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هدخل
"هبب أف نسعى وراء اغبب حيثما كاف اغبب حىت لو كلفنا ذلك

ساعات وأايما وأسابيع من اإلحباط واغبزف ،ألنو منذ اللحظة اليت
ننطلق فيها سعيا وراء اغبب ينطلق ىو أيضا ؼبالقاتنا"

الروائي الربازيلي /ابولو كويلّو.

"أينما يتواجد الحُب تتواجد الحياة"
غاندي
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إهداء عام
إىل قصيدة" :ىل عندؾ شك؟"
للراحل اػبالد /نزار قبَّاين.
َّ
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شكر خاص
إىل الصديقات الغاليات اللواٌب سانبن مسانبة ال تنسى
القراء:
يف انتشار رواية" :ىل تسمح يل أف أحبك؟" بُت ّ

"أهرية قاسن ..حنان سعيد العيسي ..ساهيت
املاجد ..سلوى حسن"
مع ؿببيت،،
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قبل البدايت

أقالما
معظم األدابء العرب وبملوف على كواىل قلوهبم
ً
مثخنة ابألحزاف ،وأصحاب األقالـ اؼبثخنة ابألحزاف ال
يهمهم إقباز نصوص "عبقرية" ،أو أعماالً "ال يشق ؽبا غبار"

يف عامل األدب الروائي ،بل كل ما يعنيهم ىو إطالؽ سراح

بعض أحالمهم الصغَتة على الورؽ ليسًتوبوا من عبء
تضخمها يف صدورىم ،ؿبولينها بلغتهم البنفسجية الشهية
إىل عواطف قادرة على إسعاد قرائها وملء أرواحهم
أبحاسيس لذيذة ال يفهمها اؼبعقدين نفسيًا وال اؼبًتبصُت
للهجوـ.

5

فؤلجل أحالمي ،وألجل قرائي اؼبفعمُت دبثل تلك األحالـ
فقط أطلقت ىذا النص ،أما ما عداىم فبن يطالبوف كل
كاتب أو مؤلف دبا يشبو االعتذار أو الشعور ابلذنب
وأتنيب الضمَت على كل ما يكتُب ألهنم يروف غَت ما يرى؛

فليس ألذواقهم العويصة ىنا مكاف .ىذه ليست "رواية
رائعة" ترضي أذواؽ ُؿبًتيف الكتابة ،بل ؾبرد كالـ يف اغبُب
الذي فقدانه وفقدان أنفسنا بفقده ،ؾبرد حكاية يستطيع أف
يفهمها القارئ البسيط الذي أعتربه صديقي اغبقيقي،
ورىاين األكرب.
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( )1
عاما من الشوؽ وراء امرأة واحدة ،أف
أف يركض قلبك حافيًا عشرين ً
تفكر هبا ،ربلم هبا ،تتنفسها وىي بعيدة عنك ،ترى وجهها يف شروؽ
الشمس ،وبزوغ القمر ،وصفحات اؼبرااي ،وتراه يف صحن طعامك

وكوب شرابك وبصمات أصابعك ،تسمع صوهتا يف كل أصوات
الناس ،وخرير اؼبياه ،وىديل البالبل ،وصرير أقالمك على كل ورقة

تكتبها ،وتشم رائحتها يف كل نسمة معطرة تداعب أنفك حىت وإف

كانت يف أقصى مشرؽ األرض وأنت يف أقصى مغرهبا .أف تراىق،
وتكرب ،وتنضج ،وتتجاوز منتصف الثالثينات من عمرؾ ،وترى

كثَتا من الناس واؼبواقف واألحداث
وتسمع وتشاىد وذبرب
ً
واألشياء واألماكن حىت التخمة وصوالً إىل اؼبلل ،وتظل رغم كل
ىذا ،غَت قاد ٍر على نسياهنا أو التحرر من ىيمنة حضورىا الكثيف
يف روحك وكل خالاي كيانك ..إف مل يكن كل ىذا حبًا فماذا
تسميو؟
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قصَتا وغبيتك طويلة ،وقد تسميو
قد تسميو فس ًقا إف كاف ثوبك
ً
شا إف كنت من ذوي اغبواجب اؼبعقودة والنظرات النارية ،أو
طي ً

تسميو سخ ًفا إف كنت فبن يتقدموف حشود اؽباتفُت بشعارات
جنوان
اؼبطالبة ابلعدالة واؼبساواة يف أكرب شوارع اؼبدينة ،أو تسميو ً

كامالً إف كنت فبن ال يستمتعوف بغَت عد أوراقهم النقدية عشرين
حادا إف كنت فبن ال
ساعة يف اليوـ ،أو تسميو اضطر ًااب ىرمونيًا ً
يفهموف غَت لغة فئراف التجارب اؼبعملية ،أو تسميو ما شئت ًأاي من

كنت وكيفما كنت ،فرأيك ال يهمٍت ،وما تظنو عٍت ال يهمٍت ،ألنك

من أعلى رأسك حىت أدىن قدميك ال هتمٍت مثلما ىي هتمٍت ،ومثلما
رأيها وحده الذي يعنيٍت ،ومثلما كل ٍ
نفس من أنفاسها يوازي خفقة
من خفقات قليب.

كررت على مسامع ج ّدىا رغبيت يف عقد أواصر حياٌب حبياة
البارحة
ُ
حفيدتو إىل األبد ،انتظرت عودتو من اعبامع بعد صالة العشاء ٍ
بقلب
مرتعش ،و ٍ
كلمات أنساىا كلما حاولت حفظها مرة بعد مرة ،ويف

زاوية الشارع اؼبضاء دبصابيح ليلية خجولة استجمعت شجاعيت وكل
خربٌب يف احًتاـ كبار السن ،وضبطت صوٌب على ألطف نغمة ذبمع
بُت الدؼء واالحًتاـ بينما أهني عرض طليب اؼبتلعثم:
 -وأان مستع ٌد لتلبية كل شروطكم اي عم.
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ثبّت عصاه يف األرض ؿباوالً رفع ظهره احملدودب بصعوبةٍ ،ب قاؿ:

طلبت مٍت ما تبقى
 أنت أعز على نفسي من أوالدي ،ولوَ
ط
من عمري لوىبتك إايه بال شبن .لكن الزواج مشرو ٌ
بقبوؽبا ،وسبق أف أخربتك بردىا يف اؼبرتُت اؼباضيتُت.

كدت أهنار منتحبًا على قدميو وأقبلهما بتوسل كي يفعل شيئًا
ٌ
ألجلي ،لكنٍت سبالكت نفسي كي ال هتتز صورة "الرجل" اليت يظنها،
ٍ
بصوت يبؤله الرجاء:
وقلت
ُ
 أعرؼ ،لكنٍت أرجوؾ أف تنقل ؽبا طليب مرة اثلثة ،وإف كافؽبا شروط سأحققها كلها ،أما إف كاف شبة أسباب ذبعلها
تظن أنٍت ال أصلح ؽبا؛ فسأبذؿ ما بوسعي إلصالحها.
نظر يل نظرة مل يستطع ـبزوف خربات أعواـ حياٌب اؼباضية ترصبتهاٍ ،ب
ٍ
بصوت فيو نكهة بدت يل خليطًا من الشفقة واجملاملة:
قاؿ
خَت إف شاء هللا ،غ ًدا يصلك ردىا يف مثل ىذه الساعة.
ٌ
اعبواب يف الليلة التالية متف ًقا مع
كنت خائ ًفا ،خائ ًفا ج ًدا ،وجاء
ُ
ُ
توقعات خويف ،ودوف مربرات أو تفاسَت تفتح انفذة من نوافذ األمل
مبكرا كي أانـ وأنسى كل شيء ..لكن
أماـ أمنييت .لذت بفراشي ً
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وشعرت أنٍت شخصُت؛
الربد تسلل إىل لباع عظامي رغم البطانيتُت،
ُ

شخص فبد ٌد على السرير بعينُت جاحظتُت وأنفاس رتيبة مسموعة،
ٌ
واآلخر ُوبلّق بعي ًدا يف زمنُت وعاؼبُت آخرين؛ عاملٌ تركض فيو "جنّات"
بعينيها الضاحكتُت اؼبفعمتُت ابلتحدي ،وعامل تتكدس فيو كل

األوجاع اليت أعيشها ،وكل الناس الذين أعرفهم وأسبٌت القفز من

عاؼبهم اؼبكتظ ابلسخف والراتبة واؼبلل إىل عاؼبها "ىي" ،حيث
األشواؽ ،والغموض ،واعبناف اؼبستحيلة اليت ال يعرؼ طريقها
ـبلوؽ.

( )2
تويف والدي عندما كاف يف الثامنة والستُت من عمره ،ورغم أف

عالقتنا الروحية مل تكن وطيدة؛ إال أنٍت كنت أحًتـ مقدرتو على
اغبياة كل تلك السنُت دوف أف يُقدـ على االنتحار للتخلص من
ٍ
وأشخاص
راتبة اغبياة اليت تُكرر نفسها مع أحداث تكرر نفسها
أحياان يغالبٍت الظن أبنو مل
يُكرروف أنفسهم ألكثر من نصف قرف.
ً
يفكر ابالنتحار ألنو كاف من فصيلة كائنات حية أدىن من مستوى

الكائن البشري! أقوؿ ىذا كي أذبنب اعتبارؾ إايي ول ًدا عاقًا
جاح ًدا معدوـ اإلنسانية واألخالؽ والضمَت إذا اعًتفت لك أبنٍت
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أعتربه من فصيلة اػبنازير ،إذ مل ي ُكن بوسعي غَت اعتباره أقل من أف

سواي وأان أراه يتزوج ٍب يطلق ،يتزوج ٍب يطلق ،يتزوج ٍب
يكوف إ ً
نساان ً
يُطلق  ،ألف الدين والقانوف يف ىذا البلد يبنعانو عن اعبمع اؼبُعلن بُت

أكثر من أربع ُمضطَهدات ،أو أربع غبيات ،أو أربع نعاج بشرية يف
ٍ
كبَتا يزين ببنات الناس
عاىرا ً
وقت واحد .كاف من وجهة نظري ً
يسمونو عقد قراف ٍب
ً
ؾباان كل ليلة ربت ستار ح ٍرب على ورؽ ّ
يتخلص منهن بعد بضع ٍ
كػ
لياؿ أو شهوٍر من استعماؽبن
"مراحيض" خاصة يبؤل أحواضها مرات ومرات بنجاستو ٍب يًتكها

ويرحل ،وكاف كل شيء من اغبياة يف عيٍت أمي ىببو ويبوت مع كل
ليلة من ليايل ىذا "الزان" تذبح عصبًا من أعصاب كرامة زوجتو
يتيما قبل أف أكمل عامي الثاين عشر.
األوىل اليت صرت بوفاهتا ً

أسرهتا اغبمراء
تلك الدعارة اليت كاف اغباج "حسُت" يتقلب على ّ
وربولو إىل
كل ليلة ربت ستار قوانُت رظبية تستهًت بروحانية الدين ّ

حارس للفسق والرذيلة بدؿ أف يكوف حاميًا للفضيلة ،وراعيًا
مسيطرا عليها؛ جعلت حياٌب
للنزوات الشيطانية بدالً عن أف يكوف
ً
وحياة بقية البنات واألبناء الذين جاؤوا إىل اغبياة الدنيا يف ساعة من

دائما
ساعات شبقو اعبنسي الطائش أشد تعقي ًدا من اؼبوت .كنّا ً
جائعُت إىل اغبناف ،جائعُت إىل اغبُب ،جائعُت إىل اإلحساس ابألماف،
جائعُت إىل ٍ
أب يظلل بدؼء وجوده معنا يف بيت واحد كل ليلة،
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وليس عابر سري ٍر ال ىم لو إال الدقائق اليت يقضيها بُت فخذي
والدتنا كل بضع ٍ
لياؿ ..جائعُت إىل اىتماـ أـ قوية الروح ،متوازنة
نفسيًا ومكتفية عاطفيًا ،وليس حطاـ أنثى فقدت ما تبقى من
إحساسها إبنسانيتها ربت وطأة الفقر اؼبادي واغبرماف العاطفي

والشعور ابلنبذ واالحتقار واإلنباؿ .ىذا اعبوع أكل من طفوليت
كثَتا وأكل من مراىقيت أكثر .ال أذكر ليلة مل تطرؽ فيها الكوابيس
ً
أبواب نومي قبل أف أبلغ عامي اػبامس عشر ،وال أذكر أنٍت نلت

يف اؼبدرسة درجة تزيد على "مقبوؿ" ،وال أذكر صبلة واحدة استطعت
أف أكملها دوف أتأتة ،وال أذكر أف ول ًدا من بُت زمالء دراسيت مد يل
يد الصداقة مقابل كل أولئك الذين يبدوف أيديهم وأقدامهم لضريب

مستقوين بضعفي وخجلي اللذاف يغذايف شهوات العنف والسخرية

فيهم ،لكنٍت أذكر جي ًدا كيف امتدت يل تلك اليد الطفولية الناعمة

ذات السوار البنفسجي لتساعدين على النهوض من خليط الوحل

والدـ والبصاؽ والغبار يف شارع بيتنا وأان أتضور أؼبًا بعد أف انلت
رفساهتم من رأسي وصدري وأسفل بطٍت .مزيج من الشعور ابلربد
واػبجل واالمتناف والرغبة يف االختفاء الذي ىيمن على ضعف
غبظيت .كانت يدىا دافئة ،ورائحتها تشبو رائحة غيمة يف مواسم
شكرا ومل أستطع ،ومن بُت ضباب الدموع اليت
اؼبطرُ .
أردت أف أقوؿ ً

حبستها كي ال أفصح عن بقااي طفوليت رأيت الضفَتة الكستنائية
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الطويلة سبضي خبطوات فراشة لتدخل بيت جَتاننا اؼبقابل وتغلق

الباب هبدوء.

فشل ذىٍت يف ذباىل صورهتا خالؿ األايـ التالية .كنت أريد
االقًتاب منها ،التحدث معها ،تربير موقفي ؽبا ،أقوؿ أي شيء
أحياان وقت ذىاهبا إىل
يقلب صورٌب من الضعف إىل القوة .انتظرت ً

اباب من أبواب
ابدئ
اؼبدرسة أللقي التحية عليها ً
حوارا يفتح ً
ً
الصداقة ،لكن تسارع نبضات قليب وجفاؼ ريقي وخجلي من
التحدث مع اآلخرين كاف يدفعٍت ػبسارة وقت االنتظار الذي بذلتو

دائما شيء
واؼبسارعة ابؽبرب كي ال تكتشف وجودي .كاف فيها ً
ـبتلف ،إشعاع ـبتلف ،رائحة ـبتلفة ال يبكن أف يشمها األنف ،بل
تستنشق الروح شفرهتا السرية فتعجز عن ترصبة غموضها ،قوة

وسحرا
داخلية ىائلة تضفي جاذبية على قشرهتا اػبارجية الضعيفة ،
ً
يستحيل الفكاؾ من إغرائو .ذاؾ الشيء اؼبختلف ،الذي مل أصادفو
يف امرأة أخرى قبلها وال بعدىا كاف يضاعف فضويل ويدفعٍت

ؼبراقبتها أكثر ،ودبرور األايـ غدت تلك اؼبراقبة السرية ىواية اثلثة
بعد القراءة والرسم ابلرصاص ،وعندما اكتشفت أهنا تًتدد على

اؼبكتبة اليت أتردد عليها يف الشارع العاـ اؼبمتد إىل آخر اغبي الذي
نقطن فيو  .تضاعف السحر ،وغدت تلك اؼبراقبة ىواييت األوىل،

وبدأ إحساس ـبتلف يف داخلي يتربعمٍ ،ب يتضخم ،يبد يده إىل
روحي بنعومة ليمسك بيدىا  ،ويسافر هبا إىل عامل أبعد وأعمق،
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عاما كامالً كل يوـ ،وذبعل من الرجل
وهبعلها مع كل رحلة تكرب ً
الذي يسكنٍت مزهبًا بُت شيخ ذباوز التسعُت ،وطفل مل يبلغ التاسعة!

