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إلى أولئك الذين ال يزالون يحملون في قلوبهم حقائب 

 االنتظار.. يتمنون فرصة لتغيير أقدارهم..

قطار التصحيح يدخل محطته اآلن.







مرفو�ض!

ر�سالة  يف  الن�سر  دار  مدير  رد  اأتاين  اأ�سباب  اإبداء  وبدون  واحدة،  بكلمة 
اإلكرتونية مقت�سبة، يجاورها وجه تعبريي �سمج، ب�سمة كاحلة اأثارت غ�سبي 

اأكرث مما فعلت »مرفو�ض«.

الدار الأوىل والوحيدة التي جروؤت على تقدمي روايتي لها بعد تردد كبري ع�سف 
بكياين، لي�ض من ال�سهل اأن اأجعل اأفكاري وم�ساعري م�ساًعا للرائح والغادي، لكن 
الكلمات ل ُيخلِّدها �سوى حرب واأوراق ودفتي كتاب، واإل �سقطت يف ُجب الن�سيان.. 
وهذه احلكاية اأريد لها اخللود ما ا�ستمرت احلياة.. لذا كان وقع »مرفو�ض« ك�سفعة 
وحيد  �سبب  على  �سوى  اأقف  مل  لرف�سه،  حمتملة  اأ�سباب  عدة  يف  فكرُت  قا�سية، 

ي�سرب فيه املنطق �سهًما، اأن نهاية الرواية مل ُتكتب بعد.

غالبُت كربياًء جريًحا، وظلًما �سريًحا، وتوجهُت اإىل مكتبه بال�سوؤال عن اأ�سبابه 
التي حجبها، مل يدم اللقاء �سوى دقيقة واحدة، �سدقت فيها ظنوين باأنه مل يقراأ 
الرواية قط؛ اإذ ا�سطرب حني حاولت مناق�سته فيها.. اأ�سكتني باأن وعدين بالرد يف 

ر�سالة مف�سلة، لكن بريدي ظلَّ فارًغا كقارعة طريق مهجور.

بغري  ر�سالة  وع�سرون  وبريدية.. خم�ض  وهاتفية،  اإلكرتونية،  بر�سائل  له  بعثُت 
الذي  ابتكاًرا،اإىل احلد  اأكرث  والع�سرون  ال�ساد�ض  ال�سوؤال  يكون  اأن  جواب! فقررُت 
فح�سب،  ال�سوؤال  باإجابة  اأكتفي  لن  املرة  هذه  لكن  الرد،  عدم  فر�سة  له  يرتك  ل 





اأكرث  اإىل »مقبول«.. حتى لو ا�ستخدمُت يف ذلك  اإىل تغيري »مرفو�ض«  بل �ساأدفعه 
الطرق جنوًنا!

لأ�سهر طويلة اأبقيُت على غ�سب الأنثى ثائًرا، بجمرات اأوقدها خيال الكاتبة، 
لكن مل يكن ذاك الوقود كافًيا لإ�سعال عقلي بفكرة منا�سبة.. اأما اليوم فهو خمتلف، 
اليوم اأنا عائدة من رحلة ا�ستغرقت اأ�سبوًعا، مررت خاللها بكل مو�سع ذكرته يف 
موؤملًا،  التنف�ض  �سار  وال�سجن،  احلنني  عوا�سف  بداخلي  املكان  روؤية  اأثار  الرواية، 
اأن  اأبًدا  يجب  ل  احلكاية  هذه  رمادية..  كثيفة  �سحب  تعرت�سها  �سبابية،  والروؤية 

متوت.

جمعُت غ�سب الأنثى مع خيال الكاتبة، واأ�سفت اإليهما حمم الأمل، فامتالأ رحم 
العقل بفكرة متطرفة، �سيبداأ خما�سها هذه الليلة بالذات.
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الهدف:
رجل ثالثيني، متو�سط القامة، خمري الب�سرة، جمعد ال�سعر، ي�ستطيع اأن يكتب 

»مرفو�ض« ب�سهولة دون اأن يرف له جفن.

املكان:
كفر ال�سيخ، �سارع اإبراهيم املغازي، عمارة رقم اثنان و�ستون، م�سعد البناية.

الزمان:
ليلة اجلمعة، الثانية ع�سرة �سباًحا، بعد عام من فقدان الكون لأحد اأ�سلعه!

الثانية  حتى  الن�سراف  يف  الن�سر  بدار  العاملني  اآخر  يتاأخر  اخلمي�ض  يوم 
اأو  �ساعة  بن�سف  الن�سراف  موعد  بعد  عادة  املدير  يبقى  اجلمعة،  �سباح  ع�سرة 
يزيد، اأحياًنا ي�ستقبل بع�ض الزوار، اأ�سدقاء يبقون قلياًل عنده يف املكتب، ثم يرحل 

معهم.. اأرجو األ ياأتيه زوار هذه الليلة، واإل ف�سدت خطتي بالكامل.

احلدث:
اأقف اأمام باب امل�سعد يف الطابق اخلام�ض، مبا�سرة اأ�سفل الطابق الذي يحوي 

مكتب الدار، اأنتظر اللحظة التي �سيقوم فيها با�ستدعاء امل�سعد.

يف متام الثانية ع�سرة والن�سف واخلم�ض دقائق زجمر امل�سعد قبل اأن يعاند 
زر  �سغطُت  �سديدة،  بدقة  يتم  اأن  يجب  القادم  منه..  �ساخًرا  اجلاذبية  قانون 
ا�ستدعاء امل�سعد، وباليد الأخرى اأجريُت ات�ساًل بالهاتف اخللوي، توقف امل�سعد 

عندي، فتحت الباب، وتاأكدت اأن الهدف وحده بالداخل.





الآن!	 

نطقت بها قبل اأن اأغلق باب امل�سعد واأقطع الت�سال يف الوقت نف�سه.

حترك امل�سعد قلياًل اإىل الأ�سفل، قبل اأن ينح�سر بني الطابقني الثاين والثالث، 
ويتوقف متاًما عن العمل!
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يعباأ  اأن  دون  مدخنة،  ب�سراهة  الرجل  يدخن  خانقة،  �سحب  يف  وجهي  غرق 
اإعادة  على  �سيجربين  الطريقة  بهذه  اأنه  يظن  املتقطع،  �سعايل  من  طويلة  بو�سلة 

ت�سغيل امل�سعد.. مل يجد بحوزته �سيجاًرا ثالًثا؛ فثارت ثائرته:

اإذا مل تدعيني اأخرج من هنا يف احلال �ساأقدم بالًغا �سدك، ل تريد �سابة 	 
لطيفة مثلك اأن تدخل ال�سجن.. ها.

هذه  يف  وو�سفي  ف�سكلي  ال�سخرية،  من  جيو�ًسا  وراءها  جتر  »لطيفة«  بالطبع 
اللحظات بعيد كل البعد عن »لطيفة« واأخواتها..

لحت مني التفاتة �سوب املراآة املثبتة يف ظهر امل�سعد، فطالعني وجه حُممل 
ن، وعينان تبارزان ال�سهاد، حمراوان كليلتان بلون الغ�سق يف  بالتعب، جبني ُمغ�سَّ
الأفق، ذابلتان كزهرتان تفارقان  ال�سم�ض يف قرب  اللحظات الأخرية من احت�سار 

الأغ�سان، مغربتان مبعرثتان يف الطرقات، تطوقهما حلقتان بلون الليل.

�ساأن�سى كل ذلك، اأعدِك، فقط دعي امل�سعد يعود اإىل العمل.	 

لن يعمل قبل ال�ساد�سة �سباًحا.	 

قتلت اأمله يف اخلروج، اأم�سك هاتفه اخللوي وعبث فيه للحظات، رغم اأنه يعلم 
مثلي اأن ال�سبكات تتقطع اأو�سالها يف م�سعد البناية، ف�سلت كل حماولته للتقاط 

ال�سبكة؛ فتجهم وجهه اأكرث.

ملاذا رف�ستها؟	 

مل يكن ذلك هو ال�سوؤال ال�ساد�ض والع�سرين، بل الثاين والثالثون، �سبع مرات 
منذ اأن دخلنا امل�سعد ومل اأتلق اجلواب بعد.





اإن كان يراهن على نفاد �سربي فلم يعرفني بعد، ال�سرب والعناء �سفات اأثرية 
متاأ�سلة يف جيناتي اأتيت بهما اإىل هذه احلياة.

نطق اأخرًيا باجلواب:

مل اأقراأها.	 

قلت األومه بغ�سب:

لكنك رف�ستها!	 

بكلمة  وجهه  يف  ولوحت  هاتفي،  على  املحفوظة  الإلكرتونية  ر�سالته  اأخرجت 
»مرفو�ض«.. رفع راية ال�ست�سالم اأخرًيا، قال:

رف�ستها نعم، لكنني مل اأقراأها.. لأنني ل اأن�سر الروايات الرومان�سية.	 

هكذا بب�ساطة قالها، �ساألته:

ملاذا؟	 

هز كتفيه، بب�ساطة اأ�سد، اأجاب:

لأنها تافهة!	 

مل يكتف بذلك، بل اأردف بتغطر�ض:

احلب وهم ميتافيزيقي �سنعته قلوب الن�ساء لتقييد عقول الرجال، احلب 	 
اأوؤمن  اأ�سطورة خرقاء، كذبة فاجرة، وحقيقة هالمية، واأنا رجل واقعي ل 

بالأ�ساطري واخلرافات.

اأغ�سبتني كلماته كما مل يفعل �سيء يوًما، هذا الرجل يحتاج اإىل در�ض قا�ٍض يف 
الرتبية.
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كبري  ر�سم  غالفه  يتو�سط  اأوراقه،  متكد�سة  وردًيا  ملًفا  حقيبتي  من  اأخرجُت 
لراأ�ض مت�ساح.. األقيت به بني يديه، قلُت بنربات حا�سمة:

خمطوطة الرواية، �ستقراأها الآن.	 

ات�سعت عيناه ده�سة، قال:

هنا، الآن!	 

كررُت موؤكدة:

هنا، الآن.	 

ثم اأردفُت:

العمل.. 	  اإىل  امل�سعد  يعود  اأن  قبل  الال�سيء  من  طويلة  �ساعات  لديك 
براأيي القراءة هي اأف�سل و�سيلة لتزجية الوقت كي حتمي عقلك من جنون 

النتظار.

ا بعنف، قال بغ�سب: األقى بامللف اأر�سً

لن اأقراأ، لن جتربين قوة على اأن اأفعل.	 

يبدو اأنه مل ياأخذين على حممل اجلد مبا يكفي، فتحت حقيبتي بهدوء مدرو�ض، 
اأخرجت منها �سالًحا نارًيا اأ�سهرت به يف وجهه الذي هجره الغ�سب، وزاره اخلوف، 

قلُت ب�سوت حمل الثقة والتهديد يف اآن واحد:

�ستقراأ.	 

اأنِت معتوهة يجدر بها اأن تكون نزيلة ال�سرايا ال�سفراء، هل اأخربِك اأحد 	 
بذلك من قبل؟

اأنت الأول.	 

اأجبُت �سوؤاله امل�ستفز با�ستفزاز اأ�سد؛ فقال ب�سوت ك�سف ا�سطرابه:





اإذا ا�ستمريِت على هذا النحو فلن اأكون الأخري.	 

اأ�سرت براأ�سي اإىل امللف الذي ل يزال فوق الأر�ض، قلُت:

اقراأ.	 

التقطه ب�سعوبة بالغة، ل يغالب غ�سبه فح�سب، بل غروره كذلك، فها اأنا اأخرج 
من جعبتي القوة التي �ستجربه على القراءة.. طوى غالف امللف ونظر اإىل ال�سفحة 
الأوىل التي ل حتوي �سوى ا�سم الرواية، ويف الأ�سفل ملحوظة توقفت عيناه عندها 

لربهة؛ فقلُت له بحزن غلبني:

النهاية مل ُتكتب بعد.	 

جتاهل كلماتي، من ل يهتم للبدايات لن يتلهف حتًما للنهايات، لن يكرتث اإن 
مل تاأت قط.

ليمكر بفري�سته،  املنا�سبة  اللحظة  امل�سد�ض نظرة ثعلب حِذر يتحني  األقى نحو 
هل يظنني جمنونة لأم�سك ب�سالح حقيقي! وكاأن هيئتي تبدو كمجرمة عتيدة تعرف 
�ساألني كمن يبحث عن  األ�سقُت ظهري مبراآة امل�سعد،  ل على واحد!  كيف تتح�سَّ

ُحجج تف�سد عليه القراءة:

كم ا�ستغرقِت من الوقت يف كتابتها؟	 

رين احلنني، قلُت:  اأعادين لذكرى عام م�سى، وعلى غري اإرادة مني خدَّ

اأم�سكُت بقلمي يف اليوم الذي فقد فيه الكون اأحد اأ�سلعه.	 

ى التهكم جلًيا فوق ق�سماته، ورغم ذلك ا�ستطردُت: تبدَّ

جرت اأحداث الرواية يف هذا امل�سعد.	 

مل يفهم عبارتي، اأو مل يكرتث لها، بال مبالة �ساألني:

ملاذا اأنا، لديك ع�سرات دور الن�سر الأخرى؟ 	 

فكرت يف جتاهل الرد، لكنني اأردُت اأن اأمنحه ولو �سبًبا ب�سيًطا يدفعه لالهتمام 





بالقراءة، قلُت واأنا اأفح�ض وجهه اأترقب وقع كلماتي عليه:

لأنك اأحد �سخو�ض الرواية.. اأنت نقطة التحول التي بداأ عندها كل �سيء.	 

مل تتاأثر ق�سماته قط، مل ي�سدقني اإذن، ومل اأ�سر عليه لي�سدق.. دفن عينيه يف 
امللف الوردي ذي الأوراق املتكد�سة، وبداأ يف القراءة..

اأو تظاهر بالقراءة! 
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الزوج وجده، عائدون من �سهرة جمعتهم  واأمها،  الزوجة  اأربعة،  كان عددهم 
لالحتفال مبرور العام الأول على زواج ال�سابني، ان�سمت الأم اإىل اجلد يف امل�سعد، 
برفقة بع�ض �سكان البناية التي ميلكها اجلد، وبقى الزوجان يف الأ�سفل، يف انتظار 

عودة امل�سعد بعد اإفراغ حمولته.

تتاأمل قربهما وتالم�ض كتفيهما،  البواب يف ح�سرة مل تخِفها،  ترمقهما زوجة 
وكاأن بينهما مغناطي�ًسا خفًيا يدفع كاًل منهما نحو �ساحبه، ينتظران ال�سيء ذاته، 
املغناطي�ض  و�سرَقت  الزوجني  من  اقرتبت  لو  ت  ودَّ نف�سه،  الجتاه  يف  وينظران 
البناية،  بواب  وزوجها  بينها  امل�سافة  ا�ستحل  تنافًرا  به  ُتبدد  فح�سب،  واحد  ليوم 
معها  يتقا�سم  الأثرية،  نرجيلته  برفقة  البوابة  اأمام  خ�سبية  اأريكة  على  اجلال�ض 
الأيام والأنفا�ض، يحادثها، يالطفها، يحنو عليها اأكرث مما يفعل مع امراأته.. اأتبَعت 

الأمنية امل�ستحيلة بتنهيدة حارة، نفثت فيها ح�سرة الأيام ومرارتها.

و�سل امل�سعد.. دخل الزوجان ال�سابان.. �سغط الزوج الزر رقم ع�سرة. 

هل فكرت يوًما ملاذا يعيد التاريخ نف�سه؟ لأن الزمن مي�سي اإىل الأعلى، ثم يعود 
اأنا�ًسا اآخرين وي�سعد بهم اإىل املكان ذاته، احلياة كامل�سعد، من�سي فيها  ليحمل 
اأو الأ�سفل، ل اإىل الأمام واخللف كما يزعمون.. لذلك نكرر الأخطاء  اإىل الأعلى 
نف�سها التي وقع فيها ال�سابقون من قبل. توقف امل�سعد لبع�ض الوقت عند الطابق 

ال�ساد�ض، قبل اأن يكمل طريقه اإىل وجهته.





ويف  الطريق،  يف  لال�ستمرار  دفعة  اأحياًنا  لنا  حتمل  فارقة،  النتظار  حمطات 
خطاأ  نكت�سف  ل  البدايات،  حيث  اإىل  العودة  اأمنية  بقلوبنا  تقذف  اأخرى  اأحايني 

الطريق اأثناء ال�سري مطلًقا، بل يف حمطات النتظار!

ِكال  املفتوح،  بابه  اأمام  واجلد  الأم  ينتظر  العا�سر،  الطابق  اإىل  امل�سعد  و�سل 
فحواها  يفهم  ل  �سيء،  كل  تقول  نظرات  كلمة،  دون  �ساحبه  اإىل  ينظر  الزوجني 
الباب  اأم الزوجة  واأم�سكت  �سواهما، حثهما جد الزوج على اخلروج من امل�سعد، 
باأ�سرها،  الدنيا  عن  انعزل  وكاأنهما  يتحركا،  مل  خروجهما،  قبل  ينغلق  كاد  الذي 
ثم  قلياًل،  الزوجة  �سفتا  اهتزت  �سواهما،  فيه  يعي�ض  ل  اآخر  ُبعد  امل�سعد  واأركان 

تهما طوياًل، تو�سك على اأن تطلق �سراح كلمة �ساقت مبحب�سها. زمَّ

ارجتفت ق�سمات الزوج مرتني، قبل اأن يحرر الكلمة بنف�سه:

	 اأنِت طالق!
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لون  لأنه  اختارته  الأحمر،  اللون  حتب  ل  اأحمر،  بلون  ق�سرًيا  ف�ستاًنا  انتَقت 
اجلراأة، امراأة تقوم باإعداد حفل لطالقها ت�ستحق اأن تتقلَّد و�سام اجلراءة.

و�سعت فوق �سعرها الأ�سود تاًجا مر�سًعا باأحجار لمعة براقة، اأحجار لقيطة 
ل تنتمي لأي عائلة كرمية، لكنها ل تهتم، يكفي اأنها توؤدي واجبها يف عامل الزينة.

مل تعتد و�سع م�ساحيق التجميل، ول جتيد ما تفعله الفتيات للعناية باأج�سادهن، 
دائًما  اأينَعت!  اإن  ثمارها  تهدي  وكيف  اجلدباء،  اأنوثتها  اأر�ض  ترعى  كيف  جتهل 
ت�سعر اأنها خمتلفة عمن تالقيهن من الفتيات، وكاأن بداخلها رجاًل ل امراأة، رجل ل 
مينحها من �سفاته �سوى الغلظة واخل�سونة، حاولت مراًرا ا�ستدعاء الأنثى بداخلها، 

لكنها مل ت�ستجب لها يوًما؛ فالأموات ل ي�ستجيبون لنداء الأحياء.

اأم�سكت ب�سعرة بي�ساء اأطلَّت من بني جاراتها ال�سوداء يف حماولة خبيثة ل�سن 
غارة على مزاجها الرائق، �سعرة لئيمة قادرة على تبديد راحتها يوًما كاماًل، لكن 
ت الأنامل بقوة حول ال�سعرة التي حتمل توقيع الزمن؛  لي�ض اليوم، لن ت�سمح لها. التفَّ
ا، ثم خطت بقدميها فوق  ونزعتها من جذورها يف حركة �سريعة قا�سية، األقتها اأر�سً

كل �سيء ي�سلبها �سعادتها هذه الليلة.

تذكرت يوم اأن كانت طفلة يف الثامنة تعتقد اأن اأفالم الأبي�ض والأ�سود تر�سد 
زمًنا يعي�ض فيه النا�ض حقيقة يف عامل خاٍل من الألوان، مل تكن تنظر لالأبي�ض كرمز 
اأنقى  والأ�سود هو احلزن، يف  ال�سعادة،  الأبي�ض هو  بل  لل�سر،  والأ�سود رمز  للخري 





اآثاره  يتبق من  الذي مل  ال�سريح  العامل  لو عا�ست يف هذا  يومها متنت  �سورهما، 
�سوى ذكرى يف التلفاز، عندئذ مل تكن لت�سعر بالتيه والغربة و�سط كل هذه الألوان 
املتناق�سة.. كربت وعرفت اأن العامل لي�ض حزًنا وفرًحا فح�سب، هناك حزن ت�سوبه 
بقايا �سحكة حمت�سرة، و�سحكة تنعك�ض فوق الثغر والقلب مهموم، هناك �سعادة 
جُمه�سة مت�سحة بال�سواد، وفرحة خدج مل ُيكتب لها اأن تكتمل يف رحم ال�سعادة قط. 

خرجت �ساحبة التاج من غرفتها لت�ستقبل يف حجرة ال�سالون ثماين مدعوات 
عن  �سغريتهن  تقل  ل  العمر،  يف  املتقاربات  الن�ساء  من  جميعهن  �سديقاتها،  من 
اأما هي فتقف على  الثالثة والع�سرين، ول تزيد كبريتهن عن اخلام�سة والثالثني، 

ال�سراط بني الرابعة والع�سرين، واخلام�سة والع�سرين.

خم�سة.. اأربعة.. ثالثة.. اثنان.. واحد.	 

وخم�ض  ثالثمائة  لإطفاء  كافية  متواترة  زفري  �سل�سلة  التاج  �ساحبة  اأخرجت 
فاأل�سقت  ال�سموع  من  الكبري  العدد  هذا  لد�ض  الكعكة  تكِف  مل  �سمعة!  و�ستني 
اأحد  فوق  بج�سدها  األقت  ثم  الكبرية..  اخل�سبية  بالطاولة  ال�سمعات  �سديقاتها 
�سعراته  وزادت  الغذائية  قيمته  قلت  اأطباقهن مبا  تعبئة  مهمة  لهن  تاركة  املقاعد 

احلرارية.

اأ�سوات مو�سيقى �سعبية اهتزت  جذبتها اإحداهن من ذراعيها، ورفعت اأخرى 
واأكلت، ثم جل�ست.. جذبتها  من ذبذباتها اجلدران، وقفت، ورق�ست، و�سحكت، 

اأخرى فوقفت، ورق�ست، و�سحكت، واأكلت، ثم انفتح الباب!

الده�سة  تطل  حداد،  يف  كاأنها  ال�سواد  ترتدي  خم�سينية  امراأة  البيت  دخلت 
جتيل  وهي  حولها  فيما  اأ�سارت  للبكاء.  اأثًرا  حتمالن  لكنهما  القويتني  عينيها  من 

باأنظارها يف وجوه الفتيات تارة، ويف وجه �ساحبة التاج تارة اأخرى وتت�ساءل:

ما هذا؟!	 





امتالأ  طبق  يدها  ويف  احلداد،  �ساحبة  املراأة  لتواجه  التاج  �ساحبة  َمت  تقدَّ
وقالت  احلائط،  عر�ض  ال�سارم  الغذائي  بنظامها  �ساربة  الثالثة  للمرة  باحللوى 

بب�ساطة �سديدة وهي مترر ببطء طعاًما بني �سفتيها:

حفل طالقي يا اأمي.	 

وجتعد  عقله،  فقد  جمنوًنا  يراقب  كمن  ابنتها  وجه  اإىل  تتطلع  املراأة  راحت 
جبينها منذًرا بعا�سفة عاتية من الغ�سب، ثم �ساحت:

هل تريدين ف�سحنا اأمام النا�ض، األ يكفينا كارثة طالقك؟	 

طالقي لي�ض بكارثة، والنا�ض عندي مقامهم مثل هذا.	 

رفعت طرف ف�ستانها الناري بلون اجلراأة؛ تك�سف عن �ساق خمرية تنتهي بحذاء 
ذي كعب عاٍل تكرهه كما تكره اللون الأحمر.

راأ�ض  على  متيل  منهن  وكل  املدعوات  اأفواه  من  تت�ساعد  الهمهمات  بداأت 
الأخرى، تعلق على احلدث مبا�سرة، ثم حتولت الهمهمات اإىل �سهقات اإذ نزل كف 
املراأة �ساحبة احلداد على وجه ابنتها بقوة تركت اآثاًرا فورية فوق الوجنة الوردية.

اأتت العا�سفة من جهة �ساحبة التاج:

ا�سربيني ثانية!	 

تواجه  وقفت  �سالًحا،  العزمية  من  وتتخذ  راية،  للتحدي  ترفع  بثبات  وقفت 
حترك  مرتع�ض  وكف  غلبتها،  بدمعات  نطقت  اأعني  من  اإل  الأم  �سكتت  بجراأة. 
ل الكف الذي �سفع ابنتها اأمام  لتغطي به فًما اأكرث ارتعا�ًسا، ل يدري الرائي هل ُتقبِّ

�سديقاتها اأم تواريه خجاًل.

مل تتوقف العا�سفة عند هذا احلد، اأخذت الرياح تزجمر من جديد:





ا�سربيني لكن اأبًدا لن جتربيني على العودة اإليه، لقد حتررت اأخرًيا، �سرت 	 
اليوم حرة يا اأمي من زواج كان كالقيد، لن اأعود اإليه، هل �سمعِت؟ لن اأعود 

اإليه، واإن اأردِت اأن تترباأي مني كما هددِتني �سباًحا.. ح�سًنا افعلي الآن.

ابنتها  �سديقات  اإحدى  الأم  من  تقدمت  الأل�سن،  وانعقدت  الروؤو�ض،  �ست  ُنكِّ
تهداأ،  لن  عا�سفة  تبعات  من  لتحميها  البيت  من  تخرجها  بذراعها،  واأحاطتها 
اأخرى  وت�سكب  دمعاتها،  اإحداهن  تقطف  التاج،  ب�ساحبة  ال�سديقات  اأحاطت 

اقات يف اأذنها: كلمات برَّ

»حواء« 	  ال�سحيح..  القرار  اتخذت  لقد  الغد..  اأف�سل يف  �سيكون  �سيء  كل 
كوين قوية.
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 قال اأحد احلكماء اإن القرارات ل ُتخترب �سحتها اإل بعد اأربع وع�سرين �ساعة، 
ا�ستيقظت »حواء« بذهن �ساٍف وبال رائق م�سى يف اأثرهما ب�سمة هادئة؛ فتاأكدت 
اأنها قب�ست على زمام قرار �سحيح. ل يزال الفرا�ض الكبري يحمل اآثار رجل اعتاد 
النوم فوقه حتى اأول اأم�ض، اأزعجها ذلك، اأرادت �سباًحا خالًيا من املا�سي؛ بارزت 

رائحة عطره ب�سالح التجاهل.

الهواء بدت  ال�سحاب، حتى رائحة  ال�سم�ض ول  ال�سماء هي نف�سها، ول  مل تبد 
خمتلفة،  كانت  ا  اأي�سً النا�ض  عيون  لكن  فجاأة..  الكون  ك�سا  الربيع  وكاأن  خمتلفة، 
وكاأنها ت�ستكرث عليها هذا الربيع، تالقت نظراتها بنظرات �سفقة يف عيني جارتها، 
اأو لعلها �سهام ال�سماتة، ل تعرف ول تهتم باأن تعرف؛ اأعر�ست عنها تويل وجهها 
�سطر ال�سماء املزدانة بلون ال�سروق، ال�سم�ض متوت م�ساء، ثم تولد يف اليوم التايل 
لتمنحنا اآماًل �سغرية، نولد معها من جديد. تركت ال�سرفة ثم غرفتها، حال البيت 





على ما هو من فو�سى؛ نتجت عن ال�ساعات املجنونة التي ق�ستها برفقة �سديقاتها 
ليلة اأم�ض.

	 »حفل طالق«!

نطقت بها ثم �سحكت وهي تر�سل �سعرها من قيده، وتتوجه اإىل احلمام لترتك 
للماء مهمة اإنعا�سها.

ل حتب اللون الأحمر، لكنها خرجت من احلمام وقد �سبغت �سعرها بالكامل 
للمجفف  تركت  غفوة،  فاأخذ  املاء  اأ�سَكره  اأ�سطوري  كائن  ك�سعر  بدا  ناري،  بلون 

الكهربائي مهمة اإيقاظه.

قطعة كيك، وحلوى �سرقية مالأت طبًقا متو�سط احلجم، وزجاجة مياه غازية، 
كان هذا هو فطورها، اأجهزت عليه لتبدل ثياب النوم باأخرى ت�سلح ملعركة اليوم، 
قطعة  اللونني،  من  مزيج  هو  وحجاب  اأبي�ض،  قمي�ض  يعلوها  �سوداء  وا�سعة  جيب 
�سطرجن يلعب فريقان فوق اأر�سها، الفرح، واحلزن.. �ستحدد بنف�سها اليوم الغالب 
واملغلوب. نظرت اإىل نف�سها يف املراآة كمحارب يتمم على زيه و�سالحه قبل مالقاة 

العدو.

قبل اأن تخطو خطوة واحدة خارج البيت نزعت من بن�سرها الأي�سر قيًدا ذهبًيا 
يطوقه منذ ثالثمائة وخم�سة و�ستني يوًما، د�سته يف حقيبة يدها.. وخرجت للحرب.
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تتحول  اأن  عليها  َفر�ض  رجل،  اإىل  حتتاج  ل  التي  املراأة  اإن  الأ�سطورة  تقول 
املفردات  تنبذ من قامو�سها  العاطفية،  الهجمات  اإىل رجل، ت�سبح حُم�سنة �سد 

ية! الأنثوية، وت�ستعي�ض عنه بقانون الِندِّ





بعد زواجها، مل يكن ح�سولها على ع�سوية جمعية »�سوارب املراأة العربية« ليتم 
ب�سهولة لول اإميان را�سخ بامل�ساواة، جرى على قلبها ول�سانها وهي جتيب على اأ�سئلة 

ا�ستمارة التقدمي للجمعية.

كان ال�سوؤال الأخري هو الأ�سعب، وغالًبا ُترف�ض مئات الطلبات ب�سبب اإجاباته 
املنقو�سة، اأو امل�سوهة.

»ما راأيك يف دعوتنا لأن تطلق املراأة �سواربها، اأو ترتدي واحًدا م�ستعاًرا؟«

الإجابات امل�سحكة، وال�ساخرة، وال�ساذجة، وال�سطحية.. ُت�ستبعد، وحدها ُتقبل 
الإجابات ال�ستثنائية، وكان جوابها كذلك.
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اإىل  اأجرة  �سيارة  وركبت  اجلمعية،  اجتماعات  اأحد  عن  الأوىل  للمرة  تخلَّفت 
بالطالق  احتفالها  مبفردها،  فيه  تقيم  الذي  والدتها  بيت  و�سلت  املعركة،  اأر�ض 

الذي تعده اأمها »كارثة« بالتاأكيد اأيقظ بداخلها وح�ًسا عليها الآن مواجهته. 

كانت حرًبا �سرو�ًسا، �سنتها الأم برباعة فائقة تثري احل�سد، ثالوثها املقد�ض هو 
اأبغ�ض احلالل.. مل ينجح اأي �سلع يف الثالوث يف  كالم النا�ض، والعيب، والطالق 
اأن ينتق�ض من عزمية »حواء«، كالم النا�ض ل ي�ساوي ثمن نعالها، والعيب ل يخرج 
�سوى من اأهل العيب وهي لي�ست من اأهله، اأما الطالق فم�سروع حتى اإن كرهه جميع 

اأهل الأر�ض، اأين امل�سكلة اإذن؟

باأي رجل يطرق 	  القبول  اإىل  الثاين، �ست�سطرين  �ستقل فر�سك يف الزواج 
بابك!

عن اأي زواج ثاٍن تتحدث اأمها! �سبح الوحدة ل يثري خماوف امراأة حتررت من 
قيدها للتو، وتنعم باأوىل ن�سمات احلرية.





ي�سكن  جندي  �سرب  يف  تبارز  ظلت  هزميتها،  يف  ينجح  مل  ال�سالح  هذا  حتى 
برب  النا�ض  من  اعت�سم  من  ُيهزم  فكيف  ل�سانه؛  بالدعاء  ويلهج  قلبه،  الإميان 

النا�ض؟

لن اأتزوج ثانية.	 

ُهزم العدو ووىل الُدبر، �سكتت اأمها ُمرَهقة وُمرِهقة، غا�سبة على ابنتها التي 
اأف�سدت حياتها بنف�سها، �ساألتها اأمها كمن يبحث عن �سوء يف جوف الظالم ليهتدي 

به:

ماذا حدث يف امل�سعد؟	 

�سكتت »حواء« عن اجلواب، لأنه اأبًدا لن يروق لأمها.. اأبًدا.
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اأر�ض املعركة الثانية بَدت اأكرث هدوًءا، لكنه هدوء يحمل ال�سواعق يف اأدباره، 
عليها تقدمي ا�ستقالتها من عملها يف م�سنع جد طليقها، ل ي�سح اأن تظل يف عملها 
بعد الطالق، حتى اإن كان امل�سنع تعود اأ�سوله اإىل جد طليقها ولي�ض اإىل طليقها 

نف�سه.

تخيفها مواجهة اجلد »�ُسلطان« اأكرث مما فعلت مواجهتها باأمها، للجد »�ُسلطان« 
مكانة خا�سة يف قلبها مل ي�سل اإليها رجل قط، ترى فيه جت�سيًدا لكل معاين الأبوة 

التي ُحرَمت منها!

ي�سبغه على كل  لومة لئم، يحمل يف قلبه حناًنا  رجل قوي ل يخ�سى يف احلق 
العاملني مب�سنع حفظ ومتليح الأ�سماك الذي ميتلكه، حنان م�سروط ل يهديه اإل 
ملن ا�ستحقه، لذلك يحمل له اجلميع يف �سدورهم مزيًجا عجيًبا من احلب والرهبة.





اأرادت  اأن تقوم بكل هذه املواجهات يف اليوم التايل للطالق، لكنها  ما اأ�سعب 
اأن تقطع كل �سلة تربطها بحياتها ال�سابقة، حياة انتهت بالأم�ض، واليوم تقف على 

اأعتاب حياة جديدة خالية من القيود.

العمل  اأي م�سكلة يف �سريان  العمل لن ي�سبب  اأن انف�سالها عن  رت »حواء«  فكَّ
قليلة على مدير  اأن يح�سل خالل �ساعات  »�ُسلطان«  باإمكان اجلد  داخل امل�سنع، 
ملكتبه بديل عنها، يحمل نف�ض موؤهلها، بكالوريو�ض خدمة اجتماعية، بل باإمكانه اأن 

يح�سل على الأف�سل. 

�سريان  يف  م�سكلة  اأي  ُي�سكل  لن  »يون�ض«  حياة  من  خروجها  اأن  كما  بال�سبط 
حياته، كان ينظر اإليها كعقبة يف طريقه، هو اأ�سعد النا�ض الآن باإزاحتها عن حياته.
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الدعم  اإىل  متعط�سة  لتفعل،  الكافية  القوة  متلك  مل  اجلد،  مواجهة  اأرجاأت 
بني  ما  العربية«،  املراأة  »�سوارب  جمعية  نادي  اإىل  فورها  من  توجهت  النف�سي 
منده�سات لقدومها بعد حفل الطالق بالأم�ض وما اآل اإليه، وقلقات عليها، ا�ستقبلنها 

�سديقاتها بالرتحاب.

»حواء« ماذا فعلِت مع اأمِك؟ كان حال املراأة مزرًيا بالأم�ض.	 

»حواء« اإياِك اأن يكون اإحلاحها بالعودة اإليه قد اأ�سعفِك، كل الأمهات يفعلن 	 
ذلك لكن ي�سيبهن الياأ�ض بعد حني.

�سيحاول اجلميع 	  قوية،  تكوين  اأن  اأنفا�سها.. »حواء« عليِك  لتاأخذ  اتركنها 
ال�سغط عليِك باأ�ساليب قذرة، واأولهم طليقِك.

كانت هذه هي البذرة التي اأنبتت يف �سدر »حواء« �سخرية مريرة:

»يون�ض«! ل اأظن ذلك، هو �سعيد بالتخل�ض من قيد زواجنا مثلما اأنا �سعيدة 	 
باخلال�ض منه.





كان هذا كافًيا لتنفعل اإحدى �سديقاتها حمتدة:

دعيه، وليبتليه اهلل بامراأة حتيل حياته جحيًما ل يربد.	 

كان لقلب »حواء« راأي اآخر، اإذ انتف�ض ملا لتلك الكلمات عليه من وقع مل حتبه. 

