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إهداء

ف قراءته، ولم تنله، ي ب�ش
إىل من تمنيُت أن تح�ظ رواي�ت

ي إىل أ�ب

اشتاقت إليك األشياء، واشتاقت إليك الحياة، 

واشتقت إليك أنا

رحمة هللا عليك يا حبيب.





ي جعلْت من نفسها  سالًما عىل تلك األماكن ال�ت

َسًعا للهرب من أماكن الذكريات. ُمتَّ
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)متهيد(

»�إليك/ ...

لقد كنُت كاذبة عندما �دعيُت عدم معرفة �صاحب �ل�صوت و�أنا 
�لتي مل تن�َصه حلظة، و�أن �لبحة يف �صوتي �إثر نزلة برد وهي مل تكن 
�صوى �رجتافة عندما ذكرت ��صمك، ونب�صات قلبي �ملت�صارعة �أثبتت 
�أنك موجود بد�خلي مل ترتكني يوًما، و�أن قوة نرب�تك هزمتني، 
�أنني  وعدم �صوؤ�لك عن �أحو�يل ك�صرين، و�أنني يف كل مرة توهمُت 
ن�صيتك كنت �أتذكرك �أكرث، و�أنك د�ء ال عالج منه �صوى رحمة من 

�هلل جتود على قلبي بن�صيانك«.

• • •
قاعة  داخل  بانتظام  املقاعد  ترا�صت  الروماين)))  فريونا  كمدرج 
املخملية  احلمراء  الأقم�صة  ذات  املقاعد  احتلت  ال�صكل،  م�صتطيلة 
ال�صفوف الأوىل بوافر من الفخامة، حتمل عنواًنا �صمنًيا على لفتة 
�صائر  ا�صترت  ما  يف  فقط«،  املهمة  »لل�صخ�صيات  عليها:  ُكتب  وهمية 
املقاعد بنوعية من اجللد الرخي�س ُتنبئ مبكانة من �صيجل�س عليها.

)))يقع مدرج فريونا مبدينة فريونا اإليطالية، وقد أُنشئ يف العصور الرومانية األوىل، وكانت 

تقام به الحفالت الشعرية واملوسيقية ومصارعات الثريان واأللعاب الرومانية. 
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تفا�صيل  اأبرزت  قوية  باإ�صاءة  وجودها  القاعة  م�صابيح  اأثبتت 
اإىل  وان�صمت  بالتدفق،  اجلموع  وبداأت  الأبواب،  انفتحت  املكان، 
بروح  املتاأججة  الع�صرينية  الأعمار  ذوي  من  اأفواج  اخللفية  املقاعد 
اأج�صاد  اآخرها،  عن  القاعة  ملوؤوا  تخرج  وحديثي  طلبة  ال�صباب، 
هزيلة، مالب�س متوا�صعة، اأعني ملعت بربيق احلما�س املنبثق من قلوب 

م�صتاقة اإىل ال�صتماع.

دلف كبار الزوار بتاأٍن خلق لهم هالة من احلزم، ا�صتقروا كُخ�ُصب 
دة بع�صهم بجانب بع�س يف ال�صفوف الأوىل متخذين من التجهم  م�صنَّ
�صديًقا، لعتقاٍد �صرب اأوتاده يف نفو�صهم اأن هذا من كماليات الوقار، 

ينحون اأنظارهم عن �صعلكة ظنوا اأنها الت�صقت مبن ورائهم.

تعالت الهمهمات والأحاديث املتبادلة وجتمعت حتى �صارت كطنني 
حبة  بحجم  ميكروفون  على  متتالية  اإ�صبع  دقات  اأ�صكتتها  النحل، 
الزيتون ملتحدث يقف على من�صة امل�صرح، وبداأ حديثه ب�صوت حيوي 

بعد تاأكده من ا�صتقرار الطري على روؤو�صهم:

وال�صخ�صيات  الزوار  كبار  من  الطيب  اجلمع  بهذا  اأرحب   -
اأقدم  اأن  وي�صرفني  امل�صتقبل،  حلم  اليافع  وب�صبابنا  املهمة، 
قامة علمية جليلة ح�صدت كثرًيا من اجلوائز يف جمال طب 
بالدكتور  معي  لرتحبوا  اأدعوكم  العام،  لهذا  والأع�صاب  املخ 

عبد القادر �صند.

اأنحائها  يف  �صداه  تردد  الذي  احلاد  بالت�صفيق  القاعة  �صجت 
عف وقعه. فظهر ب�صِ



((

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

من  اإل  ال�صوء  ملعة  عك�صت  و�صلعة  حادتني،  زرقاوين  بعينني  برز 
الأر�س،  يف  ال�صرعي  بحقها  مت�صكت  املنت�صف  يف  ال�صعريات  بع�س 
ببع�س  �صوادهما  اختلط  اللذين  اجلانبني  من  لأي  الن�صمام  واأبت 
ال�صعريات البي�صاء حديثة الظهور، ببذلة رمادية فقدت بريقها الأول 
ا�صتقر  العنق،  رابطة  اأبي�س حترر من  ارتدائها، وقمي�س  تكرار  من 
متجاوًزا  حديثه  يف  و�صرع  الأمر،  اعتاد  من  بثبات  امليكرفون  اأمام 

هها للح�صور قائاًل: التحية بعد اأن اأخرج حبة بي�صاء من جيبه ووجَّ

اأظهرت  العقار،  تاأثري هذا  اأجريت عن مدى  لدرا�صات  وفًقا   -
النتائج اأنه جنح ب�صفاء ٩٧٪ من م�صابي الكتئاب عند تناوله.

قذف بالقر�س اإىل فمه فالتقمه �صالًكا الطريق اإىل معدته، واأردف 
متذوًقا:

- مذاقه حلو، ال�صركة التي �صنعته �صركة رائعة، ل لأنها �صنعت 
دواء حلو املذاق بالتاأكيد، فهي مل تاأِت بجديٍد يف هذا، بل لأنها 

جنحت يف اإقناع املر�صى بتناول الوهم.

غزت املفاجاأة كثرًيا من الوجوه القابعة اأمامه، فاأكمل موؤكًدا:

- نعم يا �صادة، ما تناولته الآن مل يكن �صوى �صكر ُعبئ على �صكل 
اأقرا�س، الـ»         « ))) اأو العالج الوهمي عالج خاٍل من اأي 
مادة فعالة، ل يفعل �صيًئا غري اأنه ُيوهم املري�س باأنه يتناول 
املر�صى،  من  كثري  على  ُطبق  فيتح�صن!  ال�صحيح،  الدواء 

وكانت النتائج مذهلة«.

)))أول تجربة أجريت ملدى فاعلية الدواء الوهمي كانت يف القرن الثامن عرش. 

Placebo
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لح من منت�صف القاعة بتحية هتلر ف�صمح له الدكتور عبد القادر 
باإمياءة من راأ�صه:

- لكن اأ�صتاذي الفا�صل، األ يندرج هذا حتت خداع املري�س؟

- هل وقعت يف حب فتاة من قبل؟

من  ب�صيء  فقال  القادر،  عبد  الدكتور  ب�صوؤال  ال�صائل  بوغت 
الرتباك:

- وما عالقة هذا ب�صوؤايل؟

- اأجبني.

زوى الطالب ما بني عينيه، وب�صوت اختنق من اأثر غ�صة مفاجئة 
اأجاب:

- نعم.

- يبدو اأنه انتهى نهاية حزينة.

اأطرق ال�صاب راأ�صه ومل يعقب، فتابع الدكتور م�صيًقا عينيه:

�صتهرع  للن�صيان  القر�س عقار  اأن هذا  اأخربتك  اإن  - �صدقني 
لتناوله بانتظام، اأماًل يف �صفائك من مر�س الذكريات اللعني 
من  الأ�صياء  بع�س  العقار.  هذا  خلفية  عن  كثري  معرفة  دون 
حاجة  ما  الأعني،  عن  بعيًدا  الظالم  يف  تبقى  اأن  الأف�صل 
املري�س اإىل معرفة تفا�صيل لن تفيده ب�صيء ما دام ما �صيتناوله 

�صيمنحه نوًما هادًئا وعي�ًصا طيًبا بعد اأن ُحرم منهما؟
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ب�صوؤاله  هيج  الذي  ال�صخ�س  هذا  بداخله  يلعن  وهو  الفتى  جل�س 
عوا�صف الوجع على �صفينة قلبه امللتاعة، ف�صمت الدكتور برهة، ثم 

اأكمل:

بعد  لالأ�صف  ولكن  ال�صفاء،  يف  فاعليته  اأثبت  الوهمي  -العالج 
مل  �صيًئا  كاأن  ثانيًة  املر�س  اأعرا�س  تعود  الزمن  من  فرتة 
مل  التي  الأمرا�س  من  املر�س  كان  اإن  ا  خ�صو�صً يحدث، 
واإن  الرعا�س،  وال�صلل  ال�صرطان  لها عالج بعد، مثل  ُيكت�صف 
كانت نتائجه يف الأمرا�س النف�صية اأف�صل بكثري واأطول زمًنا.

ليبداأ  تنحنح  ثم  املاء،  من  بجرعة  ال�صوتية  اأحباله  جفاف  روى 
جولته اجلديدة قائاًل:

اإن و�صلنا اإىل هذا  -املخ يحتوي على مئة مليار خلية ع�صبية، 
يف  باأنه  للج�صم  ليوحي  العقل  ا�صتغالل  من  التمكن  يف  احلد 
طريقه لل�صفاء، فما املانع من املوا�صلة وحماولة التطوير؟ ما 
املانع من التحدي؟ اأن نتحدى العقل، ن�صتفزه ون�صتثريه لريينا 
اأف�صل ما عنده، هل هذه القدرات التي ُيظهرها لنا هي اأق�صى 
قدراته؟ اأم اأنه يحوي كثرًيا وكثرًيا مما ل نعلمه؟ اإن العقل ما 
اأنه  يوم  بعد  يوًما  لنا  ويثبت  املزيد،  على  بقدرته  يبهرنا  زال 
ُيح�صى  خمزن  اأنه  �صوى  عنه  يعلم  ل  اإن�صان  داخل  قابع  كنز 

باملعلومات نهاية كل عام ليجتاز �صنته الدرا�صية.

انت�صرت اأمارات التفكري على وجوه اجلال�صني، فاأراد طرق احلديد 
وهو �صاخن، فاأكمل بابت�صامة حتمل بني طياتها �صيًئا من اخلبث:
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- و�صوؤال اأخري اأود طرحه عليكم، وليكن احللوى التي �صتتناولونها 
اأن  اأم  بعقلك؟  تتحكم  اأنت من  هل  الع�صاء:  وجبة  بعد  الليلة 

عقلك هو الذي يتحكم بك؟

• • •
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)١(

)M. I. P(

�صداع بعمر األف عام ا�صتقر براأ�صي، اأ�صعر به وهو يجتاح تعرجات 
خمي دون قيد اأو �صرط، يقتحمها، يرجها بعنف زلزال قوته ٨ درجات 
على مقيا�س ريخرت، حماكمة �صاخبة اأُقيمت براأ�صي، ت�صيدت املوقف 
على  م�صتمر  نب�ٌس  الطرق،  عن  تكف  ل  التي  القا�صي  مطرقة  فيها 
جانبي جبهتي، عط�س �صبع �صنني عجاف ا�صتقر بحلقي، ممدًدا على 
�صرير ل اأ�صتطيع احلراك، كاأن جي�ًصا من النمل احتل ج�صدي، جبالن 
اأزيحهما  كي  الوقت  من  ا�صتغرقُت  كم  اأعلم  ل   ، عينيَّ فوق  ا�صتقرا 
ال�صوء  اآملني  رويًدا،  رويًدا  عينيَّ  فتحت  اأجفاين،  اأطراف  ببطء عن 
�صيء  كل  مبا�صرًة.  فوقي  املعلق  امل�صباح  املنبعث من  القوي  الأبي�س 

�صبابي ومبهم.

درت بعينيَّ ببطء دورتني عك�س بع�صهما لأ�صتك�صف ما حويل، مل 
اأَر �صيًئا يرد الب�صر، كل ما حويل �صواد بعيد عن دائرة م�صباحي، 
التقطت اأذين �صوًتا بعيًدا مل اأتبني كلماته، و�صع اجلهد اأثقاله على 

كاهلي اأكرث فلم اأ�صتطع املقاومة، �صكن كل �صيء وا�صتلبني النوم.

• • •
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-اأنت، اأنت، ا�صتيقظ.

كان ا�صتيقاظي هذه املرة اأف�صل، ال�صداع اأخف وطاأة، وال�صوت 
روؤيتي،  ال�صحب عن  انق�صعت  اأنثوي، فتحت عيني وقد  اأقرب، �صوت 
بتحرر  اإح�صا�صي  بعد  لأجل�س  حتاملت  حاله،  على  زال  ما  وحلقي 
ج�صدي من �صطوة التنميل، فراأيت املكان ب�صكل اأكرث و�صوًحا، غرفة 
ببقع  مو�صومة  رمادية  حوائطها  التفا�صيل،  قليلة  الت�صاع،  متو�صطة 
�صلعها  عالية  مربعة  فتحة  من  اإل  النوافذ  من  خالية  رخوة،  بي�صاء 
بينها  حديدية  باإطارات  طبي  �صاتر  منها  جانب  يف  ال�صقف،  الرابع 
�صتائر بي�صاء ب�صقت عليها الأتربة فبهتت، بالطها باللون الأ�صمنتي، 
مييل اجلو اإىل الربودة، يبدو اأن املكان ُهجر منذ زمن، اأجهزة بجانب 
�صوًتا  ُت�صدر  متعرجة،  وخطوط  اأرقام  بها  �صا�صات  حتمل  �صريري 
واإىل  مع�صمي  اإىل  الرفيعة  اأطرافها  متد  منتظم،  باإيقاع  ا  منخف�صً
�صدري باأقطاب دائرية تت�صبث بجلدي، الن�صف العلوي من ج�صدي 

عاٍر، والن�صف ال�صفلي احتواه بنطال اأ�صود، واأنا...

اأنا؟

�صعرت بازدياد وترية ال�صداع فجاأة واأنا اأحاول التذكر! اأغم�صت 
عيني وحاولت الرتكيز، لكن ل �صيء! عقلي ورقة بي�صاء، اأنظر اإليها 
ال�صري ي�صفق عليَّ ويك�صف عن مكنوناته  مراًرا وتكراًرا لعل حربها 
فجاأة، لكن دون جدوى، ل �صيء يخرجه عقلي ويتلقفه قلبي لأطمئن.

رفعت ب�صري فوجدُت �صاحبة ال�صوت الذي اأيقظني من غياهب 
النوم، طوت الأر�س حتتها بخطوات �صريعة ذهاًبا واإياًبا مرات عدة 
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الهم�س  اإىل  مييل  م�صموع  وب�صوت  التفكري،  يف  غارق  ُمطِرق  براأ�س 
حدثْت نف�صها:

ما  اأمًرا  بك  اأن  املوؤكد  من  البقية؟  عن  ُف�صلت  ملاذا  -ملاذا؟ 
خمتلًفا.

كعجوز مل يبَق له من احلياة اإل رمق خرج �صوتي من اأعماق جويف:

- اأ�صعر بالعط�س.

�صريري  من  اقرتبت  فجاأة،  وجودي  تذكرت  كاأنها  اإيلَّ  التفتت 
بني  �صريًعا  بعينيها  وانتقلت  به،  ُمعلًقا  كان  معدنًيا  لوًحا  والتقطت 

اأوراقه ثم اجتهت اإىل الأجهزة بجانبي واأخذت تتفح�صها.

-»اأ�صعر بالعط�س«. كررتها ثانيًة.

اكفهر وجهها، تنهدت وهي ت�صتل قارورة من حقيبة قما�صية كانت 
جويف،  يف  واحدة  دفعة  اأفرغُتها  لإ�صكاتي،  اإياها  وناولتني  حتملها، 

ف�صعرت كاأنني ميت ُبعث من جديد، لكن روحي ما زالت تائهة.

�صكُت بعدها حماوًل الرجوع اإىل عقلي التائه، لكنها جذبت كر�صًيا 
وجل�َصت،  اأمامي  و�صَعته  الطبي،  ال�صاتر  وراء  خمتبًئا  كان  معدنًيا 

نظَرْت اإيل بحدة �صائلة:

-ملاذا اأتوا بك هنا وحدك؟ منذ متى واأنت بعيد عن البقية؟

-البقية؟ من البقية؟ اأنا ل اأتذكر �صيًئا.

- ل تتذكر �صيًئا مما حدث لك قبل نقلك؟
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- ل اأتذكر �صيًئا على الإطالق.

- مبعنى؟

- ل اأتذكر من اأنا وما الذي اأتي بي اإىل هنا!

ُبهتت عندما تلفظت بجملتي الأخرية، ت�صفحت الأوراق على اللوح 
املعدين مرة اأخرى وهي تقول:

اإل  للحالة، ل �صيء  تاريخ  بيانات، ول  -ل �صيء مذكور هنا، ل 
ا�صم: اأجمد.

�صعرت بال�صداع ي�صتبيح راأ�صي جمدًدا بقوة بعد ذكرها لال�صم، 
جتعد وجهي من اأثر الأمل فاأردفْت:

- يبدو من ردة فعلك اأنه ا�صمك.

بحرية ارتدت ثوب الغ�صب وبنفاد �صرب حتركُت من �صريري واأنا 
اأنزع عن يدي و�صدري الأ�صالك املتعلقة بهما واأ�صاألها:

- من اأنِت؟ وما هذا املكان؟ وماذا اأفعل هنا؟

بتو�صل قالت:

- اأرجوك اهداأ، واخف�س �صوتك، فهذا لي�س اآمًنا لنا«.

-لن اأهداأ قبل اأن اأفهم.

-ح�صًنا، ح�صًنا، �صاأفهمك كل �صيء، لكن رجاًء: اخف�س �صوتك 
واجل�س.
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جل�صُت متحفًزا، فبداأْت حديثها ب�صيء من الرتباك:

-اأنا الدكتورة مي�صون، طبيبة نف�صية.

طقطقت اأ�صابعها، وابتلعت ريقها، واأكملت:

- لالأ�صف ب�صكل ما اأنا ُم�صاركة يف اجلرمية التي مُتار�س عليك.

اأيقظْت كلمة جرمية كل خاليا النتباه بعقلي دفعة واحدة، ر�صقتها 
عيناي باألف �صوؤال لن ت�صتطيع �صفاهي ح�صرها فتابعْت موؤكدة:

لتطبيق  تخ�صع  ب�صرية  جتارب  حقل  �صمن  عينة  »اأنت   -
.((Memories Implantation Project, (MIP(:جتربة

تلّقْت نظرات التيه من جانبي، فاأكملت وهي مطاأطئة الراأ�س:

- »م�صروع زراعة الذكريات«.

• • •
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)٢(

)مرشوع زراعة الذكريات(

العامل  قيا�صات  ت�صتطيع  ل  روحك  داخل  هائلة  فجوات  ال�صتات، 
�صاماًل  دماًرا  وراءها  وخلفت  اأ�صابتك  مرئية  غري  نيازك  ح�صرها، 
النيازك  بتلك  اأ�صعر  معه.  التعاي�س  فقررت  ترميمه،  على  تقوى  ل 
ال�صبب،  معلوم  للتو  بنيزك  ربت  �صُ لكنني  �صببها،  واأجهل  بروحي، 
الكلمات  اأفهم عالَم تدل هذه  الذكريات«. مل  نيزك »م�صروع زراعة 
الثالث، لكن كلمة »جرمية« ومالمح مي�صون البائ�صة و�صوتها احلزين 

كانت كافية لأ�صعر بانقبا�س ووجع.

�صمت ثقيل اأحكم عقد حباله على الكلمات فتوارت اأحرفها، لكنني 
ف�صمتها ب�صوؤال �صارم ل يحتمل تاأخري الإجابة:

- ماذا يعني ما قلِته للتو؟ ما معنى اأنني �صمن حقل جتارب لهذا 
امل�صروع املُ�صمى بــ، بـــ.

- زراعة الذكريات.

اأمالت  ثم  عميًقا،  نف�ًصا  تخرج  وهي  ال�صقف  اإىل  بعينيها  دارْت 
راأ�صها لالأر�س وقالت:
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خيالية  كفكرة  كتابته  ميكن  خيالًيا،  الأمر  كان  البداية  يف   -
لرواية اأو فيلم، لكن مع الثورة العلمية التي حدثت يف القرن 

الأخري وباإجراء عدة جتارب اأ�صبح الأمر ممكًنا.

�صحبْت ما يكفيها من الهواء ملوا�صلة الكالم، واأردفت:

على  احلا�صلة  واد(  )كيمربيل  اأجرت  عندما  الأمر  بداأ   -
من  جمموعة  على  جتربة)))  النف�س  علم  يف  الدكتوراه  درجة 
الأ�صخا�س تاأكدْت من اأمهاتهم اأنهم مل يركبوا املنطاد طيلة 
لُتظهرهم  لهم وهم �صغار، وعدلتها  واأخذت �صوًرا  حياتهم، 
يف منطاد، ثم �صاألتهم عن هذه الذكرى، وكانت املفاجاأة اأن 
من  منهم  اإن  بل  واأكدوها،  الذكرى  مع  تفاعلوا  منهم   ٪50
�صرد تفا�صيلها! رغم اأنها مل حتدث على الإطالق، ا�صتطاعت 
ب�صورة واحدة فقط زرع ذكرى يف عقولهم، واإثارة �صجونهم 

وعواطفهم نحوها.

توقفْت حلظات، ثم اأكملت بنربة حما�صية:

- فكر العلماء بعد ذلك يف اأنه اإن كانت جتربة �صغرية اإىل هذا 
تعاون  لو  العدم، فماذا  اأن تخلق ذكرى من  ا�صتطاعت  احلد 
درا�صة  يف  والأع�صاب  املخ  اأطباء  مع  النف�صي  الطب  علماء 
�صينتج عن هذا؟  اأكرث عمًقا ومنهجية؟ ماذا  ب�صكل  املو�صوع 
العقل  يف  الذكريات  زراعة  يف  ن�صل  اأن  ميكننا  حد  اأي  اإىل 
الب�صري؟ اإىل اأي حد ميكننا اأن نعلو بالن�صبة من خم�صني باملئة 

)))أجريت التجربة عام 2002م. 
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اإىل ثمانني وت�صعني باملئة؟ ت�صاوؤلت كثرية مل منلك لها اإجابة 
�صوى بالتجربة، وبالفعل بداأت الدرا�صات والأبحاث العلمية، 
�صنوات،  الفئران على مدار  التجارب على  واأُجري عديد من 
حتى ا�صتطاع العلماء اأخرًيا زرع ذكرى �صعيدة داخل اأخماخ 
الفئران مرتبطة مبكان ما مل ميروا فيه باأي م�صاعر من قبل 
قط، بل تطور الأمر اأكرث با�صتخدام تقنية الـ                          ))) 
اأي  دون  حموها  اأو  ما  ذكرى  تثبيت  يف  ُبعد  عن  التحكم  يف 

تدخل جراحي للمخ وب�صكل اآمن)2)«.

�صمتْت برهة، ثم اأكملْت بنف�س احلما�صة:

اأننا  تتخيل  اأن  لك  كبرية،  علمية  �صجة  الأمر  هذا  -اأحدث 
اأن نفيد  بزراعة ذكريات ي�صرية ن�صتطيع فعل كثري، ن�صتطيع 
الب�صرية ب�صكل اأكرب، ن�صتطيع اأن جنعل العمال يحبون عملهم 
فتزداد  العمل  هذا  عن  �صعيدة  ذكريات  زراعة  طريق  عن 
اأن  ن�صتطيع  عالية،  بجودة  ويخرج  الإنتاج  ويزيد  حما�صتهم، 
جنعل الطالب يحبون الدرا�صة في�صبحون ناجحني ويفيدون 
جمتمعهم، ن�صتطيع احلد من ال�صمنة عن طريق زرع ذكريات 
من  كثري  معاجلة  ن�صتطيع  ال�صحي،  غري  الأكل  عن  �صيئة 
بهم  يوؤدي  الذي  الكتئاب  من  واإنقاذهم  النف�صيني  املر�صى 
اإىل النتحار، ن�صتطيع وقف كثري من اجلرائم يف املجتمع التي 
دافعها النتقام من ِقبل اأ�صخا�س تعر�صوا لأ�صياء ماأ�صاوية يف 

طفولتهم، ن�صتطيع اأن نخلق لهم عاملًا اأجمل واأف�صل و....
))) تقنية استخدام الضوء للتحكم يف خاليا املخ العصبية. 

)2) أُجريت التجربة عام 5)20م. 

Optogenetics
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قاطعُت حما�صتها:
- وكاذب.

�صدمْتها كلمتي، فهاجمت مدافعة:
من  ي�صتحقونه  كانوا  الذي  العامل  هذا  كاذًبا،  ولي�س  مواٍز،   -
لي�س  فيه،  ين�صوؤوا  اأن  يجب  كان  الذي  العامل  هذا  الأ�صا�س، 
لي�س  العي�س،  لقمة  لأجل  يحبونه  ل  بعمل  قبلوا  اأنهم  ذنبهم 
الوظيفة،  لهذه  موؤهلني  غري  واأب  اأم  بني  ن�صوؤوا  اأنهم  ذنبهم 
لي�س  وعنف،  وق�صوة  اهتمام  عدم  من  عليهم  هذا  فانطبع 
باأج�صادهم  اأنهم و�صعوا حتت وطاأة متحر�صني عبثوا  ذنبهم 
وتكوينهم النف�صي، لي�س ذنبهم اأنهم كربوا يف جمتمع ل يهتم 
�صخيفة  بتعليقات  �صبب  لأي  يومًيا  فُيطعنون  بال�صكليات  اإل 

جتعلهم مر�صى نف�صيني، وي�صابون بالكتئاب، ثم ينتحرون.
با�صتهجان قاطعُتها:

- من اأنتم؟ ومن اأعطاكم هذا احلق؟ من اأعطاكم حق العبث 
تزرعون  زر  ب�صغطة  وذكرياتهم؟  وعقولهم  النا�س  باأدمغة 

ذاكرة، وب�صغطة زر متحونها؟ اأي عبث هذا؟.

اأجابْت حازمة:

�صحايا  املر�صى  اآلف  اإىل  نتعرف  النف�صيون،  الأطباء  نحن   -
يهزمونها  ليلة،  كل  م�صاكلهم  ي�صارعون  ال�صابقة،  حليواتهم 
التي  الق�صة  �صوى  النجاة  يف  اأمل  ول  مرات،  وت�صحقهم  مرة 

يتعلقون بها ويرونها الأمان بالن�صبة اإليهم، وهي نحن.
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- يبدو اأنه ل فائدة من هذه املناق�صة، فاإنها لن تغري من احلقائق 
�صيًئا، ولكنني اإىل الآن ل اأعرف ما عالقتي اأنا بكل هذا؟.

تاهْت عيناها كاأنها ت�صرتجع اأحداًثا ما، روت حلقها بر�صفات مياه 
�صريعة انحدرت من قارورة تناولتها من حقيبتها ب�صيء من الرتباك، 

واأكملْت ب�صوت تبدلت احلما�صة فيه بخيبة الأمل:
الأ�صغر  الطبيبة  اأنا  يرام، كنت  ي�صري على ما  - كان كل �صيء 
على  اأجريتها  التي  الكثرية  اأبحاثي  ب�صبب  امل�صروع  هذا  يف 
اأبحاثي  يف  يرون  امل�صاركني  الأطباء  جميع  وكان  الذاكرة، 
متيًزا، ويجدون يف نتائجي حلوًل كثرية مل�صاكل قد تواجههم يف 
امل�صتقبل، ثم فجاأة: انف�صلت جمموعة من الأطباء عن فريق 
العمل ب�صكل �صري، واأخربوين اأننا يجب اأن نرتقي بتجاربنا ما 

دامت اآمنة، واأنه ل باأ�س من....
ي�صوبه  ب�صوت  واأكملت  عاب�صة،  وهي  جبهتها  ت  وحكَّ �صمتت، 

احلزن:
علم  دون  اخلفاء  يف  الب�صرية  التجارب  اإجراء  من  باأ�س  ل   -
معامل التجريب الدولية، يف م�صحات خا�صة بنا. فتحنا باب 
فمن  اأحد،  يتقدم  مل  لكن  الأموال،  من  كثري  مقابل  التطوع 
الأطباء  دفع  ما  التجربة؟  بو�صع عقله حتت  �صيجازف  الذي 
ا�صتخدام  اإىل  ال�صري  التنظيم  هذا  يف  امل�صاركني  النف�صيني 

مر�صاهم دون علمهم.

كمحكوم عليه بالإعدام رمًيا بالب�صاق يحاول اأن ينجو، وقبل اأن 
اأنفذ عليها احلد بكلماتي اأو رمبا بب�صاقي اأردفْت م�صرعة:
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-اأوهموين اأن هذا يف م�صلحة املر�صى، اأقنعوين اأنني بهذا اأقدم 
لهم خدمة جليلة �صي�صكرونني عليها لحًقا.

- ثم؟.
- ثم لحظت اأن الأمر قد اأخذ اجتاًها اآخر، بعد اإجراء التجربة 
على عدد من املر�صى وجناحها بداأْت امل�صحات يف الت�صاع: 
�صراديب جُمهزة حُتفر حتت الأر�س ل يعلم اأحد عنها �صيًئا، 
اأموال كثرية بداأت يف التدفق، اأ�صبح عدد النا�س اأكرب واأكرب، 
مرتا�صني جنًبا اإىل جنب، ُيزرع كثري وكثري من الذكريات لهم، 
ي�صتيقظون ويذهبون اإىل حياتهم بذكريات جديدة مل حتدث 
لهم يوًما، لكنهم يتذكرونها جيًدا بتفا�صيلها وم�صاعرها التي 
الأمر،  اأفهم  بداأت  ي�صلكونها،  اإىل اجتاهات حمددة  تدفعهم 
وعالجهم  النف�صيني  املر�صى  حيز  عن  خرج  التجربة  تطبيق 
داخل  بالدوبامني)))  مفعمة  ذكرى  ُتزرع  طبيعيني  اأنا�س  اإىل 
عليه  فيقبلون  ما،  منتج  ارتداء  اأو  بتناول  مرتبطة  عقولهم 
اأكرث عند خروجهم، وتكرث املبيعات. كانت ال�صركات ت�صرف 
مبالغ طائلة على الإعالنات التليفزيونية، فاخُتزلت اإىل مبالغ 
عن  حتول  الأمر  لأن  بالذنب  �صعرُت  الأطباء.  جيوب  يف  اأقل 
يف  الأمر  وامتد  �صيئ،  ب�صكل  جتارًيا  ُي�صتغل  واأ�صبح  م�صاره 
اإىل تغيري املعتقدات والأفكار وزرع اجتاهات بعينها،  ما بعد 
بان�صحابي  باأنني  اأحد، وكنت على علم  اإبالغ  فان�صحبُت دون 
هذا اأعر�س نف�صي خلطر بالغ، فاأنا اأحمل �صًرا كبرًيا لو ُك�صف 
�صُتفتح النار على اجلميع. فكرت يف �صيء مينحني �صيًئا من 

))) الهرمون املسؤول عن اإلحساس بالسعادة. 
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الأمان، فتذكرت اأن جميع عمليات زرع الذكريات �ُصجلت، ول 
يعلم بهذا الأمر اإل عدد حمدود جًدا من الأطباء، اأنا واحدة 
تاأمني  ملقاي�صة  الت�صجيالت  بهذه  الحتفاظ  فقررت  منهم، 
حياتي بها، واملفرت�س اأنها كانت هنا يف هذا املكان، لكنني مل 

اأجدها! ووجدتك اأنت.

ال�صيارة،  عنه  تاهت  له  قرار  ل  جب  غيابت  يف  بكالمها  األقتني 
واأخذين التفكري عنوة اإىل اأعماقه.

ترى من اأكون؟ هل اأنا مري�س نف�صي كان مي�صي على حافة الكتئاب 
امل�صتدقة يف انتظار من يدفعه اإىل الهاوية، وجلاأ اإىل واحد من هذه 
كانوا  عادي  اإن�صان  اأنني  اأم  للوراء؟  يجذبه  اأن  اأمل  على  الع�صابة 
يحاولون اإقناعه ب�صرب هذا امل�صروب الأخ�صر اللزج العفن على اأنه 
ال�صل�صبيل؟ هل كنت حًرا ويزرعون داخلي اخلنوع؟ اأم عبًدا اأرادوا له 

احلرية؟ هل كنت موؤمًنا واأرادوا اإحلادي؟ اأم فاجًرا واأرادوا اإمياين؟

انت�صلتني من ملكوت تفكريي ب�صوؤالها:

- ولكن اأكرث ما يحريين: ملاذا ُف�صلت عن البقية؟ وملاذا فقدَت 
اجلانبية  اأعرا�صها  يف  يوجد  ول  اآمنة  التجربة  ذاكرتك؟ 
فقدان الذاكرة. بالتاأكيد حالتك بها �صيء ما خمتلف دفعهم 

اإىل هذا، األ تتذكر اأي �صيء؟.

اأ�صرت براأ�صي اأن: ل.

زفرْت بقوة وتابعت:
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ر�صوت  فقد  اخلروج،  اأ�صتطيع  ولن  بغيتي،  اأجد  مل  لالأ�صف   -
ياأتي  اأن  قبل  �صاعة  ن�صف  ملدة  بالدخول  يل  لي�صمح  الأمن 
واأح�صل  �صريًعا  �صاأدخل  اأنني  ظننت  دوريته،  وي�صتلم  زميله 

على ما اأريد، فاأنا اأعرف هذا املكان جيًدا.

نظرت اإىل �صاعتها واأكملت:

حتى  ال�صباح،  حتى  اأنتظر  اأن  ويجب  الوقت،  داهمني  لكن   -
اأن  واأ�صتطيع  اأدخلني،  الذي  ال�صخ�س  ويعود  الأدوار  تتغري 

اأخرج حينها، وكذلك اأنت اإن اأحببت.

قامْت من مقعدها تتجول يف املكان، وما زال تاأثري كلماتها يقعدين 
ل اأحرك �صاكًنا، اأغرق يف التفكري.

- يبدو اأن بقية مالب�صك هنا.

قالتها من وراء ال�صاتر الطبي، وحتركْت خارجة من ورائه، قمُت 
ا، مل  ببطء، فالربودة التي ي�صعر بها قلبي بداأت توؤثر يف جلدي اأي�صً
اأزرارها، ارتديته على  اأكمامه  اأبي�س فقدت  يكن هناك غري قمي�س 
اإثر وهن اأمل بج�صدي، وبداأُت بثني الأكمام مبا�صرًة واأنا متجه  مهل 
اإىل ال�صرير مرة اأخرى. ل اأعلم ملاذا فعلت هذا رغم تعبي، رمبا كانت 

عادة يف حياتي ال�صابقة التي ل اأعلم عنها �صيًئا.

اجتهْت  ما،  �صيًئا  تذكرْت  كاأنها  فجاأة  اململ  دورانها  عن  توقفْت 
وو�صعتها  فتحتها  رفيعة،  واأخرجت علبة ف�صية طويلة  اإىل حقيبتها، 
طبية  حقن  �صت  بعناية  ترقد  كانت  عليها.  نظرة  فاألقيت  بجانبي، 
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املحدد  مكانها  يف  بارتياح  تتكئ  اأرجواين،  ب�صائل  ممتلئة  رفيعة 
باإ�صفنجة رمادية اللون.

- »ما هذا؟«، �صاألُت واأنا اأرمقها يف �صك.

به  اأخربتك  الذي  التنظيم  اأنتجه  مما  واحد  العقار  هذا   -
قليلة  بكميات  نعده  كنا  الذاكرة،  وفاقدي  األزهامير  مل�صابي 
ا�صتطعُت  ما  هي  الكمية  وهذه  متوافرة،  غري  مكوناته  لأن 

احل�صول عليها يف اأثناء هربي.

حدجتها بنظرة فهمْت معناها، فاأكملْت:

-هذا حقي، فاأنا �صاركت يف ت�صنيعه مع طبيبني اآخرين.

اأردفْت بعد اأن دفعْت عن نف�صها اتهامي:

عن  متاًما  خمتلف  ب�صكل  العقار  هذا  ليخرج  بجد  عملنا   -
�صكل العقارات الطبية املتداولة، لكن مل ُي�صرح با�صتخدامه 
العقار  هذا  قانوين،  غري  ب�صكل  يتم  توزيعه  فكان  لالأ�صف، 
ينقلك لعامل اآخر، ينقلك لداخل الذكرى، تراها، تتح�ص�صها، 
ت�صم رائحتها، ت�صاهدها جم�صمة بتفا�صيلها. بع�س احلالت 
ي�صتعيد  حتى  اأكرث  اإىل  يحتاج  وبع�صها  واحد،  اإىل  يحتاج 
رغبًة  ياأخذونه  كانوا  فريق  وهناك  كامل،  ب�صكل  الذاكرة 
يطلبونه  كانوا  الأغنياء  بع�س  اأكرث،  ذكريات  توثيق  منهم يف 
التي  بتفا�صيلها  طفولتهم  ذكريات  ل�صتعادة  ا  خ�صي�صً
بهذه  اأحتفظ  كنت  احلقيقة  يف  الن�صيان.  طيات  بني  ُد�صت 
لي�س  الواحدة منها  الإبرة  امل�صتقبل، ف�صعر  لبيعها يف  الكمية 
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اأنت عليه الآن  اإنني م�صاركة ب�صكل ما يف ما  بقليل، لكن مبا 
ف�صاأعطيك اثنتني، رمبا ت�صتطيع اأن ت�صرتجع ذاكرتك، واأكون 

بذلك اأر�صيت �صمريي.
ابت�صمُت �صاخًرا وقلُت:

تظنيني  هل  ال�صيء؟  بهذا  نف�صي  لأحقن  غبًيا  تظنيني  -وهل 
اأحمق لأثق بِك بعد كل ما اأخربتني به؟.

انطبع على وجهها الغ�صب، فالتقطت خرطومني رفيعني يتدليان 
من حامل كان بجانب �صريري، وبداأت بتو�صيل اأحدهما بيدها قائلة:

ا. - اإن مل تثق بي فاأنا على ا�صتعداد اأن يتم حقني به اأي�صً
- وما فائدة اأن اأ�صتدعي ذكريات ل اأدري اإذا كانت هي ذكرياتي 

احلقيقية اأم اأنها قد ُزرعت داخل عقلي �صمن جتاربكم؟.
اأ�صارت اإىل اأحد الأجهزة املال�صقة ل�صريري وقالت:

الذكريات  اإىل  اأ�صحبك  اأن  ميكنني  اجلهاز  هذا  طريق  -عن 
اأو  حقيقية  ذكرى  كانت  اإذا  لأخربك  اإليها،  �صتذهب  التي 

ذكرى مزروعة، فاأنا اأ�صتطيع التفريق بينهما.

-كيف اأ�صمح لِك بالذهاب اإىل ذكرياتي اخلا�صة واأنا ل اأثق بِك 
على الإطالق؟ ثم ما ال�صامن اأن تكوين �صادقة معي؟.

- ل �صمانة عندي اأ�صتطيع تقدميها لك، لكن على الأقل اإحدى 
الذاكرتني -اإن مل تكن كالهما- �صتكون حقيقية، و�صاأخربك 
متتاٍل،  ب�صكل  مزروعتني  ذاكرتني  يجلب  ل  العقار  لأن  بهذا، 

وعلى اأي حال لي�س لديك ما تخ�صره.
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�صاأفقد  فماذا  �صيء،  لكل  فاقد  بالفعل  اأنا  منطقًيا،  كالمها  بدا 
اأكرث؟ لن اأخ�صر �صيًئا من خو�س التجربة.

ل�صريري،  الأجهزة املال�صقة  اأخربتها مبوافقتي، فاجتهْت �صوب 
وتناولت اأ�صالًكا تنتهي باأقطاب دائرية من اأحد الأجهزة، وهي تقول:

-هذا اجلهاز يو�صل الإ�صارات الكهربية ال�صادرة عن اخلاليا 
الأ�صخا�س  ن  فُيَمكِّ اأكرث،  اأو  �صخ�صني  بني  باملخ  الع�صبية 
املت�صلني بالأقطاب احلمراء من روؤية ما يدور يف مخ ال�صخ�س 
املت�صلني  جميع  خ�صوع  ب�صرط  الأبي�صني،  بالقطبني  املت�صل 

لتاأثري العقار.

األ�صقت القطبني الدائريني الأبي�صني اخلارجني من اجلهاز على 
الأقطاب احلمراء على جانبي  واأل�صقت قطبني من  جانبي جبهتي، 
بتثبيت  واأحلقته  يدي  عروق  يف  الرفيع  اخلرطوم  ثبتت  ثم  جبهتها، 
اخلا�س بها، ثم حقنْت الأنبوب الرفيع املعلق بواحدة من الإبر التي 
كانت يف حقيبتها، ليبداأ بعدها ال�صائل الأرجواين بالتمدد ببطء داخل 
اخلرطومني. �صغطت على زر اأحمر مثبت باجلهاز ثم قالت مو�صحة:

-مدة العقار ع�صر دقائق، �صتنتهي الذكرى ونفيق بعدها، ولن 
ن�صتطيع العودة اإىل نف�س الذكرى مرة اأخرى. حاول اأن تدقق 
النظر يف تفا�صيل الذكري ب�صكل كبري، املكان والأ�صخا�س اإن 

ُوجدوا، كل هذه الأ�صياء مهمة ل�صتعادة ذكريات اأكرث.

وهو  الأرجواين  بال�صائل  اأ�صعر  بداأُت  موافًقا،  براأ�صي  لها  اأوماأُت 
يتخلل كرات دمي، نظرُت اإىل اخلرطوم فلم اأجد فيه اإل القليل، هبط 
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و�صعرُت  متاًما،  الروؤية  ت�صو�صت  حتى  يتثاقل  ظل  نعا�س  عينيَّ  على 
بالتنميل يجتاح اأطرايف، وارتخى ج�صدي على ال�صرير دون رغبة مني، 
الأمام،  اإىل  راأ�صها  التي مال  اإىل مي�صون  روؤيتي  تبقى من  وجهُت ما 

اأُغلقت اأجفاين رغًما عني، وا�صتغرقني النوم.

• • •
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)٣(

)الذكرى األوىل (

كُمنّوم مغناطي�صي اأعطى اأمر ال�صتيقاظ لإحدى جتاربه بطقطقة 
اأنفا�صي  األتقط  عيني،  فتحُت  اأجفاين  ن�صيتها  قد  وب�صرعة  اإ�صبعيه، 
اٍء انتهى لتوه من �صباق جري مئة مرت، اأ�صمع نب�صات  ب�صوٍت عاٍل كعدَّ
يل،  يحدث  غريٍب  ب�صيٍء  اأ�صعر  منتظم،  باإيقاع  كالطبول  تدق  قلبي 
قوة عجيبة ت�صري بداخلي ت�صخ دماء جديدة يف عروقي، وهالة من 
الطاقة حتوطني، هاج�س اأ�صابني اأنني اأ�صتطيع حتريك الأ�صياء دون 
مل�صها، والطريان بج�صدي كقذيفة. ل اأعلم ماذا فعل بي هذا العقار، 

لكنه �صاحر، اإح�صا�س القوة اإح�صا�س ممتع.

وجدُت مي�صون تقف على ُبعد خطوات مني، تذكرُت �صماحي لها 
كانت  اإن  اأعلم  ل  بيننا،  املرُبم  التفاق  مقابل  ذكرياتي  يف  بالوجود 

ت�صعر مبا اأ�صعر به، لكنها كانت تتاأمل ما نحن فيه.

العقار عن النتباه لروؤية ما يحيطنا، كان ل �صيء،  تاأثري  �صغلني 
كل �صيء ُمعتم، كاأننا اأُلقينا يف ثقب اأ�صود، لكننا نرى اأنف�صنا بو�صوح.

- »ما هذا؟«، �صاألْت مي�صون م�صتنكرة.
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- ل اأعلم.

ل  مكان!  ل  اأ�صخا�س!  ل  احلد؟  هذا  اإىل  فارغة  ذكرياتك   -
�صور؟.

حمملة  ن�صمات  تاأتيني  بداأْت  حتى  ا�صتنكارها  من  انتهت  اإن  ما 
برائحة مميزة، كمد موج البحر وجزره، يف ان�صيابية �صاحرة، تغلغلت 
اآ�صرة،  بنعومة  ال�صم عندي  على حا�صة  �صيطرت  اأنفي،  داخل  ببطء 

دفعتني طمًعا يف �صحب كثري من الهواء لأمالأ بها �صدري.
- »الالفندر«. قلتها هم�ًصا.

- ماذا؟ ماذا تقول؟.
األ  الالفندر،  رائحة  جيًدا،  اأعرفها  الرائعة،  الرائحة  هذه   -

ت�صمينها؟.
اأجابت بعدما حاولت ال�صتن�صاق عدة مرات:

- ل.

م�صْت خطوات يف العدم وهي حتك ذقنها واأردفت:

يقع  الروائح  املخ عن حتليل  امل�صوؤول يف  -ولكن حلظة، اجلزء 
بتخزين  املتعلق  وهو  احل�صني)))،  اأو  الذاكرة  مركز  بجوار 
يت�صل  اجلزء  هذا  الوقت  وبنف�س  املدى،  طويلة  الذكريات 
ات�صاًل مبا�صًرا مبركز امل�صاعر يف اأدمغتنا، وهذا يف�صر ملاذا 

ترتبط الذكريات ارتباًطا وثيًقا بالروائح.

)))ويسمى أيًضا )قرن آمون). 
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�صيقت عينيها و�صاألتني:
- مباذا ت�صعر الآن واأنت ت�صتن�صقها؟.

مغم�س العينني متوغاًل يف عبقها اأكرث اأجبت:
- راحة، �صكينة، اأمان، حب.

وتبعتها  الأربعة  باأ�صابع ميناها  الي�صرى  يدها  باطن كف  �صربْت 
باإ�صارة من �صبابتها جتاهي قائلة:

- اأراأيت؟ هذا يعني اأن تف�صريي �صحيح، هذا يدل على اأننا يف 
ذكرى مهمة بالن�صبة اإليك، حتبها وتعتز بها.

- اأحبها واأعتز بها؟ ُترى ما هي؟.

اإل  وكاأن الذكري �صمعت �صوؤايل واأوجعتها حريتي، فما كان منها 
الن�صياع لرغبتي يف معرفتها، �صعرنا باهتزاز طفيف م�س الفراغ من 
ترا�ّس  الظهور،  يف  بداأت  الداكن  الأحمر  الطوب  من  قوالب  حولنا، 
اأربعة، الت�صقت  بع�صها بجنب بع�س يف �صرعة هائلة مكونة حوائط 
بها طبقة اأ�صمنتية تلتها عدة طبقات انتهت بطالء لبني راٍق، ُو�صعت 
عليها اإطارات ذهبية م�صتطيلة ُمطعمة بنقو�صات رقيقة، واحدة منها 
ظهرت بها نافذة كبرية، واملقابلة لها ارتكزت عليها �صاعة كال�صيكية 
على  خ�صبية  اأر�صية  حتتنا  من  امتدت  نحا�صي.  بندول  منها  يتدىل 
من  واأطل  لمعة،  �صفافة  بطبقة  مطلية  متداخلة  م�صتطيالت  �صكل 
فوقنا �صقف اأبي�س تدلت منه ثريا كري�صتالية بّراقة ُم�صاءة اأنوارها، 
لوح  ارتكز فوقها  اأربع قوائم خ�صبية جتمعت على م�صافات حمددة، 
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ُو�صعت  اأبي�س  مبفر�س  جتّملت  طاولة  ن  فكوَّ ال�صكل  م�صتطيل  خ�صبي 
الكعك  من  قالب  وتو�صطه  املختلفة،  بالأطعمة  لة  حممَّ اأطباق  فوقه 
رفيعة  حبال  ثالثة.  الرقم  �صكل  على  �صمعة  اأعاله  يف  يحمل  املُزين 
األوان مبهجة وورق زينة ملوًنا ولمًعا امتدت من  حتمل مثلثات ذات 
العلوي  اخل�صبي  ن�صفه  عن  تخلى  اأبي�س  باب  احلائط،  اإىل  الرثيا 
من  اإل  �صبابي  زجاج م�صنفر  بداخله  منه  كذكرى  باإطاره  واحتفظ 
ر�صمة لزهور متداخلة انق�صع عنها ال�صباب، احتل املكان املخ�ص�س 
بعدها،  �صيء  كل  و�صكن  بنف�صه،  نف�صه  اأغلق  احلائط،  يف  متاًما  له 

تكونت الغرفة بجميع تفا�صيلها يف وقت ل يتعدى الدقيقة.
ا�صتطاع  العينني،  جاحظة  فاها،  فاغرًة  ك�صنم،  مي�صون  تيب�صْت 

ل�صانها بالكاد اأن ُيخرج حروف كلمة:
- ُمذهل.

اأكملْت بعد اأن ابتلعت ريقها وما زالت حتت وقع املفاجاأة:
- �صاركُت يف ت�صنيع هذا العقار، لكني مل اأدرك اأن تاأثريه قوي 
من  كل  عليه  يتهافت  كان  ملاذا  فهمت  الآن  احلد،  هذا  اإىل 

جربه ولو ملرة على الرغم من عدم حاجته اإليه.
تاأثري  لي�س من  مًعا،  وال�صدمة  باملفاجاأة  ماأخوًذا  الآخر  اأنا  كنُت 
ا، فبمجرد اأن بداأت مالمح  العقار فقط، لكن من تاأثري الذكرى اأي�صً

املكان يف الو�صوح تذكرته.

-»هذا... هذا بيتي«، قلتها ب�صيء من التلعثم.

انتزعت جملتي مي�صون من انبهارها واجتهت يل �صائلة:
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- بيتك؟.

حتركُت اإىل النافذة خلفي اأحت�ص�س زجاجها باأناملي جميًبا اإياها:

- نعم، هذا بيتي، وهذه اإحدى غرفه.

- اإًذا دعنا نلِق نظرة على تفا�صيل املكان، بالتاأكيد روؤية البيت 
باأكمله �صتجعلك تتذكر املزيد.

براأ�صها  األقت  العتمة،  فا�صتقبلتها  وفتحته،  الباب  �صوب  هّمت 
خارًجا، ونظرت مينة وي�صرة، ثم رجعت اإىل اخللف قائلة:

- الباب يوؤدي اإىل الال�صيء، يبدو اأن عقلك يريدنا اأن نظل بهذه 
الذكرى ول نتحرك.

جتلى  حتى  الزدياد  يف  بداأْت  اخلارج،  من  اأتت  بريئة  �صحكات 
مالحقة  من  هارًبا  الغرفة  اإىل  جرًيا  يدخل  �صغرٌي  طفٌل  م�صدرها، 
حتت  اختباأ  مميز،  هدايا  بورق  ُمغلفة  علبة  يحت�صن  له،  اأحدهم 
اأنه ا�صتخدم هذا املكان عدة مرات  الطاولة مبا�صرًة باعتياد يو�صح 
�صابقة لنف�س ال�صبب. كتم �صحكاته عندما بداأ وقع اأقدام بالقرتاب، 
اأمامها،  يديها  عاقدة  بعينيها  تتفح�صها  الغرفة  باب  على  وقفْت 

اكتملت فيها اأركان الأناقة فبدت رائعة، �صاألْت مداعبة:

- اأين اأنت؟.

�صحكات مكتومة ت�صربت اإىل اأذنيها، فابت�صمت، وجلت اإىل الغرفة 
بخطوات بطيئة حتى ا�صتقرت عند مكان اختفاء الطفل متاًما، بنربة 

مت�صنعة اأكملت:
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- ُترى اأين ذهب؟ اأين ذهب؟.

جثت على ركبتيها فجاأة:

- وجدتك.

خرج عاب�ًصا يحمل وجهه عالمات خيبة الأمل والغ�صب:

- جتدينني يف كل مرة.

ثم  �صاحكة،  قالتها  مرة«،  كل  املكان  نف�س  يف  تختبئ  »لأنك   -
�صمته خمربة اإياه يف حنان:

- اأحبك.

انفرجت اأ�صاريره وهو يتوغل يف �صمتها اأكرث:

ا. - واأنا اأي�صً

ا ماذا؟. - واأنت اأي�صً

ا اأحبك. - واأنا اأي�صً

- نعم، هذه هي الإجابة ال�صحيحة، ل تقلها اأبًدا مبتورة، كلمة 
ا« فقط. »اأحبك« ت�صتحق تاأكيًدا اأكرث من »واأنا اأي�صً

اأحدث ا�صطراًبا بتدخل  اأوماأ لها براأ�صه طاعًة، وبحركة طفولية 
يده لفتح قالدة كانت ترقد على عنقها ب�صالم. قال يف دلل وهو ي�صري 

اإىل اأ�صخا�س يف �صورة ا�صتقرت بداخلها:
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- اأنا واأنِت.

- نعم، اأنا واأنت، اإىل الأبد.

اأغلقتها وهي تقول:

- هيا، اذهب اإىل اأ�صدقائك وادعهم اإىل هنا لنحتفل.

تابعت  بود،  تراقبه  وهي  اخلارج  اإىل  متجًها  يديها  بني  من  قفز 
ب�صوت اأعلى:

- ول تن�َس اأن ت�صع الهدية مكانها، فلم يحن وقت فتح الهدايا 
بعد.

نه�صت من مكانها وهمْت بالتحرك، لكنها توقفْت، اأطرقت راأ�صها 
برهة، ثم التفتت جتاهي، فتالقت اأعيننا، ابت�صمْت يل ثم ولت خارجة.

رع�صة اأ�صابْت ج�صدي، وحنني ُموجع ا�صتباح قلبي دون خ�صية رادع 
له، اأر�صل اأوامره اإىل اأجفاين فامتالأت بدموع جتمعت على حافتها ل 

جتد م�صوًغا وا�صًحا لإطالقها فاآثرت البقاء مكانها.

انحدرت  ف�صيًئا،  �صيًئا  ي�صتد  بداأ  حولنا،  ي�صري  باهتزاز  �صعرنا 
الهواء  يف  تبخرت  بل  ت�صقط،  مل  لكنها  الطاولة  على  من  الأطباق 
كدخان، ثم اختفت يف حلظة، توالت متعلقات الغرفة يف التبخر كما 
ظهرت، كاأن الزمن يعود للوراء، �صوت تبخر الأ�صياء كان ي�صبه �صوت 
انفجار �صغري يعلو كلما كان ما �صيختفي اأكرب حجًما. رفعْت مي�صون 

�صوتها و�صط ال�صجة احلادثة قائلة:
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- يبدو اأن وقت الذكرى قد انتهى، �صرنجع الآن اإىل حيث كنا، 
اأراك هناك.

حلظات كان قد اختفى خاللها كل �صيء، ومل يبَق �صوانا، �صعرت 
بت�صارع نب�صات قلبي و�صيق النف�س يف �صدري، كاأن وح�ًصا يحتجزين 
بني براثنه ويحكم قب�صته حويل ببطء، اأرعبني م�صهد قدمي عندما 
عادل  عقلي  املعاملة،  نف�س  �صيعاملني  عقلي  اأن  يبدو  تتبخر،  راأيتها 
اإح�صا�ًصا  كان  �صاحبه.  كوين  ميزة  اأي  يعطيني  ل  الالزم،  من  اأكرث 
ُمفجًعا اأن اأرى ج�صدي يتبخر اأمام عيني �صيًئا ف�صيًئا ول حيلة بيدي 
ملنع هذا، اختفيُت، ومل يبَق مني اإل راأ�صي، زاد ال�صغط ب�صكل مل اأقدر 

على حتمله، اعت�صر الوح�س قب�صته، وانت�صلني ال�صراب.

• • •
اأمل  �صاحنة تالفة املكابح مرت فوق ج�صدي فده�صته دون رحمة، 
ثاقب يتلذذ ب�صحق عظامي ببطء، وهٌن تكالَب على الروح واجل�صد، 
قلوب غمرها  اأمرْت  اأن  بعد  قلبي  فا�صتوطن  له  ماأوى  يجد  ووجع مل 
اأ�صعر بها منذ  الر�صا برتحيله عنها. تال�صت متاًما القوة التي كنت 
ثواٍن، وما زال ج�صدي على و�صعه كما كان قبل تناول العقار: حجر 
ا�صتطاعت  بالكاد  حتريكه،  على  اأقوى  ل  ال�صرير،  على  ُملقى  اأ�صم 
عيناي اأن تتحررا من ا�صتبداد الو�صب، وانفرجت دفتاها على مهل، 
اأف�صل حاًل  تبدو  اأثر �صحو، كانت  وجدُت مي�صون تفرك عينيها من 

مني، نظرْت اإيلَّ نظرة العامل بحال املنظور اإليه قائلة:

- اأعلم مدى الأمل الذي ت�صعر به، ل تقلق، �صتتح�صن بالتدريج، 
هذا من الآثار اجلانبية للعقار، مل نتو�صل حلل هذه النقطة 
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مع  �صديد  باإعياء  ي�صعر  العقار  تناول  من  كل  اللحظة،  حتى 
ان�صحابه، كاأن العقل يعاقب كل من يتجراأ على اقتحامه.

ا  قر�صً منها  اأخرجت  اليد،  بحجم  حاوية  حقيبتها  من  تناولت 
دائرًيا �صغرًيا و�صعته بجانبي:

- لكننا �صنعنا هذا كحل موؤقت، ل تتناوله قبل اأن ت�صعر بقليل 
من التح�صن، م�صه ول تبلعه، و�صتعود لطبيعتك.

والتقاط  اأناملي  حتريك  بعدها  ا�صتطعت  كالدهر،  دقائق  مرت 
القر�س، جعلت من ل�صاين غطاء له، كان يفر من حتته بدهاء بتفتت 

طبقاته املذابة يف لعابي متجهة اإىل بلعومي، حتى اختفى متاًما.

ا�صتطعت  القوة  من  بفتات  ا�صتعطاًفا  كنفها  اإىل  العافية  اآوتني 
كاأول  تفكر  الغرفة  يف  تتجول  مي�صون  كانت  لأجل�س،  عليها  العتماد 

مرة راأيتها فيها.

اأح�ص�صُت بدفء ين�صاب على وجهي، اأُفلت زمام دمعة مل اأقَو على 
واأنا  به  �صعرت  الذي  الأمان  ذلك  الفتقاد،  اأوجعني  كثرًيا،  حب�صها 

طفل اأفتقده كثرًيا الآن.

انتبهْت يل مي�صون فاأعدُت �صفحة وجهي كما كانت، وحموت اأثر 
الدمع �صريًعا، حتركْت جتاهي، وابتدرتني �صائلة:

- الذكرى، تذكرتها؟.

- اأمي.

- تلك املراأة هي....
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-اأمي.

اأطرقْت راأ�صها تاأثًرا، واأردفْت:

- والدتك جميلة.

اأوماأُت براأ�صي واأنا اأتابع:

-رائحتها رائحة زيت الالفندر، كانت تدهنه با�صتمرار لت�صعر 
مل  �صنوات،  ثالث  اأمتمت  اأن  يوم  الذكرى  تلك  بال�صرتخاء، 
اأِع كلمة ال�صعادة حينها، لكني كنت اأ�صعر بها تغمرين وتغمر 
اأمي، مل يكن يعكر �صفونا �صوى غياب اأبي و�صوؤايل الدائم عنه، 
اأتي لياًل بعد انتهاء احلفل، ودخل غرفتي، وو�صع  اأنه  اأتذكر 
اأمي ظهرت فجاأة،  اإيقاظي، لكن  الهدية بجانبي وهو يحاول 
�صجارهما  �صوت  الباب.  واأغلقت  للخارج،  و�صحبته  نهرته، 
تتهم  �صوتها غا�صًبا حزيًنا،  كان  الباب،  وراء  اإيلَّ من  ت�صلل 
اأبي بالتق�صري، وكيف اأنها كانت ت�صعر باخلجل اأمام اجلميع 
واأمامي لغيابه، م�صرت�صلة يف حديثها دون �صماع اأ�صبابه، كاأن 

داخلها ناًرا تريد نفث لهيبها لتهداأ، و...، و...

- وماذا؟.

- ل اأتذكر.
با�صتنكار �صاألت:

- ل تتذكر اأي �صيء اآخر؟.
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قبل اأن اأجيبها حاولت الرتكيز اأكرث واأنا اأحك جبهتي لتذكر بقية 
اأي �صيء تال  اأتذكر  الليلة، لكن توقف عقلي عند هذا احلد، ل  تلك 
نافًيا،  براأ�ٍس  اأُجيب  فًرا،  �صِ اليدين  خائب  اإليها  عدُت  املوقف،  هذا 

خرج �صوتها حمبًطا اإثر اإجابتي:
- مل ن�صتفد من هذه املرة كثرًيا.

وم�صحة  �صابق قدمته  بالندم على عر�س  بنربة ممزوجة  اأردفْت 
من التهديد قائلة:

- لديك جرعة واحدة متبقية، حاول ا�صتغاللها جيًدا.
دون انتظار تعليق مني اأكملْت:

على  قادًرا  ويكون  ج�صدك  يتح�صن  حتى  �صاعتني،  �صننتظر   -
ا�صتقبال اجلرعة اجلديدة من العقار.

اأنها  الوا�صح  من  كان  نتحدث،  اأن  دون  �صريًعا  ال�صاعتان  م�صت 
غا�صبة لأنه مل ُي�صتَفد من العقار كما يجب من وجهة نظرها، ذهبْت 
بعدها مي�صون اإىل اجلهاز وثبتت الأقطاب الدائرية بجبهتينا، فتحت 
العلبة الف�صية، وا�صتلت واحدة من احلقن، رفعتها مل�صتوى عينيها، ثم 
اجتهت للحامل بجوار �صريري وا�صتبدلت اأنبوًبا اآخر بالأنبوب الرفيع.

- »لدي �صوؤال«، قلتها مرتدًدا.

: اأجابتني وهي منهمكة بتح�صري العقار دون النظر اإيلَّ

- تف�صل.
- هل يف اأثناء الذكرى نكون مرئيني لهم؟ هل يروننا؟.
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- بالطبع ل.
مبا�صرًة،  عيني  يف  اأمي  نظرت  ال�صابقة  الذكرى  يف  ولكن   -

وابت�صمت، كاأنها تراين.
- ل تن�َس اأن النافذة كانت خلفك، رمبا وقت الذكرى راأت �صيًئا 

باخلارج دعاها لالبت�صام.
- ولكن...

قبل اأن اأكمل قاطعتني:
- م�صتعد؟.

�صعرُت بالإحراج من مقاطعتها، فواريته باإمياءة من راأ�صي موافًقا، 
حقنت الأنبوب بالعقار، وبداأ ال�صائل الأرجواين بالتدفق اإىل اأوردتنا، 

قالت ب�صرامة:
- حاول الرتكيز هذه املرة.

ا�صتقر ال�صائل باأكمله داخل دمائي بارتياح، �صرعْت �صطوة تاأثريه 
اأمامي،  الأ�صياء  وارتبكت  الروؤية،  تخبطت  جنباتي،  بني  بالنت�صار 
الإح�صا�س،  ج�صدي  فقد  الظلمة،  غياهب  داخل  بالختفاء  وبداأْت 

واأخذين الو�صن.

• • •



45

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)٤(

)الذكرى الثانية(

قادم من بعيد، يخم�س اأذينَّ �صجيُجه، يبتلع اأذاه موجات الهواء 
النافذة اإيلَّ بلًعا، ي�صتلبني من ظلمات نومي ب�صوت �صفريه.

الثبات  على  تقوى  ل  واأر�س  كبرية،  ب�صرعة  خلفي  يتحرك  قطار 
مهرتًءا  هدوًءا  تارًكا  معلومة،  غري  لوجهة  مقطوراته  �صاحًبا  اأمامه، 

باآثار �صوته املمتد بعد رحيله.

ق�صبان  اأربعة  بني  متجاورين  املنت�صف  يف  ومي�صون  اأنا  نقف  كنا 
حديدية لمعة ت�صبثت بالأر�س، فقدت الأمل بالو�صل ولو ملرة فاتخذت 
ُر�ُصاًل بينها طمًعا يف القرب، تفرت�س احلجارة  من الألواح اخل�صبية 
على جانبيها، ر�صيف اأ�صفر اللون خاٍل من اأي مقاعد يتقوى البدن 
باجللو�س عليها على طول اأوقات النتظار، ُثبتت عليه اأعمدة امتدت 
منها مظالت خ�صبية بالية عفا عليها الزمن، و�صماء مكتظة ب�صحاب 
مركوم يخفي زرقتها وُينذر مبطر وفري عما قريب. كان الأمر خمتلًفا 
هذه املرة، كانت الذكرى ُمعدة وجمهزة قبل الولوج اإليها، كاأن العقل 

قد ا�صتوعب الأمر و�صار يتعامل مع العقار ب�صكل اأف�صل.
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اإليك؟«،  بالن�صبة  الذكرى  هذه  تعني  ماذا  قطار.  »حمطة   -
�صاألتني مي�صون.

اأجبتها واأنا اأجيل ب�صري باملكان:

- اأتذكر املكان، لكن ل اأتذكر الذكرى املتعلقة به حتى الآن.

ا�صتهل املطر بقطراته، فقالت وهي حتاول حجبها بيديها:

- هيا، لنحتِم باملظلة قبل ا�صتداد املطر.

اأوقفتها ناهًيا بيدي:

- ل، اأ�صعر اأنه يجب علينا النتظار هنا.

مرت دقيقة �صبت فيها الوطفاء �صاآبيبها طوًعا لرغبة غيم اأبى اأن 
يرحل اإل بعد اأن يثبت ح�صوره بقوة.

- »ل بد اأن نتحرك«. قالتها مي�صون اآمرة.

ان�صعُت لها رغًما عني، فلي�س لدي ما اأدافع به عن رغبتي املُلحة 
ال�صخم  املعدين  بهيكله  بعيد  من  ظهر  نتحرك  اأن  وقبل  البقاء،  يف 
ف�صي اللون، يطغى ب�صفريه على �صوت قطرات مطر وقعها كال�صهام. 

همْت مي�صون باحلركة قبل اأن يعوقها تقدمه، فاأوقفتها:

- انتظري، اأنا على منت هذا القطار.

القطار  بداأ  برتقب،  اإليه  تنظر  وظلت  الأر�س،  يف  جملتي  ثبتتها 
اإطاراته  احتكاك  نتيجة  مميز  �صفري  ف�صدر  بقوة،  جلامه  �صد  يف 
املعدنية بالق�صبان، انفرجْت اأبوابه، فتدفق نهٌر ب�صرٌي اإىل الر�صيف، 
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تطلعُت فيهم اأحاول اإيجاد نف�صي، كنت اأ�صعر ببو�صلة داخلي توجهني 
اأزرق وقمي�س  اأبواب بعينها، ظهرُت اأخرًيا، ببنطال  اإىل النظر نحو 
اأكرب �صًنا، وناهزُت العا�صرة  �صماوي ي�صترت مبعطف ريا�صي، �صرت 

من العمر.

