش�عة 
ال�ش�عة  ع�رشة.  ال�ش�د�شة  والث�نية  والع�رشون 

الث�نية...

ال�شوداء  الآلة  راأ�ش  على  ال�شم�عة  دفعت 

البهو،  اإىل  وهربت  الزج�ج،  على  الراب�شة 

املك�تب.  اأحد  من  يطل  وليد  بوجه  ف��شت�أن�شت 

الب�ب  ودفع  ف��شتدار،  لأبت�شم...   
ّ
�شفتي وحركت 

ون�شبت  مك�ين.  يف  فيب�شت  وجهي،  يف  بق�شوة 

على �شفتي حرائق �شخرية من هذا الرجل القذر. 

املرتب�ش  احل�جب  بنظرات  نظراتي  وا�شطدمت 

ال�شم�عة،  اإىل  وتراجعت  الرئي�ش.  ب�ب  على 

القلق  ب�أع��شري  اليوم  هذا  ظهر  قبل  لأح��رشَ 

املتدافعة يف الرقم 14...

والدقيقة  ع�رشة،  ال�ش�د�شة  ال�ش�عة  ويف 

الث�لثة، والث�نية... تقريبً�، اأمرن� اأ�شت�ذ الفل�شفة: 

لن�شغ!

واأ�شغيت...

تلتقط  خالقة،  مرهفة،  اآذانً�  ذبت  اأ�شغيت. 

اأدق الهتزازات... ف�شمعت زقزقة ع�شفور، يحط 

على غ�شن ي�ب�ش يف جنينة اجل�معة. و�شحك�ت 

تعبة.  موجعة،  اإنه�  اأح�ش�شته�.  القريب،  الزميل 

تكدي�ش  عن  اخلنزير  هذا  يكف  مل  اإن  �ش�أ�رشخ 

قطع الثلج على رقبتي وخلف اأذيّن، وعن تفتيت 

�ش�قي!  على  اللحم  نرث  نزع  وعن  يدّي،  اأع�ش�ب 

ينزوي�ن:  زميلني  بني  لق�ء  بداية  اأتفهم  اأن�  ثم 

هو يغمزه� مقرتحً�، وهي تبت�شم موافقة. اأ�شمع 

اأقفله  حني  ال�شب�ك،  خ�شب  تراطم  بق�ي�  حتى 

يف  الع�شفور،  وا�شتغ�ثة  اأم�ش،  م�ش�ء  اخل�دم 

الظالم، حني بعرثت الأمط�ر ع�شه...

ا�شتيع�به: �شوت  اأخفقت يف  واحد  اأمر  اإمن� 

الأ�شت�ذ امل�أخوذ يف �شكب طيب حم��رشته على 

الزمالء.

ل، لن ينتهي هذا النه�ر...

جمعت اأوراقي، وح�رشته� يف امللف اجللدي 

الأ�شود، وانت�شبت اأترك الق�عة، وعيون الزمالء، 

والأ�شت�ذ، حتفر يف ظهري ثقوبً�، خيل اإيّل اأن الدم 

ظهري...  يف  الثي�ب  حتت  وي�رشي  منه�  يتقطر 

ال�ش�عة:  دق�ت  اجل�معة  فن�ء  يف  واأث�رتني 

ال�ش�د�شة ع�رشة والدقيقة اخلم�شون والث�نية...

�شيطول هذا النه�ر.

لكن، اأيبت�شم هذا الزميل يل؟ يل اأن�؟

الع�شية  هذه  برود  يف  ف�إذا  حويل،  تلفُت 

الكئيبة، تنت�شب الأ�شج�ر رطبة اجلذوع، مير به� 

وخروجهم  الق�ع�ت  اإىل  اندف�عهم  يف  الطالب 

على  نظرة  ب�إلق�ء  حتى  يهتمون،  فال  منه� 

عريه�.

وتعمد الغريب املبت�شم الحتك�ك بي. وتوقف 

اأم�مي فرحً� يهم�ش:

"ه�لو..."
واأنزلق متخفيً� بني جذوع الأ�شج�ر الرطبة، 

فع�شف بي غ�شبي، يدفعني على الطريق الع�م:

ه�لو... ه�لو... اأكره اللغة النكليزية، اأكره اأن 

اأن نوؤدي به� �شالة!  اأكره  نوؤدي به� حتية، كم� 

م� من  ع��ش يف مك�ن  الذي  ال�ش�ب،  هذا  وك�أن 

البلدان العربية، ل يتمكن من اأداء حتية بلغتن�:

هدوئي  تقطع  الكلمة  هذه  ه�لو...  ه�لو... 

ل�شت  ف�أن�  الزميل.  ذنب  لي�ش  الذنب  ببطء... 

اأنني  اأن يفهم  اأين له  �شمراء، ول�شت �شقراء. فمن 

من هن�، من لبن�ن؟

ه�لو... ه�لو... ه�...

اأطراف  على  تدق  راأ�شي  يف  العب�رة  قبعت 

الرتام  حمطة  على  فتمهلت  رتيبة  نغمة  اأجف�ين 

اأبديً�. ومل يتفهم املنتظرون  النقمة خر�شً�  اأذيق 

على  كلهم  معهم.  انتظ�ري  �شبب  الر�شيف  على 

من  الزاحف  الرتام  طلعة  يراقبون  الر�شيف 

اللوحة  اإىل  امل�شتقيم،  الطريق  يف  املنحنى، 

احلمراء والبي�ش�ء: موقف.

ك�شمك  جوفه  اإىل  وت�ش�بقوا  الرتام،  ووقف 

البع�ش  وتدىل  جب�ر.  حوت  يزدرده  �شغري 

منهم على املدخل، وت�شبثت اأيدي البع�ش الآخر 

واتك�أ  ال�شب�بيك.  على  املركزة  احلديد  بق�شب�ن 

امراأة  فت�ة. وحت�ش�ش كهل ظهر  �ش�ب على كتف 

 وجه طفلة، تراقب يد غريب تتنزه 
ّ
عطرة. وا�شفر

على �شدر اأمه�...

ال�شب�بيك، تخلفي  وا�شتغرب اجل�ثمون على 

جرجرتهم  ثم  الرم�دي.  احل�ئط  على  الك�شيح 

ال�شي�رات،  اأ�شواء  تتبعه�  وابتعدت  احل�فلة، 

 
ّ
ه� بني ح�فتي

ّ
ن�قمة على تب�طوؤ العجالت يف كر

اخلط الأجوف.

واإذا  املحطة،  على  جديد  من  الن��ش  وتوافد 

اأن� اأغو�ش... اأغو�ش... يف بحريات اأ�شواء حمراء، 

رم�ه�  ب�هرة،  ق�نية  دائرات  ت�شبه�  �شفراء، 

اأ�شح�ب ال�شي�رات فوق الدواليب.

لل�شي�رات  الطريق.  و�شط  خّطه  للرتام 

اأفت�ش  �ش�ئعة،  واأن�  اأر�شفتهم.  للن��ش  مواقفه�. 

غريبة عن مك�ين!

الب�شل.  �شفقة  بيع  ينهي  لندن  يف  الوالد 

ن�شيبي من جن�حه�: خم�شة وع�رشون األف لرية 

لبن�نية.

واأمي مع اخلي�طة يف البيت، تف�شل قم��شً� 

مورداً، لتحفظ به مق�عد غرفة اجللو�ش.