مل  لكنها  اأكرث،  اأحايني  منه  وغ�سبت  الدهر،  من  حيًنا  »يون�ض«  كرهت  لعلها 
تتمن يوًما هالكه، ثم ملاذا تفكر فيه الآن! لقد اأ�سبح رجاًل ل ميلك �سرًبا واحًدا يف 
اأر�سها، ل فرق بينه وبني عابري �سبيل ميرون بجوارها يف الطرقات، اأو يجل�سون 
قت هي كل �سك ملكية كان يخ�سها يف اأر�سه، مل يبق ما  بجوارها يف احلافلة، ومزَّ
ر  يجمعهما �سوى احلدود الفا�سلة بني الأر�سني، وبع�ض الذكريات، وما اأ�سهل تبخُّ
الذكريات، بيدها �ستحمل كل �سورة، وكل كلمة وتخفيها يف قلب الغمام، ولن ت�سمح 

اأبًدا ب�سقوط املطر.

باأن  لأخرى  و�سي�سمح  كتاب،  �سيطويها ك�سفحة قدمية يف  »يون�ض«،  �سين�ساها 
قلبها  جيو�ض  ت�ستطع  مل  ما  قلبه  من  الأخرى  �ستحتل  الناق�سة،  �سفحاته  حُتربِّ 
احتالله، لن ُيخطئ يف ا�سمها اأبًدا، لن يزل قلبه ويدعوها »حواء«، لن تنتبه حوا�سه 
اإذا ت�سمم عطرها يلت�سق باأخرى، بل لرمبا �ساأله اأحدهم عنها فيجيب: ل اأتذكرها.

بدا انفعالها جلًيا وهي ترت�سف قهوتها ال�ساخنة بحرارة اأفكارها، ال�سديقات 
اإىل  يذهنب  يفرغ حتى  اإن  وما  بدلوها،  تديل  واحدة  كل  طاولتها،  يطوقن  زلن  ما 

املكان الذي تتفجر فيه ينابيع الكلمات بغري ح�ساب؛ لتعبئنه ثانية.

هل �سترتكني البيت؟	 

انتبهت »حواء« من �سرودها على هذا ال�سوؤال، فاأجابت باقت�ساب:

بالطبع، البيت له.	 

كل تف�سيلة يف هذا البيت كان لذوقها دور فيه، حلمت اأنه �سيكون ع�سها الدافئ 
اإىل الأبد، ما اأ�سخف الأحالم، الِع�ض �سيظل دافًئا عندما يجد »يون�ض« وليفة اأخرى، 

لكن هي لن ت�سعر بالدفء بعد الآن.





واأين �ستقيمني، هل تعودين للعي�ض مع اأمِك؟	 

�ساألت �سديقة، وتطوعت اأخرى بالإجابة وكاأنها اأدرى بـ »حواء« من نف�سها:

»حواء« لن ترتاح يف العي�ض مع اأمها، بعد الزواج اعتادت على اأن تكون �سيدة 	 
اأمرها.

لكن اأمها تعي�ض مبفردها، فهي الأخرى مطلقة كما تعلمون، و....	 

رفعت »حواء« كفيها تقاطعهن، وقالت ُمتعبة:

كل �سيء حدث ب�سرعة، وما زلُت اأحتاج وقًتا للتفكري، وحتى اأ�سل اإىل قرار 	 
يجب اأن اأترك بيتي اليوم واأقيم مع اأمي.

لعلها  اأو  اأذنيها،  على  غريًبا  فبدا  �سفتيها،  من  رقابة  دون  »بيتي«  لفظ  هرب 
اأجربتهما لي�ست�سعرا غرابته.
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هكذا  باأ�سرها!  احلياة  انهيار  ابنتها  طالق  ويف  ك�سرها،  املراأة..  طالق  يف 
نف�سها  تعد  التي  املدر�سة  مديرة  الأجيال،  ُمعلمة  »عفت«  اأبلة  »حواء«..  اأم  رت  فكَّ
قدوة للجميع، ف�سلت يف حماية زواجها، بل وزواج ابنتها كذلك، اأي ف�سيحة تلك! 
�ست�سبح م�سغة يف الأفواه، اإذا تقاربت الروؤو�ض يف ح�سورها �ستعرف اأنهم ي�سمتون 
تكره،  مبا  وابنتها  تلمزها  اأنها  من  ثقة  على  �ستكون  اإحداهن  حادثتها  واإذا  فيها، 
�سي�سبح طالق ابنتها وجبة د�سمة فوق مائدة املُعلمات والطالبات يف املمرات وزوايا 
ت�سمح  األ  قررت  »عفت«  واأبلة  ُمغتاب..  كل  لعاب  لها  ي�سيل  �سهية  وجبة  الف�سول، 

بهذا اأبًدا مهما كلفها ذلك!

بالبنك  اآلف جنيه، �سحبتها من ح�سابها  باهًظا، فقط خم�سة  يكن  الثمن مل 
ود�ستها يف حقيبة يدها، �سمتها اإىل �سدرها ب�سدة وهي تقرتب من بناية قدمية يف 





اأحد الأحياء ال�سعبية، ثم تلج باًبا تعلوه لوحه مهرتئة ُكتب فوقها »نقرب البعيد«.. 
اأ�سعث، وجلباب مت�سخ، طلب منها ع�سرين  و�سعر  زائغة،  بنظرات  ا�ستقبلها رجل 
من  �سفني  بني  مرافقته يف ممر طويل  على  حثها  ثم  �سوؤال،  بغري  ففعلت  جنيًها؛ 
القطط ال�سوداء والرمادية، بع�سها فقد عينه، وبع�سها ت�ساقط عن ج�سدها ال�سعر 
يف موا�سع متفرقات.. رائحة كريهة لزمتها منذ اأن دخلت البناية وحتى و�سلت اإىل 
اأفواه  تفوح من  وهي  ال�سماتة  رائحة  اأ�سواأ من  لي�ست  لكنها  منها..  الثاين  الطابق 
من حولها. ما اإن وجلت ردهة �سيقة حتى قابلها خم�سة اأبواب مغلقة يجل�ض اأمام 
اأكرث حيطة واتزاًنا.. دنت من  اأنهم  اإل  كل منها رجل �سبيه بذاك الذي يرافقها، 
اأو�سط الأبواب، تعلوه لوحة مكتوبة بخط يد رديء »َرد املُطلقة«.. ثم طافت بعينها 
فوق باب يجاوره من اليمني ُكتب فوقه »َرد الغائب«، ومن الي�سار »تزويج العان�ض«؛ 
ا�سة املدر�سة والتي �سبق لها املجيء اإىل هذا املكان، فعاد  فمر بخاطرها حكاية فرَّ
زوجها املغرتب اإىل البيت خالل اأ�سبوع واحد فح�سب بعد اأن فارقها خلم�ض �سنوات، 
ثمَّ زوَّجت ابنتها التي جتاوزت الأربعني يف اأقل من �سهرين، لول اأنها �سهدت على 

الواقعة بنف�سها ما جروؤت على مهاتفتها لتاأخذ منها العنوان.

اأنقدت حار�ض باب »َرد املطلقة« مائة جنيه كما طلب، ففتح يف وجهها الباب.. 
ثم اأغلقه ب�سرعة قبل اأن يت�سلل دخان املبخرة نفاذ الرائحة من الغرفة ويفر هارًبا!

�ساعة اإل ثلثها وانفتح الباب مرة اأخرى لتخرج من الغرفة م�سرعة، نزلت الدرج 
حمولة  ت  خفَّ مطمئنة،  ب�سمة  �سفتيها  علت  وهناك  ال�سارع..  ثم  البوابة  اإىل  ومنه 
وع�سرين  ومائة  اآلف  خم�سة  مبقدار  حقيبتها  وزن  وخفَّ  الن�سف،  مبقدار  قلبها 

جنيًها، لكنها فازت باملقابل بوعد ل يزال �سداه يرتدد يف اأذنيها:

عودي اإىل بيتِك وكوين مطمئنة، �ساأجمعهما خالل اأيام قليلة، ولن جت�سر 	 
املكان  اإىل  جئِت  لقد  اأخرى،  مرة  بينهما  التفريق  على  الكون  يف  قوة  اأي 

ال�سحيح.





األ تلقي بابنتها اإىل التهلكة، لكن اجلزء الذي  بقايا من �سمري يقظ نا�سدها 
ك لي�سكته بقوله »اخر�ض اأنت، اإمنا تفعل ذلك ل�ساحلها،  يغط يف �سبات عميق حترَّ

ب�سعة اأيام و�سيكون كل �سيء على ما يرام، َن الآن، و�ساأوقظك اإذا �ساء احلال!«.
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لت »حواء« اجلولة الثانية مبا يكفي، وعليها الآن خو�ض غمار املعركة.. اإمياء  اأجَّ
�سكرترية اجلد »�ُسلطان« براأ�سها دون كلمة، جل�سته خلف مكتبه دون نظرة، احلركة 
اأ�سوات  الأر�ض  فوق  فت�سدر  عليها؛  يتوكاأ  التي  بع�ساه  تطرق  وهي  ليده  الرتيبة 
يكفي  ما  له  تِكن  اأنها  يعلم  انتظارها.  يف  كان  اأنه  على  دلَّ  ذلك  كل  َترْتا؛  نقرات 
من الحرتام والتقدير لتودعه قبل مغادرة امل�سنع، ول�سرح اأ�سباب طالقهما، رغم 
ثقتها اأن حفيده »يون�ض« قد قام بهذه املهمة على وجهها الأكمل، وهل ير�سى »يون�ض« 

بوجه غري الكمال؟!

جل�ست يف املقعد اأمام مكتبه، ت�ستهي معه و�ساًل ل ينقطع بطالقها، مل متلك 
اأن تواجه  طاقة كافية لتتحدث، وكاأنها طفلة تتعلم الكالم للمرة الأوىل، ت�ستطيع 
ذلك  على  تقوى  ل  لكنها  ا،  اأر�سً بقدميها  تدق  وهي  �سراًخا  الدنيا  ومتالأ  اجلميع 
اأمام اجلد »�ُسلطان«، ل يربط بينهما قرابة دم، لكنه ا�ستطاع خالل عام كزوجة 
حلفيده، وعامني قبله كموظفة يف م�سنعه، اأن يحتل جزًءا بارًزا من اأر�سها، ويرفع 
فوقه رايته، برغبتها ورغبته، وجدت فيه الأب الذي فقدته، ووجد فيها البنة التي 

مل يحظ بها، فجمعهما الفقد.

ا�ستجمعت �ستات �سجاعتها لتقول:

جدي، اأعلم اأنك غا�سب، لكن هذا هو الأف�سل يل وله، زواجنا كان خطاأً 	 
فادًحا اآن اأوان اإ�سالحه.





ل يزال اجلد يلتزم ال�سمت، ل يحرك عيناه �سوى لينظر اإىل �ساعة احلائط، 
فت�ساءلت يف نف�سها ماذا ينتظر ليتكلم، بعد ثالث دقائق من دخولها مكتبه عرفت 

بنف�سها جواب �سوؤالها.

�سجاعتها،  تقهقرت  الطارق،  بهوية  اأنباأتها  وقعها؛  الباب حتفظ  طرقات على 
وتقدمت جيو�ض القلق.

فتح الطارق الباب واألقى ال�سالم، رد اجلد جهًرا، واأ�سمرت هي ال�سالم �سًرا، 
احتل »يون�ض« املقعد املواجه لها، يف�سلهما يف ُعرف امل�سافات مرتان، لكن �سوت 

اأنفا�سه خرق قانون امل�سافات، فبدا قريًبا منها، وتقدمت جيو�ض القلق اأكرث.

دقَّ اجلد بع�ساه مرتني فوق الأر�ض، يفعل هذا غالًبا عندما يت�سف ما �سيقوله 
والذي  اأمامها،  اجلال�ض  الرجل  مع  تفعل  مما  اأكرث  اجلد  »حواء«  تفهم  باجلدية، 
ث اجلد »�ُسلطان«  يفوح منه العطر نف�سه الذي بارزته يف فرا�سها هذا ال�سباح. حتدَّ

ث اجلد ي�سكت اجلميع: وعندما يتحدَّ

ها.	  ُردَّ

اأ�سار اجلد اإىل حفيده، ثم اإىل »حواء«، تطلع اإليه كالهما وال�سدمة حتتل مكاًنا 
بارًزا من وجهيهما، كانا يتوقعان حديًثا ونقا�ًسا، بحدة اأو بدونها، لكنهما مل يتوقعا 

ها«.  منه اأمًرا نافًذا كـ »ُردَّ

ال�سمود  ت�ستطيع  لن  اأنها  »حواء«  اأيقنت  �سيناريو،  باأ�سواأ  دائًما  تاأتي  احلرب 
ال�سخ�ض  اأن  املبكيات  امل�سحكات  ومن  احلرب،  يف  حليف  اإىل  حتتاج  وحدها، 
زوجة،  اإليه  �ستعود  منه  بكلمة  نف�سه!  »يون�ض«  هو  الدور  لهذا  ي�سلح  الذي  الوحيد 
بدون رغبتها، هكذا َن�ضَّ الدين وال�سرع ما دامت فرتة عدتها مل تنق�ض؛ فالَو�سل 
كلمة مرهونة برغبة الرجل. اغتاظت كثرًيا، وبحركات ل اإرادية طعن كعب حذائها 

الأر�ض بع�سبية.





اد، لذا حاولت تبديده �سريًعا؛ باأن رفعت وجًها اإىل »يون�ض« ت�ستطلع  اخلوف قوَّ
خربه، ورفع هو اإليها وجًها يكتب قدره، قالت عيناها »اإياك اأن تفعل«، وقالت عيناه 

»اإياِك اأن تظني اأنني �ساأفعل«؛ فرتاجع قلقها خطوة اإىل الوراء.

ليلته؟ وكاأن الأرق كان رفيقه هذه  اأم�سى  اأين  اإليها؟!  ل  ُخيِّ اأم  ُمتعًبا  هل يبدو 
كاحلزن،  فال�سعادة  عقلها،  من  الأوهام  هذه  طردت  فراقها؟  اأحزنه  هل  الليلة، 

كالهما تواأم ملت�سق بالأرق!

قال »يون�ض«:

	 اعذرين يا جدي، ل اأحب خمالفة اأوامرك، لكنني ل اأريدها.

اأ�سحيتها،  لقبول  وتدعوه  اأعتابه،  على  ال�سوق  تنحر  يراها  وكاأنه  له،  �سحًقا 
دت  بدَّ التام.  بالر�سا  نف�سه  الوقت  يف  وي�سعر  اإن�ساًنا  يعذب  اأن  »يون�ض«  ي�ستطيع 

»حواء« زهوه بنف�سه �سائحة:

ا ل اأريدك. 	 واأنا اأي�سً

بانفعال  قيلت  التي  كلماتها  فيه  توؤثر  مل  جموده،  على  ظل  »يون�ض«  وجه  لكن 
�سارخ، طرق اجلد بع�ساه الأر�ض مرتني، واحت�سد الغ�سب يف �سوته:

	 اأخرباين ما هي م�سكلتكما الكبرية التي ت�ستوجب الطالق؟

توىلَّ »يون�ض« مهمة الرد بحزم ي�سع حًدا للنقا�ض:

	 نحن ل نتفق يا جدي، ل ينا�سب اأحدنا الآخر.

	 لعب اأطفال، اأنتما مل تن�سجا بعد!

كان هذا راأي اجلد، ورغم اأنهما يف قرارة نف�سيهما ل يوافقانه يف الراأي، فاإن 
اأًيا منهما مل ي�سرح بذلك، فاأ�سحى �سمتهما عالمة قبول »نعم، نحن اأطفال، نتخذ 

من الزواج ُلعبة حرب«. 





د جبني اجلد واألقى بال�سوؤال الذي ي�سغل عقل اجلميع: جتعَّ

	 ماذا حدث يف امل�سعد؟

فتوارت عيونهما عن اجلد هرًبا!
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حْملها ملتعلقاتها من مكتبها بال�سركة ا�ستعداًدا ملغادرته اإىل الأبد، كان قا�سًيا، 
رت منه  اأما مللمة اأغرا�سها ال�سخ�سية من البيت فكان كفتح �سندوق باندورا. تفجَّ

كل الطاقات ال�سلبية، وظلَّ الأمل مقيًدا بالأ�سفاد. 

رف�ست اأمها اأن تعاونها، لرمبا ظنَّت اأنها بهذا الرف�ض �ستمار�ض عليها �سغًطا 
�سيدفعها للعدول عن قرارها!

مل تطلب »حواء« امل�ساعدة من زميالتها بجمعية »�سوارب املراأة العربية« رغم 
علمها اأنهن لن يتاأخرن عن تلبية حاجتها؛ اأرادت اأن تنفرد بنف�سها داخل �سندوق 

باندورا، للمرة الأخرية.

نظرة  وكل  غ�سبة،  كل  فوق  قا�سية،  كلمة  وكل  ُجرح،  كل  فوق  ذاكرتها  ت  مرَّ
كت بكل ذكرى وقيَّدتها بعقلها، تخ�سى اأن تفلت منها وتن�سل هاربة. جافية. مت�سَّ

وكاأنها  املريرة،  الذكريات  هذه  باجرتار  نف�سها  ب  ُتعذِّ يجعلها  خفي  دافع  ة  َثمَّ
تعاين من مازوخية من نوع خا�ض، تدفعها لإعادة �سريط ذكرياتها ال�سيئة بداخل 
هذا  لي�ض  الأوىل.  للمرة  تعي�سها  اأنها  مرة  كل  وتتخيل يف  الأخرى،  تلو  مرة  عقلها 
بطبع جديد، بل عادة قدمية لزمتها منذ فقدت اأباها يف عمر الثامنة، تعرث يف َجلد 

روحها على لذة فريدة!

�سمعت »حواء« عن نوع من ال�سفادع ُيدعى »�سفدع الرعب« يقوم بك�سر عظامه 
ترى  دوًما  اخلطر،  اأوقات  نف�سه  عن  بها  يدافع  كاأ�سلحة  ي�ستخدمها  حتى  بنف�سه 





يف  لت�ستخدمهم  واأحالمها،  وطاقتها،  روحها،  من  تك�سر  الرعب،  ك�سفدع  نف�سها 
مواجهة غرميها؛ لذلك مل يكن م�ستغرًبا اأن تقرر يف اللحظة الأخرية اأن ترتك كل 
�سيء وراءها، حتررت من كل غر�ض يلت�سق بذكرى جتمعها بـ »يون�ض«، مل حتمل 
معها وهي تفتح الباب وتغادر البيت للمرة الأخرية �سوى الأمل فح�سب، وهل ت�ستطيع 

العي�ض بدونه؟!

قبل رحيلها اأتت بكل �سيء ا�سرتاه لها، تعلم اأنه ما ا�سرتاه اإل باأمر من جده، اأو 
مت، �سنعت منهم تل ذكريات يف منت�سف  قت وه�سَّ رت ومزَّ بتحري�ض من اأمها، ك�سَّ
ُترى هل  التقته يف مكتب اجلد »�ُسلطان«،  انفعالته مكبوتة عندما  الردهة، كانت 
اليوم  اآملها  لقد  الأخرية؟  الوداع  هدية  يرى  عندما  اتزانه  على  حمافًظا  �سيظل 

بكلماته الالذعة، فلماذا ل ترد له ال�ساع �ساعني؟

م�ستعاًرا؟«..  واحًدا  ترتدي  اأو  �سواربها،  املراأة  تطلق  لأن  راأيك يف دعوتنا  »ما 
عرثت بني اأغرا�سها على ا�ستمارة التقدم للجمعية تذيله اإجابتها:

»ال�سوارب ِحكر على الرجال! ل بد اأن وا�سع هذا القانون رجل، وهذا �سبب كاٍف 
للثورة �سده.. يطلق الرجل �ساربه دون م�ساءلة جمالية اأو اأخالقية، فلماذا ل يكون 

للمراأة نف�ض الأحقية، حتى اإن ا�ستخدمت يف ذلك �سارًبا م�ستعاًرا؟!«
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ا به، اأغلق  د�ضَّ »يون�ض« املفتاح يف باب بيته الفارغ اإل من ظالم يرب�ض مرتب�سً
القمر  العادة، وعلى �سوء  ُبحكم  باإ�ساءة امل�سباح،  يهتم  اأن  الباب من خلفه دون 
وثري  مقعد  اإىل  طريقه  يعرف  كان  باإغالقها؛  »حواء«  تهتم  مل  نافذة  من  املت�سلل 

ي�ستدبر به وجه القمر.

ا�سطدم بكومة من الأغرا�ض يف منت�سف الردهة، توقف عندها يغالب غ�سًبا 
مت�ساعًدا، مل ينحن ليلتقط اأ�سالء هداياه، قذفها بقدمه اليمنى مرتني بكل قوته، 

فتناثرت لت�سطدم بالأر�ض وال�سقف واجلدران..

اأراح ج�سده فوق املقعد الوثري، غالب خوفه من الظالم باأن ت�سلى بلعبة عقلية، 
اإل بع�ض  األقى ب�سنارة وهمية يف قلب الظالم، وانتظر ب�سرب �سياد ماهر، �ساعة 
ا�سطاد  قد  به  فاإذ  اخليط  نهاية  اإىل  نظر  اف،  اخُلطَّ يف  ال�سيد  علق  حتى  منها 
ه  اأتى بخوفه و�سقَّ »اخلوف«، خوف من الوحدة لطاملا انق�ض على روحه ي�سحقها، 
ب�سيف الغ�سب ن�سفني، ثم �سق كل ن�سف اإىل ن�سفني، وظلَّ يجهز ب�سيفه فوق كل 
قطعة من »اخلوف« حتى تفتَّت و�سار كالعجني، ر�سم فوق وجهه ابت�سامة الظافر، 

اإذ تاهت معامل �سيده، واأ�سبح قلب الظالم فارًغا.

بعدد  ع�سرة،  الثنتى  �سمكاته  يحت�سن  الأركان  اأحد  يف  مائي  حو�ض  من  دنا 
اأ�سهر زواجه املنحور، اأ�ساء م�سباًحا �سغرًيا بقرب احلو�ض املائي، فقط ليكت�سف 
اأن �سمكاته نق�ست اثنتني، ولي�ض اأي اثنتني، حمبوبتاه »�َسَغف« و»�َسجاعة«، تطفوان 





�ساكنتني عند ال�سطح، ت�سعان البطن حيث يجب اأن يكون الظهر؛ قفز ت�ساوؤل اإىل 
عقابهما  كان  املوت  اأن  اأم  املوت،  ب�سبب  احلو�ض  يف  و�سعهما  اختلف  هل  راأ�سه، 

لأنهما غريتا من و�سعهما؟

هل ينتظره م�سري مماثل لأنه غريَّ من و�سعه؟!

حمل »�َسَغف« و»�َسجاعة« يف باطن كفه، ملَّ�ض فوق ق�سورهما باأ�سابعه، اأخذهما 
اإىل احلديقة اخللفية للبناية، حفر لهما مكاًنا بجوار �سجرة �سخمة اعتادت على 
اأن تكون �ساهًدا لقبور �سمكاته، ثم تركهما هناك وحال الرتاب بينه وبينهما، عاد 

اإىل بيته يف الطابق العا�سر بعدد �سمكاته املتبقيات يف احلو�ض.

الزجاجي،  احلو�ض  يف  ت�سبح  نار  ك�سعلة  فتوهجت  ثانية،  �سمكاته  من  اقرتب 
»�سمك النار«، وهل ير�سى »يون�ض« ب�سواه �سمًكا للزينة؟

ر �سجاره مع »حواء« التي مل تكن حتب �سمكاته، وهل اأحبته لتحب �سمكاته؟  تذكَّ
ت�ساءل يف نف�سه �ساخًرا وهو خري من يعلم اجلواب. مل تكن حتب العتناء باأ�سماكه، 
ومل تكن حتب اأ�سماءها التي اختارها بنف�سه، كانت ترتك له مهمة اإطعامها وتنظيف 
داخل  نفقت  وقد  جميًعا  ليجدها  بارد  م�ساء  ذات  عمله  من  عاد  حتى  ف�سالتها، 
احلو�ض، متخذات نف�ض و�سعية »�َسَغف« و»�َسجاعة«؛ فاغتاظ وت�ساجر مع »حواء« 
يتهمها بقتل �سمكاته؛ فثارت ثائرتها تتهمه باأنه يهتم باأ�سماكه اأكرث منها، ويف اليوم 
التايل اأح�سر �سمكات نار جديدة، ملاذا هذا النوع بالذات؟ رمبا لأن »حواء« اأخربته 

ع�سرات املرات اأنها ل حتبه، يخيفها التوهج الناري جل�سده.

»يون�ض«  بها  �ساق  بثقلها،  عليه  وانهالت  الأركان  كل  من  الذكريات  احت�سدت 
لو ترك كل �سيء  ودَّ  بها بغري ُهدى،  ال�سرفة وطاف  اإىل  اأنفا�سه؛ فخرج  عت  وتقطَّ
لُّ�ض«، اإىل املكان الوحيد  خلفه وغادر »كفر ال�سيخ« اإىل »بلطيم« حيث بحرية »الرُبُ

الذي ل تتوح�ض فيه الوحدة، ول ت�ستاأ�ِسد عليه يف الظالم.

لُّ�ض« حيث مرت به كل ذكرى �سعيدة اأم�ساها برفقة اأبيه  هناك يف بحرية »الرُبُ





حتى  الوفري  بال�سيد  �سباكه  متتلئ  كانت  الذي  الرجل  »�سابر«،  ال�سيادين  �سيخ 
نبي  ياأتيه هذا اخلري، متاًما كما كان  اأين  كًفا بكف من  النا�ض وي�سربون  يتعجب 
اهلل زكريا يتعجب كلما دخل على العذراء حمرابها؛ فيجد عندها من اخلري ما ل 

يجده عند غريها.

كان وحده يعلم �سر ال�سيد الوفري، ما انقطع والده اأثناء ال�سيد عن ال�ستغفار 
قط، لأعوام واظب على الت�سدق بربع �سيده؛ فُفتحت له اأبواب الرزق، تذللت بني 
ف عباءته،  ار مع لآلئه، تلحَّ يديه ال�سعاب.. �سان »يون�ض« ال�سر بقلبه كما يفعل املحَّ
وحمل �سباكه �سارًيا يف دربه، كان له من حظ ال�سيد ما كان لأبيه؛ حتى ظن النا�ض 

اأن لعائلة »اأبو الرجال« كرامات اخت�سهم اهلل بها دون غريهم من العاملني.

ال�سيئ منها بدا رماًل تن�سل  اإليه �سوى ذكريات جميلة، حتى  ل تبعث طفولته 
الثانية  �سن  يف  له  الدرا�سة  زمالء  معايرة  راأ�سها  على  بها،  الإم�ساك  حاول  كلما 
ال�سديدة فح�سب، بل لطوله  بـ »بو�سة ال�سيد«، ل لنحافته  ع�سرة، بو�سف ج�سده 

الفارع كذلك، كان ي�سري حاماًل �سنارته فريميه زمالوؤه بال�سحكات قائلني:

هل هذا تواأمك يا »يون�ض«؟	 

يرتاأ�سهم فتى ُيقال له »ِحن�سان«، ابن اأحد ال�سيادين يف »بلطيم«، مل يجب يوًما 
عن ال�سوؤال ال�سمج؛ وهم مل يكفوا األ�سنتهم عنه، كانت ال�سحكات يف البداية حتمل 
العادة من �سحكاتهم  األف مرة جعلت  قرابة  ال�سوؤال  تكرر  وملا  البهجة،  قدًرا من 
ومل  له،  ال�سوؤال  توجيه  عن  يتوقفوا  مل  ذلك  ومع  الأخطبوط،  كمخاط  لزًجا  �سيًئا 
مينحهم هو غري ال�سمت جواًبا، عماًل بن�سيحة اأبيه ال�سيخ »�سابر«: »ل ترد ال�سيئة 

مبثلها، دعهم وما يقولون، �سين�سونك يوًما ما«؛ فحاول كظم غيظه، وواأد غ�سبه.

حتى جاء اجلد »�ُسلطان« يف اإحدى زياراته النادرة اإىل ابنه وحفيده مبنزلهما 
ُقرب البحرية، و�سهد هذا املوقف املذل، راقب بعني ال�سخط ردة فعل »يون�ض«، ثم 

اأوقفه بحزم يف عر�ض الطريق هادًرا يف وجهه كما البحر حني يفور:





التجاهل لي�ض حاًل �سائًبا مع اأبناء الـ.....	 

»يون�ض« الذي غادر طفولته للتو ويتلم�ض اأوىل خطواته على عتبات البلوغ اأحب 
كلمات جده حني ا�ستطرد:

ا�سرب كبريهم، يخ�ساك اجلميع.	 

برتدد كبري قال »يون�ض«:

لكن يا جدي »ِحن�سان« اأقوى مني كثرًيا، �سيقتلني �سرًبا.	 

دفعه جده يف كتفه بقوة رجت ج�سده الهزيل هاتًفا:

كن رجاًل قا�سًيا حني تدفعك احلياة �سوب اختبارات القوة، ورجاًل ليًنا حني 	 
الطرقات  وت�سيل دماوؤك يف  ُت�سرب  اأن  املروءة..  اختبارات  تدفعك �سوب 

خري لك من راأ�ض منك�ض ذليل يتجراأ عليه كالب الطرقات!

ليلتان متتاليتان ظل »يون�ض« ُيقلب كلمات جده يف راأ�سه، تارة مييل اإىل ن�سيحة 
يف  الدماء  فوران  املذلة  م�ساعر  ت�سبب  وتارة  الغ�سب،  وقت  باحُللم  الأزلية  اأبيه 

عروقه وهو ير�سم يف راأ�سه م�سهًدا تف�سيلًيا ل�سراعه مع قائد الفتيان.

يف اليوم التايل ارتوى الرتاب بدفقات من دماء »يون�ض«، وعاد بع�سر كدمات، 
لكن الفخر تربع عر�ض عينيه وهو يتبادل مع جده �سًرا نظرات مفهومة، بينما جنَّ 
والده وهو ل يكاد ي�سدق ما فعله »يون�ض«، يف اليوم التايل وامتثاًل لن�سيحة اجلد 
ا هو لل�سرب، ويف اليوم الثالث تكرر بدء  بادر »يون�ض« الفتى بال�سرب، وتعر�ض اأي�سً
»يون�ض« للعراك. ا�ستمر الأمر لأ�سبوع كامل، كلما مر »ِحن�سان« قفز »يون�ض« نحوه 
كالفهد، وغر�ض بلحمه اأ�سنانه ك�سمكة قر�ض، حتى بات الفتى املتباهي بقوته ي�سعر 
بانزعاج بالغ، اأم�سى »يون�ض« كالعلقة ل يعرف الفتى اأي مو�سع من ج�سده �ستبتدئ 
الهجوم وتلت�سق به، ويف اأي وقت �ستفعل، وكم �ستمت�ض من دمائه حتى يتمكن من 

نزعها عن ج�سده.





ى و�سلك  اأ�سبح الفتى يتجنب الطرقات التي ي�سري فيها »يون�ض«، واإذا راآه تخفَّ
العلقة  ترتك  اأن  منهم  واحد  كل  خاف  وقد  الفتى  اأ�سدقاء  انزعج  اآخر،  م�سلًكا 
»يون�ض« يف  يتجنبون مالقاة  ا  اأي�سً فباتوا هم  باأج�سادهم؛  لتت�سبَّث  قائدهم  ج�سد 

الطرقات.

عندها فقط �سعر »يون�ض« اأنه بلغ مبلغ الرجال، �سدق جده، التجاهل يف حالته 
مل يكن حاًل مطروًحا للنقا�ض.

اأبوه باللوم على اجلد، فتلقى لومه بعا�سفة غ�سب  األقى  حني انك�سف امل�ستور 
قائاًل:

ُتخطئ يف تربية هذا الولد.	 

اأربيه على جتاهل الأذى وكتمان الأمل، اأن يكون م�ساملًا، اأربيه على البتعاد 	 
عن الأوغاد ولي�ض م�سارعتهم يف الطرقات.

فرد اجلد �ساخًرا:

اإذن ُتربي اأنثى ل ذكًرا!	 

احتد النقا�ض اأكرث، حتى غادر اجلد بيت ابنه مق�سًما باأغلظ الأميان األ ياأتي 
ال�سيادين  �سيخ  ل�سنوات حتى مات  بينهما  القطيعة  اأبًدا.. وظلت  املكان  اإىل هذا 

»�سابر«، عندما كان »يون�ض« يف الثامنة ع�سرة.
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مل  كلها،  ال�سقة  م�سابيح  اأ�ساء  الظالم،  احتمال  على  قادًرا  »يون�ض«  يعد  مل 
ُبُرلُّ�ض،  و�سط بحرية  بقارب �سغري  يبحر  لياٍل غاب قمرها وهو  الظالم يف  يخ�ض 
لكنه يهابه اإذا �سكن جدراًنا اأربعة. ثماين �سنوات منذ مات اأبوه ابتعد فيها عن مياه 

البحرية، مل ي�ستطع قط القرتاب منها.





 �سعر خاللها وكاأن حوت نبي اهلل يون�ض قد ابتلعه يف جوفه، حيث الظالم ول 
�سيء �سواه، كان يخاف كثرًيا يف ال�سنة الأوىل، يخاف من كل �سيء جديد مل يعتده، 
الرجل  من  كثري  اإحلاح  بعد  »�ُسلطان«  جده  م�سنع  يف  العمل  يف  اجلديدة  حياته 
العجوز، اأ�سابه الزمن بحزمة من الأمرا�ض انهالت عليه يف وقت واحد كهدية يف 

يوم ميالده الثمانني. 

تغيري نظامه، ماأكله، ملب�سه، مو�سع نومه، كان كل ذلك مبعًثا ملخاوف »يون�ض« 
ُبُرلُّ�ض اإىل  من معقلها، رجل يحب النظام ويكره التغيري كان يرى يف النتقال من 
قلب املحافظة �سرًبا من �سروب التعذيب، لول اإ�سرار اجلد واحتياجه له، ملا فعلها 

قط. 

مبعث  لكن  يعذبه،  كان  والأغرا�ض  الأثاث  قليل  الب�سيط  وبيته  البحرية  هْجر 
اأمانه هو اأنه بات قريًبا من جده الذي يحبه، بفي�ض حنانه الذي ي�سبه ماء البحرية 
يوؤثر يف �سخرة  اأن  ي�ستطيع  اإ�سراره، قد ل  املوج يف  ت�سبه  التي  يف �سخائه، وقوته 
يف احلال، اإل اأن �سرباته املتتابعة حُتدث فيها ما ُيريده من اأثر. املثابرة و�سيا�سة 
النف�ض الطويل هي اأكرث ما يثري اإعجابه يف جده »�ُسلطان«، رمبا لذلك يتفقان كثرًيا، 
اإذ يتحلى اجلد ب�سفات ال�سياد حتى اإن مل ي�سطد يف حياته �سمكة واحدة بيديه. 
�سرق املوُت اأمه منه بعد ولدته مبا�سرة، ثم اأباه منذ ثماين �سنوات، ومل يبق له على 

ظهر الأر�ض �سوى اجلد »�ُسلطان«.