( )3
كنت أعلق معطفي على اؼبشجب عندما فتح "طالؿ" ابب اؼبكتب

وسأؿ بلهجة عجولة:

 -ىل أهنيت اإلحصائية اليت طلبها طويل العمر؟

قلت دوف أف ألتفت:

 وعليكم السالـ ورضبة هللا وبركاتو! -وعليك اللعنة أيها اجملنوف! ىل أقبزت اإلحصائية؟

ومددت هبا يدي إليو ،فقاؿ وىو يلقي
أخرجت ملزمة أوراؽ مطبوعة
ُ
ُ
نظرة سريعة على صفحاهتا بعد أف جلس على اؼبقعد اؼبقابل ؼبكتيب:

 لو تسمع كالمي وتتخلى عن عنادؾ! شخص دبثلاجتهادؾ كاف إبمكانو ربويل الًتاب يف حسابو اؼبصريف إىل
ذىب.
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 تعٍت أف أوسع دائرة اؼبنافقُت ابالنضماـ إليها؟ ليس نفاقًا ،بل مراعاة للمصلحة العامة. مراعاة للمصلحة العامة  ،أـ مراعاة ؼبزاج ٍرجل واحد يتلذذ
برؤيتكم تتصرفوف أمامو كالعبيد؟
أدىن رأسو مٍت فوؽ اؼبكتب ٍب قاؿ بصوت أقرب إىل اؽبمس:

 كلنا ىنا عبيد ،أان ،وأنت ،واآلخروف ..كلنا ما دمنا نعملمن الصباح حىت اؼبساء ربت مظلة اػبوؼ من يوـ قبد فيو
أبواب ىذا اؼبكاف موصدة يف وجو حاجتنا للطعاـ،
والشراب ،والتأمُت الصحي ،واؼبظهر الذي يعتربه اجملتمع
"مقبوالً" ،الفرؽ بيننا أف ىناؾ عبد يعرؼ كيف يبتص أكرب

قد ٍر فبكن من شبن عبوديتو ،وعبد تذوي أايمو ربت رضبة
أج ٍر شهري يشبو الصدقة.
دافعت عن مبدئي قائالً:
ُ
 على اؼبرء أف وبفظ ماء وجو كرامتو مهما كاف الثمن..أطلق قهقهة قصَتة مفتعلة قبل أف يقوؿ:
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عرؼ يل معٌت الكرامة؟
 كرامة؟! ما ىي الكرامة؟ أرجوؾ ّىل تستطيع اآلنسة "كرامة" دفع فواتَت الكهرابء اليت
أجدىا ربت ابب شقيت آخر كل شهر؟ أـ ستتفضل علي
السيدة "كرامة" بدفع تكاليف مدرسة ابنيت بداية كل
ٍ
فصل دراسي؟ الكرامة ىذه األايـ ىي زوجة الدينار وأـ
الدرىم ،وامتالكها ؼبن ال يبلكهما ؾبرد ٍ
وىم كبَت.
 كل يوـ أشعر أنك هتاجر إىل عامل أبعد بكثَت عن العاملمعا قبل أعواـ.
الذي كنا ننسج على أرضو أحالمنا ً
صحيحا ،وردبا تكوف أنت الذي الزلت
 ردبا يكوف ما تقولوً
قابعا يف مكانك على مقعد انتظار ؿبطة اؼباضي ابنتظار

فرصة مل تصل يف قطار اغباضر ولن تصل يف قطار
اؼبستقبل .أما أان فقد تعلمت من خيباٌب يف اغبياة أف
الواقع ال يبكنو أف يكوف جبماؿ األحالـ ،أو حىت جبماؿ
األفالـ ،ألننا مهما أدينا أدواران ابجتهاد وإتقاف يف فيلم
حياتنا سنجد أنفسنا أماـ فبثلُت آخرين يفسدوف حبكة
القصة بغباء ردود أفعاؽبم ورداءة أدائهم ،وأماـ ـبرجُت
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تتحكم أمزجتهم اػباصة يف اختيار أدوار البطولة اليت قد
وبرمونك منها رغم اجتهادؾ وموىبتك  ،ويقدموهنا ؼبمثلُت
إرضاء للعالقات الشخصية،
عديبي االجتهاد واؼبوىبة
ً
تصرفاتك ورقة راحبة عبيوهبم
وأماـ منتجُت إف مل تكن ّ
فسيوقفوف سبويلهم ؼبشاىد الفيلم ،وتنتهي أنت بكل

أحالمك يف مزبلة الكائنات "منتهية الصالحية" وفق
مواصفات ومقاييس العصر والزماف.
قاطعو رنُت ىاتفو احملموؿ بنغمة أغنية" :كثر هللا ألف خَتؾ" فسارع

ابلرد ُمرحبًا:

 أىالً أىالً اي طويل العمر ...نعم نعم ..اإلحصائية جاىزةوستكوف على مكتب سيادة سكرتَتكم اػباص خالؿ
دقيقتُت ..أكيد أكيد...

كاف صوتو يتقازـ مع كل خطوة ىبطوىا خارج اؼبكتب ،وغوصي يف
حبر أفكاري يغدو أعمق فأعمق .قد يكوف "طالؿ" على حق ،بل
إنٍت يف أوقات كثَتة أظن أف كل اآلخرين على حق بينما أعيش

بينهم كمجنوف ىادئ هبهلوف جنونو .ال أدري كيف استطاع ىو
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ربقيق معادلة أراىا شبو مستحيلة التحقق معي رغم أننا جاراف ورفيقا

طفولة واحدة! كيف استطاع اعبمع بُت شخصيتُت يصعب أف هبتمعا
يف ذات ٍ
رجل واحد :شخصية الرجل اؼبثقف الذي يراقب اجملتمع من

أعلى ٍ
جبل شاىق ،وشخصية رجل الشارع السفيو الذي قد ال يتورع
عن غرز إبرة ـبدر يف قلب ضمَته كلما احتاج إىل ذلك دوف تفك ٍَت

مضطرا ،ردبا لو مل أكن قد غرقت يف حب "جنّات"
طويل! ردبا كاف
ً

وسقطت يف فخ زواج عشوائي تلبية لرغبة والدٌب مثلما حدث لو
لصارت مبادئي يف اغبياة نسخة أخرى من مبادئو ،وأولوايٌب يف زورؽ
الصراع للبقاء على قيد اغبياة مثل أولوايتو ،لكن ما داـ زورقي غَت

زورقو؛ يكفيٍت االستئناس برفقتو يف حبر اغبياة الواحد ،ويكفيٍت أنو
من القالئل الذين أشعر معهم ابلتسلية حُت أحتاجها ،وابلراحة

واألماف يف كل وقت .ويكفي أنو رغم اختالؼ مبادئنا ووجهات
أنظاران يف مواقف كثَتة  ،يطرح وجهة نظره فقط دوف إصرار على
تغيَت أفكاري وأفعايل كما وباوؿ معظم الناس الذين يعيشوف يف

تصور ؽبم أف كل من ال يتفق مع ما اعتادوه
شرنقة ضيقة من أوىاـ ّ
البد من السعي لتغيَته ؛ وفق الصورة اليت يف أذىاهنم  ،وربويلو إىل
مسخ ُمكرر يُشبههم ،ويؤكد ؽبم أهنم على حق.

قاطعا حبل أفكاري ليقوؿ:
عاد عماد ً
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 ال تنس االستعداد غبضور حفل زفاؼ حفيد طويل العمرصبيعا ىناؾ قبل العاشرة مساءً .
الليلة ،هبب أف نكوف ً

( )4
يف التاسعة والربع كانت سيارة عماد تسابق الزمن للوصوؿ بنا إىل

صالة أفراح "اؽبيليتوف" .قلت لو وأان أحاوؿ تثبيت حزاـ األماف:
 -ال أطيق حضور مثل تلك األماكن.

الرجل يُريد أف
 أعرؼ أنك تكره األماكن اؼبزدضبة ،لكن ُيشعر بقيمتو ُمضاعفة ،وىذا ال يكوف إال حبضور أكرب ٍ
كم
من اغباضرين يف ىذا الزفاؼ.

صباحا حىت اػبامسة مساءً ،
 إنو يشًتي وقتنا من الثامنةً
ؾباان كي يشعر –
ليس من اؼبعقوؿ أف هنبو ليلة عطلتنا ً
سيادتو -بقيمتو أكثر!
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 ال تتذاكى ..األرقاـ البشرية مثلنا ال وبق ؽبا التذاكي ..لوُكنّا ح ًقا أذكياء لكنّا كبن مكانو ،مبلك مثل فبتلكاتو ،ومبلي
شروطنا على حفنة أرقاـ اتفهة تقبّل أقدامنا مقابل عملها
لدينا.
دخلنا قاعة األفراح  ،وبدأان توزيع االبتسامات وعبارات اؼبُجاملة
الكاذبة ببذخ  .صحفيوف كثَتوف  ،ومصوروف يصعب ع ّدىم ،

ومطرب من أولئك الذين ال وبيوف ليلة أبقل من نصف مليوف دوالر.
ٌ
قاؿ عماد وكبن مبؤل طبقينا أبصناؼ مل نذؽ مثلها يف حياتنا من
السفرة اؼبفتوحة:

 احرص على االبتساـ معظم الوقت كي تبدو يف صورةالئقة حُت يطالع طويل العمر صور الزفاؼ على صفحات
ؾبلّة "ليالينا" وقناة "مسااي".

وقبل أف أفتح فمي للرد  ،وجدت طبقي يقع من يدي إثر اصطدامي
برج ٍل ذي شع ٍر رمادي وبدلة سوداء أنيقة ،فهتف عماد بلهفة:
ُ
 دكتور صاحل! ال أصدؽ نظري!! أان من أشد اؼبعجبُتبربانؾبك.
وأردؼ بعد أف التفت يل:
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 الدكتور صاحل اؼباجد ،اػببَت يف "علم الثراء" ومق ّدـ برانمج"السرنديب".
للرجل كفي وأان أقوؿ اببتسامة مهذبة:
ُ
مددت ُ
تشرفنا اي دكتور.
ّ

مد يده وقاؿ بنربة اعتذار:

 -آسف ج ًدا على ما حدث لطبق طعامك بسبيب.

قاؿ عماد بسرعة :

يعوضنا وهبعلنا نساؿبك إال تناولك العشاء معنا
 ال اعتذار ّعلى طاولة واحدة.

جلسنا حوؿ طاولة مستديرة يف منتصف القاعة ،فوجو عماد حديثو
للدكتور:

أتصور أنك قد ربضر مثل ىذه اؼبناسبات اؼبكتظة
 مل أكن ّكثَتا عن مشاغلك
ابلناس اي دكتور ،السيما وأنٍت ظبعت ً
اليت ال تنتهي ،وولعك ابلتأمل يف األماكن اؽبادئة!

ابتسم الدكتور ابتسامة صغَتة قبل أف يعلق:
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 ابلفعل ،أان أفضل األماكن اػبالية من التلوث الضوضائيوالتلوث الطاقي .جلوس اإلنساف يف أماكن مزدضبة
أبشخاص ال يعرفهم ومل يسبق لو انتقاؤىم بعناية شديد
اػبطر على صحة اإلنساف وطاقتو ،لكن ابؼبقابل اعبلوس
يف مكاف يزدحم ابلناجحُت واألثرايء والسعداء ىو أقصر
طريق لضرب موعد مع اغبظ والسعادة.
نظر يل عماد نظرة ظف ٍر وىو يقوؿ:

 -أمل أقُل لك أف "من جاور السعي ُد يسعد" ؟!

التفت إىل الدكتور وسألت:
ُ

 -ماذا كنت تعٍت ابلتلوث الطاقي اي دكتور؟

مسح شفتيو دبنديل أنيق قبل أف هبيب بلطف:

كوان عبثيًا ،بل كوف مبٍت
 إف الكوف الذي نعيش فيو ليس ًوتسَته قوانُت اثبتة تؤدي إىل
وفق حساابت شديدة الدقةّ ،
نتائج حتمية ال يبكن أف تتغَت ما مل تتغَت األسباب اؼبؤدية
إليها ..ومن القوانُت اليت هبهلها كثَت من البشر أننا نتحرؾ
اؼبتغَتة ،وىذه
دائما يف ؿبيط من الذبذابت ذات السرعات ّ
ً
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الذبذابت تتحكم حبظنا وحياتنا ،بنجاحنا وسعادتنا
وتعاستنا ،وحُت نسمح للذبذابت اليت تنطلق من اؽباالت
اؼبريضة احمليطة ابلبائسُت والسلبيُت والفاشلُت واألاننيُت
ابخًتاؽ ىاالتنا اػباصة دوف حدود فذاؾ يعٍت أننا فتحنا
أبواب حياتنا على مصراعيها لدخوؿ اؼبرض والبؤس والفقر
والتعاسة إليها ،وغالبًا ما وبدث ذلك عن جهل أو قصور
يف اؼبعرفة.
قواي وؽبجة جذابة ساحرة جعلتٍت أقوؿ ابنبهار:
كاف للرجل
حضورا ً
ً
علي اي دكتور!
 ما تقولو يبدو جدي ًدا و ًكبَتا ّ

 كثَتوف يُسارعوف برفض كل فكرة جديدة ،لذا شبة جبهةقوية من اؼبعارضُت لنظرية الذبذابت وأتثَتىا على العامل
الواقعي لكل ـبلوؽ ،لكن اإلنساف اغبقيقي؛ أعٍت اإلنساف
روحا تواقة للمعرفة ابستمرار ال يبكن
اؼبتجدد الذي يبلك ً
أف ينفي صحة شيء قبل ذبربتو.
قاؿ عماد:

 -ظبعت أنك تُقدـ دورات تدريبية خاصة جبمع الثروة؟
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 ال ،أان اآلف ال أقدـ أي دورات تدريبية صباعية أواستشارات شخصية ،لكن يف مركز "اإلنساف اعبديد" الذي
دربوف أكفاء يُقدموف برامج تدريبية لصنع
أديره ىناؾ ُم ّ
الثروة ،وجذب شريك اغبياة اؼبالئم ،والتشايف الذاٌب.
سألت بنربة شك ودىشة:

 -جذب شريك اغبياة؟

أجاب بثقة:

 نعم ،لدينا متخصصُت يف تدريب الشخص على ربقيق مايسمى "التوافق الذبذيب" بُت شخصيتو  ،وشخصية أفضل
احتماؿ فبكن لشريك حياتو.

قلت بشيء من األمل:

 ىل تعٍت أنو يبكننا هبذه الطريقة جعل شخص نعرفو راغبًايف الزواج بنا؟

ضا:
لكنو أحبطٍت حُت أومأ برأسو راف ً
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 كبن لسنا سحرة أو مشعوذين والعياذ ابهلل ،كبن نساعدالشخص فقط على جذب شريك اغبياة الذي يالئمو دوف
معُت.
توقعات مسبقة تتعلق بشخص ّ
ٍب أخرج من جيبو بطاقة أعماؿ ذىبيّة اللوف وم ّدىا بيده اليمٌت
قائالً:
 يبكنك زايرة اؼبوقع اإللكًتوين ؼبركزان إذا رغبت يف اؼبزيدمن التفاصيل ،وإذا وجدت ما يثَت اىتمامك أكثر يبكنك
حجز موعد مع أحد اؼبتخصصُت يف اجملاؿ الذي قد يثَت
اىتمامك.
عندىا اقًتب من طاولتنا رجل فبتلئ القواـ يلمع يف اعبيب األمامي
فاخرا ،وىتف بسرور:
لبدلتو الكحلية ً
قلما فضيًا ً

 دكتور صاحل! كنت ابنتظارؾ حملادثتك يف مسألة شديدةاألنبية .ىل تسمح يل بدقائق من وقتك؟

استسلم الدكتور لذراع الرجل اليت أطبقت على معصمو ،وهنض معو
مستأذان بتهذيب .نبس عماد يف أذين:
ً
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 ىذا ىو رجل األعماؿ خالد عمراف .أسهم شركة اغبديدكبَتا لفت اىتماـ
والصلب اليت يبلكها حققت
ً
ارتفاعا ً
ؾبلة "فوركس" العاؼبية.
 وما عالقتو ابلدكتور صاحل؟رشف رشفة من الكأس الزجاجي الذي بيده قبل أف هبيب:

 ال أعرؼ ..ردبا يتعلق األمر أبف الناجحُت وببوف صداقةالناجحُت ،وردبا يريده يف استشارة تتعلق بتنمية ثروتو.
ىؤالء األثرايء أذكياء  ،ويعرفوف معلومات ال نعرفها ،
ويُتقنوف استغالؽبا بعناية لتحقيق أىدافهم الكربى.