اأناقتها،  وذهبْت  متاًما،  �صُعَفت  اأمي!  بيدي؟  املُم�صكة  تلك  ومن 
عيناها  وباهتة،  �صاحبة  �صارت  رحيقها،  وامُت�س  زهرتها،  ذُبلت 
حما�صرتان بدوائر بنية غائرة يف وجهها، يدور احلزن بني ق�صماتها 
بولدها  امراأة  جتاه  ب�صري  �صخو�س  مي�صون  لحظت  قا�ٍس.  ب�صكل 

فقاطعت ا�صرت�صال ب�صري �صائلة:

- هل هذا اأنت؟.

هززُت راأ�صي بالإيجاب دون النظر اإليها.

- وهل هذه هي....

بني  لأمي  ح�صل  الذي  التغري  مدى  جلًيا  كان  تكمل،  ومل  �صمتْت 
الذكرى الأوىل والثانية، وهو تغري �صادم لكل من يراها.

ومي�صون،  اأنا  فتبعتها  وجلة،  بخطوات  الر�صيف  اإىل  اأمي  اجتهْت 
وجوه  بني  عينيها  بتحريك  بداأْت  متحفزة  بنظرات  منها،  واقرتبنا 
امل�صطربة  بها. حركة ج�صدها  تبط�س  النا�س مت�صطها خ�صية غدرة 
عند �صماع هزمي الرعد من حولنا يف كل مرة يتبعها اإحكام قب�صتها 
اأكرث حول يدي واأنا طفل تعك�س توتًرا غرقت فيه. ارتكزت بب�صرها 
فجاأة على ركن ينزوي به رجالن �صخما اجل�صد يحدان النظر اإليها، 
بال�صعود  �صدرها  وبداأ  ببدنها،  رع�صة  و�صرت  للوراء،  رجعْت خطوة 
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والهبوط ب�صهيق وزفري خائفني حائرين، ن�صع العرق يف جبينها رغم 
ب�صوت  وقالت  اخل�صبية،  الأعمدة  اأحد  اإىل  ا�صتندْت  اجلو،  برودة 

منخف�س:
- ا�صمعني دون اأن تلفت اإيّل، �صياأتي الآن قطاران اإىل املحطة، 
�صيتزاحم النا�س على قطار اجلهة املقابلة، و�صنتزاحم معهم، 
�صن�صتقل القطار، وجنل�س بداخله، عندما اأبت�صم اإليك حاجبًة 
ب�صوٍت  املرحا�س  اإىل  الذهاب  يف  برغبتك  ُتخربين  اأ�صناين 
عاٍل، �صاأرف�س لأن القطار على و�صك الرحيل فتخربين اأنك ل 
ت�صتطيع التحمل اأكرث، �صنتحرك اإىل املرحا�س، �صاأفتح الباب 
�صنتجه  له،  املال�صق  الباب  من  وننزل  و�صننخف�س  واأغلقه، 

بعدها للقطار املقابل يف اجلهة الأخرى، ففيه بغيتنا.
لح اخلوف يف عيَني ابن العا�صرة من كالم اأمه ونربتها اجلادة يف 

احلديث. �صاألتني مي�صون متعجبة:
- ملاذا و�صعْت والدتك تلك اخلطة؟ ممن تهرب؟.

اأ�صرُت بعينيَّ اإىل �صخمي اجلثة:
- هذين.
- ملاذا؟.

- ل اأعلم.
بداأْت �صافرتاهما ت�صقان الأفق، قطاران مت�صادان ي�صريان عك�س 
بع�صهما، ا�صتقرا متاًما مبكانهما املعتاد. همْت اأمي بالتحرك جاذبًة 
اإياي ب�صرعٍة عجَز �صخما اجل�صد عن جماراتها يف البداية، وانخرطت 
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و�صط اجلموع مبرونٍة مل ي�صاعدهما حجماهما على م�صايرتها. ارتقينا 
اإىل القطار، وارتقيا كذلك بعد دقائق، لح من �صفتيها اعوجاج عالمة 
البدء، ف�صرعُت بتنفيذ خطتها كما اأخربتني، مل ندخل اإىل املرحا�س، 
وانحنينا حتى وقفنا على اأطراف الباب املفتوح، وكان القطار قد بداأ 
اأن  وقبل  الرتدد،  يت�صلقها  القطار  بباب  اأمي  وقفت  ببطء،  التحرك 
بالقفز،  اأمرتني  ثم  وقفزت،  عينيها  اأغم�صْت  اأكتافها  على  ي�صتقر 
اأ�صتطيع الإقدام على اخلطوة،  اأنني خائف وم�صطرب ول  كان يبدو 
تزيد �صرعة  اأن  قبل  العينني  اأفعلها مغم�س  واأن  بها  بالوثوق  اأمرتني 
الأمان  بثت  بقوة  فتلقفتني  وقفزت،  لرغبتها  ا�صتجبُت  القطار، 
اإن غادر  اإيانا، ما  بداخلي من جديد. انطلق القطار م�صرًعا خملًفا 
املحطة حتى �صعدْت اأمي اإىل القطار املقابل، كانت تبحث بني املقاعد 
بعني �صريعة احلركة، حتى وجدت �صالتها: عجوًزا بعود حمني تتدثر 
ب�صاٍل كحلي اللون من قطيفٍة، ُر�صمت التجاعيد باإتقان حول عينيها، 
حتتهما،  دهنيني  بكي�صني  ب�صمتها  املتقدمة  العمر  �صنوات  وطبعت 
ت�صعبت  حمراء  وخطوط  بارتخائهما،  احلياة  بريق  حجبا  وجفنني 
على جانبي عينيها، �صكن امتدادها حتت �صائل �صفاف يطلي اإحدى 

حدقتيها بزرقة. توجهْت اأمي �صوبها، واأجل�صتني بجانبها قائلة:
- لي�س لدينا وقت.

ب�صوت واهن يحمل ارتعا�صة ِهرم �صاألتها العجوز:
- هل يتبعانك؟.

- نعم، لكني حاولت ت�صليلهما قلياًل. اأظن اأنهما اكت�صفا الأمر 
الآن، و�صينزلن املحطة القادمة، وحينها �صيكون قطاركما يف 

طريقه اإىل وجهته.
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�صاألتني مي�صون م�صتنكرة:

- قطاركما؟ األن تذهب معكما؟.

لي�صت  املرة  هذه  الإجابة،  اأملك  اأكن  فلم  �صوؤالها،  اأمام  �صمُت 
ك�صابقتها، ل اأتذكر اأي �صيء. انطلقْت �صافرة القطار، فاأعطت اإذًنا 

وهمًيا بامتالء جفني اأمي بالدموع، قالت ما�صحة اإياها:

- يجب اأن اأحترك الآن.

اأم�صكت العجوز بيدها برجاء كاأنها حتاول اأن تثنيها عن قرار ما، 
لكنها هزت راأ�صها بالنفي.

كان  كما  فعاًل  »اأجمد«  ا�صمي  اإًذا  بحنو.  اأمي  نادتني  »اأجمد«،   -
مكتوًبا على اللوح املعدين املعلق بال�صرير.

نظرت يف عيني مبا�صرًة �صائلة:

- هل حتبني؟.

- بالتاأكيد.

- اإن كنت كذلك فاأحب اجلدة كوثر مثلي متاًما، اأطعها، وهي 
�صتعتني بك جيًدا.

ا�صتبد القلق مبالمح الطفل ال�صغري، وقبل اأن ي�صتوعب ما ترمي 
اإليه اأمه اأعطت اإ�صارتها للعجوز، فاأحكمت ذراعيها حويل بقوة غري 
متنا�صبة مع عمرها لكبح جماحي، و�صرع القطار بعدها يف التحرك، 

ودعتني اأمي بنظرة دامعة وغادرت القطار �صريًعا.
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عال �صوتي منادًيا اإياها راجًيا األ ترحل وترتكني، حماوًل التمل�س 
من ذلك القيد الثقيل الذي ي�صل اأطرايف، باإ�صرار طفل مل تقَو اأذرع 
عجوز على مقاومته ا�صتطعت التحرر بعد دقائق، لكن زادت �صرعة 
ومل  خالله،  من  اأمي  لروؤية  املوازي  املقعد  لنافذة  جريُت  القطار، 
ت�صتطع العجوز مالحقتي بحركتها البطيئة، فابتدرتني ب�صوٍت خائٍف 
ينهاين عن النظر باإحلاح، لكن �صبق ال�صيف العزل، �ُصل ل�صاين واأنا 
لذلك  م�صت�صلمًة  �صاكًنا،  حترك  ل  الق�صبان  على  راب�صة  اأمي  اأرى 

القطار الآتي من خلفها ب�صرعة ليث يريد اأن يلتهمها دون رحمة.

جحظت عينا مي�صون وهي ت�صاأل بجنون:

- ماذا تفعل؟ هل تنتحر؟.

اأنا الآخر مثلما كنت �صغرًيا متاًما، تعملق اخلوف  حتجر ل�صاين 
بداخلي وابتلع اأي ردة فعل منطقية ميكن اأن اأقوم بها.

اأزرق  زًيا  يرتديان  رجلني  بعيد،  من  يتحرك  النجاة  طوق  راأينا 
يبدو من هيئتيهما اأنهما عامالن بت�صليح ق�صبان القطارات، لحظا 
ما تنوي اأمي فعله، فرتكا اأرجلهما للريح لعلها ت�صبق قدًرا مل ُيجزم 
رغبًة يف جناتها من  اإليها  املتجهة  الأمل  بق�صة  تعلقُت  بعد.  بحدوثه 
املوت وجناتي من وجع مميت ل اأعلم اإن كان حمله قلبي �صغرًيا اأم ل.

فجاأة �صكن كل �صيء، كاأن اأحدهم �صغط على زر التوقف فاأ�صاب 
والقطار  اأمي  تبعتهما  الب�صر،  بلمح  الرجالن  تبخر  ال�صلل،  اجلميع 
املتجه نحوها، وحلقت بهما العجوز والطفل، بداأُت اأفهم ما يحدث، 

ف�صرخُت يف مي�صون:
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- ل، ل، افعلي اأي �صيء، اأوقفي هذا حاًل، اأريد اأن اأتاأكد اأنهما 
ا�صتطاعا اللحاق بها.

اأجابتني ُم�صفقة:

- الأمر لي�س بيدي، اأخربتك من قبل اأن مدة العقار ع�صر دقائق، 
لالأ�صف وقت الذكرى قد انتهى.

بداأُت بال�صراخ م�صتجدًيا الذكرى اأن تبقى:

- »ل، ل، اأرجوِك«، انتبهُت فجاأة جل�صدي املتبخر ن�صفه، يبدو 
ع  اأن تو�صالتي لن جتدي، طاأطاأُت راأ�صي م�صت�صلًما بياأ�س �صجَّ

ال�صراب على التهام بقيتي.

• • •
ق�ّس  زمن  منذ  فيه  ت�صرمت  نريان  لهيب  على  اأبقى  �صغري  جمر 
م�صجعي، يتغذى على اأدمي جراحي وقلبي الذي مزقته حرية املجهول 
مب�صري معلوم حواه املا�صي يف جعبته، و�صنَّ به عقلي عقاًبا اأو رمبا 

رحمًة.

ترمي  م�صتعر  املعرفة جحيم  كاملة؟  ملعرفة احلقائق  ن�صعى  ملاذا 
ب�صررها مقد�صات الرباءة التي مل جُنّلها حق اإجاللها اإل بعد خ�صارتها، 
تقيم من رفاتها قالع ن�صج عمالقة نفتخر بها اأمام اجلميع، ونختبئ 
وراء اأ�صوارها من اأنف�صنا، ناقمني عليها، متمنني العودة جلهل رحيم 
نحتمي به، من�صحبني بر�صا من ميدان معركة احلياة اأمام �صفعات 

الوعي القا�صية.
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بعني اآ�صفة و�صعت مي�صون القر�س بجانبي وحتركت مبتعدة هرًبا 
�صريًعا،  الدقائق  قلة احليلة. مرت  بها من  اأُحلق  �صعوٍر باخلزي  من 
ابتالع  بعد  �صطوته  ا�صتعادة  الغ�صب  بفعل  ج�صدي  فيها  ا�صتطاع 
الرمادي  الغرفة  �صقف  نظراتي  حتا�صر  واقًفا  انت�صبُت  القر�س. 

الكئيب �صائاًل اإياها ب�صوت ظاهره الثبات وباطنه الرجاء:

- هل هذه الذكرى حقيقية اأم ُزرعت يف عقلي؟.

األقت ب�صكني �صدئ يف �صدري باإجابتها:

- حقيقية.

جتلت حمم الربكان امل�صتعل داخلي يف عينيَّ واأنا اأجته اإليها زاعًقا:

- اأعيديني اإىل هناك، اأعيديني اإىل هناك حاًل.

قالت ب�صوت هادئ ي�صوبه الياأ�س:

- اأتفهم حالتك وما متر به، لكنني اأخربتك بخ�صائ�س العقار 
مرة  نف�صها  للذكرى  يعود  ول  دقائق،  ع�صر  مدته  قبل،  من 

اأخرى.

�صمتْت برهة واأكملْت:

- حتى واإن عدت فما الفائدة؟ لن ت�صتطيع تغيري �صيء.

تكون  اأن  واأملي  عاطفتي  اأمام  ترحيًبا  يلَق  مل  الواقعي  منطقها 
قلياًل  بداخلي  الغ�صب  بركان  اإخماد  ا�صتطاع  لكنه  اأُنقذت،  قد  اأمي 
لواقعيته. تكومت على الأر�س بقنوط اأ�صم رجليَّ بذراعي نحو �صدري 
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اأماًل يف احتواء مكذوب. م�صهد اأمي وهي جتل�س على ق�صبان القطار 
عند  اإح�صا�صي  تذكرُت  الرحيل،  ياأبى  باأجفاين  ملت�صٌق  با�صت�صالم 
ال�صعورين ميتد  والثانية، فرق كبري بني  الأوىل  الذاكرة  اخلروج من 
بينهما،  للفرق  فجاأة  انتبهُت  والأر�س.  ال�صماء  بني  امل�صافة  بات�صاع 

فاأ�صرعُت ب�صوؤال مي�صون:

اأتذكر  - ولكن ملاذا؟ ملاذا تذكرت تفا�صيل الذكرى الأوىل ومل 
الثانية البتة؟.

ب�صوت منخف�س اأجابت:

- حلظي العرِث.

- ماذا؟.

- من الوا�صح اأنها ذاكرة مكبوتة)))، بع�س الذكريات يقوم العقل 
بحجبه عن الوعي بدفنه يف الالوعي. ل ن�صتطيع اجلزم باأنه 
ُي�صرب  اأ�صود  ب�صندوق  يو�صع  اأنه  و�صفه  ميكننا  لكن  ُين�صى، 
يتذكرها  ل  وب�صورة  فقط  الأحالم  طريق  عن  بداخله  ما 
ال�صخ�س نف�صه، كاأن العقل ُي�صفق على �صاحبه من ال�صدمة 

التي تعر�س لها فيقرر اأن يخفف عنه.

- �صدمة؟.

فهمْت ما رميُت اإليه فاأ�صرعْت نافية:

العرص  يف  النفس  علامء  بعض  فيها  وشكك  فرويد،  أثبتها  املكبوتة  الذاكرة  )))متالزمة 

الحديث. 
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- هذا ل يعني اإثبات حدوث �صيء ما يف الذكرى ال�صابقة، لكن 
موقًفا كهذا بجميع حيثياته �صادم بالتاأكيد لعقل لطفل �صغري.

اأنهت جملتها، وهمْت قائمة جتاه حقيبتها، اأغلقت العلبة الف�صية 
وو�صعتها بها.

- »ماذا تفعلني؟«. �صاألُت م�صتنكًرا.

- اأُدخل العلبة يف احلقيبة.

- حًقا؟ كان يخفى عني هذا.

اإجابتها  من  ل�صتهزائي  مبالحمها  ال�صيق  ا�صتبد  بعدما  قالت 
احلمقاء:

عاًما  احلياة  تكاليف  ثمنهما  يكفيني  كان  اأعطيتك جرعتني   -
كاماًل، ماذا تريد مني اأكرث من هذا؟.

- اأخربيني اأنِت ماذا اأفعل اأنا! فاقد للذاكرة اإل من ذكرى يوم 
بقية  بائ�ًصا  اإن�صاًنا  جلعلي  كافية  وهي  اأمي  وذكرى  ميالدي 

حياتي.

اأكملُت حانًقا:

- ول تن�صي اأن كل ما اأمر به �صببه اأنتم.

قالت غا�صبة:

- رجاًء ل تتبع هذا الأ�صلوب معي، ال�صغط على وتر ال�صمري، ل 
جتعلني اأندم على اإخبارك كل �صيء من البداية.
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رددتها زاجًرا:

رك اأن ما اأعي�صه الآن  اأُذكِّ - ل اأتبع معِك اأي اأ�صلوب، اأنا فقط 
لي�س عدًل، لي�س عدًل.

�صمتْت برهة، تبعتها بزفرة ا�صت�صالم، تناولت العلبة الف�صية من 
حقيبتها قائلة:

املنطقة  هذه  اإىل  بنا  يذهب  عقلك  كون  احذر:  لكن  ح�صًنا،   -
يف الذاكرة التي ذهب اإليها يف املرة ال�صابقة فهذا اأمر يدعو 

للقلق، ل نعلم ماذا يخطط لنا يف املرات املُقبلة.

الأقطاب  وثبتت  العقار  بعدهما  مي�صون  رت  ح�صّ �صاعتان،  مرت 
تابعنا  تغيريه.  بعد  وحقنته  الأنبوب  اإىل  توجهْت  ثم  جبهتينا  على 
حترك ال�صائل الأرجواين ببطء داخل اخلرطومني الرفيعني املت�صلني 

باأوردتنا:

- »اأمتنى اأن تكون ذكرى طيبة هذه املرة«. قالتها مي�صون بنربة 
مرتع�صة حتمل توتًرا ملحوًظا ي�صرب بجذوره يف اأعماقي اأنا 

ا. اأي�صً

ا�صتوطن ال�صائل دمائي طواعيًة، �صباب احتوى بني اأكنافه حدود 
حلظات  الكيميائي،  ال�صحر  اأمام  قوتها  اأُخمدت  و�صيطرة  الروؤية، 

وا�صتلبني النوم عنوة.

• • •
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)٥(

)قاتل(

ت�صكلت  ناعمة  رمال  ذرات  بني  حرارتها  نفثت  ت�صطع  مل  �صم�ٌس 
بطني،  منكفًئا على  فيها،  القابعة  بن�صف مالمح وجهي  ت�صاري�صها 
ق�صية  يف  الع�صرين  الطابق  من  اأُلقيت  كاأنني  بجانبي  يداي  متتد 
�صُت�صجل �صد جمهول. �صيٌق تربع داخلي بغري �صبب منطقي، فاأنا ما 
زلت ببداية الذكرى اجلديدة، اأو رمبا اأثر الذكرى املن�صرمة مل ينحل 
عني بعد. جثم التوتر بثقل �صعوره فوق ج�صدي، فا�صطربت �صواكنه 
رغم القوة التي يبثها العقار بني جنباته، �صعور بالختناق ل يتنا�صب 
مع ما يفعله ب�صاط البحر الأزرق بالروح. فتحُت عيني، اأحاول الوقوف 
، اأتفقد املكان بب�صري، مل يكن هناك بحر،  م�صتنًدا اإىل يديَّ وركبتيَّ
وتلك الرمال لي�صت ب�صاطئ كما ظننت، كانت الرمال متتد من حتتي 
ترقد  بالرمال  مملوءة  اأجولة  حتدها  ال�صكل  مربعة  �صاحة  مكونة 
اإنارة  ذا  بها عمود يحمل م�صباًحا  زاوية  ينت�صب مع كل  بع�صوائية، 
بي�صاء قوية ُترهق نظر من يطيل التحديق فيها، تقبع م�صافة ق�صرية 
اأنا�س من  يتحلق  الرتفاع،  دائري متو�صط  اأبي�س  و�صور  ال�صاحة  بني 
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حوله يف �صفوف متدرجة هجرت مقاعدها اإثر حما�س اندلع بها. كان 
للتو،  مبارياتها  اأوىل  افُتتحت  �صنغالية  م�صارعة  كحلبة  يبدو  املكان 
ل  معلومة،  لعلة غري  غا�صبة  ووجوه  تزجمر،  ومالمح  تزاأر،  اأ�صوات 

تنحل عقد األ�صنتهم اإل بكلمة واحدة تهز اأرجاء املكان:

- قاتل، قاتل، قاتل.

ت�صاأل  فلم  الذعر  اأبكمها  وقد  بخطوة  ورائي  تقف  مي�صون  كانت 
اأ�صئلتها املعتادة، قاب�صًة يدها اإىل �صدرها حتملق يف الوجوه الغا�صبة 

بخوف.

بنية  اأن  كما  البتة  اأتذكره  ل  املكان  فهذا  �صيًئا،  اأفهم  اأكن  مل 
ج�صدي العادية ل توحي باأنني كنت يوًما م�صارًعا، لكن ال�صعور لي�س 
اأتذكره جيًدا. عندما  غريًبا، �صعور ال�صيق والتوتر واخلوف والكره، 
باحرتافية  تنمره  وميار�س  بعامني  يكربين  مازن  وكان  �صغرًيا  كنت 
يلقي  الذي  ال�صندوق  اأ�صدقائه،  اأمام  ولفظًيا  باإيذائي ج�صدًيا  معي 
العودة  حلني  النتهاء  بعد  جيًدا  غلقه  ويحكم  وقاذوراته  بذاءاته  به 
روؤيته في�صلك طريًقا  يهابه مبجرد  الذي  ال�صغري  الكائن  اإليه، كنُت 
اآخر �صيكلفه عناء تعب قدميه مقابل تفادي اإح�صا�س الهوان، فيجده 
بن�صف الطريق وُيجرعه اإياه، يجلدين ب�صياط قمع والديه ومدر�صيه 
اأكرهه كثرًيا على  لي�صت�صعر قوته. كنُت  اأقاربه من بدانته  وا�صتهزاء 
اإيذاء، ولكن  اإجباره يل على قول كلمة »اأحبك« عقب كل  الرغم من 

بقي اخلوف بيني وبينه �صوًرا عالًيا مل اأمتلك اجلراأة حلظة لت�صلقه.

البت�صامة  ذات  باإطاللته  معي  القميئة  ذكرياته  ا�صرت�صال  قطع 
يتقدم جتاه احللبة  اأتقنت اخل�صة،  التي  املعتادة ومالحمه  ال�صاخرة 
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بثقة اكت�صبها من وراء خ�صوعي الدائم له ليقف قبايل بعني مل اأَرها 
�صيٍء  عن  ال�صوء  حتت  وجوده  ك�صف  ا�صتهتاًرا،  اإل  اإيل  تنظر  يوًما 
غريب وهزيل يف الوقت ذاته، كان تركيب ج�صده غري متنا�صق، راأ�س 
الع�صالت  مفتول  على ج�صد �صخم  لكنه  روؤيته  اعتدت  الذي  الطفل 
نزال.  خلو�س  ا�صتعداًدا  وي�صاًرا  مييًنا  رقبته  يطقطق  البنية  قوي 
بداأ الأمر يت�صح، يبدو اأنه جاء ليقاتلني، مل يكِفه ما فعله بي ونحن 
ا لي�صجعوه. لكن مهاًل، ما يحدث الآن من  �صغار بل اأتى مبرتزقة اأي�صً
املفرت�س اأن يكون داخل عقلي، فلماذا يفعل بي عقلي هذا؟ اأما توجد 

رين بها؟ ذكرى طيبة بحياتي يذكِّ

- »ما الذي يحدث؟« �صاألُت مي�صون غا�صًبا.

-اأنت من ت�صاأل؟ اأنا من يجب اأن ي�صاأل. من هذا برتكيب ج�صده 
الغريب؟ وما تلك احللبة؟ ومن هوؤلء وما هذه الذكرى؟

ندمُت على �صوؤايل الذي اأيقظها فجاأة لُتجري نهر اأ�صئلتها مبجرى 
امللل، ولكنني كنت بحاجة اإىل ا�صتف�صار ول اأحد ميلك الإجابات هنا 

غريها.

- ل اأتذكر هذا املكان مطلًقا، وهذا مازن، ل اأعلم اإن كنت اأكره 
اأحًدا اآخر يف حياتي مثله، ولكن اأكرهه جًدا.

- كان يوؤذيك؟

- كثرًيا.

- وماذا كنت تفعل معه؟
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اأجبتها ب�صيق:

- ل �صيء. كنت اأخافه.

التقطت مي�صون كلمتي الأخرية ب�صمت حمدقة يف الال�صيء، ثم 
�صاحت كاأنها وجدت �صالة غابت عنها ل�صنوات:

- فهمت. الآن فهمت. عقلك مل يذهب بنا اإىل ذكرى هذه املرة، 
عقلك ذهب بنا اإىل منطقة اأخرى متاًما، اإىل خوفك.

نظرُت اإليها بنظرات تتهمها باخلبل فاأردفْت:

- �صدقني، هذا يف�صر ملاذا يظهر هذا ال�صخ�س بذلك ال�صكل، 
راأ�صه كما اعتدت روؤيته وج�صده يعك�س حجم خوفك منه. يبدو 
اأن اخلوف كبلك لأعوام والآن يريد عقلك اأن تواجهه وتتحرر 

منه.

فتحرك  مازن  فتيل  اأُ�صعل  بكلماتها،  تعنيه  ما  اأكرث  اأفهم  اأن  قبل 
بقوة  الرمال  فتتناثر  برجليه  الأر�س  ي�صرب  قوته،  بكامل  جتاهي 
وراءها. ان�صحبْت مي�صون م�صرعة خارج احللبة هاربة، فبالتاأكيد لن 
اأن تتغري  اأظن  واإن �صمح فما  اأمامه معي،  بالوقوف  لها عقلي  ي�صمح 
ردة فعلها. تظاهرُت بالثبات يف حماولة ل�صتدعاء �صجاعة مل اأظهرها 
يوًما اأمامه. كان الف�صل حليفي مبجرد اقرتابه مني، خوف ثقيل اأمد 
قدميَّ بالأدرينالني))) ما �صاعدهما على اجلري ب�صرعة مذهلة. ظللت 
بداأُت  توقف،  دون  احللبة  حول  دورات  عدة  اأمتمت  حتى  منه  اأفر 
اأ�صعر بالتعب وهو ل يتعب، خطر يل: ملاذا ل اأهرب حتى ينتهي وقت 

))) هرمون يُفَرز عند الشعور بالخوف. 



6(

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بني  الند�صا�س  وت�صلقته حماوًل  الأبي�س  ال�صور  اإىل  توجهُت  العقار؟ 
كومة الب�صر الذين ل اأعرف منهم اأحًدا، لكنهم حملوين فوق اأيديهم 
النذالة  من  الكم  بهذا  عقلي  ت�صرب  متى  احللبة.  جتاه  بي  ودفعوا 
ليكون جمهوره بهذا ال�صكل! كانت هذه املحاولة كفيلة للتقاط اأنفا�صي 
لأبداأ يف الرك�س من جديد، دورتني حول احللبة وبداأ الإنهاك يزحف 

مت�صلًقا اإياي كنبتة لبالب �صريعة النمو.

�صاحت مي�صون من ركنها البعيد:

حتى  بك  اللحاق  عن  يكف  لن  ت�صجع،  نفًعا،  هذا  يجدي  لن   -
تواجهه.

بداأُت اأ�صب عليها وافر اللعنات بداخلي، هي ال�صبب يف ما اأمر به 
الآن، وهي من �صنعت هذا العقار البغي�س، والآن تطالبني باملواجهة 

بب�صاطة. ل ت�صعر مبا اأعانيه وتختبئ بركنها ومتلي عليَّ اأوامرها!

بداأْت بالت�صفيق كطفلة �صغرية وهي ت�صيح م�صجعة:

- اأجمد، اأجمد، اأجمد.

ولكن  مي�صون،  يف  متمثاًل  واحًدا  ي�صاوي  جمموعه  جمهوري  كان 
الآن، جمرد  ا�صمي  اإىل �صماع  اأنني كنُت بحاجة  اأنكر  اأن  اأ�صتطيع  ل 
�صماعه انتزعني من جريي املتوا�صل و�صعيي امل�صتمر وغرقي بدوامات 
التيه التي ل عمق لها منذ اأن وجلُت هذا العامل لأقف للحظة األتقط 
فيها اأنفا�صي. اأنا اأجمد الفاقد لذاكرته لكنه بالتاأكيد كان ميلك حياة 
واأخرى  حزينة  ذكريات  م�صتقاًل،  كياًنا  ميلك  كان  يوم،  ذات  كاملة 
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روع،  اأكناف  واعدة، �صفعات غدر،  ُنُهر  تبعتها  قامتة  ليايل  �صعيدة، 
لقاءات فرح وقطرات اطمئنان ارت�صفها القلب ذو اللوعة فهداأ، اأريد 
واأتوق لروؤيتي  اأنا،  العودة حلياتي لروؤيتها بحلوها ومرها، لروؤية من 

اأكرث دون خوف.

بنظراتي،  اأحرقه  ملازن  التفُت  وثبتُّ مكاين،  الرك�س  توقفت عن 
توقف وهداأْت عنه ن�صوته بقوته قلياًل، تقدم نحوي فخانتني قدماي 
بالرجوع خطوتني اإىل اخللف ولكن ثبتُّ وتقدمُت جتاهه، �صكَن وبداأ 
بقوة،  بعروقي  دمائها  ب�صخ  للثقة  �صمح  مما  اخللف  اإىل  بالرجوع 
تقدمت اأكرث واأكرث، حاول اأن يلكمني بقب�صته ولكني جتاوزتها ب�صرعة 
الرمال من حتته، قيدُت قدميه برجلي ما  لها وافرت�صُت  مل يخطط 
ا، جل�صُت فوقه وو�صعت راأ�صه بني رجَلي  اأخل بتوازنه ف�صقط بقوة اأر�صً

و�صفعته بقب�صتي فتعالت اأ�صوات اجلمهور اأكرث:

- قاتل، قاتل، قاتل.

الآن فهمت، يبدو اأنهم كانوا ي�صجعونني منذ البداية، كانوا يوجهون 
يل ر�صالة بكلمتهم دون اإكمالها )قاتل خوفك(، هتافهم عزز قب�صتي 

اأكرث واأثقلها لتغو�س يف اأعماق وجهه بقوة واأنا اأ�صرخ به:

- غبي، متغطر�س، اأناين، مغرور.

ظللت اأ�صفعه غري مباٍل بدماء وجهه التي تدفقت بغزارة من اأنفه 
وفمه وتلطخت بها يداي.

جاءت مي�صون بجانبي هام�صة:
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- اأجمد، يكفي.

�صرخُت بها:

- دعيني.

وقبل اأن ينال وجهه لكمتي التالية تبخر راأ�س مازن من بني رجَلي 
�صريًعا وتبعه ج�صده. خفَت �صوت اجلمهور �صيًئا ف�صيًئا وبدوؤوا بالتبخر 
وتبعتهم املقاعد، مل يتبَق غري احللبة الرملية اأجل�س بها كما اأنا اأنظر 
اإىل يدي املخ�صبة بالدماء وقد �صرت رع�صة بج�صدي واأنفا�صي يالحق 

ا. بع�صها بع�صً

�صاألُتها  اأق�صي عليه؟«  الآن؟ ملاذا مل ينتظر حتى  انت�صله  - »ملاذا 
غا�صًبا.

قالت وهي واقفة ورائي:

- لأن عقلك اأراد اأن تواجه خوفك ل اأن تقتله، اخلوف مفيد لنا، 
لول اخلوف ملا كنا نحر�س على �صالمة حياتنا ونقدر قيمتها، 
لول اخلوف ملا �صعر اأحبتنا بعمق م�صاعرنا لهم، اخلوف ركن 
اآخر، لي�س كل  اأي �صعور  اأ�صا�صي مبنظومة امل�صاعر مثله مثل 
�صعور باخلوف خزًيا، اأحياًنا يكون ال�صعور باخلوف وجًها من 

اأوجه ال�صجاعة يا اأجمد.

لم�س منطق كالمها قلبي فهداأ من روعه وكبح جماح انتقام كاد 
اأن ي�صتلذ به فيقع يف �صباكه.

�صاألُتها بهدوء بعد اأن رجع اإيقاع �صدري لطبيعته:
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- وماذا بعد؟

بداأْت بالدوران حويل:

- ل اأعلم، اأظن مل ينتِه الأمر.

وبقينا  مي�صون من جملتها،  انتهت  اأن  بعد  بالتبخر  احللبة  بداأت 
متعلقني باأ�صتار العتمة للحظات، تهاوى ج�صدانا فجاأة كاأن اأحًدا ما 
جذب الب�صاط من حتت اأقدامنا، ن�صقط �صقوًطا حًرا يف بئر مظلمة 
ل قرار لها، قلوبنا تنب�س هلًعا مع ازدياد �صرعة ال�صقوط من حلظة 
يوًما،  املُزن  ماء  تَر  مل  اأر�س  بعيد  من  ظهرت  املنتظرة،  الرتطام 
نقرتب  وغائرة  متداخلة  بت�صققات  فت�صدعت  بها اجلفاف  ا�صتفحل 
هل  بالتاأكيد،  موت  اإىل  �صُيف�صي  كهذا  ارتطام  هائلة،  ب�صرعة  منها 
يوجد موت هنا؟ يا لغبائي، كيف مل اأ�صاأل مي�صون هذا ال�صوؤال؟ اأُحكم 
مقب�س بكرة خيط ال�صنارة الوهمي املتعلق بظهورنا فتوقفنا على ُبعد 
النظر  اأدقق  واأنا  ال�صعداء  تنف�صُت  موؤكد،  ارتطام  من  �صنتيمرتات 
ظهرت  وقد  لعيني  املوازية  املت�صابكة  العري�صة  اخلطوط  تلك  اإىل 
لنقف  الطبيعي  لو�صعهما  اأكرب، كُدمى خ�صبية ُحرك ج�صدانا  ب�صكل 
باعتدال، واأُرخيت اأقدامنا على الأر�س املجدبة كهبوط طائرة، مكان 
قاحط وواٍد مقفر ل اأول له ول اآخر على مد الب�صر تناو�صه لفحات 
لها �صوت كفحيح الأفاعي، متخ�صت الأر�س فجاأة مبياه لقت �صبيلها 
بني تعرجات نهمة قاحلة ت�صتاق �صعور الرتواء منذ زمن حتى فا�صت 
بات�صاع  عر�صه  اأمل�س  منا  بالقرب  عظيم  حائط  طيًنا،  وا�صتحالت 
الأر�س حترك من مرقده ببطء حتى ا�صتوى قائًما مثرًيا لغبار ت�صبعت 
يرمينا  كاأنه  فيها  بدا  للحظات  �صكن  ب�صعال،  فطردته  اأنفا�صنا  به 
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اأحدثت  كبرية  ب�صرعة  �صوبنا  بعدها  حترك  احلادة،  ب�صره  ب�صهام 
الهرب  �صوى  ومي�صون  اأنا  اأمامها  اأملك  الطينية مل  الأر�س  مع  جلبة 

ا، لعله ي�صاعدنا بالنجاة باأنف�صنا من حائط! رك�صً

�صاألتني مي�صون �صارخة وهي حتاول التقاط اأنفا�س زائدة توفرها 
ا عن املفقودة يف الرك�س: للنطق عو�صً

- ما هذا؟ ماذا فعل لك احلائط اأو ما فعلت به؟ حتى اجلمادات 
كان لها دور بحياتك!

- ل اأعلم، مل اأَر هذا احلائط من قبل.

- اإًذا ملاذا يطاردنا؟.

- اأخربتِك �صابًقا: ل اأعلم.

امل�صمت  احلائط  غ�صب  �صبب  نعلم  ل  للمجهول،  نرك�س  ظللنا 
خلفنا ول متى مين علينا بالغفران وينتهي الأمر، يعوق حركاتنا وحل 

الطني الذي يجذب اأقدامنا اإليه كلما حاولنا رفعها.

لحت يف الأفق ه�صبة متعرجة ينحدر �صطحها بق�صوة جتاه الأر�س، 
ارجتينا اأن يكون بها كهف يوؤوينا من ا�صطدام حائط هدفه الفتك بنا 
فاأ�صرعنا نحوها، و�صلنا بعد اأن انقطعت الأنفا�س ومتزقت ال�صدور 

�صهًقا عقب تاأدية مهمتها على اأكمل وجه وتو�صيلنا لرب الأمان.

فتحات  اإىل  النحل  كخلية  مق�صمة  عجيًبا،  اله�صبة  تكوين  كان 
اإن�صان متخلًيا  احتواء ج�صم  بالكاد  ت�صتطيع  جموفة طولًيا م�صتطيلة 
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عن اأي حركة يقوم بها.

- »هيا ادخل اإىل واحدة من تلك الثقوب �صريًعا و�صاأفعل اأنا كذلك 
حتى ل ن�صطدم باحلائط« قالتها مي�صون اآمرة.

التي  بح�صراتها  مطرية  غابة  ج�صدي  واحتلت  قالت  ما  هالني 
اأنحائه املختلفة، يت�صبب عرًقا باأمطارها  ن�صرت ال�صعور باحلكة يف 

التي اأغرقته فيها.

نوبة هلع تكورت بحلقي حاجبة الهواء مما زاد �صعوري بالختناق، 
اأمري ما دفعني للدوران بعيني  واإح�صا�س بفقد ال�صيطرة على زمام 

بع�صوائية اأبحث عن اأي مهرب اآخر. قالْت مي�صون زاجرة:

- هيا اأ�صرع. احلائط خلفنا، ماذا بك؟

اأجبتها غارًقا يف بحر خويف:

بتلك  نف�صي  اأح�صر  اأن  اأ�صتطيع  لن  اآخر،  خمرج  عن  اأبحث   -
الفجوة مهما كلفني الأمر.

نظرت مي�صون اإىل الفجوات ال�صيقة واإىل احلائط املتقدم بثبات 
نحونا وبداأت بربط الأ�صياء قائلة:

  -

-ماذا؟

وهذا  ال�صيقة،  الأماكن  يف  الحتجاز  رهاب  من  تعاين  -اأنت 
هنا  اإىل  واأو�صلنا  احلائط من خلفنا  يجري هذا  ملاذا  يف�صر 

Claustrophobia
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متعمًدا حلل هذه امل�صكلة لديك.

-وما احلل الآن؟

-اأن حتتمي بواحدة من تلك الفجوات وتتغلب على ذلك اخلوف.

هززُت راأ�صي نافًيا فاأردفْت م�صرعة:

-ل يوجد حل اآخر. �صيظل يطاردك احلائط حتى جتد نف�صك 
بواحدة  الدخول  اإىل  اأخرى و�صت�صطر  اأمام فجوات وفجوات 

منها.

اأكملْت وهي تدقق النظر اإىل داخل الفجوات:

- اأرجو األ تكون م�صاًبا بــ »aibohponhcarA« حتى ل جتدها 
بانتظارك بالداخل«.

- وما هذه؟.

- رهاب العناكب.

امتقع وجهي فالحظت ذلك وحاولت تهدئتي بنربة مطمئنة:

- ل تقلق. كنت اأعالج اأ�صحاب الرهاب، ولكن مل اأكن اأتبع فكرة 
عالج و�صع اأ�صحاب الرهاب مبواجهة خوفهم، لكن يبدو اأن 
عقلك مييل اإىل تلك الطريقة. افعل ما �صاأقوله لك و�صت�صعر 
اأن تفكر باأي  بتح�صن، ل تتنف�س �صريًعا، تنف�س ببطء، حاول 
لن  �صيء،  ل  ثم  ثم؟  الوقت  �صيمر  خوفك.  غري  اآخر  �صيء 
متوت، لن ُتكتم اأنفا�صك ولن تبتلعك الفجوة بداخلها و�صيمر 

Arachnophobia
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الأمر ب�صالم.

وا�صتقرت  فجوة  اإىل  بالدخول  بداأت  مرتدًدا.  براأ�صي  لها  اأوماأُت 
بداخلها ب�صهولة ح�صدتها عليها، كان احلائط قد اقرتب للحد الذي 
ل ي�صلح اأمامه الرتدد. بداأت بح�صر ج�صدي داخل الفجوة ب�صعوبة 
وقد  بها  ج�صدي  دخول  اكتمل  حتى  مو�صعه  عن  جباًل  اأزيح  كاأنني 
ف�ُصدت  بقوة  باله�صبة  احلائط  ا�صطدم  اأنفي،  اأرنبة  �صقفها  لم�س 
جميع الفتحات بها كبوابة لن ت�صمح بالعبور حتى ي�صمح عقلي بهذا. 
مَل عقلي قا�ٍس بهذا ال�صكل؟ ماذا فعلت به طيلة حياتي لريد يل ال�صاع 
اأتخذها واأ�صياء مل  �صاعني الآن كاأنه ينتقم لنف�صه مني لقرارات مل 
اأ�صياء كان يرى فيها اإ�صالح اعوجاجي ولكن ف�صلُت العوج،  اأفعلها، 
جمرًبا.  فيها  الآن  وي�صعني  املواجهة  على  اأقَو  ومل  و�صعفت  جبنت 
اأتنف�س  ظللت  فلو  ببطء،  بالتنف�س  مي�صون  ن�صيحة  تطبيق  حاولُت 
قلبي  كان  دقيقة.  غ�صون  يف  بالفجوة  الهواء  جميع  �صُي�صحب  هكذا 
باأذين  التي تطن  بالذعر يحتمي بقوة �صرباته  خائًفا م�صكيًنا ي�صعر 
بانتظام، اأخذين التفكري لوهلة: ماذا لو كان العقار يذهب للقلب بدًل 
من العقل، هل كان �صيغرقني يف دماء اأوردته اأم يجعلني األتقي بها؟ 
�صادفت  هل  ل؟  اأم  بالأ�صا�س  موجودة  هي  وهل  هي؟  من  ترى  بها! 
احلب يوًما ورويت جفاف روحي من نبعه، اأم اأنه مل مي�س �صغاف قلبي 
قلبي  و�صعُت  هل  اأولًدا؟  منها  اأملك  زوجة  اأو  خطيبة  يل  هل  قط؟ 
متاأنًقا بكامل حلته على عتبة اإحداهن يوًما فاحتوته حمبًة ولطًفا اأم 

لفظته كراهًة وق�صوة؟

اأثار التفكري بقلبي تياًرا كهربائًيا م�س عقلي، فبداأْت تظهر اأمامي 
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الكلمات كالوم�صات تظهر وتختفي،

)�إليك/...

لقد كنت كاذبة عندما �دعيت معرفة �صاحب �ل�صوت و�أنا �لتي 
مل تن�َصه حلظة...(

اأميز  اأن  اأ�صتطع  فلم  بعدها  والأحرف  الكلمات  جميع  تداخلت 
اأي حبل من  للتقاط  اأكرث يف حماولة  الرتكيز  منها، حاولت  واحدة 
اإىل حد  التي هداأت  التوتر  اأجنح بهذا، حالة  الذاكرة لكن مل  حبال 
كبري ما زالت �صيدة املوقف ت�صجن عقلي يف �صراديبها خ�صية التذكر، 
كاأنها �صعرت بالغرية من انخراطي باأمر اآخر غري الهتمام بها. مر 
بع�س الوقت ا�صتطعُت فيه اعتياد الأمر ب�صكل ما، ما زال ي�صيطر على 
اأ�صمع �صوت تزحزح  اأقل كثرًيا مما �صبق، بداأُت  قلبي اخلوف ولكن 
احلائط عن الفجوات مبر�صوم ر�صمي اأ�صدره عقلي له بالعفو عني. 
هي  حتررت  قد  مي�صون  فوجدُت  للخارج  بج�صدي  زحًفا  حتركُت 

الأخرى.

ب�صوت قلق �صاألت:

- هل اأنت بخري؟ هل ت�صعر بالتح�صن؟

اأوماأُت براأ�صي اإيجاًبا، فاأكملْت:

- اأظن اأن امل�صكلة قد ُحلت، حالك يبدو اأف�صل كثرًيا.

- نعم. طبقت ن�صائحك وتذكرت �صيًئا ما.

�صاألتني م�صرعة:
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- ما هو؟

قبل اأن اأجيبها بداأ كل �صيء بالتبخر، احلائط واله�صبة والأر�س 
وكان  العقار  مطاف  نهاية  كعادة  نتبخر  مل  للعدم.  وعدنا  الطينية، 
بادًيا اأننا على م�صارف جولة جديدة، اأي حياة تلك التي كنت اأعي�صها 
ب�صيطة  اأ�صياء  بداأت  ولكن  املخاوف! مل نربح مكاننا  بكل هذه  مليئة 
تتجمع حولنا كحال الذكرى الأوىل، طاولة عالية خلفها ثالثة كرا�صي 
لوحة  منها  الأو�صط  اأمام  ت�صتقر  بع�س،  بجانب  بع�صها  قبع  عتيقة 
نحا�صية رفيعة ُكتب عليها )�صيادة القا�صي/ القلب(، اأرائك خ�صبية 
عن اليمني والي�صار ُتركت م�صافة بينها ل�صهولة التحرك، مقعد يقبع 
اأ�صود  وقف�س حديدي  ما،  له وظيفة  اأن  يبدو  مبا�صرًة  الطاولة  اأمام 
م�صتطيل ال�صكل حاوطني! ت�صكلْت قاعة حمكمة كنت اأنا فيها اجلاين 
عن ذنب مل اأتذكره مطلًقا، و�صط نظرات ده�صة مي�صون وا�صتنكاري ملا 
يحدث يل. دخل ثالثة ُو�صعت عليهم ُحلة الوقار يتحركون بثبات جتاه 
املقاعد خلف الطاولة، جل�س باملنت�صف رجل تبدو عليه �صمات التقدم 
بالذبول،  مالحمه  احلزن  واأ�صاب  ال�صيب  �صعره  وخط  قد  بالعمر 
بجانبه عن اليمني والي�صار �صابان مل ُتعرف هويتهما. حلظات ودلفت 
القاين وقبعة �صوداء كال�صيكية مائلة  اإىل املحكمة بف�صتانها الأحمر 
على وجهها تبدو اأنها حتجب بها �صيًئا ما. مزق ال�صكون �صوت طرقات 
ثابتة كال�صاعة، حدجتني  الرفيع وهي مت�صي بخطوات  كعب حذائها 
بنظرة حتمل كرًها قبل اأن جتل�س على املقعد املقابل لطاولة الق�صاة.

طياته  بني  يحمل  �صوؤاًل  الق�صبان  بجوار  الواقفة  مي�صون  �صاألتني 
�صيًئا من ال�صيق يغلفه ا�صتهزاء:
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- هل هذه اإحدى خماوفك؟

تكون  ب�صكل ما. رمبا  اإيل  بانتمائها  اأ�صعر  ولكن  اأتذكرها  اأكن  مل 
اإحدى قريباتي اأو رمبا تكون… هل تكون �صاحبة اجلملة؟ ل اأدري.

تنحنح القا�صي قبل اأن يوجه �صوؤاله لها:

- ما �صكواِك �صيدتي الفا�صلة؟

اأجابْت ب�صوت �صارم:

- جئت اأطالب بالق�صا�س من هذا الذي يقبع خلف الق�صبان.

ا: غلفتني الده�صة من اتهامها و�صحُت معرت�صً

- مني اأنا؟

- نعم منك.

- ولكن �صيدتي ماذا فعلُت لِك؟

�صرخت قائلة:

- هذا.

خلعْت قبعتها بعد اأن اأحرقتني �صرارات عينيها فك�صفْت عن ن�صف 
وجه م�صوه اأ�صود تبدو عليه عالمات حرق يق�صعر بدن من ينظر اإليها. 
اأجلمتني ال�صدمة. اأُيعقل اأن اأكون اأنا من فعل بها هذا! حاولُت الدفاع 
عن نف�صي، ولكن باأي �صيء �صاأنطق واأنا ل اأتذكرها ول اأتذكر ما تدعي 

اأنني فعلته بها؟



72

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

نظر القا�صي اإليها باأ�صى وهو يقول:

عدة  اإنذارات  قدمِت  اأنِك  ا  خ�صو�صً متاًما،  موقفك  اأتفهم   -
و�صرب بها عر�س احلائط.

تابعْت بحما�س جللب ا�صتعطافه اأكرث:

-�صيدي القا�صي. كان قدرنا اأن جُنمع مًعا بج�صد هذا امل�صتهرت، 
يف  با�صتمراره  عمًدا  اإتالفنا  يف  وا�صتمر  علينا  يحافظ  فلم 
واأنا  اإيل  انظر  ال�صجائر اخلبيثة،  اأ�صابع  التدخني وم�صادقة 
الرئة كيف كنت اأ�صتن�صق عبق احلياة النقي وتبهجني ن�صماته 
واأنت  القا�صي  اأيها  اإليك  وانظر  بدخانه،  فاأف�صد عليَّ متعتي 

قلبه كيف وهنت و�صعفت.
قاطعها:

التدخني،  غري  كثرية  اأخرى  لأ�صباب  و�صعفت  وهنت  لقد   -
تفهمت  الكالم.  لكثري من  داعي  ل  اأكون ظاملًا.  اأن  اأريد  فال 

�صكواِك، ماذا تريدين الآن؟
اأجابت بحزم:

-الق�صا�س وعلى طريقتي.

-وهي؟

-احلرق.

قالتها ب�صرامة اأخافتني. اإن كانت رئتاي قد جت�صدتا بهذه ال�صيدة 
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فهما تبغ�صانني كثرًيا. مل اأكن اأعلم اأنني مدخن ومن الوا�صح اأنني 
ُمدخن �صره، وعقلي قرر اأنه جتب حما�صبتي بيد اأع�صائي التي �صرعُت 
اإتالفها. عقلي قرر هذه املرة ت�صفية جميع ح�صاباته معي، يبدو  يف 
مبيزان  ُتوزن  التي  الأ�صياء  من  لكثري  راف�صة  عنيدة  �صخ�صية  اأنني 

العقل.

انتف�صُت من �صهو قد اأخذين على �صوت القا�صي وهو يقول:

- موافقة.

حتركْت جتاهي بخطى ميلوؤها الثاأر، اأخرجت زجاجة �صغرية من 
حقيبة كانت حتملها واأفرغت ال�صائل الذي بها حويل.

جديتها جعلتني اأتو�صل اإليها راجًيا:

- اأرجوِك �صيدتي، اأعلم اأنني اآذيتك كثرًيا ولكن اأعدِك اأن اأقلع 
عن هذا الأمر متاًما واأل اأعود له ثانيًة.

زجمرْت بوجهي:

- قلت هذه اجلملة كثرًيا وكنت تعود، ل رجاء منك.

لكنها  قرارها،  عن  بالعدول  لإقناعها  التدخل  مي�صون  حاولت 
قذفتها بنظرات كالر�صا�س فرتاجعت خائفًة اأن ينالها جزء من وافر 

اللعنات التي تكنها جتاهي.

اأ�صرعُت ب�صوؤال مي�صون:

- ماذا �صيحدث اإن اأ�صعلت النريان؟ هل �صاأموت حمرتًقا؟



74

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأجابْت مي�صون برتدد:

- ل، ل موت هنا، ولكنك �صتظل ت�صعر باأمل احلرق حتى تنتهي 
مدة العقار.

مفجعة،  بالأمل  ال�صعور  ا�صتمرارية  كلماتها،  ا�صتيعاب  اأ�صتطع  مل 
خيار املوت اأمامها رحمة يف كثري من الأحيان.

توجهُت اإليها �صارًخا:

- �صيدتي ل تفعلي هذا اأرجوِك.

اأ�صعلْت عود ثقاب ووجهها يحمل ابت�صامة ت�صٍف، قالت وهي تلقي 
به جتاه البقعة ال�صائلة حويل:

- فلتذق ما جنته يداك.

• • •
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)٦(

)املالذ(

لتلقى  الطريق  جنبات  على  واأُلقيت  م�صًغا  روحها  اأُزهقت  كعلكة 
ُتوجعه  ُملقى  ج�صدي  كان  املارة  باأحذية  اللت�صاق  يف  العاثر  حظها 
طعنات حرب اخلوف التي خرج منها لتوه فائًزا بروحه، قد ت�صلعت 
وقت  ينتِه  مل  اإن  �صيحدث  كان  مبا  التخيل  واأ�صناه  بالأمل،  حناياه 
العقار يف اللحظة املنا�صبة متاًما وا�صتطاعت �صرارة الثقاب الو�صول 
اإىل ال�صائل! اأتذكر نظرة رئَتي اإيلَّ بعد اأن تبخرْت �صعلة الثقاب وهي 
اأنها  يبدو  كان  بعدها،  التبخر  يف  الأ�صياء  وبداأت  الطريق  مبنت�صف 
مدركة متاًما ملا يحدث من ا�صطكاك اأ�صنانها غيًظا والقهر املنبعث 
من عينيها من غليل مل ُي�صَف. و�صعت يَدي على �صدري بعد اأن بداأ 
لعقد  مني  حماولة  يف  احلركة،  من  ومتكنُت  مبفعوله  مي�صون  قر�س 
عن  باأ�صها  ا�صتد  وقد  قلبي  نب�صات  ا�صت�صعرُت  بيننا،  �صلح  معاهدة 
قبل واأُلقي عن كاهلها خوف اأ�صعفها ل�صنوات. خ�صت جتربة قا�صية 
باأر�س خويف وها قد بداأت توؤتي ثمارها. ولكن مَل بدا قلبي بهذا الكرب 

واأنا ما زلت �صاًبا؟ مَل حملت ق�صماته كل هذا احلزن؟
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- جنوَت باأعجوبة. 
قالتها مي�صون وهي تتنهد ارتياًحا واطمئناًنا بنجاتي من الأمل، اأو 
هكذا ظننت. نزع قلبي عباءة خوفه وتزمل بثوب ن�صجته اأيدي مي�صون 
اأم  الرحلة  يهون  رفيق  اإىل  احتياج  هو  هل  كنهها.  اأعلم  ل  بخيوط 
اعتزاز مبن ت�صاهد تاريخي بثغراته احلرجة، اأم اأنه جذوة لأمر يعد 
�صرًبا من اجلنون املُحبب للنف�س رغم حتذيرات العقل املتكررة بعدم 
الولوج؟ اأًيا كانت ماهية الأمر فال �صك اأن مرورها معي بهذه املعركة 
اأحدث فارًقا، فرفقاء ال�صعاب دوًما مميزون عن البقية، بقية! عن 
اأي بقية اأحتدث واأنا ل اأملك �صوى عقار ميطرين بلكماته يف �صاحة 

ذاكرتي املعطوبة ومي�صون؟
- »يبدو اأن لهذا العقار جوانب اأخرى ل اأعلم عنها �صيًئا«. قالتها 

مي�صون وهي حتملق باإحدى اإبر العقار املتبقية بانبهار.
- هكذا �صارت املنفعة متبادلة.

- ماذا تق�صد؟
- اأنِت اأعطيِتني العقار وباملقابل اكت�صفِت جوانب اأخرى له عن 

طريقي، ما يجعلِك تعيدين النظر يف ثمنه.
افرت�س ال�صيق مالحمها من جملتي الأخرية فقالت:

هنا  ُو�صعت  ملاذا  هذا  يف�صر  رمبا  اكت�صاًفا،  لي�س  هذا  ورمبا   -
الذاكرة  عقارات  مع  يتعامل  عقلك  اأن  يبدو  ما  يف  وحدك، 

ب�صكل خمتلف.

حرية تدحرجت اإىل تفكريي من تف�صريها �صائاًل اإياها:
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-وهل لهذا عالقة بطول مدة العقار هذه املرة؟

-مدة العقار مل تتغري، اأنت �صعرت بهذا ل�صيطرة �صعور اخلوف 
ما ظل  كابو�ًصا  اأن  ت�صعر  اأحياًنا  للحلم،  م�صابه  الأمر  عليك. 
يالزمك طيلة الليل وهو يف حقيقة الأمر مل يتعَد الدقائق، بل 

و�صاركته اأحالم اأخرى بنف�س الليلة ولكنها ُتن�صى.

اأعلم  ل  الغرفة وجل�صت.  زاوية  اإىل  املقعد  واأخذت  �صرحها  اأنهت 
رحلتنا  قبل  الهدوء  بع�س  اإىل  احتاجت  رمبا  تفكر!  كانت  مباذا 
الأقطاب  وثبتت  العقار  بعدهما  ح�صرت  �صاعتان  مرت  اجلديدة. 
�صائله  ببث  ليبداأ  وحقنته  القدمي  بالأنبوب  جديًدا  اأنبوًبا  وا�صتبدلت 
الأرجواين يف اخلرطومني الرفيعني النافذين اإىل دمائنا، ثم �صغطت 

على الزر الأحمر املثبت باجلهاز.

- اأرى اأن حما�صتك ل�صتخدام العقار اأ�صبحت تفوق رغبتي يف 
ا�صتخدامه.

جتاهلت جملتي التي كان مكنونها جلًيا يف حتركاتها قائلة:

- اأرجو األ يبتلعنا وح�س هذه املرة.

كاعتياد بلع الريق ورفرفة الأهداب ا�صتقبل ج�صدي العقار ُمرحًبا، 
اآماًل يف �صداقة ت�صفع له باملعاملة الطيبة، مقتحًما �صفائحي الدموية 
ف�صيًئا،  �صيًئا  اأجفاين  �صتائر  اأُرخيت  خاطر.  طيب  عن  وخالياي 

�صافحت عيناي الظالم وادلهم املكان.

• • •
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اأع�صاب طفيلية زاهية اخل�صرة تعّر�صت على بوابة خ�صبية عتيقة 
�صكل  على  املزخرفة  اليمنى  مف�صلتها  اإل  معظمها،  حجبت  �صخمة 
�صهم يحمل نتوءات بارزة، وحلقة مقب�صها احلديدية املعلقة يف الهواء 
حممولة من اأعلى مبا�صك دائري مثبت عليها، يت�صلل من اأ�صفلها �صوء 
دافئ احتوى اأقدامنا داخل بقعة امتداده. �صيء ما بعث الهدوء داخل 
نف�صي وا�صتمال الطماأنينة اإىل قلبي وناداين ب�صوت �صامت اأن اأْقِدم. 
مبلغه  مني  الف�صول  بلغ  وقد  مي�صون  تتبعني  متقدًما  اخلطى  حثثُت 
ملعرفة ما حتجبه البوابة وراءها ومعرفة �صر ارتياحي املبهم جتاهه، 
بداأُت بدفعها �صيًئا ف�صيًئا ف�صدر �صرير مكتوم ينم عن هجرانها منذ 
بيدي حتى هداأْت  قوية حاولُت حجبها  زمن. خانت عيَنّي ملعة �صوء 
حدتها وا�صتطاعْت حدقتاي احتواءها، لفحتني ن�صمات ربيعية لطيفة 
معامل  بعدها  بداأْت  حوا�صي،  اأنع�صت  طيبة  عطرية  برائحة  حُمملة 
املكان يف الو�صوح اأكرث، طريق طويل م�صتقيم معبد بالف�صيف�صاء من 
على  متتد  مبهرة،  رقيقة  ر�صومات  ُت�صكل  رائعة  األوان  ذات  ح�صباء 
الناعمة،  ال�صم�س  اأ�صعة  حتت  تقبع  وا�صعة  خ�صراء  مروج  جانبيه 
اأ�صجار �صاكورا با�صقة ت�صطف على اجلانبني تتمايل اأزهارها الوردية 
يتخللها  مظالت  مكونة  اأغ�صانها  اأعايل  تت�صابك  بخفة،  الهواء  مع 
نور ال�صم�س م�صافًحا الطريق بود. تغ�صانا جمال املكان فالذ كالنا 
حمماًل  الأ�صجار  اإحدى  من  غ�صن  امتد  �صرينا.  اأثناء  يف  بال�صمت 
باأوراقها الرطبة  بالأزهار جتاهي، داعبت وجنتي واحدة من زهوره 
فهداأْت  بخدي  ا�صرتاحت  ازة  غمَّ كا�صًفا  ابت�صامة  عن  ثغري  فافرت 
الزهرة كاأنها حققت مرادها، لم�صُتها بظهر اأ�صابعي برقة فان�صحبت 

بحياء عائدة بالغ�صن اإىل حيث كان.
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انتهى بنا الطريق اإىل قنطرة حجرية فوق غدير ماء �صفاف يك�صف 
تتالألأ  �صاحرة  ذهبية  رمال  فا�صتقبلتنا  جتاوزناه  حتته،  من  الأر�س 
ذراتها حتت �صعاع ال�صم�س اللطيف حرارته، م�صينا ببطء جتاه ب�صاط 
البحر املمتد ذي الزرقة الداكنة حتى و�صلنا اإىل اأطراف اأمواجه وهي 
تتهادى بحنو مًدا وجزًرا، �صحبُت نف�ًصا عميًقا لأمالأ �صدري بن�صيم 
اإىل املدى،  الوقائع ناظًرا  مل يلوثه غبار احلقائق ومل تدن�صه خطايا 
اأغم�صت عيني وغرقت باأذين بني نغمات ارتطام اأمواجه الهادئ. من 
قال اإن جمال البحر يكمن يف زرقته فقط؟ �صوت البحر عامل اآخر ل 
ت�صت�صعر لذته اإل واأنت مغم�س العينني. حلظات مرت ا�صتطعُت فيها 
ال�صاطئ  باآخر  ُمقاًما  بيًتا  عيناي  التقطْت  بداخلي،  ما  �صيء  اإ�صباع 
فهرولُت اإليه م�صرًعا وكذلك فعلت مي�صون. و�صلُت اإليه وفتحُت بابه، 
طوابق  ثالثة  من  مكوًنا  الأثاث  من  خالًيا  ب�صيًطا  خ�صبًيا  بيًتا  كان 
مت�صلة يف ما بينها بدرج باٍل �صعدناه اإىل الدور الأخري، اجتهُت اإىل 
ال�صرفة الوحيدة بالبيت، رفعُت املزلج ودفعُت دفتيها واأنا اأتطلع اإىل 
اخلارج. كان البيت يقع على جرف �صخري يطل على بحرية جبلية 
ال�صماء  اآ�صرة احتوت  انعك�صت ملعة �صوء القمر املكتمل عليها، عتمة 
بني جنباتها وحل الليل كعا�صق و�صيم يرتدي بذلة �صوداء ُت�صكل النجوم 
اأزراًرا لمعة بها زادتها جماًل، متاأنًقا للذهاب اإىل حفل ي�صم حبيبته. 
كان امل�صهد خمتلًفا متاًما كاأننا دلفنا من باب البيت اإىل مكان اآخر 

وزمن اآخر. مل ت�صتطع مي�صون كبح ف�صولها اأكرث ف�صاألْت متعجبة:

نهار  دقائق  منذ  جرف،  يحمله  بيت  يليهما  بحر  ثم  حديقة   -
يحمل �صم�ًصا �صاطعة والآن ليل حالك. اأين نحن؟
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اأجبُت وما زال ب�صري معلًقا بروعة ال�صماء وبنور قمرها الأبلج:

للهرب من احلياة،  �صنعته يف خميلتي  الذي  عاملي  - مالذي، 
باأر�صه  العامل جيًدا، كم �صجرة ُزرعت  اأعرف كل �صرب بهذا 
متى  اأعلم  ل  البوابة  عدا  اأركانه،  بني  األقيت  ح�صاة  وكم 

ُو�صعت، من الوا�صح اأنني مل اآِت اإىل هنا منذ زمن.

ارتقيُت اإىل �صور ال�صرفة وعّلقُت قدمي بالهواء فتكونت من حتتها 
�صلَّمة بللورية ارتفعت بقدمي الي�صري فتكونت حتتها �صلمة اأخرى، بداأ 
�صوب  متجًها  ارتفعت  كلما  الأخرى  تلو  �صلمة  يتكون  املرمري  الدرج 
القمر. ارتقْت مي�صون لأول �صلَّمة بقدمني مرتع�صتني تخ�صى الوقوع، 
و�صاألْت ب�صوت عاٍل كي ي�صلني بعدما باعدت بيننا م�صافة كبرية من 

الدرجات:

- وباأي قوانني ُيحكم هذا العامل؟

طقطقُت باأ�صابعي يف حركة اآمرة فاختفى ال�صلم من حتتنا وتهاوى 
مي�صون  �صراخ  عال  العميقة.  البحرية  جتاه  كبرية  ب�صرعة  ج�صدينا 
وتردد �صداه باملكان وهي حتاول الت�صبث باأي �صيء ينقذها، اأخرجُت 
�صفرًيا طوياًل فجاءت ندفتا �صحاب طائعتني حملتني واحدة كب�صاط 
�صحري وحملت الأخرى مي�صون بعد اأن اأو�صكنا على الرتطام ب�صطح 
البحرية ال�صاكن. تنف�صْت مي�صون ال�صعداء وهي حتاول ا�صتيعاب ما 
يجري مدققة النظر يف �صحابتها خ�صية اأن ت�صقط من بينها، زدُت من 
�صرعتي واأنا مم�صك باأطراف �صحابتي لأ�صيطر عليها كمركبة اأحاول 

قيادتها، قلُت واأنا اأ�صق �صطح البحرية باأ�صابعي:
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- ل قوانني هنا، يف عاملي اأبوح اأرك�س اأطري اأ�صرخ اأُجن اأهداأ 
اأبكي اأتوجع اأفرح اأع�صق اأكره، اأمل�س ال�صم�س بيدي واأتخذ من 
اأن�صج من ال�صحب و�صادتي ومن املوج غطائي،  القمر منزًل، 
الأزمنة  عرب  اأنتقل  املاء،  حتت  واأتنف�س  املحيطات  اأجوب 
اأو حمارًبا  ور�صته  ب�صيًطا يف  عاماًل  اأو  قلعته  ملًكا يف  واأ�صري 
عظيًما يف ميدانه، اأغري ت�صاري�صه فاأ�صنع منه بالد العجائب 
يف دقائق اأو اأهمله ل�صنوات وي�صبح داخله طلاًل، اأُج�صد فرحي 
وحزين واأُقيم ماأدبة ع�صاء فاخرة على �صرف معاهدة ال�صلح 
اأنا،  اأكون  واأُب�صط احلقائق، يف عاملي  التوافه  اأُعملق  بينهما، 

اأنا وح�صب.