اأن  ي�ستطع  مل  ال�سيخ«  »كفر  يف  حياته  طوال  يعي�ض  كان  الذي  اجلد  اأن  ورغم 
يحل يف قلبه حمل اأبيه ال�سيخ »�سابر«، ومل ي�ستطع اأن يردم بداخله بئر احلنني اإىل 
ان، فاإن  بحرية ُبُرلُّ�ض؛ فلم يرتك له »يون�ض« دفة قيادة حياته، ومل مينحه �سفة الربَّ
ما بينهما من حب واحرتام كان كافًيا ليت�ساركا العمل، بعدما خ�سر اجلد و�سريكه 
ُجل راأ�ض املال عندما تعر�سا للن�سب على يد حمامي امل�سنع، اإذ جعلهما يوقعان 
»كفر  ال�سريك  غادر  يحت�سبان،  ل  حيث  من  مالهما  راأ�ض  ا�ستنزف  فا�سًدا  عقًدا 
ال�سيخ« اإىل غري رجعة عائًدا اإىل م�سقط راأ�سه، وبداأ اجلد املثابر مرة اأخرى من 





ال�سفر مب�سنع �سغري، مل يوؤ�س�سه باملال بل ب�سمعته الطيبة يف ال�سوق، وا�ستدعى 
»يون�ض« بعد موت اأبيه لي�ساركه بجهده وعالقات طيبة جمعته بال�سيادين يف ُبُرلُّ�ض، 
فا�ستحال امل�سنع ال�سغري اإىل اآخر اأكرب، بلغ �سيته اإىل العا�سمة نف�سها، فاأ�سحت 

عملية الن�سب التي تعر�ض لها باًبا لرزق ل قبل له به.
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»يون�ض« ككائن الإ�سفنج، ميت�ض من البحرية خرياتها، اإل اأن الأر�ض ال�سلبة 
التي اأتى اإليها مل ترِو لالإ�سفنجة ظماأ، ومل متنحها ما ت�ستطيع اأن تهبه لالآخرين؛ 
اإىل  قط  ي�سع  ومل  العطل،  هذا  على  اعتاد  العمل،  عن  »يون�ض«  وظائف  فتعطلت 
اإ�سالحه. ن�ساأ حاجز بينه وبني الآخرين مينعه من اأن يهبهم اأي �سيء، وكاأنه دفن 

جزًءا جوهرًيا من اإن�سانيته يف اأعمق بقعة من بحرية ُبُرلُّ�ض.

اإىل  البحرية  اأ�سماك  من  اآخر،  نوع  من  �سيًدا  يتقن  اأن  على  احلياة  اأجربته   
واأخرًيا  امل�سنع،  جناحات  من  تزيد  التي  والأعمال  والعقود،  ال�سفقات،  �سيد 
ل اجلد مهمة ال�سيد، اإذ  ا�سطاد عرو�ًسا يبني معها بيًتا ويعمره، يف احلقيقة �سهَّ
له بنف�سه من بني كل موظفات م�سنعه، ومل يكن على »يون�ض« �سوى  اإنه اختارها 
اأن يتوجه نحوها ويرمي بالُطعم، وعد مب�ستقبل م�سرق يجمعهما كان ُطعًما كافًيا 
ل�سطياد اآلف الفتيات.. تزوج »يون�ض« لأن الزواج حمطة على طريق قطار احلياة، 

يجب اأن مير بها.

برَّ »يون�ض« بن�سف وعده وبنى مع عرو�سه م�ستقباًل، وحنث بالن�سف الآخر اإذ 
ل؛ اكت�سف اأن ما ا�سطاده مل يكن �سوى �سمكة �سامة حتمل  مل يكن م�سرًقا كما تاأمَّ

له �سًما ُزعاًفا يف ج�سدها. 

�سكر امل�سعد، فلوله لظلَّ حتى الآن عبًدا ل�ُسلطان هذا ال�سم.
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تلك مل تكن املرة الأوىل التي يعود فيها اإىل بيته ليجد ر�سالة مد�سو�سة اأ�سفل 
بابه حتوي تهديًدا �سديد اللهجة، بل املرة ال�سابعة، لليوم ال�سابع على التوايل!

وليجمع »يون�ض« �ستات اأفكاره اأعدَّ فنجاًنا من القهوة، وتوجه اإىل املذياع القدمي 
بعمر يفوق عمره، والقابع يف اأحد اأركان غرفة املعي�سة، �سحبه اإىل ال�سرفة، فتنزلت 

ري« على قلبه َبرًدا و�سالًما. اآي القراآن ب�سوت »احُل�سَ

ري«  قهوته اخلالية من ال�سكر خمدرات حالل تنت�سي بها حوا�سه، و�سوت »احُل�سَ
ميوج بوجدانه، متاًما كما كان يفعل يف و�سط بحرية ُبُرلُّ�ض، ين�سل �سوته ماًء زلًل 
من مذياع اأبيه القدمي الذي ورثه اأًبا عن َجد، مع فارق ا�ستبدال القهوة ب�ساي كان 
الأكواب بينهما  البيت، فيحمله معه، وتدور  اأبوه �سيخ ال�سيادين »�سابر« يف  يعده 
حتى نفاد اآخر قطرة منه. منذ اأن مات اأبوه و�سع ال�ساي يف قائمة املحرمات، عافته 

نف�سه، وا�ستبدله مب�سروب اأكرث مرارة.

ري« حا�سر لكن حنان اأبيه غائب، جده حا�سر لكن رائحة ُبُرلُّ�ض  �سوت »احُل�سَ
غائبة، �سمكاته حا�سرة لكن اأنفا�ض اأمه غائبة، ل متنحه الدنيا اأبًدا �سعادة كاملة، 
اعتاد منها اخلذلن؛ فقبل اأن تهبه �سيًئا تنتزع اآخر من بني يديه، قبل اأن يذوق قرًبا 
ُتطعمه ُبعًدا، وحدها »حواء« غيابها كح�سورها، كالهما ي�ستنزف �سربه، ويخرب 

نظامه. 

كبري  قاتل، جتويف  برحيلها  تركته  الذي  الفراغ  لكن  اإليها،  ال�سوق  ي�سكنه  مل 
البيت وامل�سنع،  ليله. اعتاد على وجودها يف  يف منت�سف عامله يقلق نهاره ويوؤرق 
يف  ي�سري  قطاًرا  ركبت  اأ�سياء  على  اعتاد  عنادها..  �سجارها،  �سحكتها،  حديثها، 
يبني  اأن  عليه  �سخيفة.  وداع  كهدية  كبرًيا  فراًغا  له  وتركت  فح�سب،  واحد  اجتاه 
نظام حياته من جديد، بدون »حواء«، مثلما فعلها بعد موت اأبيه، »حواء« مل متت، 

لكنه منحها ُحكم الأموات.
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مع  فت�ساجرت  اأربعة،  فيهم بني جدران  اختنقت  اأيام متر على طالقها  ثالثة 
اأمها من اأجل اخلروج ل�ساعتني حل�سور ندوة باجلمعية، ما اإن غادرت »حواء« بيت 
اأمها �ساردة الذهن، حتى اأوقفها �ساب تراه للمرة الأوىل، ظنَّت اأنه تائه يحتاج ملن 

ير�سده اإىل الطريق، فالتفتت اإليه يف متلمل ظاهر، اإل اأن ال�ساب فاجاأها بقوله:

�سيدة »حواء« اأت�سمحني يل بالتحدث معِك قلياًل؟	 

مل تخِف ده�ستها، دار بخلدها »يون�ض« و�سيقه من حتدثها الودي اإىل الرجال، 
خا�سة اإن كان ل يعرفهم، وكان يكره عملها بامل�سنع، رغم اأنه يف الوقت ذاته مكان 
»يون�ض«؛ فرياها حتادث  الآن عن  الأر�ض  تن�سق  اأن  اأمنية خبيثة،  عمله؛ فراودتها 

ا. هذا ال�ساب، لت�سيب من �سيقه بع�سً

اأبو 	  »يون�ض  من  بطالقك  اأعلم  ب�سراحة،  اإليِك  �ساأحتدث  »حواء«  �سيدة 
اأو  النتقام من طليقك  اأردِت  فاإن  الرجال«..  اأبو  »�ُسلطان  الرجال« حفيد 
من جده اأو من كليهما مًعا فا�سمحي يل اأن اأعر�ض عليِك هذا العر�ض الذي 

ل ُيَرد.

تنا�ست »حواء« اأمنيتها ال�ساذجة بالكامل، والتفتت بكل جوارحها ترتقب كلمات 
الرجل يف ده�سة ل تخلو من الغ�سب، ا�ستطرد قائاًل مبكر:

لِك 	  ل  اأنه خُموَّ اأظن  الرجال« بامل�سنع،  اأبو  »�ُسلطان  ملف �سغري يف مكتب 
نحن  من  ت�ساأيل  اأن  وقبل  ب�سدة،  امللف  هذا  نحتاج  عليه،  الطالع  �سلطة 
وقد  الرجال«،  اأبو  »�ُسلطان  مناف�سي م�سنع  اأحد  اأننا  لِك  اأقول  اأن  فيكفي 

ت�سررنا كثرًيا ب�سبب احتكاره ل�سوق حفظ ومتليح الأ�سماك.

�سعرت بجمرات الغ�سب ت�ستعل بداخلها، كيف يجروؤ هذا الوقح على اأن يطلب 
باإ�سارة من يده،  اأ�سكتها  للحديث حتى  تفتح فمها  الأمانة، وما كادت  منها خيانة 

ويقول �سريًعا ليتفادى رف�سها:





امللف 	  اإح�سارك  مقابل  نقًدا  جنيه  األف  مائة  كاماًل،  عر�سي  ت�سمعي  مل 
يكلفك  ل  واحد  بحجر  ع�سافري  عدة  �سربت  قد  تكونني  وبهذا  ال�سغري، 

�سيًئا.

قتها »حواء« فوق �سفتيه وهي ت�سرخ يف الرجل  اأنهى كلماته بابت�سامة ثقة، مزَّ
ج عليهما املارة، الإهانة التي ت�سمنها عر�سه البغي�ض كانت كافية لت�سعل  حتى تفرَّ
فتيل غ�سبها بجنون.. غادرها ال�ساب بعدما دفعه بع�ض املارة بعيًدا عنها.. وقبل 
اأن يبتعد كثرًيا التفت ينظر اإليها، وقال كلمة واحدة نفث فيها �سمه، وجعلت قلبها 

يرجتف خوًفا:

�ستندمني.	 

مل تغ�سبها كلمته فح�سب، بل ا�ستبد اخلوف بقلبها عندما ا�ستطرد الرجل قبل 
اأن يتوارى عن ناظريها:

�ستثبت لِك الأيام القادمة اأن هذا العر�ض غري قابل للرف�ض!	 

لأ�سباب جمهولة لها ظلت هذه العبارة ترتدد كثرًيا بداخل راأ�سها، وكاأنه ملف 
ال�سيارة  �سائق  ل�سوؤال  تنتبه  مل  اإنها  حتى  ت�سغيله،  لإعادة  عقلها  رت  �سخَّ �سوتي 

الأجرة عن وجهتها اإل بعد اأن كرره مرتني.

اأثناء ترجلها من ال�سيارة د�ست يدها يف حقيبتها ن�سف املفتوحة لتخرج املال، 
ا�ستعل  احلقيبة،  يف  بنف�سها  ت�سعها  مل  �سخ�سية،  تعريف  ببطاقة  كفها  ا�سطدم 
علمها..  دون  بحقيبتها  البطاقة  الرجل  د�ضَّ  �سدرها،  يف  اخلوف  يزاحم  غ�سبها 

يا له من وقح!

لكن الغ�سب تقهقر للوراء، وتقدم اخلوف ليعلن انت�ساره ال�ساحق، فالبطاقة 
مل حتِو على ما ُيدون فوق البطاقات عادة من ا�سم �سخ�ض اأو �سركة، مزيلة برقم 
وعنوان.. بل اقت�سرت على �سيء واحد فح�سب، �سيء عجيب... ر�سم كاريكاتريي 

لراأ�ض مت�ساح!
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ل عله ي�سل يف  اأم�سك »يون�ض« باخلطابات ال�سبعة، وقراأ كل واحد منهم بتمهُّ
القراءة الثانية ملا ف�سل يف اأن ي�سل اإليه يف الأوىل. لكن ل �سيء اأكرث من تهديدات 
وعقوبات اإن مل يتعاون مع �ساحب الر�سالة ويرتاجع عن توقيع عقد هام مع �سركة 
اأوروبية �سيدفع مب�سنع جده لأن يكون الأول يف �سوق ت�سدير الأ�سماك اململحة بكفر 

ال�سيخ.

مل تكن املرة الأوىل التي يتلقى فيها »يون�ض« تهديًدا من اأحد املناف�سني، لكنها 
بكلمات مبا�سرة، وعن طريق خطابات مد�سو�سة  يتم فيها ذلك  التي  الأوىل  املرة 

اأ�سفل باب بيته، ويجهل متاًما هوية الفاعل.

ما جعل القلق بداخله يبلغ مبلًغا خطرًيا اأنه عاد يف تلك الليلة ليجد جدار غرفة 
املعي�سة ملطًخا بلون اأحمر، كلمات مل ي�ستطع قراءتها جيًدا، حروف عربية لكنها 

بال معنى، مل ي�ستطع تف�سريها!

ل يحمل ن�سخة من مفتاح �سقته �سوى »حواء« فح�سب، ل اأحد �سواها ي�ستطيع 
الدخول اإىل البيت بدون ك�سر بابه، الباب �سليم، والنوافذ مو�سدة.. اإذن وحدها 
اأن طلقها وهو يتلقى هذه الر�سائل،  اأيام متتابعة منذ  »حواء« هي املدانة.. ل�سبعة 

والآن هذه الكتابة اجلدارية الدامية.. اإن كانت »حواء«، فما هو غر�سها؟!

وقف طوياًل يتاأمل الكلمات غري املفهومة.

»بر اإي لق«!
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قد جند اجلواب عن اأ�سئلتنا بطرق ل نتوقعها، فحينما �ساألت »حواء« نف�سها بعد 
مرور اأ�سبوع على طالقها »ما هي خطوتِك التالية؟«، مل تتوقع اأن حت�سل يف م�ساء 

اليوم نف�سه على رد عجيب مل يطرق عقلها يوًما.

ليلة وليلة«، كتابها الوحيد  »األف  ال�سبع ترافقها كلمات  لياليها  �سهرت »حواء« 
الذي تداعت �سفحاته من كرثة الحتكاك بها، على �سخامته يروق لها حمله كاماًل 
بني ذراعيها، متجاهلة اإمكانية اقتناء ن�سخة مق�سمة اإىل اأربعة ُكتب ي�سهل حملها، 
كان هذا الكتاب ملًكا لأبيها، مل يهتم باأخذه معه وقت الرحيل، مل حتتفظ به حًبا يف 
ا له! مل يرتك لها ذكرى واحدة طيبة جترتها يف الليايل القا�سيات؛  اأبيها، بل ُبغ�سً

فاقتن�ست منه رغًما عنه �سيًئا واحًدا حتبه وتتعلق به، حتمله معها كزاد الطريق.

غلبها النعا�ض بينما الكتاب ي�ستكني فوق �سدرها، ا�ستيقظت يف ال�سباح لتمر 
واأحايني  اأحياًنا،  ك�ُسبة  »املطلقة«،  بـ  و�سفها  تكف عن  ل  التي  اأمها  بيوم ع�سيب، 
البيت حمرًما  باب  اأ�سبح  به.  املنعوت  ينف�سل عن  اأن  يجوز  ل  كنعت لزم  اأخرى 
عليها، فاملطلقة ت�ستحيل منذ اللحظة الأوىل غنمة �ساردة ي�سهل وقوعها فري�سة يف 
فم ذئب هائج يجول الطرقات، وكاأنها تتحول اإىل اأنثى فقط بعد طالقها، اأما قبل 

ذلك فهي كائن هالمي ل اإىل هوؤلء ول اإىل هوؤلء!

األ�سن املجتمع تطالها يف جوف بيتها،  واإن مل تقع فري�سة يف فم اأحدهم، فاإن 
ت«، ومن هي لتناطح  حتى ولو اأغلقت على نف�سها األف باب، هذا راأي اأمها اأبلة »ِعفَّ





ت«؛ مديرة املدر�سة الثانوية للبنات يف »كفر ال�سيخ«، تخ�ساها املعلمات  اآراء اأبلة »ِعفَّ
اأخذت  والتي  اعرتا�ض،  اأي  وجهها  يف  ي�سمد  ل  التي  »عفت«  اأبلة  الطالبات،  قبل 
وكل  وال�سباع  والكالب  الذئاب  من  ابنتها  حماية  مهمة  طالقها  منذ  عاتقها  على 

احليوانات التي تعي�ض من حولهما.

 تعلمت »حواء« خالل عي�سها يف كنف اأمها متى يكون ال�سمت حاًل �ِسلمًيا ناجًعا 
للح�سول على هدنة، و�سط معركة طاحنة ل تقوى فيها على ال�سمود يف وجه العدو. 
املجتمع  بها  ليحارب  اأخرى من ج�سده  اأن ميزق قطعة  الرعب«  »�سفدع  كان على 

والنا�ض.
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لتفرح  »حواء«  كانت  »�ُسلطان«،  اجلد  ب�ساطها  فوق  حاملة  امل�ساء  رياح  هبَّت 
ت غرفة ال�سالون »يون�ض« كذلك.  اأن اجلد مل ياأِت وحده، �سمَّ بنفحات الليل لول 

فت�ساءلت »هل هذه هي ال�سواعق التي تاأخرت؟«.. وكانت حمقة.

وكاأنه  الآخر  اإىل  ينظر  ل  منهما  وكل  لـ»يون�ض«  املواجه  املقعد  اأمها يف  جل�ست 
لكنها  كذلك  حت�سبه  اأن  حاولت  هواء،  جمرد  لها  بالن�سبة  يكن  مل  »يون�ض«  هواء. 
مدفوعة بف�سولها نظرت اإىل وجهه ت�ستطلع منه الأخبار، مل ينظر »يون�ض« نحوها 
لكن ال�سيق لزمه، تعرف جتعد جبينه وزم �سفتيه عندما ي�سري اأمر ل يعجبه، فبدا 

لها ذلك نذيًرا باخلطر.

يف  دخل  ت«،  »ِعفَّ اأبلة  وف�سول  ف�سولها  لريوي  »�ُسلطان«  اجلد  ث  حتدَّ واأخرًيا 
�سلب املو�سوع مبا�سرة، واألقى �سهًما اأ�ساب هدًفا:

مبا اأن الطالق ل رجعة فيه، اإذن فلن اأقبل اإل بطالق �سحيح ُير�سي اأبناء 	 
الأ�سول.





املتلهفة  »حواء«  قلب  �سربات  اإل  �سيء،  كل  معه  ف�سكت  �سكت،  ثم  مقاله  قال 
ت« يف حرية: ملعرفة مق�سده، وقول اأبلة »ِعفَّ

ما معنى ذلك؟	 

طرق بع�ساه مرتني متتابعتني ثم اأخذ نف�ًسا عميًقا حتى ظنت »حواء« اأن رئتيه 
انتفختا بالهواء لأق�سى درجة، ثم قال:

�ستم�سي »حواء« فرتة العدة يف بيت الزوجية، ولن اأر�سى بغري ذلك بدياًل.	 

»ما هي اخلطوة  ال�سباحي  �سوؤالك  يا »حواء«، ح�سلِت على جواب  لِك  هنيًئا 
التالية؟«.. لكن لالأ�سف كانت هذه الإجابة هي اآخر ما رغبِت يف �سماعه.

وجه  ومن  حفيده،  وجه  اإىل  اجلد  وجه  من  املتعجبة  »حواء«  نظرات  ارحتلت 
حفيده اإىل وجه اأمها، ل بد اأنه خا�ض مع حفيده هذا النقا�ض قبل القدوم اإىل منزل 
اأمها، قراأت ما نطق به وجه »يون�ض« من امتعا�ض للفكرة التي �سببت له �سيًقا يف 

ت« فلم يبُد عليها اأي ردة فعل. التنف�ض، كما هو احلال معها. اأما اأبلة »ِعفَّ

�ساألت »حواء« اجلد بانفعال:

كيف يا جدي تريدين اأن اأعي�ض مع »يون�ض« مبفردي بعد طالقنا؟!	 

هذا هو �سرع اهلل يا ابنتي.	 

كان رده اأبوًيا، ي�سع كل ما تعنيه الأبوة من دفء وحزم، حنان و�سدة، كل منهم 
يف مو�سعه ال�سحيح. اعرت�ست »حواء« كمحارب عنيد ل يهاب �سوى الهزمية:

النا�ض ل تفعل ذلك يا جدي.	 

لي�ض معنى اجتماع النا�ض على �سيء اأنه �سحيح، ولي�ض معنى عزوفهم عنه 	 
اأينما  اأدور معه  الفي�سل بيني وبينهم هو احلق ول �سيء �سواه،  اأنه خطاأ، 
دار، املطلقة الرجعية تلزم بيت الزوجية حتى انتهاء عدتها، ل تخرج منه 
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قاطعته »حواء« وهي التي مل جتروؤ على فعلها يوًما:

وماذا اإن كان ي�سربني اأو يوؤذيني اأو...	 

ينتظر  �سطرجن،  لعبة  اإىل  بينهما  ال�سجال  ل  حتوَّ اإذ  كذلك،  اجلد  قاطعها 
املتفرجون بلهفة معرفة ملن �ستكون الَغَلبة اليوم:

وهل ي�سربِك »يون�ض«؟ هل يوؤذيِك؟ اإن كان يفعل اأخربيني واأنا اأ�سلط عليه 	 
ع�ساي الآن اأمام اجلميع، دون اأي اعتبار ل�سنه ومكانته.

التوتر �سيًفا  اأم�سك ع�ساه من منت�سفها، حلَّ  ت�سديًقا على كلماته احلازمة 
غري مرحب به، يتو�سط املجل�ض ويثب مت�سبًثا باأطراف احلديث، األقت »حواء« نظرة 
على وجه »يون�ض« الذي ين�سح بانفعال مكتوم، واأمها التي ظلت تراقب ما يحدث يف 
�سمت، واإن انتبهت »حواء« اإىل نظرة ا�ستمتاع ل تخفى عليها، ا�ستمتاع خبيث تتلذذ 

ت« عندما ت�سري احلياة يف الجتاه الذي تريد. اأنكرت »حواء« ب�سدق: به اأبلة »ِعفَّ

كال، مل يفعل يا جدي.	 

اإذن انتهى الأمر، جهزي اأغرا�سك.	 

تناطح  التي  الوحيدة  وكانت  اأذعن اجلميع  ب�سهولة،  تنهزم  اأن  »حواء«  كرهت 
ال�سخر براأ�سها، تنفعل ويعلو �سوتها للمرة الأوىل فوق �سوت اجلد، اعرت�ست على 
احُلكم ال�سرعي، ثم هذيت بكالم كثري مل ت�ستطع تذكره وهي تعيد امل�سهد يف راأ�سها 
يتفتت  مل  �سغرية،  حقيبة  يف  اجلديدة  اأغرا�سها  وترتب  مالب�سها،  ترتدي  بينما 

)1( سورة الطالق آية )1(.





ن�سب  اأمها يف  �ساركته  الوحيد،  الفائز  يكن اجلد هو  اأمام غ�سبها، ومل  ال�سخر 
راية الن�سر.

ما زال »يون�ض« يحكم قيوده حولها، حتى ال�سرع يدير لها ظهره ويقف يف �سفه، 
ملاذا عليها اأن تكون دوًما يف هذه املكانة الدونية؟

مل تنتبه »حواء« اإىل بريق نبت يف عيني اأبلة »عفت«، �سقته الأحداث املت�سارعة 
ج، وما اإن غادر اجلميع وبقيت وحدها بالبيت حتى اأم�سكت هاتفها  حتى كرب وتوهَّ

ا�سة املدر�سة، اأتاها �سوتها فبادرتها تقول بلهفة: تبحث عن رقم فرَّ

كنِت حمقة، هذا الرجل داهية!	 

ا�سة على الطرف الآخر تقول: �سحكت الفرَّ

اأمل اأقل لِك يا �ِست املديرة.. انتظري، مل تري كل مواهبه بعد.. ابنتِك فر�ض 	 
�سه اإل ال�ِسحر! جامح لن يروِّ

555

عته منذ اأ�سبوع �ستخطه قدماها مرة اأخرى جنًبا  مل تظن قط اأن البيت الذي ودَّ
اإىل جنب عدوها، �ستعي�ض معه مبفردها حتى انتهاء عدتها، ثالث حي�سات متتابعات 
متر بهن وهي تعي�ض وجًها لوجه مع رجل ل تريده ول يريدها، كيف �ستتحمل ذلك؟

كيف حتافظ على احلدود الفا�سلة بني اأر�سها واأر�سه حتى انتهاء العدة؟

باحلب،  يوؤمن  ل  رجل  الهرب،  �ُسُبل  اأمامها  ي�سد  خلفهما  البيت  باب  انغلق 
وامراأة ل توؤمن بالزواج. كرهت »حواء« وجوده كما يكره اأي ماِلك تعدي الآخرين 
على اأر�سه، وكره »يون�ض« وجودها كما تكره الأ�سماك تكدير مائها، متنى كل منهما 
تباريا  �سامتة  مباراة  بعد  »يون�ض«  تكلم  ولالأبد.  الآن  البيت  من  الآخر  يختفي  لو 

خاللها بالنظرات:





كما هو وا�سح للعيان، ل �سيء يف اأيدينا لنفعله، نحن اأمام اأمر واقع لذلك 	 
فلن�سع بع�ض ال�سروط والقوانني.

مل ت�ستطع »حواء« اأن متنع ب�سمة �ساخرة قفزت �سريًعا اإىل ثغرها، وهل يعرف 
ت« وقوانينها ال�سارمة،  »يون�ض« �سوى ال�سروط والقوانني، خرجت من رحم اأبلة »ِعفَّ
لت�سقط بني يدي »يون�ض« وقوانينه الوجودية، وكاأن خرق اأي قانون يف د�ستوره ي�سلبه 
قطعة من روحه. عليه هذه املرة اأن يعي اأنها مل تعد م�سطرة لأن تلعب دور �سعب 

اأت رئتيها بالهواء، ووقفت منت�سبة القامة تبادره: ي اأوامر طاغية، عبَّ ك�سيح ُيلبِّ

بل يجب عليك اأنت اأن ت�سمع �سروطي وقوانيني، يف الواقع هو قانون واحد 	 
يلخ�ض كل ما اأريد قوله..

دنت منه خطوة، ورفعت راأ�سها لتعالج امل�سافة بني عيونهما، األقمت عينيه نظرة 
قا�سية وهي ت�ستطرد ببطء ا�ستفزه:

اأنا.. ل�سُت.. زوجتك.	 

قالتها متلذذة، وكاأنها مررت كلماتها عرب جهاز تقطيع لل�سوت، فتمكنت اأذنا 
»يون�ض« من حتليل كل حرف ب�سكل دقيق. دارت على اأعقابها لتغادره، وب�سمة ثقة 
تعلو ثغرها، بددها »يون�ض« على الفور اإذ اأم�سك بر�سغها، واأدارها ثانية لتواجهه، 
األقم  دفاعية،  حيل  من  بجعبتهما  ما  الفريقان  يفرغ  حينما  اإل  تنتهي  ل  املعركة 
يزال  ل  كان  دفء  اأ�سالء  بدد  برًدا  اإليها  واأ�ساف  القا�سية،  النظرة  نف�ض  عينيها 

ينازع �سكراته الأخرية، ثم قال:

ولن تكوين اأبًدا.	 

اأن  يجب  ل  الذي  الأحمر  الآخر اخلط  منهما  كل  ف  القليلة عرَّ الكلمات  بهذه 
زت »حواء« للنوم يف غرفة كانا قد اأعداها لطفل زار حلمهما يوًما،  يتجاوزه، جتهَّ

ز »يون�ض« للنوم يف غرفة مل يزرها احلب يوًما. وجتهَّ





اأح�ض بجفاف حلقه وكاأنه هام على وجهه يف ال�سحراء لألف يوم، فاأ�سابه منها 
ا�ستقر بقلبه  التوهان  اأن  اإل  اإىل املطبخ ليبدد احلرارة،  ه  احلرارة والتوهان، توجَّ

قبل راأ�سه.

اند�ست »حواء« يف الفرا�ض، ي�ساحبها كتاب »األف ليلة وليلة«.. تركت »�سهرزاد« 
تنقلها من غرب البالد اإىل �سرقها، ومن ال�سمال اإىل اأق�سى جنوبها.. حتى اأفزعتها 
تلجاأ  اأن  ينا�سدها  النافذة؛ فانغلقت بقوة عاتية.. قفز قلب »حواء«  اأ�سابت  رعدة 
لرجل البيت، لكنها قذفته بحجر اأخر�سه.. َدَنت من النافذة حتكم اإغالقها وت�سدل 
اأمامها ال�ستائر الداكنة.. على �سوء امل�سباح املجاور لفرا�سها راأت انعكا�ًسا لراأ�ض 
اأو�سكت على اإطالق �سرخة ما  مت�ساح فوق اجلدار، جتمدت الدماء يف اأطرافها، 
جروؤ كائن بدائي على اإطالقها.. لول اأن التفتت اإىل مو�سع الظل لتجد اأن ال�ستائر 
املن�سدلة قطعت طريق ال�سوء لتحيك فوق اجلدار راأ�ًسا وهمًيا؛ فعاد قلبها اإىل �سخ 

الدماء بانتظام يف اأطرافها.

�سمعت خطوات »يون�ض« تتجه �سوب املطبخ، فوقفت اأمام املراآة تنظر بخبث اإىل 
�سعرها الناري، ثم تفتح باب الغرفة وت�سري فوق خطواته، تقف على اأعتاب املطبخ، 
ا�ستقرت نظراته فوق �سعر  »يون�ض«،  د  اأن ت�سيب منه موا�سع غ�سبه. جتمَّ تتمنى 

ا له.. »يون�ض« ل يحب اللون الأحمر. غجري ثائر ا�سطبغ باأكرث الألوان بغ�سً
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فصل الشتاء
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ا�ستيقظت »حواء« تظن اأنها نامت طوال الليل فوق فرا�ض طفل لن ياأتي اأبًدا، 
ا�ستيقظت وال�سدمة حتتل كل خلية من ج�سدها وتهدد عقلها باجلنون، ا�ستيقظت 

لتجد نف�سها نائمة فوق ال�سخر، يف مكان بدا لها مثل كهف بدائي!

حواجز  اخرتاق  على  القادرة  الوحيدة  الو�سيلة  لأنه  حلًما؛  البداية  يف  ظنته 
العاقلة  الكوابي�ض  كل  قليل،  بعد  منه  �ست�سحو  ب�سًعا  كابو�ًسا  بل  واملكان،  الزمان 
ا، فما عملها يف كهف مهجور  تنتهي يف حلظة ما، ول بد لهذا الكابو�ض اأن ينتهي اأي�سً

ل يحوي �سوى ب�سي�ض من نور؟!

الكابو�ض مل ينتِه، وعيها يقظ وكاأنها يف احلياة الواقعية، ل داخل حلم ن�سجه 
عقلها الباطن يف غفلة منها. ل تنتهي الكوابي�ض عندما يرغب يف ذلك اأ�سحابها، بل 
عندما ت�سل بهم اإىل نقطة يبلغ فيها اخلوف ذروته، وقلبها الذي يدق بعنف طبول 
احلرب ي�سي باأنها بلغت الذروة منذ دقيقة ويزيد؛ فلماذا ل ينتهي هذا الكابو�ض 

العنيد؟!

ال�سل�سلة  نهاية  تتبَّعت  بالأ�سفاد!  لة  ُمكبَّ الُيمنى  فقدمها  �سوًءا؛  يزداد  الو�سع 
الكهف،  منت�سف  يف  كبرية  �سخرة  حول  مرات  عدة  ملتفة  لتجدها  احلديدية 
ت�ستند اإليها بظهرها. ال�سل�سلة احلديدية ت�سنق ال�سخرة، والأ�سفاد ت�سنق قدمها، 

والهواج�ض ال�سوداوية ت�سنع لعقلها م�سنقة بات�ساع تالفيفه.





�سرخت ت�ستغيث باآخر �سخ�ض راأته قبل نومها:

	 »يون�ض«.. »يون�ض«!

ها الندم على فعلها ال�سخيف، فـ »يون�ض« نائم يف الغرفة املجاورة، وبالطبع  ع�سَّ
اأنفا�سها في�ساحبها يف الواقع ويف احللم كذلك، حتى الكوابي�ض ل  لن يجثم فوق 
تكون اأبًدا بهذه الب�ساعة، اأقنعت نف�سها اأنها متر بكابو�ض عادي، اأكرث وعًيا من اأي 

كابو�ض مرت به، لكنه كغريه، �سينتهي بعد حني.

برز  وقد  اأمامها،  واقًفا  »يون�ض«  راأت  نكره،  ما  بكل  تاأتي  ترحم،  ل  الكوابي�ض 
من خلف ال�سخرة الوحيدة التي تتو�سط الكهف، ال�سدمة ت�ستت عقلها؛ فلم تنتبه 
ا�ستيقظ منذ دقائق  اأنه قد  بالأ�سفاد كُيمناها، ومل تعرف  لة  املُكبَّ الُي�سرى  لقدمه 
لكن  الكوابي�ض،  يعي�ض يف عامل  اأنه  مثلها  ال�سخرة، يظن  الآخر من  على اجلانب 

الواقع يكون اأحياًنا اأكرث ب�ساعة.

هل من املمكن اأن ي�سرتك �سخ�سان يف احللم نف�سه؟
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اأنت 	  اأنا؟!  اأين  املكان؟!  هذا  اإىل  حت�سرين  كيف  ُجننت؟!  هل  »يون�ض« 
جمنون، جدي كان ينتظر اأن ي�سيبنى الأذى منك وها هو قد اأ�سابني، لن 

اأبقى معك دقيقة واحدة بعد الآن.

�سريعة،  بحركة  وقفت  كذلك،  والغ�سب  الروؤية،  �سفاء  عنا  يحجب  الظالم 
ال�سل�سلة  ا�ستطالت  للكهف،  الوحيدة  الفتحة  من  املنبعث  ال�سوء  اجتاه  يف  م�ست 
تلت�سق  ا،  اأر�سً لت�سقط  اأ�سفاد قدمها  الفتحة؛ فجذبتها  تبلغ  اأن  قبل  اآخرها  حتى 

د عرًقا. الرمال بجبينها املُتف�سِّ

حتى  الأ�سفاد  جرحتها  قدًما  حت�س�ست  مرتني،  ولعنتها  مرة،  احلياة  �سبَّت 





مرتني،  �سبته  ِوًدا؛  حبتها  ل�سُ ول  يًدا،  مل�ساعدتها  ليقدم  »يون�ض«  يدُن  مل  اأدمتها، 
ولعنته مرة.

عادت حيث ال�سخرة واتكاأت عليها، اأمل حارق ي�ستبد بجرح قدمها، حاولت نزع 
الأ�سفاد، حاولت البحث عن اآدمي على امتداد الب�سر، حاولت البحث عن ال�سبب 
جتهل  كهف  منت�سف  يف  �سخرة  اإىل  بنف�سه  اأقدامهما  ُيكبل  »يون�ض«  جعل  الذي 
حماولتها  كل  لكن  �سخرية؟  كهوًفا  ال�سيخ«  »كفر  حتوي  هل  اجلغرايف،  مو�سعه 

كانت عبًثا.

كان قد دار حول ال�سخرة فتوارى عن اأنظارها، حتاملت على نف�سها وتوجهت 
بعقدة  منت�سفها  يف  واملعقودة  ال�سخرة  حول  امللتفة  بال�سل�سلة  يعبث  راأته  نحوه، 

كبرية، �سرخت به:

»يون�ض« األن جتيبني، هل اأح�سرتني اإىل هنا لتعاقبني؟	 

اأدرك »يون�ض« اأنها األقت نحوه ب�سوؤال م�سحون، من النوع املركب املف�سل لديها، 
ال�سوؤال  وبناء  اإىل د�ض فر�سية م�سبقة غري �سحيحة  يعمد  الذي  تكنيكها اخلا�ض 
بالفر�سية  �سمني  اعرتاف  مبثابة  فهو  »ل«؛  اأم  »نعم«  جوابه  كان  ومهما  عليها، 

امل�سبقة، اأي باأنه اأح�سرها اإىل هذا املكان ابتداًء!