رمقتو بنظرة متسائلة وأان أمضغ آخر قطعة فراولة بقيت يف صحٍت،
متحفزا:
فسألٍت
ً
 -ماذا؟

 كنت اسأؿ نفسي من أين أتٌب بكل ىذه اؼبعلومات عنكل ىؤالء الناس.
تنهد وىو يبسح شفتيو دبنديلوٍ ،ب قاؿ كمن يعًتؼ ٍ
هبم كثَتاً:
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 كل شخص منا يبلك حلمو اػباص ،وأان أكرب أحالمي أفثراي ج ًدا ج ًدا .أف أملك ماالً ال يبلك مثلو
ثرايً ..
أكوف ً
شخص غَتي ،وؽبذا أسعى وراء صبع اؼبعلومات عن
ٌ
األثرايء لعل ىذا يساعدين للوصوؿ إىل ما وصلوا إليو.

سألتو يف طريق عودتنا بعد مغادرتنا حفل الزفاؼ:
ثراي إىل ىذا اغبد؟
 ؼباذا تريد أف تصَت ًتضاحك قبل أف هبيب بلهجة ساخرة:
عريب قدًنٌ ال أذكر اظبو سألوه مثل ىذا السؤاؿ
 شبة ٌشاعر ٌ
فأجاهبم:
"اي ليت يل ألف دينا ٍر موجهةٌ **
فلس فالّ ِ
س
وأف حظّي منهاُ :
قلت يتبعٍت **
قالوا :فما لك منها؟ُ ..
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هبا ،ومن أجلها ،اغبمقى من النّ ِ
اس !"
ٍ
ضحكة طويلة ؾبنونة يشق صداىا ظالـ الليل،
معا يف
وانطلقنا ً
ويشهد على عبثية واقعنا الذي يبحث عن مرفأ يف عامل األمنيات.

( )5

مل أنتظر على ابب شقة أخيت "فريدة" أكثر من دقيقتُت .فتحت يل
الباب ابنتها بثوب البيت الفضفاض وكتاب اؼبدرسة الذي آتكلت
أطرافو وعلى وجهها ابتسامة مرىقة ..سألتها بلطف:

 ما أخبار الرسم اي سوسن؟ ىل ابتكرت شخصيات كرتونيةجديدة؟
تنهدت قبل أف ذبيب:

 كيف يبكنٍت أف أرسم شيئًا أو أف أفكر ابلرسم حىت ؾبردتفكَت وكلهم وباصروننا ابلدروس والواجبات؟ أنت ىو
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الشخص الوحيد الذي يسألٍت عن الشيء الذي أحبو بدؿ
تكرار األسئلة اػبالدة ذاهتا :ما أخبار اؼبدرسة؟ كيف
حالك مع الرايضيات؟ ىل أنت مستعدة المتحاانت
الثانوية العامة؟ دروس ..دروس ..دروس ..امتحاانت..
امتحاانت ..امتحاانت ..واجبات ..واجبات ..واجبات
من بداية الصباح وحىت انتقالنا إىل سريران يف اؼبساء ..أشعر
أنٍت إنسانة آلية وليس إنسانة من دـ وقلب وروح!
قلت مواسيًا:
 ال أبس اي عزيزٌب ،كل األوقات السيئة مهما بدت طويلةال بد وأف تغرب  ،ونسًتيح منها.
 ال أعرؼ اي خايل ..األمر يبدو ؽبم شديد األنبية لكنٍتأعتربه فبالً وبال قيمة ،أان أكره الفرع العلمي وندمت على
دخولو كي ال يقوؿ عٍت الناس أنٍت غبية ،وأكره
ؾبموعا يوفر يل مقع ًدا
الرايضيات والكيمياء ،والدٌب تريد
ً

يف كلية الطب بينما ال أحلم بغَت مقعد صغَت يف معهد
الفنوف اعبميلة ألغدو رسامة عظيمة.
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قاطعتنا والدهتا قائلة بصوت حازـ وىي تضع أمامي صينية عليها

فنجانُت وإبريق شاي:

 -سوسن ..اذىيب إلكماؿ مذاكرتك يف غرفتك.

قلت ؽبا بعد أف أغلقت سوسن الباب وراءىا:
كثَتا اي خَتية.
 -تقسُت عليها ً

 ىذا ؼبصلحتها ،إهنا صغَتة وال تعرؼ ح ًقا ما ينفعها. وما الذي ينفعها؟كبَتا يؤىلها لدخوؿ كلية الطب.
 أف ذبتهد لتناؿً
ؾبموعا ً
 ٍب ماذا؟ تصبح طبيبة! ؼباذا؟ ترفع رأسنا ورأس عائلتنا. تريدينها أف ربقق أحالمك أنت ألجل مصلحتك أنت ،وليس ألجل مصلحتها ىي إذف!

30

 ما ىذا الذي تقوؿ؟ أقوؿ لك اغبقيقة اليت ال تعرفينها عن نفسك وال يعرفهامعظم اآلابء واألمهات عن أنفسهم؛ وىي أهنم يريدوف من
أبنائهم أف يكونوا نسخة جديدة ؿبسنة منهم ،نسخة
تتحمل أعباء النجاح يف كل ما فشلوا ىم يف ربقيقو،
وربقق كل ما حلموا أبف يكونوا عليو كي ال يتضاعف
شعورىم ابلفشل اؼبرّكب.
رمقتٍت بنظرة انرية وقالت:
 اغبقيقة أنٍت أريدىا أف تعيش يف الواقع بعي ًدا عن عاملاألوىاـ اليت تزينها ؽبا مراىقتها ،مثلما أدعو هللا أف يهديك
ويشفيك من مراىقتك اؼبتأخرة اليت ال شفاء منها إال بزوجة
هتبط بك من ظباوات اعبنوف واألوىاـ إىل أرض العقالء.
افتعلت نربة الذعة يف ؿباولة إلحراجها وأان أقوؿ:
 -تتهربُت من قضيتنا األساسية كاؼبعتاد!
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 بل أنت الذي تتعمد التهرب كلما أدران دفة اغبديث كبوخطبة أو زواج ..اليوـ أحملت يل جارتنا أـ عبد هللا أف
الناس يف منطقتنا يعتربوف الرجل الذي يبلغ عمرؾ دوف
عاجزا أو شاذًا جنسيًا..
زواج ً .
قلت بنربة ساخرة:

 يبدو أهنا ذبس النبض كي ربكم خطتها الغتصايب ..لنأخرج بعد اليوـ من البيت إال ومعي ؿبرـ!
 إهنا يف عمر والدتك! الشذوذ ال عمر لو! ما داـ األمر كذلك فما رأيك أف أخطبها لك ونوفق بُترأسيكما ابغبالؿ؟
عمن
 إذا كنت ستؤدين دور "اػبطّابة" ؽبذه اؼبخلوقة فاحبثي ّتوفقُت بُت مؤخرتو ومؤخرهتا ابغبالؿ ،ألهنا بال رأس أصالً!

ضربت ضربيت القاضية وكسبت اؼبعركة ،لكنها ردت ٍ
بدـ
ظننت أنٍت
ُ
ابرد وع ٍ
ُت وقحة:
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 وماذا عن مؤخرتك أنت؟ أال تريد أف توفق بينها وبُتغَتىا ابغبالؿ ككل خلق هللا؟
 أان فبن يفكروف برؤوسهم وليس دبؤخراهتم كمعظم الناس يفىذا البلد.
 إذف ما ىي شروطك يف الرأس الذي يريد رأسك االتفاؽمعو ابغبالؿ؟
وضعت فنجاف الشاي على
نظرت يف عينيها غبظة بصمت..
ُ
اؼبنضدة ..وألقيت كلماٌب بثقة:
 -رأس "جنّات" بنت أيب أضبد.

حدجتٍت بنظرة توبيخ وىتفت:
 -مرة أخرى!

 وللمرة اؼبليوف إف تطلّب األمر. أمل ىبلق هللا على ىذه األرض غَتىا؟ -إف مل يرتبط مصَتي دبصَتىا فال أريد أف يرتبط بغَتىا.
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حاولت أف تلطف من حدة ؽبجتها وىي تقوؿ:

 إىل مىت ستظل وحي ًدا ابنتظار ىذه اؼبغرورة اؼبُعقدة؟ دعنا نبحثلك عن ابنة حالؿ تعتٍت بك قبل فوات األواف.
 ال يفوت أواين إال إذا تزوجت "جنّات" بغَتي. سبق وأف رفضت طبسة خاطبُت غَتؾ ،وفسخت عقد قراهنابواحد!
 -أضبد هللا الذي أزاحهم عن طريقي!

اقًتبت مٍت أكثر وقالت بلهجة انعمة:

 ما رأيك بػ "سلمى" بنت أيب صابر؟ بيضاء ،شعرىا انعموطويل ،تتقن الطبخ والنفخ والغسل واعبلي  ،وفوؽ ىذا مل
تكمل عامها الثامن عشر؟
 ومن قاؿ أنٍت أريد موظفة عندي ،أو عبدة ،أو خادمة ،أوإنسانة آلية سبت برؾبتها وفق مقاييس العرض والطلب؟
أريد إنسانة أتزوجها لتكملٍت وأكملها ،تشبهٍت وأشبهها،
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رببٍت وأحبها ،وليس " ُدمية" منسوجة وفق مقاييس الذوؽ
النمطي العاـ!

 إذف ما رأيك بػ "أمينة" بنت...قاطعتها حبدة  ...خرجت عن حدود سيطرٌب:
 ال أريد إال جنّات ،أري ُد أف أعتٍت أان جبنّات ،وأرعى جنّات،وأليب طلبات جنّات ،وأعيش حىت اؼبوت مع جنّات.
شهقت ضاربة على صدرىا وىتفت:
مسحور هبا وربتاج إىل من يفك حباؿ ىذا السحر.
 الشك أنكٌ
افرا شيئًا من تعاسيت وقلت:
تنهدت ز ً

 ليتها ح ًقا سحرتٍت ،لو كانت كذلك لقبلت الزواج يب منذأعواـ.

قالت بصوت يرفع راية االستسالـ:
يوما على عنادؾ ،وترضخ للعيش مثل كل الناس.
 -ستندـ ً
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رف ىاتفها فانتهزت فرصة خروجها من الغرفة للرد على اؼبتصل كي
أغادر شقتها بصمت ..ال أشك يف ؿببتها يل ،ومل أشك غبظة يف

تفهمو أنٍت أري ُد أف
ُحسن نيتيها ذباه مستقبلي ،لكن ما ال يبكنها ّ
أخوض ذبربيت اػباصة يف اغبياة وفق ما أؤمن أان بو ال ما يؤمن بو أو
وربملت
يعتقده اآلخروف" .خَتية" ُولدت قبلي بتسع سنوات ّ
مسؤولية أموميت بعد وفاة والدٌب ،لكٍت ال أستطيع أف أعيش مثل

أولئك الذين تسميهم "كل الناس" ألف ىذا يعٍت ابلنسبة يل هناية

كبَتا وأفقد نفسي  ،وبفقداهنا أفقد كل
خاسرا ً
حياٌب ،يعٍت أف أغدو ً

شيء ،كل ما تعلمتو ،كل ما قرأتو ،كل ما شاىدتو ،كل ما فكرت
بو ،كل ما اعتقدتو وآمنت بو ،وكل ما صدقتو ..كل تلك السنُت

من الصراع مع اغبياة والبحث عن اغبكمة يف صفحاهتا الدامية ،كل

األشباف الغالية اليت دفعتها من عمري ألثبت لنفسي "إنسانييت"

الرب على أرضو ،واؼبكلف
واستحقاقي أف أكوف حفيد خليفة ّ
ابؼبسانبة يف إعمارىا وإرساء دعائم فردوس اغبياة الدنيا ربت
ظبائها ..إف اليوـ الذي ترفع فيو روحي راية استسالمها البيضاء
معلنة قبوؿ الذوابف بُت قطعاف بشرية ال رسالة ؽبا  ،هبب أف يكوف

آخر يوـ أظبح فيو لنفسي ابستهالؾ األكسجُت ومصافحة ضوء

الشمس بوجهي .الزواج بال ُحب من أعظم اعبرائم حبق اإلنسانية.
ىذا مبدئي ..إما أف تتزوج اإلنساف الذي رببو ،أو زبلص يف حب
الشخص الذي تزوجتو ،وكل زواج ىبلو من شرط "اغبب" اغبقيقي
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يكوف مصَته االهنيار والفشل ،أو البقاء بُت أنياب التعاسة والكراىية

واؼبلل ،وتكتمل اعبريبة بسالح الغريزة اغبيوانية اجملردة اليت ذبرب
ـبلوقات بريئة على القدوـ إىل حياة مل ىبتاروىا .ىكذا يولد كثَتوف

يف بلدان ..يوجدوف منذ البداية يف أرحاـ أمهاهتم بال سببٍ ،ب
يولدوف ويعيشوف بال غاية أو ىدؼٍ ،ب يكربوف وأيكلوف ويشربوف

ويتزوجوف وينجبوف ألهنم يروف اآلخرين أيكلوف ويشربوف ويتزوجوف

وينجبوف يف تكرار مبطي بليد يلغي الفرؽ بُت دورة حياهتم ودورة

حياة القرود! وىؤالء القرود ؿبظوظوف ج ًدا ألف الفشل ينخر كل
تفاصيل حياهتم ويدمرىا دوف أف يشعروا بو ،فتنتهي من تلقاء ذاهتا

دوف تورط أحاسيسهم بتلك اآلالـ الكبَتة اليت وبسها القادروف على
التفكَت والشعور .كما أهنم ؿبظوظوف بتوفر احتياجاهتم الرئيسة اليت

تعتمد على الطعاـ ،واعبنس ،والذوابف يف حشود قردية أخرى يقنعهم

وجودىم معها أبهنم ؿببوبوف ،أو أهنم كائنات مفيدة .أما اآلخروف؛
وأعٍت هبم الكائنات اإلنسانية النادرة اليت وجدت على األرض
لتكوف حلقة الوصل بُت العامل السفلي والعامل السماوي وربقق مشيئة

كثَتا ألهنم ال ينعموف ابغبياة اليت
الرب على األرض فيتعذبوف ً
صنع تلك
تستحقها أرواحهم وعقوؽبم قبل أجسادىمُ ،
ووباولوف ُ
اغبياة دبا يستطيع اػبياؿ واؼباؿ أف يشًتايه ،وأان كنت وما زلت
أحاوؿ أف أصنع عاؼبي من اؼبوسيقى ،واألفالـ ،والرواايت ،وكتب
الفلسفة ،والصالة ،والتفكَت يف جنّات ،وصبع صور كل قطعة أاثث
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ٍ
الرصاص ذبمع
أظنها ستناؿ إعجاب جنّات ،ورسم لوحات ابلقلم ّ
بيٍت وبُت جنّات على مسرح الزفاؼ ،وبيٍت وبينها متعانقاف ربت برج
إيفل ،وبيٍت وبينها يف قارب ربتضنو مياه مدينة البندقية ،وبيٍت وبينها

مستلقياف على حشائش "ىايدابرؾ" ،وبيٍت وبينها ورأسها يراتح على
كتفي يف طائرة ربلّق فوؽ احمليط اؽبندي ،وبيٍت وبينها وأذهنا تراتح

على نبضات قليب وكبن يف مركبة فضائية تنطلق كبو القمر ،ألف
قصرا يغفو بُت النجوـ.
األقمار مثلها ال يليق هبا إال ً

حُت وصلت إىل شقيت وألقيت دبعطفي على اؼبنضدة الزجاجية يف

مددت ساقي على األريكة الطويلة وصلّيت يف
غرفة اعبلوسٍ ،ب
ُ
أعماقي حبُزف" :أرجوؾ اي ريب افعل شيئًا ألجلي ىذه اؼبرة ..ساعدين
وؾبنوان أماـ نفسي وأماـ اآلخرين"ٍ ،ب
كي ال أبدو
خاسرا وفاشالً
ً
ً
أمسكت بكراسة الرسم وقلم الرصاص وشرعت حبفر خطوط صورٌب

ذبرىا األحصنة ربت ساعة "بغ بن" يف
جالسا مع ؿببوبيت يف عربة ّ
ً
لندف ،وسرعاف ما غفوت يف مكاين والكراسة غافية على وجهي..
أيت كأنٍت مثبتًا مكاف العقرب الكبَت على
وىناؾ؛ يف عامل األحالـ ،ر ُ

وجو ساعة "بيغ بن" ،بينما "جنّات" مكاف العقرب الصغَت ،وما أف
حانت تلك اللحظة اؼبُعجزة ،اللحظة اليت يكوف فيها العقرب الصغَت
سباما للعقرب الكبَت بينما تقرع أجراس الساعة اثنتا عشرة
موازاي ً
ً
ضا السماح
دقة ،حىت احتضن العقرب الكبَت قرينو الصغَت حبناف راف ً
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غبركة الزمن أبخذه منو ،وتستمر معزوفة األجراس اؼبق ّدسة معلنة
اقًتاهنما إىل األبد.