يحجب  جبل  جتاه  عالًيا  ب�صحابتي  اأجته  واأنا  كالمي  من  انتهيُت 
الأفق، لففُت حوله فتخ�صبت ال�صماء بحمرة الغروب الربتقالية وقد 
ذهب ن�صف قر�س ال�صم�س اإىل زوال، كان اجلبل يخفي وراءه غابة 
بديعة ت�صتظل وديانها ب�صجر القطلب بثماره احلمراء ح�صنة املنظر 
حماطة بتالل وجبال متنوعة، ينبثق من واحد منها �صالل له خرير 
اأحد  اإىل حافة  ال�صحابتان  اأو�صلتنا  النف�س.  ال�صكينة يف  يبعث  ناعم 
م�صرعتني  ال�صحابتان  حتركت  باطمئنان،  عنهما  فرتجلنا  اجلبال 
اأن  بعد  والزمانني  املكانني  بني  الفا�صل  اجلبل  خلف  اإىل  عائدتني 
اأدتا مهمتهما ب�صالم. اجتهت مي�صون اإىل �صطح اجلبل الذي افرت�س 
بح�صائ�س خ�صراء ندية يحمل زهوًرا قرمزية اأخاذة منب�صطة يف بهاء 
تتطلع اإليه يف انبهار، بينما جل�صُت اأنا اإىل طرف احلافة اأ�صاهد غروب 
ال�صم�س ب�صكل مهيب وقد و�صعْت اأ�صعتها التي اأخذت من اجلمر لونه 

�صيميائها على كل �صيء.
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العامل  الهم يف �صدري مفكًرا، مت�صائاًل: مَل �صنعت كل هذا  لعج 
بهذه الرحابة؟ من اأي �صيق كنت اأهرب؟ من اأي واقع كنت اأفر؟ اأمل 
ال�صرور  ي�صاطرين  والأ�صى،  احلزن  ي�صاطرين  بجانبي  اأحدهم  يكن 
والفرح، ي�صاطرين احلياة؟ حتى واإن كان هناك اأحد، بع�س اجلراح ل 
يعلم قدرها اإل اأنت، اأنت وحدك تعلم كم اقتاتت احلكمة بوهجك حتى 
اأطفاأتك تاركًة لعاعة قب�صها ثمًنا، وكم خلفت معارك نف�صك املجدبة 
قلًبا عارًما مل ترغب يف امتالكه يوًما لكنه الأقدر على املواجهة، ورمبا 

هذا يف�صر �صعة عاملي، للهرب من الب�صر جميعهم.

امل�صرت�صلة  ال�صالل  مع  املن�صاب  اأفكاري  �صالل  مي�صون  قاطعْت 
دفقاته اأمامي:

- يبدو اأن عقلك يكافئك بزيارة مكان حمبب اإىل قلبك بعد ما 
واجهت خماوفك يف املرة ال�صابقة.

تابعْت بعد برهة من ال�صمت:

- اأمل تتذكر �صيًئا؟

رمبا  باأ�صى  ال�صماء  اإىل  اأتطلع  زلت  ما  واأنا  نافًيا  راأ�صي  هززُت 
لحظته فاأرادْت تغيري م�صار احلديث:

- اأتعلم؟ اأح�صدك على هذا العامل.

- ومَل؟ ما اأراه الآن ل يعك�س اإل واقًعا مريًرا مليًئا بالوحدة، �صح 
بالأن�س واملودة واحلب…

قاطعتني م�صتنكرة:
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- حب! احلب خرافة.

- كيف؟

اأجابت وهي ُتلقي زهوًرا قطفتها من حافة اجلبل اإىل الوادي:

- احلب ما هو اإل كلمة تتغلف بها امل�صالح ال�صخ�صية وننطق 
بها خلجلنا من الت�صريح بهذا.

- مبعنى؟

ومنها  نن�صاه  ما  منها  مظلمة،  جوانب  منا  واحد  كل  بداخل   -
فجاأة  فنكت�صفها  نحب  حتى  لنا  مالزمة  تظل  نتجاهله،  ما 
يف  اأماًل  نحب  من  كاهل  على  بها  فنلقي  عنوة،  ونتذكرها 
وحتويل  اخلزي  جراح  وت�صميد  ال�صنون  اأف�صدته  ما  اإ�صالح 
على  بها  ويلقي  مثلها  ميلك  الآخر  هو  فنجده  نوًرا،  عتمتها 
كواهلنا فال تفلح كلتا املحاولتني. واإن كانت التجارب املبدئية 
لذلك الأمر تنم عن جناح، فاإنها تبوء يف النهاية بالف�صل، لأنه 
طريقه  اعوجاج  ت�صحيح  كاهله  على  يحمل  مل  من  بب�صاطة 
واإن  ي�صاأل الآخرين ذلك، حتى  وري جفاف دربه بنف�صه فال 

كان حبيًبا مبنزلة الروح.

�صمتْت برهة �صاألْت بعدها يف انتظار اإجابتي املوؤكدة لكالمها:

- اإًذا هل هو م�صلحة يف حقيقة الأمر اأم ل؟

خالفُت توقعاتها باإجابتي:

- ل اأتفق معِك يف ما تقولني.
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اأخرجت تنهيدة قائلة:

- م�صكني هرني مول�صون.

�صاألُت متعجًبا من تغيريها املفاجئ لدفة احلديث:

- »ومن يكون هذا؟«

- »هرني مول�صون))) اأو املُلقب بـ)H .M( كان يعاين من ال�صرع 
ال�صديد، ما دفعه لإجراء عملية باملخ ا�صتاأ�صل فيها الطبيب 
اآمون)2) اخلا�س به، وبالفعل  )وليام بي�صرت( اأجزاء من قرن 
جنح يف عالج ال�صرع لكنه اأف�صد حياته متاًما يف الوقت ذاته.

- كيف؟

ذكرى  باأي  يحتفظ  ل  هرني  اأن  لحظ  العملية  اإجراء  بعد   -
وين�صاه  ثانية  ثالثني  ملدة  يتذكره  يتعلمه  �صيء  اأي  جديدة، 
العمر  والع�صرين،  ال�صابعة  �صن  عند  ذاكرته  توقفْت  بعدها، 
املرايا  عنه  منعوا  الأطباء  اإن  حتى  العملية،  به  اأجرى  الذي 
نف�صه عجوًزا افرت�صت  له �صدمة عندما يرى  حتى ل حتدث 

التجاعيد مالحمه وعقله ما زال رهن ال�صابعة والع�صرين.

�صحبْت بع�س الهواء لكي ت�صتطيع موا�صلة حديثها:

- تويف هرني عن عمر يناهز الثانية والثمانني، خم�صة وخم�صني 
اأ�صابه  الذي  ما�صيه  حاماًل  بينها  يتنقل  الال�صيء  من  عاًما 

))) ُولد عام 926)م وتويف عام 2008 م ولقبه البعض بأشهر دماغ برشي يف العامل. 

)2)ويسمى أيًضا بالحصني، وهو الجزء املسؤول عن الذكريات طويلة املدى باملخ. 
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حقبة  كانت  بالتاأكيد  لكنها  العملية،  اإثر  ا  اأي�صً العطب  بع�س 
هرني  فحالة  عليه،  املو�صعة  جتاربهم  لإجراء  لالأطباء  ثرية 
املخ  بدرا�صة  املتعلقة  العلمية  الأو�صاط  يف  �صجة  اأحدثت 
ا،  والأع�صاب، ونال من احلب ق�صًطا اأطباء علم النف�س اأي�صً
فعن طريق هرني ُن�صف املعتقد القدمي باأن الذاكرة عبارة عن 
كتلة واحدة ل تتجزاأ ل�صالح اأن الذاكرة موزعة على اأكرث من 
مكان باملخ، ول ي�صيب اأًيا منها خلل اإذا م�س الأجزاء الأخرى.

اأكملْت وهي تنظر اإىل املدى قائلة باأ�صى:

حقيقية  ماأ�صاة  الرجل  هذا  به  مير  ما  اأن  يرى  كان  -البع�س 
باملثل  ولكن  اأفراحه  �صين�صى  هبة،  اأنها  راأى  الآخر  والبع�س 
ميتلك  ولن  �صعيدة  ذكريات  ميتلك  لن  اأحزانه،  �صين�صى 
ثانية،  الثالثني  يف  اأحد  يفكر  مل  ا،  اأي�صً حزينة  ذكريات 
ولكنها  بالفرح  الإح�صا�س  على  قليلة  تكون  قد  ثانية  ثالثون 
لي�صت بقليلة على الإح�صا�س بالأمل، وهذا ما ذكرته املرافقة 
له -�صوزان كوركني- يف كتابها، عندما قالت اإنه من اأ�صعب 
والديه  عن  ي�صاألها  عندما  عليه  متر  كانت  التي  اللحظات 

وتخربه بوفاتهما ويعت�صر الأمل قلبه كل مرة كاأول مرة.
بداية  خاللها  تذكرُت  �صمت  دقيقة  ومرت  حديثها  من  انتهْت 

حوارنا، ف�صاألتها:
- ل اأفهم ما ترمني اإليه بذكر تلك الق�صة.

قالت بانفعال:
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- ذكرُت الق�صة لأنه من احلماقة اأن نكون مثل هرني ولي�صت 
كل  نقتحمها  كاأننا  الأ�صياء  نقتحم  اأن  احلماقة  من  علة،  بنا 

مرة كاأول مرة بعد ما اأدركنا حقيقتها.

كانت كلمات مي�صون تقطر اأملًا ل اأدرك �صببه، وددُت لو اأعلم ال�صبب 
واأعرف  اأكرث  اأتكلم معها  لو  الغريب، وودت  احلقيقي وراء اعتقادها 
حياتها ب�صكل اأقرب، وددُت لو اأعرفها، رمبا ظهر يل يف البداية وجهها 
ت�صاركني  الآن حتاول معي ب�صدق ل�صرتجاع حياتي،  ولكنها  ال�صيئ 
بكل �صيء حتى عاملي الذي اأظن اأنه مل يطاأه يوًما اأحد غريي، �صيء 
ن�صاأ بداخلي يدفعني لالبتعاد عنها رغم رغبتي املخالفة لذلك حتى ل 

اأتورط يف ما ل اأعلم.

- »ما هذا؟« �صاألت مي�صون.

تل  كوة  من  الفرا�صات  من  �صرب  خرج  ت�صري،  حيث  اإىل  نظرُت 
مي�صون  راأ�س  فوق  وا�صتقر  اإلينا  و�صل  حتى  نحونا  يطري  لنا،  مقابل 
الفرا�صات  كاأن  معها  فتحرك  وي�صرة  مينة  مي�صون  حتركْت  كمظلة. 
�صارت التابع اجلديد لها، بداأْت مي�صون يف مداعبتها فكونت حلقات 
حول يدها كاأنها موجة خرجت من ع�صا �صحرية، اأخذت مي�صون يف 
اأثار  ما  اأكرث  قليل،  منذ  اأمل  من  اعرتاها  ما  ون�صيت  اأكرث  مداعبتها 
ا�صتغرابي: من اأين اأتت تلك الفرا�صات؟ اأنا مل اأُدخل عاملي اأي كائنات 
بتلك  مي�صون  جتاه  �صعوري  بداية  د  ج�صَّ عقلي  اأن  اأح�ص�صُت  حية. 
طريقته  على  بها  يرحب  رمبا  اأو  حتاوطها،  التي  البديعة  الفرا�صات 

اخلا�صة.
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ظلْت مي�صون تداعب الفرا�صات وعلى وجهها األق ال�صعادة، كان كل 
�صيء مثالًيا ورائًعا، متنيُت من داخلي األ تنتهي مدة العقار �صريًعا، 
للمرة الأوىل منذ اأن ا�صتيقظُت فاقًدا لذاكرتي اأ�صعر ب�صعور جميل اأود 

البقاء بجانبه قلياًل.

كل ما يحدث الآن لن يحدث ثانيًة و�صي�صري ذكرى، ذكرى منا�صبة 
متاًما لطبيعة املكان الذي حواه، عامٌل خيايٌلّ بعيٌد كل البعد عن واقعي.

فاجاأتني روؤيتها وهي تخرج من خلف �صخرة كبرية كانت بالقرب 
اأن  اأ�صتطع  فلم  مفاجاأتي  هول  من  حلقي  يف  الكلمات  تزاحمت  منا، 

اأنطق بغري ا�صمها:

- لبنى!.

كانت حتمل م�صد�ًصا �صغري احلجم ف�صي اللون ل يظهر اإل جزء 
من فوهته من بني اأ�صابعها، �صوبته جتاه مي�صون ودون تردد اأطلقت 
طلقتني ا�صتقرتا بخ�صر مي�صون متاًما. ت�صمرْت مي�صون مكانها وهي 
تنظر اإيلَّ بعينني حتمالن بني حدقتهيما هلًعا وت�صاوؤل مل اأكن اأملك 
له اإجابة، تقل�صْت مالحمها وانحنْت قامتها ثم �صقطْت على الأر�س.

مت�صْت لبنى بجانبها ببطء وهي ُت�صبع النتقام بداخلها بنظرات 
حتركت  اأمل،  من  بئر  يف  �صقطت  التي  ومالحمها  لتاأوهاتها  �صامتة 

جتاهي وقد اأ�صعدتها قلة حيلتي، مالت بجانب اأذين هام�صة:

- »اإياك اأن ُتعجب بغريي«. واختفت بعدها.
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اأ�صرعُت جتاه مي�صون بفزع مقيًدا بعجزي وجهلي بكيفية اإنقاذها، 
وقد تذكرت كلماتها قباًل عندما اأخربتني اأن ل موت هنا لكن اإح�صا�س 
الأمل ي�صتمر حتى تنتهي مدة العقار. زادت بقعة الدم من حتت يدها 

الراقدة على مكان الر�صا�صات قائلة ب�صوت متقطع يئن:

-اأمتنى، اأن ينتهي، هذا �صريًعا.

هززُت راأ�صي مطمئًنا لها يف حماولة تخفيف عابثة:

- �صينتهي، �صينتهي.

مدة  بطول  اأمنيتي  فيها  حتولت  الأ�صى  من  كدهر  دقائق  مرت 
العقار اإىل النقي�س متاًما، م�صفًقا على مي�صون التي يتغذى الوجع على 
اأنينها، بداأ بعدها كل �صيء بالتبخر، الفرا�صات التي لزمت مي�صون 
حتى بعد اإ�صابتها، التالل، الوادي، ال�صالل، الزهور، اجلبال، مي�صون 
واأنا، كنت اأنظر اإىل ج�صدي وهو يتبخر بحزن، مل اأكن اأتوقع اأن يحدث 
كل هذا وتزول �صعادتي �صريًعا، مل اأكن اأريد اأن حتدث بعاملي ذكرى 
كتلك، ومل اأكن اأمتنى اأن اأ�صبب ملي�صون كل هذا الأمل، مل اأكن اأمتنى 

هذا قط.

• • •
مل تكن مي�صون بحالة ت�صمح لها بتذكر و�صع قر�س ما بعد العقار 
بجانبي كالعادة لتتح�صن حالتي، كانت ت�صهق بقوة وهي تنظر بفزع 
تتحقق من �صالمة ج�صدها  وقد اختفى متاًما،  الطلقات  اإىل مو�صع 
اأثر جراح مل تعد موجودة، حجبْت وجهها  بتحريك يدها للتاأكد من 
بكفيها وقد بداأ زفريها يهداأ يف حماولة منها ل�صتيعاب جناتها من 
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موت م�صها باأمله ومل ي�صتقبلها بعامله، نظرْت اإيلَّ كاأنها تذكرتني فجاأة 
قائلة بغ�صب عارم:
- من هذه؟.

مل يكن لدي خمزون من القوة يكفي اإل لقول كلمة واحدة:
- القر�س.

جلبته من حقيبتها وو�صعته جانبي بقوة غا�صبة وبداأْت بالتحرك 
جيئًة وذهاًبا يف انتظار ا�صتداد باأ�صي وما زلت حتت وطاأة الهلع.

�صعرُت بالتح�صن فا�صتويُت قاعًدا، اأتت مي�صون م�صرعة وما زالت 
باقية على غ�صبها:

- من هذه؟
- لبنى.

- »حًقا؟ كنت اأظنها منى«. قالتها بتهكم لذع ثم تبعتها بغ�صب:
- ما عالقتي با�صمها؟ اأريد اأن اأعرف من هذه.

اأجبُت واأنا اأحك جبهتي:
- لبنى تربطني بها �صلة قرابة ل اأتذكرها الآن، لكنني عندما 

راأيتها راودين �صعور غريب واإح�صا�س بالذنب.
قالت با�صتنكار غا�صب:

- اإن كنَت ت�صعر جتاهها بالذنب فهذا يعني اأنك بالتاأكيد اآذيتها، 
فلماذا قتلتني اأنا؟
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ترددْت عيناي باأنحاء املكان وتلجلج ل�صاين، مل اأ�صتطع تربير فعل 
هذا؟  لبنى  فعلت  ملاذا  اأعلم  ل  واأنا  لها  �صاأقول  ماذا  ملي�صون،  لبنى 
جملتها التي �صكبتها باأذين هام�صة ذهبت بي لعتقاد اأنه رمبا جمعني 
حب بها ذات يوم وخذلتها، وما فعلته رد فعل ل�صعور نبت بقلبي جتاه 
لنعّتني  مكانها  كنُت  فلو  بهذا،  مي�صون  اإخبار  على  اأقدر  ل  مي�صون. 
باملجنون، ل يحق يل اأن اأ�صعر بتلك امل�صاعر واأنا جاهل بهويتي، رمبا 
بتلك امل�صاعر اأنق�س عهًدا قطعته حلبيبة اأو اأخون وفاء اأكنه لزوجة، 
واجلملة التي تذكرتها يف فجوة اله�صبة من تكون �صاحبتها؟ يجب اأن 
فالوقت  ا�صتعادة ذاكرتي،  الرتكيز على  الآن يف  اهتمامي  اأ�صب جل 

مير واإبر العقار تنفد واأنا مل اأتو�صل بعد اإل للقليل.

- ان�َس اأمر ما حدث وحاول الرتكيز يف ما هو اآٍت، مل تتبَق غري 
اإبرتي عقار. 

يجول  مما  �صطر  اآخر  قراأْت  كاأنها  هداأْت  اأن  بعد  مي�صون  قالتها 
وح�صرت  الأقطاب  بعدهما  مي�صون  ثبتت  �صاعتان  مرت  ب�صدري، 
الأرجواين  ال�صائل  بداأ  اجلديد،  بالأنبوب  و�صخته  اخلام�س  العقار 
به.  معلقة  واأعيننا  الرفيعني  اخلرطومني  اإىل  منق�صًما  بالهبوط 

�صغطت على الزر الأحمر وهي تقول ب�صيء من ال�صرامة:

- عقلك ي�صتمتع باللهو بنا ويذهب يف كل مرة حيث ي�صاء، حاول 
اأن تذهب اأنت به ولو ملرة حيث تريد.

- »خُمطئة«. قلتها وما زالت عيناي تتابعان تقدم ال�صائل.

- ماذا؟
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- عقلي ل يعبث بي، واإمنا يوؤهلني ملا هو اآٍت.

رمتني بنظرة ا�صتغراب فاأكملُت وقد ا�صتقر ن�صف العقار بدمائنا:

- اأظن اأنني اقرتبُت من احلقيقة، حقيقة من اأنا.

وي�صع  يجتاحني  باخلدر  �صعرت  حتى  جملتي  من  انتهيُت  اإن  ما 
توج�س  ال�صابقة وحل مكانه  املرات  �صغف  تبدد  اأجفاين.  اأثقاله على 
الزمانية  العقار  اآلة  منت  على  مقعدي  اتخذُت  ال�صبب،  معلوم  غري 
على  وُحملت  اأمامي  الروؤية  تال�صت  جديدة،  رحلة  خلو�س  واملكانية 

جناح الو�صن.

• • •
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)٧(

)العهد الجديد(

0٨:45 �س

ال�صهر الثاين ع�صر من ال�صنة الرابعة- العهد اجلديد.

يخرتق �صوته اأذين كذبابة مل جتد ما ي�صغلها غري ا�صتفزاز هذا 
الكائن الب�صري باأزيزها اخلافت امل�صتمر، موظف يوؤدي عمله بتفاٍن 
اأفهم  ل  متاًما،  �صبطته  كما  دقائق  خم�س  كل  منتظم  رنني  باإطالق 
�صاأحظى  بذلك  اأنني  الواهم  وظني  الكاذبة  العادة  لتلك  تاأديتي  �صر 
اأيقونة  مل�س  يف  اأ�صابعي  ف�صلْت  زائدة.  دقائق  خم�س  ملدة  وفري  بنوم 
اإ�صكات �صوت منبه هاتفي واأنا مغم�س العينني ك�صاًل، فا�صطررُت اإىل 
فتح اليمنى التي انكم�صت اأمام اإ�صاءته رغم تقليلي لها للحد الأدنى، 
اأطلْت حدقتي من خلف خيط رفيع انفرج بني جفَني، توجهُت باأناملي 
اإىل الأيقونة ال�صفراء و�صغطت عليها بقوة كامًتا ال�صوت، وغ�صت 
براأ�صي داخل و�صادتي وقد بداأ ال�صداع يلوح يف الأفق. �صاحمك اهلل 
مل  بالطبع  الثامنة!  يف  واأ�صتيقظ  �صباًحا  اخلام�صة  يف  اأنام  اأبي،  يا 
اأ�صتطع اأن اأُبدي اعرتا�صي البارحة عندما اأخربين مبوعد مقابلتنا، 
كاأنه يتعمد اإيقاظي مبكًرا بعد اأن ف�صلت جميع ن�صائحه بهذا. اأدرك 
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متاًما ما يقوله واأهميته، ولكن ماذا اأفعل واأنا �صخ�س ل يجد روحه 
امل�صاعر  ترقى  ول  براأ�صي  الأفكار  تلمع  ل  لياًل؟  اإل  عقله  ين�صط  ول 
بقلبي اإل ب�صحبة العتمة، اأ�صتودع اأ�صراري �صحبه واأبث �صكواي لقمره 
وُجبلت نف�صي على حبه. اختلف الليل كثرًيا يف العهد اجلديد، لكنه ما 
زال يحتفظ مبكانته يف قلبي. اأفتقد جارتي امل�صنة التي مل اأتعرف اإليها 
يوًما، اأفتقد �صوتها العايل و�صوت تلفازها الذي ل ُيطفاأ ونافذتها التي 
ل ُتغلق، وذوق )حمادة( ومدحها الدائم له مع من حتدثهم يف الهاتف 
وطبق الرتم�س املالزم لطاولتها، جمعتنا لياٍل عديدة دون اأن نتحدث 
ووا�صتني اأوقات برفقتها دون اأن نتكلم. كانت رفيقة ليل عزيزة، ُترى 
اأين ذهبت الآن؟ مل تعد اإىل بيتها منذ بداية العهد اجلديد، واحتلت 

مكانها تلك العائلة ال�صابة وابنها الرثثار.
جل�صُت واأنا اأفرد يَدي لأق�صى مدى ت�صتطيعان الو�صول اإليه متثائًبا 
ففتحت  با�صتيقاظي  �صعرْت  وي�صرة.  مينة  راأ�صي  اأطقطق  ك�صل،  يف 
النوافذ اآلًيا لت�صمح لأ�صعة ال�صم�س باقتحام الغرفة، زجرتها عن ذلك 
ف�صارعْت بغلقها، نه�صُت من فرا�صي تعرتيني رغبة عارمة يف الرجوع 
اإليه واحت�صانه ل�صاعات اأخرى. اجتهُت اإىل املرحا�س فقالْت ب�صوت 
اآيل اأنثوي اخرتته من بني عدة اأ�صوات من خالل �صماعات ارتكزت 

بجوانب ال�صقة:

قائمتك  على  مالحظة  و�صع  ه�صام  ال�صيد  اأجمد،  �صيد   -
با�صتيقاظه ورغبته يف احلديث معك. هل اأت�صل به؟

- »نعم«. اأخرجتها بزفرة �صّخمت من حروفها بفعل التثاوؤب الذي 
ما زال يالزمني.
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الأبعاد  ثالثية  جم�صمة  ب�صورة  راأ�صه  بعدها  ظهر  دقيقة  مرت 
يف  ُمعلقة  وم�صْت  باحلائط  املثبتة  الألواح  اأحد  من  اأ�صعتها  امتدت 

الهواء بجانبي، قال بحما�صة عهدتها منه بعد كل ليلة مثل البارحة:

- �صباح اخلري يا زعيم.

- واأي خري ياأتي وقد بداأ اليوم بروؤية وجهك؟

تعالت قهقهته ثم اأكمل:

- اأبدعت يف تنظيم احلفل بالأم�س، اجلميع كان منبهًرا بالوقت 
القيا�صي الذي اأمتمت فيه تفا�صيل الديكور اخلا�صة باحلدث 
حفل  الحرتافية،  من  العالية  الدرجة  بهذه  احلفل  واإخراج 
يليق بافتتاح �صركة اآليني خم�ص�صة للعناية بالأطفال حديثي 

الولدة بحق.

- ابَق هنا.

- ماذا؟

- ابَق هنا، �صاأدخل احلمام، �صُتدخل راأ�صك معي؟

�صحك ب�صيء من احلرج قائاًل:

- اآ�صف. اأخذين احلما�س ومل اأنتبه. �صاأنتظرك باخلارج.

املياه  �صنبور  فتحت  ورائي.  الباب  واأغلقُت  املرحا�س  اإىل  دلفُت 
للتمويه ونزعت غطاء ما�صورة احلو�س ال�صفلية، اأخرجت علبة رفيعة 
ال�صجائر  اأ�صبحت  واأ�صعلتها،  داخلها  من  �صيجارة  وتناولت  معدنية 
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حتى  وجمزاأة  اخلارج  من  ُمهربة  تاأتي  اجلديد،  العهد  يف  حُمرمة 
ي�صهل دخولها للبالد، ل اأ�صتطيع اأن اأدخن اإل بهذا املكان، ا�صتطعُت 
من خالل خربة برجمية قدمية اأن اأُحدث بتلك ال�صمطاء الإلكرتونية 

خلاًل ل تعرف ب�صببه ما اأفعله هنا.

اأنه قد ُحجز  تعلم  كثرًيا، هل  �صينجح  امل�صروع  اأن هذا  اأظن   -
بعد  الأخرية  �صهورهن  يف  حوامل  ِقبل  من  اآيل  األف  خم�صون 
فتح باب احلجز ب�صاعات، على الرغم من تكلفته العالية خوًفا 
كاأول  ُمب�صرة  بداية  هذه  اأن  اجلميع  ويرى  الكمية؟  نفاد  من 

م�صروع ُيطلق لالآليني ببالدنا.

اأن  قالها ه�صام املنتظر براأ�صه املج�صم على باب احلمام، وددت 
ولكن  بزمن،  اإطالقه  قبل  من  النجاح  له  مكتوب  امل�صروع  اأن  اأخربه 

ا�صتبدلت بها:

- اإذا ما دفعوه ل ي�صاوي �صيًئا بالن�صبة اإىل اأرباحهم، جيد اأنني 
مل اأر�صخ ملحاولتهم تخفي�س �صعر تنظيم احلفل. دعنا الآن 

منهم فلقد انتهى حفلهم. اأخربين بجدول اأعمالنا اليوم.

العاملية  �صركة  مع  مقابلة  لدينا  ع�صًرا  الثالثة  ال�صاعة   -
عطرهم  لإطالق  حفل  تنظيم  يريدون  للعطور،  الإلكرتونية 
على  للجمهور  متاًحا  �صي�صبح  احلوائط(.  )طالء  اجلديد 
كثريين  لرغبة  تلبيًة  احلفل  بعد  بهم  اخلا�س  التطبيق 
عا�صقني له. اأخبار ت�صربت اأنهم �صيطلقون مفاجاأة مع )طالء 
رائحته  عا�صقي  لكرثة  البنزين(،  )رائحة  هي  احلوائط( 
اأي  من  ب�صالمته  يفيد  ت�صريح  على  ح�صلوا  اأن  بعد  ا،  اأي�صً
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اأ�صرار وميكن ا�صتخدامه ب�صكل اآمن مبعدل ع�صر بخات فقط 
اأقدامها  وثبتت  كثرًيا  ال�صركة  هذه  اأ�صهم  ارتفعت  اليوم.  يف 
ومكنت  خمتلفة،  لأطعمة  روائح  عدة  اأطلقت  بعدما  بال�صوق 

النا�س من روؤية طعامهم و�صم رائحته بالوقت نف�صه.

تدخلْت ب�صوتها الآيل املزعج:

مدة  باحلمام  ق�صيتها  التي  املدة  جتاوزت  لقد  اأجمد  �صيد   -
الإن�صان الب�صري العادي يف ق�صاء حاجته، هل هناك م�صكلة؟

- اأعاين من اإم�صاك.

- هل الأمر خطري؟ هل اأ�صتدعي الطبيب؟

قلُت بنفاد �صرب:

ل  �صو�صن  يا  ورجاًء  �صاأطلب،  امل�صاعدة  اإىل  احتجُت  اإن  -ل، 
تقاطعي حديثنا ثانيًة.

- اأمرك �صيدي.

�صحك ه�صام ب�صوٍت عاٍل وهو يقول:

- ما زلَت ت�صميها بهذا ال�صم؟

- نعم وهي حتبه، األي�س كذلك؟

- بلى �صيد اأجمد، فزهرة ال�صو�صن زهرة رائعة.

قلُت موجًها حديثي له�صام:
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ذلك  فلك  الت�صال  تنهي  اأن  اأحببَت  اإن  الآن،  �صاأ�صتحم   -
و�صاأعاود الت�صال بك.

- ل �صاأنتظرك.
اأُبقي  اأن  اأحاول  كنت  النفاد،  على  قاربت  قد  �صيجارتي  كانت 
ال�صاعات  خالل  بواحدة  اأحظى  لن  اأين  لعلمي  الإمكان  قدر  عليها 
هنا  و�صعتها  نبتة  تربة  يف  منها  النتهاء  بعد  عقبها  دفنُت  القادمة، 
ا، فتحت �صنبور ال�صتحمام واأخرجت �صفاًطا �صغرًيا  لهذا خ�صي�صً
يحتويه دولب املراآة و�صفطت الدخان. اأي عناء هذا؟ كل ذلك لتدخني 

�صيجارة واحدة!
ا�صتحممُت �صريًعا ولففت املن�صفة حول ج�صدي ثم خرجت، وجهُت 

�صوؤايل له�صام الذي ما زال هنا:
اأيقظك  الذي  فما  ع�صًرا،  الثالثة  ال�صاعة  املوعد  كان  -واإن 

مبكًرا على الرغم من نومك املتاأخر؟
قال ب�صعادة طفولية:

- لدينا موعد يف ال�صاعة التا�صعة والن�صف اأنا و�صارة يف م�صنع 
الأثاث.

قلُت واأنا اأخرج مالب�صي من اخلزانة:
- وهل الأثاث جاهز و�صت�صرتيانه مبا�صرًة؟

ُنف�صل  طراز  اأي  بذوقنا،  ونخربهما  �صنذهب  نحن  ل،   -
الكال�صيكي اأم احلديث واأي األوان نحب، وهم �صينتقون الأثاث 

ويفر�صونه بال�صقة ويخربوننا.
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التي  الأ�صياء  تلك  على  ح�صرة  وبداخلي  فهًما  براأ�صي  له  اأوماأُت 
ذهب جمالها واأ�صبحت م�صًخا.

اأردف مكماًل:
- هل تعلم؟ عانينا كثرًيا حتى جاء دورنا، ننتظر منذ �صهور.

اأجبته من خلف �صاتر خ�صبي مو�صوع بغرفتي واأنا اأرتدي مالب�صي:
ال�صعادة فاأقدم  اأن �صباب بالدنا مل من  -لهذه الدرجة؟ يبدو 

على الزواج.
قال م�صتنكًرا:

باب  فتح  واإمنا  ال�صعادة  مقربة  لي�س  الزواج  زعيم؟  يا  ملاذا   -
جديد من اأبوابها.

�صاألته واأنا اأطوي اأكمام قمي�صي اأمام املراآة:
- هل حتبها يا ه�صام؟

اأجاب بحياء فتاة ذات �صتة ع�صر عاًما:
- جًدا، جًدا.

باإجابته ف�صحك على  ا�صتهزاًء  نغمة مو�صيقية من فمي  اأخرجُت 
النعناع من على  األتقط علبة علكة �صغرية بنكهة  واأنا  تابعُت  اأثرها. 

الطاولة:
- األقاك يف الثالثة اأيها العا�صق.

• • •
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ال�صباح،  هدوء  ب�صجيجها  اأ�صق  النارية  دراجتي  على  انطلقُت 
�صكل زعنفة  اإك�ص�صوار على  لقطعة  ال�صوداء احلاملة  مرتدًيا خوذتي 
قر�س بنف�س اللون، مررت بطريقي مبحل لبيع الورد وطلبُت من البائع 
انتظاره  موؤكًدا  اأبي  ات�صال  الالفندر، جاءين  باقة من زهور  تن�صيق 

باملكان املتفق عليه بيننا.

اأتع�صها  اإن مل يكن  اأيام حياتي  اأتع�س  اأمي، من  اليوم ذكرى وفاة 
اأبي على زيارتها ب�صكل ر�صمي يف  اأفهم ملاذا ي�صر  على الإطالق، ل 
هذا اليوم واإجباري على هذا الأمر معه! اأظنه يعتقد اأنني ن�صيتها وهو 

ل يدري اأنني اأبكيها كل يوم.

نقل  على  اجلديد  العهد  باقرتاب  املُ�صبق  علمه  بعد  اأبي  حر�س 
الأر�س  املدينة يف قبو حتت  بعيد متطرف من  اإىل مكان  اأمي  ُرفات 
اأخطر  اجلديد  العهد  بداية  فمع  فعل،  وخرًيا  الأنظار،  عن  خمفي 
جمل�س اإدارة �صوؤون البالد النا�س بنقل رفات موتاهم اإىل مكان اآخر 
يف ال�صحراء، واأقام مقربة با�صم كل عائلة و�صارت كل عائلة بعدها 
القدماء  وعلى  بها، وترتحم عليهم  تدفن موتاها مبقربتها اخلا�صة 
اإىل  وحولها  �صحق عظامهم  بل  كما زعم،  املجل�س  ينقلهم  الذين مل 
اأر�س  على  عظيم  م�صروع  ببناء  و�صرع  الزراعية،  لالأرا�صي  �صماد 
املقابر مبوقعها احليوي، مطبًقا بذلك مقولة: »احلي اأبقى من امليت«.

وجدُت اأبي بانتظاري يف املكان املخ�ص�س، تركُت دراجتي وا�صتقللُت 
ال�صالم والطمئنان على  بعد  له.  املقعد املجاور  �صيارته جال�ًصا على 
كاملعتاد،  بنقدي  اأبي  بداأ  الأربع  الدقائق  يتعدى  ل  مبعدل  الأحوال 
و�صفها.  كما  التافهة  وحياتي  تفكريي  �صهري، عملي،  نقد مالب�صي، 
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يخربوننا دائًما اأن نقد اآبائنا لنا وجه من اأوجه احلب، فلماذا اأتقنوه 
اإىل احلد الذي جعل منه الوجه الوحيد؟ ملاذا ل مييطون اللثام عن 
تلخلخه  بعد  بداخلنا  وتد حبهم  يدق على  با�صتمرار  الأخرى  الأوجه 

اإثر ريح فيها �صر مواقف زمن غابر اأ�صابت حرث قلب فاأجدبته؟

نقده،  ق�صيدة  اأبي  يتم  اأن  قبل  املحدد  للمكان  و�صولنا  اأنقذين 
بعد  قفله  فتح  حديدي  لباب  بعدها  اأبي  واجته  ال�صيارة  من  ترجلنا 
اأي ب�صر  النظر مييًنا وي�صاًرا، والتاأكد من خلو املكان على املدى من 
اأو كائن حي اأًيا كان. اأ�صار يل بيده اأن اأتقدم، ل اأعلم �صر تلك الرهبة 
يل  ت�صور  زيارتها،  اإىل  قدمُت  كلما  بهما  اأ�صعر  اللتني  قلبي  ورجفة 
خيالتي املجنونة اأنه رمبا اأجدها بانتظاري تفتح يل ذراعيها لأرمتي 
باأح�صانها، اأرمي بداخلها حزين و�صقائي ووحدتي وجراحي وعتابي.

فتح اأبي باًبا اآخر بالأر�س يوؤدي اإىل باطنها بدرج، همَّ بالنزول، 
وقفُت حلظات اأ�صحب فيها نف�ًصا قوًيا ل�صدري امل�صطرب، اأُعدل من 
هندامي ب�صم ياقة قمي�صي واإ�صدال اأكمامي وربط اأزرارها بعد نزع 
موؤخرة  تخبط  وهي  اأمي  يد  اأ�صت�صعر  واأنا  يدي  اأحاط  جلدي  �صوار 

راأ�صي قائلة مبرح:

-تاأدب يا ولد.

الراأ�س  مطاأطئ  واإجالل  بخ�صوع  يقف  اأبي  فوجدُت  الدرج  نزلُت 
ميالدها  ويوم  اأمي  ا�صم  حتمل  رخامية  لفتة  من  خطوات  بعد  على 

ويوم وفاتها، ينطق بكلمات تخرج هم�ًصا من بني �صفتيه.
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اأبي  بجانب  وا�صتقمُت  بجانب قربها  الالفندر  ورود  باقة  و�صعُت 
اأ�صتدعي اأدعية ل اأحفظ اإل ي�صريها. اأخذين التفكري باأن ج�صد اأمي 
هنا حتت هذا الرتاب بتلك احلفرة اأو ما تبقى منه، جاء اللون الأحمر 
اأمام عيَني فجاأة، اأغم�صتهما فانت�صر اأكرث، الدم، الق�صبان، جلو�س 
�صريًعا،  وجبته  التهام  يف  يتاأخر  مل  الذي  للقطار  وا�صت�صالمها  اأمي 
الرجالن وهما ي�صرخان ب�صرخة تن�صح قهًرا لف�صل حماولتهما، واأنا 
اأنطق  املاأخوذ مبا �صاهدت وقد ابتلعت الفاجعة دموعي وكالمي، مل 
ومل اأبِك، ظللُت هكذا حتى خافت اجلدة كوثر من اأن اأكون قد اأُ�صبت 
باخلر�س من ال�صدمة بعدها لمتناعي عن الكالم معها، فعر�صتني 
على الطبيب متخذة جانًبا من العيادة لت�صرح له ما راأيت. فح�صني 
واأكد �صالمة اأع�صائي ون�صحها بعر�صي على طبيب نف�صي، ومل تتاأخر 
يف تنفيذ ن�صيحته، اأخذتني لطبيبة نف�صية متخ�ص�صة يف التعامل مع 
الأطفال اقرتحها عديد ممن حولها عليها. لن اأنكر اأن الطبيبة اأروى 
واجلدة كوثر مل تدخرا اأي جهد مل�صاعدتي على جتاوز اأزمتي، لكنهما 
تغريت  ال�صالمة،  راتق  عن  ات�صع  ب�صدري  الأمل  خرق  اأن  تدركا  مل 

روحي من وقتها وتبدلت مالحمها فلم اأعد اأنا واإن مل اأتغري �صكاًل.

حمطة ما بعمرك يتجاوزها كل �صيء ومير عليها كل �صيء، وتظل 
وكانت  املمتد داخل حناياك وبني جنباتك،  املوجع  باأثرها  ثابتة  هي 

هذه املحطة موت اأمي.

عن  فماذا  اجل�صد،  ت�صوهات  ملعاجلة  التجميل  عمليات  اأُوجدوا 
حدود  ر�صم  اأتقنوا  الذين  البدن  ب�صحيحي  القابعة  الروح  ت�صوهات 

الر�صا برباعة على خريطة وجوههم؟
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اإىل  الذكريات  جلبتني  اأن  بعد  وجنتي  على  �صاخنة  دمعة  نفرْت 
اأر�صها، اأزلتها �صريًعا فاأنا ل اأحب اأن يرى اأحد بكائي اأو اأن ي�صت�صعر 
والتخفيف وت�صميد اجلراح،  املوا�صاة  نف�صي يف جو  اأجد  غ�صتي، ل 
حاله  على  اأتركه  علّي  ي�صتع�صي  وما  بنف�صي  بهذا  اأقوم  اأن  اعتدت 
للزمن لعله ينجح يف ما ف�صلت به، فقط اأهم�صه كي اأ�صتطيع موا�صلة 

امل�صري.

-هيا يا اأبي يكفي هذا«. نطقتها ب�صوت خمتنق.

-مل ناأِت كل هذه امل�صافة من اأجل تلك الدقائق، دعنا نبَق قلياًل.

-ح�صًنا �صاأنتظرك بالأعلى.

هممُت �صوب الدرج �صاعًدا اإياه قبل اأن اأ�صمع تعليقه، توجهت اإىل 
اخلارج وا�صتندُت اإىل ال�صيارة واأنا اأتنف�س بعمق يف حماولة ل�صرف 
ال�صيق الذي اأمل بي، مر وقت ل اأعلم كم دقائقه �صعد بعده اأبي، توجه 

نحوي �صائاًل:

- ماذا بك؟

- ل �صيء. �صعرت بال�صداع والختناق بالأ�صفل.

حترك جتاه باب عجلة القيادة بعد �صماع جملتي وفتحه.

- اأبي.

- نعم.

�صاألُت ب�صيء من التلعثم بعد ابتالع ريقي:
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- هل ميكنني زيارة اجلدة كوثر؟

ناحيتي  واجته  طلبي،  �صمع  اأن  فور  غا�صًبا  بقوة  الباب  اأغلق 
والنريان تخرج من عينيه قائاًل:

- هل تعي ما تقول؟ هل تعيه؟

�صكَت برهة واأكمل بنف�س الغ�صب:

اأمامي، عذبتني  املراأة  تلك  ب�صرية  تاأِت  ل  مئة مرة  لك  قلت   -
ملدة عامني حتى وجدتها ووجدتك، وزادت الطني بلة عندما 
رف�صْت اأن تردك يل بكل بجاحة بحجة اأنك اأمانة لديها، حتى 
حرقة  من  يل  �صببته  ما  يكِفها  مل  ورجعتك،  ال�صرطة  طلبُت 
لقلبي واأنا ل اأعلم اأين اختفيت بعد اأمك، لول الإعالن الذي 
ن�صرته وات�صل بي جريانها للدللة على مكانكما مقابل مكافاأة 
مالية �صخمة، وبعد كل هذا تطلب مني اأن اأ�صمح لك بزيارتها؟

هداأ قلياًل ثم اأكمل:

- كما اأنه اإذا زرتها فلن تتذكرك بالتاأكيد بعد العهد اجلديد، 
هذا اإن كانت ما زالت حية بعد كل تلك ال�صنوات.

اإىل  ب�صري  ا  �صاخ�صً ظللُت  قالها.  مما  كلمة  اأي  على  اأعلق  مل 
تنهيدة عميقة  الغا�صبة جتاهي، كان ردي  الأر�س متحا�صًيا نظراته 

اأخرجتها من جويف ويا ليتني مل اأفعل.

وقال  حويل  اأعمق  ب�صكل  بال�صم  فبداأ  ما  رائحة  اأبي  اأنف  التقط 
م�صتنكًرا:
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- هل رجعت اإىل التدخني مرة اأخرى؟

لعنُت غبائي بن�صيان م�صغ علكة النعناع، قبل اأن اأجيب مرتدًدا:

- اأنا، اأنا.

قاطعني قبل اأن اأكمل قائاًل بحزم:

- لن تبقى مبفردك ثانيًة، �صتاأتي باأغرا�صك ومالب�صك وتعي�س 
معي من الليلة. انتهى الأمر.

كانت جملته الأخرية الق�صة التي ق�صمت ظهر احتمايل، �صحُت 
بوجهه:

- اأبي يكفي، الرحمة، الرحــمــة.

هداأ بعد ما ُفوجئ ب�صيحتي وقال ب�صوت منخف�س:

- هل تعلم مدى خطورة هذا عليك؟ اإن اكت�صف اأحد هذا الأمر 
�صيظن اأنك من )اخلالدين( و�صيبلغ عنك.

�صحُت مرة اأخرى:

- فليعلموا، ماذا �صيحدث حلياتي اأكرث مما اأنا فيه؟

قال م�صرًعا وهو ي�صع �صبابته اأمام فمه وقد جتعد ما بني حاجبيه:

- �ص�ص�ص�ص�س. اأخف�س �صوتك، هل جننت؟ بعد كل ما فعلته من 
اأجلك تقول مبنتهى الب�صاطة: »فليعرفوا«! اأنت ل تدرك عاقبة 

ما تقوله.
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قلُت وقد خف�صُت �صوتي:

- ليتك تركتني، ليتك مل تفعل �صيًئا، على الأقل كنت �صاأعي�س 
مثل البقية بدًل من اأن يكون اخلوف والقلق منَطي حياتي مثلما 
اأن تطلب مني خف�س �صوتي يف مكان ل  هي حياتك، لدرجة 

يوجد به اأحد على الإطالق.

قال با�صتنكار:

- هل كنت تريد حًقا اأن تعي�س مثلهم؟

اأجبُت باأ�صى:

اأبي،  يا  �صائع  اأنا  مثل حياتي،  ل  وكذلك  مثل حياتهم  ل  ل،   -
اأنا اأهرب لت�صميم احلفالت  �صائع، �صعور التيه ل يغادرين، 
فيها  اأنغم�س  ذاتي،  فيها  اأجد  لأين  ولل�صجائر  فجًرا  وال�صهر 

لأن�صى اأي �صعور اآخر.

- اأخربتك اأكرث من مرة اأن ترتك عملك هذا و�صاأوفر لك عماًل 
اأف�صل واأمواله اأكرث.

قلُت بعد اأن تنهدت بنفاد �صرب:

- يا اأبي لي�صت م�صكلتي يف املال، معي كثري من املال، لكن روحي 
لي�صت معي.

اأطل الإ�صفاق من عينيه وربت على كتفي قائاًل:
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- ح�صًنا، ما راأيك يف النتقال للعي�س معي رمبا يتغري �صعورك؟ 
�صدقني هذا اأف�صل لكلينا فاأنا اأخاف عليك كثرًيا من العي�س 

مبفردك،جرب.

هززُت راأ�صي نافًيا:

- ل يا اأبي، هذا �صُيعقد الأمور اأكرث ولن يحل �صيًئا، ول تقلق اأنا 
اآخذ حذري جيًدا.

قال بود م�صت�صلًما:

- كما تريد.

دراجتي  مكان  واإىل  انطالقنا  نقطة  اإىل  عائدين  ال�صيارة  ركبنا 
غري  على  بعيدة  ولذكريات  عدة  لجتاهات  احلديث  اأخذنا  النارية، 
الذكريات. كان يرتك يل دفة احلوار  اأحاديث  اأبي وخوفه من  عادة 

اأوجهه حيث اأ�صاء ويذهب معي.

و�صلنا اإىل وجهتنا، نزلت من ال�صيارة واجتهُت اإىل دراجتي بعد 
ا، قال اأبي ب�صوت عاٍل من داخل �صيارته قبل اأن  اأن وّدع بع�صنا بع�صً

اأرتدي خوذتي:

- جيد اأنني تذكرت قبل اأن تذهب، ل تن�َس الليلة الحتفال ببداية 
ال�صنة اخلام�صة من العهد اجلديد بامليدان الكبري للمدينة، ل 

تفوت الذهاب والتِقني هناك.

اأ�صار ب�صبابته موؤكًدا:



(08

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

- اأجمد، اإياك اأن تتغيب. �صيح�صر كثريون و�صي�صاألونني عنك، 
ل تدعني اأكذب مثل ال�صنة املا�صية واأخربهم اأنك مري�س.

قلُت موؤكًدا:

تلت  التي  واملكاملات  الزيارات  يكفي عدد  اأفعل،  لن  بالتاأكيد   -
اأفعل  ماذا  �صاآتي م�صطًرا.  غالًيا،  ثمنها  دفعُت  الكذبة،  تلك 

وقد ُرزقت باأب ل يتقن الكذب؟

- وماذا كنت تريدين اأن اأقول؟

ل  ابني  باحلقيقة،  اأن تخربهم  الأف�صل  اأو  ُمقنعة،  كذبة  اأي   -
يحبكم ويبغ�صكم اأنتم وعهدكم اجلديد.

طريقه،  يف  بعدها  منا  كٌل  انطلق  ثم  لئمة  بابت�صامة  اإيل  نظر 
اأخذُت يف التفكري والتذكر يوم اأن حلت تلك النكبة على بالدنا منذ 

اأربع �صنوات، نكبة العهد اجلديد. 

• • •
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)٨(

)قراصنة العقول(

كانت البداية منذ اأربعة اأعوام ون�صف عندما اأعلن جمل�س اإدارة 
�صوؤون البالد الت�صالح مع اأ�صحاب التجارة الأكرث رواًجا وقتها، جتارة 
)قر�صنة العقول(، و�صرحوا باإ�صقاط جميع التهم املوجهة لهم ووقف 

مطاردتهم بعد اأن ف�صلوا يف القب�س عليهم واحلد من ن�صاطهم.
قرا�صنة العقول الذين ا�صتفحلوا وعاثوا يف عقول اأهل بلدتنا غري 
اآبهني بالزجر والتنكيل والوعيد، ُيتمون مهمة ن�صر الفو�صى باأريحية 
تثري حنق اجلميع �صدهم يوًما بعد يوم، فيخرجون يف وقفات حتمل 
يف  واإعدامهم  عليهم  القب�س  ب�صرعة  وتطالب  اإليهم  م�صيئة  �صارات 
�صنوات  بثالث  ال�صلح  قبل  معرفتهم  بداية  كانت  العامة.  امليادين 
فيه  يظهر  العنكبوتية  ال�صبكة  على  ت�صجيلي  مقطع  �ُصرب  عندما 
اأحدهم بقناع بهلواين بعني جاحظة حتمل نظرة ال�صر و�صحكة ب�صفاه 
�صاحبه  هوية  تظهر  ل  لكي  خم  �صُ ب�صوت  فيه  ُيعلن  خبيثة،  حمراء 
عن تو�صلهم اإىل اكت�صاف مُيّكنهم من ال�صيطرة على العقل الب�صري 
ذكريات،  من  يريدون  ما  وزرع  منه  يريدون  ما  وحمو  به  والتحكم 
و�صرحوا مب�صوؤوليتهم الكاملة عن التالعب باأدمغة كثري من ال�صهود 
يف ق�صايا مهمة، ما اأدى اإىل براءة عديد من املدانني الظاملني والزج 
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بالأبرياء يف غياهب ال�صجون. كان تهديده �صارًما وهو ينقل ر�صالته 
بكلمات احتقنت بالغ�صب:

الفو�صي،  ن�صر  يف  ف�صن�صتمر  ظاملة  مدينتكم  دامت  ما   -
و�صنجعلها متر اأمام اأعينكم وتتقبلونها رغم اأنوفكم، �صننتزع 
منكم اأحبتكم ونلقيهم يف ال�صجون، و�صُنخرج الظامل ليمار�س 
تن�صروه  مل  مظلوم  ُمر  لتتجرعوا  وظلمه  ت�صلطه  عليكم 
وغ�ص�صتم الطرف عنه ما دام مل مي�صكم الأمر، �صنظل هكذا 

حتى تنتهي احلياة بكم وبنا اأو ين�صلح حال هذه املدينة.

قامت الدنيا بعدها ومل تقعد وكرثت التكهنات على �صا�صات التلفاز 
بتطبيق  املهاوي�س  الأطباء  من  جمموعة  هم  هل  هوؤلء،  ماهية  عن 
جتاربهم العلمية على اأ�صخا�س حقيقيني واللعب يف ذكرياتهم وحمو 
اأنهم جهات  اأم  ي�صاوؤون منها وزرع ما يوافق مفكرتهم اخلا�صة؟  ما 
بزرع  الفو�صى  ون�صر  بالدنا  اأهل  بعقول  العبث  تريد  خارجية ممولة 
ذكريات م�صمومة، واأن احلرب بالأ�صلحة الآن انعدمت وحلت حملها 
احلرب الباردة املتمثلة يف التجارة بالعقول؟ بينما ذهب اآخرون من 
اأهل بلدتنا اإىل اجتاه ثالث مل ي�صرحوا به عالنيًة وجاء على هام�س 
من  واأنه  زائف،  هذا  كل  يكون  قد  اأنه  هام�صة  باأ�صوات  حواراتهم 
كثري  مواجهة  كاهلهم  عن  لريموا  البالد  �صوؤون  اإدارة  جمل�س  �صنع 
من امل�صاكل التي متر بها بالدنا ويلقوها على كاهل هذه املجموعة. 
اأنهم بداية اإ�صالح كل هذا  اأما اأ�صحاب الجتاه الرابع فكانوا يرون 
الف�صاد، يوؤيدونهم باخلفاء ويتابعون ن�صاطهم بحر�س، ي�صتمعون اإىل 
طريق  اأنهم  ويرون  بانبهار  والآخر  احلني  بني  امل�صربة  ت�صجيالتهم 

اخلال�س، حتى واإن كانوا يطبقون هذا ب�صكل خاطئ.
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انق�صْت اأ�صهر قليلة جنحت خاللها برامج التلفاز يف اإثبات نظرية 
اأطلق  -كما  العقول  قر�صنة  �صرذمة  اأ�صبحت  فقد  الثالث،  الجتاه 
عليها اإعالمنا- ال�صبب يف كل امل�صاكل التي تعج بها بالدنا، ول نعلم 
هل املجل�س من اأوجدهم بالفعل، اأم اأنهم اأ�صبحوا مبثابة املاء الزلل 
الذي ينزل على �صدورهم برًدا و�صالًما بعد اأن ظهرت احلجة القوية 

التي ي�صتطيعون تلفيق كل �صيء لها دون تردد.

اأن  الرنانة دون دليل حقيقي  اأثبت الإعالم بكلماته  بوقت ق�صري 
لزراعة  للمخدرات  ال�صباب  اإدمان  يف  ال�صبب  هم  العقول  قرا�صنة 
الف�صاد لزراعة  ال�صبب يف  تاأثريها، هم  ذكريات بعقولهم عن ع�صق 
ذكريات عن الغنى الفاح�س ما دفع كثريين لقبول الر�صوة، هم ال�صبب 
يف الغالء لزراعة ذكريات خميفة عن املوت جوًعا، ما يجعل النا�س 
�صعرها،  ويعلو  نفادها  يف  فيت�صببون  بكرثة  ال�صلع  �صراء  على  ُتقبل 
ُخطفوا  اأنهم  يزعمون  لأنا�س  م�صجلة  مقاطع  بعر�س  ذلك  ودعم 
حتمل  الطريق،  جنبات  على  ُملَقني  اأيام  عدة  بعد  اأنف�صهم  ووجدوا 
معني.  �صلوك  اأداء  اإىل  تدفعهم  جيًدا  يتذكرونها  ذكريات  عقولهم 
واأكرث ما اأثار تعاطف كثريين مقطع الأم الباكية التي تلعن قرا�صنة 
العقول بعدما ا�صتدرجوا ولدها الوحيد وزرعوا بعقله حب املخدرات، 
تدعو عليهم من اأعماق قلبها اأن ت�صيبهم �صاعقة من ال�صماء تريحنا 
من �صرورهم واأن يجعل كيدهم يف نحورهم. تدريجًيا اأ�صبح قرا�صنة 
العقول ال�صبب يف اأي �صيء وكل �صيء، بدايًة من اإ�صابة اأطفال حديثي 
ما  املباريات،  يف  الكروية  الفرق  بع�س  هزمية  اإىل  بالريقان  الولدة 
يف  كراهية  ومنبع  فزع  وم�صدر  للقلة  وم�صحًكا  هزلًيا  الأمر  جعل 

نفو�س الغالبية.
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بعدها  تغريت  �صنوات،  ثالث  ملدة  احلال  هذا  على  الأمر  ظل 
خطابات جمل�س اإدارة �صوؤون البالد من احلث على كراهية قرا�صنة 
والتعاون من  الدعم  الواقع على بالدنا، وطلب  البالء  واأنهم  العقول 
مقابل  اإليهم  التو�صل  يف  ت�صاعد  قد  معلومة  اأى  عن  لالإبالغ  ال�صعب 
مكافاآت مالية، اإىل اأننا يجب علينا احت�صانهم وتفهم مطالبهم واأننا 
بالنهاية اأبناء وطن واحد وجتمعنا اأخوة النتماء، ليخرجوا علينا يف 
نهاية الأمر اأمام �صا�صات التلفاز وهم يت�صافحون بالأيدي بحرارة، 
مع وعد من الطرف الآخر با�صتغالل ن�صاطهم يف قنوات �صرعية وعدم 

التورط ثانيًة، مقابل العفو ال�صامل عن جميع ما �صبق.
هذا ما كان يطفو على ال�صطح اأمام جميع الذين حمدوا اهلل من 
اأذى هذه  واأنهم كفوا  اأعماق قلوبهم على قرارات املجل�س احلكيمة، 

الع�صابة باحل�صنى و�صموها حتت جناح الحتواء.
جترى  كانت  اآخر،  اأمر  يحدث  كان  ال�صرية  الأروقة  بني  لكن 
التو�صل  ا�صتطاعوا  اأن  بعد  العقول  وقرا�صنة  املجل�س  اجتماعات بني 
اإليهم واإعطائهم الأمان الكامل، مقابل جميئهم واجللو�س على املوائد 
امل�صتديرة للحديث معهم، وتو�صيل ر�صالة لهم م�صمونها اأن الأهداف 
واحدة، فلماذا ل نتحد؟ واإن كان هدف قرا�صنة العقول انت�صار العدل 
فهدف جمل�س اإدارة �صوؤون البالد لي�س ببعيد عن ذلك، ولكن طريق 
الفو�صى ق�صري والأنفا�س فيه معدودة ولن ُتعينهم على قطعه كاماًل، 
ميتلك  واملجل�س  العلمية  الأدوات  ميلكون  العقول  قرا�صنة  كان  واإن 
الأموال لتحقيق اأي فكرة يقرتحونها، فلماذا ل ي�صلكون طريًقا ناجًحا 
بنتائج م�صمونة؟ جنح املجل�س يف العزف على وتر نهم العلم والتجربة 
يف قلوب قرا�صنة العقول برباعة، بفتح جميع الأبواب املغلقة اأمامهم 
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حبي�صة  كانت  التي  خططهم  جميع  لتنفيذ  اأرحب  ميداًنا  واإعطائهم 
الأوراق والذاكرات الإلكرتونية بطريقة �صرعية حتت تغطية اأموالهم.
طرحها  �صيطانية  فكرة  عن  بالنهاية  الجتماعات  متخ�صت 
قرا�صنة العقول ولقت القبول لدى املجل�س، فكرة )العهد اجلديد( 
التي كانت تن�س على بدء كل �صيء من ال�صفر، فهذا ال�صعب ل رجاء 
من اإ�صالحه، مع و�صع قوانني وت�صريعات جديدة ي�صعونها مًعا، واأنه 
يف  �صيء  كل  من  للتخل�س  النووية  القنابل  اإىل  ُيلجاأ  كان  املا�صي  يف 
لأنهم  الآن،  بلدنا  يف  هذا  اإىل  بحاجة  لي�صوا  لكنهم  البلدان،  بع�س 
قنبلة  �صجة،  اأو  انفجاًرا  ُيحدث  ل  نوع  اآخر،  نوع  من  قنبلة  �صيلقون 
والف�صاد  بالعنف  املليئة  �صتمحو ذاكرتهم اخلربة  ولكن  لن متحوهم 
و�صيزرعون  و�صلوكياتهم،  توجهاتهم ومعتقداتهم  �صتمحو  والتطرف، 
جميلة  ذكريات  �صيزرعون  لهم،  ومنا�صًبا  �صحيًحا  يرونه  ما  مكانها 
اأو  اأي عن�صرية  من  خالية  ذكريات  اأف�صل،  تدفعهم حلياة  بعقولهم 
اإيذاء اأو عادات �صيئة، �صيجعلونهم جميًعا �صوا�صية ل يوجد فقراء اأو 
اإىل طبقة واحدة عادلة من وجهة نظرهم.  ينتمون  اأغنياء، اجلميع 

وبدوؤوا بو�صع قائمة ت�صم عديًدا من القوانني:
حترمي ال�صجائر واخلمور واملخدرات، وزرع ذكريات �صيئة  •

عنها بداخل العقول ل�صمان عدم اقرتابهم منها.
ال�صحية،  • غري  وامل�صروبات  املاأكولت  اأنواع  جميع  حترمي 

والريا�صة  ال�صحي  الأكل  عن  جيدة  ذكريات  وزرع 
ليمار�صوها بحب.

احلياة(  • )دين  ُي�صمى  جديد  ت�صريع  وو�صع  الأديان  اإلغاء 
ي�صم اجلميع حتت مظلته.
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وزرع  • فئة  لكل  ُيختار عمل معني  فئات،  اإىل  ال�صعب  تق�صيم 
ذكريات حمببة عن طبيعة عملهم فيوؤدونه ب�صكل جيد، مما 

�صينعك�س على الإنتاج.

و�صع قائمة مبنا�صبات خا�صة بالعهد اجلديد تكون مقد�صة  •
لديهم.

تغيري ا�صم )جمل�س اإدارة �صوؤون البالد( اإىل )جمل�س اإدارة  •
�صوؤون العهد اجلديد(.

اأي �صخ�س �صن الثالثة والثالثني دون زواج، واإن  • ل يتعدى 
اإدارة �صوؤون  اإىل جمل�س  املنا�صب يذهب  ال�صخ�س  مل يجد 

العهد اجلديد و�صيختار ال�صريك املنا�صب له.

تظل قائمة القوانني والت�صريعات مفتوحة لأي اإ�صافة جديدة  •
يراها جمل�س اإدارة �صوؤون العهد اجلديد منا�صبة.

كان القانون الأخري مدخاًل منا�صًبا للمجل�س ليطلب يف ما بعد و�صع 
العهد اجلديد م�صتقباًل،  �صوؤون  بقرارات جمل�س  التامة  الثقة  قانون 
وزرع ذكريات عن حكمة قراراته وال�صت�صالم لها دون اعرتا�س. رف�س 
بع�س قرا�صنة العقول هذا البند وراأوه خمالًفا لهدفهم الأ�صا�صي وهو 
انت�صار العدل، ما دفع املجل�س لعر�س اأموال طائلة ا�صتطاعت �صراء 
يف  احلب�س  اإىل  الراف�صة  الباقية  بالقلة  والدفع  منهم  بع�س  �صمائر 

اأماكن ل يعلم اأحد عنها �صيًئا.

فكر املجل�س يف ال�صتفادة ب�صكل اأكرب من فكرة )العهد اجلديد( 
بعد ال�صيطرة باأموالهم على قرا�صنة العقول و�صراء رف�صهم ب�صيكات 
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زراعة  تريد  التي  لل�صركات  املجال  بفتح  الأ�صفار،  من  كثرًيا  حتمل 
عليها  فيقبلون  ال�صعب  عقول  داخل  منتجاتها  عن  حمببة  ذكريات 
دون وعي، ي�صتثنونهم من قانون الأكل ال�صحي اأمام في�صان اأموالهم 
اجلارف. اأبدى كثري من ال�صركات رغبته يف امل�صاركة، لتدخل بالدنا 
كما  بي�صاء  بعقول  والفوز  اأكرث  الدفع  ي�صتطيع  ملن  �صري  مزاد  يف 
ي�صمنون  منتجاتهم،  عن  �صيئ  انطباع  اأي  نا�صني  اأمهاتهم،  ولدتهم 

ولءهم الدائم جتاهها دون اأي جمهود يف الدعاية.
اإطالق  يوم  التنفيذ،  يوم  وُحدد  �صيء  لكل  الإعداد  من  انتهوا 
الفريو�س احلامل للجني يف الهواء الذي �صيت�صلل ب�صهولة اإىل اخللية، 
اإ�صارة  لتلتقط  برجموها  تطبيقات  ِقبل  من  تلقائًيا  بها  و�صُيتحكم 
خالل  كلًيا  الذاكرة  حمو  مهمة  �صينهي  الذي  للخلية،  اجلني  و�صول 
اأربع وع�صرين �صاعة، بعدها يعطون اإ�صارة البدء يدوًيا لزرع الذكريات 
اجلديدة وح�صر عدد الذين ُزرعت ذكرياتهم ومقارنته بعدد اأفراد 

ال�صعب للتاأكد من حقن ذاكرة اجلميع.
كان اأبي على علم بكل بهذا لوجود �صديق مقرب له باملجل�س اأخربه 
�صمن  النظام  على  ا�صمينا  �صيدرج  اأنه  واأخربه  به،  لثقته  �صيء  بكل 
قائمة الفاقدين لذاكرتهم و�صنظل حمتفظني بها ملكانة اأبي يف قلبه، 
على الرغم من اأن ميزة الحتفاظ بالذاكرة خا�صة لعوائل اأ�صحاب 
املجل�س وقرا�صنة العقول فقط، فال يجب اأن ُيو�صعوا يف الكفة نف�صها 
مع الآخرين، واأن يهَنوؤوا بعقولهم وبذاكراتهم كما هي، مع حفاظهم 

على �صرية الأمر.

اأمرين اأبي بالتوجه اإىل بيتنا القدمي ليلة بدء العهد اجلديد وحمو 
ذاكرة مدينتنا، لنحتمي به بعد اأن هجرناه منذ زمن، وكذلك هجر 
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فاأ�صبحت  اأف�صل  لأماكن  العمران  زحف  اأن  بعد  منازلهم  جرياننا 
منه حتى  نخرج  ل  الأ�صبوع  قرابة  بالقبو  �صبه خالية. ظللنا  املنطقة 

اأخربه �صديقه باإمتام الأمر واأنه با�صتطاعتنا اخلروج.
بذاكرتي،  احتفاظي  على  يدل  فعل  اأي  اأُظهر  اأن  اأبي من  حذرين 
اأن وقعُت حتت وطاأته منذ  بعد  التدخني  اأقلع عن  اأن  الأوان  اآن  واأنه 

عامني، لأنه اأ�صبح من املحرمات يف العهد اجلديد.
خرجُت واأنا متحم�س لروؤية املدينة الفا�صلة التي مل ُتوجد اإل يف 
ونظيًفا،  منظًما  �صيء  كل  كان  غريب،  �صعور  داهمني  لكن  الكتب، 
كل  فيها،  روح  ل  مربجمة  كاآلت  لكنهم  اجلميع  تغادر  ل  البت�صامة 

�صيء يبدو مكتماًل ب�صكل مبهر لكن تنق�صه احلياة.
اخلطة،  اأركان  تكتمل  كي  اُتخذت  التي  الأمور  من  كثرًيا  عرفُت 
ومنها عزل بلدنا عن العامل اخلارجي باإن�صاء �صبكة عنكبوتية خا�صة 
ممت  به ومنع ال�صفر للخارج، ومن ياأِت من اخلارج ُيحتجز بغرف �صُ
باملطار مل�صح ذاكرته ثم ال�صماح له بالدخول. اأخفوا الكتب واملكتبات 
بعناية  اختاروها  التي  الكتب  من  قليل  به  يوجد  نائًيا  مكاًنا  واأن�صوؤوا 
اأعطوا لكل عائلة جهاًزا  البدائية.  العامة  حتمل قلياًل من املعلومات 
اخرُتق م�صبًقا من ِقبل املجل�س واأخربوهم اأنه يحمل تفا�صيل حياتهم 
العدو  اأن ي�صتخدم  بيوتهم، قبل  واأ�صماءهم وطبيعة عملهم وعناوين 
فقد  يف  ت�صبب  للغاية  متطوًرا  �صالًحا  اخلارجي  ال�صرير  الغا�صم 
ذاكراتهم، واأنهم ي�صعرون بغاية الأ�صف حلدوث ذلك احلادث الأليم.
اأُقيمت الحتفالت بعدها بنجاة �صعبنا من املوت واقت�صار الأمر 
ما  فعل  الذي  املجل�س  اأنعم  �صاكرين  ذاكراتهم،  موت  على  فقط 

با�صتطاعته لإنقاذهم، ممتنني لكرمه وجوده.
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وغرق  الطمئنان  غمره  حتى  املجل�س  �صيطرة  حتت  الأمور  ظلت 
يف بحره اإىل اأذنه، فاأتته املفاجاأة لتهدم لذته وتعكر �صفوه بعد �صتة 
اأ�صهر من بداية العهد اجلديد، فقد اكُت�صف اأن الفريو�س مل يوؤثر يف 
عدد من الأ�صخا�س وما زالوا يحتفظون بذاكراتهم، ويوعون النا�س ملا 
حدث لهم من خداع واأنهم يعي�صون يف عامل الزيف الآن، واأن �صعبهم 
بداء  م�صابة  بنفو�س  احلكم  لذة  لإ�صباع  وحا�صره  تاريخه  اأُهدر  قد 
ثالثة  على  فقب�صوا  املجل�س  عند  �صريًعا  رائحتهم  ا�صُتمت  العظمة. 
افرت�س  وقد  للعلن  اأظهروهم  ثم  اخلفاء،  يف  معهم  وحققوا  منهم 
ال�صياع مالحمهم وغرقت اأعينهم يف بحر التيه، وقد عاقبهم املجل�س 
رميهم  ثم  كلًيا  اأخماخهم  من  الذاكرة  عن  امل�صوؤول  اجلزء  بانتزاع 
ب�صجن الزوال الذي ُبني يف ال�صحراء، فهم ل ي�صتحقون �صرف املوت. 
واأُعلن عن تثبيت هذه العقوبة لكل من يحاول العبث بهذه البالد ون�صر 
الإ�صاعات الفا�صدة، ليهلل ال�صعب بعدها للمجل�س وقراراته ال�صائبة.