�سوَّب نحوها نظرته حل�سرة ي�سايقه اأزيزها وقربها، ومل مينحها مرادها، منذ 
اأن ا�ستيقظ كان للفزع قب�سة حمكمة حول روحه ف�سل يف التحرر منها، �سلت عقله 
عن التفكري، وب�سرته بو�سع خطري.عرثت »حواء« بداخلها بعد بحث مل يدم �سوى 
ال�سوت حتددها  لكمة قوية، جهورية  اإىل كتفه  لت�سدد  حلظات على جراأة كافية؛ 
عوامل مثل طول ال�سوت وعلوه، اإل »حواء«، فمعها ُتقا�ض جهورية �سوتها من ال�سرر 
ب�سوت  �ساحت  كبرية،  اأهمية  الأخرى  للعوامل  يبقى  ل  حتى  بحدقتيها،  املتطاير 

اأقلق الع�سافري النائمة يف اأع�سا�سها فوق ال�سجر، لو كان خارج الكهف واحدة:

ماذا تريد مني؟	 





 ترك »يون�ض« حلَّ العقدة وتوجه اإىل عقدة اأكرب حتتاج اإىل معاجلة اأ�سرع. اأطبق 
على �سفتيه بعنف كاد يدميهما، ثم قال حمتًدا:

وملاذا �ساآتي بِك اإىل هنا؟ هل ُجننُت لأ�سطحبِك معي اإىل اأي مكان؟ لقد 	 
ا�ستيقظُت منذ قليل لأجد نف�سي فوق الأر�ض يف هذا املكان الغريب..

ثم ا�ستطرد كمن يطلق �سبة:

معِك.	 

يجهل  اأن  املنطقي  من  هل  كلمات،  اأي  من  اأبلغ  كان  بعينها  حلَّ  الذي  ال�سك 
»يون�ض« كيف و�سل بهما احلال من بيتهما يف »كفر ال�سيخ« اإىل هذا املكان املقفر؟! 

اإن مل يكن »يون�ض« هو الفاعل؛ فمن يكون اإذن؟!

ل يزال ال�سك ي�ساورها، حتًما لديه هدف خفي ي�سعى من اأجله، ماذا يكون يا 
ُترى؟!

ا حول تالفيف عقل »يون�ض«،  حبال ال�سك كانت طويلة بقدر كاٍف لكي تلتف اأي�سً
اأجل رغبة خفية يف نف�سها، لعلها حتاول النتقام  لعل »حواء« تتظاهر بالغباء من 
له م�سوؤولية ف�سل زواجهما؟ لُرمبا اختارت هذه الطريقة  منه بهذه الطريقة، األ حُتمِّ
القا�سية لتنزل عليه عقابها، ترتكه مقيًدا بالأ�سفاد يف مكان جمهول. لو كانت اأي 
امراأة اأخرى ل�سك يف قدرتها على اأن تنفذ مثل هذه اخلطة الرهيبة، لكن »حواء« 

لي�ست كاأي امراأة قابلها، بل لي�ست كاأي امراأة فوق ظهر الأر�ض اأو يف باطنها!
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ف�سل اأي حوار يبداأ بانعدام الثقة، اأ�سار ترمومرت الثقة اإىل الدرجة �سفر، وذلك 
التي  والأ�سفاد  احلديدية  ال�سل�سلة  من  للتخل�ض  الوحيد  احلل  اأن  اكت�سفا  عندما 
الآخر،  ال�سخرة مب�ساعدة  بجوار  برمياًل  اأحدهما  يت�سلق  اأن  هو  اأقدامهما،  تكبل 





ال�سخرة؛  باأعلى  �سغري  جتويف  من  بو�سوح  طرفه  ى  تبدَّ الذي  املفتاح  ليح�سر 
انعك�ست فوق معدنه اأ�سعة ال�سم�ض املت�سربة من فتحة الكهف. اأراد »يون�ض« اأن يكون 
اأن هذا هو دوره الرجويل احلتمي يف مثل  اإنه راأى  اإذ  �ساحب ال�سبق اإىل املفتاح، 
هذا املوقف، ومل يكن لديه اأدنى رغبة يف التخلي عن م�سوؤولياته، �سراع القوة الذي 
ال�سبق،  تقحمه فيه احلياة من وقت لآخر تكليف نزل على الرجل وحده، �ساحب 
�ساحب الفوز، �ساحب الكاأ�ض يجب اأن يكون رجاًل ل امراأة، هذا هو قانون احلياة 

يف اأب�سط �سوره.

كافية يف  ثقة  تكن على  اإنها مل  اإذ  املتحررين؛  اأول  تكون  اأن  رغبت »حواء« يف 
اأن »يون�ض« �سيحررها بعدما يحرر نف�سه من القيد احلديدي ابتداًء، ومن رفقتها 
لها م�سوؤولية ف�سل زواجهما؟ األ يبغ�سها لهذا ال�سبب؟ ملاذا ت�سدق  انتهاًء. األ ُيحمِّ

اإذن اأنه �سي�سعى لإنقاذها ما اإن يتحرر منها؟

عنه:  ُيقال  واأخذها  اقتلعها  فمن  ق�سبة،  ال�سباق  حلبة  يف  ُين�سب  كان  قدمًيا 
ب ال�َسْبق«، الآن كل منهما ي�سعى ليحوز مفتاح ال�َسْبق. »اأحرز ق�سَ

رف�ض م�ساعدتها، واأَبت م�ساعدته، فاأ�ساعا ما يقرب من �ساعتني يف معاقرة 
عناد مل ت�ستفق منه »حواء« اإل على وقع خطوات كائن يتحرك يف اجلزء املظلم من 

الكهف، انتف�ست ت�سيح:

»يون�ض«، ما هذا؟	 

اذ، راأى »يون�ض« اأن الظالم املخيم على الكهف،  كان الكهف فارًغا كبطن �سحَّ
والأوهام التي ُتع�س�ض يف عقول الن�ساء، احتدا لي�سنعا حركة وهمية يف عقل »حواء«، 

تلذذ »يون�ض« بكل حرف وهو يقول بلوؤم:

	 ل داعي للخوف، لعله جمرد فاأر كبري بع�ض ال�سيء.





اأطلق �سحكة عالية، اإذ حاولت عبًثا ت�سلق الربميل وهي فزعة دون م�ساعدة؛ 
ا لت�سيف اإىل جراح قدمها،  فتدحرج فوق اأر�ض الكهف غري امل�ستوية، و�سقطت اأر�سً

جرًحا اآخر اأ�ساب كربياءها. �ساحت به:

	 اأنت رجل ل ُيطاق.

اأنزلت كلمة »فاأر« على راأ�سها عقوبات قا�سية؛ فرفعت راية ال�ست�سالم، وافقت 
على تثبيت الربميل بيديها ليتوىل هو مهمة ت�سلقه. فعل »يون�ض« وهو ي�سعر بالغبطة، 

فما اأ�سعده حني ُيحطم عنادها على �سخرة عناده.

اإحباًطا  رت  القفل مفتاحه كان بانتظارهما مفاجاأة جديدة، فجَّ ف  تلقَّ عندما 
مت�ساعًدا يف نف�سيهما، القفل املفتوح مل يطلق �سراح كل ُعقد ال�سل�سلة امللتفة حول 

ال�سخرة، بل حلَّ بع�سها فح�سب، وظلت البقية حبي�سة قفل اآخر، بغري مفتاح!

بحرية  باحلركة  لهما  ف�سمحت  طوًل؛  ازدادت  ال�سل�سلة  اأن  اجليد  اخلرب  لكن 
اأكرث، اأول ما فعاله هو اأن توجها اإىل فتحة الكهف، يتطلعان بلهفة اإىل اخلارج.

ُبعد  على  ال�سيخ«،  »كفر  يف  جمهول  ما  مكان  يف  اأنهما  تقدير  اأ�سواأ  على  ظنا 
بع�ض الكيلو مرتات من بيتهما، لكن الرمال ال�سفراء النائمة على امتداد الب�سر، 

واجلبال وال�سخور املتناثرة حولهما اأ�سابت عقليهما بزلزال عنيف.

ماذا يفعالن يف �سحراء �سا�سعة ل زرع فيها ول ماء؟!
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كلمات  وف�سال يف خلق  التقليدية،  الكلمات  ماتت  هلًعا،  قلباهما  ين�سق  اأن  كاد 
ت ال�سم�ض ما وارته ظلمة الكهف،  جديدة متكنهما من تف�سري ما يحدث لهما. عرَّ
م�سحت  املتفح�سة،  نظراته  اأزعجتها  وجهه،  تعلو  والده�سة  اإليها  »يون�ض«  تطلع 
باأن  اأنباآها  د  املجعَّ به، حدة نظراته وجبينه  ما عالًقا  و�سًخا  اأن  وقد ظنت  وجهها 

الأمر اأكرث خطورة؛ ف�ساألت ب�سيق:





ماذا هناك، ملاذا تنظر يل على هذا النحو؟	 

�سهم،  الده�سة  من  اأ�سابها  تعجبه،  ب�سبب  ليبوح  فمه  »يون�ض«  يفتح  اأن  قبل 
اإىل ُمفرتق  اإليها، وحتديًدا  التل�سكوبية التي ينظر بها  اإليه بنف�ض النظرة  ونظرت 
�سعره، دقَّ قلبها بعنف، جتهل خوًفا اأم حرية، ولعله مزيج من الأمرين. متى نبتت 
تلك ال�سعريات البي�ساء يف راأ�ض »يون�ض« ابن ال�ساد�سة والع�سرين؟ يرتدد بداخله 
ال�سوؤال ذاته ب�ساأنها، متعجًبا من ال�سعريات الهاربة من مقدمة حجابها، مل تكن 
�سوداء بلون �سعرها الطبيعي، ول م�سبوغة بذاك اللون اجلنوين، بل كانت بي�ساء 

متاًما، ك�سعر امراأة م�سنة بلغت اأرذل العمر!
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كم م�سى عليهما نائمني يف الكهف؟

وال�ساعات،  الدقائق  حتتمل  الإجابة  تعد  مل  راحتيهما،  ال�سوؤال  هذا  اأقلق 
الكافية  كالفرتة  اأبعد من ذلك،  هو  ما  تتخطى  اأنها  فزع  بل اعرتف عقالهما يف 
غابر  يف  حدث  كما  عدًدا  �سنني  نومهما  امتد  هل  ثلًجا..  الأ�سود  ال�سعر  لي�ستحيل 

الأزمان مع فتية الكهف وكلبهم؟!

نزعت »حواء« حجابها بلهفة، م�سحت فوق �سعرها بقوة، ونف�سته مراًرا حتى 
فيه  ترى  �سيء  ل  عرو�سها،  على  اخلاوية  جيوبها  يف  مراآة  ل  اأغرب،  اأ�سعث  �سار 
انعكا�ض نف�سها �سوى عيني »يون�ض«، عينه التي عمت عن روؤيتها لعام كامل كرهت 

اأن حتتاجها الآن، لكنها كانت م�سطرة:

اأخربين، هل زال اللون الأبي�ض؟	 

اأدرك فزعها، اأجابها حائًرا:

كال، لكنه لي�ض اأبي�ض بالكامل، فقط عدة خ�سالت كثيفة يف مقدمة راأ�سك.	 





به، ميت�ض من عقلها �سفاء  لها  ِقبل  ل  ال�سحراء من حولها ت�سيبها بخوف 
عمرها  �سنني  ب�سبب  هل  خبيث،  كفريو�ض  ج�سدها  يف  ي�سري  الوهن  التفكري، 
املتقدمة، اأم اأنه اأثر ال�سدمة؟ ل تعرف، وجهلها بذلك اأ�ساف جل�سدها وهًنا على 

وهن.

احت�سدت العربات يف مقلتيها، �سرخت فيه بجنون:

ماذا فعلت بي، كيف.. كيف اأو�سلتني اإىل هذا احلال؟	 

مل تعرف الراأفة �سبياًل اإىل عينيه، مل تر�ُض مبرافئه �سوى �ُسُفن الغ�سب، قال 
ُمهدًدا:

اإذا مل تتوقفي عن اتهامي...	 

مل تدع له فر�سة ليتم كلماته، �سرخت يف حتٍد:

ماذا �ستفعل؟ ها.	 

اأ�سارت بيديها �سوب جمهور من الرمال وال�سخور واجلبال يتابعهما ب�سغف:

ماذا �ستفعل اأكرث من ذلك؟ ها.	 

التقط حجًرا �سغرًيا، يبثه كل غ�سبه و�سيقه وحريته، ثم قذفه بجل قوته بعيًدا 
نحو الأفق. رجل عا�سق للماء وجد نف�سه فجاأة و�سط ال�سحراء، ول يدري كيف جاء، 
ومتى جاء؟ والأكرث �سعوبة اأنه ل يعرف اإىل اأين يذهب، وبقربه املراأة الوحيدة التي 
ل يرغب يف و�سالها، وفوق ذلك ل تتوقف حلظة عن ا�ستفزازه، اأم�سك بحجر اآخر 
واألقاه ليتبع اأخاه، خ�سي يف حلظة اندفاع اأن يلقي حجًرا ثالًثا لي�ستقر يف منت�سف 
جبهة »حواء« التي ل تزال ت�سرخ يف وجهه وتتهمه بكل �سيء، حتى ظن اأن التهام 
التايل اأنهما ل يزال يف بيتهما بـ »كفر ال�سيخ« وهو من حمل اجلبال والرمال والتالل 
فوق ظهره، واأح�سرهم يف منت�سف غرفة املعي�سة، وهدم اجلدران واأزال البنيان 

حتى اختفت املدينة وراء الأفق!





عليه 	  انق�س�ست  الهول«  »اأبو  واأنف  اأغرقها،  من  اأنا  »تيتانيك«،  اأتعرفني 
خزينة  يف  املك�سور  بالأنف  اأحتفظ  زلُت  وما  غ�سب،  حلظة  يف  باأ�سناين 

�سحرية �سنعتها بنف�سي يف جدار البيت!

قالها ثم �سكت �سكتة طويلة مل ينجح اأي �سيء يف قطع اأو�سالها.. ذهبت »حواء« 
بالكلمات اإىل حافة اجلنون، ودخل »يون�ض« كهف التجاهل ي�سكن اإليه، التجاهل هو 

�سالحه اخلا�ض.

تتبعها  املتفح�سة،  اأوقفته بنظراتها  الكهف،  اإىل داخل  ي�ستدير عائًدا  اأن  كاد 
فوجدها ت�ستقر عند اأ�سابع يده الي�سرى التي يحك بها ذقنه، علت الده�سة وجهه 

بدوره وهو يتح�س�ض حلقة ف�سية تطوق خن�سره!

دقَّ قلبها بعنف، جتهل خوًفا اأم غيًظا، ولعله مزيج من الأمرين، �ساألته باندفاع:

ملاذا ترتدي خامت زواج؟	 

»يون�ض« ل يحب ارتداء اخلوامت، ومل ي�سبق له اأن ارتدى واحًدا، رغم اإ�سرارها 
عليه اأن يفعل، فاخلامت يف ظنها ر�سالة �سارخة يف وجه اأي امراأة »هذا الرجل ِملك 

لأخرى«.. لكن يبدو اأن »يون�ض« مل يحب يوًما اأن يكون من ممتلكاتها.

اأخذ ال�سوؤال ذاته يرتدد بداخله، ملن هذا اخلامت، وماذا يفعل يف اأ�سبعه؟
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اأخربه اأبوه ذات رحلة �سيد اأن الن�ساء كالأ�سماك، ي�سرن مع التيار، ل يجروؤن 
على النظر اإىل ال�سماء، واإذا خرجن من املاء ُقِتلن!

ن من معادلت  فنما بداخله قناعة را�سخة اأن الن�ساء طيبات كالأ�سفار، ل ُيغريِّ
ي�ساحمها  وديًعا، حمايًدا مطيًعا، ومل  اأمه، �سفًرا  �سيًئا.. ظن »حواء« مثل  احلياة 

كونها جروؤت على اأن تكون رقًما موجًبا!





ي�سذ عن  الن�ساء  نوًعا من  اأن هناك  اأباه بقي على قيد احلياة ليخربه  ليت  يا 
القاعدة التي ظنها قاعدة، اإنهن كـ«فر�ض البحر«، ل ي�سبه الأ�سماك اإل يف عي�سها 

يف املاء، ول ي�سبه احل�سان اإل يف راأ�سه.. مزيج من عدة متناق�سات يف اآن واحد!

هجره  الذي  بالكهف  اعت�سمت  نواجذه؛  وفرمتها  التعب،  ع�سها  قليل  بعد 
»يون�ض«، وجل�ض هو عند مقدمة الكهف يوليها ظهره، كما اعتاد اأن يفعل معها وهما 
يعي�سان حتت �سقف واحد، يتعامل معها كعقبة �ستختفي من حياته اإن جتاهل النظر 

اإليها، لكن ل فارق لديها، فـ«يون�ض« هو اآخر �سخ�ض ترغب يف ُقربه الآن.

�سبط  من  متكنها  التي  اخلا�سة  بو�سلتها  على  العثور  يف  دوًما  »حواء«  ف�سلت 
خريطتها النف�سية املهلهلة، »حواء« مل تعرث على البو�سلة يوًما، لي�ض لأنها مل تبحث 
بجد، بل لأنها اكت�سفت بعد �سنوات م�سنية من البحث اأن بو�سلتها مل تكن �سائعة 
اأبوها يف اليوم الذي هجرها واأمها دون اأن ينظر خلفه، يوم  بل م�سروقة، �سرقها 

فقدت من كل �سيء فيها الن�سف، ن�سف روحها، ن�سف عقلها، ن�سف ذاتها.

اأو اأن ت�سعى لتكملة اجلزء ال�سائع، ظنت يف  فكان عليها اأن تكتفي بالن�سف، 
اأول زواجها اأنها �ستكمل مع »يون�ض« هذا الن�سف، فاإذ به يبذل طاقته ليحاول اأن 

ي�سلبها ن�سفها الآخر، كما فعل اأبوها من قبل.

اإيجاد بو�سلة اخلروج من هذا  الذكريات املريرة عن عقلها، وحاولت  نف�ست 
�سرًبا،  �سرًبا  الكهف  تتفح�ض  اأن  اإىل  بالتفا�سيل  الهتمام  هاج�ض  دعاها  املاأزق. 
ب�ستني  م�ساحته  رت  قدَّ كهًفا عميًقا،  يكن  الكهف، مل  اأركان  »حواء«  تفقدت  بحذر 
مرًتا ل اأكرث، يلتحف ن�سفه بالظالم ليتوارى عن �سوء ال�سم�ض، كاد قلبها يتوقف 
يف  النظر  ودققت  خطوة  ابتعدت  �سلب،  ب�سيء  قدماها  ا�سطدمت  عندما  فزًعا 
ى لها حقيبة ظهر، قربتها بلهفة من فتحة الكهف  ع بخيوط من نور؛ فتبدَّ ظالم ُمرقَّ
كي تقوم اأ�سعة ال�سم�ض الذابلة مبهمة ك�سف حمتويات احلقيبة، ماء، طعام ُمعلَّب، 





ومعطف  جروح،  مطهر  �سمادة،  حبال،  �سغري،  �سكني  باحلجارة،  يعمل  م�سباح 
ثقيل، هذا كل ما احتوته حقيبة كبرية احلجم ت�سلح للرحالت.. 
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ظالم كهف ل يعتنق �سوًءا، وبرد ليل بالدفء كافر، وقمر �ساهد �سنَّ بالعطاء 
فا�ستحال حماًقا، ورجل وامراأة هما للِود خ�سيمان.

هكذا مرت ال�ساعات الأوىل من الليلة الأوىل، كل من�سغل مبا اأهمه، حتى تكبد 
الإرهاق م�سقة ُمنازلة الأرق، وانت�سر عليه يف معركته الأخرية عند نهاية ال�َسَحر.

فري�سة  اأديا  هي!  وا�ستدبرته  اجلبل،  وجه  »يون�ض«  ا�ستقبل  بالرتاب،  تيمما   
ال�سبح، كل منهما مبعزل عن الآخر، وكاأنهما ل يتعبَّدان لالإله نف�سه، ثم اأ�سلم كل 

غرى. منهما ج�سده ملوتٍة �سُ

تنف�ض ال�سباح هاتًكا �سرت كوابي�ض جثمت فوق اأنفا�ض »حواء« حتى اختلط عليها 
احللم بالواقع، وحدها ال�سم�ض ت�سري ب�سجاعة اإىل احلقيقة، وتنتزعها من براثن 

األف ُحلم.

اأبًدا، ببيت مل يعد  اإىل �سدرها  اأنها �ستفيق فوق فرا�ض طفل لن ت�سمه  ظنت 
�سكنها اأمًدا، لكن قبل اأن تفتح عيناها َرَوت لها اآلم ظهرها 	اإثر نتوءات الأر�ض 
كهف  مداره  واقع  وعن  حلًما،  �سارت  التي  ال�سيخ«  »كفر  عن  حكاية  ال�سخرية	 

و�سحراء على مد الب�سر.

اأجهدت عقلها يف العثور على زمن غري معلوم �سقط من ذاكرتها، مل تعرث على 
�سيء، اآخر ذكرى تخزنها براأ�سها نومها يف الغرفة ال�سغرية ببيتهما بكفر ال�سيخ.. 

هل ميكن �سرقة الزمن؟





زاحم ال�سيق �سدرها و�سورة خلامت الزواج تتج�سد اأمامها يف ظالم الكهف.. 
هل ميكن اأن يكون »يون�ض« قد تزوج يف تلك الفرتة ال�ساقطة من ح�سابات الزمن؟ 

تزوج اأو مل يتزوج، ما �ساأنها.

اأنباأتها نظرتها ال�ستك�سافية الأوىل اأن »يون�ض« مل يكن بالكهف، تتبعت بعينيها 
التي  احلقيبة  فتحت  تراها،  ل  قدم  حول  وتنتهي  بال�سخرة  تبتدئ  التي  ال�سل�سلة 
اجلروح،  ومطهر  ال�سمادة  منها  واأخرجت  راأ�ض،  و�سادة  الليل  طول  منها  اتخذت 

وعمدت اإىل معاجلة ُجرح قدم مل تتحرر بعد من اأ�سفادها.

حتملت م�سقة الوقوف على قدميها رغم الآلم التي ا�ستبدت بها، خرجت من 
الكهف، مل يكن »يون�ض« بادًيا اأمامها، تتبَّعت ال�سل�سلة التي التفت حول الكهف من 
ا مل�سافة  جهته الي�سرى، لحظت اأن الكهف من جهته اليمنى مت�سل بجبل ميتد عر�سً
طويلة. راأت »يون�ض« مفرت�ًسا للرمال بجوار حقيبة اأخت تواأم لتلك التي عرثت عليها 

بالأم�ض، اندفعت ت�ساأله دون اأن تعباأ باإلقاء حتية �سباحية:

اأين وجدَت احلقيبة الثانية؟	 

ومل يعباأ هو باإجابة �سوؤالها، كاد اأن ُيبدي راأًيا حول �سمادة ملتفة بغري اإحكام 
حول قدمها خلف الأ�سفاد، لكنه تراجع يف اللحظة الأخرية، اتهام الرجل املهتم 
بعدم الهتمام يورث الغ�سب، لكن اتهام رجل غري مهتم باأنه مهتم يورث احلرج؛ 

ف�سمَت اإذ اأراد اأن يناأى بنف�سه عن تهمة الهتمام!

به طول  ت�سمح  املكان مبا  ل خاللهما يف  �ساعتان، جتوَّ ا�ستيقاظه   م�سى على 
ماًء،  فيها  وجد  الكهف،  مبحاذاة  ملقاة  احلقيبة  على  فعرث  احلديدية،  ال�سل�سلة 

وطعاًما معلًبا، ومادة ل�سقة، واأداة حادة، ومعطًفا مياثل مقا�سه.

اأخرى  وتارة  تارة،  احلجارة  حتت  ب�سحقها  الأ�سفاد،  فتح  حماولة  على  داأب 
با�ستخدام تلك الأداة احلادة، لكن الأ�سفاد ا�ستم�سكت بعنادها، متاًما كاملراأة التي 

تقف على ُبعد خطوات منه.





كاد عقله اأن ُي�سحق حتت �سخرة الياأ�ض، وجدت الأرقام داخل راأ�سه الفر�سة 
يجد  ومل  راأ�سه،  داخل  وهناك  هنا  تقافزت  �َسكينته،  من  تبقى  ما  لت�سلبه  �سانحة 
ابتداأ بال�سخور ثم اجلبال ثم احلجارة  اأن يقوم بالعد،  من �سبيل لتهدئتها �سوى 
ال�سغرية ال�سابحة و�سط الرمال، ثم وىلَّ وجهه لالأعلى فلم يجد ما ي�سلح للعد، 
حا�سرته اأرقامه يف الزاوية تريد املزيد، فجمع حفنة �سغرية من الرمال يف كفه، 
وداأب على عد ما بها من رمال، ذرة تلو ذرة! حتى وجد »حواء« واقفة اأمامه ت�ساأله 

كيف عرث على احلقيبة.

و�سوا�ض قهري بداأ معه منذ اليوم الذي مات فيه اأبوه وفارق بحرية »الرُبلُّ�ض«.. 
ما اإن يتملك من راأ�سه حتى يجربه على عد اأي �سيء تقع عليه عيناه.

اأركانه، مكان جديد، واأغرا�ض جديدة،  اأرهقت الأرقام ذهنه، و�ستت التغيري 
اأن  و�ساعات ع�سيبة افتقد فيها كل ما اعتاد عليه.. ومما بعث بالتهكم يف نف�سه 

»حواء« هي ال�سيء الوحيد املاألوف اإليه الآن، ليتها ذهبت، وبقيت �سمكاته.

»يون�ض«.. ملاذا ل جتيبني؟	 

ثقل غريب يجثم فوق �سدره، ل يكاد يقوى على النطق ب�سيء، اأو النظر ل�سيء، 
اأو ال�سعور ب�سيء، ل يطيق ف�سله يف العثور على حل للماأزق الذي يحيق به، تخنقه 
اأنفا�سه الأخرية.. تركته ذاكرته ورحلت حتى  ليكاد يفقد  الف�سل، تخنقه حتى  يد 
اإليه من جديد، حتمل يف جعبتها  �سارت حفنة من �سعِره بي�ساء اللون، ثم عادت 
خامت زواج ف�سي.. ل ميكنه اأن يدخل امراأة ثانية اإىل حياته وهو بعد مل يتخل�ض من 

تبعات الأوىل.. ثم ملاذا رحلت ذاكرته؟ وملاذا رجعت؟

»يون�ض« اأنا اأحتدث اإليك.	 

رمال غزيرة حتا�سره، اأكرث مما ي�ستطيع عدها لو اأفنى عمره كله بني الأرقام، 
بعد  �سيء  كل  قا�سية،  و�سخور  خيبته،  على  ت�سهد  كالأوتاد  بالأر�ض  مثبتة  جبال 





لُّ�ض« خاٍو، لكن الق�سوة واخلواء اللذين يتكالبان  لُّ�ض« قا�ٍض، كل �سيء بعد »الرُبُ »الرُبُ
عليه الآن اأقوى من قدرته على الحتمال.

اأنت رجل ب�سع ل يطاق.	 

قيظ  حتت  اأبيه،  لبيت  الأخرية  زيارته  يف  يقول  »�ُسلطان«  جده  كان  ماذا 
يف  ل�سوائه  ا�ستعداًدا  املطرحة  فوق  النائم  ال�سمك  على  ة  الردَّ ينرث  وهو  الظهرية 
الفرن الطيني؟ نعم تذكر، كان يقول الرجل احلقيقي يجد لكل م�سكلة حاًل، الرجل 

احلقيقي ل يقف �سيء يف وجهه، متى اأراد فعل، ول ُيفَعل به اإل اإذا �سمح.

ماذا �سيقول جده لو راآه الآن هائًما على وجهه يف ال�سحراء، مقيد اإىل �سخرة 
لكل م�سكلة  الرجل احلقيقي يجد  اأيام،  ب�سعة  يكفيه  �سوى قوت  بائ�سة، ول ميلك 
يزال  ل  واحلل  يدور،  ل  املحرك  بعناد حمركه،  توقف  ي�سعفه،  ل  لكن عقله  حاًل، 
اأً يف رحم الغيب، وحده رجل حقيقي ينجح يف الو�سول اإليه، رجل حقيقي، عليه  خُمبَّ

اأن يكون رجاًل حقيقًيا، ترددت العبارة الأخرية براأ�سه خم�ض مرات متتابعات.

»يون�ض« األ ت�سمعني؟	 

اأن  باإمكانه  بالغر�ض، هناك  مل يدخل الكهف منذ الأم�ض؛ كهفه الذهني يفي 
يهرب من كل �سيء، وي�سرق ف�سحة من الزمن، ل يوؤن�سه فيها �سوى اأفكاره واأرقامه.

اأنا الآن اأثق اأكرث من اأي وقت م�سى اأن قراري يف الطالق منك كان اأ�سوب 	 
قرار اتخذته طوال حياتي.

اأخرجته كلماتها من كهفه الذهني، بل انتزعته منه كما تقتلع الأعا�سري جذور 
اأ�سجار را�سخات، انتف�ض واقًفا، و�ساح معنًفا:

مل يكن قرارك، كان قراري!	 

قالت بعناد:





بل قراري اأنا، اأنا رغبت يف الطالق منك، واأنت ا�ستجبت لرغبتي.	 

�ساح  ممكنة،  م�سافة  اأبعد  اإىل  عنه،  بعيًدا  دفعها  يغالب  بقوة،  اأ�سابعه  �سم 
بق�سوة اآماًل اأن ينجح يف اإ�سكاتها:

اأتعلمني، اأنِت جمرد خطيئة مل اأندم على �سيء كندمي على اقرتافها.	 

جنح يف اإ�سكاتها للحظات فح�سب، وقفت م�سدوهة، تت�ساعد الدماء اإىل عروق 
وجهها وتتزاحم بداخله، توهج وجهها بالغ�سب وهي ت�سيح باهتياج ل �سلطان عليه:

اأنت اأحقر رجل قابلته يف حياتي، لقد ا�ستحققت كل �سيء فعلته بك، اليوم 	 
الذي �سبطت فيه منبهك لت�ستيقظ يف موعد اجتماعك الهام، ثم فوجئت 
بعد �سياع �سفقتك اأن عقاربه مل تكن من�سبطة، اأنا التي عبثت بها.. واليوم 
الذي وجدت فيه بع�ض اأوراقك مفقودة وكدت تفقد عقلك ب�سببها، اأنا التي 
�سيارتك  اإطارات  وكل  بكف  كًفا  ت�سرب  وقفت  الذي  واليوم  اأخفيتها.. 
لتجد جميع  فيه من عملك  الذي عدت  واليوم  التي مزقتها..  اأنا  مثقوبة، 

�سمكاتك نافقات، اأنا التي قتلتها.

فجرت  عنيفة،  لكمة  نحوه  ي�سدد  اجلبل  على  انهال  ثم  غ�سب  �سيحة  اأطلق 
القفز،  عن  الأرقام  توقفت  �سيء،  كل  بعدها  توقف  اأ�سابعه،  خدو�ض  من  الدماء 
هداأت و�سكنت واتخذت من اإحدى زوايا عقله م�ستقًرا لها، توقفت يد الف�سل عن 
مداراتها  هجرت  نف�سها  الأر�ض  اأن  ليظن  حتى  اأنفا�سه،  وحتررت  �سدره،  �سحق 

وتوقفت عن الدوران، والأهم.. توقفت »حواء« عن الكالم.

الأمل  اأمطار  �سقوط  عينيه  عن  لتخفي  ال�سخري  بالكهف  »حواء«  اعت�سمت 
اأحالمه يف مهدها،  وئدت  الذي  الوحيد  نف�سه  يظن  به،  رطبة  تزال  ل  اأر�ض  فوق 
اأطفال، ورجل مي�سك بيدها  اأحالم دافئة، بيت �سغري، وثالثة  لها  ا كان  اأي�سً هي 
الذكريات  اآلف  راأ�سيهما  يف  الثلج  لون  يعك�ض  املوت،  فرا�ض  فوق  ت�ستلقي  عندما 
ال�سعيدة، تاأخذها معها اإىل القرب.. رجل يكون جًدا لأحفادها، لديه ال�سرب الكايف 





دواء  ا�سم  الأريكة.. ويحفظ  و�سادات  تفقدها بني  ليبحث معها عن نظارتها حني 
الروماتيزم ومواعيد جرعاته.. ينزع طقم الأ�سنان من فمها لينظفه حني يحب�سها 
فرا�ض املر�ض، مينحها عكازه يف منت�سف الطريق اإىل البيت ويتوكاأ هو على كتفها، 
الرحمة  يطعمها  جتوع  حني  يبكي..  رجاًل  كونه  من  يخجل  ول  ذراعيها  بني  يبكي 
فرتى احلياة قا�سية خارج اأر�سه، يلقنها ال�سهادتني وهو يحت�سن كفيها فتكون اآخر 

كلمات ت�سمعها من الدنيا، دعاء بجنة خلد جتمعهما.

هرًبا،  اأناملها  بني  من  ت�سللت  لأحالمها  خ�سبة  ا  اأر�سً كانت  التي  الأيام  لكن 
وكاأن الزمن اأدانها بجرم م�سهود ومل يقبل منها �سرًفا ول عدًل.

مل  ومتزق،  وته�سم  حتطم  وم�ست  النف�سية  خريطتها  ت�ساري�ض  اإىل  ان�سلت 
وجهه  ورفعت يف  اأبيها،  �سورة  عقلها  اأحَيت يف  والدماء،  والأ�سالء  بالدمار  تكتِف 
لت به، ثم مثَّلت  �سيوف الغ�سب، فعلت به كما يفعل جندي �سجاع بعدو مغت�سب، نكَّ
رجل  اأول  لأنه  مرة  واألف  الثامنة،  تكمل  مل  بعد  وهي  هجرها  لأنه  مرة  ب�سورته، 

اأطعمها ُمر اخلذلن.

ذكريات اهتاجت تطعنها باألف طعنة نافذة، جل�سدها ذاكرة ل تن�سى، ت�سعر 
اأن ال�سفعة كانت موجهة اإىل  بذلك كل خلية ودت كف »يون�ض« لو �سحقتها، تعلم 
بها  الأخرية.. عادت  اللحظة  يده غريت وجهتها يف  لكن  ال�سخرة،  اإىل  وجهها ل 
الذكرى اإىل اأبيها، يوم اأن هجرها، احتدت وغ�سبت و�سرخت »اأنت ل�ست اأبي بعد 
الآن«، �سفعها، ثم حمل حقيبة اأ�سفاره ورحل، فلم تعرف يومها اأيهما اأق�سى، �سفعة 
نزلت على وجهها، اأم هجر �سحق قلبها، منذ ذلك اليوم �سار اأبوها والعدم �سواء، 
مل تنزله من نف�سها منزلة الأموات، فالأموات لهم قبور و�سواهد ُتِقر اأن فالًنا مر 

من هنا، اأما العدم ل يرتك من خلفه اأثًرا.

كتمت �سوت نحيبها بكفيها، خمافة اأن ي�سل اإىل م�سامع »يون�ض«، ت�سحي باأي 
�سيء ول متنحه متعة اإذللها، والنت�سار عليها.. كاإع�سار هائج ل يفرق بني عدو 
اأر�ض  تختم  الدماء  ف�سالت  بق�سوة،  قدمها  حول  الأ�سفاد  �سرب  حاولت  وحبيب 





الرعب  �سفدع  اأن  �سعرت  عندما  بداخلها  الرعد  دبيب  القهر، عال  بو�سم  الكهف 
على ا�ستعداد لأن يقطع قدمه؛ ليتحرر من اأ�سره، فقط لو كان ميلك الأداة املنا�سبة!
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ذات رحلة �سيد �ساأل والده:

	 ملاذا اأ�سميتني »يون�ض«؟

فاأجابه:

اأ�سهب 	  اإىل اخلطبة،  اأ�ستمع  يوم ولدتك كنت يف �سالة اجلمعة بامل�سجد، 
ال�سيخ يف احلديث عن ق�سة نبي اهلل يون�ض عليه ال�سالم، عقلي كان عند 
حواف فرا�ض اأمك وهي تتقلب يف اأمل املخا�ض، مل اأ�سمع كلمة واحدة من 
خطبة ال�سيخ، �سعرت باخلجل ال�سديد واأنا يف بيت من بيوت اهلل و�سارد عن 
حكمته التي اأنزلها علينا يف ق�سة نبيه يون�ض، طال خما�ض اأمك حتى هجم 
علينا الليل، جل�ست عند حافة البحرية، يختلط بني اأ�سابعي املاء بالرتاب، 

اأبكي واأت�سرع اإىل اهلل اأن يحفظك واإياها.. 

فكان اأول ما قلته عندما عدت اإىل البيت وحملت ج�سدك ال�سغري بني ذراعي: 
»�ساأ�سميه يون�ض«.