( )6
اػبوؼ واغبرية وجهاف لعملة واحدة اظبها "اغبُب" ،إذ بقدر ما وبرر
ووبلّق هبا يف ظباوات اآلماؿ واألحالـ الثرية ابؼبمكن
اغبُب أرواحنا ُ

واؼبُستحيل؛ أيسرىا اػبوؼ على احملبوب والرعب اؽبائل من فقدانو،
ٍ
عذااب ىائالً خوفًا من اليوـ الذي أظبع فيو زغاريد
لذا أعيش كل يوـ ً
رج ٍل غَتي.
الزفاؼ يف بيت أىل "جنات" مؤذنة ابنتقاؽبا إىل أحضاف ُ
تعزؼ دقات قليب على إيقاع الفرح حُت أظبع أهنا رفضت خاطبًا
غَتي ،ويف األسابيع الثالثة اليت تلت عقد قراهنا فقدت اثٍت عشر
كيلو جر ًاما من وزين ومل أعد أستطع السيطرة على نوابت الصداع
النصفي والرعاؼ اؼبفاجئ من أنفي والوخزات النارية اؼبباغتة يف

مسرورا ابستنشاقي
صدري ،فقدت شهييت ذباه كل شيء وكنت
ً
أحياان،
خالصا لعذايب
رائحة اقًتاب اؼبوت الذي قد يكوف فيو
ً
ً
وتعيسا ألنٍت سأنتقل إىل حياة أخرى ىي ليست فيها ،وال شيء
ً
معا يف السماء بعد أف
يضمن يل أف تقبل االرتباط يب حُت نكوف ً
رفضت ذلك على األرض .يف اليوـ الذي ظبعت فيو أهنا فسخت

عقد قراهنا توقفت نوابت الصداع والرعاؼ ،عادت شهييت لؤلكل
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واالستحماـ والرسم والنوـ بعمق والذىاب إىل العمل ،وعاودين
اإليباف إبمكانية ربقق اؼبعجزات .ال أريد شيئًا منها إال أف أكوف ؽبا
مربرا حقيقيًا لبقائي على قيد
،وأعمل على ربقيق أحالمها كي أجد ً
اغبياة بعد أف فقد قليب سلواه يف اليوـ الذي فقدت فيو والدٌب .ال

يبكن أف يدرؾ القيمة اغبقيقية للحب إال الذين أكلت لياليهم
الوحدة ،تلك الوحدة اليت ال يبؤل فراغها اكتظاظ الكوف حولنا

ابلضجيج ،وحدة ال نشعر هبا من فراغ اؼبكاف الذي نكوف فيو ،بل
ٍ
كثقب ىائل
نشعر هبا من فراغ سري يف أعماقنا ،داخل القلب،

عميق ابتساع الكوف ،ال يبتلئ مهما مرت على أايمو ولياليو الوجوه
ٍ
ٍ
شخص واحد،
شخص واحد ،ووجو
وأصوات ،وال يشبعو إال صوت
ٍ
شخص واحد ،ترجح كفة وجوده دبفرده على وجود كل
وابتسامة
من نعرؼ ومن ال نعرؼ من البشر .ليست يل طموحات أخرى،

شقيت صارت مل ًكا يل بعد أف تقاظبنا – أان واشقائي -مَتاث أيب،
رواتيب الشهرية تتكدس يف حسايب اؼبصريف ألنٍت بال أسرة وال

احتياجات دنيوية كبَتة ،ال يهمٍت إثبات وجودي أو ذاٌب للعامل

كثَتا
ابؼبشاركة يف منافساتو اؼبادية ؛ألنٍت أعترب ىذا العامل أصغر وأتفو ً
من أف أضيع وقيت ألجل رأيو يف تصرفاٌب ،كل األحداث تبدو
هبًتوف تفاخرىم بغبائهم
سخيفة ،ابىتة ،مكررة ،ومعظم األشخاص ّ
يف كل فرصة فبكنة .ألبَت كامو يقوؿ" :ال أحد يعرؼ أف البعض
جهودا جبارة ليكونوا ؾبرد أانس عاديُت" ،أان أفهم ذلك
يبذلوف
ً
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جي ًدا وأشعره كل يوـ خالؿ مواجهيت مشاىد الغباء اليومية اليت
مسرعا كبو
يتباىى هبا البشر ابعتبارىا ُمنجزات! العامل يركض
ً
األفضل ،بينما ىؤالء الذين يعيشوف يف ىذا الثقب األسود من

طراب على موهتم الذي يعتربونو طبيعيًا شهيًا! تعزز
األرض يرقصوف ً
ُمعتقدي ىذا عندما رافقت "عماد" إىل اؼبقهى مساءً ووجدت نفسي
بُت صباعة من تلك الكائنات حوؿ طاولة واحدة .رف ىاتف أحدىم

فتأفف قبل أف ينقر على زر قطع االتصاؿ قائالً:
 ىؤالء "اغبرًن" طلباهتن ال تنتهي! اش ًِت األرز ..أوصلالعياؿ إىل اؼبدرسة ..اش ًِت الدواء ..أوصلٍت إىل بيت
أىلي ..طلبات طلبات طلبات!
رد آخر وىو ينفث دخاف الشيشة من فمو وأنفو:

 أعانك هللا! اغبرًن ال يتأدبن إىل بتكسَت رؤوسهن .افعلمثلي واكسر رأسها بزوجة اثنية.

وقاؿ اثلث وىو ىبلط أوراؽ اللعب بيديو:
 ومن أين سينفق على الثانية وأوالدىا  ،وراتبو ال يكفيمنتصف الشهر ابمرأة واحدة؟
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 يتزوجها موظفة ،تشتغل لتصرؼ عليو وعلى نفسهاوأوالدىا يف النهار ،وتشتغل ربتو يف الليل.
قلت بنربة ُمشمئزة:

 ىل ترى يف ذلك رجولة؟طبعا ..قمة الرجولة ..أال يكفي أف فحوليت قادرة على
 ًحرث أرضُت ٍ
دبعوؿ واحد؟
 ال أرى رجولة يف ش ٍخص أقصى منجزاتو التباىي خبلع
سروالو الداخلي أماـ أكثر من واحدة!

تطاير الرذاذ من فمو وىو يصرخ:

 اخرس أيها العلماين الزنديق ،أان أعرفكم جي ًدا أيها الكفاراؼبتنكروف ،تريدوف نشر أفكاركم اؽبدامة يف اجملتمع وزبريب
عقوؿ الناس.

ركبتٍت غبظة ٍ
صارخا:
جنوف متوحشة فانقضضت عليو وشددت ايقتو ً

اخرس أنت أيها الداعر اغبقَت ،أيها التافو الوغد العربيد .أنت

لست رجالً ،أنت معقد ومريض نفسيًا  ،رباوؿ إشباع ُعقد نقصك
بتكديس النساء على فراشك واضطهادىن وسرقتهن اي عدو هللا ،اي

42

عدو النيب ،اي عدو اجملتمع ،اي عدو اغبكومة ،اي عدو البلد

واإلنسانية والضمَت.

صارخا:
بدأ يتظاىر ابقًتابو من اإلغماء ً

 أان حالؿ ..أان حالااااؿ ..ما فعلتو حالااااؿ على سنة هللاوسنة رسولو ..أان مريض ..أان عندي الضغط والقلب
والسكر ..سأموووت ..أنقذوين.
ربلق حولنا الناس ،فجذبٍت عماد بقوة إىل خارج اؼبقهى الذي ما أف

ذباوزان اببو حىت انفجرت منو ضحكة ىستَتية وىو يقوؿ:
 -حراـ عليك! لقد سحقتو سحقا أيها اجملنوف!

 فقلت  :رأيت بنفسك كيف تعمد رفع صوتو وىو يتهمٍتابلكفر والزندقة ؟ كي يثَت نعرة األخرين الدينية ضدي
ويتحركوف لضريب وردبا قتلي ،قلت :أتغدى بو قبل أف
يتعشى يب.
 -ما كاف ينبغي أف تبدي ر ًأاي يف اغبوار منذ البداية.
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 لقد سئمت اي عماد ..سئمت رضوخنا لعفونة أفكارىماؼبتخلفة اليت ينشروهنا يف اجملتمع وكأهنا من اؼبسلّمات
الطبيعية!
 أنت تعرؼ الناس يف ىذا البلد  ،وتعلم أف صباصبهم جوفاء؛ ؿبشوة ابػبرافات ،ماذا تتوقع  ،وماذا تنتظر؟
أعد أخشى شيئًا وؽبذا
 ال أتوقع شيئًا وال أنتظر شيئًا  ،ومل ُسأفعل ما أريد.

عندىا كنا قد وصلنا إىل مفرؽ الطريق اؼبؤدي إىل منزيل فافًتقنا،
بدت الطرقات يف تلك الساعة من الليل تكرر نفسها ابألطفاؿ

الذين يتقاذفوف كرة قدمهم أماـ ابب دكاف صغَت ،ولفحات

الضباب الباردة اؼبشوبة برائحة رمادية .يف اعبهة اؼبقابلة من منزيل

ُجرح سواد الليل أبضواء ضبراء تًتاقص على رأس سيارة إسعاؼ،
وحُت اقًتبت شعرت بوخزة مفاجئة يف قليب ،التفت إىل جهة اليسار
حيث اؼبنزؿ اؼبقابل ورأيتها ىي ..ربت مصباح ابب منزؽبا بدت
الدموع اليت تغرؽ عينُت ؿبمرتُت بغزارة بينما رباوؿ مساعدة موظفي

اغبمالة ،ركضت إىل
سيارة اإلسعاؼ يف نقل شخص مسجى على ّ
ىناؾ ألرى وجو جدىا مسبل العينُت ربت قناع أكسجُت ،ابتلعتهم
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صبيعا ،وبدأت تشق الطريق يف سباؽ مع الزمن ،
سيارة اإلسعاؼ ً
فسارعت بركوب سيارٌب واالنطالؽ وراءىا يف سباؽ مع عجالهتا.

سبت إجراءات الدخوؿ إىل اؼبستشفى بسرعة ،وعلى مقعد طويل
خارج غرفة "العناية اؼبُشددة" البرطت يف ٍ
بكاء مكتوـ أغرؽ خديها
عاجز ومشتت أماـ اهنيارىا،
شعرت أنٍت
وبلل رداءىا ابلدموع،
ُ
ٌ
لكنٍت سبالكت نفسي واقًتبت ألقدـ ؽبا بضع مناديل ورقية كانت
مطوية بعناية يف جييب .أضاء قبس من الضوء يف قليب حُت مدت
يدىا لتأخذىا ،غادرت اؼبمشى لصب كأس ماء من براد مياه معقمة

يف قاعة االستقباؿ ،عدت ألقدـ ؽبا الكأس فأمسكتو بكفيها على

حجرىا دوف أف تشرب ،فانزلقت دمعة من خدىا األيبن لتختلط
ابؼباء .قلت برفق:

 -حاويل أف تشريب قليالً لئال تصايب ابعبفاؼ.

رشفت رشفتُتٍ ،ب بدأت ذبفف وجهها بعناية من آاثر الدموع،

سبنيت لو كانت زوجيت ؛ألسبكن من صب اؼباء على كفي وغسل

وجهها بو .رشفت رشفة اثلثة من الكوب ٍب قالت بصوت مبحوح

دوف أف ترفع نظراهتا كبوي:
شكرا لك.
ً

قلت بلطف:
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 مل أفعل ما يستحق الشكر.لبثت صامتة غبظات قليلة قبل أف تقوؿ:

 عندما ذىبت إلحضار اؼباء قبل قليل ظننت أنك غادرتشعرت ..أنٍت..
اؼبستشفى إىل بيتك ولن تعود أب ًدا..
ُ
دبفردي.
 كوين على ثقة أنٍت لن أتركك دبفردؾ أب ًدا ،وإذا ذىبت إىلسريعا.
أي مكاف فسأعود ً

خاصا من أي نوع ،لذا مل
كانت اؼبرة األوىل اليت أتبادؿ فيها حديثا ً
أعرؼ إف كاف ما قالتو للتو انصبًا عن شخصية سبلك شجاعة ىائلة
للتعبَت عن ذاهتا إىل ىذا اغبد؟ أـ أنو وليد غبظة غرؽ أدت إىل

تشبثها بقشة طلبًا للنجاة؟ ويف أي من اغبالتُت كاف كل ما أريده ىو

ضبايتها من اػبوؼ ولو ابلكلمات ..حاولت أف أبتسم وأبث جرعة
مرح صغَتة يف صوٌب وأان أقوؿ:

 وحىت إذا ذىبت وأتخرت ،فكل ما ِعليك أف تفعليو حُت
ربتاجُت قدومي ىو أف هتتفي" :أنقذين اي كماؿ" ،وسرعاف
شبيك ِ
مردداِ " :
لبيك كماؿ بُت
ما ترينٍت واق ًفا أمامك ً
يديك".
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بدا على شفتيها شبح ابتسامة خجولة ،عندىا خرج الطبيب من

غرفة العناية اؼبشددة بكلمات طمأنتنا ختمها بقولو قبل أف يُغادر:

مستقرة ،تستطيعاف الذىاب إىل البيت
 أحوالو اآلفّ
واالطمئناف على صحتو غ ًدا.

الذت دبقعدىا مطبقة على زاويتو اؼبعدنية أبصابعها ،فحاولت إقناعها
ابلعودة إىل البيت:

 ىيا بنا ،بقاؤان لن يُقدـ يف صحتو لكنو قد يؤخر يفصحتك ..سنعود يف الصباح الباكر.

مل تتفوه حبرؼ ،فجلست يف اؼبقعد اجملاور واسًتسلت:

 ال تقلقي ،سآٌب بنفسي إليصالك إىل ىنا غداً ..لن أنسىولن أأتخر.