لنجد  الواقعة،  هذه  على  �صهر  مر  وقد  �صباح  ذات  ا�صتيقظنا 
ر�صائل من  الأماكن حتمل  املباين يف عديد من  ُعلقت بطول  لوحات 
الذين احتفظوا بذاكراتهم يتوعدون املجل�س وقرا�صنة العقول باأخذ 
اأ�صفل الر�صائل با�صم )اخلالدين(، يف ر�صالة  اإخوانهم، موقعني  ثاأر 
اأ�صحاب  ليخرج  واأعوانه،  املجل�س  وحتدي  باحتادهم  منهم  وا�صحة 
املجل�س بعدها باأ�صوات مرجتفة متفاجئة مبا مل حت�صب ح�صابه قط، 
لذاكرته،  الفاقد  ال�صعب  يف  احلما�س  وبث  بالثبات  الت�صبث  حتاول 
ي�صيحون باأ�صواتهم عالًيا اأن )اخلالدين( اأعداء الوطن احلقيقيون 
ويحاولون تنغي�س حياتنا ببث الفرقة بيننا فال يجب ال�صتماع اإليهم 
اأبًدا، ومن �صيثبت ا�صتماعه اإليهم �صتوقع عليه عقوبات �صديدة، واإىل 
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بالبالد،  الكامريات بكل ركن عامر  ُتن�صر  الإم�صاك بهم �صوف  حني 
و�صُيدخل نظام اآيل لكل بيت يت�صل ات�صاًل مبا�صًرا باملجل�س للحفاظ 
على اأمن جميع الأهايل من هوؤلء الأ�صرار، فراحة املواطنني اأهم ما 

يحر�س عليه املجل�س.

ما اإن انتهي خطابهم حتى بداأت فرق عملهم بالنقر على الأبواب، 
بال�صقف  اأ�صياء  يثبتون  ب�صو�س  ووجه  وا�صعة  بابت�صامة  يدخلون 
جم  برتحاب  املنزل  اأهل  ي�صتقبلهم  بيت،  كل  اأركان  وبني  واحلوائط 
تاركني لهم املنزل بثقة ليفعلوا به ما ي�صاوؤون، اآملني األ يتعر�صوا لهذا 

اخلطر الداهم املُ�صمى بـ)اخلالدين(.

الأنظمة  هذه  اأن  يدركوا  ومل  لأمانهم،  هذا  اأن  اعتقدوا  البلهاء 
البائد  الزمن  باأفعال من  اأحد يقوم  اأي  ُو�صعت ملراقبتهم ومالحظة 
اإىل )اخلالدين(،  بتهمة الن�صمام  للقب�س عليه  الذاكرة،  قبل حمو 
ولي�صمعوا حواراتهم وهم�صهم اإن فكروا مرة اأن ي�صتمعوا اإىل اأحد غري 
املجل�س. برجموا هذه الأنظمة بذكاء يقدر على حماورتهم ب�صكل دائم 
به  تفكر  ويعك�س ما  تغيري قد يطراأ على كالمهم  اأي  اإىل  كي ي�صلوا 
عقولهم، لن�صبح بعدها ب�صجن كبري، يحيطنا املجل�س من كل جانب 

واإن كان ظاهر مدينتنا عك�س ذلك.

قاطعْت �صيل ذكرياتي املتدفق ب�صوتها الآيل:

- هل كان الحتفال براأ�س ال�صنة اخلام�صة اجلديدة ممتًعا يا 
�صيد اأجمد؟

اأجبُت ب�صوت يبطن الكره:
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-جيًدا.

�صمُت برهة واأكملُت بعدها:

- �صو�صن.

- نعم �صيد اأجمد.

- اأحبك.

ا �صيد اأجمد. - واأنا اأي�صً

- �صو�صن.

- نعم �صيد اأجمد.

- اأكرهك.

- الكره ل يوجه اإل للخالدين �صيد اأجمد.

اأ�صبها  واأنا  بالو�صادة  راأ�صي  دفنُت  ذرًعا،  �صقُت  اأن  بعد  نفثُت 
واأخلدُت اإىل النوم.

• • •
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)٩(

)ليىل(

اأن اأحتول ل�صفدع، ل  لو �صاألني اأحدهم ما اأمنيتك الآن لأخربته 
لأكون بطل تلك الق�صة البلهاء التي كانت ُتروى لنا ونحن �صغار عن 
ذلك الأمري املغرور بجماله، وُعوقب بتحوله ل�صفدع ب�صع لزج واأنقذه 
حب الأمرية بالنهاية فعاد اإىل هيئته، ولكن لأ�صتطيع التنف�س من خالل 
جلدي مثله وحب�س اأنفا�صي حتى ينتهي هذا احلفل املقيت. على الرغم 
من قلة عدد احلا�صرين فاإنه مبجرد اإعالن �صركة العطور الإلكرتونية 
الكربى  ومفاجاأتها  احلوائط(  )طالء  اجلديد  عطرها  اإطالق  عن 
)رائحة البنزين(، حتى �صرع اجلميع بلهفة عارمة يف التجريب من 
خالل تطبيقاتهم الإلكرتونية، ي�صتن�صقون بعمق الرائحة املتوغلة يف 
اأنوفهم وامل�صيطرة على عقولهم بخدر ممتع، غارقني يف لذة النت�صاء. 
ل بد اأن اأجداد هوؤلء هم من اأدخلوا البنزين يف كرميات ترطيب ما 

بعد احلالقة))) واأورثوهم هذا احلب العجيب.

رين اأن اأقتلك بعد اأن ينتهي احلفل. - ه�صام، ذكِّ
))) أُطلقت هذه املنتجات يف القرن التاسع عرش. 
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اأنفي  على  و�صعته  منديل  خالل  من  نفذ  مكتوم  ب�صوت  قلتها 
امل�صكني يف حماولة بائ�صة لإنقاذه.

اجتهُت اإىل اخلارج يتبعني ه�صام الذي ا�صت�صاط غ�صبي جتاهه 
باب  اأغلق  ي�صتحق.  له  املادي  فاملقابل  احلفل،  هذا  بقبول  لإقناعي 
القاعة من ورائنا حتى ل يختلط هواوؤها بالهواء اخلارجي، �صحبُت 
وحل  اأن مترغ يف  بعد  بنقائها  اأغ�صله  اإىل �صدري،  مت�صارعة  اأنفا�ًصا 

الروائح الغريبة.

قلُت ب�صرامة:

- احجب تلك ال�صركة من على قائمتنا، ل اأريد اإقامة اأي حفالت 
لهم ثانيًة، ل اأ�صتبعد اأن يطلقوا رائحة العرق الب�صري يف املرة 

القادمة لع�صق حفنة من املخابيل له.

من  ويحجبهم  هاتفه  ُيخرج  وهو  التخيل  اإثر  مالحمه  ا�صماأزت 
اأعمالنا  جدول  �صرد  منه  طلبُت  ب�صركتنا.  اخلا�س  النظام  قائمة 

الأ�صبوع القادم فقراأه علّي.

�صمتنا حلظات قال ه�صام بعدها بكلمات مرتددة:

-زعيم، كنت اأفكر باأمر ما، �صديقة �صارة �صتقيم حدًثا توعوًيا 
وكنت اأرغب يف اأن تنظمه �صركتنا.

- ح�صًنا، �صعه �صمن جدولنا.

قال بعد اأن ابتلع ريقه:

- �صيكون جمانًيا.
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�صحُت بيه:

- جمانًيا! ه�صام، �صارة خطيبتك اأنت ولي�صت خطيبتي اأنا حتى 
اأجامل �صديقتها.

ت�صبعت مالحمه بال�صيق وهو ُينحي النظر جانًبا ي�صبني باألفاظ 
عدة لي�س لها �صوت ولكن اأ�صمعها جيًدا.

قلُت بعد اأن زفرُت با�صت�صالم واأنا اأ�صع يدي بجيَبي بنطايل وقد 
�صعفُت اأمام �صيقه، فمكانة ه�صام لي�صت بالقليلة عندي:

- توعية عن ماذا؟

اجته بوجهه �صوبي م�صرًعا وقد �صعر ببارقة اأمل:

- توعية عن مكافحة النتحار.

مل�صْت كلمة انتحار �صيًئا بداخلي جعلني اأميل اإىل املوافقة، فقلُت 
ب�صكل مقت�صب:

- ح�صًنا، اأوافق.

تهللت اأ�صاريره وانب�صطت مالحمه، فاأكملُت:

- ولكن �صُتخ�صم تكلفته من راتبك تدريجًيا.

ذهبْت ابت�صامته و�صمعُت �صبابه ال�صامت مرة اأخرى وقد ا�صتدت 
وطاأته.

• • •
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كنت اأرقُب هذا احلوار القائم بني قلَبي ه�صام و�صارة وهما يجل�صان 
على نف�س مائدتي �صامتني، يتبادلن البت�صامات اخلجول والنظرات 
العاطفية اخلاطفة، ما تكاد حترك �صفتيها حتى يتاأهب بكامل ج�صده 
تلبيًة لحتياج مل تنطق به بعد، ي�صُب عليها حبه املتج�صد يف الهتمام 
وجه  على  الطاغية  ال�صعادة  الأمور.  توافه  بطلب  فتتدلل  بها  الزائد 
اأكن  مل  بحق،  يع�صقها  الرجل  هذا  يل،  تروق  �صارة  وجود  يف  ه�صام 
وي�صتطيع  وجودي  اإىل  يحتاج  ل  هذا  مثل  فحدث  املجيء،  يف  اأرغب 
ه�صام القيام به وحده ولكنه اأ�صر على ح�صوري، اأظنه اأحب اأن يتباهى 
اأمام خطيبته باأنه مل ينظم حفل �صديقتها فقط، بل �صيجعل ال�صركة 
جميعها من اأكرب راأ�س لأ�صغرهم رهن اإ�صارتها اإن اأحبْت، ومل اأكن اأنا 
بعد فح�س  التقيته منذ عامني  له�صام.  الذي يرف�س طلًبا مثل هذا 
اأ�صلوب  �صريته الذاتية وموافقتي على التحاقه ب�صركتي. كان له�صام 
�صاعدي  ليكون  �صريًعا  ورقيته  اإليه،  قلبي  ا�صتمالة  يف  جنح  مميز 
الأمين يف طاقمي ال�صغري املكون من اأربعة اأ�صخا�س، كان ميتلك فًنا 
عظيًما يروق لأمثايل هو فن معاملة املدراء، كلماته الرنانة عباراته 
اإياه دائًما يعو�س  اجلزلة ثناوؤه امل�صتمر، لقب الزعيم الذي مينحني 
ا بداخلي دفعني ملالزمته اأكرث و�صماعه اأكرث واكت�صاف كثري من  نق�صً
املتكررة  اأبي  تعليمات  رغم  عندي  ر�صيده  ليزداد  احل�صنة،  �صفاته 
باحلذر منه وعدم الثقة به. اأظن اأن اأبي اأُ�صيب بداء قلة الثقة جتاه 
اأبلغته  البداية عندما  العهد اجلديد، عار�صني يف  بداية  اجلميع مع 
احلفالت  لإقامة  �صركة  لتاأ�صي�س  منه  الأموال  اقرتا�س  يف  برغبتي 
الدعائية، ولكنه ر�صخ يف نهاية الأمر ب�صرط موافقة املجل�س، الذي 
جاءت موافقته بعد ثالثة اأ�صهر بدعم وغطاء من معرفة اأبي املقربة 

بداخله.
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التي  الد�صمة  الرومان�صية  وجبات  من  وهمي  باأمل  قولوين  تعب 
اأتلقاها على هذه املائدة، مما دفعني لأتقياأها غري نادم ب�صوتي:

- ه�صام.

نظر اإيل كاأنه تذكر وجودي فجاأة، ف�صاألته بابت�صامة �صمجة:

- متى العر�س؟

اأجاب ب�صيق:

- ما زلنا ننتظر دورنا، �صيخربوننا عندما يحني موعدنا.

قالت �صارة ب�صوت ل يكاد ُي�صمع بعد اأن اأ�صعدها ب�صكل ما �صيق 
ه�صام:

- اأنت مدعو بالتاأكيد من الآن �صيد اأجمد.

اأنني  اأخربه  ه�صام  جتاه  ملُت  ثم  تاأكيًدا،  براأ�صي  لها  اأوماأُت 
�صاأجتول قلياًل باملكان ثم اأعود، كنت اأود البحث عن اأي منفذ م�صترت 
�صي�صرع  بهذا  اأبي  علم  لو  دمي،  اإىل  النيكوتني  اإي�صال  فيه  اأ�صتطيع 
بتعليق ج�صدي على باب املدينة. دائًما ي�صاألني با�صتغراب عن كيفية 
ن�صي  عنها،  اجلميع  واإقالع  حترميها  رغم  ال�صجائر  على  ح�صويل 
بدوامات  متورطون  مثلي  وهم  بذاكراتهم  املحتفظني  املجل�س  اأبناء 
هذا ال�صم، ل اأ�صادقهم اإل يف هذا الأمر، نلتقي على اأطراف املدينة 
اأعني  تطلها  مل  التي  بالأماكن  ويخربوين  بها  ليمدوين  املهجورة 
الكامريات اأو الأنظمة الإلكرتونية لأمار�س هذه العادة البغي�صة بكل 
يف  اأبي  اإحلاح  اأمام  اأ�صعف  ول  لنف�صي  ال�صر  بهذا  اأحتفظ  اأريحية، 
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املعرفة. وعدته بالإقالع عنها مرات ل ي�صتطيع عقلي ح�صرها وف�صلت 
جميعها، اأحياًنا اأكون �صادًقا بوعدي واأحايني اأنطق به لإ�صكاته فقط.

رجعُت بعد اأن ف�صلْت عملية بحثي عن مكان قريب اآمن، التقطْت 
اأذين كلماتها العالية بحكم مكرب ال�صوت واأنا على باب القاعة قائلة:

- الوحدة اأنانية تاأبى اأن ي�صاركها يف القلب اأي �صعور، تهبط على 
الأن�س  اخ�صرار  بعد  في�صري جمدًبا  وفاقتها  بوح�صتها  واديه 

به.

ُتعطي �صعور الرتياح املُبطن بالأمل فت�صعر بذاتك يف    خبيثة، 
�صحبتها، وما هي اإل كذبة تتجلى حقيقتها بقوة اأمام فطرتك 
املتعط�صة لرفقة، حلبيب يبددها ويحيلها لعدم بُح�صن و�صاله.

�صكتْت برهة لبتالع ريقها واأكملْت:

- ل جتعلها ت�صيطر عليك، قاومها، ل ت�صت�صلم لقوة جذبها.

   �صتوهمك بعبارات: )وحدي اأف�صل(، )عاملي اأجمل دونهم(، 
من  متاًما  تن�صحب  حتى  م�صاعري(،  فهم  اأحد  ي�صتطيع  )ل 

بيننا وت�صعر بانعدام فائدتك، وبعدها..

�صمتْت ثم تابعْت بنربة احتواها الأمل:

- ل، اأنت ل�صت هذا ال�صخ�س، اأنت اأقوى من ذلك بكثري، تاأثريك 
ل ينفك عنا واإن كنت ت�صعر بعك�س ذلك، حياتك مهمة جًدا 
بذهابك  ن�صمح  لن  فائدتها،  بعدم  �صعرت  واإن  اإلينا  بالن�صبة 

واإن رغبت، فبوجودك يكتمل وجودنا.
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على  من  نزلْت  احلار،  بالت�صفيق  اجلميع  فبداأ  كالمها  اأنهْت 
املن�صة و�صعد بعدها رجل خم�صيني يتكلم عن مبادرة اأُطلقت من ِقبل 
املجل�س وجمعية )مًعا نحيا( ملواجهة النتحار، بعد اأن و�صل معدله يف 
ال�صنوات املا�صية منذ بداية العهد اجلديد اإىل ع�صرين حالة انتحار 
غري معلومة ال�صبب. يحث اجلميع على ت�صجيع هذه املبادرة والإبالغ 

عن اأي حالة ي�صعرون اأنها تو�صك على فعل هذا الأمر.

كنت اأعلم �صًرا اأن هذا الأمر يثري خوف املجل�س وتفكريه الدائم 
ال�صعادة  اأ�صباب  كل  زرع  من  الرغم  على  البع�س  انتحار  �صبب  عن 
نف�صية  اأمرا�س  من  يعانون  املنتحرون  هل  الأمر:  يحللون  بعقولهم، 
مل ت�صتطع زراعة الذكريات هزميتها، اأم اأن التجربة تعاين من خلل 
ويجب عليهم اإ�صالحه �صريًعا؟ وال�صوؤال الأهم: هل توجد نقاط خلل 

اأخرى؟

انتهى احلدث وبداأ اجلميع بالن�صراف، ما عدا عدد منهم التف 
ينتهي  يكاد  ل  معها،  يتكلمون  الوحدة،  حديث  �صاحبة  الفتاة  حول 
حديثه  ل�صماع  راأ�صها  للبع�س  تطاأطئ  الآخر،  يلتقطها  حتى  اأحدهم 
اآخر فتاة  ينتهوا، ودعْت  اأنتظرهم حتى  ب�صر ما. كنُت  كاأنه يخربها 
دار  بعد حديث طويل  كتفها  على  تربت  وهي  هادئة  بابت�صامة  منهم 

بينهما مللُت من انتظار نهايته.

نظرْت جتاهي بانتظار اأن اأبداأ حديثي بعد اأن اقرتبُت منها، درُت 
تكت�صف  ا�صتغرابها وهي  اأثار  ب�صكل متقطع  اأ�صفق  واأنا  ببطء  حولها 
بعينيها هذا الكائن الذي هبط على كوكبها فجاأة. قلُت �صاخًرا واأنا 

األوح بيدي ب�صكل درامي:
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- اأنت اأقوى من ذلك بكثري، بوجودك يكتمل وجودنا.

مل تعلق رغم فهمها ل�صتهزائي بكلماتها. توقفُت واأنا اأنظر اإليها 
بغ�صب قائاًل با�صتنكار:

- ل تعلمني كم ا�صتفزتني كلماتك تلك، من اأين تاأتني بفل�صفاتك 
هذه؟

تابعُت وقد متلك الغ�صب اأكرث من كلماتي رغم وتريتها الهادئة:

-اإن كان قد اتخذ قراره دون التفكري مبا �صيخلفه هذا على َمن 
اإليه وحياتنا  اأراد، نحن ل�صنا بحاجة  ورائه، فليذهب اإىل ما 

مكتملة من دونه.

انطباع  اأي  يظهر  اأن  اأو  تتحدث  اأن  دون  بثبات  اإيل  تنظر  بقيْت 
منها  اأخرجْت  حقيبتها،  فتحْت  مالحمها،  على  وا�صتهزائي  لكلماتي 
قلًما ودفرًتا اأزرق مزيًنا بزهور وردية وبداأْت بتدوين �صيء ما، نزعت 

الورقة وناولتني اإياها بابت�صامة قائلة:

كل  من  م�صاًء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  واخلمي�س  الثالثاء  جنتمع   -
اأ�صبوع يف مقر اجلمعية يف هذا العنوان، �صي�صعدنا جميئك اإن 

اأحببت، بعد اإذنك.

اأعطتني ظهرها وقد اأ�صابتني املفاجاأة من رد فعلها وعدم تعليقها 
على كلماتي كاأنها مل ت�صمعها، اجتهت اإىل �صارة وبادلتها ال�صالم ثم 

رحلْت.
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تبتعد  وهي  بها  ُمعلًقا  نظري  زال  وما  اآمر  ب�صوت  ه�صام  ناديُت 
بخطواتها داخل املمر املوؤدي للقاعة. جاء بجانبي جُميًبا ف�صاألته وما 

زالت بقايا الغ�صب عالقة بنربة �صوتي:

- من هذه؟

دقق النظر يف اخليال املبتعد واأجاب بعد فح�صه:

- هذه �صديقة �صارة، ليلى.

• • •
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)١0(

)مًعا نحيا(

- لبنى انف�صلت عن زوجها.

- ماذا؟

- ملاذا تفاجاأت اإىل هذا احلد؟ ظننتك تتوقع مثل هذا اخلرب يف 
اأي وقت، ولو كنُت مبكانك لفرحت، اأُتيحت لك الفر�صة مرة 

اأخرى فال ت�صيعها.

- اأبي اأرجوك كفى، ما هذا الذي تقوله؟

- اأحببُت اأن اأخربك بالأمر، لعل وع�صى تفكر.

مل اأعلق على جملته، فاأردف مت�صائاًل بعد اأن �صعر بعدم رغبتي يف 
اإكمال هذا احلديث:

- كيف حال �صر�صك الآن؟

- خلعته، هكذا اأف�صل.

- ح�صًنا، هل ميكننا تناول الغداء مًعا؟
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- ل. اليوم من�صغل كما اأن جدول اأعمايل ُمتخم هذا الأ�صبوع، 
�صاأحاول توفيق موعد قريًبا و�صاأخربك.

- ح�صًنا، �صاأكون بانتظار ات�صالك.

�صعرُت بال�صيق بعد انتهاء املكاملة. ل اأعلم ملاذا كذبُت عليه باأمر 
ان�صغايل واأنا اأكاد اأختنق ملاًل من الفراغ هذه الأيام! رمبا لعلمي اأنه 
اإليها،  بالتقدم  اإقناعي  لبنى وحماولة  اأمر  يكف عن احلديث يف  لن 
فهو ي�صتاق اإىل روؤية اأحفاده، كما اأنه يرى اأن ثمرة عزوبيتي قد اأينعت 
ببلوغي �صن ال�صابعة والع�صرين وحان قطافها، و�صُي�صمعني كثرًيا من 

هذه العبارات التي من املفرت�س اأن تكون حُمفزة للزواج.

الإن�صانة  هي  لبنى  اأن  العجيبة  روؤيته  ول  م�صاعره  عليه  اأنكر  ل 
املنا�صبة يل، فهي ابنة اأخته بالنهاية وكما يقولون فاخلال والد، ولكنه 
ل يتفهم اأنني ل�صت هذا ال�صخ�س املطيع الذي يوؤيد والده يف كل ما 
يرى اأو ين�صح به. اأ�صعر اأحياًنا اأن رف�صي لكل ما يقوله ل ل�صيء اإل 

لإثبات وجودي وذاتي، حتى واإن كان ما يقوله ي�صب يف م�صلحتي.

زفرُت بقوة ناظًرا اإىل ال�صقف بعد اأن جثم ال�صعور بالذنب جتاه 
زوجها  عن  عمتي  انف�صلت  عندما  اأتذكر  ثانيًة.  �صدري  على  لبنى 
احلياة  يف  تقدمها  عن  اأعاقتها  للبنى  نف�صية  م�صاكل  ذلك  وخلف 
م�صاعدتها  حاولُت  لالأمام،  تتخذها  حماولة  اأي  يف  جناحها  واإثبات 
على  ترجمته  خمتلف،  ب�صكل  ف�صرته  ولكنها  دعمي  اإليها  وقدمت 
تفهمُت  اأكنها جتاهها -ومل يكن هذا �صحيًحا- لذلك  هيئة م�صاعر 
خطاأي وان�صحبت متاًما من حياتها فلم تقنع بهذا، بداأت باملطاردة 
كانت تخرب جميع  ولكنها  وابتعدْت،  ياأ�صْت  بالهرب حتى  وا�صتمررُت 
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ول  واأمل،  وجع  من  لها  �صببته  ما  على  ت�صاحمني  لن  اأنها  اأقاربنا 
األومها على هذا، كان خطاأي من البداية، تقدمي امل�صاعدة با�صتمرار 
ا لها، اأي فتاة مبثل ظروفها كانت  وا�صتقطاع وقت من حياتي خ�صي�صً
بها  فعلته  ما  جتاه  بالذنب  اأ�صعر  كنت  لذلك  ال�صكل،  بهذا  �صتفهمه 
واأنني زدُت حياتها �صوًءا. مل ُينِجني من هذا ال�صعور اإل خرب ارتباطها 
املفاجئ ولكنه اأقلقني يف الوقت ذاته، خفُت اأن تكون خطوة مت�صرعة 
ملحو ما�ٍس عانت منه، ولكن مل اأهتم كثرًيا، املهم اأنها وجدْت �صالتها 
بعيًدا عني. نظمُت حفل زفافها بنف�صي ُمبالًغا يف اإظهار فرحتي، اأمت 
ولكن  لياٍل كثرية،  تعنيفي  بالغ يف  بالذنب  �صعور  بذلك مرا�صم دفن 
بعثه من مرقده  زواجها  اأ�صهر من  �صتة  بعد  ال�صريع  انف�صالها  خرب 
ثانيًة الآن بداخلي. ل اأ�صتبعد اأن تخرب اجلميع اأنها مل ت�صتطع التكيف 
بفلك  اأنك جنم لمع  تظن  اأن  اأ�صواأ  ما  ب�صببي.  يف حياتها اجلديدة 
اأحدهم ويراك هو نيزًكا مطفاأ يود التخل�س منه يف اأقرب ثقب اأ�صود.

ل  الوغد  هذا  فجاأة،  ه�صام  وتذكرُت  كله  هذا  راأ�صي  عن  نف�صُت 
اأرى وجهه ول اأ�صمع �صوته ما دامت ل توجد حفالت نقيمها، بالتاأكيد 
وترية  هدوء  ي�صتغل  الزوجية،  ع�س  جتهيز  يف  �صارة  مع  ُمن�صغل 
احلفالت مع بداية ف�صل ال�صتاء ويتحجج بعدم وجود عمل ي�صتدعي 
ذهابه اإىل ال�صركة حتى ل ياأخذ اإجازة، يدخرها لينعم باإجازة طويلة 
بعد الزواج. ح�صًنا، �صاأخ�صم هذه الأيام من راتبه و�صاأنزله ثاين يوم 

زواجه حتى يكف عن ممار�صة اللوؤم معي.

و�صعُت يدي على خدي بعد اأن اآملني مو�صع �صر�صي املخلوع، وقفُت 
اأمام املراآة وفتحُت فمي لأرى مكانه اخلايل، �صيء رائع اأن اأحت�ص�س 
�صعوري  فاإن  ذلك  عن  الناجتة  الآلم  رغم  اأجده،  فال  العقل  �صر�س 
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بانتهاء الوجع الذي كان ي�صببه يغلب كل �صيء. اأخذ مني التفكري يف 
�صر�س العقل كثرًيا، عذبني وقت ظهوره واأرهقني وجوده واأتعبني حني 

رحيله.

مثله،  اإنه مزعج  فيه،  للتفكري  بالعقل دفعني  املرهون  ا�صمه  رمبا 
فيمزقها  امللونة  اجلنون  عباءات  ترتدي  واأنت  دائًما  عليك  يخرج 
وُيلب�صك معاطف ذات لون واحد، يجعلك تاأخذ كثرًيا من الوقت قبل 
قراراتك لأنه يجب اأن )تفكر بالعقل(، يخمد ثورات احلب امل�صتعلة 
يجب  لأنه  طفويل  ت�صرف  األف  يكتم  )تعقل(،  واحدة  بكلمة  بقلبك 
فيها  امل�صري  على  يجربنا  التي  العقلية  امل�صارات  )عاقاًل(،  تكون  اأن 
تفتقد اإىل تلك احلما�صة التي �صعرنا بها مرة ذات جنون، احلياة حتلو 

اأحياًنا مبمار�صة بع�س احلماقات.

قاطعْت �صيل اأفكاري ب�صوتها الآيل:

نظامك اخلا�س  تنويًها على  ترك  املغ�صلة  اأجمد، عامل  -�صيد 
يفيد اأنه �صياأتي بعد ربع �صاعة من الآن، ويطلب حت�صري جميع 

املالب�س.

حتركُت بك�صل واأنا اأجمع قطع مالب�صي امللقاة بكل جزء من �صالة 
ال�صقة وغرفة النوم، ل يحركني �صوى دافع عدم وجود اأي قطعة نظيفة 

باقية اإن طلب اأحد مقابلتي.

ورقية  مناديل  من  �صراويلي  جيوب  حتتويه  ما  جميع  اأفرغت 
مكرم�صة ونقود معدنية وكروت �صخ�صية ل اأتذكر اأ�صحابها وو�صعتها 
الأ�صياء  كومة  بني  من  الورقة  تلك  عيناي  ملحْت  الت�صريحة،  على 
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املبعرثة، التقطتها واأنا اأتاأملها واأبت�صم �صاخًرا، فلقد وجدُت الت�صلية 
املنا�صبة للق�صاء على �صعوري بامللل الليلة.

• • •
ترجلُت عن دراجتي البخارية اأمام البيت املدون عنوانه بالورقة، 
كان لونه اأبي�س ويتاألف من طابقني، نوافذه خ�صبية م�صتطيلة زرقاء، 
حتيطه حديقة يتجلى للناظر اإليها من بهاء خ�صرتها وجمال زهورها 
ُح�صن الهتمام بها، ُبني على الطراز التقليدي خمالًفا بذلك الطراز 
احلديث الذي �صيطر على كثريين يف اتخاذ منطه لبناء بيوتهم منذ 

بدء العهد اجلديد.

اأحدهما  فوق  ُكتب  بجانبه  جر�صني  فوجدت  الباب  اأمام  وقفُت 
فُفتح  اجلمعية  جر�س  قرعُت  نحيا(،  مًعا  )جمعية  والآخر  )البيت( 
الباب تلقائًيا، وجلُت واأغلقته ورائي، ا�صتقبلتني طرقة طويلة يحمل 
لأزهار  بديعة  ر�صومات  بداخلها  خ�صبية  براويز  حوائطها  جانبا 
فوقه  اآخر  �صيء  اإىل  موؤٍد  بني  باب  اآخرها  والألوان،  ال�صكل  خمتلفة 
لفتة م�صتطيلة ُكتب عليها )اأهاًل بك يف جمعية مًعا نحيا(، وبجانبه 
درج يقود اإىل الأعلى. تقدمُت حتى و�صلت اإليه ودون اأن اأطرق فتحته، 
وجدُت �صالة وا�صعة حتتوي على اأق�صام خمتلفة دون حوائط تف�صل 
بينها، اأق�صى ميينها مطبخ مك�صوف يطل على اأثاث ب�صيط من الطراز 
وُمثبتة  املعهود،  الرتتيب  اإىل  يفتقد  ب�صكل  اأجزاوؤه  تتوزع  احلديث 
تقدر(،  )اأنت  مثل:  حتفيزية  عبارات  حتمل  براويز  الي�صار  بحائط 
بال�صتيكية  باأغلفة  مقاعد  الأر�س  وعلى  يحبك(،  )العامل  )قاوم(، 
األوان خمتلفة يغو�س بداخلها من يجل�س عليها. حظي  حم�صوة ذات 



(36

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

املكان بع�صوائية مريحة حُمببة للنف�س، ُت�صعرك باألفة النتماء كاأنك 
من اأ�صحابه ول�صت غريًبا عنه.

نافذتها  خالل  من  ملحُت  وا�صعة  �صرفة  اإىل  توؤدي  ال�صالة  كانت 
الزجاجية بع�س من يجل�صون بها، دلفُت اإليها فوجدت حلقة دائرية 
مكونة من عدة اأ�صخا�س يتكلم اأحدهم وين�صت اجلميع اإليه باهتمام، 
)ليلى(،  الوحدة  حديث  �صاحبة  الفتاة  �صوى  اأحًدا  منهم  اأعرف  مل 
تتكلم  اأن  دون  وتخربين  مرحبة،  راأ�صها  تهز  با�صمة  جتاهي  نظرْت 

باإ�صارة من يدها جتاه املقاعد اأن اأجلب واحًدا واأن�صم اإليهم.
فاأثنى  جيًدا،  حمتواه  اأفهم  مل  الذي  حديثه  من  املتكلم  انتهى 
بجمل  ليلى  عليهم  وزادت  وال�صجاعة،  بالقوة  وو�صفوه  عليه  اجلميع 

تخربه فيها بكم فخرها به.
انتقل احلديث بعدها لفتاة ع�صرينية �صجعتها ليلى على احلديث 
اأن لحظت ترددها. مل تتحدث الفتاة ولكنها �صرعت يف البكاء  بعد 
واأعطوها  معها  اجلميع  تعاطف  املعتاد.  الن�صاء  بكاء  مبلل  مبا�صرًة 
كوًبا من املاء لتهداأ حرارة قلبها بقطراته الباردة، ثم وا�صوها بكلمات 
الغباء  هذا  من  ب�صيق  زفرُت  �صيمر(.  هذا  )كل  �صاكلة  على  كثرية 
املحيط بي، يوا�صونها وهم ل يعرفون ال�صبب! وهل متتلك الن�صاء �صيًئا 
غري الدموع؟ اإن فرحت تبكي واإن حزنت تبكي، اإن ُهد بيتها تبكي واإن 
تلك  دائرة  عن  ببعيدة  لي�صت  الباكية  اأن  واأظن  تبكي،  ظفرها  ُك�صر 

الأ�صباب. بداأْت حديثها بعد اأن هداأت قائلة:

- فكرُت يف الأمر لأول مرة عندما تركني خطيبي، على الرغم 
لكل  �صماعي  من  الرغم  على  اأجله،  من  وزين  اإنقا�س  من 
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ابتالعي  من  الرغم  على  بحذافريها،  وتطبيقها  تعليماته 
لعيوبه، تركني، �صعرُت حينها اأن عاملي ُو�صعت نهايته، اأعي�س 
ولكني ل�صت بحية، اأتنف�س ولكني اأختنق، ل تنفك قب�صة الأمل 
عن عنقي، ي�صتلذ بروؤيتي واأنا اأ�صارع طيلة الوقت لأنقذ نف�صي 

من براثنه واأ�صتطيع اأن اأحيا كما كنت قباًل.

تنهدْت بعمق وتابعْت:

هذا  لي�س  اجلنون،  من  �صيء  اأ�صابني  اأنني  حينها  �صعرُت   -
اجلنون الذي كان ي�صفني به خطيبي كميزة اأمتتع بها واأطري 
فرًحا كلما �صمعت هذا منه، ولكنه نوع اآخر، اكت�صفُت اأن لي�س 
�صيئ،  اجلرح  لبداية  امل�صاحب  اجلنون  ممتًعا،  اجلنون  كل 
هائًما  تنزل  كاأن  منطقية  الال  لالأفعال  يدفعك  للغاية،  �صيئ 
على وجهك كالتائه جتري مينة وي�صرة لتجد خمرًجا مما اأنت 
فيه ول تدرك اأين وجهتك، يجعل روحك تتخبط بني جدران 
ج�صدك ب�صخب تلجمه حدود �صفتيك وتنهمر دموعك كاأمنا 
مما  �صيًئا  ُتخرج  ول  وجهك  م�صامات  ُتغرق  م�س،  اأ�صابها 
ب�صدرك، تتخيل حينها اأن املوت �صيكون اأرحم بكثري من هذا 
خلية  وكل  تنام  مرة،  األف  فتتمناه  قلبك  على  القابع  ال�صعور 

بج�صدك يقظة.

بداأ  وقد  اأكملْت  تلك،  كلماتها  بعد  والتاأثر  الهدوء  اجلميع  تغ�ّصى 
ي�صيطر على �صوتها البكاء ثانيًة:

- فكرُت يف الأمر مرات عدة، ولكنني اأجنب من اأن اأتخذ قراًرا 
اأدري  ل  براأ�صي،  دوًما  الفكرة  اإحلاح  من  الرغم  على  كهذا 
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ماذا اأفعل، كل ما اأعرفه اأنني ما زلُت ل اأ�صتطيع العي�س، كل 
ما اأرغب فيه اأن تعود حياتي كما كانت قبله، ذهب واأخذ كل 

�صيء معه وتركني حطاًما.

مبوا�صاتها  اجلميع  بداأ  باكية،  وانفجرت  الأخرية  جملتها  قالت 
ثانيًة حتى هداأْت قلياًل. ا�صتلمت ليلى دفة احلديث بعدها وهي توزع 

نظراتها على اجلميع قائلة:

- الأمل هو ما �صيجعلك حتافظ على غ�صل اأ�صنانك ثالث مرات 
يومًيا، وتتبع ذلك مب�صم�صة ذلك الفوار ذي الطعم احلارق 
اأ�صواأ  اأملًا  �صرتى  هذا  عن  توقفت  اإن  لأنك  دقائق،  ع�صر  ملدة 

منه.. 
  الأمل هو ما �صيجعلك تبتعد عن بع�س الأطعمة ال�صهية جمرًبا 

لأنك متتلك قولوًنا ع�صبي املزاج..
وتكت�صف  الأ�صياء  اإىل  لتنظر  جديدة  روؤية  �صيمنحك  الأمل    

حكمتها كاأنك تراها لأول مرة..
   الأمل هو ما �صيجعلك ُتخرج اإبداًعا لو جل�صت �صنوات من دونه 

لن ُتخرج اإل هذًيا منمًقا..
   الأمل �صيجعلك تكت�صف مواطن اجلمال يف روحك واخلبايا يف 

قلبك.
اإن دققت    قد يبلغ بك الأمل درجة تتمنى عندها املوت، ولكن 
النظر �صتجد اأن الأمل واحلياة متالزمان بال�صكل الذي يدفعك 

ملوا�صلة امل�صري.



(39

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

تو�صيل  قا�صدة  الفتاة  اإىل  تنظر  وهي  الأخرية  جملتها  قالْت 
معانيها اإليها وهي تبت�صم لها بحنو. ل اأدري ما م�صكلة البت�صام معها! 
تبت�صم كثرًيا ب�صكل زائد ينجح يف ا�صتفزازي بجانب ا�صتفزاز كلماتها 
التي مل اأقتنع بحرف واحد منها. وا�صلْت ليلى حديثها ببع�س الكالم 
رهم  املُحفز، ثم اأعلنت بعده نهاية جل�صة اليوم لنتهاء الوقت وهي تذكِّ
مبو�صوع مناق�صة اجلل�صة القادمة عن الفرق بني احلزن والكتئاب، 
موؤكدة على رغبتها يف م�صاركة جميع من رف�س التحدث اليوم بالتكلم 

يف املرة القادمة.

التحية مع بع�صهم ومعي  تبادلوا  اأن  بداأ اجلميع بالن�صحاب بعد 
دون اأن يدفعهم الف�صول للتعرف اإىل هويتي، بقيْت فقط الفتاة التي 
ل  بحديث  حُتدثها  بجانبها  وظلت  ليلى،  من  بطلب  خطيبها  تركها 
تفا�صيل  اإىل  اأتطلع  ال�صرفة  باأنحاء  اأجتول  مكاين  من  قمُت  اأ�صمعه. 
املكان اأكرث، اأعجبتني ال�صماء وقد اتخذت من ال�صحب برقًعا لتتدلل 
لمعة  حلًيا  النجوم  من  ُت�صكل  �صحًرا،  هذا  فزادها  جمالها  بحجب 
اخرُتعت  هذا  ملثل  اإليها،  النظر  مبجرد  الب�صر  تخطف  بها  تتزين 
خر�صاين  مبنى  على  منها  والإطالل  املالب�س  لتهوية  ل  ال�صرفات، 
اليوم  نهاية  يف  لناأتي  بل  ال�صماء،  جمال  عن  روؤيتنا  يحجب  عمالق 
نلقي مبتاعبنا وهمومنا على حافتها مع اإجراء حوار هادئ مع النف�س 
عن  يحجبه  ل  هذا  مثل  بيًتا  اأ�صتبدل  رمبا  املف�صل.  م�صروبنا  بجوار 

جمال ال�صماء �صيء ب�صقتي يف يوم من الأيام.

متعبة  ابت�صامة  اأثر  وجهها  وعلى  دقائق  عدة  بعد  الفتاة  رحلت 
تفقد  كادت  اأن  بعد  �صفتيها  اأعتاب  اإىل  و�صلت  حتى  امل�صري  اأنهكها 

الأمل.
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اآبهة  غري  وطيها،  املقاعد  جتميع  يف  و�صرعت  بعدها  ليلى  قامت 
بوجودي كاأنها ل تراين.

- يوجد نوع اأف�صل.
وقفْت م�صتغربة من جملتي، فتابعُت:

- الفوار احلارق توجد اأنواع اأف�صل منه.
هزْت راأ�صها واأكملْت ما كانت تفعله. �صاألتها:

- ملاذا ل يوجد نظام اآيل بالبيت؟
يطالب  املجل�س  اإىل  التما�ًصا  قدموا  اجلل�صات  اأ�صحاب  لأن   -
بنزعه، لأنهم ي�صرحون هنا باأ�صياء �صرية تتعلق بهم ويريدون 

احلفاظ على خ�صو�صيتها، وا�صتجاب املجل�س للطلب.
جتنب  حتاول  اأنها  جلًيا  كان  جتاهي.  النظر  دون  اإجابتها  قالت 
احلديث معي، فا�صتهواين اأن اأفعل عك�س ما ترغب فيه. �صاألُت ب�صكل 

يثري ا�صتفزازها:
- كم تتقا�صني عن هذه املهنة؟

توقفْت وقطبْت حاجبيها لتزول البت�صامة اأخرًيا ولأول مرة، ت�صاأل 
متعجبة:

- اأي مهنة؟
قلُت ب�صكل �صاخر:

اإنقاذ النا�س من النتحار، احلديث عن القولون  - زرع الأمل، 
ومثل هذه الأ�صياء.
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جمدت للحظات كان من الوا�صح فيها اأنها متحرية بني اختيارين، 
اإما الرد اأو ال�صكوت، وركنت اإىل الثاين يف نهاية الأمر.

حاولُت رفع وترية �صخريتي اأكرث واأنا اأقول:

- لو كنت مكانك لخرتُت وظيفة اأف�صل. باملنا�صبة: األ ت�صعرين 
ملاذا  ال�صكل؟  بهذا  النا�س  �صوؤون  يف  تتدخلني  واأنِت  بالتطفل 
تتدخلني يف قراراتهم؟ دعيهم يفعلوا ما يريدون، هوؤلء لي�صوا 
اأف�صل  النتحار  قرار  يكون  وقد  ال�صعفاء،  من  جمموعة  اإل 
قرار اتخذوه على الإطالق. احلياة ل تليق بهم، احلياة ل تليق 

اإل بالقوي.

و�صعْت اآخر مقعد ب�صيء من الغ�صب اأ�صعدين، �صتلتفت اإيل الآن 
اأمامها حقيقة هذا  ويك�صف  عليها مبا يحطمها متاًما  فاأرد  وت�صبني 
كثريين  مع  وفعلته  جيًدا  الأمر  بهذا  خبري  اأنا  تدعيه.  الذي  الهراء 
بيني  اأقمتها  باردة  حرب  يف  معلوم  غري  ل�صبب  اأحدهم  اأ�صع  قبلها، 
اأ�صتمتع بهذا  اإل لإ�صباع رغبة بداخلي، حقيقًة  وبني نف�صي، ل ل�صيء 
ا مع تلك النماذج احلاملة على عاتقها الإ�صالح والأمل  الأمر خ�صو�صً

وحب احلياة، وما هم اإل بالونة ت�صتحق الفرقعة من دبو�س كلماتي.

مل تلتفت اإيل كما توقعت واجتهت اإىل الداخل، فتحت الباب البني 
قائلة بابت�صامة ُكتم وراءها كثري من امل�صاعر الغا�صبة قائلة بهدوء:

- ت�صرفنا بزيارتك.

• • •
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اأدركه  ما  كل  يهمني،  ول  ال�صرعة  و�صل عداد  رقم  اأي  اإىل  اأَر  مل 
جيًدا اأن الدراجة ت�صري بفعل الغ�صب ل الوقود، تلك احلمقاء طردتني 
اأنني  ُت�صعرين  هذا  وفوق  امل�صتفزة،  البت�صامة  تلك  تغلفه  لبق  ب�صكل 
هواء ل وجود يل وتتعمد جتاهل كلماتي. كيف جتراأت على فعل هذا؟

لعنتني  كانت  لو  املواجهة،  لعدم  ركونها  �صدري  ي�صعل  ما  اأكرث 
من  اأكرث  �صرييحني  هذا  كان  بوجهي  املقاعد  جميع  واألقت  و�صبتني 
التجاهل مئة مرة، لو كانت طردتني ب�صكل مبا�صر مهني لهدمت البيت 

فوق راأ�صها حجًرا حجًرا غري نادم على فعل هذا، لكنها مل تفعل.

اإن كانت تظن اأنها بذلك هزمتني فهي ل تدري اأي خ�صم تواجه ول 
باأي خماطرة تقوم، اأنا من اأقام تلك احلرب واأنا من ي�صع قوانينها، 

و�صاأحدد من �صيكون الفائز و�صرتى ما �صاأفعله تلك الـ)ليلى(.

• • •
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)١١(

)بوح(

رغم حماولتها الحتفاظ بابت�صامتها املعهودة فاإنني لحظت نظرة 
املفاجاأة يف عينيها عندما �صاهدتني اأِلُج واأن�صم اإىل اجلل�صة، كانت 
حت�صبني هذا ال�صخ�س الذي يحافظ على كرامته بالن�صحاب، مل تدِر 
اأن روح القتال ل تغادرين واأن عهد الثاأر لكرامتي كال�صيف على رقبتي، 
ل اأهناأ اإل بتنفيذه ب�صكل ير�صيني لكل من �صولت له نف�صه امل�صا�س بها 
ولو من بعيد. كانت هذه املرة يف �صالة مقر اجلمعية بعد اأن بداأ �صقيع 
ال�صتاء باحتالل املناخ وفر�س �صطوته عليه، و�صار اجللو�س بال�صرفة 

اأمًرا �صعًبا.

على  والطمئنان  عليهم  التحية  اإلقاء  بعد  حديثها  ليلى  بداأْت 
اأحوالهم عن الفرق بني احلزن والكتئاب، واأن احلزن غالًبا ي�صتمل 
على مو�صوع وعلة معينة كفقد عزيز اأو �صيء حمبب اإىل النف�س، وقد 
تطول مدته اأو تق�صر ح�صب طبيعة ال�صخ�س، وكلما �صورك احلزن مع 
اأحد موثوق به �صاعد هذا على معاجلته �صريًعا، بعك�س الكتئاب الذي 
بو�صلة  فقدان  اإىل  يوؤدي  ما  مًعا  اأ�صباب عدة جمتمعة  نتيجة  يحدث 
�صبب احلزن الأ�صا�صي، وينعك�س هذا على نف�صيته واإح�صا�صه بال�صياع 
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يف  ذلك  بعد  واأ�صهبت  احلياة.  موا�صلة  يف  �صهيته  وفقدان  امل�صتمر 
احلديث عن اأنواع الكتئاب وانق�صامه اإىل خفيف ومعتدل وحاد وما 
اأن يدق ناقو�س اخلطر، وانتهْت باأن  عالمات كل مرحلة ومتى يجب 
ل اإليه اإىل الآن من ِقبل املجل�س بعد اإجرائه عدة جتارب  هذا ما ُتو�صِ
مع  بالتعاون  الأمر  ملعاجلة  منه  حماولة  يف  رعايته،  حتت  بها  رح  �صُ

اجلمعية واإمدادهم باملعلومات الالزمة.
اأعطت املجال بعدها لأفراد اجلل�صة الذين تبادلوا اأدوار احلديث 
واحًدا بعد الآخر، با�صتثناء �صخ�س واحد رف�س التحدث وتنازل عن 

حقه ملن بعده.
واهتمامي  هدوئي  ُطعم  اأُبلعها  اأن  حماوًل  دوري  انتظار  يف  كنُت 
بحديث الآخرين لتطمئن وتعطيني م�صاحتي يف التحدث. ظهر على 
غلفتهما  ولكن  دوري،  حان  عندما  بالقلق  امل�صوب  ال�صيق  مالحمها 
�صريًعا بابت�صامتها الدائمة حتى ل يالحظ الآخرون، موؤملة بذلك اأن 
�صيثري  الذي  الكالم  يظهر مني خري، خمالفة رغبتها بحرماين من 

انزعاج من حولها بالتاأكيد، فاأعطتها يل رغًما عنها.
قالْت من و�صط ابت�صامتها:

من  مت�صع  هناك  يكن  ومل  ال�صابقة  املرة  يف  اإلينا  ان�صممت   -
الوقت لنتعرف اإليك اأكرث، عرفنا بنف�صك.

قلُت بابت�صامة �صمجة مكتفًيا بكلمة واحدة:
- اأجمد.

- اأهاًل بك �صيد اأجمد، هل ترغب يف التحدث؟
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- بالتاأكيد.

توجهُت بحديثي للجميع قائاًل بجدية:
- م�صكلتي اأنني �صخ�س اأناين، ل اأفكر اإل بنف�صي، حياتي مملة، 
النتحار،  فكرة  تراودين  ما  وكثرًيا  ال�صديد  بالكتئاب  اأ�صعر 
ولدي ابن وزوجة لكن �صراحًة ل يهمني اأمرهما، كل ما يهمني 

هو اأنا وما اأ�صعر به وما اأرغب فيه.
بلعْت ريقها وقد بداأ حديثي يقلقها، تنتقل بب�صرها بني اجلال�صني 

وتالحظ بذور التاأثر التي نبتْت على وجوههم، فتابعُت:
- ولكن اأكرث ما يحريين: اأي و�صيلة هي الأن�صب؟ اخلنق اأم ال�صم 

اأم الده�س؟
اأكملُت واأنا اأنظر اإىل ال�صقف:

- اممم.. اأظن الده�س �صيكون اأ�صرعها، ولكن الده�س بال�صيارة 
ممل لذا اأرجح الده�س بالقطار، �صيوؤدي مهمته �صريًعا وينتهي 
الأمر، ولكن �صاأ�صتاق اإىل ابني كثرًيا. اأود اأن يكون اآخر ما تقع 

عليه عيناي يف احلياة، لذلك قررت اأن اآخذه معي.

بال�صخط  املمزوج  ال�صيق  مع  وجوههم  ال�صتغراب  مالمح  غزت 
اأن هذا هو الوقت املنا�صب لتنفيذ خطتي  من تخيل ما قلت، �صعرُت 

التي اأعددتها م�صبًقا قائاًل بغ�صب:

لي�س  منطقي؟  غري  �صيًئا  اأقول  هل  بالغرابة؟  ت�صعرون  ملاذا   -
القيام  يف  فكرمت  اأنكم  الغريب  ولكن  كلماتي  هو  الغريب 
بهذا وت�صعرون بال�صيق مما اأقول، �صعرمت باحلنق لأن طفاًل 
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�صريى هذا امل�صهد ومل ت�صعروا باحلنق ملا �صيعي�صه بعد ذلك 
بانتحاري، جميعكم اأنانيون ل تفكرون �صوى باأنف�صكم وكيفية 
تخل�صكم من هذا ال�صعور، مل ي�صغل بالكم حلظة ما �صيخلفه 
اأمركم وميوتون هم  اأنتم وينتهي  هذا على ذويكم، �صتموتون 
كل يوم، اإن اأردمت الذهاب فاذهبوا، ولكن اعلموا جيًدا اأنهم 

لن ي�صاحموكم اأبًدا على فعلتكم هذه، اأبًدا.

اأنني  اإيل  ُخيل  حتى  انتهيت  اأن  بعد  باملكان  قدميه  ال�صمت  ثبت 
ل  بالية  كاأ�صنام  مقاعدهم  يف  جتمدوا  احل�صرات،  دبيب  �صمعت 
الده�صة  اأثر  من  عيونهم  وات�صعت  اأفواههم  فغروا  �صاكًنا،  يحركون 
وال�صدمة مًعا. كان هذا املنظر يكفيني ل�صعوري بالنت�صار على ليلى، 
وقد هدمت جميع ما بنته مبعول احلقيقة املوؤملة يف جولة مل حت�صب 

ح�صابها.

�صقت ال�صكون ب�صوتها الهادئ وهي ت�صاألني:

- انتهيت؟

�صدمني �صوؤالها لدرجة اأجربتني على ال�صكوت، مل تكن تلك الكلمة 
التي توقعتها، توقعُت كلمات اأكرث ونقا�ًصا طوياًل يحتوي هجوًما عنيًفا 

وجماًل قا�صية اأعددُت له جيًدا.

تابعْت وقد اأجبتها ب�صمتي:

-تف�صل يا هيثم، دورك.

• • •
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ما اأ�صعر به الآن ل ت�صتطيع كلمة غ�صب باأحرفها الثالثة الب�صيطة 
له  ُيكت�صف  ومل  بكثري  الغ�صب  مراحل  فاق  به  اأ�صعر  ما  ا�صتيعابه، 
ولن  وقارات  مدًنا  �صاأُحرق  الآن  نفثُت  لو  اأنني  اأ�صعر  بعد،  م�صمى 
يكفيني حتى اأحرق العامل باأكمله، واأول ما �صاأبداأ به هو ذلك الكائن 
امل�صمى )ليلى(. �صد اأجيج النار امل�صتعلة بداخلي م�صامعي فلم اأ�صمع 

ما قيل اإىل نهاية اجلل�صة، مل اأنتبه اإل عندما ذكرت ا�صمي قائلة:

- �صيد اأجمد اأثار مو�صوًعا قوًيا مل نفكر به على مدار جل�صاتنا، 
قد يكون اأثاره ب�صكل �صادم ولكن ال�صدمة اأحياًنا مفيدة، فهي 
تثري بعقولنا اأفكاًرا مل نِعها من قبل. اأرى اأن ما قاله �صيكون 
تاأثري  مدى  وهو  القادمة،  املرة  يف  نقا�صنا  ملو�صوع  منا�صًبا 
النتحار على ذوي املنتحر وهل املنتحر �صخ�س اأناين بالفعل؟ 

اأمتنى اأن اأ�صمع اآراءكم جميًعا يف املرة القادمة.

منهم  اأحد  يتبادل  مل  الآخر،  تلو  واحًدا  بالن�صحاب  اجلميع  بداأ 
معي التحية كاملرة ال�صابقة، اإما اأنهم �صعروا بغ�صبي فتجنبوين خوًفا، 
اأو اأنهم �صعروا بال�صتياء مما قلت فقرروا معاقبتي. بداأْت ليلى بعد 
كما  جال�ًصا  ظللُت  بينما  اجلل�صة  اآثار  وحمو  املكان  بتعديل  ذهابهم 
اأهداأ  اأنفذه معها كي  �صيناريو  النتقام مئة  اأنا على حايل، يكتب يل 
واأ�صتطيع النوم الليلة. انت�صلتني من تخيالتي الدموية مبثل ما فعلته 

يف املرة ال�صابقة قائلة:

- ت�صرفنا بزيارتك �صيد اأجمد.

نزعْت فتيل قنبلتي بجملتها هذه، اأطحُت بقوة مزهرية كري�صتالية 
الأر�س  على  فتبعرثْت  اأمامي  ت�صتقر  مربعة  خ�صبية  طاولة  حتملها 
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لع�صرات القطع ال�صغرية احلادة، حمدثًة �صوًتا مدوًيا اأ�صاب ج�صد 
ليلى برع�صة املفاجاأة، تابعتها بقلب الطاولة ثم اجتهُت اإليها �صارًخا:

من  معي؟  هذا  فعل  على  تتجراأين  كيف  جمنونة؟  اأنِت  هل   -
تظنني نف�صك؟ من اأنِت حتى تتجاهلي حديثي؟ ومل يكِفِك مرة 
يليق  ما  فعلت  لكنُت  امراأة  اأنِك  لول  مرات!  ثالث  فعلِتها  بل 

بقدرك متاًما.

اإنها كانت  اإل  وا�صًحا جلًيا على مالحمها،  ال�صعور باخلوف  كان 
ثبات  ت�صرخ،  مل  تهلع  مل  جتِر  مل  خطوة،  تتحرك  ومل  اأمامي  ثابتة 
يده زمام غ�صبه. مرْت  اأُفلت من  اأمام رجل  بامراأة  اأن يكون  غريب 
تكفي  م�صتعلة  بنظرات  اأرميها  واأنا  خاللها  �صامتة  ظلت  حلظات 

للق�صاء عليها وهي واقفة.

اأتى �صوت من الأعلى ي�صاأل بقلق م�صتف�صًرا:

- ليلى ماذا يحدث عندك؟

- ل يحدث �صيء. اطمئن«.

بهذه  يتحدث  وكيف  يتحدث  الذي  هذا  من  اأطمئن!  كيف   -
الطريقة؟

- ل �صيء اطمئن، �صاأ�صرح لك يف ما بعد.

قلُت بغ�صب �صاخًرا:

اأنا  من  له  وا�صرحي  اذهبي  مني؟  عليه  تخافني  هل  ماذا؟   -
لرييني اأف�صل ما عنده بدًل من اأن يكتفي بالنداء لالطمئنان.
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قالْت بهدوء:

م�صاب  لعجوز  كيف  مواجهتك،  على  يقدر  لن  بالفعل  هو   -
بال�صلل قعيد ل ي�صتطيع نزول الدرج لالطمئنان على ابنته اأن 

يواجه �صاًبا قوًيا يف اأوج غ�صبه؟

اآخر  �صعور  وانبثق  فجاأة،  الأعمى  غ�صبي  بركان  جملتها  اأوقفْت 
املروءة  ح�س  اإنعا�س  يف  جنح  الذي  اخلزي  �صعور  اللحظة،  بنف�س 
داخل  توارى  ل�صاين  اأن  �صعرُت  الأخرية،  اأنفا�صه  يلفظ  وهو  بداخلي 
حلقي خجاًل فلم اأقدر على اأن اأنطق باأي حرف بعد كلماتها الأخرية. 
ما هذا الذي اأفعله؟ و�صعُت الفتاة بحرب من �صنع خيايل واأجربتها 
اأدخلت  ان�صحابها،  ملحاولت  غ�صبي  عليها  و�صببت  خو�صها  على 
غري  النت�صار  هدف  لتحقيق  مبعادلتي  لهم  ذنب  ل  اآخرين  اأنا�ًصا 
مباٍل مب�صاعرهم، والآن اأتهكم على اأبيها برعونة طائ�صة دون علمي 

بظروفه، اأي رجولة اأدعيها اأمام اجلميع واأنا فاقد لأ�ص�س مبادئها؟

قالْت مقاطعة املحاكمة ال�صريعة التي اأقامتها نف�صي �صدي:

- من انتحر يف عائلتك؟

- ماذا؟

قالت ب�صوت يحمل الإ�صرار موؤكدة بعد اأن لحظت ده�صتي:

- من انتحر يف عائلتك؟

هذا  عرفْت  كيف  بخلدي  دار  ما  كل  اأجب،  ومل  �صوؤالها  �صدمني 
الأمر؟ من اأخربها ول اأحد يتذكره من الأ�صا�س �صوى اأنا واأبي؟ دعتني 
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للجلو�س بطلب مهذب مل اأقدر اأمامه على فعل �صيء �صوى ال�صتجابة، 
اإىل  الطاولة  واأرجعت  واأعدت م�صروًبا ما، جاءت  املطبخ  اإىل  ذهبْت 
مكانها ال�صابق وو�صعت امل�صروب الذي تت�صاعد منه الأبخرة اأمامي 

قائلة:

اأول مرة حتدثت معي بها، وتاأكدُت اأكرث من  - علمُت هذا من 
حديثك املرة ال�صابقة وهذه املرة، ل يتحدث بهذه الكلمات اإل 
بها  الوجع  ومقدار  لديه،  النتحار يف عزيز  تذوق مرارة  من 

يعك�س اأنه لي�س عزيًزا وح�صب بل اأعمق من هذا بكثري.

نحيُت نظري جانًبا ومل اأجب، فاأكملْت:

- اأعتذر عن جتاهلي لك يف كل مرة حتدثت بها، لكن �صدقني 
هذا اخليار اأف�صل كثرًيا من موا�صلة احلديث، كل مرة كنت 
تتحدث بها كانت بدافع التحدي ل النقا�س، ولو تكلمت حينها 
�صتكون هذه حماقة مني ولن جنني �صيًئا �صوى اإهدار الوقت 
ا اليوم تعمدُت ذلك، اأنت ل تعلم  وحرقة الأع�صاب، خ�صو�صً
خطورة ما قلته عليهم لذلك ف�صلُت التجاهل، لأين اأعلم اأنني 
اأبواًبا  لو رددت لن تكتفي بهذا و�صتقول الكثري مما قد يفتح 

اأخرى لن جنني من فتحها �صوى الأذى.

تفتحها  وهي  قائلة  املطبخ  من  معدنية  علبة  واأح�صرت  ذهبْت 
وتوجهها ناحيتي:

- قطعة كعك مع ال�صاي؟
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هززُت راأ�صي نافًيا فاأعادتها اإىل مكانها ال�صابق، تناولت مكن�صة 
يدوية وكن�صت قطع الزجاج قائلة:

- ما ا�صم ابنك؟

- اأنا ل�صُت متزوًجا.

ابت�صمت قائلة:

- اإًذا اأعددت هذا احلديث جيًدا قبل جميئك.

بكي�س  و�صعتها  اأن  بعد  بالقمامة  الزجاج  بقطع  واألقت  ذهبْت 
بال�صتيكي ولفته بال�صق قائلة:

- جُترح القطط من قطع الزجاج املوجودة بالقمامة، لذا احر�س 
على هذه الطريقة يف تغليف اأي �صيء �صتحطمه يف امل�صتقبل.

كان من الوا�صح اأنها حتاول فتح جمالت للحديث لأت�صجع واأتكلم، 
�صعوًرا  الكالم،  بعدم  اإياه  اآمًرا  فمي  على  �صيطر  مبهًما  �صعوًرا  لكن 
بال�صيق من نف�صي، �صعوًرا بالإحراج مما فعلته، �صعوًرا باملفاجاأة غري 

ال�صارة لتو�صلها ملعرفة هذا الأمر عني.

جاءت وقالت بعد اأن جل�صت:

مبوعد  واأخربتك  اجلمعية  عنوان  اأعطيتك  اأنني  تظن  ل   -
اجلل�صات لأنني �صعرت اأنك تعاين من هذا الأمر، ل، بل اأردُت 
اأن تاأتي لال�صتماع، لتتعرف على ما ي�صعر به كل من كان يفكر 
بهذا الأمر وتقّدر ما مير به، ل اأريد اأن اأ�صغط عليك لتتحدث 
اإىل هنا ملدة  تاأتي  اأن  اأن تلبيه، هو  اأرجو  الآن ولكن يل طلب 
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بهذه  تقال  كلمة  لكل  اأذنيك  قبل  بقلبك  وت�صتمع  واحد  �صهر 
يغري  هذا  لعل  به،  ميرون  ملا  مل�صاعرهم،  ت�صتمع  اجلل�صات، 
العتقاد القائم بداخلك ويجعلك تنظر اإىل الأمر باأعينهم ل 

بعينك.

�صيطر النزعاج على جنبات نف�صي ب�صبب املوقف الذي و�صعتها 
فيه، �صرت كالتلميذ ال�صغري يجل�س اأمام معلمه فيوؤدبه ويهذبه وُيلقي 
انتهت من  اأن  ا�صتاأذنُت للذهاب بعد  عليه كلمات الن�صح والإر�صاد، 
حديثها وا�صتقللُت دراجتي ذاهًبا اإىل البيت، كان ع�صائي وجبة د�صمة 
�صاأتخل�س منه.  اأنني  اأنفث فيها �صيقي متوهًما بذلك  ال�صجائر  من 
ا�صتلقيت بج�صدي اأحاول النوم ومل اأفلح، لو قيمُت الأيام مبا احتوته 
اأ�صياء مل�صايقتي لفاز هذا اليوم بجدارة، كلما تذكرُت تخيالتي  من 
ولذتي بالن�صر بعد تنفيذ خطتي وما اأ�صعر به الآن اأتاأكد اأن كل �صيء 
الأ�صباب  اأ�صغر  على  بجلدي  تتمتع  التي  ذاتي  حتى  �صدي،  انقلب 

واأكربها.

�صيء  اأي  اإ�صالح  مبحاولة  �صعوري  وتخفيف  نف�صي  �صغل  حاولُت 
اأف�صدته قائاًل:

- �صو�صن، ابحثي عن مزهريات كري�صتالية.

غابْت قلياًل ثم عادت وبداأت بعر�س �صور جم�صمة ثالثية الأبعاد 
لعدد من املزهريات، حجزت واحدة ت�صبه التي حطمتها تقريًبا- فلم 
اأكن اأتذكر �صكلها جيًدا، اأُ�صبت بالغم بعد ظهور ر�صالة تو�صح ثمنها 
تاأكد  تقول:  كاأنها  تاأكيد،  عليها  ُكتب  خ�صراء  اأيقونة  مع  بارز  ب�صكل 
مما �صوف تفعله اأيها الغبي. �صغطت عليها ونفثُت تذمًرا، اأي اأبله اأنا! 
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ملاذا حطمتها! ماذا جنيُت الآن؟ كان يجب اأن اأنحيها جانًبا واأحطم 
الطاولة فقط. اأحمق.

• • •
-اأجمد، �صكًرا لك على حفل افتتاح �صركتي، كان منظًما ورائًعا.