وال�شقراء على بوابة كلية البن�ت الأمريكية، 

م�جنً�،  �ش�بً�  اأذنيه�  يف  احللق  ه�شه�شة  تن�دي 

الب�كي.  ال�ش�طئ  على  نزهة  اإىل  هذا  فيدعوه� 
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يف �شي�رة �شب�ق طروب... وال�شمراء جترت وقته� 

يف  اخت�ش��شي  وعي�دة  وكت�ب،  قلم،  بني 

النظ�رات...

بال وعي،

كيف  فت�ش�ءلت:  بيتن�،  يف  نف�شي  وجدت 

و�شلت اإىل م�أواي؟

واأدركت فوراً ا�شت�شالمن� للع�دة التي ن�شبت 

الذي  احليوان  هذا  دلياًل،  ال�شحراء  يف  اجلمل 

طريق  كل  اجت�ه�ت  خميلته  يف  الع�دة  تطبع 

اإذن،  امل�شكرة،  الع�دة  هي  واحدة...  مرة  ي�شلكه 

الذي  الق�رش  �شبه  اإىل  ال�ش�رع  من  دفعتني  التي 

اأ�شكن فيه.

م�شتب�رشة،  ب�شحكة  الوالدة  وا�شتقبلتني 

اأب�دله�  فلم  ال�شب�ح...  منذ  هن�...  اخلي�طة 

ال�شكة  يجر  وهو  ب�ش�م  بي  وا�شطدم  فرحته�. 

اإىل غرفة  اأزجره. وم�شيت ب�عي�ء  احلديدية، فلم 

ف�رتبكت  "الرتيكو"...  كي�ش  ح�ملة  اجللو�ش، 

اأنفه�،  وتفرك  ف�شط�نه�،  ي�قة  ت�شلح  اخلي�طة، 

لفتة  ت�شرتق  متهيبة،  م�كنته�  على  جتمعت  ثم 

�رشيعة اإىل وجهي، من حني اإىل حني.

ومددت  املقعد،  على  ظهري،  على  انطرحت 

الأبي�ش.  الكي�ش  وفتحت  كر�شي  على   
ّ
رجلي

اأدنيت وجهي من فتحته اأراقب ال�شوف الأ�شفر 

املختبئ فيه، ثم �شككت راأ�ش �شن�رة يف القطبة 

اخليط  ولففت  الأخرى،  ال�شن�رة  على  امللتفة 

حوله، وحررته من راأ�ش الأخرى، وعدت اإىل غرز 

راأ�ش ال�شن�رة، ولف اخليط�ن. غرز... ولف...

ف�نتهى الدور الأول،

 رطوبة ابت�ش�مة طريئة، 
ّ
وتفتحت على �شفتي

 اخلي�طة، فتنحنحنت مك�نه� 
ّ
انطبعت يف عيني

تذيب كوم ال�شمت املتحجر على �شفته� و�شفتي، 

ت�ش�ألني:

"م�ذا حتيكني؟"
ف�أجبته� بلطف:

اأن�". "اأحيك كنزة يل، يل 
وعجلت تتقرب اإيل.

لكم�ل  �شهور  يلزمك  لكن  رائع.  "لونه� 
حي�كته�..."

هذه اللعينة!

قر�ش  على   14 الرقم  دق�ت  اللعينة  نبهت 

يطلق  فراح  حوا�شي،  كل  يف  واأيقظته  التلفون، 

وتقل�شت  اأع�ش�بي!  كل  يف  داميً�  �شعيقً� 

، ف�شقطت قطعة الُكم التي اأحيكه�،  ع�شالت يدَيّ

بني قدمي، وانطلقت ت�ئهة اإىل التلفون. ال�ش�عة 

الع�رشون والدقيقة اخل�م�شة والأربعون والث�نية 

والأربعون... ال�ش�عة... ال�ش�عة...

ال�شم�عة  راأ�ش  ب�رشب  ال�شعيق  اأخمدت 

اإىل  وتراجعت  عديدة،  عديدة...  مرات...  مرات... 

غرفة اجللو�ش، لت�أمرين الوالدة:

مع  ع�ش�ءك  تن�ويل  ج�هزة.  امل�ئدة  "لين�، 
اأخوتك مرة واحدة يف الأ�شبوع على الأقل. لين�، 

هل �شمعت م� اأقول؟ لين�..."

الك�تو.  من  قطعتني  اخلي�طة  تطعم  اأراه� 

يده�  يف  الب�هت  الزواج  خ�مت  تلب�ش  واأراه� 

ثروة  على  بحر�شه�  فخورة  واأراه�  الي�رشى. 

الوالد، واقت�ش�ده�، وتدبريه�: فهي تعد يف البيت 

اأغطية للمق�عد، بينم� �شيدة غريه�، يف الظروف 

اجللو�ش...  غرفة  مق�عد  �شنة  كل  تبدل  نف�شه�، 

واأراه� هزيلة اأكرث مم� يتقبل الوالد!

اأح�شل على  اأن  اأود  اأجيبه�، ف�أن�  لكنني لن 

نتيجة ملمو�شة ملرور هذا النه�ر...

وهم�شت هي يف اأذن اخلي�طة كلم�ت ت�أفف 

الأبي�ش،  الرتيكو  اأن� كي�ش  �شلوكي، وحملت  من 

اأ�شك راأ�ش ال�شن�رة... واألف  وانزويت يف غرفتي 

اخليط... ثم اأ�شحب الراأ�ش...

وتكد�ش دور فوق دور. وتت�لت الأدوار. وكرب 

كّم الكنزة ال�شفراء... ففكرت على خمدتي:

الكنزة اأن� اأ�شنعه�، اإنه� يل، اأملكه�.

اخلم�شة  ميلك  الذي  هو  وحده،  والوالد 

وع�رشين األف لرية.
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يف  ال�شغري  ال�شندوق  تدىل  حلظ�ت،  منذ 

انتب�هي  كل  فت�شبث  املح��رشات،  ق�عة  ف�ش�ء 

بطيفه الأزرق الب�هت. واأهملت النظرية الفل�شفية 

اخلمي�ش  يوم  ب�رشحه�،  الأ�شت�ذ  وعدن�  التي 

الف�ئت.

يف ت�أرجح طيف ال�شندوق بني راأ�ش الأ�شت�ذ، 

اأ�شعل وقتي رخي�شً�، يف  اأنني  وال�شقف، تلم�شت 

هذه الق�ع�ت الب�ردة. اأ�شعله؟ ل. اأن� اأفنيه لأغذي 

النهج العتيق. ال�شخ�ف�ت. الف�شل...

وكم� دخلت الق�عة، تركته� ل اأحمل ورقة، 

اأو كت�بً�، اأو قلم حرب... اإمن� تدلت يف اأ�ش�بع يدي 

املرجتفة حقيبة جلدية مغلقة على ب�شع لريات 

بجوارب  املكرورة،  جواربي  ل�شتبدال  تكفي  ل 

قدم  اأ�شحق  اأن   
ّ
علي ك�ن  الثمن.  بخ�شة  وطنية 

اأ�شيب،  لكنه  حذائي.  راأ�ش  يدو�ش  وهو  الرجل، 

اأجرة  قرو�ش،  خم�شة  من  اأكرث  ميلك  ل  مري�ش، 

الرتام. واأن� اأي�شً� ل اأملك اللريتني والن�شف ثمن 

اجلوارب. فلم�ذا ثقب يل جواربي؟

هل تكفي كلمة عفواً، تعوي�شً� عن خ�ش�رتي 

للجوارب؟

نحن اأغبي�ء، خي�ليون!

وكل هوؤلء الطالب املكد�شني على حج�رة يف 

الفن�ء، غ�شلته� اأمط�ر الليل، كل هوؤلء: حمقى!