نظرت يل نظرة من يستوثق من صدؽ ىذا الوعدٍ ،ب ؼبلمت أطرافها
معا كبو بوابة اػبروج.
بصمت وهنضت لنسَت ً

( )7

أشعر أنٍت ريشة يف
ال بد أف من اخًتع كلمة "تعب" مل ي ُكن عاش ًقاُ .
مهب اعبنوف ،روحي تريد القفز والرقص ومستعدة للفوز عشر مرات
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يف مسابقة للجري ماليُت الكيلومًتات ربت اؼبطر  ،والربؽ  ،والرعد

،واألعاصَت رغم أنٍت مل أطرؽ أبواب عامل النوـ منذ عشرين ساعة.

ومثل طفل يناـ ؿبتضناً أمنياتو هبدااي يوـ العيد القادـ  .مبت ؿبتضنًا
أملي برؤيتها يف اليوـ التايل.
كانت غفوات متقطعة أفقت من آخرىا قبل رنُت جرس اؼبنبو
بعشرين دقيقة .مل ُذباملٍت اؼبرآة أو ترحم طموحاٌب أبف تبدو صورٌب

مثل "كيانو ريفز" أو على األقل "حسُت فهمي" ،لكنها ساعدتٍت أف

أىذب غبييت على طريقة "حسن الرداد" وشعري على طريقة "تيم

حسن" .ارتديت بدلة زبفي كرشي الصغَت وأان أعد نفسي ابلعودة
بدءا
ؼبمارسة سبارين البطن طبسُت مرة يف الصباح ومثلها يف اؼبساء ً
من يوـ غد .مسحت سيارٌب من الداخل واػبارج وأفنيت ربع زجاجة
من عطر الياظبُت يف أجوائهاٍ ،ب طرت إىل ابب بيتها ووضعت

صوات ..مراتف ،ثالثٍ ،ب أربع مرات
إصبعي على اعبرس ..مل أظبع ً
تفصل بُت كل واحدة منها دقيقة أو دقيقتُت ،وال أحد هبيب .سقط
قليب بُت قدمي واختفى األكسجُت من عاؼبي دفعة واحدة .ىل

حدث ؽبا ما منعها عن الرد؟ أال زالت على قيد اغبياة؟ ردبا تسرب
الغاز من أنبوبة اؼبطبخ وخنقها وىي يف البيت دبفردىا ،ىل أغمي

عليها؟ ىل سقطت من أعلى السلّم؟ تدفقت عشرات الصور اؼبروعة
ٍ
حركت مقبض الباب فانفتح بسرعة،
يف ذىٍت
كسيل جارؼ للعقلّ .
أطللت برأسي قليالً فاهنمرت رائحة حزف عميق للًتحيب بتطفلي
ُ
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مددت جسدي قليالً ٍب خطوت إىل
على شجَتات اغبديقة اليابسة،
ُ
الداخل ،وىناؾ؛ إىل أقصى اليسار ،على ٍ
مقعد خشيب طويل كانت

غافية وبيدىا كتاب ،وقد اكبسر وشاحها عن ضفَتة طويلة تقصفت
شحواب يف اعبو
أطرافها ،وبدا وجهها السابح يف عامل األحالـ أكثر
ً
ٍ
بنفس مكتوـ خلعت معطفي
البارد فبا كاف عليو قبل ساعات.

ألغطي اعبسد اؼبنكمش من الربد ،بدأت عيناىا الغافيتاف ترمشاف،
وقبل أف أصل إىل ابب اػبروج كي ال تراين وتراتع كاف األواف قد
فات واستيقظت ..استوقف صوهتا خطواٌب اؽباربة على أطراؼ
األصابع:

 -أىالً.

استدرت ألجدىا اعتدلت يف جلستها،
ذبمدت خطوٌب يف مكاهناٍ ،ب
ُ
ٍ
بصوت مشحوف ببقااي آاثر النوـ:
سألت
 -منذ مىت وأنت ُىنا؟

وقلت بنربة اعتذار:
ُعدت أدراجي ُ

 آسف ج ًدا على اقتحامي بيتكم دوف إذف ،لكنٍت قرعتاعبرس فلم ُهببٍت أحد ،وخشيت أف يكوف قد أصابكم
مكروىا.
ً
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شردت نظراهتا غبظات كبو جذع شجرةٍ مقطوعة ،بدا وكأهنا ترى ما
ال أراه ،أو تفكر بشيء البد من التفكَت فيوٍ ،ب عاد بصرىا إىل
مكاهنا ،طوت اؼبعطف برفق وقدمتو يل قائلة:
شكرا لك.
ً

قلت
بدا يل صوهتا رقي ًقا خاليًا من الغضب وشهية العقاب ضديُ ،
ؿباوالً تربير خطيئيت:
معا إىل اؼبستشفى.
ُ
جئت اليوـ على وعدي لنذىب ً

قالت وىي تعيد ضبط وشاحها األخضر على رأسها:
 -اليوـ صبعة ،والزايرات فبنوعة يف الصباح.

مؤلين شعور ابإلحباط وأان أرى ؿباوالٌب للتربير تغوص يب مستنقع ال

هناية لو من اإلحراج أماـ اإلنسانة الوحيدة اليت ال أريد أف أرتكب

خطأ واح ًدا أمامها ،فقلت ؿباوالً التسًت على خجلي:
آسف ج ًدا على إزعاجك .دوف فائدة.
ٌ
سددت إىل عيٍت مباشرة نظرة عميقة وقالت:

 ال هبب أف يعتذر اإلنساف على األشياء الصحيحة اليتيفعلها حىت لو بدا لآلخرين أهنا خاطئة.
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قلت بنظرات مسكوبة على األرض:

شكرا على لطفك ..اظبحي يل اآلف ابؼبُغادرة.
ً

ٍ
آمرا بثقة:
مرت غبظة صمت قبل أف أظبع صوهتا ً
 -ال ،أان ال أظبح لك.

رفعت بصري كبو عينيها بنظرةٍ ُمتسائلة  .عادت خائبة أماـ غموض
ُ
عينيها العميقتُت ،استغرقت ٍ
ثواف البتالع دىشيت قبل أف أقوؿ:
 أان ُمستع ٌد لكل ما أتمرين بو ،وما تسمحُت بو. اجلس..جلست على طرؼ الكرسي اػبشيبٍ ،ب قلت:
 جلوسي ىنا قد يتسبب ِلك اؼبتاعب.
 وؼباذا جلوسك معي قد يُسبب يل اؼبتاعب؟ ؼباذا ؟!دائما يف
 بطبيعة اغباؿ ،فنحن نرى انعكاس حقيقتنا ًاآلخرين ،ونوجو ؽبم الكالـ حُت نريد التكلم مع أنفسنا.
ضحكت وأان أقوؿ:
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 اي ؽبا من فلسفة!جنوان منك.
لست أكثر ً
 ردبا تظنٍت ؾبنونة ،لكنٍت ُ ال شك عندي يف ذلك! قل يل إذف؛ ؼباذا تظن أف جلوسك معي سيسبب يلاؼبتاعب؟
طت نفسي
ور ُ
 لو كنت أخشى على نفسي اؼبتاعب ما ِّ
ِ
تورط ظبعتك
ابقتحاـ بيتك! أان أخشى عليك ؛ أنت من ّ
بسبيب.

 مع من؟ مع اآلخرين. أي آخرين؟ أولئك الذين ال يهمهم موٌب أو حياٌب ،وردبا اليعلموف أصالً أنٍت موجودة؟
ِ
معك حق.
 -يف ماذا؟
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 يف وجهة نظرؾ. وماذا عن وجهة نظرؾ أنت؟ عاؼبي ىبتلف عن عاؼبك. ؼباذا دخلت عاؼبي إذف؟ قضاء وقدر! القضاء والقدر ال سبتد أيديهما ىذه األايـ إال إىل القصصاػبيالية.
 اعتربي أنك تتخيلُت ىذه القصة إذف!دائما من اإلجابة؟
 ؼباذا تتهرب ً أان ال أهترب ،لكن بعض األسئلة ليس ؽبا إجاابت ،وإذاُوجدت فهي كالقضاء والقدر ،حقيقية لكن العقالء أكثر
فبا هبب والواقعيوف أكثر فبا ينبغي ال يصدقوهنا!
لست واقعية وال عاقلة!
 -لكنٍت ُ
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 لكن خائفة ،ومراتبة ،وغَت واثقة بسبب الظروؼ اليت سبرينهبا اآلف.
بتوحش:
ّ
ردت ّ

لست خائفة.
ُ
 حسنًا ..أان اػبائف. من ماذا؟ عليك.. ؼباذا؟ أنت ال تعرفٍت ،وال أمت لك بصلة قرابة توجباىتمامك يب.

دباذا أجيبها؟ أعرفك أكثر من نفسي وإف مل أكن أعرفك ابلقدر
الذي تعتربينو كافيًا فأان مستعد للتحوؿ إىل أفضل نسخة إنسانية
تعتقدين أف ؽبا اغبق يف معرفتك؟ ىل أقوؿ ؽبا ِ
أنك أقرب يل من

نفسي قبل أف تكوين أقرب من أي إنساف أو ـبلوؽ آخر؟ إنٍت منذ

فقدت عقلي  ،وال زاؿ عندؾ حىت اليوـ
عاما قد
ُ
رأيتك قبل عشرين ً
ِ
أرقاما قياسيًة يف
وأنت ال تعلمُت؟ منذ البارحة حىت اليوـ وأان أحطم ً
تفجَت االعًتافات تلو االعًتافات على مسامعها  ،ومل يعد بوسعي
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كسر آخر حدود التهور كي ال أفقدىا يف غبظة جنوف ..قلت ؽبا
بتهذيب:

 اإلنسانية عائلتنا الكبَتة ،واعبوار أىم صلة قرابة. -أال زاؿ ىناؾ من يُصدؽ ىذه اؼبثاليات؟!

مددت يدي ملتقطاً الكتاب الراقد بوجهو على األرض  ،معلنًا أنو
هتاوى من بُت أصابعها حُت غلبها النعاس ،وقلت بلهجة ذات مغزى

وأان أنظر للعنواف:

 الذين ال زالوا حىت اليوـ يعيدوف قراءة "رسائل غسافكنفاين لغادة السماف" البد وأهنم يؤمنوف ابؼبثاليات حىت
وإف تظاىروا بعكس ذلك.

قاطعا عليها طريق الرد:
واستطردت ً
 اعبو ابرد ىنا ِوأنت تبدين مرىقة وجائعة ،ادخلي وانمي يف
طعاما وأعلق الكيس على الباب ٍب أقرع
فراشك ،سأحضر ً

اعبرس وأذىب.
 اعبرس معطل. -منذ مىت؟
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 أكثر من شهرين. ؼباذا مل يُصلحو أحد؟ حاولت إصالحو بنفسي أكثر من مرة لكنٍت فشلت،وتعبتٍ ،ب يئست.
 سأحضر الطعاـ ٍب أصلحو. ال تتعب نفسك.ٍ
بصوت غَت مسموع وأان أغلق الباب ورائي حبرفية ذبعل فتحو
قلت

فبكنًا عند عودٌب:

 أقصى طموحاٌب أف أتعب نفسي ألجلك ،كل ما تبقى منأايمي.
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ألنه أحبَّين
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ماذا يُريد مٍت؟ ما ىدفو اغبقيقي من ُمساعدٌب؟ ابلتأكيد ال عالقة
لؤلمر بػ"أخالؽ اعبوار" ؛ ألف ىذا الشارع مليء جبَتاف غَته كلهم

منشغلوف أبنفسهم عن ُمساعدٌب .ال أظنو ُىبطط الغتصايب أو يُفكر
إبقامة عالقة معي يف بلد ال يفكر رجالو ابغتصاب فتاة أو إقامة

عالقة معها أو الزواج هبا  ،إال إذا كانت ربت سن الثالثُت  .حىت
وإف كانوا فوؽ اػبمسُت! ُمراتبة منو لكٍت يف الوقت ذاتو أحتاجو،
خائفة منو لكٍت ال أستطيع ذباوز الكابوس الذي أعيشو بدونو .ليتو
حاولت
كثَتا ،وؼبا
ُ
كاف امرأة ،لو كاف امرأة ما اضطررت للتفكَت ً
كثَتا ،وؼبا تعقدت األمور هبذا الشكل .لعنة هللا
فك ألغاز تصرفاتو ً
على الرجاؿ! ال يدخلوف يف قصة إال ع ّقدوىا وجعلوا حلوؽبا
مستحيلة! ابستثناء جدي؛ ليس يف حياٌب شخص يهتم ؼبوٌب أو
مفزعا عندما كنت يف السابعة عشرة؛ كانت
بقائي ..كاف األمر ً
اكتشفت بعد أعواـ أهنا أوىاـ .صار البشر
ـبيليت ُحبلى أبحالـ
ُ
كلهم ابلنسبة يل متشاهبُت وبال قيمة غَت تلك القيمة اليت متاز هبا

جدي حبكم معيشتنا ربت سقف واحد .اكتشفت أف القيمة اغبقيقية
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ألي إنساف هبتاز خارطة حياتنا  ،تكمن فيما يقدمو لنا مهما حاولنا
إقناع أنفسنا ابلعكس ،وأان مل أجد من يقدـ يل شيئًا .حاولت إغداؽ

العطاء على بعض الصديقات آملة أف يكوف الرد
اىتماما ُمتبادالً
ً
يُشعرين إبنسانييت فلم تصل ؿباوالٌب تلك إال إىل طريق اػبيبة

واػبذالفُ ،كن أيخذف كل شيء وال يُعطُت شيئًا .حُت وصل األمر
إىل أف يعتربين أولئك الذين يكربنٍت يف السن " ًأما حنونة" يلجأف ؽبا
كأذف تنصت ؼبُشكالهتن ويغيب وجهها عن ذاكرهتن يف مناسباهتن
شعرت أين مؤسسة خَتية للتربع ابلطاقة اؼبعنوية
السعيدة  ،وعندىا
ُ
قد شارفت على اإلفالس ،وقررت قطع جذور صداقاٌب كي أضبي ما
تبقى من ذاٌب.

غرقت يف قراءة الكتب فر ًارا من مشاعر الوحدة واػبذالف،
واكتشفت أف الكتاب ىو الصديق الوحيد الذي يعطيك بسخاء يف
ُ
اللحظة اليت تعطيو فيها قلبك ووقتك ،وابلنسبة المرأة مثلي؛
إخالصا .ذاؾ العامل الشاسع
الكتاب ىو اغببيب األقل تطلبًا واألكثر
ً
ابلتفرد ،ابلًتبع على عرش
الكامن بُت سطور الكتب  .وىبٍت ً
شعورا ّ

فبلكة غَت مرئية ربكمها أمنياٌب ،وتتحوؿ فيها رغباٌب إىل أوامر ُؾبابة.

ربولت األحداث اليومية اليت تنسج حياة اآلخرين إىل تفاىات

ابلنسبة يل؛ أخبار الوالدات ،الوفيات ،الزهبات ،كلها سخافات ،

بهرا
اتريخ بليد هبًت صفحاتو براتبة .كل ما يبدو ألولئك البشر ُم ً
يبدو يل ابىتًا ما دامت األرض ستلملمو وتكنسو بعد وفاهتم مقارنة
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ابألحداث اػبالدة على صفحات الكتب .عندما قبض "كماؿ" على
روحي متلبسة دبرافقة "رسائل غساف كنفاين لغادة السماف" استوىل

علي مزيج من اػبجل واالندىاش ..اػبجل ألنو ؼبح زاوية عارية من
ّ
زوااي روحي اليت أخفيها عن اؼبتلصصُت ،واالندىاش ألنٍت مل أكن
أتوقع وجود شخص غَتي بُت اؼبقيمُت على حافيت ىذا الشارع يهتم

دبصادقة الكتب!