يلحق  احلوت  �ساحب  قدر  اأن  ظننُت  بارئها  اإىل  روحها  اأمك  اأ�سلمت  وعندما 
بك يا بني، غابت الألوان وات�سحت حياتك بال�سواد منذ اللحظة الأوىل من عمرك، 
كنت تبكي كثرًيا حتى ظننُت اأنك تعي فقدانك لأمك، كان �ساحب احلوت حبي�ض 
ظلمات ثالث، ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن احلوت.. واأتيت اأنت للدنيا يف 
ظلمة الليل، وكنت رفيق اأيامي يف ظلمة البحرية.. وخ�سيت دوًما من الظلمة الثالثة 

اأن تلحق بك، خ�سيت اأن يبتلعك احلوت يا »يون�ض«، واأ�سبحت حمايتك هي غايتي.





اآمن »يون�ض« اأن اللعنة التي حاول والده حمايته منها قد حلقت به، منذ فارق 
بحرية الرُبلُّ�ض �سعر وكاأن حوت يون�ض ابتلعه يف بطنه، ي�سيق عليه، ي�سحق عظامه، 

كقرب يعذب �ساكنه.

ثماين �سنوات وظلمة احلوت مل تلفظه بعد!
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حقيقية  ق�سة  متذكًرا  الولدة،  حديثة  البي�ساء  خ�سالته  بني  اأ�سابعه  مرر 
حدثت يف اإحدى املدن الرتكية، دونها الباحث الرتكي »اأ�سرف اأونن«، عن »حكمت« 

العامل املجتهد يف خمبز البلدية، اآخر من يغادر املخبز دوًما..

فاأغلق  »راغب«  زميله  يره  الرئي�سي، مل  الفرن  لينظف  املرات ذهب  اإحدى  يف 
عليه باب الفرن واأطفاأ الأنوار، كان هناك فا�سل خم�ض �ساعات على جميء العمال 

واإيقاد املوقد..

اأخذ »حكمت« يتذكر هول الأمل عندما م�ست يده طرف حديد حممر كاجلمر، 
واأخذ يتخيل ما �سيحدث له عندما تزداد حرارة الفرن حول ج�سده، ويتلظى بني 
النريان.. عندئذ تذكر اأنه مل ُي�سِلّ هلل ركعة واحدة، وكان يتجاهل كل يوم خم�سة 
م برماد  نداءات ملوؤذن امل�سجد القريب، فما كان منه اإل اأن بكى اأ�سًفا وندًما، وتيمَّ

الفرن، ثم �سلى هلل لأول مرة، ودعا ربه بالفرج..

يف الوقت نف�سه راود »راغب« روؤية يف املنام، عن �سديقه »حكمت« وهو يحرتق 
اإىل املخبز واأنقذ �سديقه من  يف فرن املخبز، فهبَّ م�ستيقًظا ُقرب الفجر، ذهب 
فقد هبطت  يتعرفه..  ومل  اأمام �سديقه  ذاهاًل  وقف  »راغب«  لكن  بائ�ض..  م�سري 

ال�سيخوخة على راأ�ض »حكمت« يف ليلة واحدة)1(!
)1( قصة واقعية بترصُّف من كتاب »إىل جبل قاف«.





براأ�سه  نبت  قد  الأبي�ض  ال�سعر  يكون  اأن  بدعوة،  اأتبعها  اأمنية،  »يون�ض«  فراود 
ب�سبب هول ا�ستيقاظه يف اأر�ض غريبة مت�سل�ساًل بالأ�سفاد.
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ر، ورمل يبتلعها يف اأح�سائه.. رجل يق�سف اأر�سها،  جبال تنهار، وبراكني تتفجَّ
امتزجت  كوابي�ض  ب�سعة  امل�ساعدة،  يد  لها  ميد  من  كل  على  الطريق  يقطع  واآخر 
و�سنعت مراآة حلياتها، تعك�ض كل ما تكره، حتى اختلط عليها احلقيقة باخليال، 
كابو�ض  من  انتقلت  اأنها  عرفت  ورمال،  �سخر  وجهها  و�سافح  ا�ستيقظت  وعندما 

ينتهي اإىل اآخر ل ينتهي.

عليها اأن جتد �سبياًل للنجاة، يجب اأن تتحرر من الأ�سر، ومن الرجل املوجود 
باخلارج، مل تخرج من الكهف، ومل يدخل »يون�ض« اإليه، حركة ال�سل�سلة ك�سفت لها 
اأنه ل يزال اأ�سرًيا مثلها. فتحت احلقيبة لتح�سر �سمادة اأخرى، فوجئت ب�سمادة 
عليها،  قب�سته  الغ�سب  اأحكم  جيد،  ب�سكل  وحمكمة  قدمها،  حول  ملتفة  جديدة 
د يده، يفرت�ض فوق  توجهت اإىل حيث »يون�ض«، يجل�ض فوق اإحدى ال�سخور وقد �سمَّ
الأر�ض حمتويات احلقيبة التي عرث عليها، مي�سك بيده اخلامت يديره بني اأ�سابعه، 
اإليها  اأ�سبعها.. ي�ستاق  اأنه يناجي امراأة حتمل بدورها خامته يف  لو  يبدو لها كما 

حتى اإن كان ل يتذكرها.. �ساق �سدرها، �ساحت بغ�سب:

ت �سمادة قدمي، ما �ساأنك بي؟	  ملاذا غريَّ

ت بجوار اأذنيه، فقالت بحزم: مل يرد، ومل يلتفت، كما لو كانت زجمرة ريح مرَّ

اإياك اأن تلم�سني ثانية.	 

ا اأخرجه من احلقيبة وافرت�ض  ى لها بو�سوح غر�سً ت باملغادرة تبدَّ وعندما همَّ
به الأر�ض اأ�سفل قدميه.. مفتاح، اأو حتديًدا ن�سف مفتاح!





ت على احلقيبة تخرج كل ما بها بالقرب من  ما اإن عادت اإىل الكهف حتى انق�سَّ
فتحة الكهف، ت�ستاأن�ض ب�سوء ال�سم�ض، فت�ست ما بها بدقة �سديدة، كانت تاأمل يف 
العثور على الن�سف الآخر من املفتاح الذي عرث عليه »يون�ض«، ثم لحت على وجهها 
ب�سمة �ساخرة، الآن علمت ملاذا اهتم »يون�ض« بت�سميد جرحها، تفتي�سه يف حقيبتها 
عن ن�سف املفتاح هو الذي دفعه لي�سمد جرحها حتى اإذا ما لحظت اأن احلقيبة مت 

العبث يف حمتوياتها يكون تربيره لذلك جاهًزا.. ما اأخبثه!

يخفي عنها ن�سف املفتاح الذي عرث عليه ل�سبب وحيد وا�سح ك�سم�ض الظهرية، 
»يون�ض« اأراد التحرر من قيده، وتركها وحدها يف ال�سحراء.

»يون�ض« اأرادها اأن متوت!

طري ما يغرد باخلارج، يحق له اأن يفعل طاملا يتمتع بحرية �ُسلبت منها، ف�سلت 
الذي  الوحيد  القيد  لي�ست  الأ�سفاد  اأن  الطري.. تعرف  ُحرة مثل هذا  تكون  اأن  يف 
يكبل قدمها، حتى اإن حتررت منها ف�ستظل رهينة الأ�سر، فَعل هذا الطائر ما مل 
جتروؤ يوًما على فعله، فرد جناحيه يف وجه ال�سماء و�ساح قائاًل »اأنا ل�ست جنًما ول 
اأيتها  اأ�سكنِك  اأن  اأنا جمرد طائر �سغري لكن يحق يل  قمًرا، ل �سم�ًسا ول �سحاًبا، 
ال�سماء مثلهم«. القيد الوحيد الذي يكبل روحها هو اأنها ل ت�ستطيع اأن تكون »حواء«؛ 

لأنها تخ�سى األ يحبها اأحد.

كان عليها اأن جتيد تقم�ض �سخ�سية ر�سمها اأبوها، ل تعار�سه، ل ترد له طلًبا، 
ل ت�سرح له دواخلها طاملا تتعار�ض مع اأوامره ونواهيه، ورغم ذلك هجرها، ثم كان 
عليها اأن تتقم�ض �سخ�سية جديدة تر�سي بها الأم املطعونة يف كرامتها، كان عليها 
�ستار  حتت  وغ�سبها،  وياأ�سها  اإحباطاتها  كل  اأمها  فيه  تفرغ  رمل  كي�ض  ت�سبح  اأن 
حمايتها من ال�سامتني واحلاقدين واملرتب�سني بها وبابنتها ال�سياع، ورغم ذلك مل 

جتد منها يًدا حانية قط.

ثم كان عليها اأن تتقم�ض �سخ�سية عرو�ض تقف على اأهبة ال�ستعداد من تكوين 





التي تعاين منها روحها،  الت�سوهات  البنات، واأن تخفي كل  واأ�سرة مثل �سائر  بيت 
خوًفا من �سبح العنو�سة، ورغم ذلك كرهها »يون�ض«.

التي مل  »اأنا »حواء«  تكونني؟«.. ف�ستجيب  الآن مت�سائاًل »من  اأحدهم  اأتاها  لو 
يرها اأحد، ول يريد اأن يراها اأحد«.

قتل اأبوها عمًدا جزًءا من نف�سها عندما علمها معنى الهجر يف ُعمر ُمبكر.. ثم 
قتلت منها اأمها جزًءا اآخر عندما �سنعت من »كالم النا�ض« �سنًما واأرغمتها على اأن 
تتعبد له، وتدين له بالولء والرباء.. ثم قتل منها »يون�ض« جزًءا اآخر عندما اأرغمها 

على اأن تتخلى عن ذاتها لتتلب�ض قالًبا �سنعته رغباته.

ت�سع التعدي على النف�ض يف مكانة ل تقل قبًحا عن التعدي على اجل�سد، لذلك 
ر اأ�سياء كثرية بداخلها. ل ت�ستبعد اإن رغب »يون�ض« يف هالكها، كما دمَّ
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عرَثت اأخرًيا على الن�سف الآخر للمفتاح، يف جيب �سغري مد�سو�ض باإحدى زوايا 
ت فري�سة الع�ساء. منذ  احلقيبة، كان ذلك م�ساًء م�ستعينة ب�سوء الك�ساف، بعدما اأدَّ
م الكهف ملجرد اأنه املكان الذي  الظهرية مل تتبادل حرًفا واحًدا مع »يون�ض«، خا�سَ
ياأويها، يكرهها اإذن اإىل احلد الذي تعاف اأنفا�سه من اأن جتتمع باأنفا�سها يف مكان 

واحد.

ماذا تفعل بن�سف مفتاح؟

اأن  لالأن�ساف  ل ميكن  ملاذا  املنقو�ض،  الن�سف  بغري  نفًعا  الن�سف  يجدي  لن 
اآخر لتكتمل؟ القمر ي�ستطيع العي�ض  اأن تعرث على  اإىل  تعي�ض وحدها، ملاذا ت�سطر 
�سقيقها،  تفعل مثل  اأن  ال�سم�ض  وتعجز  اإىل وقت طويل،  لي�ض  لكن  ن�سًفا فح�سب، 

ملاذا يكون الكمال يف التمام ولي�ض يف الن�سف؟





مل يكن »يون�ض« عند ال�سخرة التي اأ�سبحت حمرابه اخلا�ض، ت�سلق من اجلبل 
املال�سق للكهف ما �سمح به طول ال�سل�سلة احلديدية، ل تعرف ماذا يفعل، ول ترغب 

يف اأن تعرف.

يلقي  التفت  خلفه  من  بحركة  �سعر  وعندما  بدورها،  القليلة  امل�سافة  ت�سلقت 
عليها نظرة، ثم ي�ستدير اإىل �سريته الأوىل، م�ستطلًعا للمكان من حوله.

مل تنطق بكلمة، لوَّحت بغنيمتها اأمام وجهه، برقت عيناه �سغًفا، قال:

اأين وجدته؟ بحثت كثرًيا يف الكهف ويف احلقيبتني ومل اأعرث عليه.	 

ب�سوت  قالت  واأخفتها خلف ظهرها،  ب�سرعة  يدها  فاأبعدت  منها،  باأخذه  همَّ 
اأكرث برودة من الأجواء املحيطة بهما:

ملاذا عليَّ اأن اأعطيك الن�سف الذي معي، ملاذا ل تعطيني اأنت الن�سف الذي 	 
معك؟

قال بجدية بالغة وهو يب�سط كفه اأمامها:

هذا لي�ض الوقت املنا�سب لألعاب الأطفال، اأعطيني ن�سف املفتاح.	 

كان يتحدث بثقة وحتٍد، واأكرث ما تكرهه »حواء« اأن يكون واثًقا بنف�سه، ومتحدًيا 
لها:

لن اأعطيك �سيًئا، ا�ستمر يف عنادك اإذ يبدو اأن حياة الأ�سر قد اأعجبتك، 	 
عندما ت�ستاق اإىل ُحريتك فاأنت تعرف مكاين.

قالتها ثم اعت�سمت بالكهف، وتركته باخلارج اأ�سري القيد والربد والغ�سب.
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اأخربه اأبوه اأن املراأة كالرياح، رقيقة، ناعمة، بالِطيب تفوح، وبالهم�ض تبوح، ويف 
هم�سها األف حكاية، علَّمه اأن الرياح ت�سوق ال�سفن، وتنرث البذور، وتدفع الطواحني، 
ومطالبتها باأكرث من ذلك جنون؛ فالرياح ل حترك اجلبال، ول تدك احل�سون، ول 
تغزو الأرا�سني.. لكن املراأة الوحيدة التي فتح لها النوافذ والأبواب كانت اإع�ساًرا 

ي�سفع، ول حتمل يف جعبتها �سوى الهالك.

فها فوق اأجنحة  مل يعرف من الن�ساء �سوى اأمه، راأى ر�سمها يف عيني اأبيه، وو�سْ
كلماته، ظن اأن كل الن�ساء هن اأمه، فا�ستهى و�سلهن، والدنو من جمال�سهن، لكنه 
مل يجروؤ على اأن يكون �ساحب اخلطوة الأوىل، وعندما دخل يف كنف جده اأ�سر عليه 
اأن يدخل اجلامعة، كلية التجارة، كرهها »يون�ض« كما مل يكره �سيًئا من قبل، كانت 

درا�سته وقوًدا لو�ساو�سه التي بداأت مع الأرقام.

اء بامتداد الب�سر، اأمامه اآلف الحتمالت، ويجب اأن  راأى الن�ساء كحديقة غنَّ
يقف على اختيار وحيد، تلب�سته احلرية، اأي الزهور يقطف، مل تنتِه اأفكاره ال�ساذجة 

اأن الن�ساء ظل لأمه اإل بعد اأن عاونه جده على اختيار قطفته الأوىل.

م�سباًحا  الك�ساف  من  وتتخذ  الكهف  اأر�ض  على  جتل�ض  بينما  اأمامها،  وقف 
معلًقا فوق نتوء بارز بال�سخرة الكبرية، تهدمت قوانني املكان والزمان، فكالهما 

جمهول، غري منطقي، قررا معاندة الطبيعة وال�سري يف طريقهما ب�سكل ع�سوائي..

وعندما يت�ستت املكان والزمان، ت�سبح امل�ساعر هي ال�سيء الوحيد الذي ميكن 
اتخاذه كدليل.

قال لها »يون�ض«:

اأن تخرجي منها 	  لعبة حرب، يجب  لِك  بالن�سبة  دائًما، احلياة  اأنِت هكذا 
حاملة راية الن�سر مهما خلَّفت وراءك من �سحايا، وهذا بالتحديد �سبب 

ف�سل زواجنا.

انتف�ست واقفة ت�سيح:





من ال�سحايا؟ اأنت؟ اإن كنت اأتخذ من احلياة لعبة حرب كما تقول فكيف 	 
القطار  ي�سعد  اأن  على  التدافع  اأجربه  الذي  كامل�سافر  اأنت  اأنت؟  تراها 
اخلطاأ يف الوقت اخلطاأ، اأنا واأنت مل نع�ض قط يف نف�ض املكان والزمان، ول 

نفعل الآن، ولن نفعل اأبًدا.

كانوا  املا�سي  يف  املجرمني  اأن  ال�سيادين  اأحد  من  مرة  ذات  »يون�ض«  �سمع 
ي�ستخدمون حيلة اإلقاء �سمكة رجنة حمراء يف طريق الكالب التي تطاردهم، حتى 
ُت�ستت رائحة الرجنة غريزة الكالب عن مهمتهم يف املطاردة، يحلو لـ»حواء« دائًما 
باإلقاء  وتتالعب  وُتداهن  فتتحايل  اأ�سيل؛  اأنثوي  ك�سالح  احليلة  هذه  ت�ستخدم  اأن 

مو�سوع جديد يف خ�سم �ساحات اجلدال؛ لُت�ستت الروؤو�ض عن امل�ساألة الرئي�سية. 

بلغ غ�سبه ذروته وهو ي�سيح بها م�سرًيا نحوها ب�سبابته:

مل نع�ض يف نف�ض املكان والزمان لأنِك مل ت�سمحي بذلك، كنِت تلعبني معي 	 
لعبة الغمي�سة، اأبحث عنِك فال اأجدك، واإذا وجدتِك تعاملينني كعدو.. مل 
تكوين معي كامراأة، بل كرجل ينازلني يف حلبة م�سارعة.. اعرتيف بذلك، 

اعرتيف باأخطائك ولو مرة واحدة فح�سب.

اأبلة  منعتها  قلبها؟  يف  كاخلطيئة  اأنوثتها  تخبئ  اأن  على  تربت  اإن  ذنبها  وما 
اأ يف احللية، حر�ست على اأن تق�ض لها ال�سعر  »عفت« من اأن تتبع فطرتها، واأن ُتن�سَّ
كالأولد، وتلفها باخل�سن والقامت من الثياب.. خافت اأن ت�سيف ابنتها اإىل ف�سيحة 
طالقها عاًرا جديًدا، تتغذى عليه الأفواه يف جمال�ض النميمة؛ فو�سعت لها قواعد 

ة. �سارمة للِعفَّ

ما زالت تذكر يوم اأن امتلكها الف�سول لتزين وجهها بالألوان بني جدران غرفتها 
اأ�سوة بزميالتها يف املدر�سة الالئي يع�سن يف عامل خمملي مل تعرفه، مل  الأربعة، 
جتد ع�سا �سحرية تبعث يف وجهها الألوان؛ ف�سرقت من اأقالمها اأحبارها، وتخيَّلت 

اأنها متاثل األوان زميالتها يف عاملهن املخملي..





�سفاهها املخ�سبة باحلرب الأحمر ازدادت قتامة عندما انهالت اأمها فوق وجهها 
�سرًبا.. ويف ال�سباح عندما نظرت اإىل املراآة قبل الذهاب اإىل املدر�سة كان وجهها 

يحمل الألوان التي اأرادتها.. لكنها كانت موؤملة، موؤملة كثرًيا.

النار يف منت�سف  تلقي بكرة  الذكرى، و�ساحت بحدة  تلك  نف�ست عن عقلها 
اأر�سه:

وماذا عن اأخطائك، اأم اأنك منزه عنها، اأنت مل حتاول اأن تكون معي، مل 	 
ت�سع لذلك، ومل ترغب يف ذلك، قلت بنف�سك اأنني اخلطيئة الوحيدة التي 

ندمت على اقرتافها.

ثم ا�ستطردت ب�سوت مرتع�ض:

ل �سيء يف هذه احلياة ميكنه حمو هذه الكلمات.	 

ق، يرحتل من القلب ليجد يف كل  ف�سح �سوء الك�ساف دمعة ترتقرق، واأمل يتفرَّ
جارحة ماأوى، اأردفت بكلمات اأهالت الرتاب فوق بكاء موءود:

اإن كنُت خطيئتَك، فاأنت عقابي!	 
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الف�سول مل يقتل القط، بل العناد، اإ�سراره على ال�سري يف طريق يورده املهالك 
هو �سبب ما حلَّ براأ�سه من بالء، الف�سول �سيطان مريد، يغوي فح�سب، ثم يرتك 

العمل كله على عاتق اأتباعه من اأبال�سة العناد.

اأمام  تتقهقر  اأن  يجب  ل  ورجولة  قوامة  له  ميثل  الذي  بالن�سف  يتم�سك  هو 
امراأة، وهي تتم�سك بالن�سف الذي ميثل لها ذاتها وكرامتها التي ل يجب اأن تنهزم 

ك بن�سف حرية، ون�سف اأ�سر! يف ح�سرة رجل.. كل منهما يتم�سَّ

قوتان كل منهما جتذب حبل النجاة يف جهة م�سادة، واإن مل يتوقف اأحدهما عن 
اجلذب؛ �سيتمزق احلبل!

ليلة اأخرى كان لالأرق فيها اليد العليا، غزلت ال�سماء خيوط النور الأوىل بخيوط 
الكهف،  يدخل  به  فوجئت  ال�سباح،  برداء  الكون  على  األقت  ثم  الأخرية،  الظالم 
�سي�سر  اإن كان  تعتدل جال�سة،  �سعرت ب�سيق كاٍف جعلها  ثم  نومتها،  اعتدلت يف 
عليها لتعطيه ن�سف املفتاح؛ ف�سيجدها جداًرا �سلًبا ل ي�سلح اإل لي�سرب به راأ�سه.

مال »يون�ض« نحو ال�سخرة واتخذ منها متكاأ ليده، كان حازًما حني قال:

لن ينجح الأمر بهذه الطريقة، يجب اأن ن�سل �سوًيا اإىل اتفاق.	 

اأراحت »حواء« كفيها فوق خ�سرها، غري م�ستعدة لتقدمي اأي تنازل، ا�ستطرد:





فلنعقد هدنة.	 

عقله؛  وترجمها  عيناه،  التقطتها  �سخرية  من  تخل  مل  بده�سة  »حواء«  رمقته 
فاأردف ل�سانه:

مكان 	  يف  القدر  بينهما  جمع  الآخر،  اأحدنا  يعرف  ل  اثنان  اأننا  فلنت�سور 
جمهول، عليهما اأن يتعاونا مًعا من اأجل النجاة بحياتهما.

اأعجبها مقاله، لكنها كرهت اأن ت�سعره بذلك، فاأ�سافت اإليه:

قائًدا 	  ل�ست  اأنك  اأي  الواجبات،  نف�ض  وعليهما  احلقوق  نف�ض  لهما  اثنان 
لتاأمر، واأنا ل�ست تابًعا لأنفذ.. اتفقنا؟

بيمناه  فعاجلها  لالعرتا�ض،  فر�سة  له  تدع  ل  الأمين  كفها  له  ت  ومدَّ قالتها 
ى فوق وجهه من اأمارات �سيق، وقال م�سدًقا: م�سافًحا، دون اأن يخفى عليها ما تبدَّ

اتفقنا.	 

مدَّ يده بن�سف املفتاح، دون اأن ينطق ب�سيء، مل تفهم ما الذي عكف �سواد الليل 
على تغيريه يف عقل »يون�ض«.. لكنه تغيري لالأف�سل.

وجدها  التي  الال�سقة  املادة  وبا�ستخدام  متلكه،  الذي  املفتاح  بن�سف  اأتت 
الوقت  لبع�ض  الأمر  احتاج  �سحيًحا،  واحًدا  الن�سفان  اأ�سبح  احلقيبة  يف  »يون�ض« 
ف�ستنك�سر معه كل  القفل  املفتاح يف  انك�سر  اإذا  الال�سقة متاًما،  املادة  حتى جتف 

اآمالهما يف النجاة.

ما  العادية  الأحوال  يف  فينك�سر،  دفعه  يف  تخطئ  اأن  خمافة  ترتع�ض  اأ�سابعها 
كانت لتطلب من »يون�ض« امل�ساعدة، ول اأن ت�سمح له بذلك، لكن مبادرته يف منحها 

ن�سف املفتاح دفعتها لأن توافق على الفور عندما قال:

اأعطيني اإياه، �ساأفتحه.	 





القفل، وببطء ل يخلو من  بيته يف  ي�سكن  املفتاح  باأ�سابع كفه،  تعلَّقت عيناها 
البالبل  تغريد  من  اأجمل  اأنها  �سعرت  »تكة«  �سوت  ثم  مو�سعه،  يف  يدور  احلزم 
وزقزقة الع�سافري.. اأخرًيا انفتح باب القف�ض، وفرد الع�سفور جناحيه ليحلق يف 

ال�سماء، اأعادها »يون�ض« اإىل الأر�ض اإذ قال:

لي�ض الآن، �سنتحرك بعد ال�سروق، حتى تكون الروؤية وا�سحة.	 

بدا لها تفكريه �سائًبا، اأوماأت براأ�سها ثم جل�ست ت�ستند اإىل ال�سخرة بظهرها.

راأته يهم باخلروج من الكهف، فقالت:

اإن اأردت.. ميكنك البقاء هنا. 	

مل يُرد، ومل يلتفت، ومل يبق.

حدث ذلك يف عقلها فح�سب، م�سهد م�ستقبلي قتلته يف مهده، ومل جتروؤ على اأن 
جتره اإىل اأر�ض الواقع.

هدنة اإذن! اإن كانت تعرف �سيًئا واحًدا عن »يون�ض«، فهو ِع�سقه لل�سري يف حذاء 
قبطان ال�سفينة، لن تدع له باًبا مفتوًحا لذلك اأبًدا، فال�سحراء ل حتتاج اإىل ربَّان.
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ان لكنها حتتاج اإىل دليل! ل حتتاج ال�سحراء اإىل ربَّ

ل  طويلة،  ل�ساعات  »يون�ض«  برفقة  ت�سري  وهي  »حواء«  اإليه  فطنت  ما  هذا 
ي�سحبهما فيها �سوى اجلوع والعط�ض، و�سم�ض تودعهما عند اأبعد نقطة يختلط فيها 

الأزرق بالأ�سفر، يحمالن احلقيبتني فوق ظهريهما.

حجًما،  تكربها  اأخرى  بجوار  يافعة،  �سبارة  تفا�سيل  عند  عيناها  تكا�سلت 
ال�سبارة ال�سغرية على حداثة عمرها اإل اأنها متلك اأ�سواًكا كاأي �سبارة نا�سجة، 





تذكرت يوم اأن قال لها »يون�ض« متمًما اأحد �سجاراتهما 	اإذ اإنه مغرم باأن يكون له 
دائًما الكلمة الأخرية	:

ارة.	  اإن كان العامل حديقة اأزهار �سديدة التنوع، فاأنِت فيه مثل �سبَّ

وقتها متلكها الغ�سب، وا�ستقبحت اإهانته، لكنها الآن ترى الأمر بعيون جديدة 
ال�سبار  فاإن  مدًحا،  ل  ذًما  بكلماته  اأراد  »يون�ض«  اأن  رغم  قبل،  من  متلكها  مل 
يخزن املاء يف عروقه الثخينة، وميلك اأ�سواًكا بدل الأوراق التي ت�ستهلك املاء، اأي 
متاًما  الطبيعة،  حلاجات  تلبية  بل  قبًحا،  ول  رفاهية،  لي�ض  لالأ�سواك  امتالكه  اأن 

كو�سائلها الدفاعية التي حتمي بها نف�سها من طبيعة احلياة القا�سية.

هذا ما دفع اأمها لتزرع يف ج�سدها الأ�سواك، اأرادتها اأن تكون �سبارة يف مواجهة 
تقلبات الطبيعة، اأرادتها اأن ت�سمد يف وجه ال�سعاب.. اآملتها الأ�سواك نعم، قتلت 
اأنوثتها نعم، لكنها عززت من قدرتها على ال�سمود يف مواجهة احلياة.. لذلك مل 

ت�ستطع اأن حتقد على اأمها مثلما حقدت على اأبيها. 

�سدق »يون�ض«؛ فما اأ�سبهها بال�سبارة.

ا، تذمرت: اأ�سقطها التعب اأر�سً

هل �سن�سري اإىل الأبد؟	 

توقفي اإذن.	 

قالها »يون�ض« بب�ساطة، اأكمل امل�سري دون اأن ينظر خلفه، �ساحت به مبهوتة:

اأترتكني هنا وحدي؟	 

التفت مينحها نظرة من فوق كتفه، قائاًل مبكر:

اأمل تقويل اأنِك ل�سِت بحاجة اإىل قائد؟ ملاذا عليَّ اأن اأعتني بِك؟	 

وقفت ب�سعوبة، رفعت راأ�ًسا �ساخًما وقالت:





�سدقَت، اأنا ل�ست يف حاجة اإليك، ولن اأكون اأبًدا.	 

ا�ستيقظ بداخله و�سوا�ض الَعد، كان من ال�سعوبة اأن ميار�ض حاجته الق�سرية مع 
الرمال، لذلك بداأ يف عد الكثبان الرملية، واجلبال ، واحلجارة، عند الرقم خم�سة 
و�ستني �ساحت »حواء« ب�سوٍت جهوري اأفزع اأرقامه فهربت من راأ�سه؛ �ساألها بغيظ:

ماذا هناك؟	 

اأ�سارت اإىل اإحدى ال�سخور وقالت:

راأيُت رجاًل يتحرك خلف هذا التل الرملي.	 

هذه  من  اخلروج  يف  الأمل  »يون�ض«  نف�ض  يف  ك  حرَّ فزعها  على  باعًثا  كان  ما 
ال�سحراء، لعل الرجل ي�ساعدهما على اإيجاد طريق يركبان منه �سيارة اإىل اأقرب 
فراأى  اإليه؛  اأ�سارت  الذي  الرملي  التل  من  بحذر  اقرتب  بالأحياء.  ماأهول  مكان 
الفراغ ينتظره هناك �ساحًكا، عاد اإىل »حواء« واأ�سار اإليها لي�ستكمال �سريهما مرة 

ت لتبدد حرًجا �سعرت به: اأخرى. اأ�سرَّ

لقد راأيُت رجاًل بالفعل، مل يكن �سراًبا اأو توهًما.	 

مل ينطق »يون�ض« ب�سيء، وماذا يقول لمراأة اعتادت اأن توقظه لياًل لأنها ظنت 
روؤية فاأر ميرح بداخل بيتهما، وبعد بحث وتفتي�ض ي�ستغرق ما يقرب من �ساعة ل 

يجد �سوى فراغ ي�سخر منه، متاًما كما �سخر منذ قليل.

كادت »حواء« جتزم اأنه يفكر الآن يف اليوم الذي اأيقظته وقد توهمت روؤية فاأر، 
تكاد تق�سم اأنه ي�سحك منها �سًرا، ويتهمها بخفة العقل، كما فعل يومها.

جفَّ حلقها، وقر�ض اجلوع معدتها، حتملها �ساقاها ب�سق الأنف�ض، لكنها ُتف�سل 
املوت على اأن تطلب منه ف�سحة من الراحة.

معلومات علمية كثرية حول  قبل؟ ل متلك  تفكر يف ذلك من  ملاذا مل  �سراب! 
تتجاوز  قد  اأم  لالإن�سان،  تتبدى  وهمية  �سورة  جمرد  هو  هل  وطبيعته،  ال�سراب 





ال�سورة حا�سة النظر اإىل باقي احلوا�ض الأخرى؟ هل من املمكن اأن ما تعي�سه الآن 
هو جمرد �سراب اأوهمها به عقلها؟!

من بعيد، لح لهما رجل يقود �سيارة عفية ت�سلح لهذه الأجواء، ُمقًبال نحوهما 
بتمهل؛ يجهالن هل يحمل يف جعبته وعًدا بالفَرج، اأم وِعيًدا باخلطر!
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منذ  كبرًيا  خ�سبًيا  �سندوًقا  بيديه  �سنع  القدمية،  الأ�سياء  ت�سحره  »يون�ض« 
لُّ�ض«، يجمع فيه  �سنواٍت َع�سر، من ركام مركب قدمي وجده عند �ساطئ بحرية »الرُبُ
»الأ�سياء«، �سرط واحد يجب اأن يتحلى به هذا »ال�سيء« لي�سري »�سيًئا« يف د�ستوره، 

لُّ�ض«. اأن يجود به قاع بحرية »الرُبُ

منذ اأن فارق البحرية، زهد معها هوايته الأثرية، وكاأن املوجودات تفقد اأهميتها 
اإن مل تتطهر اأوًل مبياه بحريته املقد�سة.. ت�ساءل يف نف�سه: هل كان عليه اأن يغم�ض 

»حواء« يف ماء البحرية لينب�ض بحبها قلبه؟ ملاذا مل يفكر يف ذلك من قبل!

ل يزال ي�سرب قهوته يف كوب تقليدي زجاجي، كان يخ�ض اأباه يف املا�سي، يرى 
اأن الكاأ�ض هي ن�سف ال�سراب، لذلك يويل كوب اأبيه من اعتزازه وعنايته الكثري. 
لكنه الآن م�سطر لأن يقبل بهذا الكوب املت�سخ باأ�سياء اهلل وحده اأعلم بها، فقط لأن 
م�سروًبا دافًئا يت�ساعد من فوهته ليبدد برد ليلته، وينع�ض اأنفا�سه. �سربت »حواء« 
ال�سائل  من  ت�سرب  اأن  راف�سة  بتهذيب،  الغريب  يد  ت  ردَّ لكنها  ارتوت،  حتى  ماًء 

املجهول، حتى اإن كانت رائحته غري منفرة كما يبدو مظهره.

على م�سامع الغريب الذي ا�ست�سافهما يف خيمته الكبرية املن�سوبة يف العراء 
كان اأول �سوؤال األقاه »يون�ض« يخ�ض املكان:





اأين نحن؟	 

اأما »حواء« فاهتمامها كان من�سًبا على الزمان:

ما هو تاريخ اليوم؟	 

رتها »حواء« بخم�ض و�ستني،  ر »يون�ض« �سنوات عمر الغريب بنحو ال�ستني، وقدَّ قدَّ
وكانت الفائزة بلعبة التخمني.. اأ�سمر الب�سرة، له مظهر غري ماألوف، يتحدث بلكنة 
ه لهما يف بادئ الأمر بالبدو الذين يعي�سون يف �سحراء  غريبة على م�سامعهما، ت�سبَّ

»�سيناء«، فكان هذا اأول ما وقع يف نف�سيهما، هما يف »�سيناء« اإذن!

�سحراء  بهما يف  واألقت  ال�سيخ«  »كفر  بيتهما يف  من  ريح عجيبة حملتهما  اأي 
»�سيناء«؟!

مل يجبهما الغريب يف احلال، بدا لهما اأنه ل يهتم ب�سوؤاليهما، اأو لعله ل ي�سدق 
اأنهما يجهالن حًقا املكان والزمان، هل يذهب املرء اإىل مكان يجهله، خا�سة اإن كان 

هذا املكان �سحراء كبرية بامتداد الب�سر؟

مل يكن بداخلهما طاقة كافية للحديث، كل ما اأراداه هو طعام م�ست�ساغ، و�سراب 
دافئ، ومكان ي�سقطان فوقه ج�سديهما لُي�سلما روحيهما طواعية ل�ُسلطان النوم.

جاد عليهما الغريب باملُراد، وزاد عليه بغطاءين يقيانهما �سقعة ليل ال�سحراء، 
التحف كل واحد منهما بغطائه، وو�سعا راأ�سيهما يف اأقرب مو�سع ي�سلح لنوم يتخلله 
كوابي�ض مزعجة، عن �سحراء وا�سعة كعر�ض البحر، ووحو�ض تطاردهما من اأجل 

وجبة ع�ساء.
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الليلة، الليلة، الليلة يا �سمرا يا �سمارة، الليلة يا �سمرا.. 

ه وال مهاجر، اأنا اللي جايِلك ِمن باِكر.. ال اأنا كنت َبرَّ

َجلبي وال البحر الهادر، عيني وال اجَلمرة الليلة..

الليلة، الليلة، الليلة يا �سمرا يا �سمارة، الليلة يا �سمرا..