الزميالت،  بع�ش  مع  احللقة،  من  اقرتبت 

ف�إذا اجلدال يدور بينهم عن امل�رشوع الأمريكي، 

يبدي  اأحدهم  واإذا  الأو�شط.  ال�رشق  ق�ش�ي�  حلل 

ب�نفع�ل:

ال�شحف  وهذه  م�شتعبدة.  عندن�  "ال�شحف 
القومية  على  للق�ش�ء  ال�شم  تنقل  لأنه�  جمرمة، 

العربية يف املجتمع العربي كله، وعلى الأخ�ش 

لبن�ن!"

وانتزع اآخر منه احلديث، واأكمل بحم��شة:

هي  لالأنب�ء.  الأجنبية  الوك�لت  هذه  "ثم 
انكليزية  اأك�ذيبه� بجنيه�ت  اأي�شً� ك�ذبة، تبيع 

ودولرات!"

فق�طعه ث�لث:

اأنِت..." اأي.  اأعني نحن،  "اأم� ال�شعب، 
ومد يده، ومل�ش كتفي، وت�بع.

"واأنت. واأنت... واأنت... نحن جبن�ء، �شح�ي�، 
ف�مل�رشوع علقة متت�ش دم�ءن�!"

احللقة موؤلفة من طالب ينتمون اإىل البلدان 

فيقفون  الأج�نب،  الطالب  به�  مير  العربية، 

يزمون  ثم  انكليزية،  عب�رة  �شمعوا  اإذا  حلظة 

اأطراف عيونهم، ويبتعدون، حني يحمي النق��ش 

ب�لعربية.

كل واحد من الزمالء ميثل منظمة اجتم�عية، 

اأو حزبً�، اأو اإرادة فرد م�شيطر. وانتظرت مدهو�شة، 

�ش�متة...

وب�لتف�هة،  بينهم،  ب�لوحدة  واأح�ش�شت 

وب�ل�شيق. وبداأت اأمقتهم حني حت�ش�شُت �شي�عي 

حتتوي  الروؤو�ش  فهذه  جمموعهم.  غوغ�ء  يف 

من  علين�  اأخطر  هي  دخيلة،  مغلوطة،  اأفك�راً 

�شموم امل�شتعمر.

الروؤو�ش  فتحركت  لأتكلم،  فمي  فتحت 

�شوداء. �شفراء.  ال�شم�ش: حمراء.  مل�عة يف وهج 

عتيقة. جديدة. ق�متة... وتعلقت العيون ب�شدري 

ف�إذا  بحذر،  العيون  فتفح�شت  اجلريء.  املتمرد، 

دم�ء  من  بح�ر  يف  للغرق  ت�شتعد  ج�ئعة،  كله� 

ول  ال�شرتاكية،  الفكرة  لن�رش  ل  كله�،  ال�شعوب 

لتوحيد الدول العربية حتت �شقف برمل�ن واحد، 

اجلزائر،  لتحرير  ول  فل�شطني،  ل�شرتج�ع  ول 

كم� اقرتحوا منذ هنيهة. اإمن�، وهم الآن على اأمت 

قبلة  لنيل  بع�شً�،  بع�شهم  دم�ء  ل�رشب  ا�شتعداد 

من �شفة ث�ئرة، وللم�شة نهد!

، وغمغمت:
َّ
امت�ش�شت �شفتي

"ينق�شن� الكف�ح اليج�بي".
 
ّ
�شفتي يف  وحدق  الطالب،  اأحد  ف�نتف�ش 

بع�شبية، واأج�ب:

�ش�ئب،  ال�شي��شة  يف  راأيك  اأن  "اأَوتعتقدين 
"م�ك�ش  وحمرة  "ديور"،  اأزي�ء  يف  كراأيك 

ف�كتور"، وكل الروائح، والعطور؟"

الوغد!

احللقة  عن  تبعدين  زميلة  بكف  و�شعرت 

يعتد  مل  اأنه  اأعتقد  كويتي،  ط�لب  "هو  �ش�رحة: 

�شم�ع راأي امراأة يف اأمور تخ�ش الرج�ل!"

يعت�د،  اأمتتم:  الرتام،  حمطة  على  فرتكته� 

يعت�د، حتى موتن� هن� ع�دة...

وابتدرين الرئي�ش فور و�شويل اإىل املوؤ�ش�شة، 

اآمراً:

الع�م  الأمني  الدويل  املط�ر  اإىل  "�شي�شل 
ال�شف�رة  اإىل  تواً  �شيتوجه  املتحدة،  لالأمم 

بع�ش  ب�نتزاع  عني  �شتنوبني  الأمريكية. 

الي�ش�ح�ت عن موقفه من الأحداث العربية..."

م�ذا؟ اأن� اأق�بل الأمني الع�م لالأمم املتحدة؟

لكن، كيف يعهد اإيّل مبثل هذه املهمة، دون 

اأن ي�ش�ألني اإن كنت موافقة على تنفيذه� اأم ل؟

هذه  فرديتي،  مع�ين  كل  قتلت  اأنني  اأيعتقد 

التي اأطلق عليه� ا�شم: غرور ال�شب�ب؟ ثم من ق�ل 

يف  اجلمع  �شمري  ا�شتعم�ل  عن  كففت  اأنني  له 

حديثي عن الفرد؟

واأطبقتهم�.  وعدت  لأرف�ش...   
ّ
�شفتي حركت 

على  ق�درة  اأنني  لنف�شي  اأثبت  اأن  يف  اأرغب  اأن� 

ابداء راأي يف ال�شي��شة، قدرتي على اختي�ر لون 

وتف�شيلة لثوبي.

غرفة  اإىل  اأدخلت  الأمريكية،  ال�شف�رة  ويف 

�شيقة، ي�شغله� رجل نحيل يلب�ش نظ�رتني. وبعد 

اأن رحب الرجل بقدومي ع�د اإىل مكتبه، وت�هت 

عين�ه يف عن�وين ال�شحف املكد�شة اأم�مه.

وك�ن  حرك�ته.  يف  ظ�هراً  النفع�ل  ك�ن 

يف  املق�طع،  بع�ش  حول  حمراء  دوائر  ير�شم 

رجل  ودخل  ب�نتب�ه.  يتفح�شه�  �شحيفة  كل 

اإيّل  ث�ن يحمل قدحً� من ع�شري الربتق�ل، قدمه 

ق�ئاًل:

األ يزعجك النتظ�ر". واختفى. "نرجو 
املقعد،  طرف  على  الع�شري  قدح  ركزت 

واأ�شندته بيدي. ورحت اأراقب حركة ال�ش�ئل فيه:

مل اأحلم يومً� ب�أنني �ش�أقوم بعمل �شي��شي.

اأو  فيه  خطورة  ل  ت�فهً�،  عملي  يكون  قد 

ع�شري  �ش�أ�رشب  ب�أنني  اأحلم  مل  لكنني  بطولة. 

الربتق�ل يف �شف�رة.

رفعت القدح، واأدنيته من فمي، ف�إذا رائحة 

اأع�ش�ب  وت�رشي يف  على وجهي،  تنت�رش  غريبة 

ين�شكب  اأن  ب�لقدح. خفت  يدي  ف�رجتفت  يدي... 

من  واأقرتب  اأنه�ش،  اأن  يل  وخطر  ثي�بي.  على 

وعلى  واأنفه،  راأ�شه  على  ال�ش�ئل  واأ�شب  الرجل، 

اجلرائد. ثم اأنتزع منه القلم الأحمر، واأنقر بطرفه 

احل�د على زج�ج نظ�رتيه!