-�صعيد بكالمك يا حازم، اأمتنى لك النجاح.
خف�س �صوته قائاًل:

-اأعلم اأن ال�صعر الذي طلبته اأقل بكثري من تكاليف احلفل، واأن...
قاطعُت كالمه باإ�صارة من يدي مبت�صًما ثم ربُت على كتفه وان�صممنا 
اإىل اجلل�صة. م�صى �صهران على جميئي بانتظام اإىل اجلل�صات، اأتذكر 
يف بداية الأمر كنُت ل اأرغب يف احل�صور واأتيت فقط لأعطي املزهرية 
لكنها  بعدها  الن�صحاب  وودُت  العتذار،  اأ�صكال  من  ك�صكل  لليلى 
بال�صماع  املتعلقة  للجل�صة مع تذكر ن�صيحتها  ان�صمامي  اأ�صرت على 
بقلبي لكالمهم، يومها كانت توجد امراأة يف اأواخر الثالثينيات، بدا 
يكن  مل  باحلزن،  ُي�صعرها  ما  تو�صيح  حتاول  وهي  ع�صوائيًّا  كالمها 
هناك �صبب رئي�صي ميكنها اأن ت�صع يدها عليه ولكن كتلة من املواقف 
وامل�صاعر جعلتها يف حالة تخبط م�صتمر، على الرغم من عدم و�صوح 
كالمها فاإن هذه املراأة م�صتني، ت�صرتك مع اأمي ب�صيء ما ل اأعلمه لكن 
اأ�صعر بوجوده، رمبا هيئتها التي ذكرتني بهيئة اأمي قبل النتحار، اأو 
رمبا رمال الأمل املتحركة التي علقت بها ت�صحبها لالأ�صفل ول جتد يًدا 
جتذبها فتنقذها وت�صعرها بالأمان مثلما علقت اأمي و�ُصحبت وطويت 

حتت الرمال.
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بقيُت جال�ًصا حينها بعد اأن رحل اجلميع، �صعرُت براحة ت�صحبني 
قلبي  يدفعني  الرحبة،  البوح  �صاحة  اأعتاب  على  وت�صعني  يدي  من 
اأ�صعفه  وجع  كتمان  عناء  تكبد  اأن  بعد  ي�صرتيح  كي  بقوة  للدخول 

ل�صنوات طويلة.
قالْت ليلى وقتها �صاحكة وهي حتمل املزهرية بعيًدا:

- لن اأجازف بالت�صحية باملزهرية هذه املرة، اإن كنت ترغب يف 
قلب الطاولة فلك ذلك.

ابت�صمُت بفتور على جملتها ثم قلُت بعد اأن وجلُت ال�صاحة را�صًخا 
لرغبة قلبي:
- اأمي.

ظهرْت عالمات التاأثر على وجهها فجل�صْت �صامتة بعد اأن فهمت 
ما اأق�صده، فتابعُت:

- اأنا ل اأكرهها بل اأحبها كثرًيا، حًبا يدفعني اإىل عدم م�صاحمتها 
على ما فعلْت، كانت تعلم جيًدا مدى احتياجي اإليها ومل تفكر 

بهذا، كانت بقيت من اأجلي على الأقل.
- ومن اأخربك اأنها مل تفكر؟

- لو فكرْت لبقيت.

- ورمبا لذلك رحلْت.

نظرُت اإليها م�صتغرًبا فاأكملْت:
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من  مرحلة  اإىل  وو�صلْت  اإليها  احتياجك  مبدى  علمت  رمبا   -
القيام  ت�صتطيع  لن  اأنها  تتوهم  جعلها  الذي  النف�صي  التعب 
بهذا الدور بال�صكل املطلوب، لذلك اأقدمت على هذه اخلطوة.

�صمتت برهة وتابعْت:

بالتاأكيد،  النتحار  اأبرر فعل  ول  فعلته  ما  لأبرر  اأقول هذا  ل   -
اأحكامك ما دمت مل  ول ت�صدر  تق�ُس عليها  اأرجوك ل  ولكن 
متر مبا مرت به، يكفي ما اأح�صت به من اأمل، اأنا متاأكدة متاًما 
مرة،  األف  قتلتها  فيه  تفكر  ما  وبني  بينك  الختيار  اأن حرية 

هذا بخالف اأي م�صاعر اأخرى، كن رحيًما بها رجاًء.

اأثارْت جملتها مكامن ال�صتياق والتما�س الأعذار بداخلي، كاأنني 
كنُت اأحتاج فقط اإىل من يخربين بهذا ويعلل ما فعلته اأمي فاأقبله واإن 
يف  بالدموع  عيناي  امتالأت  اأن  بعد  عميًقا  نف�ًصا  �صحبُت  يقنعني،  مل 
حماولة لإقناعها بالعودة اإىل قنواتها مرة اأخرى، لكنها ع�صتني مما 
دفعني للقيام �صريًعا متجًها اإىل اخلارج. وقفتني ليلى بندائها فوقفُت 

اأ�صتمع اإىل ما تقول دون اأن اأنظر اإليها، قالْت راجية:

- اأرجو اأن اأراك الفرتة القادمة �صمن جل�صاتنا، �صدقني هذا 
�صي�صاعدك على فهم كثري مما كانت متر به والدتك.

ب�صيء  اأفكر  ل  البيت  اإىل  طريقي  اتخذُت  ثم  براأ�صي  لها  اأوماأت 
�صوى بكالم ليلى وطلبها الأخري، ذهبُت مرتني بعدها اأجل�س م�صتمًعا 
فقط ملن يتكلمون، اأغو�س يف م�صاعرهم اأكرث واأحاول فهم ما ميرون 
والنتظام  اأخرى  مرات  بعدها  للذهاب  قوًيا  دافًعا  هذا  و�صكل  به، 
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اآخر لإ�صباع  ليلى املطلوب واأحلقته ب�صهر  باجلل�صات، حتى مر �صهر 
رغبة ال�صتماع بداخلي. ع�صُت �صنني طويلة وحيًدا ل اأ�صمع اإل نف�صي 

وحان الوقت ل�صماع غريي، و�صماع ليلى!

باملنت�صف  دائًما هي  املخلوقة،  تربت هذه  �صيء  اأي  اأعلم على  ل 
الي�صار، تعرف متى تتكلم ومتى تن�صت  اأق�صى  اأق�صى اليمني ول  ل 
متى تبت�صم ومتى تكف متى تبداأ ومتى تنتهي متى تق�صو ومتى تلني، 
حكمة يحظى بها قليلون فما بال اإن ُوجدت بامراأة! ولعل هذا يف�صر 
اإح�صا�س الطمئنان يف اأثناء احلديث معها و�صعور اجلال�صني هنا بكل 

هذه الأريحية يف التحدث غري نادمني على اأي حرف ينطقون به.

ُتلغى فيها اجلل�صة، �صيق دفعني  بال�صيق يف كل مرة  اأ�صعر  كنُت 
لأنك  ت�صايقت  هل  ب�صراحة:  نف�صي  و�صوؤال  باخلوف  لالإح�صا�س 

اعتدت على وجود اجلل�صات باأ�صبوعك، اأم لأنك لن تراها؟

فيجيب قلبي باإجابة واثقة يحجبها عقلي �صريًعا نافًيا اأن يكون هذا 
اأ�صعر به ب�صحبة  اأمام ما  تتبدد حماولته  �صحيًحا، لكن �صرعان ما 
جل�صتها، �صعور م�صافر اأتى من م�صافة بعيدة وو�صل اإىل وجهته اأخرًيا، 
و�صل اإىل وطنه، �صعور كان قادًرا على دح�س جميع افرتاءاتي ال�صابقة 
باأنني خ�صُت م�صمار الع�صق م�صرتًكا بفر�س حبي لعديد من الفتيات 
قباًل، ليثبت يل اأنني مل اأخ�صه بحياتي يوًما واأن ما اأقبل عليه خمتلف، 

خمتلف متاًما هذه املرة.

• • •
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)١٢(

)تعارف(

»مل �أعد د�رًيا، �إىل �أين �أذهب

كل يوم، �أح�س �أنِك �أقرب

كل يوم، ي�صري وجهِك جزًء�

من حياتي، وي�صبُح �لعمُر �أخ�صب

وت�صرُي �الأ�صكاُل �أجمل �صكاًل

وت�صرُي �الأ�صياء �أحلى و�أطيب

�عتيادي على غيابك �صعٌب

و�عتيادي على ح�صورِك �أ�صعب«

مرة  ذات  زمن  منذ  قراأتها  لياٍل،  منذ  الكلمات  هذه  تغادرين  مل 
اأن  قبل  فدّونتها،  واأعجبتني  قباين  نزار  ُيدعى  ل�صاعر  �صعر  بديوان 
يجمع املجل�س الكتب ويخفيها، مل اأكن اأعلم اأن الأيام �صتمر و�صاأ�صبح 
الأبيات  تلك  جنحت  لكن  و�صفه  اأ�صتطيع  ل  ب�صعور  حية  جتربة 

بتج�صيده.
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نظرُت اإىل باقة النعناع املتاألق بخ�صرته وقد ن�صقُته بعناية حُمب 
واأحطته ب�صريط من ال�صاتان الأحمر الالمع، قربته من اأنفي و�صممته 
والراحة،  بالنتعا�س  مليء  عامل  اآخر،  لعامل  رائحته  اأخذتني  بعمق، 
رائحة  مهوو�صو  �صمه  هل  قدره؟  حق  النعناع  النا�س  ُيقدر  ل  كيف 

البنزين قبل ع�صقهم الغريب؟

بينما اأنا غارق يف عامل النعناع كان اأ�صحاب اجلل�صة قد انتهوا من 
اأح�صن وجه، اليوم �صتبلغ ليلى عامها الثالثني،  اإعداد املفاجاأة على 
تفعله  ملا  تقديًرا  اخلا�صة  طريقتهم  على  بها  يحتفلوا  اأن  واأرادوا 
مني  يريدون  اأنهم  وظننُت  برغبتهم  اأخربوين  حني  حتم�صُت  معهم، 
تنظيم احلفل، لكنهم قالوا يل اإنهم يريدون اأن اآتي مبكًرا عن موعد 
اجلل�صة مل�صاعدتهم. عر�صُت عليهم القيام بالأمر فهذا ما اأجيد فعله 
ووعدتهم باإقامة حفل لي�س له مثيل، لكنهم رف�صوا واأخربوين اأن ليلى 
ل حتب مثل هذه الأمور، مما اأقلقني، فكونها ل حتب مثل هذه الأمور 

يعني اأنها ل حتب طبيعة عملي.

و�صلْت  النور،  باإطفاء  فاأ�صرعوا  الدرج  وقع خطواتها على  �صمعنا 
امل�صابيح،  واأ�صعلت  الظالم  �صبب  عن  م�صموع  ب�صوت  ت�صاأل  وهي 
بخجل  ابت�صمْت  عاٍل،  ب�صوت  حناجرنا  من  مفاجاأة  كلمة  فانطلقت 
عندما فهمت الأمر واكت�صفْت ما اأعددناه من اأجلها، جتمعنا يف �صكل 
حلقة كهيئة جل�صاتنا املعتادة وكل منا يحمل طبًقا ترقد به قطعة كعك 

قطعناها منذ حلظات.

الكتئاب،  اأو  بالنتحار  متعلق  �صيء  اأي  عن  نتكلم  لن  اأننا  قررنا 
فاليوم يوم ل يليق بذكر اأحزان احلياة وماآ�صيها، اليوم لي�س يوم اأحد 
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منا، اليوم يوم ليلى فقط. رغم احلفالت التي اأقيمها يومًيا واأجوائها 
كبار  اأ�صحاب  من  املهمة  و�صخ�صياتها  الالمعة  واأ�صوائها  ال�صاخبة 
ال�صركات، فاإن هذا الحتفال الب�صيط باأ�صخا�صه غري امل�صهورين على 
الإطالق بـ ليلى غمرين ب�صعادة عارمة و�صعور بالنتماء مل اأذقه طيلة 

حياتي اإل مرات ي�صرية.

ب�صكل مل ُيرتب م�صبًقا بداأ اجلميع واحًدا تلو الآخر باإهداء كلمة 
لـ ليلى مما اأ�صعرين بالتوتر، ماذا �صاأقول عندما يحني دوري؟ اأ�صعر 
اأن ل�صاين اإن نطق �صيخربها بكل �صيء وُي�صمعها الأبيات التي ل تنفك 
بعد،  لها  �صاأقول  ماذا  اأرتب  ومل  �صريًعا  دوري  جاء  اأيام.  منذ  عني 
وجدُت حيلتي يف تغري منط اجلل�صة وجرى على ل�صاين �صوؤال ل اأعلم 

من اأين اأتى به عقلي بهذه ال�صرعة فقلُت:

- اأنا �صاأختلف عن اجلميع يف قول كلمة و�صاأطرح �صوؤاًل: مباذا 
ت�صعرين اليوم واأنِت على اأعتاب الثالثني؟

نظرْت مبت�صمة ثم اأجابْت بعد اأن فتحت مفكرتها الزرقاء:

- بالفعل كنت اأفكر يف هذا ال�صوؤال منذ عدة اأيام وكتبُت ما دار 
بخلدي.

تنحنحت ثم بداأت بالقراءة:

ما  اأمًرا  اأمتمت  قد  اأنك  �صت�صعر  الثالثني  عتبة  تبلغ  عندما   -
ومقبل على اآخر..
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اأن  منك  ُطلب  عندما  ل  تقول  اأن  يجب  كان  اأنه  �صتكت�صف    
ُطلب  عندما  الن�صحاب  عليك  يجب  كان  واأنه  نعم،  تقول 
منك البقاء، والتم�صك حينما ُطلب منك الإفالت، وال�صراخ 
ُطلبت احلكمة،  عندما ُطلب منك ال�صمت، واجلنون عندما 
ُطلب  عندما  وال�صباب  التوهج،  منك  ُطلب  عندما  واخلفوت 

منك الو�صوح.
ول  اأمورك  بع�س  يف  قوًيا  تكون  اأن  يجب  كان  اأنه  �صتكت�صف    
تدعي غري ذلك جللب ال�صفقة، واأنه لي�س عيًبا لو كنت �صعيًفا، 

�صعيًفا جًدا واأظهرت ذلك..
واأن  اخلاطئة  القرارات  من  كثرًيا  اتخذت  اأنك  �صتكت�صف    

قراراتك ال�صحيحة القليلة رائعة..
جديد،  من  لتزهر  الذبول  لذلك  ال�صت�صالم  يجب  كان  واأنه    

لكنك ل ا�صت�صلمت ول اأزهرت..
كثرًيا  اأف�صل  لكان  الأمور  اإىل  تافهة  ب�صطحية  لو نظرت  واأنك   

من التعمق..
  واأنه يجب اأن تكف عن اإ�صاعة الوقت يف حماولة ترتيب الفو�صى 

يف عقلك والعبثية يف روحك..
اأو  جرًحا  اأو  تخلًيا  اأو  وحدة  لي�س  قلبك  يف  الفاقة  �صر  واأن    

انك�صاًرا، بقدر ما هو �صعفك..

ا منهم هم املوتى،    �صتجد اأن الذين فارقوك كرث والأكرث اإخال�صً
واأنه يجب اأن تر�صل اإليهم يومًيا �صالًما ووردة..
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   واأن �صعورك كان كاذًبا عندما اأخربك اأنك الوحيد الناظر اإىل 
اكتمال القمر يف تلك الليلة،ومل يكن كاذًبا يف هذا الأمر فقط، 

واأن كثريين غريك كانوا ينظرون.. 

   واأنه مل تكن حماقة م�صريك حتت املطر حتى الغرق...

    �صتكت�صف اأن الأ�صود لي�س ب�صوداوية ما اعتقدت ول الأبي�س 
من  كثري  لون  الرمادي  اللون  واأن  ظننت،  كما  دوًما  نقًيا 
طيلة  تزعم  كنت  كما  الأ�صود  اأو  الأبي�س  ولي�س  قناعاتك 
حياتك، واأن تلك امل�صاحة بينهما يف كثري من الأحيان مريحة، 

مريحة جًدا...

    واأنه عليك اقتناء حيوان األيف و�صرب كوب من اللنب الدافئ كل 
يوم قبل النوم، واأن تزرع كثرًيا من زهور اليا�صمني البي�صاء، 

لعل �صيًئا من بيا�صها ينال قلبك...

   واأنه يجب اأن تكون اأنت، اأنت وح�صب.

حل هدوء النبهار على اجلميع بعد اأن انتهت من اإجابتها، نظرُت 
اإليها �صامًتا حُت�صن عيني نظم كلمات عجز ل�صاين عن قولها، جُتيد 
ان�صحاب عينيها  قلبي من خاللها،  ر�صائل  ينقل  ر�صول  عملها كخري 
تلك  من  لبع�س  ا�صتالمها  يعك�س  كان  خجل  يف  اأمامي  من  �صريًعا 
الر�صائل، قالْت كعادتها يف ت�صتيت النتباه ملو�صوع اآخر عندما يتعلق 

الأمر بالثناء عليها:

- اأظن حان وقت الع�صائر.
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بع�صها  نكات  واإلقاء  �صحك  بني  ما  �صاعة  ن�صف  قرابة  م�صت 
بداأ  قائلها،  يت�صايق  ل  لكي  اإلزامًيا  ا�صتمالحها  �صار  ولكن  �صخيف 
اجلميع بعدها بالن�صحاب بعد تقدمي عدد منهم لهدايا مغلفة حتى 

بقيُت اأنا اآخر من يرحل، قدمُت اإليها باقة النعناع فقالت ُمتعجبة:

- نعناع! لكن كيف؟

قاطعتها:

- لحظت اهتمامك الزائد بالنعناع املوجود يف ال�صرفة اأكرث من 
مرة، فعلمُت حبِك له.

نظرْت اإليه با�صمة وهي تقول:

- �صكًرا لك.

بها  اأنطق  اأن  اأريد  كاجلمر  ل�صاين  على  الكلمات  اأن  اأ�صعر  كنت 
تلك  كل  جاءت  اأين  من  للتحدث،  دفًعا  يدفعني  �صيء  لأ�صرتيح، 
اأخربها  اأن  وودُت  بعيد؟  زمن  منذ  لها  فاقد  واأنا  الكالم  يف  الرغبة 
عن حماقاتي التي �صتكت�صب اأهميتها فقط عندما ُتروى لها دوًنا عن 
غريها، وودُت اأن اأخربها اأ�صراري، عاداتي، �صكل حياتي وم�صاعري، 
وددُت لو اأ�صاألها �صوؤاًل واحًدا فقط، هل اإح�صا�صي اأنها رغم كل هذا 
التجاهل الذي تدعيه حتمل �صيًئا جتاهي اأ�صعر به ويعلل �صبب هروبها 

الدائم من اأمامي؟

قالْت وما زالت عيناها جتولن بني اأطراف النعناع:

- �صاأ�صعه بال�صرفة، بعد اإذنك.
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مني  �صيًئا  تارًكا  خارًجا  اأنا  واجتهُت  ال�صرفة  جتاه  ان�صحبْت 
بحوزتها، ي�صرب بجذوره يف حديقتها مطمئًنا اأنها �صتح�صن رعايته 

وجتيد زراعته، مثلما اأجادت زرع حبها يف قلبي متاًما.

• • •
- ماذا؟

- اأقول: اأرغب يف التقدم خلطبة ليلى.

�صمت.

-ه�صام هل ت�صمعني؟

-نعم اأ�صمعك.

-ما راأيك؟

-يف ماذا؟

قلُت با�صتغراب مغلف بالنفعال:

-يف رغبتي يف التقدم لـ ليلى، ما بك يا ه�صام! هل اأنت نائم؟

-ل ل، اأ�صمعك.

�صمت برهة واأكمل:

- اممم.. اأ�صعر اأنكما غري متنا�صبني.

كانت جملته كحجر اأُلقي على �صدري فجاأة، �صاألُت ب�صيق:
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- ملاذا؟

- اأنت جيد، هي جيدة، لكن كليكما غري مالئم لالآخر.

- اأنا ل اأرى ذلك.

خذ  طباعكما،  واأعرف  واأعرفها  اأعرفك  اأنا  جيًدا،  اأراه  اأنا   -
بن�صيحتي.

كان ه�صام غريًبا وخمتلًفا عن عادته معي، مل يخالفني الراأي يف 
اأي قرار اأخذته من قبل ودوًما ما ي�صجعني ويلقي ال�صوء على حما�صني 
اأن  توقعُت  توقعُت منه ردة فعل خمتلفة متاًما عن هذه،  ومميزاتي، 
يفرح ويثني على اختياري كما يفعل دائًما ويحفزين للتعجيل بالأمر. 
هل كان يراين كذلك اأم ينافقني من اأجل العمل؟ وهل هذه روؤيته حًقا 

اأم اأن هناك �صيًئا اآخر؟

لو مل اأكن متاأكًدا من حبه ل�صارة لظننُت اأنه قد يكون متعلًقا بليلى 
ويحاول �صرف نظري عنها.

عندما ياأتيك الإحباط من اأكرث مكان تتوقع منه الدعم يكون وقعه 
م�صاعًفا،

ليتني مل اأتكلم معه، قن�صتني كلماته واأنا اأحلق يف اأعايل ال�صماء، 
ومل تكتِف بذلك بل مرغتني يف الوحل.

• • •
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اإىل  متجًها  البخارية  لدراجتي  قيادتي  اأثناء  يف  ال�صيق  تلب�صني 
بال�صم  واإمدادي  ال�صوء  ب�صحبة  لاللتقاء  املهجورة  املدينة  اأطراف 
بالربود،  املغلف  ه�صام  حوار  يف  اأفكر  عندي،  نفاده  بعد  النيكوتيني 
»�أنا  جملته  فتاأتيني  م�صاعري  واأ�صدق  نظره  وجهة  اأُكذب  اأن  اأحاول 
هو  لالأ�صف  بن�صيحتي«،  خذ  طباعكما،  و�أعرف  و�أعرفها  �أعرفك 
حمق بهذا الأمر ورمبا هذا هو �صر �صيقي احلقيقي من حواره، �صارة 
�صديقة لـ ليلى منذ زمن وتعرف طباعها جيًدا وه�صام يعرفني لذلك 
ل�صربُت  الكالم  هذا  قال  قد  اآخر  واحد  اأي  كان  لو  حكمه،  اأ�صدر 
بحديثه عر�س احلائط متهكًما من وجهة نظره املعطوبة، وهذا الذي 

مل اأقدر على فعله مع ه�صام.

يدخل  ه�صام  اأرى  اأنني  توهمت  اأنني  لدرجة  روؤيتي  احلنق  �صو�س 
اإىل �صيارته، دققُت النظر، ل هذا لي�س وهًما، كان ه�صام بالفعل!

بالدراجة  توقفُت  �صيارته،  عن  وترجل  فعرفني  منه  اأقرتب  راآين 
وكانت مفاجاأتي كبرية عندما وجدُت �صارة وليلى جتل�صان باخللف، 

حييتهما بيدي فردتا التحية مبثلها.

اجته ه�صام نحوى بابت�صامة مبالغة وهو يقول:

- �صدفة �صعيدة.

�صاألته م�صتغرًبا:

- ماذا تفعلون هنا؟

اأ�صار ناحية بيت وهو يقول:
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�صارة  واأرادت  ماهرة  خياطة  هي  �صارة،  خلالة  بزيارة  كنا   -
تف�صيل بع�س املالب�س قبل العر�س.

�صاألته بعد اأن نظرُت جتاه البيت املتهدم جزء من واجهته ومل يعد 
يظهر لون طالئه الأ�صفر من تراكم الأتربة الرمادية عليه ويبدو عليه 

الهجر:

- هنا؟

ويعتزون  اأجدادها  منذ  �صارة  والدة  عائلة  بيت  هذا  نعم،   -
بامتالك هذا البيت.

- وهل حتدد موعد الزفاف؟

بع�س  من  النتهاء  ونود  موعدنا  باقرتاب  ن�صعر  ولكن  ل،   -
الأ�صياء حتى نكون م�صتعدين.

�صاألته متعجًبا:

- حدثتك منذ �صاعتني ومل تخربين باأن لديك موعًدا اليوم مع 
�صارة.

اأجاب بعد اأن خبط جبهته:

هذه  كثرية  م�صاغلي  تعلم  اأنت  زعيم،  يا  اأخربك  اأن  ن�صيت   -
الأيام.

اأتبع جملته �صريًعا ب�صوؤايل:

- واأنت ما الذي جاء بك اإىل هذه املنطقة؟
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- كنت اأمر من هنا و�صاأذهب لزيارة �صديق يل.

- ح�صًنا ل اأريد اأن اأوؤخرك عن موعدك، اأراك غًدا، �صالم.

القيادة  اأمام عجلة  وا�صتقر  بابها  فتح  �صيارته،  اإىل  قالها متجًها 
باإ�صارة براأ�صيهما واختفوا  األقت �صارة وليلى التحية  وبداأ بالتحرك، 
اأن  اأ�صعر  اأعلم ملاذا  اأنا طريقي قا�صًدا وجهتي، ل  واأكملت  بالطريق 
الذي  غري  اآخر  اأمًرا  هناك  واأن  احلديث  ي�صدقني  يكن  مل  ه�صام 
اأخربين به، عادًة يخربين بجدول يومه واإىل اأين يذهب، ملاذا مل يفعل 
اليوم؟ اأم اأن احلديث عن مو�صوع خطبة ليلى اأن�صاه اإخباري؟ ل اأعلم، 

ولكن اأ�صعر اأن هناك اأمًرا ما.

• • •
الثالثة والن�صف م�صاًء. من املفرت�س اأنهما �صياأتيان الآن، اأخربتنا 
اأنها حتافظ  بال�صاد�صة  تاأخرْت عن موعد اجلل�صة  ذات مرة عندما 

على طق�س الغداء بهذا املطعم برفقة اأبيها كل ثالثاء حلبه له.

ولكن  يرغب  كما  اليوم  مًعا  الغداء  تناول  اأنه ميكننا  اأبي  اأخربُت 
يف  ورغبتي  ليلى  لـ  بحبي  اأخربته  لو  اأنني  اأعلم  املطعم،  �صاأختار 
التقدم اإليها �صريف�س الأمر من قبل اأن يراها، معلاًل ذلك بعدم ثقته 
مميزة  تكون  اأن  يجب  عائلتنا  ب�صرف  �صتحظى  من  واأن  باختياراتي 
اأمر  يف  دوًما  يلح  لذلك  اأظنه  عليها.  موافقته  ومُتنح  بعناية  وُتختار 
لبنى والتقدم اإليها حتى ي�صرتيح من عبء اختيار زوجة �صيتعب كثرًيا 

للتاأكد من �صالحية موؤهالتها للوظيفة، اأق�صد للزيجة.
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تعاملها،  اليوم لرياها ويرى طريقة  ليلى  اإىل  اأعرفه  اأن  �صاأحاول 
اأنا اأعلم طريقة تفكريه جيًدا واأعلم اأنه مييل اإىل منط املراأة احلكيمة 
العاقلة مثل ليلى متاًما، �صاأجعله يقتنع باختياري دون بذل اأي جمهود 

بل و�صيثني عليه.

العقبة الوحيدة التي اأواجهها الآن مباذا �صاأخربه عندما ي�صاألني 
كيف عرفتها؟ مل اأخرب اأبي باأمر اجلل�صات، لو علم بهذا الأمر �صيغ�صب 
كثرًيا و�صيتفنن باتخاذ كافة ال�صبل التي تعوقني عن ح�صورها مثلما 

فعل من قبل يف كثري من الأ�صياء.

راأيُت ليلى من الطابق العلوي للمطعم تلجه برفقة اأبيها اجلال�س 
على كر�صيه املتحرك الكهربائي ويتبعهما �صاب و�صيم قوي البنية اأراه 

لأول مرة، من يكون هذا؟

قلق بعرثين لألف قطعة واأعاق ذهني عن التفكري يف اأي �صيء �صوى 
من يكون هذا ال�صخ�س؟ �صرُت اأريد الذهاب اإليهم لأعرف من هذا 

اأكرث من قيامي بهديف الأ�صا�صي بالتعارف بينها وبني اأبي.

-اأممممجد!

انتبهُت لنداء اأبي الوا�صح من نربته اأنه اأعاده مرات عدة م�صبًقا 
ومل اأ�صمع اإل الأخري منه.

تابع:

- ماذا �صناأكل؟

قلُت متذمًرا:
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- ل اأعلم يا اأبي اأي �صيء.

- اأي �صيء! اأنت من اخرتت هذا املطعم وبالتاأكيد تعرف اأف�صل 
اأكالته.

- مل اآِت اإىل هذا املطعم من قبل، هذه اأول مرة.

- اأول مرة! ملاذا اخرتته اإًذا؟ اأح�صبك جل�صت به من قبل.

املناق�صة  ل�صمت متاًما عن هذه  تفكريي  به  ما مير  اأبي  يعلم  لو 
ال�صخيفة، ما املُتعب يف اأن يختار اأي �صنف! لن يختلف م�صاره كثرًيا 
عن كل ما نتناوله، �صُيوؤكل، �صُيبلع و�صيذهب اإىل بالوعات ال�صرف يف 

نهاية الأمر.

الطابق  اإىل  الدرج  نزلُت  املرحا�س،  اإىل  للذهاب  اأبي  ا�صتاأذنُت 
ال�صفلي حيث تقبع مائدة ليلى واأبيها وهذا ال�صخ�س، ت�صنعُت توزيع 
ا منها فراأتني ليلى،  نظراتي بني اأرجاء املكان ومنحُت مائدتهم بع�صً
حييتها مبت�صًما متقًنا ر�صم مالمح املفاجاأة على وجهي، اجتهُت اإليهم 

بادًئا حديثي:

- يا لها من مفاجاأة، ليلى كيف حالك؟

�صعرُت ب�صيء من ال�صعادة م�صها لروؤيتي مما اأر�صى جزًءا بداخلي 
وطماأنني، قالت مبت�صمة:

- بخري، اأنت كيف حالك؟

- »بخري، هل تاأتون اإىل هنا دوًما؟« �صاألُت بده�صة كاذبة.
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- نعم ناأتي اإىل هنا كل ثالثاء.

نظرْت جتاه اأبيها وقامت بالتعارف بيننا قائلة:

- الأ�صتاذ �صالمة اأبي، اأجمد.

�صعرُت حينها اأن جمرد نطق ا�صمي مبفرده هكذا �صبة، بالتاأكيد 
يعرف اأجمد دون احلاجة اإىل اأي تفا�صيل اأخرى، اأجمد قليل الأدب 
الذي حطم املزهرية التي رمبا ورثها عن اأمه العزيزة وت�صكل مكانة 
ونعتها  وقاحة  بكل  ابنته  على  �صوته  رفع  الذي  ا  اأي�صً وهو  لديه، 
باجلنون، ول اأعلم هل دمرت ليلى �صورتي اأمامه متاًما بنقل اجلزء 

الأخري املتعلق ب�صخريتي منه اأم ل.

مددُت يدي و�صلمُت عليه برتحاب �صديد لعل هذا يغفر ما �صبق، 
اجتهْت ليلى بعدها لل�صاب قائلة:

- اأجمد، �صالح.

ماذا؟  ثم  �صالح  �صمتت،  لكنها  �صالح  بعد  �صتقوله  ما  انتظرُت 
الفتيات،  ثرثارة كبقية  لي�صت  ليلى  ملاذا  اأعلم  ل  �صالح هكذا فقط! 
�صلمُت عليه برتابة متعمدة تبادلها معي هو الآخر، قلت دافًعا اإياها 

لإجابة �صوؤال يعثى بعقلي بطريقة غري مبا�صرة:

- �صالح؟ اأظن اأنني راأيته قبل ذلك يف مقر اجلمعية.

اأجابْت نافية:

- ل ل، �صالح مل ياأِت من قبل ملقر اجلمعية، هو �صديق لعائلتنا 
بجانب اأنه يدير عمل اأبي.
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مع  ا  خ�صو�صً املكتمل،  غري  الرتياح  من  بجرعة  كلماتها  اأمدتني 
باأي  ي�صرتك  اأن  دون  ب�صمت  حديثنا  ومتابعة  يل  الفاح�صة  نظراته 

كلمة.

م�صرًيا جتاه  اأجله  من  كل هذا  فعلت  ما  لتحقيق  اأ�صعى  واأنا  قلُت 
مائدتنا بالأعلى:

- جئت اليوم مع اأبي.

وكما توقعُت متاًما قالْت ليلى:

- ميكننا اإلقاء التحية عليه اإن مل يزعجكما هذا.

- على الرحب وال�صعة.

به  جاء  الذي  ما  اأدري  ل  �صالح!  يرافقنا  وهي  اأنا  عالًيا  اجتهنا 
اليوم، جمرد وجوده ي�صعرين بال�صيق ويف�صد جزًءا من خطتي.

مالمح  راأيُت  حتى  الأوجه  وتقابلت  املائدة  اإىل  و�صلنا  اإن  ما 
اأُ�صيبت  بابت�صامة  �صريًعا  حمتها  لكنها  ليلى،  وجه  على  ال�صتغراب 
يكون  واأن  اأبي  �صن  �صغر  من  تفاجاأت  رمبا  ال�صطراب،  من  ب�صيء 

لديه ابن مبثل عمري، اأو رمبا �صعرْت باخلجل.

اأبي من  يقم  املتطفل، مل  اأبي و�صالح  بينها وبني  بالتعارف  قمُت 
مقعده ورحب بهما باإمياءات من راأ�صه ردا عليها مبثلها ثم ان�صحبا 

بعد اأن ا�صتاأذنت ليلى باأدب،

مل يدم اللقاء اأكرث من ن�صف دقيقة معظمه اإمياءات راأ�صية دون 
كالم! مل اأخطط لالأمر بهذا ال�صكل، كنُت اأود اأن اأجنح يف فتح حوار 
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وعدم  اأبي  املفاجئ،  �صالح  وجود  دقائق،  خلم�س  ولو  بينهما  ب�صيط 
حفاوته كما هي عادته، ليلى وان�صحابها ال�صريع وقلة كالمها، كل هذا 
اأعلم ملاذا يحدث كل �صيء على عك�س ترتيبي  اأف�صد الأمر متاًما. ل 
له كاأن موؤامرة حُتاك �صدي اأُعدت جيًدا مل�صايقتي. كل ما اأمتناه األ 
تتحقق  اأن  الوحيد  م�صتقباًل، رجائي  ال�صاكلة  الأمور على هذه  ت�صري 

اأمنيتي و�صين�صلح كل �صيء بعدها، متاأكد من هذا.

• • •
كطارق ل ميل من قرع جر�س البيت يبتغي الدخول، دقْت زخات 
املطر زجاج النوافذ باإحلاح دفعني للتقدم وال�صتجابة لندائها وفتح 
النافذة، فعربت �صريًعا للداخل من خاليل تربُت على وجهي بقطراتها 

وتغ�صل جزًءا اأ�صود ر�صخ يف قاع روحي.

ال�صاي املحاط بيَدي رغبًة يف مزيد من  التقطُت ر�صفة من كوب 
الدفء بعد اأن عززُت نكهته باأوراق من النعناع الطازج، زادت مكانة 
هذا امل�صروب بقلبي منذ اأن قدمته يل ليلى ذات مرة، اأما النعناع فقد 

�صار اأ�صا�صيًّا يف حياتي بعد معرفتي حلبها له.

�صبل  كل  و�صلك  الإيجابية  القرارات  اتخاذ  قوة  عن  حديثها 
عقلي،  يغادر  مل  الفائتة  اجلل�صة  يف  اأبوابها  طرق  وحماولة  ال�صعادة 
ر�صالة زادت من حما�صتي لتخاذ  قالتها مبثابة  كلمة  اأن كل  �صعرُت 
املُحبطة.  والإ�صارات  ال�صيئة  املقدمات  كل  رغم  بها  الرتباط  خطوة 
عزمُت اأمري على فتح احلديث معها اليوم، ملاذا اأتكبد عناء التفكري 
والظنون والتخيالت وحرية الحتمالت ما دام يف مقدوري الذهاب 
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اإليها مبا�صرًة والتحدث يف الأمر؟ �صعرُت ب�صربات قلبي تزداد واأنا 
اأكرر احلوار الذي �صاأجريه معها للمرة املئة بيني وبني نف�صي، اأخ�صى 
�صيء.  الال  عن  حماولتي  وت�صفر  متاهاته  بني  الرتباك  ي�صيعني  اأن 
�صحكُت مما اأ�صابني، اأين قوة �صخ�صيتي وجراأتي واإقدامي وكل هذه 

ال�صفات؟ الإن�صان بالفعل يختلف كثرًيا حتت �صطوة احلب.

قطعْت حواراتي ال�صامتة ب�صوتها الآيل قائلة:

- �صيد اأجمد لديك ر�صالة �صوتية على نظامك من ال�صيدة ليلى. 
هل اأ�صغلها؟

اأجبُت �صريًعا:

- نعم.

عال �صوت ليلى قائلة:

- هذه ر�صالة جماعية لكل اأفراد اجلل�صة، اجلل�صة اليوم ملغاة 
ل�صوء الأحوال اجلوية، األقاكم الأ�صبوع القادم.

يجري  الذي  ما  ر�صالتها،  �صماع  بعد  بيدي  الكوب  اأحطم  كدُت 
بحق؟ كل �صيء اأخطط له يف�صد!

بدلُت مالب�صي �صريًعا والتقطُت خوذتي، لن اأدع الظروف تتحكم 
بي كيفما ت�صاء، اتخذُت قراري و�صاأنفذ ما اأردت.

• • •
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)١٣(

)القدامى(

املبتلة  مالب�صي  راأت  عندما  املفاجاأة  نظرات  ليلى  عيني  ت�صورْت 
اأ�صابت  وقد  اأطرايف  من  املن�صابة  املاء  وقطرات  املطر،  بفعل  متاًما 
اأمام  ج�صدي رع�صة الربد واأدركت قلبي رجفة اخلوف، اأقف �صامًتا 

باب بيتها ل اأجد ما اأقوله، قالْت متعجبة:

اأمل  ا�صمك،  وو�صعُت  اجلل�صة  باإلغاء  للجميع  ر�صالة  -اأر�صلُت 
ت�صلك؟

- بلى و�صلتني.

ل�صانها  بعينيها وخجل  دار  �صوؤال  اإجابة  اأحاول  واأنا  ريقي  ابتلعُت 
عن النطق به لال�صتف�صار عن �صبب جميئي قائاًل:

- اأود التحدث يف اأمر ما مـ...

اأن خرج  بعد  �صالمة  الأ�صتاذ  قاطعني  ليلى؟«  يا  »من هناك   -
على كر�صيه املتحرك من اإحدى الغرف ي�صتطلع من الطارق.

اأجابته:
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- اأجمد يا اأبي.

باأبيها، كاأنه  اأحت�ص�س كثرًيا من جمرد ذكر ا�صمي مقرتًنا  �صرُت 
يدعوين  وهو  بالتورط  �صعرُت  بعقله.  الأ�صود  تاريخي  ل�صرد  اإ�صارة 
للدخول واجللو�س وياأمر ليلى باإح�صار من�صفة واإعداد م�صروب دافئ 
الطق�س  اأحوال  والتحدث عن  بي  بالرتحيب  الوقت  اأجلي. ق�صى  من 
كئيًبا،  ف�صاًل  لعتباره  ال�صتاء  لف�صل  وكرهه  الأيام  هذه  ال�صيئة 
اأن  الراأي وهي تناولني من�صفة تلحفُت بها �صريًعا بعد  وخالفته ليلى 

و�صعت امل�صروب اأمامي.

�صمتا بعد اأن انتهيا من حديثهما وهما يتبادلن النظرات املت�صائلة 
الرد املنا�صب عندما حتني اللحظة  اأفكر يف  اأنا  يف ما بينهما، بينما 

احلا�صمة.

قالْت ليلى:

- اأخربتني اأنك تريد التحدث يف اأمر ما يا اأجمد؟

ما  اأمر  التحدث يف  »اأود  اأكمل جملتي  اأنني مل  اأخربها  اأن  وودُت 
معِك على انفراد« لول مقاطعة اأبيِك، ترددُت يف اإخبارهما عن حقيقة 
جميئي، ولكن قول اأي �صبب اآخر �صيكون غري منطقي وي�صعب ت�صديقه 
يف ظل الأجواء املناخية ال�صيئة، ول اأريد اأن اأظهر اأمام الأ�صتاذ �صالمة 
ك�صخ�س كاذب ي�صتدعي الأ�صباب التافهة ليربر دخول البيت فيفقد 
ثقته بي، اأنا ما زلُت اأحاول ت�صليح �صورتي القدمية اأمامه ولي�س من 
هذا  اإىل  واأتردد  اأخاف  وملاذا  الآن،  �صيئ  فعل  باأي  اأقوم  اأن  الذكاء 
احلد؟ الرجل يح�صن ا�صتقبايل منذ اأن دخلت بيته، وقد يكون هذا هو 
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الوقت املنا�صب متاًما لطلبي، وبالتاأكيد جميئي مبا�صرًة اإليه �صيجعله 
اأوؤمن بنظرية اأن الأ�صياء التي  ي�صعر بجديتي ويقدرها. طيلة عمري 
تاأتي بغري ترتيب م�صبق اأف�صل كثرًيا من الأ�صياء التي ُيعد لرتتيبها، 

فلماذا ل اأطبق هذه النظرية على ما اأمر به الآن؟

قلُت بجدية بعد اأن فردُت قامتي وا�صًعا املن�صفة بجانبي:

- اأعلم اأن ما �صاأقوله من املمكن اأن يبدو غريًبا، واأن جميئي يف 
هذا الطق�س وبهذه الهيئة يبدو جنوًنا، لكنني اأرى اأن تفكريي 
يف هذا الأمر هو اأف�صل ما دار بخلدي يف الآونة الأخرية اإن مل 

يكن اأف�صل ما فكرُت به طيلة حياتي.

للم�صارحة  عزًما  منه  اأ�صتمد  �صدري  اإىل  الهواء  بع�س  �صحبُت 
بطلبي واأنا اأنظر اإىل ليلى وقد تعلقْت عيناها بي قائاًل:

- اأ�صتاذ �صالمة، اأنا اأتقدم اإليك لطلب يد ليلى.

• • •
ا بعد اأن تلقى لكمة قوية من يدي مبجرد اأن فتح  �صقط ه�صام اأر�صً

باب �صقته، قام وهو ي�صع يده على وجهه �صائاًل بفزع:

- ماذا حدث؟

قلُت بغ�صب:

اأنني  واأقنعتهما  برغبتي  واأخربتهما  اأبيها  واإىل  اإليها  ذهبَت   -
غري مالئم كما كنت حتاول اإقناعي، األي�س كذلك؟
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اأجاب وما زال على فزعه:

- تق�صد ليلى؟ ل مل اأخربها ب�صيء.

عال �صوتي بفعل الغ�صب اأكرث:

- كفى كذًبا.

تابعُت معاتًبا اإياه:

- ملاذا؟ كنت اأنت اأول من اأخربته، مل اأفعل معك اأي �صيء �صيئ 
وهكذا ترد اجلميل؟

قال راجًيا:

- �صدقني مل اأخربها باأي �صيء يا اأجمد.

قلُت منفعاًل:

- اأجمد! الآن �صرُت اأجمد! اأمل اأكن الزعيم قباًل؟

نظرُت اإليه با�صتحقار متابًعا:

اأكذبه طيلة  اأبي حمًقا يف كل ما �صعر به جتاهك، كنُت  - كان 
الوقت واأثق بك ل�صذاجتي.

�صهرُت �صبابتي بوجهه واأنا اأقول مهدًدا:

- احذر اأن اأرى وجهك ثانيًة لبقية حياتي واإل �صتندم كثرًيا.
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ان�صحبُت تارًكا ه�صام جال�ًصا على الأر�س غارًقا يف بحر مفاجاأته، 
طيب  �صعور  كل  معها  اآخذة  الكاذب  نفيه  دوامات  القاع  اإىل  ت�صحبه 

كنت اأكنه له يوًما ما.

• • •
ماذا عن الذكريات التي مل حتدث يوًما واإمنا اأُوجدناها يف عاملنا 
احلقيقة،  عن  متاًما  البعيدة  تفا�صيلها  بكل  غالية  وبقيت  اخلا�س، 
يوم اأن اأحببنا و�صارحنا وع�صنا ق�صة حب ملحمية �صادقة ا�صتنزفنا 
دفعنا  ما  حياتنا،  واقع  من  اأرواحنا  وقوت  م�صاعرنا  من  كثرًيا  فيها 
تخيالتنا  ذكريات  اأن  فنجد  النت�صار،  �صهولة  اإىل حماربتها ظانني 
تغلغلت داخلنا بعمق لن نقدر على الو�صول اإليه واأنها عزيزة، عزيزة 
�صتبقى  واأنها  اأبًدا  حتدث  لن  اأنها  اكت�صافنا  عند  توجعنا  كانت  واإن 
خادًما  ماردها  فيخرج  امل�صتحيل  بيد  ُيحك  حتى  امل�صباح  حبي�صة 

مطيًعا، ويكون اأول ما نطالب به هو حتقيقها.

يذكرين  �صيء  كل  عن  خالله  انقطعُت  حدث،  ما  على  �صهر  مر 
بليلى حماوًل ترميم وجع ناء قلبي بحمله، متجاهاًل ر�صائل وات�صالت 
اأ�صدقاء اجلل�صات حتى توقفوا عن املحاولة، كلما تذكرُت رف�س اأبيها 
املبهم جن عقلي، مل يو�صح ومل يف�صر، اكتفى فقط بجملة: »اأنت �صاب 
لن  اإليك  اأعتذر  ولكن  الرتباط بك،  يتمنني  الفتيات  جيد وكثري من 
اأ�صتطيع قبول طلبك«. حاولُت اأن اأفهم منه هل يوجد اأحد اآخر فاأجاب 
اأنه ن�صيه متاًما، هل  بالنفي، هل ملوقفي القدمي عالقة بهذا فاأجاب 
متالئمني!  غري  اأننا  يرى  لكنه  ل،  فاأجاب  اأخرى؟  اأ�صباب  اأي  يوجد 
فيه يف  رغبُت  الذي  الوحيد  ال�صيء  اأف�صد  النذل،  ه�صام  نف�س جملة 
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اإيل  حياتي بهذا القدر. الغريب هو موقف ليلى، ظلْت �صامتة تنظر 
بعني حزينة حزًنا مل اأ�صتطع اأن اأحدد نوعه، هل هو حزن ملوقف اأبيها 
اأم حزن �صفقة مما �صاأعانيه. زجرُت قلبي عن حماولت تربيره لها، 
كفى غباًء يا اأجمد، ل تتعلق بالأحبال الذائبة وتغرق نف�صك يف وهم 
حبها لك، كانت تعاملك باهتمام مثلك مثل اجلميع، مل متيزك باأي 
�صيء خمتلف وقلبك ف�صر هذا حًبا مما دفعك لالإقدام يف م�صاعرك 
اأكرث، ت�صبح امل�صاعر رائعة عذبة ونحن يف غمارها، ل تتجلى بق�صوتها 
اإل عند احلرمان منها بعد العطاء، اأن يظل ال�صعور عالًقا بذاكرتك 
ك�صعور خالب تود كل دقيقة اأن يقتحمك ويهز كيانك ب�صحره اأف�صل 
من اأن تنخدع بجمال بحره فُتقدم وتتعمق حتى الغرق ول جتد للنجاة 

�صبياًل.
اأو رمبا حدث هذا كله معي تكفرًيا لذنب لبنى، اأجترع من علقم 

نف�س الكاأ�س لأقدر ما مرت به.
- »�صيد اأجمد، �صيد معتز يجري ات�صاًل بك، هل اأجيب؟« قالتها 

�صو�صن.
- نعم.

جاء �صوت معتز:
- مرحًبا �صيد اأجمد، كيف حالك؟

- بخري، هل تقدم اأحد اآخر للوظيفة؟

- ل، مل يتقدم اأحد.
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- هل حدث �صيء؟

- ل، ولكن �صيد اأجمد ا�صمح يل واأرجو األ تت�صايق من كالمي، 
هكذا  تاأتينا؟  التي  احلفالت  كل  نرف�س  �صنظل  متى  اإىل 

�صتخ�صر ال�صركة �صمعتها.

بقدراته  موثوق  اأحد  يحل  اأي حفالت حتى  قبول  اأ�صتطيع  ل   -
مكان ه�صام.

قال راجًيا:

- �صيد اأجمد، هل اأت�صل به�صام واأطلب منه الرجوع اإىل ال�صر..

قاطعته غا�صًبا:

اأنا  - ل، ل تت�صل به، ثم ماذا تظن؟ هل تظن اأنه من تركنا؟ 
من ف�صلته.

قال يائ�ًصا:

- ح�صًنا، كما تريد.

اأعلم اأن ما يقوله معتز �صحيح، ه�صام عملة نادرة ي�صعب الو�صول 
على  كبري  ب�صكل  اأثرا  به  اأمر  ما  بجانب  ال�صركة  عن  وغيابه  ملثلها، 
ن�صاطها واأديا اإىل تدهور اأحوالها. اأًيا كان لن اأعيد ه�صام اأبًدا حتى 

اإن اأفل�صت ال�صركة.

• • •
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اأنا  اأول مرة تطلب اأن جنتمع للع�صاء مًعا، كنُت  - غريب، هذه 
من يرغب دوًما يف الجتماع معك.

ابت�صمُت له قائاًل:
باأمر  الن�صغال  دائم  كنُت  ولكني  اأبي،  يا  كذلك  اأنا  اأرغب   -
الأيام  هذه  حفالت  وجود  عدم  فر�صة  وا�صتغللُت  ال�صركة، 

واأ�صرعُت ملقابلتك.
ابت�صم من كالمي فتابعُت بنربة مل اأمتكن من اإخفاء احلزن بها:

الوحيد  اأنت  الأيام،  اإليك هذه  اأنني بحاجة  اأ�صعر  تعلم،  - هل 
الذي اأثق مبقدار حبه جتاهي.

افرت�س القلق مالمح اأبي وانتقل اإىل املقعد املجاور يل قائاًل:
اأنت  هل  يقلقني،  ما  بقدر  كالمك  ي�صعدين  ما  بقدر  اأجمد،   -

بخري؟
- نعم، ل تقلق، �صعرُت فقط اأنني اأريد قول هذا الكالم واأنني 
يجب اأن اأثق بحد�صك جتاه الأ�صخا�س يف ما بعد، اكت�صفت اأن 

حتذيرك يل جتاه ه�صام كان �صادًقا.
قال بنربة متوعدة:

-هل �صايقك؟ اأخربين فقط و�صرتى ماذا �صاأفعل معه.

قلُت نافًيا:

- ل، ل يا اأبي مل ي�صل الأمر لهذه الدرجة، كما اأنني ف�صلته من 
ال�صركة.



(83

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

-خرًيا فعلت.

عال رنني هاتف اأبي اخلا�س بال�صخ�صيات املهمة فاأجاب �صريًعا 
�صديقه  املت�صل  اأن  هام�س  ب�صوت  يخربين  مبالغة،  بحرارة  مرحًبا 
املكاملة  من  انتهى  حتى  الأمور  من  كثري  يف  تكلما  باملجل�س،  املقرب 

وتوجه اإيّل حمذًرا:

ت�صرفاتك،  وراقب  الأيام  هذه  جيًدا  احلذر  توَخ  اأجمد،   -
ل�صبط  مو�صعة  حملة  �صي�صن  املجل�س  اأن  يخربين  �صديقي 
)اخلالدين( وحما�صرتهم والقب�س على كل من ي�صتبه بهم، 

ا لتحذيري. وات�صل خ�صي�صً

اأوماأت له براأ�صي موافًقا يف ملل بعد اأن �صمعت هذه الن�صائح عدة 
مرات �صابقة وجميعها كانت بنف�س اللهجة اجلادة احلذرة.

تابع ب�صيق:

- كنت اأرغب يف زيارة والدتك قريًبا ولكن �صاأوؤجل هذا الأمر، 
اكت�صافهم  بعد  املدينة  باأطراف  البحث  يف  املجل�س  �صيتو�صع 
مبنطقة  لهم  مقًرا  )اخلالدين(  يتخذه  مهجوًرا  بيًتا  للتو 

)القدامي(.

مل اأكن اأهتم كثرًيا ملا يقوله اأبي، ولكن تيقظ ذهني فجاأة عندما 
ذكر ا�صم املنطقة، وبداأت بالربط بني كالمه واأحداث الفرتة ال�صابقة، 
ع�صرُت ذاكرتي لتذكر اليوم حتديًدا حتى تذكرته اأخرًيا، نظرُت اإىل 
نف�س  يطابق  احلا�صر  يومنا  فوجدُت  نحن،  يوم  باأي  ملعرفة  هاتفي 

اليوم، يوم الإثنني.



(84

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

قلُت لأبي واأنا اأت�صنع ال�صتغراب حتى ل يالحظ �صعوري الأ�صا�صي 
بالقلق:

ا�صتعارة  اأبي هل ميكنني  دراجتي،  مفتاح  اأ�صعُت  اأنني  يبدو   -
�صيارتك؟

- ح�صًنا �صاأو�صلك اإىل البيت بعد اأن ننتهي.

اأن  ويجب  مهًما  موعًدا  تذكرُت  اأكرث،  اجللو�س  اأ�صتطيع  لن   -
�صيارة  اأطلب  اأم  �صيارتك  ا�صتعارة  ميكنني  هل  الآن،  اأذهب 

اأجرة؟

- ل، خذ ال�صيارة و�صاأطلب اأنا �صيارة اأجرة.

التقطُت املفتاح وذهبُت اإىل ال�صيارة وانطلقت م�صرًعا متمنًيا األ 
يكون قد فات الأوان.

• • •
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)١٤(

)عرس(

اأن  اإليها، بعد  املارة  اأنظار  الأر�س �صرخة مميزة جذبْت  اأطلقت 
كبحُت جماح اإطارات ال�صيارة دفعة واحدة اأمام اإ�صارة مرور ُو�صعت 
هنا لختبار مدى �صربي باإظهار عداد ثوانيها املتحرك ببطء، توؤدي 
رايتي  اأمامها  رفعُت  ا�صتفزازي،  اإثارة  يف  وجه  اأكمل  على  مهمتها 
اأندفع  املوعد،  ليلة غري حمددة  ذات  بالتلف  اإياها  متوعًدا  البي�صاء 
وقفُت  بيتها،  اأمام  تنتظر  بعيد  من  ملحتها  هدفها،  تخطئ  ل  كطلقة 

اأمامها متاًما فاحًتا باب ال�صيارة قائاًل:

-ا�صعدي.

قالت وقد متلكتها الده�صة:

- ملاذا؟

- ا�صعدي.

- ملاذا؟ هل حدث �صيء؟

- �صاأ�صرح لِك.
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- ولكن لدي موعد الآن.

- اأعلم، لذلك اأتيت.

من  الرتدد  مينعها  وي�صرة  مينة  تنظر  وهي  احلرية  عليها  بدْت 
ال�صتجابة لطلبي، ح�صمُت اأمرها ب�صوت اآمر قائاًل:

- هيا.

اأطاعْت اأمري على م�ص�س ظهر يف كرثة نفثاتها وعقد يديها اأمام 
�صدرها بقوة، يتحا�صى ب�صرها املعلق بالنافذة النظر جتاهي.

فت�صُت يف ذاكرتي عن اأقرب مكان اآمن بعيًدا عن اأعني الكامريات 
اإليه  وانطلقُت  ال�صوء،  اأ�صدقاء  به  اأخربين  الإلكرتونية  والأنظمة 

م�صرًعا.

ت بالرد فقلت لها: رن هاتفها وهمَّ

- اأخربيه باإلغاء املوعد.

- هذا..

- اأعلم من هو، اأخربيه كما اأخربتك.

وقد  بقبقة ماء عينيها  اأ�صمع من خاللها  اإيل نظرة كدُت  نظرْت 
الغليان بِقدر الغ�صب، اعت�صرت الهاتف وهي تفعل ما  و�صل ملرحلة 

اأمرتها به قائلة بنفاد �صرب بعد اأن اأغلقت:

- اأخربته، األن ت�صرح ماذا يجري؟
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- اقرتبنا.

املدينة  جانب  على  مكان  اإىل  بعدها  و�صلنا  دقائق  ع�صر  م�صت 
اجلريية  ه�صبته  حافة  تطل  والإ�صاءة،  ال�صكان  من  خاٍل  املعمورة 
العالية على كثري من البيوت املرتا�صة بع�صها بجانب بع�س تتخللها 

الأ�صجار واأعمدة الإنارة.

املدى  اإىل  ناظًرا  احلافة  طرف  اإىل  متجًها  ال�صيارة  عن  ترجلُت 
الآخر  الن�صف  تاركًة  ن�صفه،  ال�صماء  التهمت  الذي  القمر  اأتاأمل 

لتقتات عليه يف الليايل القادمة الباقية من ال�صهر.

اأبي  لو �صمعه  بقوة غا�صبة جنم عنها �صوت  ال�صيارة  باب  دفعْت 
جلاء ودفننا حيني، قالت متوعدة:

- اأرجو اأن يكون الأمر ي�صتدعي كل هذا.

نظرُت اإليها قائاًل بهدوء:

- اإًذا اأنِت منهم.

قطبت حاجبيها م�صتغربة:

- ممن؟

- اخلالدين.

انب�صطت مالحمها من وقع ال�صدمة و�صخ�س ب�صرها، ازدردت 
على  ال�صيطرة  حتاول  وهي  وقالت  فجاأة،  يب�س  حلًقا  لرتوي  ريقها 

ح�صرجة اأملت ب�صوتها:
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- ما هذا الذي تقوله! من اأخربك بهذا اجلنون؟

- بيت خالة �صارة اأخربين.

- لكنه بيت خالة �صارة بالفعل.

- اأنا مل اأكّذب حتى توؤكدي الأمر.

ال�صنني  مئات  منذ  املتبعة  اخلطة  بتنفيذ  فبداأت  جملتي  اأربكتها 
لت�صتيت انتباهي قائلة:

- األهذه الدرجة حتاول النتقام مني واإل�صاق هذه التهمة بي؟

- اإن كنُت اأريد النتقام لأبلغُت عنِك مبا�صرًة دون املجيء اإليِك.

كادْت تنطق بكلمة اأخرى فوقفتها ناهًيا:

اأي  يدل على  ول  الغثيان  يثري  ب�صكل  تكذبني  اأنِت  ليلى كفى،   -
احرتافية يف الأداء، كفى رجاًء.

تناولُت  اأمرها،  حقيقة  لك�صف  م�صت�صلمة  ب�صيق  ب�صرها  اأبعدْت 
ذاهلة  جتاهي  فنظرْت  مق�صود  لهدف  اأ�صعلتها  جيبي  من  �صيجارة 

ت�صاأل متعجبة:

- ولكن، ال�صجائر حمرمة، كيف..

قاطعُت حريتها:

- اأتذكرها لأين مثلك متاًما، مل مُتَح ذاكرتي، الختالف الوحيد 
بيننا اأن لديِك مناعة من الفريو�س اأما اأنا فلم اأتعر�س له.
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م�صت مالحمها اإ�صراقة �صعادة ل اأعلم �صببها احلقيقي، هل هي 
�صعادة النتماء باكت�صاف اأي اأحد ي�صبهك بتلك املدينة ال�صائعة، اأم 
�صعادة تتعلق مبكانتي لديها. اقرتبُت منها اأكرث �صائاًل بلهجة معاتبة:

- ملاذا؟ اأنا ما عهدت عليِك غري احلكمة، ملاذا تورطني نف�صِك 
بهذا الأمر؟

تعجبْت ب�صيق قائلة:
- اأُورط نف�صي!

انتهزُت الفر�صة واتخذُت و�صعية املعلم النا�صح قائاًل بحزم:
- نعم تورطني نف�صِك يف ما ل قيمة له، معذرة ولكن ما الذي فعله 
الوقت  اأنهم نغ�صوا علينا معي�صتنا، طيلة  )اخلالدين( �صوى 
ن�صعر بالذعر خمافة اأن ُيك�صف اأمرنا ب�صببكم، كانت حياتنا 
دمنا  ما  مطمئنني  نعي�س  ظهوركم،  قبل  كثرًيا  واأف�صل  اأي�صر 
حققتموها  التي  ال�صتفادة  وجه  ما  باخلفاء،  �صيء  كل  نفعل 
بيوتنا بذريعة  واقتحم  واقتحمنا  اأثرمت غ�صب املجل�س  بعدما 
بهذا  يعي�س حياته  ملاذا �صخ�س مثلي  الأهايل منكم؟  حماية 
على  اأقدر  ل  الأمور  اأب�صط  اإليكم؟  من�صم  غري  واأنا  ال�صكل 
فعلها داخل �صقتي، حتى هذه ل اأ�صتطيع اأن اأتناولها اإل داخل 

املرحا�س.
ختمُت جملتي باإلقاء ال�صيجارة بعيًدا بغ�صب بعد اأن اأدْت مهمتها، 
اأبي  ب�صبب  باخلوف  املليئة  حياتي  �صكل  متذكًرا  بال�صيق  �صاعًرا 
الآن منذ  لها  ي�صعني قوله  الدائمة وكثرًيا مما ع�صته ول  وحتذيراته 

اأن اأعلنوا عن اأنف�صهم.
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قالْت ب�صخرية لذعة:

واأف�صدنا  �صفوك  وعكرنا  جتراأنا  كيف  للغاية.  �صيئون  نحن   -
متعتك اإىل هذه الدرجة؟

وقبل اأن اأُبدي اأي ردة فعل جتاه �صخريتها تابعْت بغ�صب جارف:

ذكرياتنا،  عاداتنا،  هويتنا،  علمنا،  تاريخنا،  ديننا،  حُمي   -
ا�صتباحوا عقولنا مبطامعهم وطم�صوا ب�صريتنا واأنت ل ي�صغل 
بالك �صوى �صيجارتك! كيف ل تقدر حجم الكارثة التي حلت 
بنا! كيف تنظر اإىل جرميتهم بهذه التفاهة! تنظر اإلينا على 
اأننا �صبب البالء وتغ�س الطرف عما فعلوه، و�صعنا حياتنا يف 
باأنف�صهم  ُيقب�س على عدد منا م�صحني  خطر دائم، كل يوم 
من اأجل هدف حملناه على عاتقنا موؤمنني به، وتاأتي اأنت الآن 

وت�صفه من كل ما نقوم به!

�صمتْت برهة وقالت بعد اأن اأطلقْت زفرة حتمل كثرًيا من الأ�صى:

- اأ�صمع اأحاديث مثل حديثك هذا طيلة الوقت من اأهل بالدنا 
تفاجاأت  لكن  ف�صادنا،  بها ومدى  اأحلقناه  الذي  عن اخلراب 
اأحد ما زال  اأن يخرج من  اأن يخرج منك ومفاجاأتي الكربى 
حمتفًظا بذاكرته، ومن املفرت�س اأن يح�صن تقدير ما ميتلكه 
ويفقده النا�س من حوله. على كل حال نحن م�صتمرون يف ما 
اإليه، وبعد عدة �صنوات من الآن  نفعله حتى نحقق ما نطمح 
يا  باخلري  �صتتذكرنا  اأريحية  بكل  �صيجارتك  تتناول  عندما 

�صيد اأجمد.
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الذي  غري  اآخر  ا  �صخ�صً كان  اأمامي،  تتحدث  التي  ليلى  تكن  مل 
اعتدُت هدوءه وابت�صامته الدائمة، نطقت بغ�صب مل يكن وليد اللحظة 
بل غ�صًبا تاأ�صل بداخلها منذ زمن، غ�صًبا مل يج�صده ل�صانها فقط بل 
ج�صدته جميع مالحمها، غ�صًبا ممزوًجا بوجع واأمل وحزن وقهر متثل 
عائًدا  م�صرًعا  فهربُت  روؤيتها  قلبي  يتحمل  بعينيها مل  ملعْت  دمعة  يف 

اإىل ال�صيارة.

• • •
نخ�صى  العودة،  طريق  طيلة  ال�صمت  يلفنا  بيتها  اأمام  و�صلنا 
التحدث باأي كلمات قد تنكاأ مزيًدا من اجلراح. قلُت ناظًرا اإىل عجلة 

القيادة:

- ل تذهبوا اإىل هناك ثانيًة، اكت�صفوا هذا املكان.

قالت م�صتغربة:

- كيف عرفت؟

- ل يهم كيف، املهم األ تذهبوا ثانيًة.

اأوماأت براأ�صها وهمْت بالنزول فوقفتها:

- ليلى.

ا�صتجابت لندائي دون اأن تتكلم فنظرُت اإليها �صائاًل:

- هل رف�صتما طلبي لهذا ال�صبب؟



(92

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا وا�صًحا ل�صوؤايل، تابعتها  ندْت من عينيها نظرة �صفقة مل حتمل ردًّ
قائلة وهي تهم بالنزول:

- ُت�صبح على خري يا اأجمد.

نزلْت من ال�صيارة بعد اأن تركتني اأتخبط بني جدران احلرية بعدم 
اإجابتها، اأحاول األ اأف�صد طرب قلبي لروؤيتها بكرثة التفكري، انطلقُت 
وكلي ثقة بتحقيق دعوتها اأن اأ�صبح على خري، ف�صباح يوم �صبقته ليلة 

جمعتني بها بالتاأكيد �صيكون بخري، بخري جًدا.

• • •
تطلعُت اإىل مراآة امل�صعد واأنا اأحاول اإقناع بع�س ال�صعريات النافرة 
م�صتح�صرات  عجزْت  اأن  بعد  الباقية،  مثل  بالنوم  راأ�صي  جانب  من 
العناية بال�صعر عن تروي�صها وظلْت حمتفظة مببداأها بعدم الجنراف 
مع التيار، تركتها م�صت�صلًما للف�صل كالعادة منذ بدء حماولتي معها 

منذ �صنني.

اأعدُت �صبط هندام بذلتي ال�صوداء حديثة ال�صراء، اأُخفي باأناقتها 
قلًبا اهرتاأ بعد اأن بالغت احلياة يف اإن�صاجه وقذفْت به ل�صوء مذاقه 

ومل يعد وجبة �صاحلة لإ�صباع خواء روح جائعة لل�صكن.