انبعثت تلك الكلمات من جهاز راديو قدمي يعمل باحلجارة، ي�سكن اإحدى زوايا 
اخليمة؛ لتكون اأول ما ي�سافح اأذن »يون�ض« عند ا�ستيقاظه، علم بالوقت من مدى 
تاأخر ال�سم�ض عن الرتبع فوق عر�سها يف ال�سماء.. رغم كل التعب الذي ا�ستبد به 
يوم اأم�ض، فاإن �ساعته البيولوجية كانت دقيقة مبا يكفي كي ل يفوت وقت البكور، 
الفجر هو التوقيت الر�سمي ل�ستيقاظ »يون�ض« من نومه منذ اأن كان ابن ال�سابعة، 

لُّ�ض« مل يقو على اإلهاء عقارب �ساعته. ُبعده عن »الرُبُ

النوم  »حواء«،  عن  بعينيه  بحث  ا�ستئذان،  بغري  اخليمة  تدخل  باردة  ن�سمات 
يحكم قب�سته عليها، لكن الغطاء املهرتئ مل يعد حمكًما حول ج�سدها كما ينبغي، 
تردد للحظة، ُقبيل اأن يرفعه لي�سبطه، ثم يلقي عليها بغطائه، فـ »حواء« تكره الربد.

راأى الغريب يجل�ض على ُبعد اأمتار من اخليمة كما لو كان حار�ًسا لها، تفح�سه 
ذاته،  اللون  من  �سروال  حتته  ق�سرًيا،  اأبي�ض  ثوًبا  يرتدي  النهار،  و�سح  حتت 

و�سديري ملون.

ل يقف »يون�ض« على �سبب موؤكد، اإل اأنه �سعر باخلطر، بالطبع هو ي�سعر باخلطر 
منذ اأن ا�ستيقظ يف قلب الكهف، اإل اأنه هذه املرة كان مبعثه الرجل الغريب قليل 

الكالم؛ فاملجهول متهم دائًما حتى يثبت ُح�سن نيته.

َخلِّي الَندى ِمن اأحالِمك، ِي�ْسقي النبات من اأياِمك..

اِمك، ِتلقي البلد عامرة الليلة.. ي اللي خالِفك ُقدَّ ُحطِّ

الليلة، الليلة، الليلة يا �سمرا يا �سمارة، الليلة يا �سمرا..





ل  رمال  على  النوم  اإثر  ج�سدها  اآلم  حتملت  ببطء،  عينيها  »حواء«  فركت 
اأ�سابها  بالأم�ض،  حدث  ما  الأوىل  للوهلة  ن�سيت  رقيق،  رداء  �سوى  عنها  يف�سلها 
وبع�ض  مت�سخة،  واأكواب  ورمال،  خيمة،  املكان،  يف  عيناها  جالت  عندما  الذعر 
تلو الأخرى،  ُت�ستخدم. ثم ا�ستيقظت ذكرياتها واحدة  الأغرا�ض غري وا�سح فيما 
والغريب،  والظماأ،  واجلوع،  الطويل،  وال�سري  وال�سحراء،  وال�سخرة،  الكهف، 

والنوم يف خيمته.. اأين »يون�ض«؟

خرجت من اخليمة فراأته ي�سرت�سل يف احلديث مع الغريب، فاقتحمت خلوتهما 
تلتقط م�سامعها اأطراف احلديث، كان »يون�ض« يقول وهو يلتفت نحوها ليلقي عليها 

نظرة ق�سرية، ثم يتوجه اإىل الغريب بجل اهتمامه:

وهذا كل ما حدث معنا حتى قابلتنا بالأم�ض.	 

فهمت اأنه يق�ض على الغريب ق�ستهما العجيبة، قراأت فوق وجه الغريب اأمارات 
ف�ستقذفه من  بالكذب  اتهمهما  لو  ب�سدرها،  الغ�سب  فا�ستنفرت جيو�ض  الرتقب؛ 
ا من التعقل طلب منها التمهل، فالرجل  الكلمات القا�سيات ما ي�ستحق، لكن ب�سي�سً
م�سريهما  فاملوت  عليهما  غ�سب  ولو  املقفر،  املكان  هذا  يف  الوحيد  ملجاأهما  هو 

املحتوم.

ا�ستطرد »يون�ض« وقد بدا ن�سيًطا؛ نزع النوم عن كتفيه كل اإرهاق الأم�ض:

والآن اأخربين، اأين نحن؟	 

مل يجب الغريب يف احلال رغم تعلق زوجني من العيون بالكلمة التي �ستنطقها 
اإىل  حديثه  موجًها  بغمو�ض  قال  ثم  وهمًيا  عرًقا  عنه  ليم�سح  جبينه  فرك  �سفتاه، 

»يون�ض«:

اإن كنت كاذًبا فتلك م�سيبة، واإن كنت �سادًقا فامل�سيبة اأكرب.	 





فرك »يون�ض« ذقنه بقوة، تعرف »حواء« اأنها حركة تلقائية يفعلها عندما يتوتر؛ 
فاأ�سابها من التوتر بع�سه، �ساأله »يون�ض«:

ملاذا م�سيبة اأكرب، باإمكانك اأن تدلنا على طريق نذهب من خالله اإىل اأي 	 
و�سنقوم  بالأم�ض،  اأخربتني  كما  هاتًفا  متلك  ل  دمَت  ما  هاتف،  به  مكان 

بالت�سال باأهلنا يف »كفر ال�سيخ«، ير�سلون لنا �سيارة لأخذنا.

ثم اأ�ساف وقد فطن لالأمر:

وطبًعا لك مكافاأة على م�ساعدتنا، فلن نن�سى معروفك.	 

ندم »يون�ض« يف احلال، فقد ا�ستحال وجه الرجل جمرة م�ستعلة، اختلط �سواد 
ب�سرته ب�سررها، و�ساح بق�سوة عاتية:

وهل اأكرمتك لُتهينني؟	 

م�ساعدة  »حواء«  حاولت  اأق�ساه،  بلغ  قد  والتوتر  بالعتذار،  »يون�ض«  اأ�سرع 
»يون�ض« على اخلروج من املاأزق؛ فقالت للغريب ت�سطنع وًدا ل ت�سعر به:

اأرجوك ل توؤاخذنا، فنحن ل نق�سد اإهانة رجل كرمي مثلك، فتح لنا خيمته 	 
واأعطانا من طعامه و�سرابه، اأعتذر لك با�سم »يون�ض« فهو دائًما ما ي�سيء 

التعبري.

ندمت هي الأخرى على حديثها عندما حتول وجه »يون�ض« اإىل جمرة ل تختلف 
تطفل على  �سام  اإىل فطر  نظرته  اإليها  نظر  الغريب،  وجه  كثرًيا يف حرارتها عن 

مائدة طعامه، واأ�سار اإىل اخليمة يقول:

»حواء« ادخلي اخليمة.	 

ا�ستفزتها كلماته، فجابهته بعناد قائلة:

 من اأنت لتاأمرين؟	 





راأ�سها يف  يه�سم  لئال  ب�سدره؛  امل�ستعل  الغيظ  يغالب  اإىل اخليمة،  ثانية  اأ�سار 
اأقرب �سخرة، قال:

»حواء« ادخلي اخليمة.	 

امتطاها �سيطان العناد، �ساحت بحدة:

لن اأدخل، واإياك اأن تاأمرين مرة اأخرى، اأنا ل�سُت....	 

قطع عبارتها قول الغريب:

هل اأنتما زوجان؟	 

التفتا نحوه، كاد كل منهما يجيب قائاًل »ل�سنا كذلك«، اإل اأن الغريب ا�ستطرد 
ب�سرعة:

اإن مل تكونا زوجني فاأخرباين يف احلال، لأنني لن اأ�سمح لكما بالبقاء مًعا يف 	 
خيمتي، و�ست�سطر الفتاة اإىل املغادرة.

ثم ا�ستطرد بحزم، ينقل نظره بني وجهيهما:

هل اأنتما زوجان اأم ل؟	 

�سكتا �سكتة طويلة، ل يجروؤ اأحدهما على اجلواب، اإن اأجابا بالنفي فهذا معناه 
اأن ت�سيع »حواء« وحدها يف ال�سحراء، فهل »يون�ض« من الق�سوة لأن يفعل ذلك؟ هل 
يكرهها اإىل هذا احلد؟ ِمن �سفحة وجهه حاولت اأن تقراأ خربه، مل ينظر نحوها، 
وعندما همَّ باجلواب؛ دعاها داعي اخلوف، هل �سيلقي بها يف فم املجهول فقط 

لياأخذ انتقامه منها على زواجهما الذي يحملها وحدها م�سوؤولية ف�سله؟

زوجتي.	 

اكتفى بهذا اجلواب املقت�سب، لكن قلبها مل يكتِف من دقاته املت�سارعة، �سايقها 
اأن ت�سبح مدينة لـ »يون�ض« بحياتها، فكلمة واحدة منه فيها �سياعها، وكلمة اأخرى 





ينطقها  واحدة  بكلمة  مرهون  ع�سمته  اإىل  رجوعها  اأن  كما  متاًما  جناتها،  فيها 
اأن ميتلك بني يديه م�سريها، كرهت ذلك  »يون�ض« دون اعتبار لرغباتها؛ كرهت 

كما مل تكره اأي �سيء من قبل.

باجلواب  علمهما  لكن  م�سجعهما،  اأرق  الذي  ال�سوؤال  اأخرًيا  الغريب  اأجاب 
اأ�سابهما بده�سة بالغة:

نحن يف اأق�سى اجلنوب.	 

�ساأله »يون�ض« يحثه على املزيد من التو�سيح:

اأين حتديًدا؟	 

قي«.. عند احلدود اجلنوبية بني »م�سر« و »ال�سودان«.. اأي 	  يف »وادي الَعالَّ
نحن الآن يف »اأ�سوان«.

اإىل  اأح�سرهما  الذي  من  »يون�ض«،  راأ�ض  اإىل  الأهم  ال�سوؤال  الفور  على  قفز 
م�سامع  على  الأهم  ب�سوؤالها  اأخرى  مرة  فاألقت  »حواء«  اأما  فعل؟  وملاذا  »اأ�سوان«، 

الغريب:

ما هو تاريخ اليوم؟	 

هز كتفيه قائاًل بال مبالة:

ل اأعرف.	 

�ساحت به:

ماذا تق�سد باأنك ل تعرف؟ كيف ل تعرف؟	 

اأثارت فيه غ�سًبا كامًنا، فزجمر يقول وهو ي�سري اإىل املكان من حوله:

اأنا اأعي�ض يف ال�سحراء منذ وقت طويل، ول يعنيني كثرًيا اأن اأعرف تاريخ 	 
الأم�ض اأو الغد.





قالها ثم ولج خيمته، تركت قدميه اآثاًرا غائرة فوق الرمال، وتركت كلماته اآثاًرا 
من الده�سة فوق وجهيهما.
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مل يقو املاء على حمو ال�سيب من راأ�سها، و�سعت كل اآمالها يف اأن الرتاب مبعث 
اآمالها  كل  تبخرت  لكن  الكهف،  ب�سعرها يف  مادة جريية علقت  اأو  الأبي�ض،  اللون 
وذهبت اأدراج الرياح، ازداد �سعورها بالوهن، تئن كل عظمة يف ج�سدها جتهل اإن 
كان اإرهاق ال�سري هو املتهم، اأم عمر ل تذكره، كيف للوقت اأن مير دون اأن تعي�سه 

بوعيها؟

جل�ست يف ركن اخليمة بعد اأن غادرها الغريب، ترثي اأيامها املوءودة.

هذا الرجل كاذب.. هل ميكن اأن يجهل التاريخ حًقا؟	 

قالتها لـ »يون�ض«، فلم مينحها جواًبا مطمئًنا.. فاأردفت ت�ستهجن ِفعل الرجل:

ل�سُت 	  اأنني  علم  اإذا  ال�سحراء  و�سط  يف  بي  �سيلقي  كان  جمنون..  رجل 
زوجتك، هل يفعل ذلك رجل عاقل؟

مل ي�ساركها يف تذمرها، ان�سغل بالعبث باأغرا�ض وجدها تقبع يف زاوية اخليمة، 
ويف الوقت نف�سه يلقي كل حني نظرة على فتحة اخليمة، اإذ ادعى الغريب اأن اأمًرا 
هاًما ي�ستدعي ذهابه يف احلال، واأنه �سيعود مع غروب ال�سم�ض، دون اأن يقدم لهما 

تف�سرًيا اأكرث مما قال، حثته »حواء« قائلة:

»يون�ض« هل ت�سمعني؟ اأنا اأحتدث اإليك منذ ال�سباح.	 

ترك ما يعبث به ودنا منها يحك ذقنه، قال:





لي�ض ما يحريين ت�سرف الرجل فح�سب، بل الأدوات التي متتلئ بها خيمته، 	 
وكاأنه يبحث عن �سيء ما يف ال�سحراء.

قالت ب�سوت خفي�ض وكاأن للخيمة اآذاًنا ت�سرتق ال�سمع اإليهما:

يبحث عن �سيء... مثل ماذا؟	 

رفع »يون�ض« حاجبيه جميًبا بحرية:

ل اأعرف.	 

اأخذت نف�ًسا طوياًل ثم اأولته جل اهتمامها قائلة:

دعنا نرتب اأفكارنا مًعا لكي..	 

اأنزل حاجًبا، واأبقى على الآخر يف عليائه، قاطعها:

هل ما فهمته �سحيًحا، حتتاجني م�ساعدتي؟	 

مل يكن اخلالف بينهما اختالًفا عادًيا بني �سخ�سني، بل اختالف قدمي قدم 
الأزل بني ثنائية الرجولة والأنوثة، ثنائية خا�ست غمار معارك كثرية عرب الأزمان 
حتى و�سلت اإىل ع�سرنا احلايل منهكة القوى.. على الطراز الأنثوي احلديث اأبت 
�ساتًرا  منه  فاتخذت  جواب؛  اأبلغ  ال�سمت  يف  اأن  ت  اأقرَّ اإليه،  بحاجتها  تعرتف  اأن 

منيًعا تت�سارب حوله الأقوال.
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مل يعمد اإىل ترتيب اأفكاره معها لكنه فعلها وحده، وقف بقرب اخليمة لدقائق 
لهيب  ي�سايقه  ل  وذهاًبا،  جميًئا  مرًتا  خم�سني  م�سافة  يقطع  طفق  ثم  معدودات، 
بال�سيب املختلط  براأ�سه، مل يقتنع قط  ال�سم�ض فوق ج�سده بقدر ما تفعل احلرية 

ب�سواد �سعره، ل ميكن اأن مير الزمن بج�سده دون عقله!





قليل من ال�سبغة قادر على اأن ينقل �سعره بني األوان الطيف ال�سبعة، ودرجاتهم، 
متاًما كما فعلت »حواء« ب�سعرها واختارت لوًنا يثري جنونه، على ثقة من اأنها اختارته 

لأنها اأحبت اإثارة هذا اجلنون.

والغريب الذي يبدو غريًبا بحق، يتفنن يف اإ�سابته بحرية تدير الروؤو�ض.

»بر اإي لق«!

من  هل  ومقاًما،  م�ستقًرا  بداخله  ووجدت  فجاأة،  براأ�سه  العبارة  هذه  قفزت 
املمكن اأن تكون هذه التهديدات لها عالقة مبا�سرة مبا يحدث معه؟ ولكن كيف؟ 
وملاذا؟ هل قام مر�سل اخلطابات برتتيب اأمر خطفه و »حواء«، وو�سعهما يف هذا 
املكان املوح�ض ليمنعه من توقيع العقود مع ال�سركة الأوروبية؟ كانت لتقفز ثقته يف 
مبقدار  الن�سبة  هذه  ينق�ض  جعله  ما  لكن  باملائة،  مائة  ن�سبة  اإىل  ال�ستنتاج  هذا 
اأن يحل  التوقيع، فباإمكان اجلد »�ُسلطان«  له  اأنه لي�ض الوحيد املخول  الن�سف هو 
توكيل عام من  الذي يحل حمل اجلد عن طريق  »يون�ض« هو  الواقع  بل يف  حمله، 
اجلد، اأي اأن �ساحب ال�ساأن الذي بيده الأمر والنهي هو اجلد »�ُسلطان«، دفع هذا 
بت�ساوؤل خميف اإىل راأ�سه، هل فعل هذا املبتز املجهول باجلد »�ُسلطان« فعلته به؟ 

هل اأحلق به الأذى؟ هل من املمكن اأن يكون غريب ال�سحراء هو اخلاطف نف�سه؟

بف�سول  »حواء«  تابعته  اإىل اخليمة،  وَلَج  الو�ساو�ض،  القدر من  يتحمل هذا  مل 
�سحة  يثبت  دليل  اأي  دليل،  اإىل  بحاجة  هو  �سرًبا،  �سرًبا  اأركانها  يف  يفت�ض  بينما 
ا�ستنتاجاته.. اأو ينفيها، �سكوكه يف الغريب تتزايد، ل ل�سيء اإل لكونه اأول من عرث 
عليهما، ثم ما الذي يجعل رجاًل يف عمره ين�سب لنف�سه خيمة يف و�سط ال�سحراء!

مهلهل،  رداء  فوق  فا�ستلقت  امللل  اأ�سابها  لدقيقتني،  بعينها  »يون�ض«  تابعت 
وا�ستدعت من خيالها رجاًل وا�سح املالمح لتبارزه ب�سيفها، وما بهت من مالحمه 
اأكملته بخيالها، اأباها الذي ي�سكن ذكرياتها اأكرث مما يفعل اأي �سخ�ض اآخر، وكاأنه 
امتلك من عقلها ب�سع خاليا بو�سع اليد، ول �سيء قادر على زحزحته من مو�سعه، 





تكرهه اأكرث مما كرهت اأي �سخ�ض من قبل، اأكرث مما كرهت »يون�ض«.. كان الرجل 
�سلًدا ل ُيهزم ب�سهولة، لكن من ذا الذي ينجو من بط�ض انتقامها، قاتلت ب�سراوة 

حتى قطعت راأ�سه وعلقته على ن�سل �سيفها.

الرجل  اأو�سال  بقطع  الوقت  لتزجي  اأخرى  مرة  وت�ستدعيه  الكرة،  تعيد  كادت 
الذي ي�ستقر يف اأكرث نقطة مظلمة من نف�سها، لكن رجاًل اآخر اأطلق �سيحة جعلتها 

تنتف�ض يف مكانها.

َدَنت من »يون�ض« ت�ساأله بلهفة:

ماذا وجدت؟	 

ما عرث عليه فاق له كل توقع، قطع من ال�سخور املطعمة بالذهب يحتفظ بها 
الغريب مغلفة باأقم�سة بالية!

�ساألته »حواء« والده�سة ل تفارقها:

ما هذا؟	 

مل يجبها، ترك ال�سخور كما كانت، واأ�سار اإليها لتتبعه قائاًل:

هيا، �سرنحل من هنا.	 

تبعته »حواء« وهي ل تفهم �سيًئا، لكن اأمارات وجهه اأوحت لها باخلطر، �ساحت 
به:

اأخربين يا »يون�ض« ما معنى ذلك؟	 

»حواء« �سريي ب�سمت.	 

بدا عليه تفكري عميق، وخوف ا�ستطاعت »حواء« اأن تراه مت�سلًقا لأ�سوار عينيه.. 
ما الذي اأخافه اإىل هذا احلد يف قطع حجارة خمتلطة بالذهب؟!
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ل اأفهم، ملاذا كان علينا اأن نرتك اخليمة ونرحل؟	 

مل يجبها، ظلَّ على وجوم وجهه، ي�سري يف الجتاه نف�سه الذي �سار فيه الغريب 
عندما فارق اخليمة، يظن اأنه �سار يف اأكرث الجتاهات قرًبا اإىل املدينة.. حاولت 
»حواء« عبًثا اأن توافق �سرعته، قالت لهثة وهي حتاول اأن تقل�ض امل�سافة املتزايدة 

بينهما:

توقف يا »يون�ض«، ا�سرح يل ماذا يحدث.	 

مل يفعل، بل حث قدميه على املزيد من ال�سرعة، كانت رياح ال�سحراء تعاك�سه 
وكاأنها ل ترغب يف اأن يكمل الطريق يف الجتاه الذي اختاره، قال متاأفًفا:

اأ�سبحِت 	  اأ�سرع،  تقدمي  ثرثرتك،  اإىل  لال�ستماع  »حواء«  يا  لدي  وقت  ل 
ت�سريين كامل�سنني.

�سرخت به وكاأن م�ًسا من اجلنون اأ�سابها:

اأنت تفعل هذا دائًما، ل ت�سرح يل اأي �سيء، ل تخربين باأي �سيء، اأنا ل�سُت 	 
بقرة متلكها وت�سحبها خلفك اأينما �سئت، وكيفما �سئت.

ل وقت لدي لل�سجار معِك.	 

، كيف يعاملها ككم ُمهمل!  اأ�سابها التجاهل يف مقتل، وا�ستاأ�سد عنادها وجتربَّ
اأق�سمت باأغلظ اأميانها األ ت�سمح له اأن يكرر معاملتها بهذه الطريقة.. اأبًدا.

انتهت الهدنة.. بداأ »يون�ض« حرًبا جديدة، والبادئ بالِكرْب اأظَلم.
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القليل من املاء والطعام الذي يحمله يف حقيبة الظهر مل يكن كافًيا يف نظره اإل 
ليوم واحد فح�سب، ورغم ذلك يرى اأن البتعاد عن اخليمة اأكرث اأماًنا من املكوث 
فيها، ُترى هل املوت هو م�سريه املحتوم املكتوب يف �سحيفة اأقداره منذ اأن ا�ستيقظ 
يف بطن الكهف مقيًدا بالأ�سفاد؟ هل ما فعله خالل تلك الأيام ما هو اإل حماولة 
اإن�سان قليل احليلة للهرب من نهاية حتمية يقف فيها املوت على بعد خطوات منه.. 
اأن يقف يف مكانه وينتظر  ا ل ي�ستطيع  اأي�سً ل ميكنه التحايل على النهايات، لكنه 
ملًكا موكاًل لقب�ض روحه، ل ي�ستطيع اأن يكف عقله عن ال�سعي للنجاة حتى اإن كانت 

حماولت عابثة ك�سمكة تنازع يف �سبيل قطرة ماء.

ل ت�ستهويه �سراعات البقاء التي يعي�سها النا�ض كل يوم من اأجل ك�سب املغان 
لكن  الرتقب فح�سب..  �سوى  للغد  بيوم، ول يدخر  يوًما  يعي�ض  املحافظة عليها،  اأو 
�سراع اليوم خمتلف، لي�ض من اأجل مكا�سب دنيوية اأو متاع زائل، بل من اأجل روحه، 
بالإ�سرار خلو�ض معركة ما،  يت�سلَّح  الإن�سان.. منذ زمن طويل مل  اأغلى ما ميلكه 
فارق  منذ  يعتدها  مل  متوهجة  م�ساعر  منحه  عروقه  يف  �سبح  الذي  الأدرينالني 

بحريته املقد�سة.

مل يفكر »يون�ض« يف املوت من قبل، مل يكن �سيًفا يكرث التطفل على مائدة عقله، 
ل يخ�سى املوت، ول يحبه كذلك، بل �سعوره نحوه بني بني، مر بخاطره ما قالته له 

»حواء« يوًما:

اأنت ل تذهب اأبًدا اإىل اأق�سى اليمني، ول اإىل اأق�سى الي�سار، بل تقف متاًما 	 
يف منت�سف الطريق وتكتفي مبا قطعته من خطوات، اأنا اأكره حالتك هذه 

يا »يون�ض«.

مل يفهم يومها، كيف اأن حالته هذه ل تعجبها، هل يجب اأن يكون ه�ستريًيا مثلها 
ليحوز ر�ساها! فليتقلب ر�ساها يف دركات اجلحيم اإذن! رجل م�سامل هو، مل ي�سع 





ليكون قر�ًسا اأو حوًتا، رجل يعي�ض على ال�سراط دائًما، بني الكثري والقليل، الر�سا 
وال�سخط، الفخر والندم، الوجود والعدم.

اأما هي فال تكتفي بحد الكفاف، بل ت�سعى بكل طاقتها اإىل اأن ت�سري يف الطريق 
اإىل نهايته، حتى عندما ي�سالن يف �سجاراتهما العديدة اإىل خط النار، كان يتمنى 
عندما تتوقف، اأن ت�سمت وتبتعد، واأل تخطو خطوة واحدة اأكرث، �سيكون موردها 
اأن  املمكن  من  نقطة  اأبعد  اإىل  تذهب  الكفاية،  حد  اأبًدا  تعرف  ل  لكنها  التهلكة، 
ي�سال اإليها، حتى يرهقهما الغ�سب، وي�سقطهما التعب، »حواء« ل تكتفي اإل عندما 

تتال�سى وتنتهي!

بعد �سري مديد قاربت خالله ال�سم�ض على معانقة الأفق، اأدركهما الغريب ي�سق 
الرمال بعجالت �سيارته، ويطبع فوقها و�سًما يحمل لهما الكثري والكثري من اخلطر.
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�سيندم، �ستجعله يندم، واإن مل يندم، �ستجعله يفقد �سوابه، الندم اأو اجلنون، 
اأيهما اأقرب!

مل جتد معنى لحتقاره امل�ستمر لآرائها، حديثها، اأوهامها، اأحالمها، يحتقر كل 
ما فيها.. النا�ض يبحثون عن ال�سعادة، اأو النجاح، اأو املال، اأو احلب، اأما هي فتبحث 
فقط عن »املعنى«، وعندما ل جتده تفقد خريطتها النف�سية متا�سكها، تنقلب عاليها 
وخلف،  اأمام،  واأ�سفل،   ، فوق  ال�ستة،  اجتاهاتها  تت�ستت  بو�سلتها،  ت�سيع  �سافلها، 

مينة، وي�سرة، املعنى هو بو�سلتها يف احلياة.

»يون�ض« ياأتي لها بكل ما يحجب املعنى عن اإدراكها، يقذفها باأوامره ونواهيه دون 
اأن يقدم لها املعنى الذي يتخفى وراء اأفعاله، لعلها لذلك ال�سبب كرهته، »يون�ض« مل 
ي�سع يوًما لأن يقدم لها املعنى، متاًما كما حمل لها هجر اأبيها الكثري من الالمعنى..





م هذا املعنى اإىل املراأة التي طوَّقت خن�سره بخامتها؟ التفكري يف  هل ُتراه قدَّ
هذا مالأ جوفها بطعم احلنظل.

بحوا�سها  رت  فكَّ اخللف،  من  نحوهما  تندفع  الغريب  �سيارة  �سوت  �سمعت 
اخلم�ض، يف اجتاهاتها ال�ستة، خانها املعنى، فلم تعرف يف اأي اجلهات تكون النجاة!
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اأنا امل�سوؤول عنكما، �ستعمالن حتت اإمرتي مقابل طعامكما و�سرابكما وماأوى 	 
لكما حتت �سقف خيمتي.

الغريب  بالذهب،  املختلط  احلجر  راأى  اأن  منذ  »يون�ض«  يخ�ساه  كان  ما  هذا 
قي« عند احلدود اجلنوبية  الَعالَّ اأحد املنقبني عن الذهب يف »وادي  مل يكن �سوى 
ت�سريح  بغري  فيها  بالتجول  ُي�سمح  ل  املنطقة  اأن هذه  »يون�ض«  ويعرف  »م�سر«،  لـ 
ُم�سبق من حر�ض احلدود، ووجوده برفقة »حواء« يف هذه املنطقة احلدودية بغري 

اإذن ر�سمي هو �سبب كاٍف لتقدميهما اإىل حماكمة ع�سكرية!

ا باأمر املنقبني املت�سللني واملخالفني لل�سروط والقوانني التي تخ�سع  يعرف اأي�سً
اأن يكون الغريب نف�سه موجوًدا  لها هذه املنطقة احلدودية، واأكرث ما يخ�ساه الآن 

فوق هذه الأر�ض بغري ت�سريح، الآن ت�ساوى خطر البقاء مع خطر الرحيل اإذن.

ال�سحراء  يف  الذهب  عن  املنقبني  عمل  مقت�سبة  بكلمات  »حواء«  لـ  �سرح   
ال�سرقية، متجنًبا ذكر الت�سريحات الر�سمية وخطر القب�ض عليهما من قبل حر�ض 
احلدود، فاأحال اخلطر فوق وجهها بو�ساح اخلوف، وكان اجلزء الأ�سواأ ل يزال يف 

انتظارهما، قال الغريب:

الأر�ض 	  من  ت�ستخرجانه  ما  وبقدر  الذهب،  عن  معي  �ستنقبان  الآلة  بهذه 
�ستح�سالن على طعام و�سراب.





عن  امتنع  الذي  الغريب  مع  الذهب  وادي  يف  العمل  على  جمربين  �سارا  الآن 
اأقل �سوًءا، ف�سيطان  البوح بالتاريخ وكاأنه �سر ا�سترياتيجي، اخليار الآخر مل يكن 
يخو�سا  اأن  عليهما  مبخالبه،  ليمزقه  بج�سديهما  يرتب�ض  يرحم  ل  الذي  اجلوع 

�سراًعا جديًدا من اأجل البقاء.

جهاز التنقيب عن الذهب مل يكن �سوى بطارية وو�سلة و�سماعة وطبق وماكينة، 
ما  حمددة،  ذبذبات  على  �سبطه  بعد  الأر�ض  فوق  املكن�سة  كع�سا  يدوًيا  يتحرك 
يلتقط  اأو �سفارة، اجلهاز ل  اإ�سارة  اإن يت�سمم اجلهاز رائحة الذهب حتى ي�سدر 
ذبذبات الذهب فح�سب بل معادن اأخرى كاحلديد.. منح الغريب جهاًزا لـ »يون�ض«، 
واآخر لـ »حواء«، وطلب منهما البدء يف العمل من �سبيحة اليوم التايل، مل يطلب يف 

الواقع، بل اأَمر!
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اأ�سار الغريب اإىل جبل قريب ملبا�سرة العمل، ظنت »حواء« يف البداية اأن العمل 
ال�سخور  لك�سر  اأو  الرمال،  يف  للحفر  م�سطرة  لي�ست  فهي  مبكان،  ال�سهولة  من 
بوجود  اإ�سارة  اأن ي�سدر اجلهاز  بعد  اإل  تفعل  لن  الوقت،  والأَجنة طوال  باملطرقة 

الذهب، هكذا اأم�سكت باجلهاز و�سرعت يف التنقيب منذ البكور.

اأن  التفاوؤل، كان على يقني من  القدر من  »يون�ض« مل يحمل يف قلبه هذا  لكن 
مهمته لي�ست �ساقة فح�سب، بل خطرة كذلك.

تربَّ�ض بهما الثالوث املقد�ض للف�سل، الياأ�ض، والإرهاق، والأمل، هاجم »حواء« 
قرب الظهرية، جفَّ حلقها، وهتك اجلوع �سرت معدتها، مل جتد يف جعبة اأفكارها 
كادت  حتى  »يون�ض«  �سمد  اليوم،  لهذا  الطعام  من  �سُتحرم  واإل  ال�سمود،  �سوى 

ال�سم�ض تلوح له بكفوفها مودعة يف اإ�سفاق. 

جاء الغريب يجمع منهما حم�سول اليوم، ح�سد من »يون�ض« قطعة �سغرية من 





احلجارة املخ�سبة بذرات ذهبية قليلة جًدا، اأما »حواء« فلم يكن يف حوزتها �سوى 
علب معدنية �سدئة، وقطع حديد متفرقات، اأخفق جهازها يف التقاط ذرة ذهبية 

واحدة!

»يون�ض«  منح  عقله،  عرو�ض  فوق  وتربع  الغريب،  �سدر  على  الغ�سب  ا�ستحوذ 
طعاًما بالكاد يكفيه لهذا اليوم، ومل تفز »حواء« ب�سيء �سوى املزيد من املاء فح�سب.

ا�ست�ساطت غ�سًبا و�ساحت به:

اأنت رجل منعدم ال�سمري، هل �سترتكني جائعة حتى الغد، وماذا اإن مل اأجد 	 
يف الغد ذهبك امللعون هل �سترتكني اأموت جوًعا.

بعيًدا  »يون�ض« ذراعها  الغريب منذًرا باخلطر، جذب  ال�سرر من عيني  انطلق 
وانزوت  يده،  وارتهما اخليمة حتى حررت ذراعها من  اإن  ما  النريان،  عن مرمى 
يف اأحد الأركان تتجرع الكثري والكثري من املاء، متالأ به معدتها الفارغة، ت�سبثت 
قطرات الدمع بعينها، تخزها فتوؤملها، رف�ست اأن ت�سمح لنظرات »يون�ض« امل�ستطلعة 
باكت�ساف ال�سعف الذي حفر لنف�سه وادًيا بداخلها، جل�ست حتت�سن �ساقيها وتخفي 

فيهما راأ�ًسا ين�سح اأملًا.

ها »يون�ض« بيده، مل�سته هذه املرة لها وقع غريب، كنغمة �ساذة فارة من حلن  م�سَّ
ماألوف، رفعت راأ�سها جتابهه بعينني مت�سائلتني، جل�ض قربها يفرت�ض قما�ًسا بالًيا، 
ت�ساركه ح�سته، فقط  اأن  بينهما، مل يطلب منها  ال�سئيل منا�سفة  اقت�سم طعامه 
ك فيه �سفقته! جنح يف  و�سع الطعام اأمامها، كاأنها كلب �سال يجوب الطرقات حرَّ
باإهاناته  ينهال عليها  اأن  »يون�ض« قادر على  باملهانة من جديد، وحده  ي�سعرها  اأن 

واحدة بعد اأخرى بطرق ابتكرها وحده، يحق له اأن ي�سجل بها براءة اخرتاع.

مل تهدر اأنفا�سها يف ال�سراخ عليه، تركته واختارت ركًنا اآخر لتتقوقع فيه، يف 
اإ�سارة وا�سحة لرف�ض يد الإح�سان التي جاد بها عليها، ظنت اأنها بذلك قد ر�سمت 





ب منها  له حدود اأر�سه، اإل اأن »يون�ض« مل يعجبه هذا احلد، فت�سور حمرابها وقرَّ
الطعام ثانية، هذه املرة قال بحزم:

 ل تعاندي.	 

يظن اأنها ترف�ض اإح�سانه عناًدا، عليه اأن يفهم اأن ماء وجهها اأحب اإليها من 
طعامه، قالت وهي تنظر اإليه بعينني اأرهقهما جهد مبذول حلب�ض نهر من الأمل عن 

ال�سري يف جمراه:

ل اأريد منك �سيًئا.	 

دفنت  اخلما�سني،  رياح  مواجهة  يف  القطن  من  قطعة  به�سا�سة  �سوتها  خرج 
الثامنة  يف  طفل  وو�سع  بجل�ستها،  اتخذت  اجلنني  و�سع  ثانية،  �ساقيها  يف  راأ�سها 
يعباأ  اأن  دون  بيده  راأ�سها  يرفع  وهو  »يون�ض«  ر  فكَّ هكذا  اأفعالها،  بردود  اتخذت 

بنظرات ا�ستهجان رمقته بها، قال:

يجب اأن تاأكلي.	 

عجزت عن منع النهر من الفي�سان، انهالت العربات فوق وجهها حتفر اأخاديد 
فرتة  طوال  واحدة  مرة  يحدث  مل  باكية،  »يون�ض«  يراها  الأوىل  للمرة  ووديان، 
زواجهما اأن راأى غيوم عينيها تفي�ض بحملها، على الأقل يف ح�سوره.. رقَّ حلالها 
كما مل يفعل يوًما، لي�ض من اأجل دموعها، بل لعجزها عن التم�سك مبكا�سبها من 

حرب الكرامة التي بداأتها هي.

رفع قطعة من اخلبز بعدما غم�سها يف عد�ض هربت منه احلرارة، ثم قربها 
الرحمة،  تنا�سدها  ا�ست�سرختها  اأن معدتها  اإل  ثانية،  بالرف�ض  من ميناها، همت 
باإمكانها اأن ُتِعد اأف�سل من هذا احل�ساء وهي التي مل حُت�سن اإعداد الطعام يوًما، 
كاماًل يف  الطعام  على  اأجهزا  تدخل جوفها..  لقمة  بكل  ت�ستلذ  اجلوع جعلها  لكن 

دت الدقائق التالية ورف�ست اأن متنحهما فر�سة للحديث.  دقيقتني، مترَّ





متعبة، يائ�سة، حانقة، لكنها ترغب يف ن�سج حديث ق�سري بخيوط الِود، »يون�ض« 
الذي يتخذ من ال�سمت عقيدة ل يفهم حاجتها ورغبتها، يظن اأن ن�سف طعامه هو 

كل ما حتتاج اإليه.