وقفت... ف�نتف�ش الرجل، ورفع راأ�شه ح�نقً�، 

واأمرين بلني:

"اأرجوك اأن تتف�شلي ب�جللو�ش. وهذه بع�ش 
ال�شحف، اإن كنت �شجرة".

اأفكر:  اأن  دون  اأمر،  كم�  اجللو�ش  اإىل  وعدت 

مثاًل  اأنقر  اجللو�ش، فال  اإىل  اأعود  اأن  مل�ذا يجب 

ال�شف�رة؟ وعدت  اأغ�در  اأو  نظ�رتيه،  ب�لقلم على 

اإىل مراقبة ال�ش�ئل.

عم�  لأخربه  اإيّل،  ي�شغي  الرجل  هذا  ليت 

اإن  �ش�أخربه رغمً�  ف�أن�  الآن.  يجول يف خ�طري 

هو رف�ش الإ�شغ�ء، اأن� اأحلم...

لأنه�  اأحلم،  كلمة  ا�شتعم�ل  يل  يجوز  ل  ل! 

ت�ش�عد  اأمراً  اأو  حتقيقه،  ميكن  ل  اأمراً  تعني 

الظروف على حتقيقه. واأن� مل اأفكر يومً� ب�أمر ل 

اأ�شمن امك�نية جن�حه، ونت�ئجه، وم�شوؤولي�ته.

اأمي  �ش�أخرب  يفهمني.  لن  لأنه  اأخربه  لن  ل، 

الفرتة من حي�تي يف  �ش�أ�شجل هذه  امل�ش�ء،  يف 

اأنه�  اأمي، لأن�شى  اإىل  اأنظر  اأن  اأمي. ويكفي  ذات 

يلب�ش  الوالدة ويط�لعني على وجهه�: رجل  هي 

نظ�رتني. قدح ع�شري. دوائر حمراء. جنود على 

املدخل.

واإذا  م�رشية،  هي  ف�إذا  ال�شحيفة،  اأم�شكت 

الدوائر احلمراء تك�د اأن حت��رش ال�شفحة الأوىل 

 – الأربع  ب�شفح�ته�   – ال�شحيفة  واإذا  منه�. 

�شتيمة كربى يف وجه من يح�ولون اإفن�ءن�!

عن  فهب  م�،  اأمراً  ا�شتدرك  الرجل  وك�أن 

كر�شيه، وانتزع ال�شحيفة من يدي، وهو يتمتم: 

"معذرة! معذرة!"
وع�د اإىل الغرق يف ال�شتيمة الكربى.

فمي.  يف  الع�شري  واأفرغت  فت�ش�يقت، 

ومتنيت  الأ�شئلة،  ماليني  راأ�شي  يف  وت�ش�رعت 

اأن اأ�ش�أله �شوؤاًل واحداً. هل ب��شتط�عتي اإبداء راأي 

قيم يف ال�شي��شة، كقيمة راأيي يف تف�شيلة الثوب 

به�  األّون  التي  ال�شف�ه  حمرة  ونوع  األب�شه،  الذي 

؟
ّ
�شفتي

�ش�أ�ش�أله... و�شحكت مبرح. فذهل الرجل ذو 

النظ�رتني! وهب عن كر�شيه، وتركني يف الغرفة 

وحيدة... ثم ع�د بعد دق�ئق، ليقول:

اإىل  يح�رش  ولن  الع�م،  الأمني  بن�  "ات�شل 
ال�شف�رة".

وتفح�ش وجهي منت�رشاً، يوؤنبني:

"ك�ن عليك حم�ولة روؤيته يف املط�ر".
ك�ن يتكلم. وك�ن �شوته ينطلق من حنجرة 

خيل اإيّل اأنه� غري حنجرته! ك�نت كلم�ته تتقطر 

من فمه يف اأذين، �شل�شة. �شهلة. متت�بعة... ك�أنه� 

تفتح  "مغ�شلة" بيتن� حني  ينحدر يف  م�ء  خيط 

ب�شم�ع  وتتلذذ  احلنفي�ت،  اخل�دمة،  �شميحة، 

يتوقف  كم�  مت�مً�  توقف،  ثم  انحداره�...  نقيق 

نقيق امل�ء، بعد اأن ين�شب يف احلنفي�ت.

ومل اأمد يدي اأ�ش�فحه عند الب�ب.

اأفرغت كلم�ت الرجل ذي النظ�رتني، يف اأذن 

الرئي�ش، كم� ق�له�: حرفً�، حرفً�، وبت�شل�شل... ثم 

يرفع  فلم  وجهه،  على  ت�أثريه�  اأ�شتطلع  توقفت 

نظره عن الأوراق، و�شحك، ق�ئاًل:

"�شتنجحني يف مهمة غريه�. ل ب�أ�ش!"
هذه الـ"ل ب�أ�ش" تثريين!

على  �ش�أح�شل  اإنني  ب�أ�ش":  "ل  ك�نت  اإذا 

امل�ل يف اأول كل �شهر، ف�أن� اأريد اأن اأقوم بعمل 

ل�شت  تعني:  ك�نت  واإذا  امل�ل.  مق�بل  ملمو�ش 

كقيمة  ال�شي��شة،  يف  قيم  راأي  اإبداء  على  ق�درة 

والروائح  ف�كتور"،  "م�ك�ش  حمرة  يف  راأيي 

اأنني ق�درة.  له ولغريه،  �ش�أثبت  ف�أن�  والعطور... 

ق�درة...
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بينم� اأن� اأعرب مدخل مكتبة اجل�معة، ت�رشب 

اإىل اأذين هذا الهم�ش املتقطع، بني زميل وزميلة:

عند  الع�ش�ء  اإىل  دعوتك  لو  راأيك  "م� 
في�شل؟"

"فكرة مده�شة، رائعة".
والتفُت، لتن�شبك اأم�مي ذراع بذراع. وتنقال، 

واأن� خلفهم�، اإىل في�شل...

وانتحي� ركنً� منعزًل.

كرا�ٍش.  ثالثة  حوله�  ط�ولة،  خلف  وجل�شُت 

يف  َمن  كل  مواجهة  للب�ب،  ظهري  واأدرت 

املطعم.

اأم�  الو�شط.  يف  ف�رغة  ط�ولت  عدة  هن�ك 

الزواي�،  ويف  احل�ئط،  بجوار  الق�ئمة  الط�ولت 

في�شغله� زب�ئن من الرج�ل والن�ش�ء.

لي�ش يف املطعم امراأة واحدة جتل�ش وحيدة، 

مثلي، مغرو�شة على الكر�شي.

اأن� وحيدة.

نقلت نظري بني الكرا�شي، واحل�شور، ف�شعرت 

اإىل  اأحت�ج  اأنني  واأدركت  بتف�هتي،  جديد  من 

رفيق: اإىل رجل ي�شغل فكري ب�أمور مل يتعوده�... 

فلم�ذا ل اأدعو، مثاًل، هذا ال�ش�ب الوحيد قب�لتي 

اإىل مق��شمتي الطع�م؟ �ش�أدعوه!

لكن، واإذا امتنع، فم�ذا �شيقول عني؟

اإىل  ح�جة  يف  اأنه  ال�ش�ب،  هذا  يح�ش  اأفال 

فت�ة جتل�ش قب�لته؟ اأَولي�شت حي�ته ج�فة تطلب 

اللي�يل  هذه  ترعبه  األ  ورع�ية؟  وحبً�،  عطفً�، 

ب�أرقه�، ونق�ش�نه�، ورهبته�؟

اأظن: ل.