و�صلُت اإىل الطابق ال�صابع حيث تقبع قاعة عر�س ه�صام، دعاين 
هذا  جتنب  اأظنه  يحدثني،  ومل  يل  تركها  ن�صية  بر�صالة  زفافه  اإىل 
الأمر بعد علمه مبعرفتي حلقيقته، بالتاأكيد نقلت ليلى ما حدث يومها 
اإليهم جميًعا. ل اأدري كيف جنح يف اإخفاء الأمر لهذه الدرجة طيلة 
اأبي املتكررة  فرتة عمله معي. ابت�صمُت �صاخًرا واأنا اأتذكر حتذيرات 
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احتفاظي  يالحظ  ورمبا  كثرًيا  يراين  فهو  اأمامه،  جيًدا  بالنتباه 
فعلته  ما  اإزاء  ال�صديد  باخلجل  اأ�صعر  عني،  املجل�س  ويبلغ  بذاكرتي 
معه، مل يكن هو ال�صبب كما اتهمته، كنُت اأرى ال�صدق يف عينيه حينها 
بات�صال  نف�صي حتى عناء العتذار  اأُكلف  اأعماين، مل  الغ�صب  ولكن 
�صاأزوره  دعاين،  ذلك  ومع  كرامته،  ويرد  الظلم  عنه  يدفع  �صغري 

ا يف بيته لالعتذار اإليه ب�صكل يليق مبكانته عندي. خ�صي�صً

كانت القاعة ت�صج باأ�صوات احلا�صرين ي�صلون اأنف�صهم باحلديث 
يتخذ  الأعني  عن  بعيدة  طاولة  اإىل  ركنُت  العرو�صني،  و�صول  حلني 
الفراغ من مقاعدها الأربعة جمل�ًصا، ملحُت ليلى واأبيها يجل�صان على 
طاولة باملنت�صف فنحيُت ب�صري بعيًدا متظاهًرا بالن�صغال يف البحث 

عن مكان للجلو�س.

لباب  والتوجه  بالقيام  الأ�صخا�س  بع�س  بعدها  بداأ  دقائق  مرت 
القاعة مع حدوث �صجة فهمُت من خاللها و�صولهما، دلفا اإىل القاعة 
وا�صتقرا على اأريكة فخمة باملنت�صف و�صط حفاوة وترحيب ومباركات 
اجلميع، كانت ال�صعادة املرت�صمة على وجه ه�صام و�صارة كفيلة باإ�صعاد 
كاملتعلق بطوق جناة  بيدها  يده  ي�صبك  تلقائًيا،  اإليهما  ينظر  كل من 
وجده و�صط غرقه، ينظر اإليها نا�صًيا من حوله بنظرات ُتطمئن قلبه 
باأن ما يعي�صه الآن واقع. كانت ليلى مالزمة ل�صارة منذ دخولها للقاعة 
ت�صاعدها بحمل ف�صتانها واإجال�صها والإ�صراع اإليها اإن فقط اأ�صارت، 
حتوم حولهما بروح حمبة وت�صورهما با�صتمرار لُتخلد حلظات متر 
�صريًعا ولن تعود. ل اأعلم هل درُت بخلدها ولو لثانية وراأتني مبو�صع 

ه�صام كما اأراها اأنا طيلة الوقت مبو�صع �صارة؟
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باملفاجاأة  ملحني ه�صام من و�صط اجلمع فاختلطت �صعادة وجهه 
اأنكر  اأنه مل يكن يتوقع ح�صوري ول  وحياين بيده م�صرًعا، كان جلًيا 
اإليهما  متجًها  مكاين  من  قمُت  بروؤيتي،  فرحته  ب�صدق  �صعرُت  اأنني 
مبارًكا له هو و�صارة متمنًيا لهما حياة مليئة بال�صعادة واحلبور، تقابل 
وجهانا فاألقيُت عليها حتية عابرة مل تبادلني مبثلها، بل فا�صْت باأكرث 
اإىل الأ�صتاذ �صالمة فبداأ بالتحرك  اأ�صارت  اأ�صعدين،  واأبدْت ترحيًبا 
بكر�صيه فاأ�صرعُت اأنا اإليه، انحنيت ملقًيا ال�صالم فهم�س باأذين قائاًل:

- ن�صكرك على تنبيهك لنا.

رددُت �صكره بابت�صامة جماملة راجًعا اإىل طاولتي بعد ا�صتئذانه، 
ا منهم، الآن �صاروا ه�صام و�صارة وليلى واأبيها،  الأ�صتاذ �صالمة اأي�صً

ُترى كم عددهم بهذه القاعة؟ اأم اأن جميعهم من )اخلالدين(؟

فهمُت �صر املعاملة اللطيفة من ِقبل ليلى ووالدها، وذلك تقديًرا 
اأنني قمُت بهذا من باب املروءة،  اأبوها  منهما ملا فعلته، رمبا يتخيل 
وحقيقة الأمر اأن جمرد تخيل اإ�صابة ليلى باأذى حينها كاد ي�صيبني 
اإ�صارة  لك�صر  اأبي  لتعنيف  احتمايل  مدى  حًقا  ُيقّدر  هل  باجلنون، 
الغرامة  دفع  وحّملني  ب�صيارته  هذا  فعلُت  اأنني  والأدهى  مرورية؟ 
كاملة. بالتاأكيد ل ُيقدر، لو قّدر هذا لزوجني ابنته حاًل و�صار العر�س 

عر�صني.

جاء الوقت املحبب للجميع باأي زفاف، وقت الطعام، بداأت تفرت�س 
الطاولت بالأطعمة وقطع كعك العرو�صني مع امل�صروبات الباردة، وما 
فا�صل  باأخذ  �صحكاتهم  و�صط  الطعام  بتناول  احلا�صرون  هم  اإن 
نتيجة  بالعرو�صني حتى �صدر �صوت عاٍل  بعده الحتفال  يبداأ  ق�صري 
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دفع باب القاعة بقوة اأفزعنا، دخلوا بزيهم الأ�صود وهيئاتهم الكئيبة 
اإىل  املجل�س  قوات  زبانية  نظر  بتجهم  العر�س،  لأجواء  املالئمة  غري 
ب�صوت  اأحدهم  يقول  فرحتهم،  باإتالف  م�صتمتعني  اجلميع  وجوه 

اأج�س:

- اأين املدعو ه�صام مراد علي؟

ما  خ�صية  ال�صمت  ملتزمني  احلا�صرين  بني  يعثى  القلق  بداأ 
�صيحدث اإن اأجابوا، ب�صوت اأعنف اأعاد �صوؤاله ثانيًة ومل يلَق جواًبا، 

فاأ�صدر عقابه قائاًل:

- جميع من يف القاعة رهن الحتجاز حتى نتحقق من هوياتكم.

قام ه�صام من جوار �صارة التي جت�صد الرعب بعينيها قائاًل:

- اأنا ه�صام مراد.

اجته اإليه قائاًل ب�صرامة:

- تف�صل معنا، اأنت رهن العتقال.

ابتلع ه�صام ريقه بعد اأن األقى نظرة على �صارة التي ت�صبثت بيده 
كطفل �صغري �صائاًل:

- والتهمة؟

اأجاب ب�صرامة اأكرث:

- واحد من )اخلالدين(.
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وال�صعادة  البهجة  معامل  جميع  باإف�صاد  كفيلة  اجلملة  هذه  كانت 
التي كانت تغمر املكان واحلا�صرين منذ دقيقة واحدة.

الذي  الأمر  باأن  البع�س  ِقبل  من  التفاو�س  اأو  النقا�س  يقبلوا  مل 
بحوزتهم خاطئ بالتاأكيد، واأن يرجعوا للتاأكد ويرتكوا العري�س لُيكمل 
ليلته، اقتادوا ه�صام معهم �صاحبني الهواء من القاعة تاركني اجلميع 
يف حالة من ال�صدمة من انقالب احلال واحلزن على ه�صام، �صارعُت 
من  اإنقاذه  يف  تنجح  قد  واحدة  طريقة  اأمامي  تلوح  بهم  باللحاق 
براثنهم، متجًها اإىل اخلارج وما زال �صوت �صارة عالًقا باأذين وهي 

تنتحب وت�صرخ با�صم ه�صام.

• • •
اآثار  اأمام باب بيته وما زالت  اأبي عندما راآين  احتل الفزع عيَني 
النوم باقية على وجهه وقد اأيقظته �صدة طرقاتي �صائاًل بخوف �صديد:

- ماذا حدث؟ هل اأ�صابك مكروه؟
- ل اطمئن، ولكني اأحتاج اإليك يف اأمر عاجل ل يحتمل التاأخري.

فتح الباب اأكرث لأدخل، فقلت ناهًيا:
- ل، لي�س هنا، بل يف ال�صيارة.

انتعل اأبي خًفا منزلًيا واجته م�صرًعا معي نحو ال�صيارة، جل�صنا بها 
وبداأُت حديثي مبا�صرًة:

- اآ�صف مل اأ�صتطع اأن اأحدثك بالهاتف اأو باملنزل حتى ل ي�صمع 
النظام الإلكرتوين.

قال متعجاًل:
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- ماذا حدث؟ اأخربين، اأنا يف غاية القلق.
- ه�صام.

- ماذا فعل؟ هل اآذاك؟
- ل ل، ه�صام ُقب�س عليه اليوم يف اأثناء زفافه.

- وما عالقتك اأنت؟ اأمل تخربين باأن �صلتك به انقطعت؟
اأنني كنُت خمطًئا يف هذا والتب�س علّي  - بلى، ولكني اكت�صفُت 
اأنني اأحتاج  اأبي، املهم الآن  الأمر، �صاأ�صرح لك يف ما بعد يا 

اإىل �صديقك املقرب يف املجل�س.
جتعد ما بني حاجبيه م�صتغرًبا وهو يقول:

- ملاذا؟
- ه�صام ُقب�س عليه بتهمة )اخلالدين(.

دم اأبي من جملتي كاأنني نطقُت مب�صيبة كربى، قال وهو ي�صعر  �صُ
بزهو ل�صدق اإح�صا�صه:

- مل اأ�صعر بالراحة جتاهه حلظة، �صدق حد�صي به، من اجليد 
يعمل  كان  اأنه  يكت�صفوا  األ  اأرجو  �صريًعا.  عليه  قب�صوا  اأنهم 

لديك يوًما ما.
قلُت منده�ًصا من تغيريه م�صار الأمر بهذا الجتاه:

- اأبي، جئُت اإليك لتت�صل ب�صديقك وي�صاعدين باإخراجه.

قال بغ�صب وعيناه تطلقان �صرًرا:
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- هل جننت؟ يف الوقت الذي اأرجو فيه عدم معرفة �صداقتكما 
واأت�صفع  بل  ال�صيء،  هذا  لأثبت  الت�صال  مني  اأنت  تريد 

خلروجه؟
قلُت راجًيا:

�صيًئا  منك  اأطلب  ولن  اخلدمة  هذه  اإيّل  اأ�صِد  اأرجوك،  اأبي،   -
لبقية حياتي.

قال �صارًما:
- اأجمد، تهمة )اخلالدين( ل تهاون معها واأنت تعلم هذا جيًدا، 
تهمة  له،  �صيء  فعل  ي�صتطيع  لن  �صديقي  حادثُت  واإن  حتى 

)اخلالدين( خط اأحمر.
اأكملُت بنف�س رجائي:

- ح�صًنا، دعهم ي�صجنونه ولكن دون اأن يطبقوا عليه حد العقوبة 
باقتالع ذاكرته، اأرجوك حاول.

قال متجهًما:
- �صاأحاول ولكن ل اأعدك ب�صيء.

رغم �صدة عبو�س وجهه وهو يقولها فاإن كلماته اأ�صعلت جذوة الأمل 
اإىل  ورجوعه  ه�صام  خروج  مبخيلتي  ر�صم  اأمل  جديد،  من  قلبي  يف 
�صارة واإعادة زفافهما مرة اأخرى واحتفاظهما بب�صمتهما العذبة لآخر 

عمريهما مًعا.

• • •
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اأ�صعر به جيًدا منذ ما  قابلتني ليلى بعينني حتمالن حزًنا عميًقا 
حدث، قلُت مف�صًرا �صبب جميئي لبيتهم:

اإىل هنا، لذلك  اأنِك لن ترتكي �صارة و�صتاأتني بها  اأعلم  -كنت 
اأتيُت لالطمئنان عليها.

- لالأ�صف حالتها �صيئة للغاية، هي بالداخل تف�صل.

وجلُت اإىل ال�صالة التي حتطم فيها قلبي قباًل وقادتني اإىل غرفة 
كان يجل�س بها الأ�صتاذ �صالمة اأمام �صارة الغارق وجهها بالدموع، وما 
اأن راأتني حتى اندفعْت جتاهي م�صرعة تلكم �صدري ب�صربات ن�صائية 

�صعيفة وهي ت�صرخ:

-اأنت من اأبلغت عنه، األي�س كذلك؟ حقري حقري.

حجبتها ليلى عني �صريًعا واأبعدتها وهي حتاول تهدئتها فاأكملْت:

- روى يل اآخر موقف بينكما وماذا فعلت معه، متاأكدة اأنك اأنت 
من اأبلغت املجل�س.

نهاها �صوت الأ�صتاذ �صالمة الرزين قائاًل:

- �صارة اهدئي، اأجمد مل يفعل هذا، لو اأبلغ لُقب�س علينا جميًعا 
وكان يف يده فعل هذا من قبل لكنه اأنقذنا.

�صمْت برهة تنهد خاللها ثم تابع:

وا به�صام منذ اأ�صهر ب�صبب  -اأجريت ات�صالتي وعلمُت اأنهم �صكُّ
بالغ قام به واحد من جريانه دعاه ملنا�صبة تخ�صه، ويف اأثناء 
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من  تاريخية  معلومة  ذكر  ال�صيوف  اأحد  مع  ه�صام  حديث 
املفرت�س اأنها حُميت، بعد البالغ �صلطوا عليه جا�صو�ًصا اأوهمه 
اأنه حمتفظ بذاكرته ويريد الن�صمام اإلينا، وبحما�صة ه�صام 
املعتادة لالأ�صف رحب به واأخربين بهذا ذات مرة، وملا اأعطاين 
ا�صمه علمت من م�صادري اأنه من �صمن من حُميت ذاكرتهم، 
فحذرته منه ون�صحته بالبتعاد عنه وعمل بن�صيحتي، وظلت 
الأمور جيدة ملدة اأربعة اأ�صهر توهمنا خاللها اأنه رمبا حدث 
�صي�صددون  اأنهم  اأدِر  مل  حجمه،  من  اأكرب  اأعطيناه  عابر 

�صربتهم الليلة بهذا ال�صكل.

انهارت �صارة اأكرث يف البكاء بعد ما انتهى من جملته، فتابع باأ�صف:

تقدير  يف  اأخطاأت  من  اأنا  ابنتي،  يا  ت�صاحميني  اأن  اأرجوِك   -
الأمور، املهم اأن تختفي عن الأنظار الآن، بالتاأكيد هم ي�صكون 
هذه  حتى  ننتظر  ولن  �صدك،  دليل  لديهم  لي�س  ولكن  بِك 
اللحظة، لن اأقوى على فقد اثنني من اأبنائي، يكفي ما بي من 

حزن على ه�صام.

باإ�صارة  ليلى  اإىل  م�صح عربة ا�صرت�صلْت �صريًعا من عينيه م�صرًيا 
فهمتها فاأخذت �صارة لغرفة ثانية، قال:

- اأعتذر عن فعل �صارة، هي يف حالة انهيار من وقتها ول تعرف 
ماذا تفعل.

قلت �صريًعا:
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- اأتفهم ما ت�صعر به متاًما ول اأحتاج اإىل اعتذار، ه�صام مل يكن 
اأ�صعر  اأنا  كنُت  واإن  اأكرث من ذلك،  بل  ب�صركتي  جمرد عامل 

بهذا احلزن فهي بالتاأكيد متر باأ�صعافه.

اأوماأ براأ�صه موؤكًدا كالمي، ا�صتاأذنُت ذاهًبا بعد اأن لذ بال�صمت 
من  ت�صتحي  بعربات  طرده  يريد  �صدره  ب�صاحة  ال�صيق  هبط  وقد 
لكن  املحاولة  عن  اأبي  بكالم  قلبه  اأطمئن  اأن  وددُت  اأمامي،  الظهور 
ذهني  من  اخلاطر  هذا  طردُت  ف�صلها،  من  خويف  لعله  منعني  �صيًئا 
اأبي متمنًيا من  اآمايل مبحاولة  يوؤملني، علقُت  �صريًعا، فمجرد تخيله 

كل قلبي اأن تكلل بالنجاح.

• • •
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)١٥(

)الزوال(

مل تقَو قدماي على حمل الثقل الذي ُقذف يف قلبي فجاأة فا�صتندُت 
اإىل ال�صيارة، حماوًل ت�صديق ما �صمعته اأذناي �صائاًل:

- بهذه ال�صرعة؟

- اأخربتك اأن تهمة )اخلالدين( خط اأحمر يا اأجمد.

نفذوا  ملاذا  اأيام،  خم�صة  اعتقاله  على  مير  مل  ولكن  ولكن،   -
العقوبة بهذه ال�صرعة؟ رمبا كان بريًئا.

اإخبارهم  اإ�صراره على عدم  بجانب  قوية  كانت  الأدلة �صده   -
باأي معلومات قد تفيدهم يف القب�س على البقية.

ظللُت �صامًتا وما زال عقلي يحاول ت�صديق ما حدث مع ه�صام، 
الآن؟  اأيام قليلة كيف كانت وكيف �صارت  اأفكر يف �صكل حياته منذ 

اقرتب اأبي مني قائاًل بعطف:

اإىل  يذهب  تعلم من  وكما  الزوال،  �صجن  اإىل  �صرُيحل  اليوم   -
باملجل�س يف  �صديقي  ثانيًة، جنحُت من خالل  ُيرى  ل  هناك 
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اإن كنت  ترتيب مقابلة بينكما ملدة خم�س دقائق قبل ذهابه، 
ترغب يف روؤيته.

مقابلة  فر�صة  لك  اأُتيحت  اإن  بالتاأكيد  موافًقا،  براأ�صي  له  اأوماأُت 
عزيز لديك قبل ذهابه اإىل الأبد �صت�صرع باملوافقة واإن كانت خم�س 

دقائق، خم�س دقائق هي الباقية يف عالقتكما والأهم بالن�صبة اإليك.

• • •
اجلديد  العهد  �صوؤون  اإدارة  ملجل�س  الر�صمي  امل�صفى  اأمام  توقفنا 
اخلا�س بامل�صجونني، مل اأكن اأعلم اأن هذا هو املكان الذي جترى به 
العمليات للخالدين، ترجلنا من ال�صيارة واجتهنا اإىل البوابة، وما اإن 
حتدث اأبي اإىل فرد الأمن اجلال�س عليها حتى فتح لنا دفتيها ُمرحًبا. 
كانت املباين نا�صعة البيا�س حماطة باخل�صرة من كل ناحية تنبعث 
رائحة عطر مميزة من الأركان ُت�صعرك بالهدوء وال�صرتخاء، اجتهنا 
دخلناه  امل�صفى،  م�صاحة  من  مهمل  جزء  يف  بعيًدا  �ُصيد  مبنى  اإىل 
واحدة  اأمام  ُو�صع  غرف  اأربع  من  املكون  الثالث  الدور  اإىل  و�صعدنا 
منها فرد اأمن، توجه اإليه اأبي وحدثه بكلمات مل اأ�صمعها ثم اأ�صار يل 

بالدخول، موؤكًدا على اأن مدة املقابلة خم�س دقائق فقط.

وجلُت الغرفة و�صعور النقبا�س ل ينفك عن قلبي وي�صحقه ببطء، 
ا جال�ًصا على ال�صرير يرتدي مالب�س بي�صاء ل يحرك  وجدُت �صخ�صً
اأدقق  اأمامه  وجل�صُت  مقعًدا  �صحبُت  زمن،  منذ  ب  �صُ كتمثال  �صاكًنا 

النظر يف مالحمه حتى اأتاأكد اأن هذا ال�صخ�س هو ه�صام نف�صه!
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تدىل راأ�صه اإىل جانبه الأمين بحبل م�صنقة وهمي ُعلق به، يتوارى 
ُحلق  اأن  بعد  اأُجريت  اإثر جراحة  جزء منه حتت ل�صق طبي �صميك 
نقطة  اإىل  ينظر  با�صت�صالم،  بجانبه  م�صرتخيتني  ذراعاه  �صعره، 
بالأر�س ل يتحرك عنها بعني �صاجية انطفاأت ملعتها، قلُت مقرتًبا منه 

اأكرث:

- ه�صام، ه�صام، هذا اأنا اأجمد.

للحياة،  الفاقدة  مالحمه  على  فعل  ردة  اأي  جلملتي  يظهر  مل 
اأم�صكت يده بني يَدي �صاغًطا عليها بحنو:

- �صارة تفتقدك كثرًيا، �صارة يا ه�صام.

يجل�س  الذي  ال�صرير  �صيء عن  يختلف يف  ل  كجماد  هو  كما  ظل 
عليه �صوى اأنه يتنف�س.

هززُت كتفيه برفق واأنا ما زلُت على ندائي له، فرفع عينيه بانك�صار 
جتاهي ثم عاد بهما اإىل مو�صعهما ال�صابق، توقفُت بعد اأن يئ�صُت من 
حماولتي املخفقة من الأ�صا�س، و�صعُت راأ�صي على رجليه واأخذُت يف 
البكاء، بكيُت بحرقة كما مل اأبِك من قبل، العجز ُي�صرم ناًرا بال�صدر 

تبقى م�صتعلة ل تهداأ اأبًدا مهما بذلت من دمع لإخمادها.

دخل اأبي خمرًبا اإياي بانتهاء الزيارة، تفاجاأ بروؤية دموع مل يرها 
على وجهي اإل مرات قليلة بال�صغر، اأخذين من يدي واجتهنا عائدين 
وهيئته  ه�صام  �صوى  �صيء  اأي  تب�صران  عيناي  تكن  ال�صيارة، مل  اإىل 
وما حدث له. جل�صُت بال�صيارة �صامًتا اأ�صند راأ�صي اإىل زجاج النافذة 
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يائ�ًصا من حياة هذه البالد كارًها لها، وقد قيد العتذار املتاأخر له�صام 
رقبتي بدين لن ينفك عني طيلة حياتي. قال اأبي مقاطًعا �صمتي:

- لو اأعلم اأن هذا اللقاء �صيوؤثر عليك بهذا ال�صكل ملا �صعيت له.

قلُت با�صتهزاء �صاخًرا:

- �صعيت؟

قال بنربة غا�صبة من ا�صتهزائي:

تلومني  ثم  امل�صتحيل  مني  تطلب  مني!  غ�صبك  �صر  اأفهم  ل   -
لعدم تنفيذه.

قلُت بياأ�س:

- ل�صت غا�صًبا ول األوم، مل تعد لأي �صيء اأهمية.

قال متعجًبا:

- كل هذا من اأجل ه�صام؟ من يراك واأنت تتحدث عنه من قبل 
ل يراك الآن.

قلُت بغ�صب وقد اأثار الوجع بداخلي:

- واإن فعل اأي �صيء جتاهي هل كنت تظنني �صاأ�صعر بالفرح ملا 
حدث له مثلما ي�صعد اجلميع هنا بتنفيذ العقوبة على اأحد من 

)اخلالدين(؟

تابعُت واأنا اأنظر حويل:
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�صوى  �صعور  باأي  تتمتع  ل  اآلت  اإل  به  تعي�س  ل  -بلد غبي ظامل 
ال�صادية.

- اأنت تقول هذا لأنك ل�صت مثلهم، لو كنت مثلهم لفرحت معهم 
باإزاحة �صخ�س ي�صكل خطًرا عليك.

قلُت حمدًقا فيه وما زلُت على غ�صبي:

�صرق؟  حيواتهم؟  على  خطًرا  وُي�صكل  فعله  الذي  ما  خطر؟   -
قتل؟ ذنبه الوحيد اأنه اأح�س بجرم ما ُفعل بهذه البالد وحمل 
اأجل  اأهلها على عاتقه، �صحى بنف�صه من  هم ق�صية رد حق 

من ل ي�صتحقون.

�صغط اأبي مكابح ال�صيارة ب�صدة فاأحدثت �صوًتا عالًيا. قال بتوج�س 
بعد اأن توقفت:

- اأجمد، ما هذه ال�صيغة؟ منذ متى واأنت تتكلم عن الق�صايا؟ 
براأ�صك  لعب  هل  �صارحني،  الأيام؟  هذه  تتحدث  من  مع 

�صديقك هذا قبل القب�س عليه؟

قلُت بثقة موؤكًدا حتى ل ي�صك باأي �صيء:

- ل مل يتحدث باأي �صيء ول اأحتدث مع اأحد.

- ح�صًنا، �صاأ�صدقك لأين اأثق بك.

ثم تابع حمذًرا بلهجة حادة:
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به،  تفكر  ثانيًة ول حتى  الكالم  بهذا  تتحدث  اأن  اإياك  ولكن   -
حتت  الآن  اأنك  �صاأراعي  ب�صديقك،  ُفعل  ما  بعينيك  راأيت 
مرة  كررته  اإن  ولكن  حوارك،  عن  و�صاأتغا�صى  روؤيته  �صغط 

اأخرى..

قاطعته:

- ل داعي للتهديدات يا اأبي، كان جمرد حديث عابر من �صجون 
وتذهب  وقتها  �صتاأخذ  ال�صكل،  بهذا  ه�صام  لروؤية  اأ�صابتني 
باأي �صيء  واإن فكرت  اأخون ثقتك  لن  اأتت، اطمئن  من حيث 

بالتاأكيد ف�صتكون اأنت اأول من اأفكر يف الذهاب اإليه.

قال وهو يربُت على كتفي:

- ل �صك لدي يف ذلك، طيلة عمري مل يكن يل اأ�صدقاء ومنذ 
اأن ُولدت �صرت اأنت �صديقي الوحيد، واأرجو اأن اأكون كذلك 

بالن�صبة اإليك.

قلُت بثقة:

- بالتاأكيد.

انطلق بال�صيارة بعد اأن اطماأن لكالمي وطماأنته اأكرث بفتح حوارات 
خمتلفة ملوا�صيع عدة، متجنًبا احلديث عن ه�صام وم�صاعري جتاه ما 
بابت�صامة  اإياه  مودًعا  بها  اأقطن  التي  البناية  اأمام  اأنزلني  له.  حدث 
اأبي  �صيًئا،  عنه  يعلم  األ  قررُت  ب�صدري  تاأجج  لظى  وراءها  حتجب 
احلل  اأنه  مقتنًعا  بتيهه  را�صًيا  اأبًدا  منها  يخرج  لن  مبتاهة  ُح�صر 
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ال�صنوات  يف  ذلك  بفعل  وجنح  معه،  �صحبي  ويريد  والأ�صلم  الأف�صل 
دفتها  �صيتوىل  اأنا من  ه�صام فال، حياتي  روؤية  بعد  اأما من  الفائتة، 

قاطًعا على نف�صي عهد اإكمال م�صريته والأخذ بثاأره.

• • •
تبادلت ليلى والأ�صتاذ �صالمة نظرات احلرية والرتدد يف ما بينهما 

بعدما اأبلغتهما برغبتي، قال والدها حا�صًما الأمر:
- اأعتذر. لن ن�صتطيع قبول طلبك.

قلُت بلهجة حادة:
- قلت هذه اجلملة قباًل يف اأمر يتعلق بي وبكما لذلك كان من 
حقك الرف�س، اأما الآن فالأمر متعلق بي وحدي، اإما اأن تقول 

�صبًبا مقنًعا لرف�صك واإل فلن اأقبله.
�صمت برهة ثم تابع ب�صيء من احلدة حمذًرا:

- الأمر لي�س �صهاًل كما تت�صور وبه خماطرة كبرية، تريث، رمبا 
نتجت رغبتك هذه بعد روؤية ه�صام و�صتم�صي الأيام وتن�صى.

قلُت موؤكًدا:

وظللُت  زيارته  بعد  مبا�صرًة  اآِت  مل  لذلك  الأمر  هذا  توقعُت   -
قراري  على  عازًما  الآن  واأتيُت  اأفكر،  بعدها  اأ�صهر  ثالثة 

ومتاأكًدا منه متام التاأكد.

قال:
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- هل تعلم عقوبة من ين�صق عنا؟

�صارعْت ليلى قائلة:

- القتل.

اأريد  ما  تقدير  لأح�صن  وتنبيًها  حتذيًرا  تت�صمن  باأحرف  قالتها 
الولوج اإليه.

قلُت م�صمًما:

- ما زلُت م�صًرا على قراري.

قال الأ�صتاذ �صالمة:

- لول موقفك الذي فعلته �صابًقا ملا وافقُت اأبًدا.

نظر اإىل ليلى با�صًما وهو يقول:

- اأخربي اجلميع اأننا �صنحتفل يف اجتماع اليوم بان�صمام ع�صو 
على  اجلاثم  احلزن  حدة  من  يخفف  هذا  لعل  اإلينا،  جديد 

�صدورنا جميًعا منذ رحيل ه�صام.

وهو  قال  يده جتاهي م�صافًحا،  مد  با�صمة،  براأ�صها  ليلى  اأوماأت 
ي�صغط على يدي بود:

- اأهاًل بك يف )اخلالدين(.

• • •
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)١٦(

)الخالدين(

�أثر جغر�يف من ع�صر �خلليفة  �أهم  �ملاأمونية  »وتعد �خلريطة 
لقيا�س  عاملًا  �صبعني  من  فريًقا  كون  �لذي  )�ملاأمون(،  �لعبا�صي 
حميط �الأر�س و�إثبات كرويتها، ور�صمو� خريطة للعامل ��صتخدمو� 
فيها �الألو�ن و�الأ�صباغ لتمثيل خمتلف �لظو�هر، وهي �أف�صل مما 
بطليمو�س  متثيل  �ملاأمون  جغر�فيو  �صحح  كما  بطليمو�س،  قدمه 
�لتقليدي للمحيط �لهندي كبحر حماط بالياب�صة، و�أو�صحو� الأول 
مرة �أنه كتلة كروية من �ملاء حتيط بالعامل �مل�صكون، ما فتح �لطريق 

يف ما بعد ملا ُعرف بع�صر �الكت�صافات �جلغر�فية �الأوروبية)))«.

كتاب  من  اأمامي  ماثل  بقرطا�س  الفقرة  هذه  ن�صخ  من  انتهيُت 
براحَتي  عيَني  وفركُت  جانًبا  القلم  و�صعُت  الأوراق،  معتق  تاريخي 
على  بالنعناع  املنكه  ال�صاي  كوب  وو�صع  اإبراهيم  العم  دخل  يَدي، 

الطاولة بجواري قائاًل:

- اأنت هنا منذ ال�صباح يا اأجمد، يكفي هذا، اذهب اإىل بيتك 
وخذ ق�صًطا من الراحة.

))) حقيقة. 
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قلُت نافًيا:

- ل يا عم اإبراهيم، بقي القليل من هذا الكتاب واأريد اأن اأنتهي 
منه الليلة، كما اأنني م�صتمتع بقراءته.

ربت على كتفي ووىل ذاهًبا، قمُت اأنف�س قدَمي بحركات ع�صوائية 
اأمام  اأمت�صى  واأنا  ال�صاي  تناولُت كوب  اإليهما،  التنميل  اأن زحف  بعد 
رفوف خ�صبية حتمل كتًبا خمتلفة الأحجام متال�صقة بع�صها بجانب 
ينتقل  نورها  من  قب�ًصا  لعل  باأناملي  مل�صتها  ودفء،  احتواء  يف  بع�س 

لداخلي فينري عتمًة طال بقاوؤها ب�صدري.

اجتهُت اإىل درج قادتني درجاته اخلم�س اإىل ممر �صغري و�صلُت 
من خالله اإىل قاعة متو�صطة ال�صعة، ترتا�س بداخلها مقاعد خ�صبية 
لي�صتطيع كل  الأر�س  ارتفعت قلياًل عن  اأمام من�صة  ب�صيطة متوازية 

من يجل�س بالقاعة روؤية من ي�صعد عليها،

ارت�صفُت ر�صفة من كوب ال�صاي امل�صبوط الذي ل يخرج اإل من بني 
يَدي العم اإبراهيم، هذا الرجل مُينح درجة الدكتوراه يف �صنع ال�صاي، 
جل�صُت على اأحد املقاعد ناظًرا اإىل املن�صة عائًدا بذاكرتي اإىل اأربعة 
اأوؤدي  �صالمة  الأ�صتاذ  بجانب  واقًفا  اعتليتها  عندما  م�صْت،  اأ�صهر 
�صخ�س  مئتي  واأمام  اأمامه  بوقار  )اخلالدين(  اإىل  الن�صمام  ق�صم 
اأعلم هل الأ�صتاذ �صالمة هو من جمع  اآخر من بني رجال ون�صاء، ل 
�صمل )اخلالدين( لذلك اأعطوه �صارة قيادتهم، اأم اأن هناك اأ�صباًبا 
اأخرى اأدْت اإىل تقلده لهذا املن�صب. عرفني بعد ذلك اإىل الق�صمني 
اخلارجي  الق�صم  وهما  )اخلالدين(،  بهما  يعمل  اللذين  الرئي�صيني 
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املعني بالبحث بحر�س �صديد عن الذين مل مُتَح ذاكراتهم ودعوتهم 
يهتم  فرع  فرعني،  اإىل  املنق�صم  الداخلي  والق�صم  اإلينا،  لالن�صمام 
اأ�صبوع،  كل  من  اجلمعة  يوم  ُتدار  التي  املناق�صات  موا�صيع  بتح�صري 
والفرع الآخر يهتم باملكتبة وت�صنيف كتبها وتفريغ هذه الكتب واإعادة 
كتابتها مرة اأخرى، واإخفاء الن�صخ املكتوبة ملكان اآخر حت�صًبا اأن ت�صل 
يد املجل�س للمكتبة يف يوم ما وياأخذها كما فعل مع بقية كتب بالدنا 

متهيًدا ل�صتقبال العهد اجلديد.

كانت املكتبة حتظى مبكانة كبرية لدى )اخلالدين(، تلك املكتبة 
اإنقاذه  اإنقاذ ما ميكن  باأيديهم حماولني  اأ�صا�صها  التي و�صعوا حجر 
يد  اإليه  ت�صل  كتاب مل  كل  بالبحث عن  البالد،  هذه  ورثته  علم  من 
املجل�س والإتيان به اإىل هنا واعتباره كنًزا ثميًنا جتب معاملته بعناية 
بها،  للعمل  اللتحاق  يريد  واإخال�س من  ولء  واختبار مدى  �صديدة، 
لختبار  اجتيازي  بعد  يل  العميقة  مباركتهم  يف  جلًيا  هذا  وظهر 
باملكتبة  للعمل  باختياري  واأين  العمل  اأح�صن  اأن  وتو�صيتهم  القبول، 
ُو�صعت على عاتقي مهمة عظيمة ور�صالة �صريفة �صاأُ�صاأل عنها اأمام 

الأجيال القادمة.

اأنتقل  املكتبة  اأمام  وقفُت  عندما  مهمتي  ل�صتالم  يوم  اأول  اأتذكر 
�صنوات  خم�س  منذ  املعتاد  الكتب  �صكل  ن�صيت  وقد  كتبها  بني  بعيني 
التي  اأمي  مكتبة  هيئة  لب�صري  تعيد  املجل�س،  بيد  اختفت  اأن  بعد 
كانت حتفل مبختلف اأنواع العلوم، تاأتي بي واأنا طفل �صغري وجتل�صني 
بجانبها وتعطيني كتاًبا نت�صفحه مًعا، تقراأ يل ما به وتنقل معلوماته 
تركته  الذي  الإرث  اعتربتها  حينها.  ال�صغري  لعقلي  مب�صط  ب�صكل 
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اأمي  اأهتم بنظافتها واأعكف على قراءة كتبها فاأ�صم فيها رائحة  يل 
بها مع  بالحتفاظ  اأبي  اإقناع  بروحها بني �صفحاتها. حاولُت  واأ�صعر 
بداية العهد اجلديد لكنه رف�س متاًما، خوًفا من اكت�صاف املجل�س لها 
ب�صهولة  لهم  وتركها  الكتب عنهم،  اإخفاء  بتهمة  علّي  القب�س  واإلقاء 
لياأخذوها غري مباٍل ملكانتها يف قلبي. حرمُت على نف�صي من بعدها 
الكتب اأو اأن تلم�س يدي اأي كتاب اآخر غري كتب اأمي، حتى اأتيُت اإىل 
هنا و�صعرُت اأن اأمي تناديني من خالل تلك املكتبة، وما كان علّي فعل 

�صيء �صوى ال�صتجابة لندائها.

ا  ل اأخفي �صر �صعادتي اجلمة عندما اكت�صفُت اأن ليلى تعمل اأي�صً
باملكتبة هي وثالثة اآخرون رجل وامراأتان، لي�صبح فريق املكتبة بعد 
ان�صمامي خم�صة. مل اأ�صعر بالندماج كثرًيا مع اإياد امل�صوؤول معي عن 
املكتبة رغم ح�صن معاملته ورعايته، كانت حدود العالقة بيننا تنح�صر 
يف احلديث عن تق�صيم املهام بيننا والإجابة عن اأي �صوؤال ل اأعرفه 
بحكم حداثتي باملكان، على عك�س العالقة بني ليلى و�صديقاتها التي 
كان بادًيا عليها الن�صجام والتناغم يف ما بينهن يف العمل واحلديث.

�صار �صديقي املقرب باملكان العم اإبراهيم العجوز املفعم باحلياة، 
ل  التي  راأ�صه  وطاقية  بال�صيب  امل�صتعلة  الهزيلة وحليته  ببنية ج�صده 

تفارقه حتى تظن اأنها جزء منه.

قلعة  اأ�صوار  يدك  اأن  ا�صتطاع  الودود  وروحه  الطيبة  بابت�صامته 
ال�صمت التي �صيدتها حول نف�صي منذ وفاة اأمي، حكيُت له عن معظم 
مرة  ذات  و�صفني  اإنه  حتى  يديه،  بني  كثرًيا  وبكيُت  ال�صابقة  حياتي 
اأنني )رجل اأ�صيف(، وعندما �صاألته عن معنى هذه الكلمة اأخربين اأن 
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)الأ�صيف( تعني رقيق القلب كثري الدمع. مل ي�صفني اأحد برقة القلب 
غريه، رمبا راآين بعني غري التي يراين بها اجلميع اأو رمبا هكذا �صار 
)اخلالدين(  اإىل  ان�صمامي  منذ  اأنه  فيه  �صك  ل  مما  بالفعل،  قلبي 
�صمات  روعي  يف  نفثت  املكان  روح  بداخلي،  الأ�صياء  من  كثري  تغري 
النتماء فارتبطُت به اأكرث من اأي مكان اآخر، الجتماعات واملناق�صات 
وكثري مما  والأدب  والعلوم  والف�صاء  التاريخ  للحديث عن  تقام  التي 
حُمي من ذاكرة بالدنا، الحتفال مبنا�صبات عدة كخطبة اثنني منا 
اأو ان�صمام ع�صو جديد اإلينا، القواعد من الن�صاء واإعدادهن لأطباق 
احللوى للجميع التي ل تتوقف منذ اأن تلج القاعة، تنتقل من يد اإىل 
القادمة،  املرات  اأكرب يف  كمية  باإعداد  ونطالبهن  تنتهي  اأخرى حتى 
دمعة  واختالط  الأربعينيون  يرويها  التي  امل�صحكة  واملواقف  النكات 
اأ�صدقاء  حوت  ذكريات  با�صتدعاء  وا�صتياق  حزن  بدمعة  ال�صحك 
لهوؤلء  مكانة خا�صة  بقلبي  خلق  هذا  كل  ذاكراتهم،  مقربني حُميت 
الأ�صخا�س واإن كنُت ل اأعرف اإل اأ�صماء قليلني منهم، وجعل هذا املكان 
هو املكان الوحيد الذي اأ�صعر فيه باأنني ما زلُت على قيد احلياة، ولكن 
اإن اأردُت اأن اأحدد ال�صبب احلقيقي وراء تغري �صخ�صيتي هنا ف�صيكون 
اأبي  هو الدين، الدين الذي مل ي�صغلني كثرًيا طيلة حياتي، فلم يكن 
بداية  ُطوي منذ  ما  وُطوي مع  اأمي  بداأته  ما  فتوقف منو  لأمره  يهتم 
العهد اجلديد. مل يكن اأحد يجرب اأحًدا هنا على �صيء، ولكن حتفيز 
ال�صمح  الوجه  �صاحب  اأحمد  ال�صيخ  عظة  حل�صور  يل  اإبراهيم  العم 
قبل كل اجتماع كان له تاأثري كبري على نف�صي، �صجعني العم اإبراهيم 
على ال�صالة كثرًيا فاأطيعه قوًل ل فعاًل، اإىل اأن اكت�صف حرجي من 
زلُت  وما  وال�صوء،  هي  يل  وعلمها  اأدائها  كيفية  ن�صيت  اأنني  اإبالغه 
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اآخر  واأف�صل  يوًما  اأجنح  ال�صلوات،  جميع  اأداء  على  للحفاظ  اأجاهد 
اأحمد  ال�صيخ  اأخربنا  بعدما  ا  خ�صو�صً اأياأ�س،  ول  اأحاول  اأظل  ولكن 
يف واحدة من عظاته اأن اهلل يقبل التوبة عن عباده، واأنه يجب على 

الإن�صان األ يقنط، واأحاول تطبيق ن�صيحته. 

)التنقية(،  ُيدعى  اخلارجي  بالق�صم  جديد  فرع  موؤخًرا  التحق 
كان حماًطا بكثري من ال�صرية ومل ي�صغل بايل كثرًيا مباذا يهتم هذا 
الفرع، ولكن ما اأثار ا�صتغرابي وجود �صالح يف القلة القليلة امللتحقة 
به، �صالح الذي يبطن يل كرًها ل اأعلم �صببه ولكنه ل تخفيه عيناه 
ونظراته. تتبعُت تعامله مع ليلى واهتمامه الكبري بكل ما تقوله ونظراته 
لها، ما اأكد يل تعلقه بها، ويبدو اأنه علم مبحاولتي التقدم خلطبتها 
علم  فبالتاأكيد  الأمر  بهذا  علم  اإن  ولكن  �صعوره،  يعك�س  مما  �صابًقا 
ا اأنهما رف�صاين واأن هذا املو�صوع انتهى، فلماذا ي�صتمر بكرهي؟  اأي�صً
رمبا علم �صيًئا اآخر ل اأعلمه يكمن عند ليلى. نف�صُت عن ذهني �صريًعا 
هذه التخيالت، فمعاملتها اجلافة يل منذ ان�صمامي للعمل باملكتبة ل 
تعك�س اأي �صيء مما اأظنه، اأتذكر عندما ات�صلت بها اأُغلُف ا�صتياقي 
اإىل �صماع �صوتها ب�صكل خا�س بعيًدا عن النا�س والجتماعات بحجة 
بلهاء ا�صتدعيتها �صريًعا، اأحكمْت ربط قدمي مبر�صاة �صفينة واألقْت 

بهما يف بحر جلي ب�صوؤالها يف بداية املكاملة حينها:

- من معي؟

ماء اأجاج جرى بحلقي عندما اأدركُت من ا�صتفهامها اأنها م�صحت 
معلومات نظامي بعدما �صجلته م�صبًقا مع بدء انتظامي باجلل�صات، 
م�صحته هكذا بب�صاطة غري مبالية؟ ل اأعلم ملاذا رفعُت �صقف توقعاتي 
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لت�صايل  بانتظارها  �صتخربين  اأنها  تخيلت؟  ماذا  اأحدثها؟  اأن  قبل 
هذا منذ زمن وحتقق املراد اأخرًيا؟ اأم كنُت اأترقُب اأي اإ�صارة تعطيني 
من  القبول  يل  تثبت  اإ�صارة  اأي  حماولتي؟  ملعاودة  الأخ�صر  ال�صوء 
ناحيتها فاأُقدم، ودمر �صوؤالها هذا كل �صيء واأحبطني. وقتها حاولت 
لإ�صابتها  �صوتها  �صوء  عن  اعتذارها  متجاوًزا  �صيقي  اإظهار  عدم 
حجتي  عن  مبا�صرًة  اإياها  �صائاًل  بنف�صي،  التعريف  بعد  برد  بنزلة 
مبا�صرًة.  الت�صال  واأنهيُت  فاأجابتني  اجلدية،  عليها  اأ�صفى  ب�صكل 
ال�صعيف  قلبي  وعلى  نف�صي  على  اللعنات  اأ�صب  واأنا  اخلط  اأغلقُت 
اأزجره لينتبه ويحافظ على ما تبقى له من كرامة ويحفظ ماء  هذا 
وجهه، وكان اأول ما فعلته بعدها هو مبادلتها معاملتها اجلافة مبثلها 

واجتنابها متاًما.

- اأجمد، اأجمد.

انت�صلني العم اإبراهيم من بحر ذكرياتي بعد اأن تعمقت به وبُرد 
كوب ال�صاي بيدي، نظرُت اإليه فتابع:

- �صاأغلق املحل بعد ن�صف �صاعة ويجب اأن تن�صرف الآن حتى 
ل يالحظ اأحد.

ذهبُت اإىل املطبخ وغ�صلت الكوب وو�صعته مبكانه، �صعدُت درًجا 
فتحته  ما،  نوًعا  احلجم  �صغري  م�صتطيل  باب  اإىل  بي  اأدى  طوياًل 
قرمزية  بقما�صة  مبطن  باب  لها  املالب�س  لتبديل  غرفة  اإىل  ووجلُت 
لعم  وخرجُت  احلائط  على  ُعلقت  مالب�س  قطعة  التقطُت  اللون، 

اإبراهيم قائاًل:
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- هذه القطعة غري منا�صبة يل.

اجتهُت اإىل رف تدىل منه كثري من ال�صراويل نظرُت بينها بحًثا، 
ثم  التحية  األقيت  ينا�صبني،  �صيء  وجود  لعدم  �صيًقا  راأ�صي  هززُت 

خرجت.

البلدة  و�صط  مقًرا يف  نتخد  اأن  �صالمة  الأ�صتاذ  فكرة  كانت هذه 
اأطراف  على  مقرهم  اكت�صف  اأن  بعد  اأبًدا  املجل�س  ببال  يخطر  لن 
املدينة النائية، وتربع العم اإبراهيم مبحل مالب�صه لنحفر حتته مقرنا 
ات�صال  فاأتى  بهاتفي  بالنظام  الت�صال  اأيقونة  على  نقرُت  اجلديد. 

اأبي �صريًعا، وما اإن رددت حتى نفث غ�صبه بي �صائاًل:

- اأين كنت؟

- بال�صركة.

منذ  موجود  غري  اإنك  وقالوا  بال�صركة  ات�صلُت  تكذب.  ل   -
ال�صباح.

قلُت م�صتنكًرا:

- اأبي هل تتعقبني؟

اأخف�س �صوؤايل من وترية غ�صبه واأجاب:

- بالطبع ل، ولكن قلقُت عليك وكذبك الآن اأقلقني اأكرث.

قلُت م�صرًعا:
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عند  كنت  اأنني  اأخربتك  لو  لأنني  اأكذب،  كنت  اأبي  يا  نعم   -
�صديقي واأغلقُت نظامي لرغبتي يف بع�س الهدوء �صت�صاأل من 
هو و�صتذهب �صريًعا جلمع املعلومات عنه، ثم تاأتي لتجربين 

على عدم م�صاحبته.

زفرُت قائاًل:

- �صئمت بحق هذه احلياة بهذا ال�صكل.

�صكن غ�صبه متاًما وقال بتودد:

- ح�صًنا ل تغ�صب، فقط �صعرُت بالقلق، اإن كان لديك وقت ما 
راأيك اأن نتع�صى مًعا؟

- اأنا متعب اليوم للغاية، دعنا جنتمع غًدا على الإفطار.

- لدي موعد بال�صباح.

ت�صبح على  بعد،  ما  كلينا يف  ينا�صب  موعًدا  �صنختار  - ح�صًنا 
خري.

- اعنِت بنف�صك جيًدا، ت�صبح على خري.

اأتقن  �صرُت  اجلولة.  بهذه  عليه  بفوزي  �صعيد  واأنا  اخلط  اأغلقُت 
هذا الأمر موؤخًرا رغًما عني واإل ُك�صف اأمري، اأحاول اأن اأعامل اأبي 
باأ�صلوب اأكرث تهذيًبا بعدما اأخربُت العم اإبراهيم ب�صكل العالقة املتوتر 
بيننا، ون�صحني بتعديل �صلوكي وح�صن بره، ولكني اأف�صل كثرًيا بهذا 
لالأ�صف. نظرُت اإىل ال�صماء ونف�صي تلح ب�صوؤال عكر �صفو ليلتي: ماذا 
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لو علم اأبي ما اأفعله الآن؟ بدا �صوؤايل كنقطة �صوداء برزت يف ال�صماء 
وبداأت بالت�صاع فكونْت ثقًبا اأ�صود ابتلع ملعة النجوم وبهاء القمر.

• • •
انق�صى اجتماعنا الق�صري اليوم وتفرقنا بعده، منا من عاد اإىل 
فرع  لدى  كان  بعد،  منه  ينتِه  مل  عمل  لإكمال  جل�س  من  ومنا  حياته 
التنقية اجتماع نوه له الأ�صتاذ �صالمة حتى ل يذهب امل�صوؤولون عنه، 
ويثني  جم  برتحاب  ال�صالم  يلقي  وهو  املتحرك  كر�صيه  على  بي  مر 
على عملي وجمهودي الذي ي�صله با�صتمرار من خالل العم اإبراهيم، 
وعربَّ عن اأنني اإ�صافة قيمة جًدا للخالدين، فعدد الكتب التي ُن�صخت 
مقارنًة مبدة التحاقي بهم يعربِّ عن نتيجة رائعة. �صكرته على كالمه 
الجتماعات  لغرفة  ذاهًبا  وهم  ا�صتاأذنني  ت�صجيعه،  وح�صن  الطيب 
وتبعه �صالح الذي كان يتابع حديثنا ويرمقني بنظرات متتلئ بالإحن 

والدمنة مل اأعرها اهتماًما.

توجهُت اإىل املكتبة وجل�صُت اإىل طاولتي بعد اأن تناولُت كتاًبا كنُت 
قد بداأت بن�صخه يف املرات ال�صابقة، كانت ليلى و�صديقتها جال�صتني 
دوًما  هكذا،  نكون  ما  نادًرا  فارغتني،  بطاولتني  عني  تبعد  بطاولة 
لإعداد  رمبا  الأعلى  اإىل  واجتهتا  مًعا  قامتا  اخلم�صة،  نحن  جنتمع 
التي  الكتب  بني  من  برزت  ن�صخهما.  عملية  اأثناء  يف  تتناولنه  �صيء 
ُوزعت على طاولتهما مفكرة ليلى الزرقاء املزينة بزهور وردية اللون، 
اأثناء  اأ�صاهدها يف  تنفك عنها، كنت  التي ل  هذه مفكرتها اخلا�صة 
ا خاطرة �صن  اجلل�صات تدون كثرًيا من الأ�صياء بها وقراأت منها اأي�صً
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كاأن  اأمامي فجاأة، �صعرُت  اأتت نظرات �صالح غري املربرة  الثالثني، 
قبل  �صريًعا  وت�صفحها  للقيام  حلثي  تكاتفت  الف�صول  عوامل  جميع 
واأنا اأحتلى  جميئها متجاوًزا كل حدود اخل�صو�صية، ولكن منذ متى 
ولن  هنا،  اإىل  جئت  عندما  اأ�صهر  اأربعة  منذ  اإل  اأعرفه  مل  بالأدب؟ 
ال�صبع  �صنواتي  اإىل  الزائدة  الدقائق  بع�س  اأ�صفُت  اإن  �صيء  يحدث 
�صرعة  من  يزيد  وال�صطراب  �صريًعا  حتركُت  املا�صية.  والع�صرين 
اأنفا�صي ونب�صاتي خوًفا من مواجهة حقيقة الأمر واأنني ل اأعني لها 
�صيًئا على الإطالق، اأُمني نف�صي بقراءة اأي حرف متعلق بي فاأطمئن 
الدالة على غري  الأفعال  الرغم من كل  به �صحيح على  اأ�صعر  ما  اأن 

ذلك.
عيني  بحثت  وت�صفحتها،  املفكرة  واأم�صكُت  الطاولة  اإىل  و�صلُت 
الأوىل  الأمل  كخيبة  خيبة  �صالتها،  جتد  علها  ال�صطور  بني  �صريًعا 
ب�صوؤالها »من معي« يف مكاملتي لها اجتاحتني، ل �صيء �صوى معلومات 
عن النتحار وخاطرة �صن الثالثني، مل تكتب اأي كلمة عني، اأغلقتها 

واأنا اأمرر اأوراقها �صريًعا باإبهامي واألقيتها غا�صًبا.
هممُت اأن اأذهب ولكن �صعرت اأن عيني ملحت �صيًئا ما، اأم�صكتها 
اآثار كلمات  ثانيًة وفتحتها هذه املرة من الوراء وقلبتها، كانت توجد 

نني من قراءتها: ُكتبت وحُميت بعدم اإتقان مكَّ

»�إليك/...

لقد كنُت كاذبة عندما �دعيُت عدم معرفة �صاحب �ل�صوت و�أنا 
�لتي مل تن�َصه حلظة، و�أن �لبحة يف �صوتي �إثر نزلة برد وهي مل تكن 
�صوى �رجتافة عندما ذكرت ��صمك، ونب�صات قلبي �ملت�صارعة �أثبتت 
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�أنك موجود بد�خلي ومل ترتكني يوًما، و�أن قوة نرب�تك هزمتني، 
�أين  توهمُت  و�أنني يف كل مرة  �أحو�يل ك�صرين،  �صوؤ�لك عن  وعدم 
ن�صيتك كنت �أتذكرك �أكرث، و�أنك د�ء ال عالج منه �صوى رحمة من 

�هلل جتود على قلبي بن�صيانك«.

قراأُت اخلاطرة عدة مرات، ويف كل مرة ُي�صكب على قلبي من اأنهار 
ال�صعادة، جاءت ليلى و�صديقتها وتوقفتا عندما ُفوجئتا بوقويف اأمام 

طاولتهما، تغري وجه ليلى بروؤية مفكرتها بني يَدي.

نظرُت اإليها با�صًما األوح باملفكرة قائاًل بعتاب املحبني:

- اإن كان الأمر هكذا فلَم اجلفاء؟

يف  �صديقتها  ا�صتاأذنْت  اإليه،  اأرمي  ما  فهمت  وقد  ريقها  ابتلعت 
تركنا لدقائق، زوت ما بني حاجبيها غ�صًبا، اقرتبت وجذبت املفكرة 

بقوة قائلة:

- كيف �صمحت لنف�صك بفعل هذا؟

- اإن كان الأمر هكذا فلَم اجلفاء؟

قالت بارتباك:

- اأمر وجفاء، عمَّ تتحدث؟

تناولُت املفكرة من بني يديها واأتيت بال�صفحة اأمامها قائاًل:

- عن هذه.

زاد ارتباكها وقالت:
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- كتبُت هذه اخلاطرة منذ زمن وحموتها، وهي غري متعلقة بك.

نهيتها بلطف:

- اأخربتِك �صابًقا اأنِك تكذبني ب�صكل يثري الغثيان.

تنهدت وهي تدور بعينيها يف املكان هرًبا، قلُت بهدوء:

ووالدك وعدم  اأنِت  �صابًقا  الرغم من رف�صك يل  ليلى. على   -
علمي لل�صبب، فاإنني �صاأتقدم اإىل اأبيِك ثانيًة بعد ثالثة اأيام، 
ول اأريد �صماع رد منِك الآن ولن اآتي اإىل هنا خاللها حتى ل 
اأُوؤثر على قرارك، كل ما اأطلبه منِك تطبيق ن�صيحتك ال�صابقة 
يل اأن تقراأي هذه الكلمات بقلبك ل بعينيِك، واأًيا كان قرارِك 

بعدها �صاأكون مرحًبا به.

قلُتها وو�صعُت املفكرة بجانبها على الطاولة ورحلت. قد يبدو ظاهر 
كالمي لها اختيارًيا ولكنني ح�صمت قراري بعد اأن تاأكدُت اأنها تكن يل 
�صيًئا بداخلها، حتى اإن رف�صتني هذه املرة ومرات اأخرى �صارت ليلى 

حلمي و�صاأقاتل لتحقيقه.

• • •





225

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)١٧(

)وأما قبل(

»و�أما قبل،
�أنهاًر� �أحمله يف روحي ال  فقد ر�أيت عندِك �لفجر و�أخذت منه 

يظلم �أبًد�،
وخالطُت عندِك �لربيع و�نتزعُت منه حديقة خالدة �لن�صرة يف 

نف�صي ال تذبل �أبًد�،
وجال�صُت عندِك �ل�صباب وترك يف قلبي من حلظاته ما ال يهرم 

�أبًد�،
و�جتمعُت عندِك باحلب وك�صف يل عن خملوقات �لكون �ل�صعري 

�لذي متلوؤه ذ�تي ال ينق�س �أبًد�،
ور�أيتِك يا فجري وربيعي و�صبابي وحبي فلن �أن�صاِك �أبًد�، و�أما 

قبل«.
اأغلقُت كتاب )اأوراق الورد( مل�صطفى �صادق الرافعي بعد اأن تلوُت 
ما تي�صر منه على م�صامعها، نظرْت اإيل بوجه يتاألق بابت�صامة خجول 

ووجنتني توردتا حياًء، قالت �صائلًة بلطف:
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- من اأين اأتيت بهذا الكتاب؟ ل يوجد باملكتبة.

اأجبُت واأنا اأحت�ص�س غالفه ذا اللون الأحمر القاين وعنوانه املكتوب 
بخط الثلث:

اأخذته دون  اأمي،  اأحتفظ به من مكتبة  اأن  - هذا ما ا�صتطعُت 
التي  الفتاة  على  قراءته  اأنوي  كنت  واأخفيته متاًما،  اأبي  علم 

�صيحظى قلبي بحبها، وها اأنا اأفعل.

بعثْت اإيل بنظرة امتنان ممزوجة بحب مل اأَر مثله اإل يف عينيها، 
نظرْت اإىل �صاعة هاتفها قائلة:

- يا اإلهي تاأخرنا اليوم، يجب اأن نذهب الآن.

زفرُت ب�صيق قائاًل:

واحدة  ليلة  ولو  مًعا  مبيتنا  بعدم  يحكم  الذي  هذا  عدل  اأي   -
ونحن زوجان؟

ابت�صمْت بغنج:

ياأتي  حتى  ي�صرب  مل  متعجل  بزوج  ُرزقُت  وقد  اأفعل  وماذا   -
موعدنا كما يحدده املجل�س؟

- و�صعنا الآن اأهون عندي من النتظار.

قالْت متعجبة:

- ل اأعلم اإىل الآن كيف جنحت باإقناع اأبي بهذه الفكرة.
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- لأن والدك �صخ�س عاقل واقتنع بها ملنطقيتها.

بحزن تابعت:

- تخيل اأن اأهل هذه البالد فقدوا اإراداتهم اإىل هذا احلد الذي 
بحق  نحن  باأنف�صهم،  زفافهم  موعد  حتديد  من  نهم  ميكِّ ل 

نعي�س ماأ�صاة مكتملة الأركان.

اأوماأُت لها براأ�صي موافًقا كالمها فاأكملت:

اأح�س يف نظرتها  اأحياًنا  اأ�صعر باحلزن على �صارة،  - كثرًيا ما 
اإلينا باحل�صرة لأنها مل تفكر هي وه�صام يف مثل هذه اخلطوة 
اأُخذ  حتى  حان  اإن  ما  الذي  املجل�س،  موعد  بانتظار  وظال 

ه�صام منها.

- كل ما اأمتناه لها اأن ياأتي �صخ�س ويعو�صها عن كل ما عا�صته.

قالْت وهي تتناول حقيبتها من على الطاولة:

وترف�س  باملو�صوع  اأبي  وحدثوا  اإليها  التقدم  كثريون  حاول   -
متاًما.

تاأبطْت ذراعي بحنو وهي تدور بعينيها يف اأرجاء البيت قائلة:

- هل تعلم، �صاأ�صتاق اإىل هذا البيت كثرًيا عندما يختار املجل�س 
بيًتا جديًدا لنا، على الرغم من ِقدمه فاإنه عزيز على قلبي.

قلُت واأنا اأربُت على يدها:
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- ل تقلقي، ن�صتطيع املجيء اإىل هنا وقتما ن�صاء، كما اأخربتِك 
�صابًقا فهذا البيت ملك لأمي ورثته عنها وراأيته مكاًنا منا�صًبا 
يقع مبنطقة مل  اأنه حل�صن احلظ  ا  الزواج، خ�صو�صً بعد  لنا 

تطلها يد املجل�س باأنظمته اأو كامرياته اللعينة.

دراجتي  مكان  حلت  التي  ال�صيارة  اإىل  ودلفنا  خارًجا  توجهنا 
البخارية بعد زواجي من ليلى، انطلقنا ت�صملنا اأحاديث ال�صمر حتت 

عباءتها حتى و�صلنا اإىل بيتها، قالت تودعني:

- اعنِت بنف�صك جيًدا.

- نامي جيًدا ول تفكري باأي �صيء غريي.

اأطاعْت �صاحكة:

-كما ترغب اأيها الأناين.

- اأحبِك.

بغ وجهها بحمرة اخلجل وهي تقول ب�صوت منخف�س: �صُ

ا. - واأنا اأي�صً

ا ماذا؟ - واأنِت اأي�صً

ا اأحبك. - واأنا اأي�صً

- نعم هذه هي الإجابة ال�صحيحة، ل تقوليها اأبًدا مبتورة، كلمة 
ا فقط. اأحبك ت�صتحق تاأكيًدا اأكرث من: واأنا اأي�صً
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�صوب  متجهة  ال�صيارة  عن  ترجلْت  ثم  موافقة  براأ�صها  اأوماأت 
البيت، اختفى ظلها وراء بابه فانطلقُت ب�صيارتي عائًدا بذاكرتي اإىل 
عام و�صهرين م�صوا عندما اأتيُت اإىل هنا بعد ثالثة اأيام من حمادثتي 
باقة  حاماًل  رف�صها،  يف  التفكري  باإعادة  اإقناعها  وحماولة  ليلى  مع 
الأ�صتاذ �صالمة  ا�صتقبلني  للموافقة،  ت�صتميل قلبها  النعناع علها  من 
برتحاب طماأنني ولكن تذكرُت ترحابه املرة ال�صابقة ورف�صي يف نهاية 

الأمر فقلقُت ثانيًة، �صرع يف احلديث مبا�صرًة قائاًل:

- »حدثتني ليلى عن �صبب جميئك اليوم«. قطع كالمه منادًيا 
لها، ثم تابع بعد اأن جاءت وجل�صْت على ا�صتحياء:

- لن اأجتمل واأقول اإنني اأخربتها اأن هذا الأمر عائد اإليها، بل 
ا�صتطاعت من  لكنها جل�صْت معي جل�صة طويلة  رف�صُته  اإنني 

خاللها اأن تنقل وجهة نظرها يل واإقناعي مبوافقتها.