�ساركتني طعامك، ومل تاأكل ما يكفيك.	 

خفية،  معاين  ر�سالة  كل  وراء  لكن  للتو،  فعله  مبا  تقر  ر�سالة  كلماتها  َحَوت 
انتظرت اأن يقراأها بتلهف؛ فلم يزد على اأن قال:

لي�ض اأمامي حل اآخر.	 

يا لك من �سهم كرمي!	 

توليه  نومها،  مو�سع  اإىل  عنه  مبتعدة  وانتف�ست  بقدمها،  رغبتها  فوق  خطت 
ظهرها.. �سرب هو كًفا بكف، زفر ب�سيق ثم قال:

ل �سيء ير�سيِك، األي�ض كذلك؟	 

اأجابته بنربات حادة دون اأن تلتفت اإليه:

اأ�سبَت.	 

»كلما تكررت املحاولت قلَّ اخلطاأ«

هذه القاعدة اأثبتت ف�سلها مع »حواء«، اأو لعلها ال�ستثناء الذي ل تخلو منه اأي 
م فوق راأ�سها كل �سيء. قاعدة؛ كلما حاولت بناء ج�سر بينهما تهدَّ

ل�ساعة اأخرى �سعرت بتقلبه يف مو�سع نومه، جافاه النوم، و�سج الأرق عابًثا يف 
راأ�سه، ل تزال توليه ظهرها حني قالت:

ملاذا تكرهني؟	 





اإذ خدعه ج�سدها ال�ساكن، ثم و�سى ال�سوؤال بعقلها  اأنها نامت منذ فرتة  ظن 
الذي تت�سارب فيه الأفكار، خلت جعبته من اجلواب، رغم ثقته من اأنه ميتلك عدة 

اإجابات منطقية، بدت كاأنها اختفت فجاأة من راأ�سه ل�سبب يجهله. 

ملاذا تكرهني؟	 

ا�ستجمع جهده للعثور على اجلواب املفقود، فت�ض يف دواخله وا�ستدعى �سل�سلة 
لأن  مفقود  اجلواب  اأن  اإىل  ينتبه  جعله  �سيء  ثمة  بهما،  مرت  اأحداث  من  طويلة 
�سياغة ال�سوؤال خاطئة، الأجوبة تخ�سى الأ�سئلة اخلاطئة فتهرب منها وترتك من 

خلفها فراًغا كبرًيا.

اأخطاأِت، اأنا ل اأكرهِك.	 

ملاذا اأنت غا�سب مني؟	 

غري  الأجوبة  عن  اآخر  �سيًئا  يعلم  كان  واإن  �سخيًفا،  املرة  هذه  ال�سوؤال  له  بدا 
خوفها من الأ�سئلة اخلاطئة، فهو كرهها لالأ�سئلة ال�سخيفة.

كان ال�سمت جواًبا كافًيا لإ�سكاتها، �سمتت »حواء«، و�سمت الأرق، و�سمت كل 
�سيء بينهما.
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ها الذنب، ملاذا وافقت على اأن ت�ساركه طعامه؟ يف ال�سباح ع�سَّ

اأن تبيت ليلتها جائعة لتوافق مبادئها.. عمل هو مثلما عملت لكنه  كان عليها 
ح�سد نتيجة تعبه طعاًما فلماذا ت�ساركه فيه؟ من مبادئ امل�ساواة التي تت�سدق بها 
م  ُيقوِّ اأن  اأن تقبل منه  اأنها مثله، ل تنق�ض عنه �سيًئا ول يزيد هو.. ما كان عليها 
الطرف  على  باإح�سانه  يجود  اأن  له  و�سمحت  بقوته،  ت  اأقرَّ اأخطاأت حني  عرثاتها، 
ُيق�سى عليه، ول  بل  ُيرحم اخلا�سر،  املعركة ل  �ساحات  املعادلة، يف  الأ�سعف من 





اإحدى زميالتها يف  لو راأتها  التنازل عن عقيدته، بل ميوت دونها..  َيقبل اخلا�سر 
جمعية »�سوارب املراأة العربية« لعنفتها ب�سدة.

اأوحى مطلع اليوم الثاين باأنه �سينتهي مثل �سابقه، هكذا ظنت حتى �سدر عن 
جهاز التنقيب الذي تت�سبث به منذ خم�ض �ساعات مت�سلة �سفارة طويلة، ذبذباتها 
اأ�سد مما �سمعت يف اليوم املا�سي، وعندئذ ا�ستخدمت الأَجنة واملطرقة لت�ستخرج 
كنزها ال�سغري من الأر�ض، قطعة حجارة بحجم كف اليد تتناثر بها ذرات الذهب، 
رحل طائر الياأ�ض ورفرف طائر الأمل فوق راأ�سها، كان الغريب قد رحل عنهما، فلم 

جتد �سوى »يون�ض« تتفاخر اأمامه بكنزها.

منحها ابت�سامة ما اإن راأتها حتى تذكرت كم افتقدتها، قال يثني عليها:

اأح�سنِت.	 

ب�سعادة  بل  ي�سعرها باحلرج،  ت�سمع مديح معلمها مل  ت�سرفها كطفلة �سغرية 
حقيقية تراودها للمرة الأوىل منذ زمن طويل، نزعت رداء التحفظ قائلة بلوؤم:

اإنها اأكرب مما ح�سلت اأنت عليه بالأم�ض.	 

بالفعل اإنها كذلك.	 

م�سح عن جبينه بطرف قمي�سه حبات عرق غزيرة، ثم ا�ستطرد:

اأنا مل اأعرث على �سيء اليوم، اأظن اأنني �ساأ�ستعيد هذه الليلة الطعام الذي 	 
منحتك اإياه بالأم�ض.

قالها ممازًحا، لكن كلماته جعلت ابت�سامتها تتال�سى ببطء، ت�ساأل نف�سها �سوؤاًل 
مل حترت كثرًيا يف اإجابته.. هل ت�ستطيع اأن تعامله مبعايري احلرب واأن ترتكه يبيت 
ليلته جائًعا؟ ل ت�ستطيع.. تعرف ذلك، اإذن هل ت�ساومه على اعرتافه بف�سلها مقابل 
اأن متنحه ق�سًما من طعامها؟ لكنه بالفعل اعرتف مبهارتها حني قال »اأح�سنِت«.. 
اأزعجها  اإليه..  اأن ي�ساومها على اعرتافها بحاجتها  و�ساركها طعامه بالأم�ض دون 





بهذه  �سوى  يعمل  لكن عقلها ل  ال�سغرية،  التفا�سيل  التفكري يف هذه  تكرث من  اأن 
معها  تتعاطى  ثم  مرة،  األف  وتكربها  التفا�سيل  تلتقط  التي  التل�سكوبية،  الطريقة 
�سدق  هل  النهائي..  فعلها  ردة  على  ت�ستقر  حتى  املختلفة،  الحتمالت  بع�سرات 
اأن  اإىل لعبة حرب يجب  اأنها حتول احلياة كلها  »يون�ض« حني �سرخ بوجهها قائاًل 

تخرج منها فائزة مهما خلَّفت وراءها من �سحايا؟

دون  بينهما  املنعقدة  بالهدنة  فح�سب  ال�ستمتاع  عن  عجزها  اأكرث  اأزعجها 
ا�سطرارها للتفكري يف كل الكلمات التي ُتقال، وتلك التي ل ُتقال.

قالت بجدية:

هذا ما اأنوي فعله، �سنقت�سم طعامي الليلة مثلما اقت�سمت اأنت طعامك معي 	 
بالأم�ض.

كنت اأمزح فح�سب.	 

لكن اأنا ل اأمزح.	 

تاألفه ينمو بداخلها، �سعور مل تختربه من قبل. ل يحبها،  ثمة بذرة ل�سعور مل 
تعرف ذلك، �سمعت هزمي رعدها مرات عديدة، ومل�ست برقها احلارق بيديها، ل 
املا�سية  الأيام  الذي زرعته  ال�سعور  لكن  ا ل حتبه،  اأي�سً ولعلها  يفعل،  ولن  يحبها، 

ب�سحراء قلبها اأجمل من اأن تف�سده بكرثة التفكري.

اأن الغريب قد عاد، لكن ال�سيارة التي  �سافح م�سامعهما حمرك �سيارة فظنا 
نحوه  اأقبال  كبري.  �سيخ  مقودها  خلف  يجل�ض  الغريب،  تخ�ض  ل  �سوبهما  توجهت 

ي�ستغيثان به ا�ستغاثة امللهوف، قال ال�سيخ:

من اأنتما، وماذا تفعالن يف ال�سحراء؟	 

 بكلمات مقت�سبة طلب منه »يون�ض« اأن يبعدهما عن هذا املكان، ثم اأ�ساف يف 
عجالة:





واملاأوى، 	  الطعام  مقابل  العمل  على  واأرغمنا  ا�ستعبدنا  اخليمة  �ساحب 
اأرجوك خذنا من هنا و�ساأدفع لك كل ما تريد.

مل يوِح وجه ال�سيخ مبا يجول يف معرتك اأفكاره، نا�سدته »حواء«:

اأرجوك انقذنا من هذا الرجل، اأرجوك.	 

انطلقت  للنجاة،  اإ�سارته مبثابة فر�سة  وكانت  �سيارته،  ال�سيخ نحو  لهما  اأ�سار 
ال�سيارة ت�سق الطريق بثالثتهم مبتعدة عن اخليمة والغريب.

الف�سول  اأكرث  بعدها  ليبداأ  النتهاء،  على  رحلتهما  من  طويل  ف�سل  اأو�سك 
غرائبية!
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فصل الخريف
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م نف�سه، ومل يزد. ال�سيخ »اإن�سان«.. هكذا قدَّ

اد باخلري، طيب الل�سان، �سخي  اأ�سمر الب�سرة، كثيف ال�سعر، موفور ال�سحة، جوَّ
النف�ض.

لديه وجه ب�سو�ض، من تلكم الوجوه التي مل تنجح الدنيا بعُد يف اأن تختمها بختم 
الالمبالة.. رجل خفيف احلركة، ُي�سارع يف ُمعرَتك املنايا، اأي عمره من ال�ستني 

اإىل ال�سبعني، قال ال�سيخ »اإن�سان« وهو يحكم قب�ستيه حول مقود �سيارته:

اأمر غريب اأن األتقي بغرباء تائهني هنا، هل فقدمتا الدليل اخلا�ض بكما؟	 

كاد »يون�ض« ي�ساأله وماذا يفعل �سيخ مثلك يف ال�سحراء! كل ما يخ�ساه اأن يكون 
ال�سيخ متورًطا يف نف�ض الأعمال التي يقوم بها الغريب الذي هرب من خيمته، وملا 
راأى اأن ال�سراحة هي اأق�سر الطرق بلوًغا للهدف، ق�ض عليه بداية رحلتهما من 

بطن الكهف، و�سوًل اإىل الغريب وخيمته، ثم ا�ستطرد:
راأيت الأدوات التي يخبئها، واحلجارة التي يجمعها ففهمُت طبيعة عمله، 	 

اإىل  واأعادنا  علينا  عرث  لكنه  الهرب  حاولنا  املكان،  هذا  يف  وجوده  و�سبب 
رنا للعمل عنده. خيمته و�سخَّ





ثبت ال�سيخ »اإن�سان« نظراته على الطريق، وكان رجاًل وقوًرا يزن كل كلمة وكل 
نظرة وكل انفعال، �ساأل »يون�ض« م�ستفهًما:

وملاذا وافقت على العمل عنده؟	 

وقع يف نف�ض »يون�ض« اأن ال�سيخ يعرف، لكنه اأراد �سماعها منه، فمنحه ما اأراد:

لأنني اإن مل اأفعل كان �سي�سلمنا اإىل حر�ض احلدود، األي�ض كذلك؟	 

هل ت�ساألني اأيها ال�ساب اأم تخربين؟	 

ل اإيّل اأنك تعرف اأنه ل بد اأن ي�سلمنا اإىل حر�ض احلدود 	  اأخربك، لكن ُخيِّ
واإل تورط معنا لأننا ل منلك ت�سريًحا لعبور هذه الأرا�سي.

اندفعت »حواء« ب�سيق فا�ض به �سدرها:

وملاذا مل تخربين بذلك يا »يون�ض«؟	 

ها اأنِت قد عرفت.	 

جتعد  مبطالبه،  اأبيه  كاهل  يثقل  حلوح  طفل  وكاأنها  مربر،  غري  بربود  قالها 
جبينها ب�سيق التقطته عينا ال�سيخ يف املراآة الأمامية؛ بادرهما ب�سوؤال اأده�سهما:

عالقتكما يف اأي ف�سل الآن؟	 

التفت »يون�ض« ليتبادل مع »حواء« نظرة احلائر، ثم قال:

مل اأفهم، ماذا تق�سد؟	 

قال ال�سيخ بغمو�ض اأيقظ ف�سولهما من رقاده:

وعوا�سفه 	  ورعده  بربقه  ال�ستاء  من  قادمان  اأنكما  بد  ل  فهمُت،  اأنا  لكن 
اأبًدا بطبيعة احلال،  العاتية، مل تتجاوزاه بعد، وقد ل تنجحان يف جتاوزه 
اإن ا�ستطعتما املرور ب�سالم من هذا الف�سل الع�سيب، فف�سل طويل  لكن 

من اخلريف ينتظركما الآن. 





مل يفهم »يون�ض« حرًفا واحًدا، وقع يف نف�سه اأن ال�سيخ بعقله م�ض من جنون، هل 
يكون كمثل الذي ي�ستجري من الرم�ساء بالنار؟

يروي  اأن  قاله لحًقا جنح يف  ما  لكن  ال�سيخ،  بكلمات  كثرًيا  »حواء«  مل حتفل 
ثمرات ف�سولها مباء غزير؛ فاأثمرت واأينعت.. انحنى ال�سيخ نحو املقود ليتطلع اإىل 

ذيول ال�سم�ض ثم قال:

وغزلت 	  ال�سم�ض  خيوط  تعاقدت  بزمن،  الزمن  وقبل  الأزل،  قدمي  يف 
وانتظرت  ال�سم�ض،  ب�سنيع  الأر�ض  اأعجبت  باهًرا،  ذهبًيا  ن�سيًجا 
اأجلها  من  تغزل  اأن  منها  طلبت  ثم  التايل،  اليوم  يف  �سروقها  بلهفة 
بطريقة  املرة  هذه  تعاقدت  الذهبية  ال�سم�ض  خيوط  لكن  اأخرى،  مرة 
ال�سابق،  اليوم  عن  خمتلف  ن�سيج  ذلك  عن  فنتج  جديدة،  اإبداعية 
خيوط  باأن  لُتفاجاأ  الثالث؛  اليوم  مطلع  ب�سغف  الأر�ض  انتظرت  وهكذا 
والثاين. الأول  اليوم  عن  اختالًفا  اأكرث  بطريقة  تعاقدت   ال�سم�ض 
ظلت ال�سم�ض تغزل كل يوم ن�سيًجا مبتكًرا ل ي�سبه اأًيا من نتاجها ال�سابق.. 
فرحت ال�سم�ض مبوهبتها التي اأهلتها لتكون �سيدة ال�سماء، واأ�سَمت نتاجها 
املغزول بـ »الكلمات«، وظلت كل يوم تغزل »كلمة« جديدة، والأر�ض ت�ساهدها 
من بعيد، حتى جاء يوم ماطر يف الزمن بعد الزمن، وت�ساقطت على الأر�ض 

كل »الكلمات«.

بينما كان  تع�سق حكايا اخليال،  التي  �سفتي »حواء«  ب�سمة �سغرية على  لحت 
اأنيابها، مل يكن  عقل »يون�ض« من�سرًفا اإىل احلقيقة التي ترتب�ض به، وتك�سر عن 

لديه البال الرائق ملعاقرة خيالت �سيخ م�سن.. ا�ستطرد ال�سيخ:

ا ن�سج الكلمات، فجاءت كلماته 	  اأي�سً لكن القمر غار من ال�سم�ض وقرر هو 
مو�سومة بالظالم، واأنتج الظلم والأمل والقهر والغ�سب والعذاب، ثم األقى 
بهم جميًعا فوق كاهل الأر�ض، ومنذ ذلك اليوم تعلمت الأر�ض اأن الغزل بعد 

الغ�سق ياأتي بالهالك.





ثم اأردف وقد اأ�سبحت قيادته اأكرث متهاًل وكاأنه يف نزهة لال�ستمتاع:

كل 	  كاملة  دورة  ال�سم�ض  تدور حول  اأن  وقررت  القمر،  الأر�ض من  غ�سبت 
عام؛ علها حت�سل على عدد اأكرب من الكلمات الذهبية، ُتعادل بها ما �سببته 
كلمات القمر من َظْلماء.. وهكذا ن�ساأت الف�سول الأربعة، وُحكمت الأر�ض 

باملرور بها مرة كل عام.

ات�سعت ابت�سامة »حواء«، ومتتمت:

حكاية جميلة.	 

تالقت عيناها بنظرات ال�سيخ يف املراآة، ثم قال بجدية اأو�سكت على ت�سديقها:

لي�ست جمرد حكاية.	 

�ساأل »يون�ض« بنفاد �سرب مل يخِفه:

وما العالقة بني ق�ستك عن ن�ساأة الف�سول الأربعة، و�سوؤالك عن الف�سل 	 
الذي متر به عالقتنا؟

عالقة وثيقة، فاأنتما مل ت�سمعا بعد بقية احلكاية.	 

حثته »حواء« ب�سغف طفويل:

اأكمل يا �سيخ، وماذا حدث بعد ذلك؟	 

الأر�ض كانت ُحبلى باحُلب، ومل تعرف بحملها اإل بعد عام كامل من دورانها 	 
بالف�سول  املحكومة  هي  وحدها  الأر�ض  ت�سبح  مل  لذلك  ال�سم�ض،  حول 

الأربعة، بل احُلب كذلك.

نبتت فوق ثغرها ابت�سامة اأكرث ات�ساًعا، ي�سافر خيالها اإىل حيث اأراد ال�سيخ، اأما 
»يون�ض« فتجاهل حكاية الف�سول الأربعة والأر�ض احُلبلى باحُلب؛ فقد نفد �سربه 

على معرفة معلومة هامة، �سُتعيد ترتيب كل ح�ساباته من جديد:





اأخربنا اأيها ال�سيخ، ما هو تاريخ اليوم؟	 

اأيام فح�سب،  بعدة  ال�سيخ«  لهما يف »كفر  ليلة  اآخر  يبعد عن  بتاريخ  اأخربهما 
اإذن ال�سعر الأبي�ض كان جمرد خدعة خبيثة.. كانت فرحتهما بجواب ال�سيخ كفرحة 

الأر�ض حني ا�ستقبلت اأوىل كلمات ال�سم�ض الذهبية.
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لوِمي.. تف�سلي يا ابنتي؟	  َف�سَّ

قي«  لوِمي«، وقع يف نف�سها اأنها كلمة بلغة اأهل »وادي الَعالَّ مل تفهم معنى »َف�سَّ
اإىل  الكلمة  يرتجم  ا�ستدراك  »تف�سلي«  اأن  راأت  ثم  عموًما،  »اأ�سون«  اأو  ا،  خ�سو�سً
اجلد  من  اأحبتها  كما  »ابنتي«،  منه  اأحبت  اإذ  ر�سا،  يف  قلبها  ا�ستكان  العربية، 
يفتح  اأن  قبل  قلقة  تبادل نظرات  »يون�ض«،  برفقة  ال�سيارة  ترجلت من  »�ُسلطان«.. 
لهما ال�سيخ »اإن�سان« بوابة خ�سبية كبرية مبفتاح اأخرجه من جيب جلبابه الأبي�ض. 

بادره »يون�ض« بال�سوؤال:

ما هذا املكان يا �سيخ »اإن�سان«؟	 

منجم يا ُبني، اأنا حار�ض هذا املنجم.	 

بخفة  ي�سري  كان  فاإنه  ال�سيخ  عمر  ِكرَب  رغم  خطواته،  تتبعا  ملحوظ  برتدد 
من  والقليل  وماء،  واآنية،  اأ�ِسرة،  ثالثة  بها  نظيفة،  غرفة  اإىل  اأخذهما  ال�سباب، 

املالب�ض، وكاأن ال�سيخ مي�سي لياليه يف هذا املكان، اأكد ال�سيخ هذا الظن بقوله:

اأعوام، العمل متوقف يف املنجم منذ 	  اأحر�ض هذا املنجم وحدي منذ �ستة 
اأن  باأمل  يت�سبثون  قي«  الَعالَّ »وادي  قرية  اأبناء  يزال  ل  لكن  طويل،  زمن 
ُي�ستاأَنف العمل يف املنجم، ويتخذ منهم امل�سوؤولون اأيادي عاملة بعد تفعيل 
قانون التعدين الذي اأ�سبح يف طي الن�سيان.. هيا ل تقفا عندكما تبدوان 

�سديدي الهزال، �ساأح�سر لكما طعاًما لذيًذا �سنعته بيدي.





ت�سرخ  كانت  التي  الأر�ض  �سروط،  دون  �سيء  اأي  للتهام  ا�ستعداد  على  كانا 
الذي  »يون�ض«  و  ي�سيبها،  تعباأ مبا  تعد  الطعام مل  يطالها ف�سالت  »حواء« عندما 
كان ينفعل عند غياب زجاجة املياه الباردة فوق الطاولة كطق�ض مقد�ض من طقو�سه 

للمائدة، مل يعد يعباأ باأي حرارة تكون املياه التي ي�سربها.

ما كان يعكر عليهما حلظات جتمعهما على وجبة طعام يف املا�سي، بدا لهما 
تاأخرت  مت�سخ  قمي�ض  ب�سبب  يغ�سب  هو  يعد  مل  جًدا..  وزائًفا  جًدا،  �سخيًفا  الآن 
الآن ل ميلك �سوى قمي�ض واحد يطوق ج�سده وهو يف  اإنه  اإذ  »حواء« يف تنظيفه، 
اأ�سد حالته �سوًءا، ومل تعد هي تتذمر ب�سبب غر�ض ن�سيه عند عودته اإىل املنزل، اإذ 
مل تعد الأغرا�ض ذات اأهمية، فقط مكان اآمن للنوم، ماء نظيف، ك�سرة خبز وقليل 
من املرق هو كل مبتغاها الآن، التفا�سيل التي كانا يقفان عندها من قبل بدت لهما 

الآن �ساذجة للغاية.

احلياة التي حتمل تفا�سيل كثرية ي�سهل تعكري �سفوها، اأما احلياة �سبه البدائية 
اإذن  هذه  اأقل..  وتذمًرا  اأقل،  ورغبات  اأقل،  تفا�سيل  حتمل  الآن،  يعي�سانها  التي 

�سريبة احلياة املتح�سرة.

احلمد هلل، اأظن اأن هذا ال�سيخ �سي�ساعدنا لنعود اإىل »كفر ال�سيخ«، اكتفيُت 	 
من هذا العبث، لدي اأعمال كثرية تنتظرين.

مل  لكنه  بامل�سنع،  عمله  يف  بال�سعادة  يوًما  ي�سعر  مل  الذي  وهو  »يون�ض«  قالها 
التفت  حقيقي.  رجل  هذا  يفعل  ل  م�سوؤولياته،  عن  يتخلى  الذي  بالرجل  قط  يكن 
اإليها فاآن�ض منها نفوًرا جهل مبَعَثه، كانت »حواء« �ساردة تعبث يف �سندوق الإرث، 
اإرث نف�سي ثقيل من امل�ساعر ال�سلبية جعلها ت�سيق بـ»يون�ض« بعدما فارقهما ال�سيخ 
موقف  اأي  عن  الطرف  ذاكرتها  تغ�ض  ل  باملنجم،  اليومية  جولته  ملتابعة  »اإن�سان« 
عا�سته، ت�ستعيد كل حدث يف عقلها من البداية اإىل النهاية، ثم تكرره من جديد، 
�سريط  كاأن  النف�سية،  وي�ستنزف طاقتها  قلبها،  ويجهد  اأوقاتها،  يف�سد  ذلك  �سار 
كيف  حتى  تعرف  ل  منه،  الهرب  على  تقوى  ل  توقف،  دون  نف�سه  يكرر  التاريخ 





باإمكانها اأن متزق �سريًطا �سينمائًيا تتعرث عنده با�ستمرار، اأدمن عقلها ا�سرتجاعه 
مرة بعد مرة، يبداأ باأبيها، وينتهي بـ »يون�ض«، هل �سي�ستمر ذلك اإىل الأبد؟

فيَم اأنِت �ساردة؟	 

عدة  �سوى  بينهما  يفرق  ل  الآن  بجوارها  يجل�ض  اأجابت؟  اإن  �سيفهم  هل 
لن  الأميال،  اآلف  بع�ٍض  عن  بع�سهما  بعيدان  هما  احلقيقة  يف  لكن  �سنتيمرتات، 

يفهم جروحها الغائرة، ولن ت�ستطيع هي اأن ت�سرح، فال لغة م�سرتكة جتمعهما.

قذف هذا ب�سوؤال وجودي اإىل راأ�سها: من هو الطرف الذي يقع على عاتقيه بذل 
الوقت واجلهد لتعلم لغة الطرف الآخر، هي اأم هو؟

مل يخربوها عن ذلك حني األب�سوها ف�ستان الزفاف، وعلَّموها حقوق الأزواج.. 
بيت  اأعتاب  عوه على  وودَّ ُعر�ض،  بدلة  اأهدوه  اأحد عن ذلك حني  معه  يتحدث  ومل 

الزوجية!
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جل�سة حول نار اأوقدها ال�سيخ »اإن�سان« فوق الرمال، َتهلل وجه النار وهي متزق 
احلطب  واأذاقت  بردها،  الرياح  �سلبت  الثالثة،  مريديها  بلهفة  لرتمق  الظالم 

باأ�سها، ثم عكفت تن�ست اإىل حديث ثالثتهم، وُت�سمعهم من ه�سي�سها َترْتا.

قال ال�سيخ:

ركما للعمل عنده.. عجيب، 	  اإذن امتنع عن البوح با�سمه وبتاريخ اليوم، و�سخَّ
ملاذا يفعل ذلك؟

هل تعرفه؟	 

من يكون؟	 





جواب  بلهفة  انتظرا  �سياغتهما،  اختلفت  واإن  ذاته  املعنى  يحمالن  �سوؤالن 
على  جتراأ  من  نف�سه  هو  يكون  قد  اأو  خاطفهما،  يعرف  الغريب  اأن  يثقان  ال�سيخ، 
اإح�سارهما اإىل هذا املكان املوح�ض، لكن ملاذا؟ هذا ما يبحثان عنه الآن يف جعبة 

ال�سيخ »اإن�سان«.

األقم ال�سيخ فم النار بقطعة خ�سب اأخذت تلوكها بتلذذ، ثم قال:

ابني.	  لعله اأحد الرَتَّ

عال وجهيهما اإ�سارة ا�ستفهام كبرية، قراأها ال�سيخ واأجاب عليها يف احلال:

التي حتتوي على ذرات 	  باملناطق  املوجود  الركاز،  ابون يجمعون تراب  الرَتَّ
قي«، ثم يبيعونه باأبخ�ض الأثمان ملن ي�ستخل�ض  الذهب هنا يف »وادي الَعالَّ
منه الذهب، اأو يتم تهريبه اإىل بالد اأخرى لي�ساف على اإنتاجها من الذهب.

بادره »يون�ض« بقوله:

وما ق�سة التنقيب عن الذهب هنا؟	 

الق�سة يا ُبني تبداأ وتنتهي بف�سل الدولة يف احتواء كنوزها، وو�سع املنظومة 	 
»وادي  يف  هنا  الع�سوائي  التنقيب  املنقبون،  عليها  ي�سري  التي  ال�سحيحة 
قي« قنبلة تو�سك اأن تنفجر يف وجوه اجلميع، ذرات الذهب موجودة يف  الَعالَّ
املنطقة الر�سوبية من الأر�ض، والأجهزة التي ي�ستخدمها املنقبون �سطحية 
ول تك�سف �سوى عن �ستني اأو �سبعني �سنتيمرًتا من ال�سطح، ل يدركون اأنهم 
يف  اخلام  الذهب  اإىل  الو�سول  خريطة  مي�سحون  هذا  الع�سوائي  بعملهم 

اأعماق الأر�ض.

ثم ا�ستطرد بانفعال اأيقظه اهتمام حقيقي:

الذهب 	  املنقبون عن  ي�ستخدمها  التي  البدائية  الآليات  اأن  الأكرب  امل�سيبة 
بع�سها مواد �سامة، قد تت�سرب اإىل الرتبة ومنها اإىل املياه اجلوفية، ولأنها 





ب لي�سرب من نف�ض املاء الذي  مناطق �سبه معدومة اخلدمات �سيعود املَُنقِّ
�سممه! هذا غري اأنه قد ي�ستن�سق مواد �سامة اأثناء عمله يف ا�ستخراج الذهب 
من ال�سخور، فالذهب امل�ستخرج من الأر�ض يكون خملوًطا ببع�ض املعادن 
الأخرى، ويكون الذهب نف�سه على هيئة م�سحوق، بعد الدق عليه وغربلته 
الذهب  فيتجمع  ال�سيانيد..  اأو  الزئبق  ب  املُنقِّ عليه  ب  وي�سُ باملاء،  ُيغ�سل 
الذهب،  ويرت�سب  الزئبق  يطري  النار حتى  ُيحرق يف  ثم  بع�ض،  مع  بع�سه 
وهذه عملية خطرة جًدا مع كرثة تكرارها، فالزئبق يف هذه املرحلة يكون 
ب، وبع�سه يت�سرب اإىل املياه اجلوفية ويوؤثر على اآبار  بخاًرا ي�ستن�سقه املُنقِّ

ال�سرب.

املنقبني  عن  حديثه  »اإن�سان«  ال�سيخ  قطع  وجهيهما؛  اأمارات  الوجوم  تراأَّ�ض 
والذهب ليو�سيهما بال�سرب من اجَلَبَنة التي �سيعكف على اإعدادها، قام واأح�سر 
من غرفته باملنجم حبوًبا خ�سراء، ثم و�سعها يف اإناء �سغري وحم�سها فوق النار 
ا مطرقة لطحن احلبوب واأوكل بهذه املهمة اإىل  خلم�ض ع�سرة دقيقة، اأح�سر اأي�سً
اإىل  الكثري  النريان وهي تهب من حرارتها  راقبت »حواء«  ب�سغف،  »يون�ض«، فعلها 
الكنكة املمتلئة باملاء املخلوط باحلبوب املطحونة، ترك لها ال�سيخ مهمة �سبها يف 
ثالثة اأكواب �سغرية، وكانت اأطيب قهوة تذوقتها يف حياتها، هكذا اأخربت ال�سيخ 

فقال مبت�سًما:

اإنها كذلك بالفعل.	 

برتقب،  اإليها  تنظر  متوح�سة  وجوًها  اخليال  بعني  راأت  حولها،  »حواء«  تلفتت 
م�سترتة ب�ستائر الظالم، القمر غائب عن عيونها هذه الليلة، اختلطت خيوط النار 
الذهبية بالُظلمة؛ فر�سمت الرياح األف وجه مرعب من حولها، بادرت ال�سيخ لرتغم 

عقلها على جتاهل خماوفها:

ملاذا اخرتت هذا العمل املرهق و�سط ال�سحراء؟	 





حل�سور  �سغف،  يف  يراقبهم  بينهم  وجل�ض  النار،  بجوار  رحاله  ال�سمت  ترك 
ال�سمت قوة عاتية اأجلمت ل�سان ثالثتهم، حتى قطع ال�سيخ دابر ال�سمت بقوله:

هل تعرفني يا ابنتي ما الفرق بني �سمك مو�سى و�سمك اأبو �سيف؟	 

هزت راأ�سها جهاًل يف حرج، بادره »يون�ض«:

بالتاأكيد ل تعرف، »حواء« جتهل كل �سيء عن البحار وما ي�سكنها.	 

معناها،  وترجمت  وتفح�ستها  التقطتها  »يون�ض«،  نظرة خاطفة يف عني  ملحت 
ل بد اأنه ي�سخر من جهلها، وكاأنها يجب اأن تعرف كل �سيء يعرفه، واإل و�ِسَمت بـ 
نعتها ذات �سجار، كرهت نظرته، وكرهت وجوده بجوارها يف  »ناق�سة عقل« كما 
ليل خميف، وكرهت النار التي اأ�سعلها ال�سيخ يف املنت�سف، وا�سطرارها لأن تقرب 
منها كفيها كل حني لت�سرق منها بع�ض الدفء، اقرتبت منها مرتني اأكرث مما ينبغي 
احرتا�ض  بغري  الدفء  على  للح�سول  منه  تقرتب  كالنار،  متاًما  »يون�ض«  فتاأملت.. 

فتحرتق.

قال ال�سيخ »اإن�سان«:

الأول يرقد يف القاع �ساكًنا، واأحياًنا يغطي ج�سده بالرمال والطني ول يربز 	 
منه �سوى العينني، يراقب بهما كل �سيء، ول ي�ستطيع اأن يوؤثر يف �سيء، اأما 
الثاين فيملك �سالًحا حاًدا، طعناته األيمة نافذة، يدافع بها عن نف�سه وعن 

م�ساحته اخلا�سة.

ثم ا�ستطرد بعد ثواٍن من ال�سمت:

ل اأحب اأبًدا اأن اأكون �سمكة مو�سى، واأف�سل اأن اأعي�ض واأموت حاماًل �سيف 	 
على  يفنى  ل  كنز  اأر�سنا  واأر�سي..  نف�سي  عن  الباطل  به  اأدفع  احلق، 
الإنفاق، لذلك فالعابثون بها ُكرث، عرو�ض م�ستهاة اختارت عري�سها، فحقد 
بني غري  جميع الرجال؛ وهبُت حياتي حلمايتها وحرا�ستها.. اأبحث عن املُنقِّ
ال�سرعيني املت�سللني اإىل اأر�ض بالدي من حدودها اجلنوبية، واأر�سد حر�ض 

احلدود اإليهم.





ظ عليهما ال�سيخ يف املنجم لي�سلمهما اإىل حر�ض  اأطلَّ اخلوف براأ�سه، هل يتحفَّ
اأنهما  اأ�سواأ �سيناريو، لن ي�سدق اأحد  اإن حدث ذلك ف�ستحمل نهايتهما  احلدود؟! 
جلًيا،  كان  اخلوف  ح�سور  اأن  يبدو  وعي!  وبغري  رغبة،  بغري  املكان  هذا  اإىل  اأتيا 

لدرجة اأن يلتقطه حد�ض ال�سيخ، ثم يوؤكد ظنونهما بقوله:

عند 	  بكما  التقيت  عندما  اأمركما  يف  ارتبت  لقد  معكما  �سريًحا  ولأكون 
اخليمة.. لكن خربة حياتية بُعمر �سعري الأبي�ض جعلتني اأميل اإىل ت�سديق 

اأنكما يف ورطة، رغم اأن حكايتكما عجيبة قد ل ي�سدقها اأحد.

ثم رفع حاجبيه حمذًرا بجدية بالغة:

بني عن الذهب املتجاوزين لكل القوانني 	  اأنكما من املُنقِّ اإن ات�سح يل  لكن 
والأعراف �ساأدفع بكما اإىل نقطة حر�ض احلدود بنف�سي.