فهو وحيد، لأنه على الأرجح تعّمد اأن يكون 

الوعي  عن  �شيتيه  اأقل،  اأو  �ش�عة،  وبعد  وحيداً. 

غ�رقً� يف فرا�ش معطر، والغرفة م�ش�ءة ب�شمعة 

النوافذ،  على  م�شدلة  احلمراء  وال�شت�ئر  �ش�حبة، 

والب�ب حمكم الإغالق... ثم يفيق من تيهه، حني 

اإىل غرفته،  يود، ل حني يتعب املنهل... ويرجع 

والن��ش،  بريوت،  جوانب  يف  ي�شحك  وال�شب�ح 

اإىل  الأر�شفة،  على  يزحفون  الن��ش،  من  العم�ل 

م�ش�نعهم، واحل�ر�ش الليلي يخبئ ال�شف�رة يف 

جيب �شرتته العلوي.

يرجع.

فال ي�شتجوبه اأحد: اأين كنت؟ م�ذا فعلت؟

اإذا  اأن� التي لن تفقد وعيه� ب�أي ثمن،  واأن�، 

ط�لعتني  م�ش�ء،  الث�منة  يف  البيت  اإىل  رجعت 

اأين  العيون:  يف  حمفورة  ال�شتنك�ر  عالم�ت 

كنت؟ م�ذا فعلت؟

م�شغول  وهو  �شيج�رة،  يدخن  الوحيد  هذا 

راقبته  حزبية...  نزعة  ذات  جريدة  بقراءة  عني 

دق�ئق وت�ش�ءلت:

هل ينتمي هو اإىل هذا احلزب؟ اأميالأ احلزب 

فراغ حي�ته؟

�شحكت.

اجلديد،  الأمريكي  وامل�رشوع  فراغ،  فكلمة 

اأث�رت تعليق�ت لذعة يف اأكرث الأو�ش�ط، عندن�، 

واإذا كلمة فراغ وحده� ك�فية لت�شوير م�ش�كلن� 

عن  فج�أة  وكففت  اخلطرة.  الدولية  ال�شي��شية 

ال�شحك، لتت�شمر عين�ي على الكر�شيني الف�رغني، 

وغ�شبت:

هذان الكر�شي�ن يهزءان بي. اإنهم� ي�شحك�ن 

اأن�  فهل  بي،  يت�ش�وي�  اأن  يح�ولن  اإنهم�  اأي�شً�. 

كر�شي؟

هل اأن� كر�شي؟

للكرا�شي.  مبج�ل�شتي  كر�شي،  ب�أنني  اأ�شعر 

اأع�ش�ء  من  ع�شو  كل  �ش�أحرك  كر�شيً�.  ل�شت  ل، 

ج�شدي بحركة اختي�رية، حركة ل تنجح الكر�شي 

يف القي�م به�.

على  املتكلم  �شوت  فكفَّ  ذراعي،  رفعت 

و�شفعتني  نك�ته.  �رشد  عن  املج�ورة  الط�ولة 

الرجل  وجه  غمرت  ثم  ق��شية،  بنظرة  رفيقته 

ب�عتزاز، ت�شجعه على اإهم�يل، ومت�بعة حديثه... 

ووقفت اأن�، وحملت الكر�شيني، ون�شبتهم� بجوار 

ط�ولة خ�وية، وعدت اإىل م�ئدتي.

طع�مي  فيه�  اأتن�ول  الأوىل  املرة  فهذه 

مل  اليوم  اإىل  ف�أن�  بيتن�.  م�ئدة  غري  م�ئدة  على 

األبِّ مع الع�ئلة دعوة اإىل وليمة، لأنني ل اأحتمل 

اإليه�، وهم ميدحون هذا ال�شنف،  منظر الداعني 

اأو ي�رشون على ال�شتزادة من ذاك... وهم اأخرياً 

يدر�شون كل احلرك�ت وكل ال�شكن�ت.

زواي�  يف   ،
ّ
بعيني "الكر�شون"،  عن  فت�شت 

املطعم، ف�إذا هو منهمك بتح�شري م�ئدة لط�لبني 

من  ث�نية  جرعة  ف�أفرغت  وعدت،  اأمريكيني. 

مل  غريب،  طعم  ال�ش�ئط  لهذا  فمي.  يف  ال�ش�ي 

اأتذوق هذا الطعم لل�ش�ي، يف بيتن�؟

للكو�شى،  كم�  لل�ش�ي،  البيت،  يف  عندن� 

امل�آكل،  اأنواع  لكل  للفواكه،  للمربي�ت،  لالأرز، 

طعم واحد!

ذلك.  اكت�شفت  التي  البيت  يف  الوحيدة  اأن� 

اأتن�ول احللوي�ت  وتغ�شب والدتي، تغ�شب حني 

�شحنً�  اأ�شتعمل  حني  احل�ش�ء؛  قبل  الف�كهة  اأو 

على  املوجودة  الأنواع  كل  فيه  اأ�شب  واحداً 

امل�ئدة، واأم�شغ لقمة من هذا النوع، ولقمة من 

قليلة  نهمة  اأنني  تظن  لأنه�  والدتي،  تثور  ذاك! 

الأدب، ل! ل، لأن لكل اأنواع امل�آكل، عندن�، طعمً� 

واحداً!

اأن  اإل  م�شكينة والدتي! ل تعرف من احلي�ة 

ت�ش�رك الرجل فرا�شه، وتطهو له الطع�م، وتربي 

له الأولد.

اأتلم�ش  كنت  مهمته�.  يف  ب�رعة  والوالدة 

املتقطع  �شحكه�  يف  هذه،  مهنته�  يف  تفوقه� 

ال�شدر،  املك�شوفة  اأثوابه�  ويف  امللح،  املط�لب، 

احل��رشة عن ثدييه�.

منه�!  يثري قريف  والدتي،  اللحم، حلم  منظر 

اإنه� اأنثى. اإنه� م�شدر عط�ء. اإنه� ينبوع يتدفق، 

لي�شب  عميقة،  وا�شعة  كثرية،  جم�ٍر  تلزمه 

فيه�...

ذلك،  اأح�ش  اللي�يل.  اأكرث  يف  والدتي  حترم 

مزاجه�  ويف  املذبوح.  احليواين،  �شحكه�  يف 

املتعكر.

ول يتعكر مزاجه�، وينح�رش ثوبه�، ويتقطع 

الأرز  ي�شعط  حني  بل  فقط،  حترم  حني  �شحكه� 

اأحدن�.  ي�ش�ك�شه�  وحني  "�شميحة"،  يدي  بني 

واحد  عن�رش  ر  تعُكّ اأن  نف�شيته�،  يف  والغريب 

لإث�رة  يكفي  الثالثة  �شخ�شيته�  عن��رش  من 

العن��رش الب�قية!

لعط�ئه�  فر�شة  اأمي  يل  تتيح  لو  اأمتنى 

لو  لكنني  فيه�.  وملن�ق�شته�  الن�ش�ئح،  بع�ش 

ومل�  ودن�ءتي  وق�حتي  يل  غفرت  مل�  فعلت، 

�شدقت اأنني مل اأع�ش حي�ة الأخذ والعط�ء.

التي  ال�شورية،  زميلتي  اأن  ت�شدق  لن  ل! 