تنف�صُت ال�صعداء بعد كالمه وارت�صمْت على وجهي ب�صمة �صعادة 
ا. اأكمل حديثه اأن لليلى بع�س  اأ�صابت وجه ليلى بالعدوى فابت�صمْت اأي�صً
املطالب يجب اأن تخربين بها اأوًل، بداأت ليلى بعده الكالم بجدية حيية 
اآخذة يف �صرد مطالبها الثالثة، وهي اأن اأقلع عن التدخني، اأن اأحاول 
اإيجاد عمل اآخر، األ ُيحتَفل بخطبتنا مراعاًة ل�صعور �صارة، و�صيكون 
املخطوبني  ا�صمينا بني  لإدراج  وللمجل�س  للجميع  اإخبار  الأمر جمرد 
اإعالن  فاأمر  عندي،  امل�صتحيل  دائرة  يف  مطالبها  تقع  مل  ر�صمًيا. 
خطبتنا اأتفهمه متاًما وغري قابل للنقا�س، واأمر عملي كنُت اأفكر به يف 
الآونة الأخرية بعد اكت�صايف اأنني ما �صلكته اإل لإثبات النجاح لذاتي، 
كان  )اخلالدين(،  اإىل  ان�صمامي  منذ  عندي  ال�صعور  هذا  وت�صبع 
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اأ�صعبهم ترك التدخني، لذلك �صارحتها بهذا واأو�صحُت اأنني بحاجة 
اخلذلن.  بعدم  ووعدتني  الأمر،  هذا  يف  اأجنح  كي  م�صاندتها  اإىل 
على  قادر  بداخلي  ال�صعادة  حجم  باأن  اأ�صعر  واأنا  بيتهما  من  رحلُت 
حملي والتحليق بي اإىل ال�صحب اأ�صكل منها خامًتا اأزينه بنجمة ليليق 
بيد ليلى. مل يعكر �صفو حالتي �صوى التفكري يف كلمات الأ�صتاذ �صالمة 
يخربين  الرجل،  هذا  اأفهم  ل  له،  ليلى  اإقناع  لول  برف�صه  املتعلقة 
اجلميع بحديثه الطيب عني وا�صتب�صاره بان�صمامي اإىل )اخلالدين(، 
ومع ذلك يقابل عر�صي بالرف�س غري مو�صح ال�صبب. حاولُت األ ت�صغل 
بايل علته اخلفية، فقد حتقق ما اأطمح اإليه اأخرًيا، وذكره لنقطة اإقناع 
ليلى له اأ�صعدتني ب�صكل خا�س. ذهبُت على وعد بتحديد موعد اآخر 
والإتيان باأبي للتعرف اإليهما بعد اأن �صارت �صروط واتفاقات الزواج 
الأ�صياء.  كافة هذه  املجل�س حتديد  بيد  اأ�صبح  اأن  بائدة منذ  عادات 
فرح اأبي عندما اأبلغته وعانقني وملعْت عيناه بعربة، متنى وجود اأمي 
بهذه اللحظة. �صاألني عن ا�صمها وا�صم والدها فاأخربته بثقة تربهن 
على ح�صن اختياري وتخفي وراءها قلًقا ا�صتبد بي خ�صية اأن يكت�صف 
عنهما اأي �صيء. غاب يومني وظهر بعدهما بوجه غري الذي ا�صتقبل 
اخلرب به، اأبلغني اأنها غري منا�صبة، فهي اأكرب مني بثالث �صنوات كما 
اأن �صورتها على نظامها اخلا�س تدل على قلة جمالها ولبنى تفوقها 
مبراحل يف هذه النقطة. اأو�صحُت له اأن اأ�صباب اختياري لليلى بعيدة 
يتعامل معها،  اأنه �صيغري وجهة نظره عندما  له  عن كل هذا، موؤكًدا 
لكنه بداأ باختالق اأ�صباب اأخرى ذكرتني بنهجه املعتاد املتبع معي يف 
اأي اأمر ل يقتنع به. حتملُت ثقل كالمه عن طموحه يف العرو�س التي 
مني  لليلى يف حماولة  ت�صفيهه  وتغا�صيُت عن  ابنه  بالزواج من  تليق 
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للظفر مبوعد ملقابلة الأ�صتاذ �صالمة ولو ملرة واحدة فقط، لكن اأبي 
بداأ باملراوغة التي اأدت يف النهاية للحظة الت�صادم بيننا واإعالن نيته 
ال�صريحة لرف�صه لالأمر، ما اأدى اإىل تفريغ �صحنة احتمايل املغلفة 
بغ�صبي دفعة واحدة باإخباره اأن قرار الرتباط متعلق بي وحدي ولي�س 
لالإعالم  البداية  منذ  اأخربته  واأنني  قراراتي،  يف  التحكم  حقه  من 
فقط ولي�س للت�صاور. �صكن احلزن بعينيه بعد جملتي معلًنا عن قراره 
النهائي بعدم التدخل يف اأي اأمر متعلق بارتباطي بليلى. لمني العم 
اإبراهيم على ما قلته له وحفزين على العتذار اإليه. يو�صيني بال�صرب 
ليلى  وتقبل  قلبه  تليني  على  مبرورها  القادرة  لالأيام  الأمر  وترك 
بيننا،  العالقة  وحت�صنت  لأبي  واعتذرُت  بن�صيحته  عملُت  م�صتقباًل. 
لكنه بقي على موقفه جتاه ليلى ما اأكد ىل اأن هذا العناد مل اأرثه عن 
مرور  بعد  ا  خ�صو�صً �صالمة،  الأ�صتاذ  اأمام  ماأزق  يف  اأ�صبحُت  اأمي. 
اأ�صبوعني دون حتديد موعد، لأذهب اإليه يف نهاية الأمر واأخربه بكل 
واأعرف طيبة  اأعرفه جيًدا  فاأنا  اأبي،  بتغيري موقف  اإياه  واعًدا  �صيء 
قلبه التي �صتجعله يتقبل الأمر. تفهم والدها موقفي وقبلني ب�صفاعة 
كفرد  بي  مرحًبا  جميًعا  لنا  روحي  كاأب  )اخلالدين(  اإىل  ان�صمامي 
جديد يف العائلة. اأعلنا خطبتنا يف اجتماع )اخلالدين( التايل وفرح 
اجلميع بهذا اخلرب واأغرقونا مبباركاتهم ودعواتهم لنا. كانت عينا 
�صارة حتمالن لنا فرًحا ممزوًجا بحزن مل يغادرهما منذ رحيل ه�صام، 
عك�س عيَني �صالح اللتني كانتا تفي�صان بحقد م�صتعل عرفُت حقيقة 
�صببه من ليلى بعد ذلك وكان كما توقعته متاًما، ف�صالح يحب ليلى 
منذ زمن وتقدم خلطبتها عدة مرات انتهْت جميعها بالرف�س، حتى 
بداأُت بالظهور يف حياتها و�صعر من حديثها عني ذات مرة اأنها تكن 
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يل �صيًئا ما حمله على كرهي، ول يتهاون يف اإظهار ذلك يل بقوة متى 
اأُتيحت له فر�صة. م�صْت ثمانية اأ�صهر عاملتني فيها ليلى كطفل �صغري 
حديث عهد بالدنيا ت�صنعني على عينها، ُتهذب اأخالقي وحت�صن من 
�صمائلي، ت�صرب على عنادي وجتمل ت�صوه �صبعة ع�صر عاًما بعد رحيل 
ت�صكب  اعتذاري،  بابت�صامة  وتتقبل  نوبات غ�صبي  اأمام  ت�صمُد  اأمي، 
الأمان يف �صدري بجملتها كل �صيء �صيكون بخري، وتزرع مكان كل جرح 
بقلبي زهرة يا�صمني نقية. اأ�صتطيع اأن اأخل�س ميزة ليلى الأ�صا�صية يف 
اأنا نف�صي واأح�صنت التعامل  اأفهم  اأنها فهمتني كما مل  جملة واحدة: 
معي، ما اأدى اإىل اأجمد اآخر مل اأتخيل اأن اأ�صريه يوًما. مدى �صعادتها 
على  التدخني حفزين  من  اخلالية  الأيام  بزيادة عدد  اأخربتها  كلما 
تركه يوًما بعد يوم، حتى جنحُت مب�صاعدتها يف الإقالع عن هذا ال�صم 
وحرق ما تبقى منه يف �صقتي. كلما راودين طيف العودة اأتخيل احلزن 
الذي �صي�صيبها اإن علمْت فاأ�صرفه �صريًعا. لحظ اأبي تغريي بو�صوح 
لكنه اأرجع هذا اإىل اإرادتي القوية يف تغيري نف�صي منكًرا ف�صل ليلى. 
كان يتعامل مع وجودها كنكرة ل يذكر ا�صمها ويتجنب احلديث عنها 
اإىل  طلب  بتقدمي  اأخربته  حديثنا،  يف  �صريتها  اإقحام  حاولت  مهما 
املجل�س يفيد برغبتنا يف الزواج واإدراج ا�صمينا لتحديد موعد، كنُت 
اأطلب ب�صكل غري مبا�صر معاونة �صديقه باملجل�س لي�صاهم يف الإ�صراع 

بتحديد موعدنا، لكن اكفهرار وجهه اأنباأين برف�س الطلب.

نتلَق  مل  خطبتنا  على  عاًما  بنهايتها  اأمتمنا  اأ�صهر  اأربعة  م�صت 
خالله اأي رد من املجل�س. �صقُت ذرًعا بالنتظار وملعْت براأ�صي فكرة 
على  عزمُت  حتى  الوقت،  مرور  مع  ذهني  على  ال�صيطرة  يف  اأخذت 
من  انتهينا  اأن  بعد  يوم  ذات  انتظرته  �صالمة.  الأ�صتاذ  مع  التحدث 
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املقربة،  �صحبته  مع  جلو�صه  فر�صة  وحتينُت  الأ�صبوعي  اجتماعنا 
بداأُت  باحلكمة،  بع�صهم  بتحلي  لعلمي  اأمامهم  احلديث  يف  رغبُت 

حديثي بعد اإلقاء التحية ب�صوؤايل بجدية:

- األ�صنا على احلق؟

الأ�صتاذ  واأجاب  �صوؤايل،  من  با�صتغراب  بع�س  اإىل  بع�صهم  نظر 
�صالمة:

- بلى.

- اإًذا ملاذا ن�صع اأنف�صنا بقب�صته ونحن ل نوؤمن به؟

�صاأل متعجًبا:

- ماذا تق�صد؟

- اأق�صد املجل�س، ملاذا ننتظره ليحدد لنا موعد الزفاف اإن كنا 
نكفر بوجوده؟

اأجابني �صالح ب�صيق:

- لأن هذا هو النظام املتبع بالبالد.

- وماذا نفعل نحن هنا؟ اأمل جنتمع للتخطيط للتحرر من هذا 
ال�صتعباد؟

باحلديث  واجتهُت  جملتي  بعد  الغا�صبة  �صالح  نظرات  جتاهلُت 
اإىل الأ�صتاذ �صالمة اأ�صارحه بطلبي مبا�صرًة:
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�صطوته  ويفر�س  حقوقي  باأب�صط  يتحكم  املجل�س  اأدع  لن  اأنا   -
على قرار زواجنا، لذلك اأرجو يا عمي اأن توافق على رغبتي يف 
الزواج من ليلى اأمام جميع اخلالدين، اأنتم من يهمنا اأمركم 

ولي�س املجل�س.

دفعني  ما  مفكًرا،  و�صرد  اقرتاحي  غرابة  من  حاجباه  تقو�س 
ل�صتغالل �صروده الذي يعني تقبله للفكرة ولو بن�صبة واحد باملئة، وهي 
ا يف �صرح طلبي معلاًل  ن�صبة كافية يل لأخرتقه من خاللها م�صتفي�صً
اأ�صباب حجتي، يدعمني البع�س منهم باملوافقة على ما اأقول والبقية 
فتجاهلته  ب�صدة  هاجمني  الذي  �صالح  عدا  ما  �صمت،  يف  ت�صاهد 
بطلب  النقا�س  انتهى  الآن.  جبهته  فتح  الذكاء  من  فلي�س  عمد،  عن 
الأ�صتاذ �صالمة اإعطاءه مهلة للتفكري جيًدا بالأمر و�صيخربنا بقراره. 
بعد  اإقناعه  ملحاولة  املقربني  اأ�صدقائه  على  معلنة  �صننُت حملة غري 
اإظهار دعمهم ملبداأي، وكان اأكرثهم تاأثرًيا العم اإبراهيم الذي جنح 
هذه  باأن  واإقناعه  �صالمة  الأ�صتاذ  لقلب  املحبب  الوتر  على  بالعزف 
اخلطوة �صُت�صجل يف تاريخ )اخلالدين( كاأول خطوات التحرر من نري 
عبودية املجل�س، لي�صتجيب يف نهاية الأمر بكثري من الإقناع وقليل من 
ال�صغط، وُحدد موعد زواجنا بعد �صهر. كانت ليلى تتحداين بقبول 
تال�صت  بفوزي،  اأخربتها  عندما  بالذهول  واأ�صيبْت  لفكرتي  والدها 
من اأمامي �صريًعا بخجل بعد اأن جت�صد حما�س فرحتي بكلمة اأخرًيا. 
اأَره  اأن الوقت مي�صي وال�صهر مير كلمح الب�صر ومل  اأخربين اجلميع 
اأنا كذلك، كان بالن�صبة اإيل ك�صنة جدباء طويلة اأرجو رحيلها �صريًعا 
كي تغاث نف�صي وتع�صر من رحيق ال�صعادة. مل اأَر ليلى خالله اإل مرة 
ال�صهرية  للن�صيحة  تطبيًقا  عني  حتتجب  كانت  لدقائق،  مرتني  اأو 
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بالمتناع عني لتتدلل بحرماين من روؤيتها خوًفا من اأن اأعتادها، وما 
ال�صماء  حتتويني  الهواء،  ويختلف  احلياة  تبت�صم  بوجودها  اأن  تدري 
اأحزاين معاهدة �صلح موؤقتة حتى  وت�صافحني قطرات املطر، تعقد 
حالوة  ذاق  اأن  بعد  بقلبي  وح�صًة  خملفًة  ثانيًة  حروبها  فت�صن  تغادر 

الأن�س ب�صحبتها.

بلذة  فرحني  القاعة  بتزيني  اجلميع  وتعاون  املوعود  اليوم  جاء 
النت�صار على املجل�س ولو بخطوة ب�صيطة كهذه، مانحني اإيانا �صرف 
ال�صبق. ارتديُت بذلة اأهداها يل اأبي كنت اأحتفظ بها ملثل هذا اليوم. 
واإح�صا�صي  ال�صباح  منذ  يل  اإبراهيم  العم  جماورة  من  الرغم  على 
ب�صدق فرحته، فاإن اأكرث من كنت اأحتاج اإىل وجوده بجانبي يف هذا 
اليوم هو اأبي، مل ي�صتوعب عقلي اأن اأمر بلحظة مثل تلك بحياتي دون 
وجوده ودون علمه، اأخرجُت قنينة زجاجية �صغرية حتمل زيت الالفندر 
و�صكبت بع�س قطراته اأدهن بها يَدي، لي�س رغبًة يف ال�صرتخاء اأكرث 
من مرافقة رائحة اأمي اأ�صتح�صر وجودها بجانبي من خالله. خرجُت 
اإىل القاعة و�صط ترحيب اجلميع وثنائهم على اأناقة مظهري، يلقون 
واأهاجمهم  قبل  من  مثلها  األقي  كنت  التي  املعتادة  الزواج  دعابات 
حبه  �صدة  من  اأ�صخر  كنت  عندما  ه�صام  هجوم  متذكًرا  الآن  عليها 
ل�صارة. يا ليته هنا، كان اأكرث من �صي�صعد بي هذا اليوم. مرت ع�صر 
وبرز  القاعة،  على  املطل  الجتماعات  غرفة  باب  بعدها  ُفتح  دقائق 
اأنيقة، واأطلْت ليلى  الأ�صتاذ �صالمة على مقعده مبت�صًما مرتدًيا حلة 
من ورائه وا�صتقرت بجانبه مت�صي بوقار فر�س �صمته على اجلميع، 
مرتدية ف�صتاًنا اأبي�س ب�صيًطا جعلها مالئكية بهية حتمل باقة مرتبة 
راأيته بحياتي حينها. تقدما  اأجمل ما  ليلى  التوليب، كانت  ورود  من 
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ببطء حتى و�صال اإىل املن�صة، ارتكز الأ�صتاذ �صالمة بجانبي وجل�صت 
ليلى بجواره، بداأ ال�صيخ اأحمد الرتحيب بجميع )اخلالدين( الناق�س 
عددهم واحًدا بعدم ح�صور �صالح الذي فعل خرًيا بغيابه عن زفافنا. 
األقى كلمة ق�صرية عن اأهمية الزواج يف جمتمعنا ومدى تاأثريه، واأن 
اليوم �صيتزوج اثنان عزيزان على قلبه وعلى قلوب جميع اخلالدين. 
�صرع بعد ذلك يف عقد قراننا برتديد �صيغته املعهودة بيني وبني اأبيها 
لُنعَلن بعد ذلك كزوجني اأمام )اخلالدين(. اندفع الرجال ليحملوين 
ليلى  الفتيات حول  والتفت  ويقذفوا بي لالأعلى تعبرًيا عن فرحتهم، 
ب�صاطته  من  الرغم  على  ورائًعا  جمياًل  يوًما  كان  ويهنئنها.  يقبلنها 

وافتقاده اإىل تقاليد الأفراح املعروفة.

�صرنا زوجني منذ �صهرين دخل فيهما قلبي واحة ال�صعادة واأبى األ 
يرحل عنها، كل ما يعكر �صفونا هو تاأخر املجل�س يف حتديد موعدنا، 
اإنكار  حاولنا  مهما  املعلنة  ل�صلطته  خا�صعني  �صنبقى  اأبينا  اأم  �صئنا 
اأفكر يف  اإىل مدفاأة �صربي عندما  الياأ�س  برد  يت�صرب  اأحياًنا  ذلك. 
ولكن  ن�صعى،  كما  هزميته  ا�صتحالة  خاطري  اإىل  ويورد  املجل�س  قوة 
اأ�صرع باإلقاء حطب �صعوري باأمل انتهاء املجل�س قريًبا ليبقى متوهًجا، 

فدون التحلي بال�صرب لن ن�صتطيع ال�صتمرار و�صينتهي كل �صيء.

• • •
نبهني اإياد ب�صكل لطيف اإىل تاأخري يف مهام ن�صخ الكتب من خالل 
ل�صهرين، فهمُت ما يرمي  امتد عندى  الع�صل  باأن �صهر  مداعبته يل 
اإليه واأخربُت ليلى بعدم ذهابي معها اليوم حتى اأ�صتطيع قطع �صوط 
بالن�صخ يغفر يل تق�صريي. جل�صُت ل اأدرك كم مر من الوقت لكن اأمل 
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ظهري اأخربين اأنه لي�س بقليل، ا�صتاأذنني اإياد للذهاب بعد اأن اأجنز 
عمله لليوم مودًعا اإياي وبقيُت وحيًدا باملكتبة، �صمعته يتبادل التحية 
مع اأحدهم على الباب وعرفت اأنه �صالح بظهوره متجًها ناحيتي يف 
حادثة هي الأوىل من نوعها، منذ اأن التحقُت باملكتبة مل اأَر �صالح ولو 
اأرفع عيني عن  اأن  التحية فرددتها عليه دون  األقى  ملرة واحدة هنا، 

الكتاب الذي اأن�صخه، قال بنربة �صاحكة حتمل �صخرية:

- يبدو اأن عري�صنا ان�صغل متاًما ومل يعد يهتم بعمله.

حتى  جتاهي  انخف�س  به،  اأقوم  ما  واأكملُت  مني  اإجابة  يتلَق  مل 
تالقت اأعيننا وقال ب�صوت يحمل فحيح اخلبث:

- اأظن اأنك من�صغل متاًما للدرجة التي متنعك من روؤية كثري من 
الأمور التي جتري هنا.

اأكمل وعيناه حتمالن ملعة املكر:

- اأكرث ما اأتعجب منه هو الأ�صتاذ �صالمة، زوَّجك ابنته اأعز ما 
لتن�صم  الآن  بك حتى  ثقته  ي�صع  فلماذا مل  بك،  لثقته  ميلك 

اإلينا بفرع التنقية؟

اأجبُت ب�صرامة:

- اأحب املكتبة والعمل بها، واإن ُعر�س علّي العمل بفرع التنقية 
فلن اأوافق.

قهقه �صاحًكا ب�صوت عاٍل ثم اأكمل بنربة خبيثة:

- اطمئن، لن يعر�س عليك العمل به اأبًدا.
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ذات  اأفعى  عليها  دربته  ابت�صامات  و�صط  ذاهًبا  ووىل  جملته  قال 
يوم، كان وا�صًحا اأنه يحاول زرع ال�صغائن بيني وبني الأ�صتاذ �صالمة 
لهذه  و�صاأهتم  مثله  �صاذًجا  يظنني  جيًدا،  �صببه  اأعلم  يكنه  حلقد 
الأمور. ترددت جملته »لن يعر�س عليك العمل به اأبًدا« بذهني وكادت 
تفتح باًبا لالأ�صئلة بداخلي، لول اأنني اأغلقته جيًدا بفتح كتاب جديد 

اأن�صخه واأبحر يف عامله.

• • •
خاللهما  ج�صدي  اأُنهك  �صاعتني  مرور  بعد  معطفي  تناولُت 
و�صعدُت اإىل القاعة يف طريقي للذهاب، وجدُتهم يخرجون من غرفة 
جاء  ملاذا  ف�صر  وهذا  وحده  التنقية  لفرع  املخ�ص�صة  الجتماعات 
غلق  لُيحكم  �صغرًيا  قفاًل  �صالح  �صالمة  اأ�صتاذ  ناول  اليوم،  �صالح 
اأحوال  �صوؤايل عن  وبداأ يف  التحية  فاألقى  راآين  بعد ذهابهم،  الغرفة 
العمل. نظر اإيل �صالح نظرة �صاخرة من ورائه حتمل حتدًيا فهمته 

وقبلت به، قلُت ب�صوت ي�صل اإىل م�صامع �صالح بنربة واثقة:

- عمي، اأ�صعر اأنني مللُت العمل يف املكتبة واأريد اأن اأغري الفرع، 
اأفكر يف الن�صمام اإىل فرع التنقية، فما راأيك؟

- اأظن اأن فرع املكتبة هو الأف�صل لك، ميكنك النتقال اإىل فرع 
حت�صري املناق�صات اإن �صعرت بامللل.

- ولكن اأريد تغيري الق�صم باأكمله.

- الق�صم اخلارجي ي�صكل خطًرا عليك، لذلك ل اأرجحه الآن.

- لذلك مل اأخرَته واخرتُت ق�صم التنقية.
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- ق�صم التنقية مكتمل الآن ول يحتاج اإىل اأعداد اأخرى.

مل تكن احتياجات اأق�صام )اخلالدين( تقام على العدد واإمنا على 
حرية اختيار الأفراد للق�صم الذي يريدون العمل به، لذلك كان جلًيا 

اأنه ل يريد ان�صمامي اإليهم ويغلف رغبته بحجة واهية.

ابت�صامة  يحمل  بوجه  �صالح  بي  مر  ودعني،  اأن  بعد  خارًجا  هم 
الأمر  انتقل  اأمامه،  بخ�صراين  ال�صماتة  حتمالن  وبعينني  �صاخرة 
اأعرف  اأن  �صوؤال يجب  اإىل  وبينه  بيني  تافه  بداخلي من جمرد حتٍد 
التنقية؟  ق�صم  اإىل  ان�صمامي  �صالمة  الأ�صتاذ  يرف�س  ملاذا  اإجابته، 

ماذا يحدث هناك؟

• • •
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)١٨(

)التنقية(

اأن ما �صمعته �صحيح. تت�صارع  - »اأعيديها ثانيًة«. قلتها لأتاأكد 
نب�صاُت قلبي بفعل الفرح.

قراأت �صو�صن الر�صالة ب�صوتها الآيل:

اأنه  اإخبارك  اجلديد  العهد  اإدارة  جمل�س  يود  اأجمد،  -�صيد 
يوم  يف  ليلى  الكرمية  وخطيبتك  اأنت  زفافك  موعد  ُحدد  قد 
معنا  التوا�صل  ويرجى  اجلاري،  ال�صهر  من  ع�صر  اخلام�س 

لإطالعكما على التفا�صيل كافة.

قفزُت من فوق ال�صرير ب�صعادة لتحديد املوعد اأخرًيا، اأخربتها اأن 
تت�صل بليلى ثم نهيتها عن ذلك، اأريد اأن اأرى مالمح وجهها عندما 
اأخربها باأننا اأخرًيا �صنمار�س حياتنا ب�صكل طبيعي كاأي زوجني، نظرُت 
اإىل �صاعتي فوجدُت �صاعتني تبعدانني عن موعد الجتماع الأ�صبوعي 
للخالدين، دفعني احلما�س لرتداء مالب�صي �صريًعا والذهاب اإىل املقر 
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لنتظار ليلى. اعتدنا اأن نذهب اأنا وهي يوم الجتماع مبكًرا مل�صاعدة 
العم اإبراهيم يف تهيئة القاعة، �صاأحاول اأن اأ�صل قبل و�صولها، اأريد 

اأن اأكون اأول من تراه.

• • •
ليلى  اإخبار  بعدم  اأو�صيته  وهناأين،  باخلرب  اإبراهيم  العم  فرح 
بالقاعة  مررُت  و�صولها.  حلني  باملكتبة  �صاأنتظرها  اأنني  واأخربته 
غرفة  باب  ملحُت  املكتبة،  اإىل  طريقي  يف  بعد  اأحد  يطاأها  مل  التي 
باملرة  حدث  ماذا  فتذكرُت  التنقية  بفرع  اخلا�صة  الجتماعات 
ُتري  مفكًرا:  بابها  اإىل  اأتطلع  اإليها  متجًها  م�صاري  غريُت  ال�صابقة، 
حماولة  يف  عليه  بال�صغط  الباب  مقب�س  داعبت  خلفه؟  يحوي  ماذا 
تفاجاأت  لكن  له،  �صالح  بغلق  لعلمي  م�صبًقا  بالف�صل  عليها  حمكوم 
بفتحه بب�صاطة بني يَدي، داهمني ال�صتغراب عندما نظرُت اإىل مكان 
ل�صالح  يناوله  وهو  بعيني  �صالمة  الأ�صتاذ  راأيت  اأجده،  ومل  القفل 
بالولوج  بال�صوء  نف�صي  راودتني  جيًدا،  الغرفة  يغلق  اأن  عليه  موؤكًدا 
ولن  اأف�صل فر�صة ملعرفة ذلك  �صريًعا، فهذه  بها  ما  واكت�صاف  اإليها 
تتكرر ثانيًة، حاولُت زجر نف�صي عن فعل هذا ولكن دافع الف�صول كان 
الباب  واأغلقُت  دلفُت  بداخلي،  الحرتام  مواعظ  حتده  اأن  من  اأكرب 
غرفة  كاأي  بدْت  حمتوياتها.  اأ�صكت�صف  اأركانها  اإىل  متطلًعا  ورائي 
عادية، طاولة اجتماعات باملنت�صف خالية من اأي �صيء، خلفها طاولة 
�صغرية تركن اإىل احلائط حتمل كتًبا ا�صتعارها الأ�صتاذ �صالمة من 
املكتبة منذ اأ�صبوعني تربز من بينها اأوراق ينقل بها بع�س املعلومات، 
واأدقق  لأقرتب  األوانها  جذبتني  طبيعي  ملنظر  لوحة  فوقها  ا�صتقرت 
ماهر  فنان  براعة  تعك�س  وبديعة  �صاحرة  األوانها  كانت  اأكرث،  النظر 
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با�صتخدام ري�صته، حملْت اأق�صى ي�صارها توقيًعا بالأ�صفل با�صم �صالمة 
عا�صم وحتته كلمة باري�س، مل اأكن اأعلم اأنه يجيد الر�صم، يبدو اأنه 
بع�س  تنبئ مبجيء  اأ�صواًتا باخلارج  �صمعُت  بعيد.  ر�صمها منذ زمن 
اخلالدين فهممُت بالرحيل قبل اأن يكرث عددهم ويالحظوا خروجي 
للوحة  راأيت جتويًفا باحلائط مقاباًل  من غرفة الجتماعات، لكنني 
اإليه  توجهُت  اآخر،  باًبا  الرئي�صي يحوي  الغرفة  باب  اأراه من  اأكن  مل 
�صريًعا اأقنع عقلي الذي يحثني على اخلروج فوًرا بال�صماح يل بخم�س 
غرفة  عن  متاًما  خمتلًفا  املكان  كان  ودخلت.  فتحته  اأخرى،  دقائق 
الجتماعات وترتيبها املنظم، ملفات ملقاة بع�صوائية حتوي كثرًيا من 
من  م�صنوعة  �صبورة  جتاورهما  باملنت�صف  طاولتني  تفرت�س  الأوراق 
ن�صارة اخل�صب يتعلق بها كثري من ال�صور بدبابي�س معدنية، اقرتبُت 
من الطاولة والتقطُت واحًدا من امللفات يحمل ا�صًما ل اأعرفه، فتحته 
فوجدُت عدة �صور ل�صخ�س واحد ظهر بو�صوح اأنها الُتقطت له دون 
علمه، �صورة له وهو ي�صتقل �صيارة وثانية وهو خارج من مطعم وثالثة 
وهو ي�صعد بناية، اأزحُت ال�صور جانًبا فوجدت الأوراق حتمل تفا�صيل 
وال�صاعة  باليوم  وحتركاته  نف�صه  بال�صخ�س  متعلقة  اأنها  يبدو  ما  يف 
والدقيقة، فهمُت من امللف اأن �صاحب ال�صم ُيراَقب وهنا تف�صيل لكل 

ما يقوم به.

�صورة  بينها  ال�صور من  كثرًيا من  فوجدُت  ال�صبورة  اإىل  توجهُت 
الأحمر  باللون  اإك�س  عالمة  عليها  ومو�صوعة  امللف  �صاحب  الرجل 
ما  بعد.  عليها  ُيو�صع  مل  والبقية  الأخرى،  ال�صور  من  عدد  وعلى 
خالل  من  فهمته  ما  تكذيب  حاولُت  بال�صبط؟  هنا  يجري  الذي 
بهذا،  يقوم �صالح  اأن  اأ�صدق  وا�صًحا،  �صيء  كل  كان  ولكن  راأيت  ما 
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ولكن اأ�صتاذ �صالمة! هل ُيعقل اأن يتم كل هذا حتت اإ�صرافه! بالتاأكيد 
�صاأ�صاأله عن هذا الأمر لأفهم ماذا يحدث متحماًل توبيخه لتج�ص�صي 
اخلارج  من  الآتي  ال�صجة  �صوت  اأخربين  الجتماعات.  غرفة  على 
اأخرية  األقيُت نظرة  املغادرة،  ينبهني حلتمية  بزيادة عدد احل�صور، 
�صورة  بينها  من  عيني  ملحْت  اأمامي،  املعلقة  ال�صور  على  �صريعة 
جمدتني، اقرتبُت منها وتناولتها نازًعا الدبو�س املعدين واأنا اأتاأملها 
اأبحث  اأحاول ا�صتيعاب الإتيان بها و�صط هذه ال�صور، اجتهُت  جيًدا 
ظني،  تكذيب  حماوًل  امللف  هذا  اأجد  األ  متمنًيا  امللفات  بني  �صريًعا 
)عبد  ا�صم  يحمل  بينها  من  وجدته  عندما  قلبي  بان�صحاق  �صعرُت 
القادر �صند(. تفح�صُت اأوراقه فوجدتها مثل امللف الأول حتمل جميع 
التحركات بدقة بجانب عديد من ال�صور، توجهُت خارًجا اأجر قدَمي 
اأحمل  اأكيا�س مملوءة برمال �صحراء الأمل املهلكة،  وقد ُربطت بهما 
امللف بني يَدي اأتعلق باآخر حبال الأمل اأنني رمبا فهمُت كل هذا ب�صكل 
خاطئ. انقطعْت كلمة ال�صيخ اأحمد الواعظة التي يلقيها على احل�صور 
بخروجي من غرفة الجتماعات ينظر اإيل بده�صة تطورت لفزع بعني 
الأ�صتاذ �صالمة القابع بجواره وهو ينظر اإىل امللف بيدي، �صق �صوتي 
الإجابة  تخ�صى  خائفة  بنربة  بثقله  اجلميع  على  جثم  الذي  ال�صكون 

موجًها �صوؤايل لالأ�صتاذ �صالمة:

- ماذا يفعل ا�صم اأبي هنا و�صط هذه امللفات؟

لوجهة  عينيه  بنظرات  يهرب  وهو  واختنقْت مالحمه  ب�صيق  زفر 
بفعل  �صوتي  حت�صرج  �صحيح،  فهمته  ما  اأن  فتاأكدُت  حمددة،  غري 

ال�صدمة املغمو�صة بالوجع قائاًل:
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- وثقُت بك وبكم جميًعا واعتربتكم عائلتي واأنتم تدبرون لطعني 
من اخللف؟ اأي خ�صة هذه؟

قال الأ�صتاذ �صالمة راجًيا:

- اأجمد اأرجوك اأن تهداأ.

قلُت غا�صًبا:

- كيف تطلب منى الهدوء بعد ما عرفته؟

- يجب اأن تهداأ حتى تفهم.

قلُت متعجًبا ومل يرتكني الغ�صب:

- ماذا تريدين اأن اأفهم؟ اأفهم اأنكم تريدون قتل رجل مل يفعل 
لكم اأي �صيء �صوى اأنه يبغ�صكم مثله مثل اأهل هذه البالد؟ هل 

تعتربون هذه اجلرمية ت�صتحق القتل؟

وقفني بنربة �صارمة:

- وهل عهدَت بنا التعامل بهذه ال�صذاجة؟

- مل اأعد متاأكًدا من اأي �صيء، مل اأعد اأعرف حتى من اأنتم.

زاد من �صرامته:

-وكذلك ل تعرف من يكون اأبوك.

اأكمل بعد اأن نظرُت اإليه م�صتغرًبا:
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الذي  ال�صهري  والأع�صاب  املخ  طبيب  �صند  القادر  عبد  -اأبوك 
نف�صه قائد  نال عديًدا من اجلوائز وذاع �صيته بعبقريته هو 
قرا�صنة العقول، باع اأ�صحابه ذوي ال�صمائر اليقظة وت�صالح 
الأموال  �صروطه مقابل كثري من  املجل�س موافًقا على كل  مع 
هو  �صحاياه  اأول  وكان  جتاربه،  بتطبيق  له  الفر�صة  واإتاحة 

�صعب هذه البالد مب�صح ذاكرته وال�صيطرة على عقله.
رميته بنظرات حانقة من كذبه فاأكمل �صائاًل اإياي:

�صيحدث  ما  تفا�صيل  عرف  كيف  ملرة  ولو  نف�صك  ت�صاأل  -اأمل 
للبالد وحجبك كي ل تتعر�س للفريو�س كما اأخربتنا؟

قلت مدافًعا:
- ل مل اأ�صاأل، لأنني اأعرف من اأين ح�صل عليها، من �صديقه 

باملجل�س.
نفى بحدة:

التفا�صيل  بكل هذه  �صيخربه  الذي  ال�صديق  - كذب، من هذا 
ال�صرية للغاية؟ املجل�س مي�صي وفًقا خلطط اأبيك، هو ال�صبب 
يف نكبة هذه البالد، ومل يكتِف بهذا بل �صار يحاربنا ونحن 
على  بيديه  العقوبة  ويطبق  اأف�صده  ما  لإ�صالح  طريقنا  يف 

اخلالدين.

نفيت ما يقوله بقوة:

اأبي ترك جمال الطب منذ �صنني واأغلق  - كل ما تقوله هراء. 
عيادته، فكيف �صيجري العمليات؟
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- اأوهمك واأوهم اجلميع بهذا حتى ل ُيك�صف اأمره، اأمل تفكر ولو 
حلظة ملاذا يغلق عيادته وهو يف اأوج جمده؟

- ليعتني بي.

- هذا ما اأقنعك به.

اختلطْت حدة �صوته بالأ�صى متابًعا:

- هو من اأجرى العملية له�صام ولكثريين غريه، هل علمت الآن 
ملاذا كنا نخطط لقتله وقتل جماعته املاأجورة؟ مل يف�صد اأحد 

بالدنا مثلما اأف�صدها هوؤلء.

قلُت بغ�صب:

- كل ما تدعيه افرتاءات ل اأ�صا�س لها من ال�صحة. اأنا اأعرف 
اأبي جيًدا.

قال بهدوء:

- اأقدر �صدمتك، ولكنني اأق�صم اأنني �صادق بكل حرف تفوهُت 
به.

تابع بنف�س هدوئه:

الأوىل عندما  املرة  الآن عرفت ملاذا رف�صناك يف  اأنك  اأظن   -
تقدمَت لليلي، لي�س لأننا من )اخلالدين( ولكن بعد اأن راأت 
ولهذا  واأخربتني،  تكون  من  وعرفْت  باملطعم  والدك  ليلى 
حما�صتك  لكن  اإلينا،  ان�صمامك  اأرف�س  كنُت  ا  اأي�صً ال�صبب 
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ول  والدك  عن  خمتلًفا  تكون  رمبا  اأنه  اأ�صعر  جعلتني  وقتها 
حيث  من  ياأتي  دائًما  الن�صر  واأن  بذنبه،  اأظلمك  اأن  يجب 
ولنف�س  بيننا  بك  فقبلُت  يديك،  على  ياأتي  ورمبا  نحت�صب  ل 
ال�صبب رف�صُتك يف املرة الثانية عندما تقدمت، ولكن لالأ�صف 
يل  اإقناعها  ملحاولة  وا�صت�صلمُت  ابنتي  م�صاعر  اأمام  �صعفُت 
من  عليها  م�صفًقا  لعواطفها  ور�صخت  ب�صيء،  ت�صعر  لن  اأنك 
ك�صرة قلبها بعد اإح�صا�صي بتعلقه بك وقبلت. هل عرفت الآن 
ال�صبب وراء كل هذا الرف�س؟ كان خوًفا من هذه اللحظة التي 

مل اأعد لها جيًدا.

كانت كلماته كن�صال يوجهها اإىل قلبي فُت�صيب هدفها بدقة، قلُت 
وقد امتالأت عيناي بدموع اخلزي قائاًل لليلى:

- كنِت على علم بكل هذا؟

وحتا�صْت  وجنتيها  على  �صريًعا  عيناها  اأر�صلتها  بعربات  اأجابتني 
مواجهتي. �صحكُت ب�صخرية الوجع موجًها حديثي لعم ابراهيم الذي 

اكت�صت مالحمه باحلزن:

- حتى اأنت كنت تعلم، األي�س كذلك؟

�صرخُت فيهم:

الوحيد  املغفل  اأنا  عدا  ما  �صيء  بكل  علم  على  هنا  اجلميع   -
بينكم.
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حل الوجوم على وجوه احلا�صرين ما عدا �صالح الذي كان ي�صتمتع 
متلذًذا ب�صدمتي. لف اجلميع ال�صمت لدقيقة مل يتكلم بها اأحد، بداأ 

بعدها الأ�صتاذ �صالمة حديثه بلطف قائاًل يل:

ا عادًيا بالن�صبة اإيل، اأنت زوج ابنتي  - اأجمد، اأنت ل�صت �صخ�صً
وابن من اأبناء عائلة اخلالدين ومكانتك لي�صت بالهينة عندي، 
لكنني يف نهاية الأمر ل اأ�صتطيع اإجبارك على �صيء، اأمامك 
الآن خياران اإما اأن تبقى كما اأنت بيننا واحًدا منا توؤمن مبا 
الأيام  لك  و�صتثبُت  اأفعالنا  وحكمة  بقرارتنا  وتثق  به  نوؤمن 

�صحة ما اأخربتك به، واإما اأن تغادرنا وتن�صى اأمرنا.

ا: قام �صالح معرت�صً

- كيف يغادرنا؟ نحن ل ناأمن اأن يبلغ عنا وي�صلمنا اإىل املجل�س، 
يجب اأن ُتقام عليه عقوبة الن�صقاق وهي القتل.

وقفه بحدة:

- ل، اأنقذنا جميًعا مرة �صابقة وهذه بتلك.

نظر اإيل واأكمل بهدوء:

- كما اأنني اأثق به واأعلم اأنه لن يبلغ عنا.

�صمت بعدها بانتظار قراري فقلت بنربة غا�صبة غلفها الهدوء:

- هل تظنني جاحًدا اإىل هذه الدرجة؟ هل اأوهمك حديثي عن 
بعد علمي  بينكم  �صاأبقى  اأنني  اأبي  وبني  املتوترة بني  العالقة 
بتخطيطكم لقتله كاأن �صيًئا مل يحدث! مير قاتلوه اأمام عيني 
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كنتم  اإن  هذا؟  تخيلت  كيف  يل!  عائلة  واأتخذهم  نهار  ليل 
خدعتموين باحلديث عن �صمو هدفكم ونبل اأخالقكم وتوهمُت 
كل  انك�صف  فالآن  الأر�س،  هذه  على  مي�صي  من  اأطهر  اأنكم 
�صيء ولن اأدعكم مت�صون �صعرة من اأبي ولو كلفني هذا حياتي.

فوقفني  للخارج  اجتهُت  اأمامها،  وجهه  اكفهر  ب�صرامة  قلتها 
بحزم:

- اإن كان هذا قرارك فلك ذلك، ولكن اإن رحلت فلن تعود اإلينا 
اكت�صفَت احلقيقة، ومبجرد خروجك من هذا  اإن  ثانيًة حتى 

املكان �صتنقطع عالقتك بجميع اأفراده اإىل الأبد.

وقفُت برهة اأجمع فيها �صتات نف�صي بعد اأن اأظهر بطاقته الأخرية 
فوزه،  كرامتي  واأبت  تهديده  خالل  من  عليَّ  بال�صغط  الربح  حماوًل 
اأعقب، فوقفني ثانيًة  اأن  اأمري واأكملُت طريقي للخروج دون  حزمُت 

بنف�س احلزم قائاًل:

- انتظر، عليك اإمتام �صيء ما قبل رحيلك.

نظر اإىل اجلميع ثم اأكمل:

- كما زوجتك ابنتي اأمام جميع، فاأنا اأطلب منك الآن اأن تطلقها 
ا. اأمام اجلميع اأي�صً

نظرُت اإىل عني ليلى الدامعة التي ترتجاين ب�صمت األ اأفعل وقلُت 
بثبات:

- اأنِت طالق.



25(

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

عندما تدخل اإىل �صاحة مواجهة احلياة �صتظل توجه اإليك لكماتها 
ال�صربة  فتتلقى  الأمل،  مقدار  بت�صاوي  عنده  �صت�صعر  الذي  للحد 
القا�صية بهدوء م�صت�صلًما لهزميتك غري عابئ باأي �صيء. اإن �صمعُت 
واأعددُت  اأ�صلحتى  لكنُت جهزُت  واحدة فقط  �صاعة  قبل  الطلب  هذا 
الوجع  خدر  الآن  ولكن  حتقيقه،  دون  باأكمله  العامل  ملواجهة  حربتي 
عند  رعايتي  ليح�صن  بانتظاري  الندم  اأن  واأعلم  الإح�صا�س  يفقدين 

الإفاقة.

• • •
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)١٩(

)مذكرات(

غري  جرح  اآثار  على  للرق�س  بالإن�صان  يدفع  الذي  هذا  �صوق  اأي 
عابئ بالوجع مقابل اأن يبقى بجانب الذكرى؟ مع�صلة الذكريات التي 
مل يقدر على حلها اأحد اأن يكون م�صدر �صعادتنا ذات يوم هو نف�صه 

م�صدر اأملنا يف ما بعد.

م�صْت ع�صرة اأيام على ما حدث مل اأحترك فيها من �صريري �صوى 
الذكريات  من  وكثري  الطعام  من  قليل  على  اأعي�س  حاجتي،  لق�صاء 
منقطًعا عن العامل اأفكر كيف انقلب كل �صيء بهذا ال�صكل، بداأ اليوم 
الدامعة  ليلى  عني  ظلت  الأمل.  بوافر  وانتهى  ال�صعادة  من  بفي�س 
تاأتيني  نومي  يف  حتى  ذهبت،  اأينما  تالحقني  الأخري  برجائها 
بعد  اأفعل  اأن  تنتظر منى  النظرة، ولكن ماذا كانت  بنف�س  باأحالمي 
ب�صاأن  قاله  ما  اأتذكر  بخياراته؟  الرحى  فكي  بني  اأبوها  و�صعني  اأن 
ب�صدري.  �صيًئا  حاك  كالمه  لكن  حينها  عنه  دفاعي  قوة  رغم  اأبي، 
اأُيعقل اأن يكون �صادًقا! اأفزعني �صوت جر�س الباب الذي كدُت اأن�صى 
نغمته فلم يقرعه اأحد منذ زمن، جتاهلته ولكن اإ�صرار الطارق دفعني 
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للقيام بتكا�صل اأت�صاءل عن �صبب اإحلاحه، نظرت عرب العني ال�صحرية 
وتنهدُت واأنا اأفتح الباب �صائاًل:

- اأبي ملاذا جئت؟ اأخربتك اأين بخري.

دلف اإىل الداخل وا�صًعا يديه بجيَبي بنطاله، قال وهو يتفح�صني:

- يبدو جيًدا اأنك بخري، طول حليتك وهيئة مالب�صك خري دليل 
على هذا.

نظر اإىل اأرجاء ال�صقة وقال با�صمئزاز:

- ما هذه الفو�صى؟ وما هذه الرائحة؟

- مل األِق القمامة منذ عدة اأيام.

اأ�صود  تقززْت مالحمه وهم ذاهًبا اإىل املطبخ بهمة، اأخرج كي�ًصا 
واأطباق  الأوراق  بجمع  وبداأ  قفازين  ولب�س  الدوليب  اأحد  من  كبرًيا 
غرفتي  اإىل  ذهبُت  ال�صقة،  باأركان  املبعرثة  الع�صري  وعلب  الأكل 
راأ�صي.  على  بالدق  بداأ  ل�صداع  ا  قر�صً اأتناول  ال�صرير  على  وجل�صت 
حالة  على  ووبخني  لغرفتي  جديد  بكي�س  اأبي  بعده  جاء  وقت  م�صى 
ال�صقة وكيف تركتها ت�صل لهذه املرحلة التي تكلفت ثالثة اأكيا�س من 
ا مني كعادتي مبهاجمته ما جعله  احلجم الكبري لتنظيفها. مل يلَق ردًّ

يكف عن احلديث واقرتب وجل�س بجانبي قائاًل:

- اأجمد، ما بك؟ ول تقل اإنك بخري لأنني لن اأ�صدقك.

نفثُت ب�صيق فتابع:
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- هل �صايقتك خطيبتك يف �صيء؟

- انف�صلنا.

ربت على كتفي قائاًل بفرح:

- ل حتزن، �صاأزوجك من هي اأف�صل واأجمل منها بكثري.

نظرُت اإليه متعجًبا:

- األن ت�صاألني عن ال�صبب؟

هز راأ�صه نافًيا:

- ومَل اأ�صاأل؟ اأنت تعلم اأنني ل اأحب التدخل بخ�صو�صياتك، ثم 
مَب �صتفيد معرفة ال�صبب الآن؟ ذهبت وانتهى اأمرها.

هززُت راأ�صي موافًقا لكالمه فاأكمل بحما�س:

ل مالب�صك، �صنتناول الغداء مًعا و�صنقيم  - هيا قم وا�صتحم وبدِّ
احتفاًل مبنا�صبة انف�صالك.

ابت�صمُت له فداعب �صعري بيده وقام ليجمع قمامة الغرفة قائاًل:

تن�َس حالقة ذقنك هذه، وخالل  ول  نتاأخر،  ل  - هيا قم حتى 
هذا الوقت �صاأنتهي من تنظيف غرفتك.

حتركُت من مكاين ببطء متجًها اإىل اخلارج، وقفُت بباب الغرفة 
وا�صتدرُت اإليه �صائاًل:

- اأبي.
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اأجاب وهو من�صغل بجمع القمامة:

- نعم.

- ما ا�صم �صديقك باملجل�س؟

�صكن حلظة اأح�ص�صُت فيها مبفاجاأته ب�صوؤايل، ثم تابع عمله وهو 
يجيب:

- عالء.

- عالء؟ مل اأ�صمع با�صمه طيلة حياتي.

- اأنت ل تعرفه.

- ولكنك دوًما تخربين اأنه �صديقك املقرب، فكيف ل اأعرفه ومل 
اأَره من قبل ولو ملرة؟

- هو يعتربين �صديقه املقرب اأما اأنا فال.

- ما راأيك اأن حتدثه لنقابله اليوم؟

نظر اإيل م�صتغرًبا قائاًل بحدة:

اأن تكون قد تورطَت جمدًدا مع واحد من هوؤلء  اإياك  - ملاذا؟ 
اخلالـ...

قاطعته:

- ل يا اأبي الأمر لي�س كما تظن، كل ما اأريده اأن اأ�صكره حل�صن 
�صنيعه معنا ب�صكل �صخ�صي.
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ابت�صم واقرتب مني وربت على وجهي قائاًل:

- ولد خلوق، على العموم ل داعي لذلك اإطالًقا، ما فعله هو رد 
خلدماتي له.

�صاألُت م�صتغرًبا:

- وما اخلدمات التي اأديتها له؟

- كنُت اأعالج والدته منذ زمن بعيد عندما كنُت اأزاول املهنة.

- باملنا�صبة يا اأبي ملاذا اأغلقت عيادتك؟

ابت�صم با�صتغراب:

- كثرية اأ�صئلتك اليوم.

خ�صارة  حينها  �صيتك  وبقوة  مبكانتك  طبيب  تفكري،  جمرد   -
كبرية اأن يغلق عيادته.

نظر اإيل بحنو جميًبا:

- واإن كنُت اأملك اأكرث من هذا كنت �صاأتركه لأرعاك يا اأجمد.

عانقني بعدها ثم تركني قائاًل:

- هيا اذهب لي�س لدينا وقت.

و�صقاها  بقلبي  ال�صك  بذور  اأبي  زرع  وقد  احلمام  اإىل  اجتهُت 
باإجاباته الغام�صة وردوده املخت�صرة، اأنهى احلوار بجملته العاطفية 
التي مل جتد �صدى بداخلي مثلما كان وقعها من قبل. بداأت بحالقة 
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ذقني متذكًرا كالم الأ�صتاذ �صالمة، يعلو مع كل �صعرة ت�صقط �صوت 
�صوؤال يرتدد بعقلي: هل اأعرف حًقا من يكون اأبي؟

• • •
ق�صينا  اأن  بعد  الليل،  طيلة  النوم  من  اأبي  ب�صاأن  التفكري  منعني 
كنت  املختلفة،  احلياة  نواحي  يف  ونتكلم  وناأكل  ن�صحك  مًعا  اليوم 
وجهي  �صطح  على  الطفو  من  ظنونى  اأمنع  طبيعًيا،  اأبدو  اأن  اأحاول 
كي ل يالحظ �صيًئا مما يدور بخلدي، ظللُت اأ�صرتجع �صريط حياتي 
عندما اأغلق اأبي عيادته وكان عمري وقتها خم�صة ع�صر عاًما، مل اأكن 
بال�صغري الذي يحتاج اإىل مثل هذا التفرغ. اأعلم اأن بداية مراهقتي 
غري  كثرية  اأخرى  بطرق  رعايتي  املمكن  من  كان  لكن  �صعبة،  كانت 
ينهالون  املر�صى  كان  الذي  الوقت  يف  عيادته  اأغلق  عمله،  يرتك  اأن 
عليه للك�صف من كل حدب و�صوب، غيابه عدة مرات بعدها لأيام قد 
تبلغ الأ�صبوعني واعتذاره يل ووعده بتعوي�صي عن هذا الوقت ورف�صه 
مل�صاحبتي، انتقالنا املادي املفاجئ الذي اأحدث طفرة بحياتنا يف كل 
�صيء كان متزامًنا مع م�صاحلة املجل�س، معرفته للتفا�صيل الدقيقة 
خلطة املجل�س مبحو ذاكرة البالد، مررُت بكلتا يَدي على راأ�صي عدة 
مرات كي تهداأ حرارة ربط الأ�صياء ببع�صها مبرجل عقلي، كل ما اأمر 
متاًما  هذا  ينفي  قد  قاطع  دليل  اإىل  حتتاج  ظنون  ظنون،  جمرد  به 
واأن�صى الأمر اأو يثبته واأعرف حقيقة كل �صيء، ولكن ُترى اأين يكون 
�صور  عدة  بيته. جاءت  اإليه غري  يذهب  مكاًنا  اأعلم  ل  الدليل؟  هذا 
اأبي  اإليها  التي ذهب  الأماكن  بكل  اأحاول ع�صر ذاكرتي  واأنا  اأمامي 
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ولو مرة، جاءت اأمامي �صورة وثُبتت، تذكرُت املوقف املتعلق بها الذي 
اأثار ال�صكوك بداخلي اأنها رمبا حتوي �صيًئا يو�صلني للحقيقة، تناولُت 

مفاتيح ال�صيارة وذهبُت اإليها، اأدرتها وانطلقُت اإىل وجهتي.

• • •
�صعلُت بقوة اإثر اقتحام ذرات الغبار اأنفي، مهتدًيا ب�صوء هاتفي بعد 
اأن تاأكدُت من انقطاع الكهرباء عن املنزل بال�صغط على قاب�س ال�صوء 
وعدم ا�صتجابته يل، كان املكان �صاكًنا كاملقابر تزاأر الرياح من خالل 
نافذة ُفتحت بيد الهواء باأ�صوات ُخيل اإيّل اأنها خرجت من فم �صبح. 
دلفُت اإىل غرفة الطعام ناظًرا اإىل طاولتها املغطاة ب�صر�صف اأبي�س 
التا�صع  ُيَقم  مل  عليها،  اأُقيمْت  التي  الثمانية  ميالدي  اأعياد  متذكًرا 
اأدى اإىل ان�صحابها  والعا�صر لبدء دخول اأمي يف مرحلة اكتئابها، ما 
من املنا�صبات الجتماعية والنغالق على نف�صها اأكرث. �صلطُت ال�صوء 
العالق  الرتاب  اأكمامي  باأطراف  اأم�صح  منه  واقرتبت  احلائط  على 
على زجاج برواز يحمل �صورة لأمي وهي جال�صة واأجل�س اأنا بحجرها 
العنوان  ال�صعادة  ال�صورة جيًدا، كانت  اأبي، متعنُت يف  ويقف وراءنا 
الرئي�صي لها، واإن كنُت ل اأعرف هل كانت اأمي تعني تلك البت�صامة 

حًقا اأم اأنها طاعة لأمر امل�صور.

بداأت اأجتول بعيني يف اأرجاء البيت اأ�صرتجع مع كل ركن به ذكرى 
انتحار  واقعة  منذ  عنه  اأبي  برحيل  تفاجاأت  الطفولة،  عمر  من  اآتية 
اأمي عندما اأعادين من عند اجلدة كوثر، اأخربين اأنه مل يعد مبقدوره 
العي�س به وقد �صار مكاًنا مفعًما بالأمل بعد رحيلها، مل اأره من وقتها 
اإل منذ عدة �صنوات، حتديًدا ليلة البدء بالعهد اجلديد عندما اأتينا 
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بالقبو  احتمينا  الفريو�س،  تاأثري  عن  مبناأى  نف�صينا  لُنبقي  هنا  اإىل 
ملدة اأ�صبوع حتى اأُذن لنا باخلروج. نزلُت اإىل القبو بعد اأن كاد عبق 
القبو  باب  اأ�صدر  لأجله،  جئت  ما  ُين�صيني  باملكان  العالق  الذكريات 
اأزيًزا عالًيا اأزعجني عندما فتحته، و�صعرُت بعني الهدوء وهي تنظر 
اإيل بحدة فاأم�صكته �صريًعا بيدي بعدما وجدُت اأنه ُفتح باملقدار الذي 
ي�صمح جل�صدي بالولوج. فح�صُت املكان بب�صري، كان كل �صيء كما 
تركناه منذ �صت �صنوات، نظرُت اإىل لوحة معلقة باحلائط فوجدتها 
كما هي مبكانها وقد حباها الرتاب �صيًئا من نفحاته فاأخفى معاملها، 
اأبي رغم  تذكرُت ليلتها عندما كنت غارًقا يف نومي واأقلقتني حركة 
اأثر النعا�س وهو ي�صع  اأمامي كخيال من  األ يوقظني، ظهر  حماولته 
بكتفه  يلت�صق  باحلائط  فتحة  اأمام  ويقف  الأر�س  على  اللوحة  تلك 
اإطار معدين �صميك ي�صبه باب خزانة، كان من�صغاًل متاًما فلم ينتبه 
املربعة  اخلزانة  اإىل  خلفه  من  تطلعت  منه،  واقرتابي  ل�صتيقاظي 
على  العلوية  اخلانة  احتوت  خانتني  من  مكونة  كانت  اأمامه،  القابعة 
عدد من ال�صور وملف وبجانبهم دفرت ورقي، واحتوت اخلانة ال�صفلية 
على عدد من القناين ال�صغرية الفارغة كان اأبي يهم بو�صع القنينة 
الأخرية بجانبها ليكتمل الفراغ الباقي من ال�صف، لول تفاجئه من 
وجودي ف�صقطت من يده والتقطتها �صريًعا ما جعله يتنهد بعمق وقد 
جحظت عيناه فزًعا، �صحكُت وقتها من هيئته �صاخًرا من خوفه على 
قنينة فارغة اأدرتها بني اأ�صابعي لقراءة ما ُكتب على املل�صق ال�صغري 
باخلزانة  وو�صعها  يدي  من  �صريًعا  اأخذها  اأنه  لول  حتمله،  الذي 
واأغلقها وو�صع اللوحة عليها. مل اأهتم حينها مبا يجري ومل اأ�صاأله عن 
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تلك الأ�صياء التي بداخل اخلزانة واأهميتها بالن�صبة اإليه، فاأبي بالعادة 
له بع�س الطقو�س الغريبة ومل ي�صغل بايل يوًما ال�صوؤال عنها. اجتهُت 
اإليها واأزلت اللوحة عن احلائط فوجدت اخلزانة قابعة اأمامي، تذكرُت 
�صيا�صة اأبي التي ينتهجها يف اختيار اأرقامه ال�صرية، كان نهجه دوًما 
ت�صتجب كررُت  فلم  اأبي  بتاريخ ميالد  امليالد، حاولُت فتحها  تواريخ 
ا، حاولت بتاريخ ميالدي  املحاولة بتاريخ ميالد اأمي فلم ت�صتجب اأي�صً
فف�صلت املحاولة، ترى اأي رقم اختاره اأبي؟ تذكرُت ذات مرة عندما 
املكون من  البنكي  ببطاقة م�صرفه  ال�صري اخلا�س  بالرقم  اأخربين 
الأرقام الأوىل من تاريخ ميالده وميالد اأمي وميالدي، وعندما �صاألته 
عن ال�صبب اأخربين اأنه يعتمد هذا الرقم يف الأ�صياء املهمة، اأدخلت 
هذا الرقم ف�صمعت تكة ت�صري اإىل فتحها، وجدتها كاآخر مرة نظرُت 
لأبي  ال�صور  كانت  عليها،  ال�صوء  و�صلطُت  ال�صور  التقطُت  اإليها، 
برفقة اأ�صخا�س اآخرين مل اأرهم من قبل، مبت�صمني وي�صريون بعالمة 
)اجتماع  جملة  وقراأُت  قلبتها  بعدما  ريقي  ابتلعُت  للم�صور،  الن�صر 
قرا�صنة العقول( ومدون حتتها التاريخ. ظللُت اأتنقل بني ال�صور وهي 
تعك�س و�صعيات خمتلفة لهم مرة وهم ي�صحكون ومرة وهم يتناق�صون 
بعني جاحظة حتمل  بهلوانًيا  قناًعا  القناع،  يرتدون ذلك  ومرة وهم 
قرا�صنة  قناع  نف�صه  هو  خبيثة،  حمراء  ب�صفاه  و�صحكة  ال�صر  نظرة 
العقول الذي كانوا يظهرون به يف ت�صجيالتهم امل�صربة. تناولُت امللف 
فوجدُت بداخله اأوراًقا �صرعُت يف قراءتها، كانت عقوًدا تفيد بالتعاون 
بني قرا�صنة العقول واملجل�س وبيع فكرة حمو ذاكرة اأهل البالد مقابل 
عدد يحمل كثرًيا من الأ�صفار، واإتاحة الفر�صة لهم لتطبيق جتاربهم 
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ميينه  عن  فوجدُت  العقد  اآخر  اإىل  و�صلُت  املجل�س.  رعاية  حتت 
والطرف  البالد،  �صوؤون  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  الأول/  الطرف  توقيع 
به  اأخربين  ُيفلح يف تكذيب ما  لعل ذلك  اأعدُت قراءته كثرًيا  الثاين 
�صيء  يتغري  مل  ولكن  الآن،  عيناي  تراه  ما  وتكذيب  �صالمة  الأ�صتاذ 
غري و�صوح احلقيقة اأمامي اأكرث، الطرف الثاين/ عبد القادر �صند. 
اأغم�صُت عيَني اأ�صتجديهما البكاء لتخففا ما اأمر به الآن لكنهما اأبتا، 
جمدتهما املفاجاأة وتركت عقلي لينال حظه من �صفعات احلقيقة وهو 
ما زال يتاأرجح بعدم ا�صتيعاب ملا عرفته. تفح�صُت ما بقي من امللف 
فوجدُت ورقة �صغرية ُكتبت عليها اأ�صياء تبدو كم�صطلحات مل اأفهمها 
وتلت�صق بها ذاكرة اإلكرتونية، نحيتها جانًبا مع الإبقاء على نيتي يف 
فح�صها مرة اأخرى ومعرفة ما بجعبة تلك الذاكرة، التقطُت الدفرت 
ليتزايد  اأت�صفحه  بداأُت  غالفه،  من  القدم  عليه  بدا  الذي  الورقي 
معدل �صدمتي مع كل ورقة اأنتهي من قراءتها، اأغلقته وقد تبلل جزء 
منه بدموعي، مل يكتِف الأمل مبا فعله بقلبي يف الآونة الأخرية فقرر 
الق�صاء عليه متاًما، ينظر اإليه وهو يلفظ اأنفا�صه الأخرية �صعيًدا وقد 

�صم قلًبا جديًدا اإىل مقربته.

• • •
-»غريب! هذه املرة الأوىل التي تطلب بها زيارة والدتك«. قالها 

با�صتغراب يف اأثناء قيادته يف طريقنا اإىل قرب اأمي.

- ا�صتقُت اإليها.
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اأن  اإىل  نتكلم  ل  حتى  بالنوم  تظاهرُت  كتفي،  على  وربت  ابت�صم 
ن�صل، م�صى وقت نبهني بهزات خفيفة بعده اإىل و�صولنا فرتجلنا عن 
ال�صيارة متجهني اإىل قرب اأمي، وقفنا اأمامه بوقار يردد اأبي الدعوات 

ب�صوت هام�س، انتظرُت حتى انتهى ف�صاألته:
- ا�صتقَت اإليها؟

التقط دمعتني ب�صبابته واأجاب دون النظر اإيل:
- كثرًيا.

- اإًذا ملاذا قتلتها؟
ُذهل من جملتي و�صاألني بغ�صب:

- ما هذا الذي تقوله؟
اأخرجُت الدفرت الورقي قائاًل:

- مذكراتها التي اأخفيتها.
تفاجاأ عندما راأى الدفرت الورقي، وتابع وهو يتلعثم:
- لكن والدتك انتحرت، اأنت �صهدت هذا بعينك.

�صحكُت �صاخًرا واأنا اأقول:
ا اأمام قطار ويخرب  رين مبن يدفع �صخ�صً - كالمك يا اأبي يذكِّ

اجلميع اأن القطار هو من قتله ولي�س هو.
ابتلعت املفاجاأة �صوته فاأكملُت:



264

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأخالقية  الال  اأعمالك  اكت�صفْت  عندما  املذكرات  هذه  كتبْت   -
امل�صتميتة  حماولتها  دونْت  مر�صاك،  على  جتاربك  باإجراء 
معك كي ترجع عما تفعله لكنك مل ت�صتجب، دخلْت يف الكتئاب 
ب�صبب احلرية بني الإبالغ عنك وك�صف حقيقتك اأمام النا�س 
جتد  مل  �صحاياك،  جتاه  ال�صمري  عذاب  واحتمال  وال�صكوت 
حاًل ينقذها من كل هذا فلجاأت لالنتحار واأعطتني خلالتها 
طيلة  مثلك،  اأ�صري  اأن  خافْت  لأنها  لرتاعيني  كوثر  اجلدة 
يكن  ومل  اأكرث من حتملْت  وهي  بالأنانية  اأتهمها  كنت  عمري 

اأحد اأنانًيا �صواك.

قال بعد اأن اقرتب مني مو�صًحا برجاء:

- اأجمد، اأمك كانت مري�صة بالُذهان))) هذا ما دفعها لالنتحار 
ومل ت�صجله مبذكراتها �صدقني.

قلُت متعجًبا من علته:

- مر�س الُذهان! ح�صًنا، هي انتحرت ب�صبب هذا املر�س، لكن 
ا اأم حقيقة؟ هل ما دونته هنا كان تهيوؤات ب�صبب املر�س اأي�صً

هرب بعينيه من مواجهتي مطاأطًئا راأ�صه، فاأكملت:
اأم حقيقة؟ حتالفك  اإن�صاوؤك جلماعة قرا�صنة العقول كذب   -

مع املجل�س وبيع فكرة حمو الذاكرة كذب اأم حقيقة؟

شك  وحالة  وهمية  أحاسيس  من  املريض  فيه  يعاين  نفيس  مرض  البارانويا:  أو  )))الُذهان 

شديدة يف اآلخرين وغاياتهم حتى يشعر باالضطهاد من ِقبلهم، وقد يؤدي هذا املرض إىل االنتحار 

إن مل يُعالج برعاية طبيب مختص. 
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التفَت بج�صده واأنا اأ�صرد حقائقي فاجتهُت معه حتى تالقت عيناي 
بعينيه �صائاًل:

حقيقة؟  اأم  كذب  للخالدين  الذاكرة  نزع  عمليات  اإجراوؤك   -
اإجراوؤك العملية له�صام كذب اأم حقيقة؟

امتقع وجهه ودارت عيناه مينة وي�صرة يحاول قول اأي �صيء للدفاع 
عن نف�صه ومل يجد، تابعُت بعد اأن امتالأت عيناي بالدموع وحت�صرج 

�صوتي:
اأيام  اأعرف مقدار حبك بداخلي �صوى من ع�صرة  اأتعلم، مل   -
للتخلي  يدفعني  الذي  بهذا احلجم  اأنه  اأتخيل  اأكن  فقط، مل 

عن كل �صيء مقابل �صالمتك.
نظرُت اإىل قرب اأمي قائاًل:

اأعلم كل  القرب ول  اأكون بجانبها بهذا  اأن  الآن  اأمتناه  - كل ما 
هذه احلقائق.

نظرُت اإليه مكماًل وقد امتالأْت عيناه بنظرات التو�صل والرجاء:
- لكن ما فعلته اأمي خاطئ، لذلك اخرتُت حاًل اآخر كان الأف�صل 

بالن�صبة اإيل.
�صاأل با�صتغراب:

- ماذا تق�صد؟

وهي  فارغة  اأظنها  كنُت  التي  معذرة،  الفارغة،  الزجاجات   -
حاملة للفريو�س.
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ات�صعْت عيناه فزًعا وهزين بقوة �صائاًل:
- ماذا فعلت؟

ابت�صمُت وجًعا واأنا اأجيبه:
للجني  الفريو�س احلامل  ا�صتن�صقُت  لقد  اأبي،  يا  الأوان  فات   -
امل�صوؤول عن م�صح الذاكرة، وبقيت �صاعة على اإمتام مفعوله 
بالكامل، و�صيخطر املجل�س اآلًيا و�صيزرعون ذكرياتهم بعدها.

�صرخ بوجهي غا�صًبا وقد ملع الدمع بعينيه:
امل�صتحيل كي ل مُت�صح ذاكرتك  اأجمد؟ فعلُت  يا  - ملاذا؟ ملاذا 

وت�صبح م�صًخا مثل البقية، واأنت ت�صتن�صقه بيدك؟
قلُت م�صتهزًءا:

- وملاذا اأنت غا�صب اإىل هذا احلد؟ �صاأكون واحدة من جتاربك 
الناجحة.

نظرُت بتحٍد اإىل عينيه:
عنك،  بداخلي  �صعيدة  ذكريات  زراعة  �صتحاول  اأنك  واأعلم   -

لكن �صيظل قلبي يكره ما فعلَت ولن ين�صى.
اجته اأبي اإىل اخلارج م�صرًعا وقد اأ�صيبت حركات ج�صده بالت�صتت 
ي�صعده يف طريقه  وهو  ال�صلم  على  من  ي�صقط  فكاد  �صمعه،  ما  بعد 
للخارج، �صرُت غري مباٍل مبا ينوي فعله فلم اأعد اأهتم، جل�صُت قرب 

قرب اأمي وم�صحُت عليه واأنا اأبكي قائاًل:

�صُيمحى  بِك،  متعلًقا  �صيء  كل  �صاأن�صى  الوقت  من  قليل  بعد   -
اأمي،  اأنِك  �صورتك  من  و�صاأعرف  قلبي  من  غيابك  وجع 



267

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

مدة  جتاهك  ب�صدري  حملته  الذي  الغ�صب  �صعور  �صاأن�صى 
طويلة، وكذلك �صاأن�صى اإح�صا�صي بالذنب نحوك الآن، لذلك 
اأرجو اأن ت�صاحميني على كل ما �صبق، اأرجو اأن ت�صاحميني يا 

اأمي.

وقت  م�صى  احلا�صمة،  اللحظة  انتظار  يف  قربها  بجانب  منُت 
كاأن  عقلي  با�صتيقاظ خاليا  بعده  اأ�صعر  بداأُت  دقائقه  بطول  �صعرُت 
تياًرا كهربائًيا م�صه، بداأت الذكريات تاأتي اأمامي ب�صكل �صريع ومتتاٍل، 
اأكرب  ذكريات يوم ولدتي! تلتها ذكريات عندما كنُت ر�صيًعا وبداأت 
�صيًئا ف�صيًئا، بع�س الذكريات مل اأتذكره البتة واأخرى تذكرتها مبجرد 
وتختفي  لالأعلى  ُت�صحب  ثم  اأمامي  تاأتي  الذكريات  كانت  روؤيتها، 
مقر  ليلى،  النتحار،  ندوة  ه�صام،  ال�صركة،  اأمامي  اأتْت  الهواء،  يف 
اخلالدين،  اإىل  ان�صمامي  اله�صبة،  على  ليلى  مع  حديثي  اجلمعية، 
املقر، العم اإبراهيم، ال�صيخ اأحمد، �صالح، خطبتنا، زواجنا، تقبيلي 
ليد ليلى، نظرة الفرحة بعينيها وابت�صامتها العذبة، كلمة اأحبك وهي 
تخرج من بني �صفتيها، فرع التنقية، حديث الأ�صتاذ �صالمة، عينا ليلي 
الدامعتان، طالقنا، مواجهة اأبي باحلقائق بجانب قرب اأمي، وكانت 
بانفجار  �صعرُت  حتى  لالأعلى  �ُصحبت  اإن  ما  التي  الأخرية  هي  هذه 
رهيب براأ�صي اأخذ بع�س دقائق ثم �صكن متاًما. فتحُت عيَني ونظرُت 
حويل، ت�صو�صْت روؤيتي فلم اأَر �صيًئا �صوى البيا�س، �صعرُت بان�صحاب 

القوة من ج�صدي، هويُت على الأر�س فاقًدا للوعي.