سألتو بينما كاف يصب تركيزه على إلصاؽ أحد األسالؾ اؼبرتبطة
جبرس الباب الكهرابئي:

 -ىل ربب القراءة لغساف كنفاين؟

بدا وكأف صوٌب قد فاجأءه من عامل ؾبهوؿ بعي ًدا عن عامل تركيزه على
السلك الذي بُت يديو ،التفت يل اببتسامة تُشبو تلك االبتسامة اليت

ينظر هبا اآلابء ألطفاؽبم وقاؿ:

ضا.
 -ولغادة السماف أي ً

قلت بينما تعبث قدمي ابألرض وظهري مستند إىل الباب اػبارجي:

 وكيف اكتشفتها؟ أعٍت "غادة"؛ كيف اكتشفت أف ؽبامؤلفات ٍب قرأهتا؟
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وجدت
عاما
ُ
 عندما كنت عائ ًدا من اؼبدرسة قبل عشرين ًنسخة قديبة من ؾبلة "النهضة" الكويتية ملقاة على قاعدة
الطريق ،شدت بصري الصور اعبذابة اليت تنم عن ذوؽ
سبعينيات القرف العشرين :اآلنسات  ،والسيدات
بتصفيفات شعورىن األنيقة ومالبسهن اعبميلة ،الرجاؿ
ببدالهتم احملبوكة إبتقاف ،إعالانت السجائر الساحرة،
السيارات الفارىة ،حدائق اؼبنازؿ اؼبنسقة ،واؼبعارض
التجارية الفخمة اليت مل يعد ؼبعظمها اليوـ وجود .وكانت
صورة "غادة السماف" مرتسمة على ثلث صفحة ،وربتها
أحد نصوصها.
قلت بنربة ُمتسائلة:

 أعجبك النص  ،وبدأت مرحلة إدماف اغبروؼ؟ضحك ضحكة متواضعة وسأؿ:
 ىل اكتشفتِها بطريقة مشاهبة؟ ال ..أان أىوى القراءة منذ كاف عمري شبانية أعواـ ،وكنتأراتد اؼبكتبة كل أسبوع القتناء كتاب.
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قاؿ وىو يصعد على السلم لتثبيت أحد األسالؾ:

 عندي يف بييت مكتبة كبَتة فيها كتب أبكثر من لغة ،كتبعربية ،وإقبليزية ،وفرنسية ،وفارسية ،وأؼبانية ،وحىت ىندية،
وصينية ،وايابنية ،صبعتها خالؿ رحالٌب خارج البالد.
 ىل تستطيع القراءة بكل تلك اللغات؟ ال ،لكٍت ال أستطع مقاومة اقتناء كتاب يبدو مضمونوشهيًا  ،حىت وإف مل أعرؼ لغتو.

فكرت أف ىذا الرجل ـبتلف عن كل من
شا،
بدا يل األمر ُمدى ً
ُ
صادفتهم يف حياٌب ،فيو شيء يشبو أبطاؿ الرواايت الذين كبلم
ابنطالؽ أحدىم من بُت صفحات اػبياؿ إىل الواقع ،ووجدت نفسي
للمرة األوىل  ،أأتمل عينيو ،وقامتو ،ومالبسو ابىتماـ ..اسًتسل

قائالً:
 تستطيعُت زايرة مكتبيت برفقة جدؾ حُت ينهض من فراشاؼبرض ابلسالمة.
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مات جدي .مل ُيعد ىناؾ شخص واحد يبكنٍت إقناع نفسي أبف
لوجودي قيمة يف حياتو ،مل يعد ىناؾ عذر أخدع بو نفسي ُم ّدعية أنو

سبب بقائي على قيد اغبياة .سأعيش يف ىذا البيت اؼبشحوف بغبار
الشيخوخة دبفردي ،قلت لنفسي وأان أنظر إىل إسفلت الشارع اؼبمتد

ضا،
من انفذة سيارة "عماد" وىو يقلٍت إىل البيت" :سأموت أان أي ً

سأتعفن وحيداً على سريري وتفًتسٍت الديدافٍ ،ب يتآكل البيت بعد

عشرات السنُت  ،وينهار على بقااي ىيكلي العظمي ..من يهتم؟"..
زبيلت أنٍت أربوؿ بعد موٌب إىل شبح وأبقى ؿببوسة بُت جدراف البيت
إىل األبد دوف أف أسبكن من اػبروج أو تتمكن أشباح أخرى من

قادرا على
زايرٌب .شعرت ابؽبلع من تلك الفكرة ،فإذا كاف اؼبوت ً
ربريري من اغبياة وحيدة فال شك أف ربويل إىل شبح  ،يعٍت احتباسي
يف عامل الوحدة إىل األبد .قاطع كماؿ حبل أفكاري سائالً:
 ىل نقيم عزاء؟أجبت ابنطفاء:

 ال داعي لذلك ،ليس لنا أقارب داخل البلد. -كثَتوف يعرفوف اغباج.
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 أصحابو غادروا الدنيا منذ سنُت طويلة ،وأان ال رغبة يلابستقباؿ أشخاص ؾبهولُت.
 سأرسل ِلك أخيت كي ال تبقُت الليلة دبفردؾ يف البيت.
قلت ابقتضاب:
 -ال.

التفت كبوه
ربسست ؿبفظيت داخل حقيبيت ألأتكد من وجودىاٍ ،ب
ُ
ُ
قائلة:
 -خذين إىل أقرب فندؽ.
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كانت غرفة الفندؽ نظيفة ،بسرير يف اؼبنتصف وانفذة بطوؿ ثلثي
جدار تُطل على شرفة صغَتة .ألقيت جبسدي على الفراش ٍب خلعت
فردٌب حذائي بكسل ،وغصت يف ٍ
نوـ عميق.

فجرا  .وعندما استيقظت
كانت الساعة تشَت إىل اػبامسة والثلث ً
ٍ
قميص ًب غسلو ،وعصره بعنف فلم أربرؾ،
شعرت أف جسدي مثل
اتبعت شروؽ الشمس عرب زجاج النافذة الكبَتة اؼبقابلة وأان أفكر أف

كل شيء عاد وكأف شيئًا مل ي ُكن ،وال كأف رجالً مات ،وال كأف فتاة

صارت وحيدة يف ىذا العامل .قوانُت الكوف أكرب من أف تعًتؼ دبا
كبَتا ،قوانُت الكوف صارمة وأاننية مثل ساعة أبدية
نعتربه كبن البشر ً

ال زبطئ .كل أولئك البشر الذين تزداد أصواهتم ابلتدريج قادمة من
وراء النافذة يُعلنوف أهنم ؾبرد براغي مؤقتة يف عجلة اغبياة ،تالميذ يف
طريقهم إىل مدارسهم ،آابء يف طريقهم إىل مشاغلهم ،ابعة ونساء

ضا
ومتسولُت وكناسُت وؾبانُت يف طريقهم إىل حيث ال أدري .ىم أي ً

سيموتوف وسيأٌب غَتىم آخروف ليموتوا ووبتل مكاهنم آخروف،
مسلسل ال ينتهي ذو ىدؼ ال ترتقي قدراتنا العقلية البشرية على
ٌ
العظمى منو .تالشى شعور البارحة أبنٍت وحيدة وحل
فهم اغبكمة ُ
الذرات البشريّة
ذرة صغَتة يف زحاـ تلك ّ
مكانو شعور ىادئ أبنٍت ّ
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سباما ،اآلف لست
على وجو األرض .قلت لنفسي" :لقد
ُ
ربررت ً
مرتبطة دبخلوؽ وال ـبلوؽ يرتبط يب .أان أملك كل األعواـ الباقية من

حياٌب" .بدت يل األعواـ الباقية مثل صفحات امتحاف كثَتة بيضاء
ربتاج أف أمؤلىا كي أحصل على درجة النجاح ،وفكرت" :ىذا ىو
األمر ،ىذه اغبياة ؾبرد مدرسة فبلة تُطالبنا حبل واجب بال هناية على

صفحات دفًت ال ندري مىت ينتهي! لكنٍت اآلف بال واجب ،ألنٍت
ربررت من االلتزاـ ،ولذا فإف دفًتي يُطالبٍت بكتابة موضوع إنشائي
طويل ُحر دوف قيود"ٍ ..ب تساءلت" :ترى ماذا لو وضعت نقطة يف

ضا خيار ،لكنو ال يبدو
آخر ىذا السطر من حياٌب ابالنتحار؟ ىذا أي ً
مبهرا مثل إغراء كتابة قصة جديدة على مزاجي يف الدفًت ،لنًتؾ
ً
االنتحار إذف ليكوف خطة بديلة أعبأ إليها إذا ُسدت كل الدروب
واألبواب يف وجهي".
استسلمت لغفوة قطعها رنُت ىاتف الغرفة ،جاءين صوت كماؿ

دافئًا:

 -كيف حالك؟

قلت ابقتضاب:

 جيدة. -ىل تسمحُت يل دبقابلتك يف مقهى الفندؽ؟
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 دقائق وأنزؿ.فكرت وأان أغسل وجهي ابؼباء والصابوف" :كم تبدو الكلمات عبئًا
سباما ،البد منها
سخيفا
ً
أحياان ،حقَتة كالطعاـ ،أجل؛ كالطعاـ ً
لنعيش وتستمر اغبياة ،اؼبطلوب فعليًا ىو اؼبادة األساسية ،اؼبضموف،

لكن مثلما كبن مضطروف لطهي الطعاـ وتزيينو البد من بذؿ ُجهد
لتجميل الكلمات وهبرجتها ،وقصقصة زوائدىا ليستوعبها اآلخروف

ابلشكل الذي نريده ،وأان ال أحب أف أطبخ طعامي وال كالمي

ألحد .ىذا الػ "كماؿ" يبدو ول ًدا طيبًا ،وأان ال أريد أف أجرحو ،كل
ما أريده ىو أف يرحل بسالـ دوف توقعات قد تكوف أكرب من قدرٌب

ويتقربوف
على ربقيقها .الشباف كلهم متشاهبوف ،يف البداية يتوددوف ّ
ما داموا ضعفاء؛ وما أف يتحقق ىدفهم ،وتزداد ثقتهم أبنفسهم عناف
السماء يغدروف ابلفتاة اؼبسكينة ،ويهجروهنا للوحدة والدموع ؛بينما

يبحثوف عن اؼبزيد من الثقة ابلنفس عند فتاة ـبتلفة ،وأان قليب تفحم

فورا
من الدموع .لو أف أحد األغبياء يسمعٍت اآلف الهتمٍت ً
بػ"التعميم" ،لكن ما دمت أربدث بنفسي مع نفسي فمن حقي أف
أقوؿ ما أشاء ،وأهتم من أشاء  ،و"أعمم" كما أشاء ،وأهتم اآلخرين

ابلغباء دوف حساب" .عند ىذه الفكرة دانبتٍت موجة قهقهة أطلقت

ؽبا العناف حبُريّة قبل أف أفتح ابب الغرفة للخروج.
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كاف هبلس على طاولة قريبة من مدخل اؼبقهى ،وبُت يديو نسخة من
صحيفة ؿبلّية .قلت وأان أجلس على اؼبقعد اؼبواجو:

 نفس األخبار تُطبع بتاريخ جديد كل يوـ .أمل ربفظها عنظهر قلب؟
 أتسلى قليالً بقراءة زاوية األبراج. من الطريف ُمصادفة رجل يعًتؼ بذلك ،أكثرىم يتظاىروفأبهنم ال يصدقوهنا.

دائما يتظاىروف دبا ال يعتقدوف ..ليس الرجاؿ
 الرجاؿ ًمضطروف
فقط ،أكثر البشر كذلك .لكننا كبن الذكور
ّ
لالدعاء أبننا نفهم كل شيء كي نتواءـ مع الصورة الذىنية
ّ

اؼبرسومة لنا سلفاً يف اجملتمع.
ضحكت قبل أف أقوؿ:

 أليس يف ىذا االعًتاؼ الصريح يل  .خيانة لػ"عاملالرجولة"؟
 خيانة األفكار اػباطئة  ،ىي أعظم وفاء للصواب يف ىذاالعامل.
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كبَتا من الشاي الساخن
قاطعنا خادـ اؼبطعم وىو يضع أمامي ً
كواب ً
ابغبليب  ،وقطعتُت من اػببز احملمص ابلزبدة واؼبرىب .قاؿ كماؿ:

طلبت لنفسي.
 ال أعرؼ ذوقك ،لكٍت طلبت لك مثلماُ

شرعت بقضم قطعة اػببز اؼبدىونة ابلزبد واؼبرىب دوف كالـ ،ما
دامت ىذه اللعبة العجيبة تعجبو ،وال تؤذيٍت فؤلشاركو اللعب دوف
التزاـ بشكر ما ال أحتاجو ،وما داـ يتلذذ ابلتطفل على شؤوين

واقتحاـ وحدٌب  ،فؤلتلذذ دبا يقدمو يل دوف تعقيدات كبَتة.
كاسرا حاجز الصمت:
قاؿ ً

 تبدين أفضل حاالً من البارحة. أجل ،انتهى األمر. أي أمر؟! انتهت "أان"" ،أان" القديبة ماتت صباح اليوـ.ُ -مبارؾ ،ىذه أخبار طيبة.

قلت وأان أنظر يف عينيو ُمباشرة بعد أف رشفت رشفة من كوب
الشاي ابغبليب:
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 يُدىشٍت حقاً أنك تفهمٍت دوف شرح طويل.-

ألنٍت مثلك.

 لكنٍت ال أفهمك! ال يهم. وأظن أنك ؾبنوف!ضا أظن ذلك.
 أان أي ًجاءت ضحكيت منهكة وقصَتة بسبب شعوري الداخلي ابلتعب،
قلت بلطف:

 أنت ال تعرؼ اليأس. ليس مع كل شيء. ما الشيء الذي قد هبعلك تيأس؟ لكل شيء آخر يف اغبياة. -ؼباذا تضيع وقتك معي؟
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 وقيت كلو ملكك ،والشيء ال يضيع إذا أنفق على مالكو.قلت بنربة ربذير:

 -اظبعٍت جي ًدا اي أخي..

قاطعٍت هبدوء:

 لست أخاؾ ..كل النساء أخواٌب إال ِأنت.

ذباىلت
كانت تلك اعبُرأة اؼبفاجئة أضخم من قدرٌب على اؼبقاومة،
ُ
اؼبعٌت الذي تريده كلماتو  .واسًتسلت:
 اظبعٍت جي ًدا اي سيدي الفاضل :أنت وأان كبَتاف وانضجافدبا فيو الكفاية على مثل ىذه األالعيب الصبيانية .قد
ُوببطك ما سأقوؿ؛ لكٍت بال أي شغف أو رغبات يف ىذه
اغبياة ،أان تقريبًا ميتة.
مرت برىة صمت كاف ينظر خالؽبا يل قبل أف يقوؿ دبالمح جادة:
 -آنسة جنات ..ىل تقبلُت الزواج يب؟

فتحت فمي ألتكلم فاستوقفٍت برفق:

 أدرؾ أف الوقت غَت مناسب ،جدؾ تويف البارحة ،ظروفكغَت مستقرة  ،ومشاعرؾ أيضاً يف مثل ىذه الظروؼ ال
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يبكنها أف تكوف مستقرة .لكن يف بعض اؼبواقف نشعُر أننا

هبب أف نفعل ما نريد فعلو حقاً ،ونقوؿ ما نود قولو حقاً
قبل فوات األواف ،وقد راودين ىذا الشعور اآلف .ال أطلب

سريعا ،خذي كل الوقت الذي ربتاجينو للتفكَت.
ً
ردا ً
 أنت ال تعرفٍت جي ًدا! وردبا أعرفك أكثر فبا تتصورين. وال أان أعرفك! اعرفيٍت ..خذي كل الوقت الذي ربتاجينو لتعرفيٍت ،خذيكل العمر الذي تطلبينو لتعرفيٍت .أان أفتح لك كل أبواب
روحي ،وأضع بُت يديك كل اؼبفاتيح اليت تريدينها.
 أريد أف أعرؼ دوف لف أو دوراف :ما سر إصرارؾ علىالتسلل عرب نوافذ حياة فتاة مل تتكلم معها إال منذ ثالثة
أايـ؟
طلبت ِ
يدؾ من جدؾ ػ رضبو هللا ػ ثالث مرات ،لكنّ ِ
ك مل
ُ
ّ
تقبلي.
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نفسا عميقاً صامتًا  ،وفكرت غبظة قبل أف أجيب:
أخذت ً

شخصا
رفضت
أنت على وجو التحديد ،بل
ُ
 مل أرفضك ًَ
ؾبهوالً ال أعرؼ عنو شيئًا.