ال�ش�بعة  يف  وك�نت  �شنوات،  ثالث  منذ  تزوجت 

يغت�شبه�  كيف   
ّ
علي ق�شت  عمره�،  من  ع�رشة 

للم�ش�ركة.  يدعوه�  اأن  دون  ليلة،  كل  زوجه� 

دون اأن ينب�ش بكلمة. دون اأن مينح قبلة... هكذا، 

يغت�شبه� ك�أنه� جيفة يعبث به�، ثم يرميه� على 

ال�رشير ويغ�در الغرفة... فتتقي�أ كل ليلة، بج�نب 

ال�رشير، على ح�فة ال�شب�ك... وم� ي�أتي ال�شب�ح، 

حتى تن�شى الليل، يف حت�شري طع�م طفلته�!

انتهيت من تن�ول الع�ش�ء.

واأح�ش�شت بن�شوة، وب�رتواء، وبحرارة ه�دئة 

املطعم.  فرتكت  اأفك�ري،  ت�شرّي  م�شطربة  ثم 

وع�دت ت�شتيقظ على الر�شيف املبتهج، ح�جتي 

اآن�ش  انت�ش�ب ق�مة رجل تعلو على ق�متي،  اإىل 

بذراع،  ذراعي  اأي�شً�  اأن�  ف�أ�شبك  وا�شتب�رش،  به� 

البطيء،  زحفي  بجل  اخلطى،  تي�هة  واأمتخطر 

راأ�شي يف  واأرمي  الطرق�ت.  الدامي، وحدي على 

�شدره.  على  املخيف،  ال�شقع،  اله�ئج،  امل�ش�ء 

واأقطر يف �شمعه، مغم�شة العينني، كل م� يرهق 

 املجهدتني، وج�شمي النحيل، الي�نع... 
ّ
بريق عيني

فيكر�ش يل هو كل عطفه، وي�ش�عدين على اإيج�د 

خ�ش�ئ�شي: �رشقية اأم غربية؟ جميلة اأم قبيحة؟ 

اأ�شلح لبداء راأي قيم يف ال�شي��شة اأم ل؟ ط�لبة 

يف اجل�معة، اأم زائرة؟ ونهجر هذه الأمكنة التي 

وبلدان  ف�شيحة،  اأر�ش  اإىل  لن�ش�فر  فيه�،  ولدن� 

اأهل الأر�ش  اإىل  اآث�ره� ونتعرف  جمهولة، نزور 

كلهم.

على  يتدىل  �شجرة  بغ�شن  راأ�شي  وا�شطدم 

دم�ء  خط  عليه�  و�ش�ل  جبهتي،  فخد�ش  جدار، 

رفيع. اأخف�شت راأ�شي، وم�شحت الدم مبنديلي، ثم 

اأكملت �شريي اإىل البيت...

و�شلت اإىل �ش�رعن� يف الث�منة والربع، عرفت 

الوقت من املذي�ع، ويف دك�ن ب�ئع حليب، يعلن 

انته�ء ن�رشة الأخب�ر امل�ش�ئية الأوىل.

�ش�رعن� مقفر والليل ه�دئ. واأن� اأ�شمع وقع 

خطواتي يف مداخل البن�ي�ت، فلهذا اطم�أننُت يف 

�شريي واكت�شفت يف العتمة اأوراقً� بي�ش�ء، تتن�ثر 

على الر�شيف. ففكرت:

الزب�ل بعد قليل ليجمعه�، ويقذفه�  �شي�أتي 

هذه  اأجمع  ل  مل�ذا  العميق.  البحر  مي�ه  يف 

الأوراق واأفت�ش فيه� عن اإن�ش�ن؟

ملفوفة  بي�ش�ء  ورقة  والتقت  انحنيت، 

�شحكت،  ب�شقة!  فيه�:  ف�إذا  فتحته�،  ب�إحك�م. 

اأنيق.  مهذب:  اإن�ش�ن  هي  الب�شقة  هذه  ومتتمت: 

ابن ع�ئلة... لكنه كذاب.

اجلر�ش  على  واتك�أت  بحذر،  ال�شلم  ت�شلقت 

بيدي. وانتظرت.

املطبخ.  يف  زج�جية  اأواٍن  ارتط�م  �شمعت 

ف�لهم�ش�ت.  الزاجر.  والدي  ف�شوت  ف��شتغ�ثة. 

فدندنة احلذاء اجلديد. فو�شو�شة الب�ب وهو يفتح: 

ثم راأيت وجه اأمي ال�ش�خر، املهدد:

"لتتف�شل جاللتك!"
رحبت بي والدتي ترحيبه� مبلكة. وتف�شلُت، 

حتية...  اأرمي  اأن  دون  كملكة،  الراأ�ش  رافعة 

ف�أ�رشعت ت�شحبني بثي�بي، وتوقفني اآمرة:

ال�ش�لون.  اإىل  تدخلي  ل  �شيوف،  "عندن� 
ن�ئمة  اأنت  ن�ئمة،  ب�أنك  ف�أجبت  عنك،  �ش�ألوا 

األي�ش كذلك؟"

اأن� ن�ئمة، ويف يقظتي؟

اأمي بله�ء، ولن اأ�شوه يقظتي، كم� لن اأ�شوه 

يقظة؟  ت�ش�وي  ن�ئمة،  اآخر:  بلون  معطفي  لون 

واأ�شفر، ي�ش�وي اأزرق؟ ل...

على  ووقفت  ورك�شت،  يده�،  من  متل�شت 

�ش�ألوا  الذين  هم  من  لأرى  ال�ش�لون  ب�ب  عتبة 

عني، واإن ك�نوا يت�ش�وون والكذبة التي ابتدعته� 

اأمي... ف�إذا هم جريانن� اليهود!

و�شهقت اليهودية العجوز:

"ه�.. ه� هي.. هل.."
م�شكلة..  األف  راأ�شي  ويف  ن�شيت،  "ن�شيت.. 

ك�نت يف اجل�معة.."
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، واأدرت 
ّ
مل اأتفوه بحرف واحد، هززت كتفي

هم�ش�ت  فت�ش�قطت  رجلي،  وحركت  ظهري، 

اليهودية احل�شن�ء ت�شتجوب ال�شقراء:

يف  البيت  اإىل  يو�شله�  فتى  له�  "األي�ش 
امل�ش�ء؟"

متقطعة،  ب�شحكة  حي�ءه�  اأختي  ف�بتلعت 

وتبعتني اإىل غرفتي!

- 11 -

وجمدت  املوؤ�ش�شة،  يف  مقعدي  عن  نه�شت 

بع�شه�  اأ�ش�بعي  ع�رشت  ثم  الغرفة،  و�شط 

على  متدحرجً�  الف�شي  خ�متي  فت�شلل  ببع�ش، 

الأر�ش.

ت�شلل اخل�مت من اأ�شبعي وخيل اإيّل اأن ثي�بي 

فمي.  وات�شع  ج�شدي.  عن  تت�ش�قط  اأي�شً�  هي 

.
ّ
وكربت الدائرت�ن ال�شوداوان حول عيني

اأن� تعبة.

ال�شغرية،  املكتبة  عن  كتبي  انت�شلت 

وو�شعت كت�بني على املقعد الأول، ودفرتاً وقلم 

القرد يف  احلرب على املقعد الآخر. ولونت عيني 

�شورة الروزن�مة ب�لقلم الأحمر. واأدرت التلفون 

من  واحداً  زج�جً�  وفتحت  الي�رشى.  اجلهة  اإىل 

الكوب  من  م�ء،  القهوة  قدح  ومالأت  الن�فذة. 