• • •
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)عودة(

عمالقة  �صا�صة  على  ت�صجيلي  كفيلم  الأحداث  هذه  كل  مرْت 
بجوار  عليَّ  مغ�صًيا  �صقوطي  هو  م�صهد  اآخر  كان  ال�صواد،  يحاوطها 
قرب اأمي وانطفاأت ال�صا�صة بعدها وبداأْت بالتبخر، �صرعُت يف التبخر 
ا �صيًئا ف�صيًئا، تركُت ج�صدي للعقار ينت�صله من الذكرى كما  اأي�صً اأنا 
يحب ويفعل به ما ي�صاء، م�صت�صلًما له بياأ�س بعدما رجعت يل ذاكرتي 

وعرفُت ما الذي حدث بحياتي ال�صابقة ومن اأنا.

• • •
بني  ترددت  نظرات  حتمل  بعني  بجانبي  القر�س  مي�صون  و�صعْت 
على  به  لأتقوى  القر�س  تناولُت  �صببه،  اأعلم  ل  وتوتر  واإ�صفاق  اأ�صف 
اإنهاك طال ج�صدي ومل اأجد ما اأعالج به ت�صدع روحي، جل�صُت وقد 
والآن  ذاكرتي  ل�صتعادة  اأ�صعى  كنُت  كاجلبال،  باأحمال  راأ�صي  ثُقل 

موجوع بها.
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اأنها ل جتد ما تقوله،  اأمامي وقد بدا من حريتها  جاءت مي�صون 
قلُت بحزن:

- ليتني ما تذكرت ول عرفُت كل هذا، ليتني ما تذكرت.

- اأجمد.

نظرُت اإليها فاأح�ص�صُت ب�صياع مالحمها بني جنبات الرتدد، وقالت 
باأحرف حتمل كثرًيا من الرتباك:

- اأنا، اأنا...

الو�صوح  يف  �صاحبه  بداأ  اخلارج،  من  جاء  �صوت  حديثها  قاطع 
اأبي! قال  ببطء كلما اقرتب من دائرة ال�صوء، كان �صاحب ال�صوت 

بفخر:

- اأح�صنِت �صنًعا يا مي�صون، جنحِت يف مهمتك بجدارة.

جملته،  معنى  عن  �صوؤال  باألف  عيناي  جحظت  وقد  اإليها  نظرُت 
قالت وهي مطاأطئة الراأ�س تتلب�س �صوتها نربات اخلزي:

- مل اأكن اأعلم اأنه ابنك.

قال م�صرًعا:

- وهل هذا �صي�صكل فارًقا؟ كانت مهمتك اإرجاع ذاكرته واأديِتها 
على اأكمل وجه.

اأخرج ورقة بي�صاء م�صتطيلة من جيبه متجًها اإليها:
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- هذا �صيك بالدفعة املتبقية من ح�صابك.

تناولته منه دون اأن ترفع راأ�صها.

اجته اأبي نحوي وعانقني وهو يربُت على ظهري قائاًل:

-عوًدا حميًدا.

جمدتني املفاجاأة عن اإبداء اأي ردة فعل، مفاجاأة حياتي ال�صابقة 
ومفاجاأة حقيقة اأبي ومفاجاأة مي�صون!

نظرُت اإليها وقلُت بغ�صب:

- كنِت على علم بكل �صيء منذ البداية وخدعِتني! كذبِت ب�صاأن 
ق�صتك وهربك ووثقُت بِك و�صمحُت لِك بالدخول اإىل ذاكرتي 

واأنِت طرف بهذه اللعبة.

قال اأبي مربًرا:

عقلك  من  خ�صيت  ولكن  الأمر،  بهذا  القيام  يف  اأرغب  كنُت   -
الباطن اأن يعرفني ويحجب ذكرياتك ول جنني �صيًئا، لذلك 
قبل،  من  معه  تتعامل  اأو  تره  مل  �صخ�س  ا�صتخدام  ف�صلُت 

�صيميل عقلك اإىل ت�صديقه والوثوق به.

ربت على كتفي واأكمل:
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باللحظة  الأمر  اأنقذُت  الآن،  بعودتك  �صعادتي  مدى  تعلم  ل   -
الأخرية، مبجرد اأن جاءت اإ�صارة اأفادت مب�صح ذاكرتك وقفُت 
عملية زرع الذكريات اجلديدة واأتيُت بك اإىل هذا املكان اأفكر 
يف طريقة لإعادة ذاكرتك، حتى تو�صلُت اإىل هذا احلل وجنح 

بالفعل.

ثم اجته اإىل مي�صون وهو ي�صري اإليها متابًعا:

- و�صاعدتني يف هذا الأمر الطبيبة مي�صون. هي الوحيدة التي 
وثقُت بها للقيام بهذه املهمة.

كلماته  وقع  يدري مدى  ول  بب�صاطة  �صرحه  ي�صرت�صل يف  اأبي  كان 
على �صدري، يتعامل معي كطفل �صغري ي�صنع به ما ي�صاء وُيدخل يف 
اإرادتي  اتخذته مبح�س  الذي  الوحيد  قراري  ي�صاء، حتى  من  حياته 

اأف�صده واأرجع يل ذاكرتي.

مال ناحية مي�صون و�صاأل ب�صوت هام�س جنحُت بالكاد يف التقاط 
كلماته:

- هل وجدِته؟

هزت راأ�صها نافية وهي حمافظة على انخفا�س �صوتها:

من�صغل  هو  بينما  ذكرى  كل  يف  مكانه  عن  اأبحث  كنت  ل،   -
بتفا�صيلها ومل اأجده.
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جاء �صوبي وهو ير�صم ابت�صامة كبرية على وجهه قائاًل:

اليوم �صنعي�س  اإىل املنزل، من  لنعود  يا اأجمد، قم  - هيا، هيا 
مًعا ببيت واحد، �صنن�صى كل ما م�صى و�صنفتح �صفحة جديدة 

نكتب اأحرفها مًعا.

اأمام  وقفُت  للخارج،  متجًها  ببطء  بي  وم�صى  يدي  من  تناولني 
مي�صون قائاًل:

- اأرجو اأن تكوين را�صية عن اأجرك.

نظرْت بحزن جتاهي وقالت بتو�صل:

- اأجمد اأنا..

قاطعُتها:

- كفى ل اأريد �صماع اأي �صيء.

اأكملُت امل�صري مع اأبي متجهني للخارج، تارًكا مي�صون تتخبط بني 
حماولتها لإي�صاح موؤامرة كنُت اأنا �صحيتها نادًما على ثقتي بها اأغلق 

بابها اإىل الأبد دون عودة. 

• • •
م�صْت اأيام على ما حدث اأ�صابتني بها حالة من ال�صت�صالم لأبي، 
مبحاولته،  هو  وجنح  بالف�صل  ذاكرتي  لفقد  حماولتي  باءت  اأن  بعد 
يطعمني  ال�صغري  كالطفل  اللطف،  بغاية  خاللها  يعاملني  كان 
اأن  اأفهم  بداأت  رعايته،  ويوليني  اأنام  حتى  بجانبي  ويبقى  وي�صقيني 
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من  اأكرب  البالد  ذاكرة  م�صح  على  واتفاقهما  املجل�س  مع  اأبي  تعاون 
حماولت �صخ�س مثلي ل �صلطة له بالوقوف �صدها، واأكرب حتى من 
بهوياتهم  النا�س  وتعريف  اجلرمية  هذه  لإثبات  اخلالدين  حماولت 
احلقيقية، الأمر يحتاج اإىل قوة مماثلة و�صلطة م�صيطرة و�صرب كما 
اأجمل فرتة  اإىل  الأ�صتاذ �صالمة. رجعُت بذاكرتي  كان يو�صينا دوًما 
ع�صتها بحياتي، فرتة ان�صمامي اإىل اخلالدين، وتذكرُت اجتماعاتنا 
واملناق�صات واملكتبة وليلى، �صحذ الندم �صكينه بحجر ال�صتياق اإليها 
بداخلي، ترى ماذا تفعل الآن؟ وهل علمْت بفقداين لذاكرتي؟ جاءين 

�صوت اأبي قائاًل:
- فيَم ت�صرد؟

تنبهُت اإليه:
- ل �صيء.

- هيا الع�صاء.
على  الكثرية  واأحاديثه  اأبي  كالم  ي�صحبني  الع�صاء  بتناول  بداأنا 
يحاول  هنا،  اإىل  معه  جئت  اأن  منذ  كثرًيا  تغري  �صابًقا،  عادته  غري 
اأمامي �صوى  ُين�صيني ما م�صى بر�صم �صورة جديدة له ول تظهر  اأن 

حقيقة ما اكت�صفته عنه.
انتهينا واأتى اأبي بكوب من احلليب واأعطاين اإياه لأتناوله، فامتنعُت 

فقال بلطف:

اإعداد ال�صاي بالنعناع لك كما اأخربتني، لكن هذا  اأود  - كنُت 
�صي�صيبك بالأرق.



275

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

و�صع كوب احلليب بني يَدي واأكمل:

- واأنا ل اأرغب بهذا، اأريد اأن تنام با�صرتخاء كي ت�صرتد عافيتك 
وت�صتطيع اإرجاع ذاكرتك بالكامل.

اأوماأُت له براأ�صي ف�صاأل ب�صغف:

- هل تذكرت اأين اأخفيت امللف؟

اأجبته نافًيا براأ�صي، تابع وهو مي�صح على �صعري:

- ح�صًنا، خذ وقتك.

الذي  امللف  عن  اأبي  ي�صاألني  اأن  دون  يوم  مير  ل  اأتيت  اأن  منذ 
وذاكرته  اأوراقه  فح�صت  اأنني  واأتذكر  اأتذكره  باخلزانة،  يوجد  كان 
كان  ملي�صون  �صوؤاله  اأن  اأظن  اآخر،  �صيء  اأي  اأتذكر  ول  الإلكرتونية 
ب�صاأنه، ُترى ما الذي اكت�صفته به ودفعني لإخفائه؟ وما �صبب �صوؤال 

اأبي املتكرر عنه وحر�صه عليه لهذه الدرجة؟

• • •
جنحُت يف زرع الثقة داخل اأبي لي�صمح يل باخلروج وهو مطمئن 
ليتتبع خطواتي  اأحدهم  باإر�صال  اكت�صفت مراقبته يل  اأن  البال، بعد 
ويراقب خط �صريي كلما خرجُت من املنزل. اأتذكر يوم اأن عنفته لهذا 
الأمر واأخربته اأنه بفعلته هذه يلوث بيا�س �صفحتنا التي نوينا فتحها 
مًعا، كما اأنني ن�صيُت املا�صي ويجب اأن يطمئن لأفعايل، فاأبدى اأ�صفه 
و�صعدُت  بعدها  اختربته  م�صايقتي.  عن  بالكف  ووعدين  لإزعاجي 
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اخلالدين  مقر  اإىل  الذهاب  على  اليوم  وعزمُت  يل  مالحقته  بعدم 
وتكون  بالوقوف جانبي  ال�صدف  توؤازرين  وقد  بعيد،  اأراها من  لعلي 
مبفردها واأ�صتطيع حمادثتها ولو لدقائق. مررُت ب�صقتي اأوًل لالإتيان 
املجاور  باحلائط  حجر  وراء  من  املفتاح  تناولُت  متعلقاتي،  ببع�س 
لباب ال�صقة ل يعلم اأحد مكانه �صواي، �صدمتني هيئة ال�صقة املقلوبة 
راأ�ًصا على عقب كاأن انفجاًرا حدث باملكان، جميع اخلزانات مفتوحة 
عن اآخرها وُملقى ما بها على الأر�س، اأُلقيت اأح�صاء ال�صرير بجانبه 
بع�صوائية، ُفرغت جميع حمتويات املطبخ بعبثية لكن مل ُي�صرق غر�س 
واحد من ال�صقة، كان وا�صًحا اأنها عملية بحث ولي�صت �صرقة، وكذلك 
اأن من دخل ال�صقة كان يحمل مفتاحها ول  مل ُيك�صر الباب ما يعني 
اأحد يحمله �صوى اأبي، يبدو اأنه جاء اإىل هنا للبحث عن امللف الذي 
ي�صاألني عنه دوًما ومل يجده. زادْت حريتي اأكرث واأنا اأفكر: ما اأهمية 

هذا امللف؟ 

• • •
ورك�صْت  بيتها،  باب  اأمام  روؤيتي  بالفزع عند  �صارة  عينا  امتالأت 

اإىل الداخل وهي ت�صرخ:

- اأرجوك ل تقب�س علي، مل اأعد اأنتمي اإليهم �صدقني.

ردة  من  ذهويل  و�صط  ورائي  الباب  واأغلقُت  الداخل  اإىل  دلفُت 
فعلها، نظرْت خلفي ثم انتقلْت يل �صائلة بخوف:

- اأمل ياأتوا معك؟
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�صاألُت متعجًبا:

- من هم؟

قالْت بذعر:

- قوات املجل�س.

متلكتني الده�صة من ظنها مبجيئي بقوات املجل�س للقب�س عليها 
ومل يرد هذا اخلاطر بذهني قط، حاولُت تهداأتها طالًبا منها اجللو�س 
العم  اإىل متجر  اأن ذهبت  بعد  لأعرف منها ما حدث بفرتة غيابي، 
بعدها  واجتهُت  الهجر،  اأمارات  عليه  وتبدو  مغلًقا  ووجدته  اإبراهيم 
ل  اإبراهيم.  العم  هيئته عن هيئة متجر  تختلف  الذي مل  ليلى  لبيت 
بليلى،  الت�صال  على حماولة  اأقدر  ومل  اجلميع  اأين ذهب  اإىل  اأعلم 
اإ�صراره  بعد  ا  خ�صو�صً يل،  اأعطاه  الذي  الهاتف  اأبي  يراقب  فرمبا 
ال�صديد على عدم اإرجاع هاتفي حلوزتي مرة اأخرى. مل يكن اأمامي 
مبا  ينباأين  اأن  املمكن  من  اأعرفه  اأحد  اأي  اإىل  الذهاب  �صوى  خيار 
اإليه، ق�ص�صُت  اأعلم غري عنوان بيت �صارة فاجتهُت  اأكن  حدث ومل 
معي،  للحديث  وتطمئن  ثقتها  لتزداد  به  مررُت  ما  �صارة جميع  على 

بداأْت �صارة حديثها باأ�صى قائلة:

- ظلمتَك ظنوننا، توهمنا اأنك من اأبلغت اأباك عن ليلى والأ�صتاذ 
�صالمة.

ات�صعْت عيناي من هول ما �صمعت �صائاًل:
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- ماذا تقولني؟
تابعْت بحزن:

- بعد مرور اأ�صبوعني على اكت�صافك ملا يخطط له فرع التنقية 
وذهابك، فوجئ الأ�صتاذ �صالمة وليلى باأبيك وهو ي�صطحب 
قوات املجل�س ويذهب للقب�س عليهما، اعتقدنا جميًعا اأنك من 

اأبلغته.
�صمتْت برهة واأكملْت:

ليلى  اأن  املجل�س  بداخل  لنا  م�صدر  من  ذلك  بعد  علمنا   -
مل  لكنهما  للخالدين،  بانتمائهما  اعرتفا  �صالمة  والأ�صتاذ 
ال�صغط  رغم  بالآخرين  تتعلق  معلومات  باأي  املجل�س  يخربا 

الكبري الذي مور�س عليهما.
تابعْت وهي تنظر اإىل عيَني ال�صاخ�صتني:

- باملنا�صبة، ليلى اأخربت والدك باأمر زواجكما لعل هذا ينجح 
يف ا�صتمالة قلبه وينحيه عن اإجراء العملية، لكنه مل يفلح.

�صاألتها وقد ُبح �صوتي من �صدمة كلماتها:
- اأُجريت العملية لليلى؟

اأوماأت براأ�صها بالإيجاب وهي تقول:

- نعم اأُجريت العملية لها ولالأ�صتاذ �صالمة وتفرقنا من بعدهما. 
البداية كان خاطًئا ومل جنِن من ورائه  اأن جتمعنا من  يبدو 

�صوى �صياع كثريين منا، ه�صام وليلى والأ�صتاذ �صالمة.
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هززُت راأ�صي نافًيا اأحاول تكذيب ما �صمعته، قمُت وبداأت بالدوران 
حول نف�صي ت�صتعل نار الغ�صب بداخلي متد ج�صدي بطاقة ل يتحملها، 
فاأفرغ قلياًل منها يف �صربة �صددتها يدي للحائط بقوة، اأ�صرعْت �صارة 

نحوي وهي حتاول تهدئتي وموا�صاتي.
قلُت وحمم الغ�صب تنتقل اإىل �صوتي:

- اأريد اأن اأراها.
نهتني �صارة قائلة:

- لن ت�صتطيع يا اأجمد. ل جتعل اندفاعك يزج بك اإىل املهالك، 
اأنَت تعلم مدى احلرا�صة املفرو�صة على �صجن الزوال، كما اأن 

اأباك عني حرا�صة خا�صة لليلى بعد اأن اأُر�صلت اإىل هناك.
�صاألُت متعجًبا:

- ومَل؟
اأجابْت �صارة:

لليلى  العملية  اإجرائه  قبل  اأبوك  اأجمد،  يا  تعرفه  ل  ما  هذا   -
اكت�صف من خالل التحاليل التي اأجراها لها اأن ليلى حامل.

ثبتتني جملتها بالأر�س فتابعْت بعدما لحظت مفاجاأتي:
- نعم يا اأجمد، ليلى حبلى منك ويبدو اأن احلمل كان يف بدايته 
بالأمر  والدك  علم  وعندما  به،  علم  على  هي  تكن  مل  لذلك 
اأجرى لها العملية مع تعيني حرا�صة م�صددة لها ترعاها وترعى 

حفيده اإىل حني موعد الولدة، وبالتاأكيد �صياأخذه بعدها.
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�صيء  كل  باإحراق  رغبته  وزادت  بداخلي  الغ�صب  وح�س  ت�صخم 
غري مباٍل بالعواقب، هممُت ذاهًبا من اأمامها تتحرك قدماي بوقود 

ال�صخط، فوقفتني �صائلة:

- اإىل اأين �صتذهب؟

- اإليه.

اأباك  تفهم  ل  اأنت  اأجمد  يا  ثانيًة؟  اخلطاأ  نف�س  �صرتتكب   -
بعد، والدك �صخ�صية مت�صلطة ينفذ ما يفكر به وما يراه هو 
لن  املواجهة  اآخر،  �صخ�س  لأي  ال�صماع  دون  �صحيًحا  فقط 
تفيد ب�صيء �صوى حماولته الو�صول اإىل م�صدر اإخبارك بهذه 
تتخذ  اأن  اأكرث، فكر جيًدا قبل  اإىل عزلك  وال�صعي  املعلومات 

اأي خطوة.

على الرغم من غ�صبي الفائر الذي كاد اأن ي�صم اأذين عن كل ما 
تقوله، فاإن كالمها اأرجع اأمامي �صريط ما حدث بالفرتة املا�صية، كان 
حديثها �صائًبا، مل تِفد املواجهة يف املرة الأوىل ب�صيء، رجعُت لنقطة 
ال�صفر ثانيًة بل لأ�صواأ منها، لذلك يجب عليَّ ترتيب اأوراقي والتفكري 
بالأمر جيًدا. تذكرُت اأمر امللف ومدى اهتمام اأبي به، يجب اأن اأ�صل 
لهذا امللف �صريًعا ومعرفة ما يحتويه. انطلقُت من اأمام �صارة اأطوي 
املتتايل،  نداءها  متجاهاًل  قدَمي  حتت  �صريًعا  بنايتها  �صلم  درجات 
اأنني  اأتذكره  ما  كل  بحوزتي،  امللف  كان  مرة  اآخر  تفا�صيل  اأ�صتدعي 
اأخفيته هناك. �صعدُت اإىل  تناولُته من اخلزانة ببيتنا القدمي ورمبا 
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ال�صيارة حمدًدا وجهتى، وقبل اأن اأديرها تذكرُت �صيًئا، فتحت �صحاب 
�صرتتي واأخرجُت اإبرة العقار املختبئة بجيبها الداخلي بحر�س، اأظن 

حان وقته الآن.

• • •
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)٢١(

)الذكرى األخرية(
 

وقفُت اأمام اخلزانة الفارغة متاًما من اأي حمتويات، نظرُت حويل 
بني اأركان القبو واأنا اأتذكر اآخر مرة عندما كنت به حاماًل امللف بني 
يَدي، رمبا اأخفيته هنا مبكان ما غري مرئي للناظر، اأخرجُت العقار 
املتبقي  العقار  كان  ا�صتخدامه،  يف  بالرتدد  اأ�صعر  واأنا  اإليه  ونظرُت 
ول  ب�صوؤالها،  من�صغاًل  اأبي  كان  عندما  خل�صة  واأخذته  مي�صون  لدى 
اأعلم ما الذي دفعني لهذا؟ رمبا اإح�صا�صي اأنه توجد تفا�صيل اأخرى 
مل اأتذكرها واأنني �صاأكون بحاجة اإليه. ك�صفُت ذراعي قاطًعا ترددي 
بو�صع �صن الإبرة بوريدي املمتد باللون الأخ�صر حتت جلدي وحقنته 
رويًدا  مالحمها  واختفاء  حويل  من  الأ�صياء  بدوران  �صعرُت  ببطء، 
العقار  اأغلق  ا،  اأر�صً ف�صقطُت  املقاومة  على  ج�صدي  يقَو  مل  رويًدا، 

اأجفاين بنفوذه واأر�صلني بتاأثريه اإىل خبايا عقلي.

• • •
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ا�صتيقظُت بالقبو يفرت�س ج�صدي الأر�س على هيئته كما هو قبل 
نومي، ل اأدري ملاذا مل ي�صِر مفعول العقار مثل املرات ال�صابقة؟ رمبا 
كانت مي�صون ت�صتخدم �صيًئا اآخر بجانبه يجعلنا نذهب للذكرى؟ لكن 
مهاًل، هناك �صيء خمتلف، القبو خاٍل من الأتربة، قمُت ونظرُت من 
حويل، كان القبو يبدو مرتًبا ونظيًفا غري هيئته ال�صابقة. �صمعُت �صوًتا 
�صمات  تبُد على منزلنا  الدرج، مل  اأعلى ف�صعدُت متخًذا  قادًما من 
قادًما  ال�صوُت  كان  باحلياة،  يحظى  كان  بل  �صابًقا  كان  كما  الهجر 
من خلف باب لغرفة مل ُيغلق باأكمله، اأعرف هذه الغرفة جيًدا، اإنها 
غرفتي، اجتهُت اإليها اأتطلع ملا بداخلها، وجدتني طفاًل بعمر ال�صابعة 
اأجل�س اأمام �صا�صة تلفاز يتدىل منها جهاز مربع ميتد منه �صلك بيد 
حتكم اأحملها، كنُت منفعاًل واأ�صدر �صجة عالية واأنا اأ�صغط على يد 
التحكم بقوة لأ�صجل هدًفا مبباراة كرة قدم بلعبة فيديو حتاكي الواقع 

كثرًيا تربز تفا�صيلها على ال�صا�صة.

واأنا  لل�صوت  تنبهُت  املقابلة،  الغرفة  من  عالًيا  اأمي  �صوت  �صدر 
ا واجتهُت نحو الغرفة اأم�صي على  ابن ال�صابعة وتركُت يد التحكم اأر�صً
اأطراف اأ�صابعي حتى و�صلُت واألقمُت عيني خ�صا�صة الباب، اقرتبُت 
مني وو�صعُت اأذين لأ�صمع ما يدور بالداخل وي�صرتجع عقلي امل�صاهد 
التي راأيتها واأنا �صغري، كانت اأمي تبدو غا�صبة، مت�صي باأنحاء الغرفة 

بغري اهتداء تعنف اأبي قائلة:
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وعن  عني  تخربها  كنت  بالتاأكيد  لها،  تهم�س  واأنت  راأيتك   -
م�صاوئي.

قام اأبي من مكانه وحاول اأن مي�صك بيديها لكنها نزعتهما �صريًعا، 
فقال بهدوء:

- هالة حبيبتي ل يوجد اأي �صيء من هذا، كنُت اأهم�س لأختي 
خمرًبا اإياها اأنني اأريدها يف اأمر ما متعلق مبرياثنا، وهم�صُت 
باأذنها لأنني خفُت اأن ي�صمعنا زوجها، فكما تعلمني هو �صخ�س 

ج�صع.
قالْت اأمي بغ�صب:

- ل تكذب. لحظُت نظراتها اإيل بعد اأن هم�صت لها.
اإليِك  اأنها تنظر  اأنِت من توهمِت  اإليِك بتلقائية،  - كانت تنظر 

بغ�صب.
قالت م�صتنكرة:

- توهمت؟
اأجاب اأبي موؤكًدا:

- نعم توهمِت. وتدرين ملاذا؟
كامل  دواء  �صريط  منه  واأخرج  له  جماورة  خزانة  درج  اإىل  اجته 

الأقرا�س وتابع:
- لأنِك توقفِت عن اأخذ الدواء.
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- اأنا ل�صُت مري�صة.

قال اأبي بغ�صب اأ�صكن اأمي متاًما:

�صخ�صوا  من  هم  الأطباء  هالة،  يا  ذهان  مري�صة  اأنِت  بلى   -
حالتك ول�صُت اأنا.

الأمل،  بعربات  عيناها  وامتالأت  �صدرها  على  يدها  اأمي  و�صعت 
اقرتب منها اأبي واأم�صك كتفيها وقال بود:

- هالة اأرجوِك تناويل العالج وارحميني وارحمي ابنِك ال�صغري 
من هذا العذاب، اأرجوِك.

مبر�س  مري�صة  اأمي  كانت  به،  اأخربين  ما  يف  حمًقا  اأبي  كان 
الُذهان، همَّ اأبي باخلروج تارًكا اأمي خلفه فاجتهُت واأنا ابن ال�صابعة 
تبخر  ولكنه  اأمامي  من  اأبي  مر  الباب.  واأغلقُت  �صريًعا  غرفتي  اإىل 
فتوهمُت اأن العقار انتهى وقته، ولكن بقي البيُت كما هو، تعاقب الليل 
والنهار على منزلنا ب�صكل �صريع جًدا، كنا نخرج اأنا واأمي واأبي خارج 
املنزل ونعود ومنار�س حياتنا، لحظُت ج�صدي وهو يكرب �صيًئا ف�صيًئا. 
يبدو اأن عقلي يجري بالأحداث �صريًعا لأ�صل اإىل ذكرى اأخرى ببيتنا. 
نومي  من  ا�صتيقظُت  لياًل،  الوقُت  وكان  فجاأة  الأحداث  اإيقاع  توقف 
�صمعُت  املرحا�س،  اإىل  متجًها  الوقت  بذلك  التا�صعة  يف  اأبدو  وكنُت 
اإليها واأنا  اأمي خارًجا من غرفة املكتب فدلفُت  بطريقي �صوت بكاء 
اأفرك عيني من اأثر النوم، مل تكن تنتبه يل كانت اأمامها اأوراق تنظر 
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�صاألتها  عندما  بوجودي  تفاجاأت  ال�صدمة،  اأثر  وجهها  وعلى  اإليها 
هذه  يف  اأنها  يبدو  بخري.  اأنها  واأخربتني  ف�صمتني  بكائها  �صبب  عن 
اللحظة اكت�صفْت اأمر اأبي، تتالت الذكريات بعدها تذكرين بتفا�صيل 
هذه املرحلة وال�صبب وراء كرثة �صجار اأمي واأبي الذي مل اأكن اأعرفه 
واأمرتني  مبكًرا  اأمي  اأيقظتني  الذكرى،  تلك  يوم  جاء  حتى  حينها، 

بارتداء مالب�صي، �صمعتها وهي حتدث اإحداهن قائلة:

اإليِك،  قادمة  اأنا  ح�صًنا  القطار؟  حمطة  اإىل  و�صلِت  هل   -
تاأكدُت  نعم  وقت،  اأقرب  يف  لأ�صل  احلرا�س  ت�صليل  �صاأحاول 
دون  بالرحيل  تهديدي  كرث  ما  بعد  ملراقبتي  حرا�ًصا  عنيَّ  اأنه 

رجعة بالآونة الأخرية.

اأنهت املكاملة وذهبْت اإىل الغرفة واأخذتني من يدي، و�صعتني اأمام 
الباب وقبل اأن نذهب رجعْت اإىل اخللف وابتعدت عني، و�صعْت يدها 
اأرها واأنا طفل  على فمها واأخذت يف البكاء بقطرات حتمل قهًرا مل 
وقتها وراأيتها الآن، مل اأكن اأعلم حينها اأن هذا اليوم �صي�صبح اأ�صواأ 
اأيام حياتي بانتحارها، اأوجعني بكاوؤها وهممُت بفعل ما مل اأفعله واأنا 
طفل، اقرتبُت منها اأربُت على كتفها لكنها مل تكن ت�صعر بوجودى ول 
الباب و�صحبتني �صغرًيا  اإىل  بفعلي، م�صحْت دموعها �صريًعا وجاءت 

للخارج قائلة:

- هيا.
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ما  لكن  �صيحدث،  اأعلم م�صبًقا ماذا  واأنا  اأتتبعها  وراءها  خرجُت 
اإن و�صلت لباب �صور احلديقة اخل�صبي املحيطة مبنزلنا حتى تبخرْت 
وتبخرُت معها، ظللُت واقًفا باحلديقة اأنتظر تبخر البيت لكنه بقي، 
مل جتمعني به ذكريات بعد ذلك من عمري فلماذا ما زال هنا؟ م�صْت 
حلظات فوجئت بعدها بقدومها من بعيد، ليلى! ترتدي ف�صتان زفافنا 
كانت  كما  جتاهي  ببطء  مت�صي  التوليب،  ورود  باقة  بيدها  وحتمل 
عيني  اإىل  تنظر  اأمامي  وقفْت   ، عر�صنا  يوم  والدها  بجانب  مت�صي 

بعتاب حمب، قلُت وقد جرى بعيني الدمع:

- ليلى اأنا اآ�صف، اأعتذر اإليِك.

مل جِتبني ب�صيء، ابت�صمْت بحنو كعادتها ورفعْت يدها وربتْت على 
اأمي من خلفها، كانت  توا�صيني، فوجئت بظهور  كاأنها  وجهي بلطف 
الكتئاب،  ي�صيبها  اأن  قبل  �صغرًيا  كنُت  عندما  كهيئتها  جميلة  تبدو 
ا ومدْت يدها من خلف ليلى وربتْت على وجهي مثلها.  ابت�صمْت يل اأي�صً
كانت هذه اللحظة من اأجمل حلظات حياتي، اأمي وليلى مًعا ت�صعران 
�صنوات  من  كثري  يف  فقدته  بحنان  وتوا�صيانني  به  مررُت  ما  باأمل 
اإياها،  وناولتني  اأمام عيني بقالدة  الأخرى  اأمي  يد  ارتفعت  عمري. 
قالدة! كانت قالدة اأمي املحتوية على �صورتنا مًعا اأنا و كانت ترتديها 
بعدها  بداأْت  اللحظة،  �صيء يف هذه  وتذكرُت كل  با�صتمرار، فتحتها 
مبا�صرًة نريان ل اأعلم م�صدرها تاأكل البيت من خلفي ليتبخر ذاهًبا 
مع كل جزء يحرتق منه، امتدت النريان اإىل احلديقة التي ا�صتعلت 



289

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وقت  اأن  العالمات  هذه  من  فهمُت  ا،  اأي�صً بالتبخر  وبداأت  باأكملها 
العقار بداأ يف النفاد، و�صعُت يدي بقوة على يَدي اأمي وليلى الراقدتني 

على وجهي واأنا اأتو�صل اإليهما باكًيا:

- اأرجوكما ل ترتكاين، خذاين معكما اأو ابقيا معي. اأنا يف حاجة 
اإليكما.

ابت�صمتا باإ�صفاق ومل تتكلما باأي �صيء، بداأتا بالتبخر �صيًئا ف�صيًئا 
بعدهما  بداأُت  متاًما،  اختفتا  حتى  يدي  حتت  من  يداهما  وان�صلْت 
اأن جميع  تاأكدت  اأن  بعد  زالت دموعي جتري  وما  ا  اأي�صً اأنا  بالتبخر 

اأمنياتي �صارت م�صتحيلة، واأنني �صاأعود الآن اإىل واقعي الأليم.

• • •
دون  العقار  تاأثري  من  يتعافى  حتى  ال�صاعة  قرابة  ج�صدي  اأخذ 
اأن اأحترك اأخرًيا واإن كان الإنهاك ما زال  تناول القر�س، ا�صتطعُت 
يالزمني، �صعدُت الدرج اإىل الأعلى ونظرُت اإىل البيت املغطى اأثاثه 
بال�صرا�صف البي�صاء ويحتل الغبار كل جزء من اأركانه، وتذكرت كيف 
غرفة  اإىل  اجتهُت  قليل.  وقت  منذ  بالذكرى  وجمياًل  بهًيا  يبدو  كان 
الطعام قا�صًدا ال�صاعة الكال�صيكية التي تقبع بها، فتحُت باب البندول 
ورائه،  من  القالدة  والتقطُت  يدي  مددُت  منها،  املتديل  النحا�صي 
وجهانا.  يتال�صق  مبت�صمني  ونحن  واأمي  اأنا  �صورتي  فراأيُت  فتحتها 
التي  ال�صغرية  والورقة  الإلكرتونية  الذاكرة  حتتها  فوجدُت  نزعتها 
كانت موجودة بامللف مطوية بجانبها، تذكرُت عندما اأخفيُت الذاكرة 
الإلكرتونية هنا بعدما فح�صتها وعرفُت ما حتتويه، الآن فهمُت �صبب 
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اأرجع ذاكرتي ملعرفة  اأن يكون قد  اأ�صتبعد  امللف ول  اأبي على  حر�س 
مكانه فقط. د�ص�صُت القالدة بجيبي متجًها اإىل اخلارج وقد اهتديُت 

ملعرفة ما يجب علّي فعله، اأتخذ بقوة دون رجعة قراري الأخري.

• • •
تبعرثت خاليا وجه اأبي فزًعا وهو ينظر اإيلَّ واإىل القيد احلديدي 
املحيط بيَدي بعدما اأُبلغ من ِقبل املجل�س اأن واحًدا من )اخلالدين( 
وتفاجاأ  العقوبة،  بتنفيذ  لل�صروع  املجيء  عليه  ويجب  نف�صه،  �صلم 
بروؤيتي حماًطا من ِقبل القوات كمجرم حرب يخ�صون هربه. اأخذين 

من بينهم و �صاألني منده�ًصا بغ�صب ثائر:

- هل جننت؟ ما الذي فعلته؟

اأجبته بهدوء:

- اأ�صاأل نف�صي دوًما نف�س �صوؤالك: ما الذي فعلته؟

نظر اإيل م�صتغرًبا فتابعُت:

- ما الذي فعلته لتفعل بي كل هذا؟ ملاذا �صوهت روحي اإىل هذا 
لت قلبي كل هذه الآلم؟ احلد وحمَّ

قال م�صتنكًرا:

تقول  اأجلك طيلة عمري  من  فعلته  ما  كل  بعد  اأجمد!  يا  اأنا   -
تعلم  ل  اأنت  عليك،  خويف  بدافع  اإل  �صيًئا  اأفعل  ل  اأنا  هذا؟ 

مقدار حبك بداخلي.
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- اأعلم، لكنه حب موؤٍذ اإىل درجة الكره، حب اأناين دمر حياتي، 
اأراه  ما  اأنتهج  واأن  اأحب  كما  اأعي�س  اأن  عقلك  ي�صتوعب  مل 
�صحيًحا، طيلة حياتك �صخ�صية م�صيطرة على كل من حولك 
ل ت�صتوعب اأن يخالفك اأحد الراأي، مت�صلط ترى كل ما تفعله 

�صحيًحا، تقوم باأفعالك دون النظر اإىل العواقب.

�صمُت برهة واأكملت:

اأنني من  �صتجد  اإىل عالقتنا  نظرَت جيًدا  اإن  اأبي،  يا  اأتعلم   -
حقيقي  منك،  اأنتقم  اأن  اأود  كنُت  ا،  خال�صً احلب  لك  يحمل 

رغبُت يف هذا ومل اأقدر.

نظر اإيلَّ وقد ملعْت عيناه بدموع حتمل وجًعا قائاًل:

- كذبت، ما تفعله الآن بي �صر انتقام.

- هذا اأف�صل حل، يف كل مرة �صاأرى وجهك �صاأتذكر جميع ما 
فعلته، اأريد اأن اأن�صى كل �صيء دون رجعة، اأريد اأن اأن�صاك يا 

اأبي ول اأعرفك يوًما.

هز راأ�صه نافًيا:

- لن اأجري هذه العملية.

ابت�صمُت �صاخًرا واأنا اأقول:

- �صتجريها، هل تعرف ملاذا؟ لأنك تعلم جيًدا اأن اخليار الثاين 
لديهم الآن هو قتلي. اأتتذكر وقت ه�صام عندما اأخربتني اأن 
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ن�صيَت  اأنك  اأم  اأحمر؟  خط  اخلالدين  اإىل  الن�صمام  تهمة 
جملتك؟

اقرتبُت منه ناظًرا اإىل عينيه قائاًل:

- ولو اأخرجتني من هنا �صاأذهب لو�صط املدينة واأقف بامليدان 
واأ�صرخ يف النا�س اأنني من اخلالدين، وبالتاأكيد تعرف ماذا 
�صيجري حينها بعدما جنحتم يف زرع احلقد وال�صغينة بداخل 
�صدورهم جتاهنا، �صيتمون الأمر باإيديهم دون اإبالغ املجل�س.

قال ب�صوت يحمل الأمل:

- جتاهنا؟

- نعم يا اأبي، اأنا اأنتمي اإليك ن�صًبا ودًما، لكنني مل اأنتِم يوًما اإىل 
روحك، روحي بينهم لذلك قررُت الذهاب والعي�س بجوارهم، 
موؤكد اأنني لن اأتذكرهم اأبًدا بعد نزع ذاكرتي، لكن روحي لن 

تن�صى �صعور الأمان بقربهم.

طاأطاأ راأ�صه بحزن فاأردفُت:

من  اأنت  ولكن  عليه،  حت�صد  ل  مبوقف  و�صعتك  اأنني  اأعلم   -
القليل من  ثمن  لتدفع  الأوان  اآن  اأنه  واأظن  قباًل  به  و�صعتني 
اأفعالك. اأجِر العملية و�صتحظى بروؤيتي، على الأقل اأف�صل من 

قتلي وعدم روؤيتي نهائًيا.
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قلُت برجاء:

- هذا طلبي الأخري منك يا اأبي واأرجو اأن تلبيه.

�صدره  اأزيز  تعاىل  بقوة،  بالبكاء  واأجه�س  ركبتيه  على  راكًعا  خر 
اإىل  واقتاداين  الأمن  قوات  من  فردان  جاء  اأنفا�صه،  تقطعت  حتى 

غرفة العمليات.

• • •
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)٢٢(

)البداية(

بعد مرور ثالثني عاًما...

املخملية  الأقم�صة  املقاعد ذات  ترا�صت  الروماين  كمدرج فريونا 
الفخامة،  من  بوافر  ال�صكل  م�صتطيلة  قاعة  داخل  بانتظام  احلمراء 
انفتحت الأبواب وبداأت اجلموع بالتدفق، دلف كبار الزوار بتاأنٍّ خلق 
امتالأت  حتى  بع�س  بجانب  بع�صهم  ا�صتقّر  احلزم،  من  هالة  لهم 
وجتمعت  املتبادلة  والأحاديث  الهمهمات  تعالت  اآخرها،  عن  القاعة 
على  متتالية  اإ�صبع  دقات  اأ�صكتتها  النحل،  كطنني  �صارت  حتى 
ميكروفون بحجم حبة الزيتون ملتحدث يقف على من�صة امل�صرح، بداأ 

حديثه ب�صوت حيوي بعد تاأكده من ا�صتقرار الطري على روؤو�صهم:

وال�صخ�صيات  الزوار  كبار  من  الطيب  اجلمع  بهذا  -اأرحب 
املهمة، وي�صرفني اأن اأدعو الطبيبة )فريدة اأجمد عبد القادر 
لتت�صلم جائزة )ال�صعي(،  امل�صرح  اإىل خ�صبة  لل�صعود  �صند( 
لدورها الفعال يف م�صاعدة اأقرانها من ال�صباب والفتيات على 
تطبيق اأفكارهم املميزة النافعة لبالدنا، وتقدميها اإىل جمل�س 

اإدارة العهد اجلديد ب�صورة ترقى اإىل تطبيقها.
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وت�صعد  املن�صة  اإىل  بثبات  مت�صي  اأنيق  زمردي  بف�صتان  برزْت 
عمره  من  اخلام�س  العقد  يف  لرجل  وجهها  ه�س  بتاأٍن،  درجاتها 
متثالني  هيئة  على  ف�صية  درًعا  �صلمها  وا�صعة،  بابت�صامة  ي�صتقبلها 
�صغريين يت�صافحان، ف�صجت القاعة بالت�صفيق، تقدمْت خطوة وهي 
حتمل الدرع تقف بثبات ر�صوًخا لطلب امل�صورين. طلب منها مقدم 
احلفل اإلقاء كلمة ولكنها اعتذرت اإليه باأدب، رجعْت اإىل مقعدها مرة 
ا�صمها حتته  ُنق�س  وقد  الدرع  تفا�صيل  اإىل  النظر  تدقق  وهي  اأخرى 
بخط عربي ديواين بديع، انحنى من كان يجل�س بجانبها نحوها قائاًل 

ب�صوت هام�س:

- مبارك.

ابت�صمْت بخجل:

- �صكًرا لك دكتور فاروق.

تابع مثنًيا عليها:

املخ  جمال  يف  تفوقك  فبجانب  باهًرا،  م�صتقباًل  لِك  اأتوقع   -
وحتققني  ال�صباب  ا  اأي�صً ت�صاعدين  جدك  مثل  والأع�صاب 

اأحالمهم وتنفذين اأفكارهم.

- مل اأفعل �صيًئا، اأنا اأداة و�صل ل اأكرث.

اأكمل �صائاًل:

- باملنا�صبة، كيف حال جدك الآن؟

اأجابْت باأ�صى:
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- عاد مرة اأخرى اإىل جهاز التنف�س ال�صناعي واأو�صاه الطبيب 
بالراحة التامة، �صار غري قادر على مغادرة �صريره اأو التحدث 

كما كان من قبل.

هز راأ�صه حزًنا وهو يقول:

- نفتقد وجوده كثرًيا بيننا، اأو�صلي اإليه �صالمي.

اأوماأت براأ�صها موافقًة على طلبه. مر وقت احلفل ثقياًل على قلبها 
وهي  ال�صيارة  اإىل  ودلفت  اخلارج  اإىل  م�صرعة  اجتهْت  انتهى،  حتى 

تقول لل�صائق:

- اأ�صرع يا ع�صام تاأخرُت عن العيادة اليوم.

و�صلْت اإىل وجهتها وقد اأعاقتها زحمة ال�صري عن الو�صول مبكًرا، 
وجلت اإىل العيادة و�صط املقاعد امل�صغولة باأكملها يف انتظارها.

ال�صن،  الذين كانوا جميًعا من كبار  بالك�صف على املر�صى  بداأت 
ت�صب �صكاواهم يف جمرى واحد باأ�صكال خمتلفة عن روؤيتهم خليالت 
اأ�صخا�س واأماكن ل يعرفونهم، تاأتي �صورهم اأمامهم يف �صكل وم�صات 
ي�صاحبها �صداع. جلاأْت اإىل جدها للو�صول اإىل عالج منا�صب لهذه 
الأ�صخا�س،  ِقبل كثري من  ال�صكوى من  اأخربته بتكرار  احلالة بعدما 
ودلها على اأقرا�س �صاهم يف و�صع تركيبتها واأو�صاها بو�صفها لهم، 

موؤكًدا اأنها �صُتذهب عنهم تلك ال�صور.
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طقطقت رقبتها واأدارتها مينة وي�صرة وهي حتاول ا�صتدعاء رمق 
الأخرية  احلالة  ملعاينة  ال�صمود  على  ي�صاعدها  الطاقة  من  اأخري 

بيومها.

اأنها  ال�صباب  لريعان  الفاقدة  مالحمها  من  يبدو  امراأة  دلفْت 
لها  املقابل  باملقعد  ا�صتقرت  �صنوات،  بعدة  اخلم�صني  �صن  جتاوزت 

وظلْت تتاأمل مالحمها للحظات، ثم بداأت حديثها:

- ت�صبهني اأباِك ومتلكني عيَني اأمك.

رفعت نظرها اإليها بتوج�س، ثم ابت�صمْت قائلة:

- ما الذي تعانني منه؟

- اأعاين من ثقل الكتمان ووجع اخلذلن.

حكت فريدة ذقنها وهي تقول:

- اممم، فهمت.

قامت من مقعدها وجل�صت باملقعد املوازي ملقعد املراأة، والتقطت 
ورقة �صغرية من على املكتب وكتبت �صيًئا ما بها واأعطتها لها قائلة 

وهي تبت�صم:

من  اأنني  اأخربيه  مني،  اأف�صل  �صي�صاعدك  الطبيب  هذا   -
اأر�صلتك اإليه.
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تناولتها منها ثم قالت �صاخرة:

- تر�صلينني اإىل طبيب نف�صي؟ تظنني اأنني مري�صة نف�صية؟

اقرتبْت منها فريدة وربتت على كتفها قائلة:

- املر�س النف�صي لي�س عيًبا، مثله مثل اأي مر�س، كل ما نحتاج 
اإليه اأن نوجهه ونح�صن التعامل معه، واأظن اأن الطبيب الذي 

كتبت ا�صمه بالورقة �صيجيد هذا الأمر.
قامْت ونظرت اإىل عينيها بحدة وقالت بجدية:

- ا�صمعيني جيًدا، ترك اأبوِك معي �صيًئا لِك قبل ذهابه واأو�صاين 
من  اأعاين  حياتي  طيلة  وع�صُت  ا�صتطعت،  اإن  اإليِك  بت�صليمه 

الختباء والتنقل بني الأماكن من اأجل هذه اللحظة.
اأخرجْت دفرًتا ورقًيا وظرًفا اأبي�س كبرًيا واأعطتهما لها، فردتهما 

اإليها قائلة:
- �صيدتي، يبدو اأنِك تخلطني بيني وبني �صخ�س اآخر.

اأعطتها الدفرت والظرف بقوة قائلة:
- ل، اأنا اأعرف من اأنِت جيًدا، خذي هذا الدفرت واقراأيه بتمعن 

و�صتفهمني ماذا يحتوي الظرف بعدها.
كتبت  اأكرث،  ل  اإ�صرارها  اأمام  اإ�صكاتها  يف  رغبًة  منها  تناولتهما 
النف�صي  الطبيب  رقم  فريدة  بها  دونْت  التي  الورقة  بنف�س  ما  �صيًئا 

واأعطتها لها قائلة:
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- هذا رقمي، اأظن اأنِك �صتحتاجني اإىل حمادثتي يوًما ما.
التقطت حقيبتها ونظرْت اإىل عينيها وقالت:

واأبيِك ما زالت داخلِك ومل ُتطم�س  اأمِك  اأن تكون بقايا  اآمل   -
بعد.

توجهت اإىل اخلارج ثم توقفْت عند الباب قائلة:

- باملنا�صبة، ا�صمي �صارة.

• • •
مر اأ�صبوع ان�صغلْت خالله فريدة كثرًيا ون�صيْت اأمر الدفرت والظرف، 
بالأ�صياء  املليء  غرفتها  مكتب  على  باإهمال  ليلتها  و�صعتهما  ما  بعد 
غري اآبهة باأمرهما. عادْت من عملها يف وقت متاأخر من الليل واألقت 
بج�صدها كما هي مبالب�صها تنظر اإىل ال�صقف يف تعب �صديد ول تقوى 
على القيام باأي اأمر، جاء قطها فوقها يداعبها فحاولت اإزاحته لكن 

الثاين مل ميل، فزجرته فريدة بلطف:

- ابتعد عني يا كاظم.

فاأ�صقط  بيديه  باأ�صيائه  وعبث  لل�صرير  املوازي  املكتب  فوق  قفز 
من  انزعجت  الظرف،  معه  و�صقط  دفتاه  فانب�صطْت  ا  اأر�صً الدفرت 
على  وتنام  احلائط  اإىل  تنظر  ظهرها  واأولته  اأحدثها  التي  ال�صجة 
جانبها الأمين. ملحْت عيناها �صيًئا يف اأثناء التفافها فرجعْت براأ�صها 
مرة اأخرى اإىل مو�صع الأر�س لتتاأكد مما راأته، كان الظرف قد انفتح 



30(

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

القالدة من  والتقطت  اإليه  وظهر جزء مما بداخله، قامْت واجتهْت 
اأوراًقا  فوجدت  داخله  اإىل  النظر  اأعادْت  بعينيها،  تتفح�صها  جوفه 
حاولت قراءتها لكن مل تفهم منها �صيًئا، نظرْت اإىل الدفرت امل�صفرة 
باأول  واأتت  مكتبها  اإىل  به  الأر�س، ذهبْت  على  والتقطته من  اأوراقه 

�صفحة وبداأت بقراءة ال�صطور:

يف  جنحْت  �صارة  اأن  يعني  فهذا  الآن  الكالم  هذا  تقراأ  كنت  اإن 
اأنت  هل  اأعلم  ل  اللحظة  هذه  حتى  اإليِك،  اأو  اإليك  باأمان  تو�صيله 
�صبي اأم فتاة، ل يهم، املهم اأنك موجود واأنك بالغ الآن واأنك قطعة 
الآن حكايتي  اأق�س عليك  اأن  اأريد  اأمك اجلميلة )ليلى(،  مني ومن 
فاقراأ وِع، فاأنا اأعلم اأنك ل تعرف عن حقيقتي ول عن حقيقة والدتك 
�صيًئا. لكن من اأين اأبداأ؟ ح�صًنا، �صاأبداأ منذ اأن ا�صتيقظُت يوًما فاقًدا 
امراأة  ب�صحبة  القبو  ي�صبه  غريب  مبكان  نف�صي  ووجدُت  لذاكرتي 

ُتدعى )مي�صون(.....

• • •
بعد  وراءها،  ومت�صي  ال�صيارة  عن  ترتجل  اأن  فريدة  �صارة  اأمرْت 
اأتت  عنواًنا  لها  وو�صفْت  لقاءها  وطلبْت  بالهاتف  فريدة  حدثتها  اأن 
اإىل قدميها من كرثة  يت�صلل  التعب  تتبع خطاها وقد بداأ  اإليه، ظلْت 
ال�صيارة  عن  ويبتعدان  النائية  املدينة  اأطراف  يف  يتوغالن  امل�صري، 
و�صربْته  بالأر�س  مكانه  ُحفر  خ�صب  لوح  فوق  �صارة  توقفْت  بكثري، 
بقدمها مرتني وابتعدْت، فانزاح الغطاء من اأ�صفل كا�صًفا عن حفرة 
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األواح  من  مكوًنا  �صلًما  متخذين  فريدة  وتبعتها  نزلت  �صيقة عميقة، 
خ�صبية متوازية ومثبًتا بحبلني مفتولني. ا�صتقرتا اأخرًيا على الأر�س 
وطاولت  مقاعد  توجد  كانت  وامتدْت،  املمر  �صيق  بعد  رحبْت  وقد 
يجل�س عليها اأنا�س مل ترهم فريدة من قبل، اأح�صت بالرهبة عندما 
بداأت  اخلم�صني.  بعمر  اأكرثهم  وكان  بها  يحدقون  جميًعا  وجدتهم 

�صارة حديثها:

- اأخربِتني يف الهاتف اأنِك قراأِت ما خطه اأبوِك بهذا الدفرت واأن 
لديِك اأ�صئلة، تف�صلي بطرحها.

قالْت فريدة وهي تنظر اإىل اجلميع:

- كنُت اأود اأن يكون لقاوؤنا على انفراد.

قالت �صارة وهي تنتقل بينهم:

- ل اأحد غريب هنا، جميعنا واحد.

�صاألْت وهي تبتلع ريقها:

- وهل اأنتم الـ؟

- اخلالدين.

قالتها �صارة بثبات هز فريدة، وتذكرت ما قراأته عنهم يف املذكرات 
التي اأعطتها لها �صارة. ا�صتجمعْت رباطة جاأ�صها وقالت:
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اأن  اأخربين  جدي  �صحيح،  غري  املذكرات  بهذه  ُذكر  ما  كل   -
اأمي واأبي توفيا بحادث عندما كان عمري عاًما واحًدا، ومن 
ح�صن احلظ اأنهما تركاين معه هذا اليوم، لول هذا لكنُت مت 

معهما.

اقرتبت منها �صارة ونظرت اإىل عينيها �صائلة:

- وهل اأتيِت اإىل هنا لتخربيني بهذا؟

قالت فريدة بارتباك:

- نعم.

- كاذبة. قالتها �صارة بثقة ثم تابعْت:

اأ�صابِك بالرتباك، وحدثِك  اإىل هنا لأن ما قراأِته  اأتيِت  - لقد 
عقلك: ماذا لو اأن ما ُذكر بهذه املذكرات �صحيح؟

�صمتت برهة واأكملْت:

الذاكرة  فح�صِت  اأنِك  هو  هنا  ملجيئك  احلقيقي  ال�صبب  اأما   -
الإلكرتونية بالقالدة، وبحكم اأنِك طبيبة مخ واأع�صاب عرفِت 
اأن اخلط الذي حتمله الورقة املطوية  عالَم حتتوي، وتاأكدِت 
خط جدك، وتفح�صِت كذلك اأوراق العقود املربمة بني املجل�س 

وبينه.

قالْت وهي تتنقل بني الطاولت:
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لعتقاده  اأبيِك،  ذاكرة  مع  ذهب  الأمر  هذا  اأن  جدك  ظن   -
هذا  اإىل  واطماأن  حلظة  لآخر  امللف  و�صع  اأين  يتذكر  مل  اأنه 
وحملني  ذهابه  قبل  معي  تركه  اأباِك  اأن  علم  وما  العتقاد، 
م�صوؤولية ت�صليمه لِك مع مذكراته. كان على اإميان تام اأن ابنه 

اأو ابنته �صيكون خمتلًفا واأنه الوحيد القادر على اإمتام الأمر.

وا�صلْت وهي تتجه اإىل فريدة:

- كدُت اأياأ�س بعدما اأخفاِك جدك لدرجة جعلتني اأظن اأنه قد 
واأنِت  برفقته  وجدتِك  حتى  ولدتك،  اأثناء  يف  تُوّفيِت  تكونني 
ابنة اثني ع�صر عاًما يف اأحد املوؤمترات، و�صمعت حديثه عنِك 
وعن تو�صمه فيِك باأنِك من �صتكملني الطريق من بعده. ظللُت 
اأدخلِك  اعتقدته،  ما  بعيد وحدث  واأراقب من  واأنتظر  اأنتظر 

نف�س جماله لُتكملي ما بداأه.

قالت بحنو:

اخلا�صة  عيادتك  فتحِت  بداخلك،  اأمك  بقايا  زالت  ما  لكن   -
مل�صاعدة املر�صى بجانب م�صاعدتك لل�صباب، وابتعدِت متاًما 
عن املجل�س عك�س ما كان يرغب فيه جدك، مما حفزين اأكرث 

اأن اأطرق بابِك، لكنني انتظرت حتى اللحظة املنا�صبة.
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ما  تنفي  اأن  الأرجاء بحرية حتاول  بعينيها يف  تدور  فريدة  كانت 
ما  تثبت  الإلكرتونية  والذاكرة  الأوراق  مطالعة  ولكن  �صارة،  تدعيه 

تدعيه.

اقرتبت �صارة من فريدة وهي تنظر اإىل عينيها وقالْت بقوة:

بعدما  البالد،  هذه  لأهل  املتبقي  الوحيد  الأمل  اأنِت  فريدة،   -
جنح جدك بتفريق اخلالدين منذ ثالثني عاًما، جتمعنا منذ 
لدينا  قبل،  مما  اأقوى  واأ�صبحنا  ثانيًة  واحتدنا  عدة  �صنوات 
اجلديد  العهد  اإدارة  جمل�س  على  لل�صيطرة  حمكمة  خطة 
لكننا منلك حماولة واحدة فقط، حماولة واحدة اإما اأن تنجح 
اأن  واإما  مب�صاعدتك-  اإل  هذا  يحدث  -ولن  هدفها  وحتقق 
البالد  لهذه  عامرة  ذاكرة  اآخر  وتذهب  جميًعا  علينا  ُيقب�س 

وينتهي اأمرها اإىل الأبد.

تنقلت بني حدقتيها واأكملْت:

واأنقذي  الذاكرة  بداخل  التي  املعادلة  لن�صر  طريقة  اأوجدي   -
هذه البالد.

قالتها �صارة وانتقلت لطاولة قريبة وجل�صْت بها مثلها مثل البقية 
الذين تعلقت اأنظارهم بفريدة، وقد جت�صد بها الأمل الوحيد املتبقي 

لديهم راجني عدم اخلذلن.

نظرْت اإليهم فريدة وقالت بثبات:
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- اأنا اأعرف طريقة لن�صر املعادلة و�صاأ�صاعدكم.

تهللت وجوههم فرًحا وتعالْت �صيحات احلما�س لأول عالمة ن�صر 
لحت يف اأفق التحرر.

• • •
بعد ثالثة �أ�صهر..

بجواره  وجل�صْت  الليل  منت�صف  بعد  جدها  غرفة  فريدة  دخلْت 
اإليه  فردْت  لها  وابت�صم  بها  اأح�س  ملا  فا�صتيقظ  �صريره،  طرف  على 
تفارق  ل  دائمة  رع�صة  اأ�صابتهما  اللتني  بيديه  اأم�صكت  البت�صامة، 
ال�صناعي  التنف�س  قناع  الأخرى  بيده  اأنزل  واحت�صنتهما،  اأطرافه 
القابع على اأنفه وفمه اإىل رقبته وقال ب�صوت متهدج متقطع اأ�صابه 

وهن الَعَجز:
- ما الذي اأيقظِك من نومك؟

هزْت راأ�صها نافية:
- مل اأمن من الأ�صا�س ياجدي.

التقطْت �صيًئا من جيب �صرتتها، وما اإن لوحت به اأمامه حتى غزت 
املفاجاأة مالحمه، و�صاأل م�صتغرًبا:

- من اأين جئِت بهذه القالدة؟
منذ زمن،  لها  روؤيتك  �صتتذكرها رغم عدم  اأنك  اأعلم  كنُت   -

قالدة جدتي.
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فتحتها وتناولت الورقة املطوية بداخلها وفردتها اأمام عينيه اللتني 
غرقتا يف بحر من الذهول قائلة:

ا؟ معادلتك. - هل تتذكر هذه اأي�صً

ابتلعت ال�صدمة ل�صانه فاأكملْت:

اخرتعت  بعدما  بعيد  زمن  منذ  املعادلة  هذه  اإىل  تو�صلَت   -
اأي  اإخبار  دون  لنف�صك  بها  واحتفظَت  الذاكرة،  م�صح  جني 
اأحد، املعادلة امل�صادة التي تبطل تاأثري اجلني وتعيد الذاكرة 
مرة اأخرى اإىل العقل. جنحَت بتطبيقها يف �صكل عقار وكان 
طريق  عن  اأبي  ذاكرة  اإرجاع  يف  ا�صتخدمته  الذي  نف�صه  هو 
التي  الورقة  اأخفى  اأبي  اأن  اكت�صفَت  اأن  بعد  الطبيبة مي�صون، 
اأبي  التي فهم منها  الإلكرتونية  والذاكرة  بها،  املعادلة  كتبت 
وتاأثريها،  املعادلة  هذه  اأهمية  فيديو  يف  �صرحك  خالل  من 
بحوزته  اأ�صبحت  اأنها  علمت  عندما  بالذعر  اأُ�صبت  لذلك 
وعملت جاهًدا لإرجاع ذاكرته ليدلك على مكان امللف خوفا 
اأخرى، لكنك مل تتو�صل اإىل �صيء و�صعرت  اأن ي�صل ليد  من 
بالرتياح بعدما ظننَت اأن الأمر ذهب مع ذاكرة اأبي ولن يعلم 
به اأحد، وما دريَت اأن اأبي كان يخطط لأبعد من هذا بعدما 
طريقه  فاختار  املواجهة،  على  يقدر  ولن  وحيًدا  نف�صه  وجد 
واأورثني هذا اإمياًنا منه اأنني رمبا اأ�صتطيع تغيري ما مل يقدر 

على تغيريه.
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ب�صيء،  ينطق  ومل  �صمع  ما  هول  من  عيناه  و�صخ�صْت  فاه  فغر 
فتابعْت:

لك  اأدين  فاإنني  هذا  كل  من  الرغم  على  جدي؟  يا  اأتعلم   -
وم�صاعدتي  اإياي  وتعليمك  يل  تربيتك  على  �صكر  بال�صكر، 
لأتخ�ص�س بنف�س جمالك، فلول هذا ملا عرفُت طريقة حتويل 
املعادلة من عقار اإىل جني يحمله فريو�س ينت�صر داخل البالد 
لي�صتعيد اأهلها ذاكراتهم، كما فعلتم من �صنني وقمتم مب�صحها 

وحتكمتم بهم كالدمى.

اقرتبْت منه ونظرْت اإىل عينيه وقالْت ب�صرامة:

- ل تعلم مدى �صعادتي اأنك ما زلَت حًيا حتى هذه الليلة التي 
�صتقف  حياتك،  طيلة  بنيته  ما  كل  هدم  بعينيك  فيها  �صرتى 
يف حماكمة عادلة يا جدي عن كل ما �صنعته اأنت وجماعتك 

املاأجورة، و�صاأكون اأنا اأول من يقف اأمامك ويقت�س منك.

باملجل�س وقد  الطبي اخلا�س  املركز  اإىل  قالتها ثم قامْت متجهة 
التي  الأداة  نف�س  لت�صتخدم  عليه  ال�صيطرة  يف  )اخلالدين(  جنح 
يبطل  جني  ولن�صر  البالد،  ذاكرة  مل�صح  زمن  منذ  جدها  ا�صتخدمها 
اجلني الأول واإعادة الذاكرة اإىل اأ�صحابها. امت�صت ال�صدمة جميع 
هواء الغرفة ف�صاق �صدره وت�صارعت نب�صات قلبه، واأخذ يلهث بقوة 
�صوت  تتاىل  ال�صمود.  على  قادًرا  يعد  فلم  اأنفا�صه  التقاط  يحاول 
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اإنذار ب�صكل منتظم ومتكرر من جهاز القلب الذي يجاوره يدل على 
ا�صطراب حدث بدقات قلبه، ثبت ال�صوت على وترية واحدة بعد اأن 
ا�صتقام خط نب�صات القلب عن تعرجاته، وفارقت روحه ج�صده بفعل 

�صدمة اأتته من حيث مل يحت�صب .

• • •
بعد �صتة �أ�صهر..

البيت الذي تربى فيه  جل�صت فريدة بجوار اأجمد وليلى بحديقة 
فيه  للعي�س  اإليه  الرجوع  وقررت  طويلة،  �صنوات  ُهجر  اأن  بعد  اأجمد 
وُهدم  الزوال  ب�صجن  القابعني  جميع  اأُخرج  بعدما  والديها  برفقة 
ليت�صاوى بالأر�س. تناولت قطعَتي كعك وناولت كل واحد منهما قطعة 

وبداآ باأكلها وهما ينظران اإليها برتدد. قالْت وهي تبت�صم لهما:

- اأنا ابنتكما، ا�صمي فريدة واأحبكما كثرًيا.

اأ�صارت اإىل �صارة وه�صام اجلال�صني اأمامهم واأكملْت:

- وهذان �صديقان لكما، �صارة وه�صام.

هزا راأ�صيهما واأكمال اأكل قطع الكعك، وكذلك فعل ه�صام بعد اأن 
عرفته �صارة بنف�صها واأعطته قطعة كعك هي الأخرى.
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نظرتا  �صارة،  وتبعتها  الع�صائر  لإح�صار  للداخل  فريدة  قامت 
اإىل  ينظرون  وهم  تتاأمالنهم  احلديقة  على  يطل  �صباك  من  اإليهم 

بع�صهم ب�صمت ويحدقون بكل �صيء حولهم. قالت �صارة:

اأهل البالد  اأتعلمني؟ على الرغم من �صعادتي برجوع ذاكرة   -
واإخراج  وزبانيته،  املجل�س  على  والق�صاء  اأخرى  مرة  اإليهم 
جديد،  من  العامل  على  وانفتاحنا  املكتبات  ورجوع  الكتب 
واإرجاع �صلطة القرار بيد كل �صخ�س بهذه املدينة وا�صرتداد 
حريته، فاإن اأكرث من يحزنني هم �صحايا �صجن الزوال، ه�صام 
واأبوِك واأمك وكثريون غريهم، فبعد انتزاع مركز الذاكرة من 

عقولهم نهائًيا ل اأمل يف رجوع ذاكراتهم مرة اأخرى.

قالت فريدة بعد اأن تنهدْت:

- ل يهم، املهم اأنهم معنا الآن وبجوارنا، نتمتع بروؤيتهم ونحتمي 
للنوم  خلودهما  قبل  يوم  كل  يل  واأمي  اأبي  ابت�صامة  بدفئهم، 
ت�صاوي حياتي. اأتعلمني؟ على الرغم من فقدهما لذاكرتيهما 
اأحتمل  لأن  ا�صتعداد  على  اأنا  اأرواحنا.  بتوا�صل  اأ�صعر  فاإنني 
اإرهاق تعريف نف�صي اإليهم يف كل دقيقة مقابل اأن اأظل اأ�صعر 
بجواري،  يظال  اأن  �صوى  �صيًئا  منهما  اأريد  ل  التوا�صل،  بهذا 
اإل  اأكن لأقدره حق قدره  اأماًنا مل  فمجرد وجودهما مينحني 

بعد اأن �صعرت مبرارة فقده طيلة عمري.
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ابت�صمْت �صارة لفريدة وربتت على كتفها، تناولتا الع�صائر واجتهتا 
وليلى  لأجمد  وناولتهما  بكوبني  ع�صري  علبة  فريدة  اأفرغْت  خارًجا، 

وهي تقول با�صمة:

- اأنا ابنتكما، ا�صمي فريدة واأحبكما كثرًيا.

)متت(