 ومل رباويل أف تعريف على األقل!ماذا أقوؿ لو؟ أقوؿ أف كل الرجاؿ الذين طلبوا يدي قبلو كانوا

متشاهبُت؟ وأف الذين ارتديت خواًب خطبتهم نسخ متشاهبة؟ إهنم

هبًتوف نفس األفكار النمطية اؼبُتماثلة اليت سبت برؾبة عقوؽبم عليها
ّ
كالما متشاهبًا بينما يظن كل واحد منهم أنو
منذ الطفولة ،ويكرروف ً

فريد عصره وزمانو؟ أقوؿ إنٍت يئست من كل الرجاؿ الذين يعيشوف
يف ىذا البلد وتربوا على سخافات ،وعادات ربتقر اؼبرأة ؛ بينما
يقدسوهنا ويسموهنا تقاليد وعادات؟

بًت صميت بصوتو قائالً:
ِ
ِ
ِ
كثَتا داخلك،
 أنت لست صامتة ،أنت تتكلمُت اآلف ًوأسبٌت أف تسمحي يل بسماع ما تقولينو ىناؾ.

نظرت إىل عينيو وقلت بشيء من اعبُرأة:
ابتسمت..
ُ
تلف عن اآلخرين.
 -أنت ُـب ٌ

 -ما ىو اؼبختلف على وجو التحديد؟
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 كالمك ..الكلمات اليت تقوؽبا جديدة ،غَت متوقعة ،ويفسباما للوقت
الوقت ذاتو غَت ُمفتعلة ؛ألهنا أتٌب ُمناسبة ً
الذي تُقاؿ فيو.
ابتسمت عيناه  .وقاؿ بعد غبظة صمت:

 جنات ..أان أحبك .ردبا ال تعرفينٍت ؛لكٍت أعرفك منذأعواـ طويلة.
 وردبا كانت "جنات" اليت تظن أنك تعرفها ليست "جنات"اغبقيقية.
ِ
ظبحت عبنات اغبقيقية وكماؿ اغبقيقي
 لن زبسري شيئًا إذاابلتعارؼ قدر ما تشائُت.

مل أقُل لو أين أخشى خسارة " ُحسن الظن" الذي خسرتو مع آخرين
قبلو ،قلت بلطف:

 االقًتاب أكثر فبا هبب ىو األب الشرعي آلالـ االبتعاد. كبن نسمع عن ىذا التشاؤـ العاطفي يف كل مكاف ىذهاألايـ ،أتدرين ؼباذا؟ ألف األغبياء صاروا يبلكوف ىواتف
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ذكية يتبادلوف هبا عواطف صبيانية يتونبوف أهنا ُحبًا ،وما أف
ذبهض ذبارهبم غَت الناضجة تبدأ أسطواانت التباكي على
جدراف :فيسبوؾ ،وتويًت ،وإنست َكراـ وغَتىا من وسائل
اإلزعاج .كبن أكرب بتجربتنا اغبياتية من تلك التصرفات.
جريب ُحيب ،اظبحي يل ولو قليالً أف أحبك ٍب اختاري.

()11
طلبت منو مهلة للتفكَت ..السماح ألي رجل ابالقًتاب أمر ِ
خطر

مهما بدت نواايه طيبة ،فمعظم الرجاؿ ال ىم ؽبم إال مصاغبهم من

اؼبرأة ،وحىت إف مل تكن لو مصلحة يف جسدىا ىبطف مصلحتو من
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قلبها ومشاعرىا ليُسلّي وقت فراغو ٍب يهرب دوف أف يدفع الثمن
مثلما فعل يب خاطيب األوؿ ،أو ُمذبذبوف ال يفهموف مشاعرىم
اغبقيقية وال يبيزوف الفرؽ بُت اغبُب واإلعجاب واالستلطاؼ،
فيعيشوف أوقااتً يسموهنا ُحبًا مع إنسانة تتعلق هبم ٍ،ب فجأة ينقلبوف

عليها ويبلّوهنا ويهجروهنا عندما تدخل حياهتم امرأة جديدة ُؿب ّملة
إبغراء ـبتلف  ،مثلما ىجرين وغدر يب خاطيب الثاين ،أو أاننيّوف
يطلبوف من شريكة حياهتم كل شيء ويتكاسلوف عن تقدًن أي شيء

ويُطالبوهنا فوؽ ىذا بطاعتهم واالنصياع لكل أوامرىم ورغباهتم ،
تصور ؽبم
مثلما كاف خاطيب الثالث ،وأكثرىم ال زالوا يعيشوف أوىاـ ّ
أف الرجولة تتجلّى يف منع شريكة حياهتم عن فعل أي شيء ترغب

بفعلو مثل خاطيب الرابع ..لكن "كماؿ" يبدو ـبتلفاً عن ىؤالء،
ويبدو ـبتلفاً أيضاً عن كل األمباط الذكورية األاننية اؼبُتشاهبة اليت
لتحمل
صادفتها ورفضتها من قبل ،على األقل يبدو استعداده
ّ
واضحا يف مساعدتو يل عند دخوؿ جدي إىل اؼبستشفى،
اؼبسؤولية
ً
كما أف كالمو كالـ رجل مثقف ثقافة حقيقية من ذاؾ النوع الذي
نساان واعيًا خبياراتو؛ وليس ـبلوقاً عشوائيًا يتصرؼ بطيش
هبعل منو إ ً

وفق دوافعو الغريزية كأكثر الشباف الذين صادفتهم يف أعوامي
رجل،
اؼباضية .جزء مٍت يقوؿ يل" :جريب ..جريب مثلما ُهبرب أي ُ

فرصتك للتجربة دوف قيود ما دمت قد ربررت من كل التزاماتك
االجتماعية بوفاة جدؾ" ،وجزء آخر يقوؿ يل" :ابتعدي ..ابتعدي
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قبل أف تُصدمي بصورة جديدة من صور الفساد بعد أف تطمئٍت
إليو" ،وجزء اثلث يقوؿ" :خوضي اللعبة بقدـ واحدة فقط ،استمتعي

بوقتك حبذر ،وحُت تشعرين ابػبطر ..اىريب" ،بينما يقوؿ جزء
خامسِ " :
أعط نفسك فرصة دوف أحكاـ ُمسبقة كما قاؿ ،ردبا
ينجح األمر ىذه اؼبرة" ،فيضيف جزء سادسِ " :
أنت وحيدة وتشعرين
ّ
ابؼبلل وربتاجُت إىل الشعور ابألماف ،افعلي ما يفعلو أي رجل يف
موقفك واستغلي وجوده لشفاء روحك ٍب يكوف ما يكوف" ،عندىا

يرد جزء سابع" :ال تفعلي ذلك .ما الفرؽ بينك وبُت أولئك الذكور
الذين ربتقرينهم وتستهينُت هبشاشة إنسانيتهم إذا ارتكبت

وأخَتا حسم جزء اثمن األمر بقولو" :ال تقرري اآلف،
خطيئتهم؟"،
ً
انتظري حىت اللقاء القادـ بينك وبينو قبل إصدار حكمك األخَت،

أخربيو ببعض اغبقائق اؼبتعلقة بضعفك البشري ،إذا كاف رجالً
حقيقيًا سيبقى ،أما إذا كاف خدعة متنكرة يف ثياب رجل فسيهرب
بصمت وتتخلصُت منو دوف عناء".
اؼبرة األوىل اليت أكوف فيها ُح ّرة ُحرية كاملة يف ازباذ قرار
ىذه ىي ّ
مصَتي كبَت ..ال ..تذكرت ..ىذه ىي اؼبرة الثانية بعد ازباذ قرار

اؼبرة أضخم وأصعب ألف
التخلص من وظيفيت ،لكن القرار ىذه ّ
شخصا آخر يتقاسم معي النتائج.
ً
()12
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مر يوماف دوف أف ِ
أيت كماؿ أو يتصل ،شعرت أف الوقت صار
أكثر خواء وقلقاً ،ووجدت نفسي أتساءؿ عن سر غيابو اؼبفاجئ بعد
اىتمامو الكبَت .قلت لنفسيِ " :
ليغب كما وبلو لو ،ال يهمٍت ،ليس

بيٍت وبينو شيء" ،لكنٍت تنهدت بعدىا واعًتفت أف وحدٌب وجوعي
لالىتماـ واغبناف يف ىذا الوقت كانت سببًا لتعلقي السريع بو دوف
أف أفطن ،قلت لنفسي" :مهما كاف اإلنساف مكتفيًا من كل شيء

آخر تبقى حاجة روحو اليت ال تكتفي إال بروح أخرى تتفق معها،
اغبب غذاء الروح ،ومثلما أف أجسادان تعجز عن اغبرماف الدائم من

الطعاـ بعد مرورىا بتجربة تسمم غذائي؛ تعجز أرواحنا عن اغبرماف

الدائم من اغبب بعد مرورىا بتجارب التسمم العاطفي".

يف اليوـ الثالث؛ عندما أدخلت موظفة خدمة الغرؼ طاولة اإلفطار
الذي طلبتو إىل غرفيت وجدت عليها كعكة شوكوال أنيقة بثالث

مشعات صغَتة ،وجبانبها علبة ىدية مغلفة بغالؼ وردي المع وبطاقة

على شكل وردة كاميليا ضبراء كبَتة ،فتحت البطاقة ألقرأ:
عاـ ِ
"كل ٍ
وأنت ُذب ّملُت ىذا العامل بوجودؾ /كماؿ اندر"

على الوجو اآلخر من البطاقة وجدت بطاقة األعماؿ اػباصة بو مثبتة
بشريط ذىيب الصق .نقلت رقم ىاتفو منها إىل ىاتفي ،وكتبت لو

رسالة قصَتة:

كثَتا ..فبتنة على لُطفك.
شكرا ً
ً
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رد دوف إبطاء:

 الشكر ِلك على قبوؽبا.

ددا:
ُ
سألت ُؾب ً

 -كيف عرفت اتريخ ميالدي؟

اىتز ىاتفي بُت يدي معلنًا عن اتصالو يب ،نقرت على زر الرد فاهنمر

صوتو سخيًا دافئًا:
ِ
كنت تدونُت اتريخ ميالدؾ ربت اظبك واسم الصف الذي
مرة
تدرسُت فيو على حقيبة اؼبدرسة االبتدائية ،وعمدت ّ
ِ
دخلت بقالة اغبي وكأين سأدفع
إىل االقًتاب منك عندما
شبن شيء اشًتيتو بعدؾ عند طاولة البائع كي أقرأ اظبك،
فعرفت االسم ،والصف ،واتريخ اؼبيالد.
 كنت تعرفٍت منذ ذلك الوقت؟!! أجل. ال أذكر أنك كلمتٍت.مرة.
 -مل أكلمك وال ّ
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 ؼباذا؟جباان وخجوالً.
 كنت يف ذلك الوقت ً ما الذي جعلك ربفظ التاريخ إىل اليوـ؟ ألين أحببتك من ذلك الوقت.ذبمدت أصابعي وبدأت نبضات قليب تتسارع ،أان أخفي اتريخ
ّ
ميالدي عن اعبميع منذ عشرة أعواـ ،وأان ابلفعل كنت ألصق على

حقيبة مدرسيت االبتدائية ملصقاً كتبت عليو اظبي ،واسم الصف
كاذاب أو ؿبتاالً
الذي أدرس فيو ،واتريخ ميالدي ،ال يبكن أف يكوف ً

عاما ..ذبمدت أصابعي ومل
وىو وبتفظ دبعلومة كهذه عٍت عشرين ً
أستطع كتابة حرؼ للرد عليو ؛بينما صوت يصرخ يف رأسي جبنوف:
"أريد أف أراؾ ..أريد مقابلتك ..أريد أف أظبعك وأكلمك" ...جاءين

سؤالو وكأنو قرأ أفكاري:

 ىل ترغبُت بزايرة اؼبكتبة اعبديدة اليت افتتحت مقابلالشركة اليت أعمل فيها؟ ردبا ذبدين كتبًا رببينها ىناؾ.

استجمعت كل جرأٌب يف تلك اللحظة وأجبت:
ُ
 -أان أرغب بزايرة مكتبتك أنت.
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()13
أشرقت عيناه وشفتاه اببتسامة ما أف حملٍت خارجة من اؼبصعد إىل هبو
آسرا بتلك السًتة الرمادية اؼبخططة خبطوط سوداء
الفندؽ ،بدا ً
طولية على قميص رصاصي وىو يقف يف انتظاري ،وتدفق تيار من
الدؼء من كلماتو ليتسلل بنعومة إىل نوافذ روحي:

 -أوؼ ..كل يوـ تصبحُت أصبل من الذي قبلو.

كنت مندىشة وأان أسَت معو كبو السيارة من مشاعري بُت اليوـ

واألمس ،فلو أين ظبعت منو ىذا اإلطراء قبل أسبوع لصفعتو حبقيبيت
على وجهو ،وصببت على رأسو سيالً من الشتائم ،لكٍت اليوـ مل
أملك إال أف أشعر ابأللفة ذباه صوتو ،كثَتوف قالوا ىذه اعبملة
لكثَتات يف الواقع ،ويف األفالـ ،والرواايت؛ لكنها ال سبوت ألهنا

ربمل معها نيّة الرجل الذي ينطقها يف كل مرة :صدؽ ..حب..
خبث ..سبلق أو نفاؽ .كبن البشر أيضاً كالكلمات؛ نتكرر يف
أجساد متشاهبة جيالً بعد جيل ،وحدىا رغباتنا وطموحاتنا ومشاعران

ونواايان تصنع الفرؽ بُت إنساف وآخر.

التفت يل قائالً بينما كفاه على مقود سيارتو اليت تقطع بنا الطريق:
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كبَتا منك أف تقبلي زايرة مكتبيت.
 كاف لطفاً ًابغتتٍت ضحكة قبل أف أجيب:

 يُفًتض أف أشكرؾ أان على قبولك دعوٌب نفسي إىلمكتبتك وليس العكس!
 ما ِدمت قد وىبتٍت فرصة صغَتة لالقًتاب منك فقد
قررت أف أكوف حقيقيا ِ
معك بال حدود ،وأان أرى أف
ُ
ً
طلبك شجاعة تستحق التقدير يف ؾبتمع معقد يضع

حدودا ال هناية ؽبا يف العالقة اإلنسانية بُت الرجل واؼبرأة
ً
كاجملتمع الذي نعيش فيو.
صمت غبظات أفكر فيما قالو قبل أف أقوؿ:

 يعجبٍت أسلوبك حُت تتكلم بطريقة مثقفة. ىل تعنُت أف أسلويب معقد؟ أعٍت أنك تتكلم مثلي ،الوحيد من بُت كل الرجاؿ الذينصادفتهم يتكلم مثلي.