اأخفي  ج�شدي  غري  يبق  ومل  ال�شميك...  الزج�جي 

و�شعرت  املن�شدة.  خلف  املتحرك،  الكر�شي  به 

 من جديد.
ّ
ب�رتي�ح حني جل�شت واأغم�شت عيني

ثم فتحت عيني وتفح�شت م� حويل، ك�أنني 

اأرى هذه الغرفة للمرة الأوىل.

زحفت اإىل الن�فذة، واأزحت عنه� ال�شت�ر ف�إذا 

خ�دمة البيت املق�بل تن�رش الغ�شيل على ال�شطح 

النظر يف ج�شده� املرتهل،  اأمعنت  بخفة ف�ئقة. 

وت�ش�ءلت:

الذي  الغليظ  اجل�شد  هذا  ي�شتهي  رجل  اأي 

والدي  وفكرت:  واحلم�رة؟  البقرة  كج�شد  ي�شخر 

ي�شتهي الأج�ش�د املرتهلة!

اإزاء  وانت�شبت  الن�فذة  عن  تراجعت  ثم 

زج�جه� اأتفح�ش �شورة ج�شدي املنعك�شة عليه، 

ف�إذا ج�شدي نحيل، نحيل جداً. و�شفت�ي ب�هتت�ن 

ب�أ�ش�بعي  حت�ش�شتهم�  مرجتفت�ن...  مليئت�ن 

مقعدي  اإىل  ورجعت   
ّ
عيني وفركُت  املتجلدة، 

اأفكر:

اأخلق ج�شدي ليحي� ت�فهً� كغريه من الأج�ش�د: 

يفنى  ثم  ومُينح...  وي�شتوحى.  وي�شتث�ر.  فُيمدح. 

ك�أنه مل يتنعم يومً�، وي�شتوحى، ومينح؟

ارمت�ء هذا اجل�شد يف املوؤ�ش�شة مهماًل يربهن 

على اأنني هن� ك�ملن�شدة، ك�لكر�شي، ك�لط�ولة. 

�ش�أ�شتبدل  املك�ن  هذا  اأغ�در  حني  واأنني 

املن�شدة  ت�شتبدل  كم�  مت�مً�  غريي،  "بواحدة" 
غريه�،  بكر�شي  والكر�شي  غريه�،  مبن�شدة 

والدواة بدواة غريه�... فلن اأترك اأي نق�ش. ولن 

اأعرقل اأية حركة.

ويح الرئي�ش الذي يعتقد اأنني اأداة!

فهو ي�شتخدمن� كلن� ك�لأدوات... �ش�أواجهه...

ودفعت الب�ب بذراعي.

اأن�  ل.  مت�شجعة.  كنت  لأنني  لأ  دفعته... 

خ�ئفة!

ف�أعود  خ�رجً�،  الرئي�ش  يرميني  اأن  اأخ�ف 

اإىل قيد والدي واإىل ترك اجل�معة، واإىل التجوال 

يف �شوارع الع��شمة.

اأن� خ�ئفة، لأنني اأدرك نتيجة خ�ش�مي مع 

الرئي�ش. ولهذا، قبل اأن اأدفع الب�ب، مل اأكن اأعلم 

اأنه غري مقفل!

وخلق،  بهدوء  ال�شغري  راأ�شه  الرئي�ش  واأدار 

عينيه  يف  ابت�ش�مة  الدبلوم��شية،  بطريقته 

ثورتي.  وخمدت  غ�شبي  فتال�شى  الرباقتني، 

وخلقت مثله طريقة دبلوم��شية للغ�شب، ف�أمرته 

بوق�حة:

"اأمعن النظر يف وجهي!"
ف��شفر وجهه، ثم ابت�شم، رمب� لأنه تعود. اأَومل 

يتعود �شم�ع هذا الأمر من امراأة؟ ومد رقبته، مد 

وجهه كله، ل ليحدق، بل لي�رشق بعينيه وجهي 

املنت�شب اأم�مه ث�ئراً. �ش�ألته:

اأنني غبية؟" "اأيف وجهي م� يدل على 
ورددت  �ش�متً�  وظل  م�شتغربً�،  راأ�شه  فهز 

ب�إعي�ء:

"م� معنى جلو�شي يف مكتب اأنيق؟ م� قيمة 
اأية واحدة غريي  اأعمله؟ ب��شتط�عة  الذي  العمل 

ك�لب�قي�ت،  ل�شت  اأن�  به.  اأقوم  م�  مبثل  القي�م 

اأريد األ اأكون ك�أي اإن�ش�ن اآخر..."

كربت ابت�ش�مته.

ال�ش�مت  الرجل  من  ل  خ�ئفة،  زلت  ل  واأن� 

�شفعني!  اإذا  ل�شفعه  م�شتعدة  ف�أن�  ل،  املحدق. 

لتحطيم املقعد على راأ�شه وقتله اإذا حتداين! اإمن� 

خ�ئفة من الت�رشد يف �شوارع بريوت...

ومر اأم�مي خي�يل الهزيل، وهو يزحف رويداً 

على الر�شيف. والوقت لياًل. والن��ش يهرولون اإىل 

بيوتهم يحملون لف�ئف وزهوراً وجرائد. وال�شبح 

مبح�ذاتهم،  ال�شري  متف�ديً�  ويزحف...  يزحف... 

لأنه يتعمد اأن يالحظ كل من يراه، اأنه يحي�. هذه 

هي هواية ال�شبح: اأن يح�ش الن��ش بوجوده.

الرئي�ش، فتحركت�...  يدي  الهتم�م على  بدا 

وزاد خويف. وطنطن يف اأذيّن دوي خميف، وبدت 

– اذهبي!  – كله� عين�ه  اأم�مي ماليني العيون 

اذهبي!

اأاأذهب حني يطردين؟ واأتوجه تواً اإىل البيت، 

ال�شعيد، لي�شفق فرحً�،  النب�أ  ف�أق�ش على والدي 

موا�شيً�...  واعداً،  �رشيري  ح�فة  على  ويجل�ش 

ولت�أتي والدتي، والعطر يفوح من خيوط ثي�به�، 

وتزف  الب�ردتني...  ب�شفتيه�  جبهتي  فتلم�ش 

حر�شي  �شديق�تهم�،  كل  اإىل  وال�شمراء  ال�شقراء 

اأخرياً على كرامة الع�ئلة؟

اأذيّن  و�شددت  ف�أ�رشعت  الطنطنة،  تع�لت 

هو  فرتك  املقعد.  على  وا�شرتحت  ب�أ�ش�بعي، 

بحرف  يتفوه  اأن  دون  اأم�مي  ووقف  مقعده، 

واحد.

�شكن الدوي يف راأ�شي، ومرت دق�ئق وجوم 

وهو منت�شب اأم�مي اأخر�ش، واأن� اأع�لج الأجوبة 

اأج�زف يف  التي �شيحطمني به�. ورفعت نظري 

حتمل �رشر هيج�نه، ف�إذا نظراته معلقة ب�ش�قي 

ال�ش�ق  على  ثوبي  التف�ف  اه� 
ّ
عَر التي  الي�رشى 

ال�ش�ق،  له  اأقطع  اأن  عنده�  فوددت  اليمنى، 

واأح�رشه� بني م�آقيه، لي�شيل دمه� يف فمه، من 

العروق املذبوحة.

لكنه تكلم:

"هل عندك بعد م� تقولينه؟"
حركت راأ�شي اأن ل. ف�ش�ألني من جديد:

"من هو الرئي�ش، ومن من� املوظف؟"
�شجعتني  �ش�خرة،  حمرتمة،  لطيفة،  لهجته 

على الإج�بة:

اإن�ش�ن..." اإن�ش�ن واأنت  اأن�  "الآن، 
فق�طعني �ش�حكً�:

التي  اأنت  امل�ش�واة،  مببداأ  اأنت  "اأتوؤمنني 
حتية،  تلقي  ل  لهم:  تكرتث  فال  بزمالئه�  متر 

حيوان�ت  زمالءك  ك�أن  حديث،  يف  ت�ش�رك  ل 

تنه�ش حلمك..."

بريق  ويف  خطوات،  مني  ف�قرتب  ارتعدت، 

عينيه �شفقة وعلى فمه عب�رات اأبوية، ويف يده 

حني مل�ش يدي قوة وموؤا�ش�ة، واأمرين:

"اإذهبي..."
لكنه  بي.  الغرفة  ودارت  وجهي،  ف��شفر 

ت�بع:

"اإذهبي مل�ش�ورة الطبيب، لعلك "حممومة". 
اأفك�رك هذه غري طبيعية، �شببه� طغي�ن احلمى. 

ثقي بي، �ش�أهيء لك م�شتقباًل جميداً".

اأيكون الرئي�ش بدوره حممومً�؟

وبو�شوح اأفهمته:

"لكن، لكنني ل�شت مري�شة".
واأو�شلني  كتفي،  على  يربت  وهو  ف�شحك، 

اإىل الب�ب، ومتنى يل ليلة هنيئة.

ال�شي�رات  اأ�شواء  يل  لحت  ال�ش�رع،  ويف 

الليل، ك�أنه� عيون كوا�رش  خميفة يف بداية هذا 

يف  واأكرث  اأكرث  ف�لت�شقت  فري�شته�،  عن  تفت�ش 

يف  واأح�ش�شت  الر�شيف،  على  البن�ي�ت  جدر 

يف  وب�شعف  ه�ئل،  بدوار  اجل�معة  اإىل  �شريي 

.
ّ
، وبنريان ت�شطرم يف عيني

ّ
رجلي

الأفق  يوم، يف  ال�شم�ش، كل  �شقوط  يخيفني 

البعيد. وترعبني الأ�شب�ح التي يغر�شه� الليل يف 

كل زاوية، وعلى اجلدر، ويف العيون. وح�ولت مرة 

اأن اأق�وم خويف، فرتكت نور غرفتي م�ش�ء طوال 

الليل. ويف اليوم الث�ين ف�ج�أت ج�رن� يته�م�ش 

املرتهلة.  اجل�رة  منزل  مدخل  على  والدي،  مع 

"لين�،  اإىل فرا�شي نبهتني الوالدة:  اآوي  اأن  وقبل 

اأطفئي ال�شوء يف غرفتك قبل رق�دك".

الدر�ش.  ق�عة  اإىل  و�شلت  الظالم،  رهبة  يف 

ف�إذا بع�ش الزمالء قد ت�أخروا عن موعد الدر�ش. 

�رشف  يف  واأخفقت  ب�ملق�عد،  عين�ي  فتعلقت 

عب�رات  ل�شتيع�ب  و�ش�رعت  عنه�،  انتب�هي 

الأ�شت�ذ. عبثً�، ف�ملق�عد الف�رغة تعذبني.

املق�عد ف�رغة.

وكيف  املطعم،  يف  الكر�شيني  تذكرت 

اأنه�ش،  اأن  يل  وخطر  ط�ولتي.  عن  اأبعدتهم� 

اأن  ا�شتح�شنت  ثم  ن�ظري  املق�عد عن  كل  واأبعد 

اأ�ش�أل زميلة جتل�ش اأم�مي:

"األ تزعجك هذه املق�عد الف�رغة؟"
�شفته�  وقلبت  ببالهة،  وجهي  يف  فتمعنت 

ال�شفلى، جتيب:

هذه  املق�عد؟  بفراغ  تعنني  م�ذا  اأدري  "ل 
جم�دات ل قيمة له�".

وع�دت اإىل اإ�شغ�ئه�.

كله  ج�شده�  تفح�شت  غريب.  ك�ئن  ك�أنه� 

و�شممت على اكت�ش�ف م� يجول يف ب�له�. ليتني 

اأك�رش عظ�م راأ�شه�، ف�ش�ألته�:

"اإذا كنت ج�ل�شة، وحولك كر�شي�ن ف�رغ�ن، 
فم�ذا تفعلني؟"

جوابه�  يل  وكتبت  ب�هم�ل،  كتفيه�  هزت 

على بط�قة دعوة ملح��رشة �شت�شمعه� يف ق�عة 

ال�ش�د�شة  مت�م  يف  اللبن�نية،  الندوة  حم��رشات 

والن�شف: ل �شيء.

ل �شيء،

حتل  املقت�شبة،  ال�شغرية،  الكلمة  هذه  ك�أن 

ب�أي  تثنيه�  لن  كلمة  �شيء،  ل  خطرية.  م�شكلة 

ثمن عن فهم كلم�ت الأ�شت�ذ الغ�لية. ف�أخربته� 

الكر�شيني عن ط�ولتي يف املقهى،  اأبعدت  كيف 

وت�أنيب،  �شذر  بنظرات  يرميني  والأ�شت�ذ 

ف�شهقت...

 
ّ
علي وان�شّبت  الكالم،  عن  الأ�شت�ذ  وتوقف 

العيون م�شتطلعة واعتذرت الزميلة، وت�ش�غلت اأن� 
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بت�شفيف اأوراقي، يف ملف جلدي اأ�شود، وفكرت:

ب�لنق�ش�ن؟  هذه  ت�شعر  ل  كيف  "كيف؟ 
ب�حلرية؟ ب�لقلق؟"

والن�شف، رمى  اخل�م�شة  ال�ش�عة  ويف مت�م 

م�ش�معن�.  يف  كلمته  حروف  من  جزءاً  الأ�شت�ذ 

وابتلع الق�شم الآخر ليكون على ح�ش�ب حم��رشة 

الثالث�ء الق�دمة.

وهرولت الزميلة الن�شيطة اإىل الندوة لتكت�شب 

جملدات  تختزن  التي  الروؤو�ش  من  اأوفر  معرفة 

دفع�ت  على  فتبيعه�  واأمريك�...  الغرب  مكتب�ت 

من املوؤ�ش�ش�ت الثق�فية عندن�.

مطعم  يف  مرة  �ش�دفت  اأنني  يل  وخطر 

يزدردون  العربية،  اجلزيرة  من  طالبً�  اجل�معة 

ويتن�ق�شون  وال�شكني،  ب�ل�شوكة  طع�مهم 

هذه  �شتدوم  متى  اإىل  ففكرت:  ب�لنكليزية، 

ال�شبغة الأمريكية عليهم؟

و�شحبت ج�شدي من الق�عة.

والعمق  الطول  متن�هية  ل  �ش�ع�ت  اأم�مي 

 اأن اأقفز حواجز �شعبة، 
ّ
والرح�بة والغمو�ش. علي

متعددة، لألتقي بفرا�شي. ف�أن�، م� دمت اأطمح اإىل 

 اأن اأعي�ش ع�مل املكتبة، 
ّ
الو�شول اإىل الفرا�ش، علي

�ش�م، وع�مل درج�ت  العم  ال�ش�رع، وع�مل  وع�مل 

بيتن�، وع�مل الطبخ يف بيتن�، وال�ش�لون، واملمر 

ال�ش��شع... واأخرياً ع�مل �رشيري املوح�ش.
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