شاردا غبظات رغم نظراتو اؼبركزة على الطريق قبل أف يقوؿ:
بدا ً
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 خطيبيت السابقة كاف يضايقها أسلويب يف الكالـ.قلت :بينما نظري يسبح يف حبر زحاـ الشارع:

 ليس غريبًا ..كل الشباف الذين لبست خواًب خطبتهم منقبل كاف يضايقهم أسلويب يف الكالـ ،منهم من اعتربين
متغطرسة ،ومنهم من شعر يف داخلو أنو أصغر مٍت ألف
ىذه اللغة أكرب من قدرتو على ؾباراهتا ؛فانقلبت مشاعره
إىل غضب مستمر ،وؿباوالت للتقليل من شأين ،ومنهم من
اعتربين أفتعل ىذا األسلوب للتملص من الطبقة اجملتمعية
اليت أنتمي ؽبا ،ومنهم من بذلت جهداً فوؽ طاقيت للنزوؿ
إىل مستواه يف التفكَت والكالـ ،ويف النهاية مل أعجبو.
البنت منا رباوؿ إهبار الرجل الذي يعجبها بثقافتها ظناً
منها أف ىذا سيجعلو يعتربىا إنسانة استثنائية وـبتلفة
فيفخر هبا ،ويرفع من منزلتها يف قلبو أكثرٍ ،ب تواجو حقيقة
دائما أقل منو بدؿ أف
أنو يكره ىذا التفوؽ ألنو يريدىا ً
وباوؿ ىو إهبارىا برفع مستوى شخصيتو.

أدار عنقو كبوي مسائالً:
 -مل تندىشي من اعًتايف لك خبطبيت السابقة!
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 ؼباذا أندىش؟ كل منا كاف يبلك حياتو اػباصة قبل أفنلتقي.
 أال تريدين ظباع القصة؟ من الصعب مقاومة فضويل.ِ
عقدت قرانك للمرأة األوىل أكلٍت
 قبل ستة أعواـ؛ عندمااليأس ،ورضخت يف غبظة ضعف لضغوطات شقيقيت
الكربى ،وآخرين من كبار األقارب وخطبت فتاة ظننت
أهنا قد تكوف قادرة على إكماؿ اغبياة معي ،مل تكن يل
شروط كبَتة بعد أف فقدتك ،كل ما أردتو يف ذلك الوقت
ىو إنسانة تقبل يب كما أان ،وأقبل هبا كما ىي ،ونعيش
أبكثر الطرؽ اؼبمكنة راحة واستقر ًارا ،لكنٍت فوجئت أف ال

شيء يف تصرفاٌب أو كالمي يعجبها ،ىداايي ال تعجبها،
أسلوب ضحكيت ال يعجبها ،رائحة عطري ال تعجبها ..مل
تستمر اػبطبة أكثر من تسعة أايـ ،وىي اآلف متزوجة وؽبا
ثالثة أطفاؿ .تلك التجربة جعلتٍت أدرؾ مدى خطئي،
وأعلم أف الزواج بال حب ال يصلح لكل اؼبخلوقات،
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شخصا بصدؽ نقبلو كما ىو دوف تغيَت،
فعندما كبب
ً

وابؼبقابل نكوف مستعدين لتغيَت بعض تفاصيلنا ابلتدريج
ألجلو عن طيب خاطر دوف أف يطلب منا ،ودوف أف نشعر
ابلقهر أو اإلجبار.
ألتصور أنك عشت راىبًا كل
لست طفلة
 كماؿ ..أانُ
ّ
أعوامك اؼباضية ،كبن بشر وحىت إف مل نقًتب من اآلخرين
سيقًتب اآلخروف منّا ويؤثروف يف مسارات حياتنا .ذباربنا
اإلنسانية السابقة ىي اليت صنعت منا ىذين الشخصُت
اؼبوجودين اآلف يف ىذا اؼبكاف؛ فال يبنعٍت عن االستمرار يف
متزوجا؛ ألين أفضل
التعارؼ ؛ إال أف تكوف أنت اآلف
ً
اإلعداـ على الزواج برجل متزوج ،أو أف يكوف لك أطفاؿ
من زواج سابق ،ألين غَت ؾبربة على عالقة ؿبفوفة
ابلتعقيدات.
()14
بدت كفو اػبالية من اػبواًب ،ذات األظافر اؼبقصوصة بعناية ،ذبمع

بُت النعومة ،والصالبة ،والثبات ،وىي تدير اؼبفتاح  .قفل ابب شقتو
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األسود الالمع .انفتح الباب لتتدفق رائحة خبور فبزوجة بصورة
األرائك السماوية ذات الطراز األمريكي اؼبعاصر حوؿ ضلعُت من
أضالع سجادة فارسية صغَتة يسودىا لوف الرماف  ،لتقدـ لوحة

مفتوحا على مصراعو بعد
تشكيلية تنضح بروح الكربايء .ترؾ الباب
ً
أف دخلنا وىو يقوؿ دبرح:

 -اعتربي البيت بيتك ،سأدخل غبظات وأعود.

غاص جسدي يف أحضاف األريكة اؼبخملية الدافئة بتلذذ ،أغمضت

عيٍت اتركة لرئيت حق استنشاؽ االمتالء دبوجات عميقة من اؽبواء
اؼبشبع برائحة البخور ،والدؼء ،واأللفة ،والسالـ  .وشعرت أف
أمطار غزيرة عذبة بدأت هتطل على جسدي مدغدغة أصابع قدمي،

ٍب صاعدة إىل منتصف ساقيٍ ،ب ركبيتٍ ،ب يرتفع اؼباء إىل صدري

وفمي ،وعيٍت ،وشعري ليُغرؽ كل مسامي ،وأين بدأت أذوب ،
وأربوؿ إىل بقع من األلواف السائلة بال مالمح ..أعادين صوتو إىل
عاؼبو متسائالً بصوت منخفض:
 ىل ِمبت؟

فتحت عيٍت واعتدلت يف جلسيت ألراه يضع صينية تزدحم بقوارير
العصائر إىل جانب قدحُت زجاجيُت شفافُت على طاولة بيضاء صغَتة
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تًتبع على الزاوية اليت تفصل بُت األريكة اليت أجلس عليها واألريكة
اليت اختارىا للجلوس .قلت دوف تكلّف:
 -بيتك يبدو صبيالً ومروبًا.

 اغبمد هلل أنو أعجبك ..إذا ِقبلت العيش معي فيو إىل األبد
تستطيعُت تغيَت كل ما فيو ابلشكل الذي يناسب ذوقك.
 وماذا إف مل يُعجبك ذوقي؟ سيُعجبٍت كل ما زبتارين. أال يبدو ىذا مبالغ فيو قليالً. ردبا يكوف مبالغ فيو ابلنسبة لك ،أو ابلنسبة لشخصآخر ،لكن ابلنسبة لرجل مثلي عاش دبفرده طويالً ،وشبع
من ذبربة ـبتلف أنواع الطعاـ ،وتغيَت األاثث على مزاجو
مسافرا حوؿ العامل وشبعت عينو
كل عامُت أو ثالثة ،ودار
ً
من رؤية أشكاؿ وألواف األاثث يف الفنادؽ والبيوت

عاداي ألنو
اؼبخصصة الستئجار السائحُت؛ يكوف األمر ً
أشبع احتياج الرغبة يف اختيار مسكن على ىواه والرغبة يف
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اختيار أاثث وفق ذوقو ،مقابل احتياجو إلكماؿ حياتو مع
إنساف وببو وىبتاره دوف تدخل.
بدت عيناه متوقداتف بربيق داخلي يؤكد ثقتو بكل كلمة يقوؽبا ،على

كالما ميتًا
عكس أولئك الذين صادفتهم قبلو وكانت ألسنتهم تردد ً
مستهل ًكا ،حفظوه بعد أف ظبعوه صدفة على لساف شخص آخر

دوف أف يفهموه.

معا؟
 -ىل من اؼبمكن أف تفتحي زجاجة عصَت لنشرب ً

قاؿ بنربة رقيقة ُمهذبة ،فأجبت:

 أان الضيفة ىنا ،وصاحب الدار ىو الذي هبدر بو فتحزجاجات العصَت للضيوؼ!
 بصراحة ..أخشى أف ترفضي الشرب إف اخًتت الزجاجةدرا.
بنفسي خوفاً من أف أكوف أذبت فيها ُـب ً

ضحكت بعفوية قبل أف أسأؿ:

مفتوحا؟
 وؽبذا السبب تركت ابب الشقةً
 -أجل ،لتهريب مىت شئت بسهولة.
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 ال تقلق اي كماؿ ،لست فبن ىبشُت أف يكوف الشيطافاثلثنا ألف ذبربيت يف اغبياة جعلت قبيلة من الشياطُت
تسكنٍت وتستطيع هتجي سطور الكتاب البشري الذي
أمامي .وعلى ذكر الكتب؛ أين اؼبكتبة اليت وعدتٍت هبا؟
فظننت أنو سيُغَت درجة
أمسك جبهاز ربكم صغَت كاف على اؼبنضدة
ُ

حرارة الغرفة ،وإذا ابعبدار اؼبُقابل اؼبكسو بنقوش ُس ّكرية اللوف يُفتح
على مصراعيو ببطء ؛ ُمعلنًا عن وجود غرفة غطت ال ُكتُب ُجدراهنا
سباما
األربعة ،وبقي ما بقي منها على األرض ،ويف منتصف الغرفة ً
أريكة ضبراء طويلة احتل جانبيها صفُت من الكتب السميكة .وقفت
أماـ ىذا الفردوس بروح مبهورة األنفاس ..عناوين بلغات أعرفها وال

أعرفها ،ـبطوطات رأت النور قبل أف أولد بعشرات األعواـ ،كنز

عتيق من ؾبالت ميكي ،وظبَت،وماجد  ،وسوبرماف  ،تزاحم ُؾبلدات

ضخمة يف السياسة والفن والتنمية الذاتية والسحر األسود ..انطلق
صوت جرس من مكاف ما فقاؿ:

 يبدو أف البيتزا قد نضجت يف الفرف ،سأذىب دقائق ألراىاوأعود.
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حُت خرج وقع بصري على آلة لتشغيل األقراص اؼبوسيقية ،ضغطت

على الزر دوف تغيَت الشريط لينساب صوت "مرواف خوري"

صادحا:
ً

"علّمٍت كوف متلك

كمل ىل كاف انقص لك
ّ

خلّي األايـ تثبت لك

وآلخر عمري أخلص لك"..
لفتت انتباىي كراسة رسم يُطل منها رأس قلم رصاص على األريكة،

وحُت تصفحتها مل أكد أُصدؽ ما رأيت ..صوري مرسومة على ُكل
الصفحات :صورٌب وأان فبسكة بباقة ورود ..صورٌب وأان أنظر إىل

يبامات طائرة يف األفق ..صورٌب وأان مع "كماؿ" على مقاعد طائرة..
صورٌب وأان معو ربت برج "إيفل" ..صورٌب وأان أرقص معو بفستاف
الزفاؼ ..صورتنا وكبن نقرأ معا جريدة واحدة ..صورتنا وكبن نتناوؿ

معا
الشطائر على العشب يف حديقة ..صورتنا وكبن نقطع النهر ً
داخل قارب واحد ،وحُت وصلت إىل آخر لوحات الدفًت عاد

صوت "مرواف خوري" ليكمل إنسيابو العذب:
"حبييب..

اي حبييب..

قصتنا شو غريبة
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ما بتشبو حدا..

إنت اؼبُبتدا ..والباقي خرب اي حبييب"
ضممت الكراسة إىل صدري بكلتا يدي ،وخرجت من الغرفة يقودين
ُ
أنفي على أثر الرائحة الشهية ..وقفت عند ابب اؼبطبخ أأتمل خديو

احملمرين من حرارة الفرف وىو يقطع البيتزا إىل مثلثات متساوية
ّ
بسكُت ..رفع رأسو ليمسح جبهتو الندية بطرؼ كمو ؛ فارتسمت يف

عينيو ابتسامة شفافة عندما رآين وقاؿ:
 -تفضلي ..الغداء جاىز.

جلست إىل طاولة الطعاـ ـبفية دفًت الرسم على حجري ربتها ..قاؿ
بنربة مرحة وىو يغسل كفيو بعناية:

 بيتزا دجاج وسلطة يواننية وكعكة حلوة ابلتمر والفستق،أرجو أف تُعجبك..

وأضاؼ ضاح ًكا:
-

وال تقلقي؛ سأسبقك لتذوؽ كل األطباؽ أمامك كي ال

تظٍت أف الشيطاف وسوس يل بوضع مادة ـبدرة بُت
مقاديرىا كما وبدث يف األفالـ القديبة اؽبابطة.
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 أنت طبخت كل ذلك؟ أجل ..الطبخ ىواييت أايـ العطالت. ال أظن أين ماىرة يف الطبخ ،آخر أعواـ جدي مل يكنيقوى على أكل أي شيء غَت الزابدي أو اػببز ابغبليب
الساخن ،مل ي ُكن ىناؾ من أطبخ لو فكنت آكل أي شيء
أحياان.
أو ال آكل شيئا ً
رد دبرح:

 ىذا أفضل ،يُعجبٍت أف تكوف زوجيت غَت خبَتة بشؤوفمعا وال تطردين منو.
اؼبطبخ كي نشارؾ الطبخ ً

حاجزا يف
جفٍت وغُصة خفية تقف
أحسست بدموع تتجمع ربت
ُ
ً
ّ
وجو الكلمات اليت أود قوؽبا ،سكبت نظراٌب اؼبشوشة على دفًت
الرسم فسأؿ بصوت عطوؼ:

نستطيع طلب وجبة من
 ما األمر؟ أال يعجبك الطعاـ؟ُ
اؼبطعم إذا ُك ِ
نت....

قاطعت كلماتو إبشارة انفية من رأسي ،ووضعت دفًت الرسم على
الطاولة ٍب قلت:
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 أظن أف ىذا الشيء من حقي.رد بعد غبظة صمت:

 ليس ىو فقط ،كل ما يف ىذا البيت من حقك ،وصاحبضا من حقك وتكوين من حقو
البيت يتمٌت أف يكوف ىو أي ً
إىل األبد.

مددت أطراؼ أصابعي ألمسح آاثر دمعة سالت على شفيت،

وسبالكت شعوري خبجل طفويل داخلي مفاجئ وأان أرفع رأسي وأقوؿ
بصوت مبحوح:

 -وأان موافقة.

ألننا أحببنا بعضنا
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(15)
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وكأف كل تلك اللوحات اؼبرسومة يف دفًت الرسم ابلقلم الرصاص ،
دبت فيها اغبياة  ،وقفزت إىل أرض الواقع ُمرتدية حركتو وألوانو
اغبقيقية  ،لتتحوؿ إىل صور فوتوغرافية :صورتنا وكبن نرقص بتناغم
هبرىا جواد
يف حفل زفافنا ،صورتنا وكبن جالساف داخل عربة ُمزيّنة ّ
أبيض بُت شوارع اإلسكندرية يف األسبوع األوؿ من شهر العسل،

صورتنا وكبن نلقي قطعة نقدية يف مياه انفورة "تريفي" اإليطالية يف
األسبوع الثاين من شهر العسل ،صورتنا وكبن ربت برج إيفل
الباريسي يف األسبوع الثالث من شهر العسل ،صورتنا وكبن نتجوؿ
بُت األزىار الصفراء دبالبس البنجاب على مرتفعات "شيمال" اؽبندية

يف األسبوع الرابع من شهر العسل ،صورتنا وكبن كبتضن طفلتنا
األوىل يوـ قدومها إىل العامل يف اؼبستشفى ،وصورتنا اليوـ وكبن نتناوؿ
الشطائر والعصَت على بساط بنفسجي يف حديقة "ماجوريل" اؼبغربية

بعد طبسة أايـ من احتفالنا بعيد ميالدىا الثاين.

معا ذبارب كثَتة ما كاف أحدان
خالؿ ىذه األعواـ الثالثة اجتزان ً
ليجتازىا لوال وجود اآلخر ،كل واحد منا كاف سببًا الكتشاؼ رفيقو
.أجزاء خفية من ذاتو مل ي ُكن يعلم بوجودىا ،واكتشفنا حقيقة مهمة؛

وىي أف اغبب ىو أف ال تشعر أب ًدا ابؼبلل مع شريك حياتك حىت
بعد أف ربفظو عن ظهر قلب ،وأف تتوؽ لالستيقاظ يف اليوـ التايل
يوما آخر من حياتك معو.
فقط كي تقضي ً
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 -سبّت -
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