رغم التحذير املخيف فاإنهما اطمئنا لأن ال�سدق يثقل كفتهما.
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اأخربتنا يا �سيخ اأن بالقرب من هنا قرية حتمل ا�سم الوادي، فهل اأنت من 	 
قي«؟ قرية »وادي الَعالَّ

اٍء، وكاأنه ينتمي اإىل عامل خيايل فوق  وهب اهلل ال�سيَخ �سوًتا رخيًما، واأ�سلوَب حكَّ
الأكوان، ميّر على الدنيا كل ب�سع �سنني عجاف؛ ي�سقي اأبناءها من نبع احلكايات، 
اتخذت »حواء« من ذراعيها م�سنًدا لذقنها، ونظرت اإليه تروي ظماأها من حكاية 

خلبت لبها، و�سرقت من عينيها النوم، اأجاب ال�سيخ �سوؤال »حواء« با�سًما:

ل يا ابنتي، اأنا من النوبة، هل ذهبِت اإليها من قبل؟	 

راأ�سها  ت  اإذن! هزَّ بالنوبية  لوِمي«،  »َف�سَّ ال�سباح  التي قالها يف  الكلمة  تذكرت 
نفًيا، اأردف ال�سيخ با�سًما:





اأر�ض 	  باأنه  معروف  واملكان  »َنْب«،  ا�سمه  النوبية  اللغة  يف  ابنتي  يا  الذهب 
النوبة  بالنوبة..  �ُسمي  لذلك  املناجم،  من  العديد  على  لحتوائه  الذهب 
اإن تخطي فوقها  الألباب، ما  ا �ساحرة تخلب  اأر�سً ابنتي كانت  يا  القدمية 
حتى ت�ساورك هيبة، وتدركك حرية، وتنقادين اإىل �سحرها طواعية، �سحر 
يبقى لالأبد، ويدوم على الأمد، اأر�سنا حية، ت�سعر بال�سائرين عليها، ُتقرب 
اأما املطرودون من رحمتها، فت�سيق  اإليهم وُتقبل عليهم،  املحبني، ت�سغي 

. بهم، وتتكرب عليهم وتتجربَّ

ثم ا�ستطرد وهو يغرف من نبع احلنني:

�ساأروي لكما حكاية اأبي الذي اأغرقه احلب، ورغم ذلك علمني قيمة احلب.	 

اأطَعم »يون�ض« ف�سوله بالإن�سات اإىل ال�سيخ، يجذبه حديثه كما تنجذب رفات 
اأر�سه  عن  النوم  طائر  فرفرف  قوي؛  مغناطي�ض  اإىل  الإرادة  منزوعة  احلديد 

مهاجًرا. ا�ستطرد ال�سيخ وهو ينظر اإىل نار ُتلهمه بقية احلكاية، وُكل حكاية:

طواحني الزمن تفعل بنا الأعاجيب، ورغم ذلك نتحمل كل ما تاأتي به لأن 	 
به  تاأتي  ما  ي�ستطيع مواجهة كل  الإميان  وفناءنا، ووحده  وقوفها موتنا  يف 
الطاحونة.. كان اأبي يف ُعمر زهور الربية، رجل يلقي الزمن بامل�ستقبل اأمام 
قدميه، لديه ابن واحد �سغري يبني معه امل�ستقبل لبنة لبنة، بعد اأن اأ�ساب 
اأ�سول  علَّمني  والأخري،  الأول  اأنا  فكنت  الإجناب،  عن  اأقعدها  داء  اأمي 

ال�سيد والزراعة والتجارة، واأنا بعد مل اأبلغ الثانية ع�سرة! 

كل  اأجداده..  واأر�ض  اأر�سه  ليكون خليفته يف  الوحيد  ابنه  يعد  رجاًل  اأبي  كان 
اأبي  اأحالم  تكن  مل  ورحل،  هناك  ن�سيهم  الزمن  وكاأن  هادئة  بوترية  ي�سري  �سيء 
اأبناء اجلريان  مع  ابنها  وهي جتمع  اأمي  اأحاديث  كب�ساطة  ب�سيطة  كانت  ع�سرية، 

حول �سفة النيل يف ليايل اخلريف، وتق�ض عليهم قدمي احلكايات.





اَءة البلدة رغم �سغر عمرها، حباها اهلل خياًل خ�سًبا �سرق عقول  كانت اأمي حكَّ
اأطفالهن  الن�ساء  اأ�سرى حلكايات اخلالة »�ِست احُل�سن«، تعاقب  واأم�سوا  ال�سغار، 
اأق�ساه من عقاب  اليوم حكايات »�ست احُل�سن«، وما  بـ»لن ت�سمعوا  اأخطاأوا  اإذا ما 
باأحداث  اأبي  يتنباأ  معلوم،  بقدر  ي�سري  كان  �سيء  كل  ال�سغار..  نفو�ض  على  يتنزل 

الغد، ل علًما بالغيب، بل لأن احلياة كانت ثابتة وكاأنها اأبدية ل تنتهي.

رته ظلمات كاحلة، َو�سادته رياح عا�سفة؛ فتوقفت طاحونة  حتى جاء يوم ت�َسوَّ
الزمن عن العمل.

ا�ستبد بـ »حواء« ف�سول كبري؛ فاأرهفت اأ�سماعها ل�سوت ال�سيخ وكاأنه ال�سوت 
الوحيد املتبقي على ظهر الأر�ض بعد فناء كل الأ�سوات.. بادر »يون�ض« بال�سوؤال:

ماذا تق�سد يا �سيخ »اإن�سان«، ماذا حدث؟	 

اأنقد ال�سيخ يد النار قطعة خ�سبية اأخرى اأكرب من �سالفتها، مقابل خدماتها من 
فتها النار بحبور، ثم قال  احلرارة وال�سوء واإلهام يكفي ل�سرد حكايات الأجداد، تلقَّ

ب�سوت يغ�ساه ال�سباب:

اأ�سوات 	  على  ا�ستيقظنا  و�ستني،  وثالثة  وت�سعمائة  األف  عام  يف  ذلك  كان 
التفجري، دمار، وخراب، وهالك كانوا يف انتظار قريتنا، والقرى املجاورة 
ال�سد  بناء  بعد  النيل  مياه  اأغرقتها  نوبية  قرية  واأربعون  اأربعة  لقريتنا.. 

العايل.. 

كان بناء ال�سد العايل فتًحا على بالدنا، لكن النوبة �سريان م�سر دفع اأهلها من 
اأجله اأثقل الأثمان، اأربع رحالت من التهجري، اآخرها يف عام ثالثة و�ستني، رف�ض 
جتلينا  كانت  التي  ال�سرطة  من  هرب  اأجداده،  عن  ورثه  الذي  البيت  مغادرة  اأبي 
عن اأرا�سينا، وتدفعنا �سوب وحدات النقل النهري املعدة لنقلنا، والتي تتوقف عند 
كل قرية على �سفة النيل وتطلق �سافرة بدء عملية التهجري، كانت تلك ال�سافرة 

كاأ�سوات القنابل يف اآذاننا اآنذاك.





اأن يرتك الرتاب الذي احت�سن  اأبي بالزرع والنيل والطمي.. رف�ض  ا�ستع�سم 
رفات اأمواته.. كانت هناك ق�سة حب عنيفة، ووفاء اأبدي ُن�سجت منذ اآلف ال�سنوات 

بني النوبي واأر�سه، ومل يكن التهجري ليق�سي على ذرة واحدة من هذا احلب.

اجلميع ي�سرخ به:

 ارحل معنا، الطوفان قادم.	 

نظر اأبي باأعني رقراقة اإىل مياه النيل التي لطاملا بثها جنواه، و�ساركها اأفراحه، 
وغمر بها اأتراحه، ل ي�سدق اأنها �ستثور �سده الآن، لن تقدر املياه على اإيذائه، هل 

يوؤذي املحبوب حبيبه؟

رف�ض مغادرة البيت مع اجلميع، ترجته اأمي وا�ستحلفته باحلي الذي ل ميوت؛ 
اإىل  اأخرى  وعاد مرة  الطريق  لكنه غافلهم يف  املهاجرين،  باقي  ومع  فخرج معها 
ك ب�سجرة دوم زرعها اأجداده يف باحته، ي�سمونها ال�سجرة التي ل ياأكل  البيت، مت�سَّ
يزرعون  الأجداد  كان  ثمرها،  لتطرح  طويلة  اأعواًما  حتتاج  لأنها  غار�سها،  منها 
املوت  ويح�سدها  تن�سج  الأرواح  اأن  يعلمون  حل�ساد،  موعًدا  ينتظرون  ول  الدوم 
اأ�سرع من الوقت الذي ي�ستغرقه ثمر الدوم يف الن�سج فوق الأ�سجار، يزرع الأجداد 

�سجر الدوم لياأكل منه الأحفاد.

ب منها �سفتيه وقبلها،  مت�سك اأبي ب�ساق �سجرة ورثها، وبذراعيه احت�سنها، قرَّ
ماء عيونه ينهمر بقوة، ومياه النيل تفور بقوة، ت�سبثت اأمي بابنها الوحيد، ترى اأبي 
بعني اخليال وتبكيه بعني القلب، اأظن حتى يومنا هذا اأنها بقيت معي فقط لتنقذ 
حياتي ل حياتها، واإل لعانقت �سجرة الدوم حيث احت�سنها اأبي، ولذهبت هناك معه 

حيث مرياث الأجداد، غمر النيل الرجل الذي اأحبه.. والتقى املاءان!

القدمية،  النوبة  غرقت  وح�سرات،  اآلم  عيونهم  ويف  الوراء،  اإىل  النا�ض  نظر 
له  يعد  املدار�ض مل  التالميذ يف  ويدر�سه  الكتب،  النا�ض عنه يف  يقراأ  الذي  املكان 

وجود، ُدفن حتت بحرية ال�سد العايل.





توقف ال�سيخ قلياًل ثم ا�ستطرد:

وعدوهم بجنة فوق الأر�ض، �ستعو�سهم ما اأ�ساب اأر�سهم واإرثهم وتراثهم، 	 
وبعد  ا�ستحياء،  على  براأ�سها  تطل  الأمل  من  وف�سحة  قراهم،  من  ُهجروا 
مل  املوعودة  اجلنة  اأن  وجدوا  والتعب؛  والعرق  ال�سري  من  طوال  �ساعات 
تكن �سوى �سحراء كئيبة بور يف ح�سن اجلبل، بغري األوان، اختفى الأزرق 
والأخ�سر متاًما عن الأر�ض، واأ�سبح الأ�سفر هو اللون الوحيد املتبقي من 
ول  اإرث  بال  قاحلة  �سحراء  وُزرعوا يف  من جذورهم  اقُتلعوا  قزح..  قو�ض 

تراث، بيئة طاردة معدومة اخلدمات.

اأر�ض ل ُتنِتج، واإذا اأنتَجت ل تكفي!

اجلنة املوعودة كانت وادي جهنم دون النيل، اأر�ض َطْفلة، ما اإن ت�سم املاء حتى 
»ن�سر  ا�سم  �ستحمل  اجلديدة  اأر�سهم  اأن  اأخربوهم  البنيان،  فوقها  من  يت�سدع 
م اإىل قرى بنف�ض اأ�سماء القرى يف النوبة الغارقة، وكاأن هذا كاٍف  النوبة« و�سُتق�سَّ
ليعدوها بدياًل لأر�سهم! كرهوا ال�سم اجلديد واملكان اجلديد وال�سماء التي تظلله، 
بهم  توقفت  الأيام،  ومذاق  الهواء،  رائحة  ال�سحاب،  لون  خمتلًفا،  �سيء  كل  كان 
اأ�سابته جلطة قاتلة، والطبيب  ال�سريان  الزمن هناك يف وادي اجلحيم،  طاحونة 

غارق يف �ُسبات عميق.

اق وهو يختم حديثه قائاًل: ملعت عيناه بع�سل برَّ

ظلت اأمي »�ست احُل�سن« حتى مماتها، ل تق�ض على اأطفال اجلريان �سوى 	 
واأر�ض  اد،  �سيَّ كان  اأبنائه  لأرواح  فا�ض،  ونيل  الدوم،  و�سجرة  اأبي  حكاية 

تخلو من رفات الأجداد.

احرتم ال�سمت حكاية ال�سيخ؛ فاأ�سدر حكمه بالطاعة له والولء، دقائق طويلة 
مرت ل ُي�سمع فيها �سوى اأنفا�ض النريان.





وجد »يون�ض« نف�سه يف حكاية ال�سيخ، وكاأنه اأحد اأبطالها، بل وكاأنه بطلها الوحيد، 
للتقدي�ض،  اأقرب  ع�سق  »الرُبل�ض«،  بحرية  ع�سق  وهو رجل  النيل،  ع�سق  ذاك رجل 
ا، ليته فعل مثل بطل احلكاية وا�ستم�سك بقاربه  وكالهما حرمتهما احلياة مما اأحبَّ
اخل�سبي ال�سغري حتى املوت، مثلما اعت�سم بطل احلكاية ب�سجرة الدوم، لكنه مل 

ي�ستطع اأن يفعل، كان يف موت اأبيه ال�سربة القا�سية التي اأنق�ست ظهره.

�ساألت »حواء« ب�سوت �سجي و�سى بتاأثرها:

قلت اأن والدك علَّمك ال�سيد والزراعة والتجارة.. اإذن يف اأيهم ترى نف�سك 	 
يا �سيخ »اإن�سان«؟

اد!	  ال�سيَّ

بادرها »يون�ض« باجلواب؛ فابت�سم ال�سيخ حتى بدت نواجذه.
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ال�سيخ،  حجرة  يف  �سغري  فرا�ض  فوق  عميق  نوم  يف  »يون�ض«  ي�ستغرق  اأن  كاد 
اأن ا�سمه »العنجريب«، �سرير نوبي قدمي ُي�سنع من جذوع ال�سجر، لكنه  اأخربهم 
انتبه اإىل تف�سيلة �سغرية طفقت تلح على راأ�سه كذبابة لزجة، احلجرة حتوي ثالثة 

ة، ل �سريًرا واحًدا! اأ�ِسرَّ

اأمل يقل ال�سيخ »اإن�سان« اأنه يحر�ض املنجم وحده، ملن الفرا�سان الآخران اإذن؟

�سحق بكفه ذبابة الأفكار التي حتول بينه وبني عامل الأحالم، ووعد نف�سه اأن 
يبحث يف هذا الأمر يف ال�سباح.

و�سعت »حواء« �ستاًرا حائاًل بني فرا�سها وفرا�ض الرجلني، بعدما اأف�سحا لل�سيخ 
عن طبيعة عالقة جتمعهما، ل يزال �سوت ال�سيخ حا�سًرا يف راأ�سها وهو يقول:

احلب يبداأ دوًما بف�سل الربيع، ربيع البدايات، واإذا مات مبباركة الطرفني 	 
يبداأ عندها ربيع النهايات! وبهجة الربيع زائفة كلوؤلوؤة مل تخرج من رحم 

حمارة.

اأخرى،  تلو  مرة  وحكايته  الأخرى،  تلو  واحدة  كلماته  تفا�سيل  ت�ستعيد  اأخذت   
حتى جنح النوم يف ال�سغط على ِزر اإيقاف ال�سريط ال�سينمائي.
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لها  م  ت بها عيًنا، قدَّ ال�سباح وعوًدا كثرية �سدقتها »حواء«، وقرَّ �ساقت رياح 
امل�سرية  النوبية  باللغة  ا�سمه  اأن  واأخربها  البلدي،  اخلبز  رقائق  »اإن�سان«  ال�سيخ 

ة«، ثم تبع ذلك بقوله: »ال�سدَّ

اأما باللغة النوبية ال�سودانية فُي�سمى »الِك�سرة«.	 

�ساألت ال�سيخ بف�سول عن الفرق بني اللغة النوبية امل�سرية، واأختها ال�سودانية، 
قال ال�سيخ:

وفاديجة، 	  كنوز،  اأ�سول:  ثالثة  اإىل  ينق�سمون  م�سر  جنوب  يف  النوبيون 
وعرب.. اأما يف �سمال ال�سودان فهم دناقلة، وحم�ض، و�سكوت، وحلفاويني.. 
"ماتوكي"  اإىل  النوبية  اللغة  تق�سيم  ُبنيتي  يا  ال�سائعة  الأخطاء  ومن 
املاتوكي  لأن  و"اأو�سكر"..  "نوبني"  اإىل  م  ُتق�سَّ اأن  وال�سحيح  و"فاديجة".. 
والفاديجة اأ�سماء لبع�ض فئات املجتمع النوبي، ولي�ست اأ�سماء للغة نف�سها.. 
وال�سكوت  واحللفاويون  الفاديجة  بها  يتحدث  التي  اللغة  فهي  "نوبني"  اأما 

واملح�ض.. و"اأو�سكر" هي اللغة التي يتحدث بها املاتوكية والدناقلة.

م العنجريب جل�سده  اقرتب النهار من الظهرية ومل ي�ستيقظ »يون�ض« بعد، قدَّ
اأثناء  ال�سيخ  »حواء« فر�سة مالزمة  لـ  اأتاح ذلك  البيولوجية.  �ساعته  اأربكت  راحة 
تفقده للمنجم، زادت رقعة احلديث بينهما لت�سمل حياتها اخلا�سة، �ساألها باأ�سلوب 
مبا�سر عن �سبب انف�سالهما، رغم املرارة التي �سعدت من اأح�سائها اإىل جوفها، 
فاإنها وجدت يف نف�سها املقدرة على احلديث، قالت وهي مترر اأ�سابع كفها الأمين 
على اجلدار ال�سخري اأثناء �سريها بجوار ال�سيخ، كما كانت تفعل يف املرات القليلة 

التي �سارت فيها بجوار اأبيها يف الطرقات:

كان قراًرا م�سرتًكا.	 

عام واحد ل يبدو يل وقًتا كافًيا لقرار كهذا، اإل اإن كان يف الرجل �سفات 	 
الدياثة، اأو يف املراأة �سفات اخل�سة، ورغم معرفتي بكما التي ل تتعدى ب�سع 

�ساعات، فاإنني مل اأر يف اأيكما ملمًحا من هذه الرذائل.





هو رجل غام�ض يعي�ض يف ظلمات كهف مهجور، ويراين امراأة حتتاج اإىل 	 
دليل اإر�سادي للتعامل معها.. هذا �سبب كاٍف ل�ستحالة الع�سرة بيننا، األي�ض 

كذلك؟
اأرباب 	  يتعاطاها  مفردات  ال�سعراء، هذه  وتنظري  الأدباء،  دعِك من كالم 

اأن  احلقيقة  لكن  واخليالت..  العواطف  واإثارة  الوجدان،  ملداعبة  القلم 
اأن  ل الرجل غام�ض، ول املراأة �سندوق ُمغلق من الأ�سرار، كل ما هنالك 
اأحدهما يتكا�سل عن بذل اجلهد يف فهم الآخر، وتلبية احتياجاته النف�سية، 

هذا كل �سيء!
اأعجبت »حواء« بتلقائية ال�سيخ يف احلديث، تت�سافر كلماته بالثقة والإخال�ض، 

وكاأنه خرب احلياة بكل ما فيها من جتارب، ومل�ض ما فيها من خبايا.
ق�سة 	  حكيت  ثم  ال�ستاء؟  ف�سل  يف  عالقتنا  اأن  ال�سيارة  يف  اأم�ض  لنا  قلت 

احُلب الذي خرج من باطن الأر�ض وُحكم عليه باملرور عرب ف�سول اأربعة، 
هال ت�سرح يل املزيد؟

ات�سعت ابت�سامة ال�سيخ وهو يلقي نحوها بنظراته قائاًل:
اأتعلمني، لو عندي بنت لتمنيُت اأن متلك ف�سولك.	 

بادلته الب�سمة مبثلها وقالت:
يقولون اإن الف�سول �سفة ذميمة لو حتلَّت بها امراأة.	 

ات�سمت ق�سمات ال�سيخ باجلدية ثم قال:
هوؤلء الذين يقولون هذا الهراء اأجهل من قملة.	 

اأطلقت �سحكة �سغرية، ت�ساعف �سداها يف املمر الطويل، ثم اأردف:
النقالة، 	  الهواتف  �ساأن  �ساأنه  �سلعة،  اأ�سبح  هذا  زماننا  ابنتي يف  يا  احلب 

والعطور، واألعاب الأطفال!

�ساألته م�ستنكرة:





كيف ذلك؟	 
بع�ض الهواتف النقالة باهظة الأثمان رغم اأنها رديئة اخلامات، متو�سطة 	 

�سرائها، ملاذا؟ لأن �سانعيها  النا�ض على  يتهافت  الإمكانيات، ورغم ذلك 
جنحوا يف اأن ي�سنعوا لها عالمة جتارية، ا�سًما يت�سرب اإىل اأحالم اجلميع، 
مزخرف  �سنم  اإىل  حولوه  احلب،  وكذلك  بالأموال..  له  يتعبدون  �سنًما 
يخ�سع لأوهام الب�سر، ج�سدوه بحروف وكلمات، وح�سروه يف اأفعال وردود 
اأفعال، ثم �سدروه للنا�ض من خالل ال�سا�سات؛ فاأ�سبح النا�ض اأ�سرى لوثنية 
احلب الرومان�سي بكل طقو�سه التي علمتهم اإياها الأفالم، وعندما يعودون 
اإىل حياتهم الواقعية بعد انتهاء الفيلم، ويجدون اأن �سريك احلياة ل ياأتي 
وي�سابون  اخلالفات،  يفتعلون  تلقنوها،  كما  الرومان�سي  احلب  بطقو�ض 

باإحباط عظيم، من �ساأنه اأن يحيل احلياة كلها اإىل �ستاء ل ينتهي.
ثم اأردف:

بقوتها، 	  فيوؤمنون  النا�ض  يراها  اأفعال  بب�سعة  تتحدد  ل  العالقة  جودة 
احلب ل يجب اأن يكون كتاًبا يتهافت القراء على �سرائه فقط لأنهم يرون 
جودة،  دليل  عندهم  الكاتب  ا�سم  غالفه،  يزين  املف�سل  كاتبهم  ا�سم 
مدرو�سة،  اأفعال  ب�سعة  فتكون  نف�سها؛  بالطريقة  احلب  مع  ويتعاملون 
وامراأة!  رجل  بني  جتمع  ما  عالقة  جودة  دليل  هي  حمفوظة  كلمات   اأو 
النا�ض ي�سيبهم الهو�ض اأمام �سنم احلب املزخرف، يرغبون فيه اأكرث من 

اأي �سيء اآخر يف احلياة، لكنهم عاجزون عن ِفعل احلب نف�سه.
�ساألته بلهفة تنتظر اجلواب:

ملاذا هم عاجزون؟	 
م لهم 	  لأنهم مل يعد با�ستطاعتهم بذل اجلهد يف �سبيل احلب، فاحلب ُيقدَّ

ال�سرر..  كثرية  الفائدة،  قليلة  اجلاهزة،  كالوجبات  ال�سا�سات  خالل  من 
وجبتهم  على  ح�سولهم  ك�سهولة  ِزر  ب�سغطة  عليه  يح�سلون  لو  يتمنون 

املف�سلة!





يريدون تقليد �سنم احلب اجلاهز، ل التنقيب عن احلب احلقيقي املدفون يف 
الأعماق.. ل يفهمون اأن بني كل رجل وامراأة رابًطا �سديد اخل�سو�سية ل ي�سبه اأي 
واملظاهر  ت�سبه غريها..  ول  فريدة،  الإ�سبع، مميزة،  كب�سمة  اإنه  اأخرى،  روابط 
التي تعلن عن وجود احلب بني غريهما قد ل تتوافق مع طبيعتهما.. الن�سائح املُعلبة 
لتح�سني العالقات بني املحبني يجب اأن توؤخذ ب�سكل ا�سرت�سادي فح�سب، ول تطبق 
احلب  خمالفته،  جتوز  ل  د�ستوًرا  لي�ض  احلب  اأطباق!  غ�سالة  كتالوج  مثل  حرفًيا 
حرية.. ومتى تقيدت هذه العالقة املقد�سة بد�ساتري كتبها غريب ل ينتمي اإىل اأحد 

طريف العالقة؛ حلَّ �ستاء طويل ل نهاية له. 

كانا يف طريق العودة اإىل غرفة ال�سيخ بعد انتهاء اجلولة التفقدية حني قال:

اأحتبني ال�ستاء؟	 

بل اأع�سقه، اإنه ف�سلي املف�سل.	 

�ستاء احلب عا�سف، يوقظ اجلنون بهزمي رعده، وُيخدر العقل ب�سقيعه.. 	 
ال�ستاء يف احلب حا�سم، طريق �ساق، يف نهايته اإما احلياة اأو املوت.. ال�ستاء 
يف احلب �سادم، تتخبط فيه ال�ُسحب بع�سها ببع�ض؛ فتهتز ال�سماء.. لكن 

هكذا ُيخلق املطر.

ثم اأردف:

احلب يبداأ عادة بالربيع، ف�سل النبهار، كل �سيء فيه جميل، كل �سي فيه 	 
مبهج تك�سوه الألوان، يعزف حلن الن�سجام، ويطرح خلفه كل نغمة �ساذة 
منفرة، لكنه مهما طال فاإنه ل يدوم، ل بد اأن ياأتي ال�ستاء، وي�سطدم طرفا 
احلب مبا غفل عن اأعينهما من تناق�ض واختالفات، ف�سل �ساق طويل، اإذا 
جنح الطرفان يف جتاوزه، فعندئذ �سيجدان اخلريف يف انتظارهما.. ويف 
اخلريف ُتفِلت اأ�سجار العالقات الأوراق الياب�سة اجلافة، وت�ستعد ل�ستقبال 

الطرح اجلديد. 



وقعت كلماته على قلبها فاأحدثت بداخلها �سدى رهيًبا، ظلت ذبذباته 
ترتدد بداخلها حتى اأردف با�سًما:

اأنا اأحب اخلريف.	 

انتزعت نف�سها من اأفكارها املت�سعبة، �ساألته:

ملاذا اخلريف؟	 

لأنه ف�سل التكيُّف الذي ُيهيئ الدرب ملجيء ال�سيف، اآخر ف�سول 	 
احُلب.

قالت »حواء« بده�سة وقد تذكرت �سيًئا:

لكن ال�سيف بعده خريف ثم �ستاء فربيع.. ل العك�ض!	 

كانا قد و�سال اإىل اأعتاب غرفته باملنجم، توقف ال�سيخ ومنحتها ق�سماته 
الودود م�سحة من ال�سكينة، طافت بعقلها، ثم ا�ستقرت بقلبها، قال:

احُلب يا ابنتي طفل م�ساغب، احتال على الف�سول الأربعة وقلبها 	 
راأ�ًسا على عقب، يبداأ بالربيع وينتهي بال�سيف!

كان »يون�ض« يف انتظارهما، ينقل ب�سره من اأحدهما اإىل الآخر، كلمات 
ال�سيخ تدور يف عقل »حواء« تك�سف لها �سماوات جديدة مل تعرفها من قبل، 

وت�سعل �سغفها ملعرفة املزيد عن خبايا احُلب كما يعرفه ال�سيخ »اإن�سان«.
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قي«  ركب ال�سيخ �سيارته برفقة »يون�ض«، يتخذان من قرية »وادي الَعالَّ
احلل  اقتنا�ض  اإىل  بالإ�سافة  املوؤن،  من  املزيد  اإح�سار  بغية  لهما،  وجهة 

الوحيد مل�سكلتهما كما اأخربهما ال�سيخ »اإن�سان«:



اأنكما 	  يثبت  ت�سريح  بغري  قي«  الَعالَّ »وادي  مغادرة  ميكنكما  ل 
على  التفتي�ض  نقاط  من  تفلتا  لن  م�سروعة،  بطريقة  دخلتماها 

الطريق اإل بت�سريحات مزورة، ل اأرى حاًل �سواه.

بقلق كبري �ساأله »يون�ض«:

وكيف �سنح�سل على تلك الت�سريحات املزورة؟	 

�ساأخربك، لكن يجب اأن نتحرك الآن.	 

لت »حواء« البقاء يف املنجم،  رافقه »يون�ض« والقلق ينه�ض �سدره، ف�سَّ
تقطع  رائحتها  كادت  بعدما  لالغت�سال،  الرجلني  غياب  فر�سة  وانتهاز 

احلدود امل�سرية اإىل بقية البلدان!

قي«، فقرية  بعد �سري طويل، توقفت ال�سيارة اأخرًيا يف قرية »وادي الَعالَّ
ب »يون�ض«، كيف يتمكن اأهلها من العي�ض و�سط هذه الطبيعة  اخلدمات، تعجَّ

القا�سية، تبدو له »كفر ال�سيخ« بجوارها قطعة من اجلنة. 

اأنع�ض روحه روؤية ب�سر اآخرين، بعدما كاد يظن اأن العامل الذي يعرفه 
انهار ومل يبق منه �سواه، و »حواء«، وال�سيخ »اإن�سان«، وغريب ال�سحراء.

له  اأتاح  باملاء فوق ج�سده؛ لذلك عندما  لي�سعر  كان يف حاجة �سديدة 
ال�سيخ هذه الفر�سة �سعر نحوه بالمتنان، حيث دعاه اإىل بيت �ساب نوبي 

تربطه به عالقة متينة، عانقه ال�سيخ ما اإن راآه وقال له:

اإر َم�ْسكاجِمي؟..)اأنت بخري؟(.	 

فاأجابه ال�ساب النوبي بوجه طليق:

احلمد هلل.	 



مه ال�سيخ بفخر اأبوي اإىل »يون�ض« بقوله: قدَّ

»عبدون«، خرية �سباب قبيلة »الَعبابدة«.	 

�ساح ال�ساب برتحاب ميد اإىل »يون�ض« كفه م�سافًحا:

كيف احلال؟	 

احلمد هلل.	 

بدا لعيني »يون�ض« �ساًبا ثالثينًيا، ُيعامل ال�سيخ »اإن�سان« معاملة الأب، 
الغت�سال،  اإىل  الدعوة  فوًرا  »يون�ض«  لبَّى  له..  كابن  بدوره  ال�سيخ  ويعامله 
اد عنيد، عائدة  انتع�ض ج�سده كما لو كان �سمكة اأفلتت نف�سها من �سباك �سيَّ

مرة اأخرى اإىل املياه.

اأ�سد ما اأثار ده�سة »يون�ض« يف حديث طويل تبادله مع »عبدون«، معرفته 
باأن الوادي ن�ساأ كنهر جاف ينبع من تالل »البحر الأحمر«، ومنذ اأن امتالأت 
بحرية نا�سر باملياه بعد بناء ال�سد العايل دخلت املياه اإىل الوادي، واأ�سبح 
جزًءا من البحرية، ثم بعد ذلك انح�سرت املياه عن جزء كبري من الوادي 
النارية  وال�سخور  واملعادن،  البناء،  ومواد  الزينة،  اأحجار  وراءها  خملفة 

والربكانية واملتحولة والر�سوبية. 

م لهما »عبدون« �سطاًل من اللنب فوق اأبرا�ض خو�سيَّة ملونة تفرت�ض  قدَّ
الأر�ض، يف فناء بيته احلجري املكون من غرفة واحدة، ودورة مياه �سغرية. 
كان فناًء �سغرًيا، ن�سب فيه »عبدون« خيمة مرفقة ببيته ل�ستخدامها يف 
اأ�سماره. عربَّ »يون�ض« بو�سوح �سريح عن �سدمته  اره، واأتراب  ا�ستقبال زوَّ
موجًها  قال  ثم  »عبدون«،  عيني  يف  جلي  حزن  لح  القرية،  خدمات  لفقر 

حديثه اإىل »يون�ض«:





اأتعرف يا »يون�ض«، منذ عام األف وت�سعمائة وت�سعة وثمانني �سدر قرار باعتبار 	 
قي« ثالث اأكرب حممية طبيعية يف م�سر، فاملحمية ت�سم خم�سة  »وادي الَعالَّ
املقيمة واملهاجرة،  الطيور  الثدّيات، وثالثمائة ف�سيلة من  نوًعا من  ع�سر 
وينمو فيها اثنان وت�سعون من النباتات الطبيعية دائمة اخُل�سرة.. تنق�سم 
اإدارة  ومنطقة  العلمية،  للبحوث  القلب  منطقة  اأق�سام،  ثالثة  اإىل  املحمية 
بيئية، ومنطقة انتقال وهي التي نعي�ض فيها الآن نحن قبيلة »الَعبابدة« مع 

اأبناء قبيلة »الب�سارية« جنًبا اإىل جنب.

حديثه  يوجه  باجلامعة  حما�سًرا  كان  لو  كما  اأكادميًيا،  »عبدون«  حديث  بدا   
اإىل طالبه، ورغم ذلك اأثارت هذه املعلومات يف نف�ض »يون�ض« الَعجب! كيف يحوي 
اأهله  يعي�ض  بينما  واملعادن،  والذهب،  البيولوجي،  التنوع  من  الكنوز  هذه  الوادي 
بهذه اخلدمات البدائية؟ كيف مل يتم حتى الآن ا�ستغالل هذه املوارد، وال�ستفادة 
مما جتود به هذه الأر�ض من خريات، بتنظيم ا�ستخراج ما بها من معادن نفي�سة، 

والهتمام ب�سياحة ال�سفاري، وا�ستغالل اإمكانيات الوادي جلذب ال�سياح؟!

�سرب »يون�ض« من �سطل اللنب وهو يتفح�ض »عبدون« بدقة كما اعتاد على اأن 
يفعل مع �سمكة جديدة يراها للمرة الأوىل، خُل�ض اإىل اأنه �ساب �َسِمح الوجه، فيه 
لون طمي النيل يوم في�سانه، وجه لمع مثل الأبنو�ض، يطل منه �سفان من الأ�سنان 
اأبي�ض، �سديري مزرك�ض،  اأ�سماًل متيز النوبي عن غريه، جلباب  اللوؤلوؤية، يرتدي 

و�سملة بي�ساء وا�سعة تطوق راأ�سه، ين�سدل طرفها على كتفه الأمين.

»اإن�سان«  ظنه »يون�ض« يف بادئ الأمر غري متعلم، لكنه تبادل ب�سمة مع ال�سيخ 
ت�سي باأنه اعتاد على ظن الآخرين فيه على هذا النحو، كونه ينتمي اإىل هذه املنطقة 

ه حديثه اإىل »يون�ض« قائاًل: منعدمة اخلدمات، وجَّ

ارحتلُت اإىل ال�سمال من اأجل الدرا�سة، ومنذ عدة �سنوات اأعمل يف وحدة 	 
املياه اجلوفية يف »وادي  الوادي، ندر�ض  البيئية بجامعة جنوب  الدرا�سات 

قي« ونحاول و�سع خطط مل�سروعات تنموية. الَعالَّ





ثم اأردف بحما�ض �سغف به »يون�ض«:

املحمية من اأف�سل الأماكن التي ميكن ا�ستغاللها لتحتل مكانة بارزة على 	 
خريطة ال�سياحة العاملية، وتدر للدولة دخاًل كبرًيا.. فقط نحتاج الهتمام 

والدعم، وجهود خمل�سة تعمل من اأجل م�سالح بالدنا.

بدا له اأن »عبدون« من اأولئك املتحم�سني القادرين على اإ�سابة حمدثيهم بعدوى 
عن  حديثه  عند  منهم،  واحًدا  يكون  اأن  على  اعتاد  لأنه  جيًدا  يعرفهم  احلما�سة، 
بحريته املقد�سة.. خالل وقت ق�سري �سعر »يون�ض« وكاأن ق�سية املحمية هي ق�سيته 

ال�سخ�سية، �سلَّم اآذان قلبه اإىل »عبدون« وهو يتحدث عن مناجم الذهب قائاًل:

ا�ستخال�ض 	  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  قدمته  عما  الآن  �ساألتني  اإذا 
الذهب، فاأ�سدمك باجلواب، ل �سيء، فاأغلب املناجم ال�سهرية بالعامل ل 
اأقدم  اأن  تت�سور  فهل  عندنا،  اأما  بائدة،  تقليدية  بطرق  العمل  توؤثر  تزال 
اإلهام  وحي  من  كانت  العامل  عرفها  الذهب  ملنجم  جيولوجية  خريطة 
متحف  يف  الآن  وحمفوظة  الربدي،  ورق  على  ر�سمها  القدمي؟  امل�سري 
قي«  الَعالَّ »وادي  يف  تتمركز  التي  املواقع  هذه  وجميع  باإيطاليا،  »تورين« 
التي  الذهب  مناجم  جميع  اأن  املحزن  ال�سيء  تقريًبا!  العمل  عن  متوقفة 
اكت�سفت يف الع�سر الفوعوين مل يتزايد عددها مبنجم واحد حتى الآن.. 

اإذا �ساألتني هل كان فراعني م�سر اأكرث منا علًما؟ ف�ساأجيبك اآ�سًفا، نعم!

باأنها بالد  بـ »يون�ض« خاطر توقف عنده طوياًل، لعل هذه املنطقة معروفة  مر 
اأبنائها  قلوب  يف  بل  الأر�ض،  وحتت  املناجم،  يف  يتمركز  ل  الذهب  لكن  الذهب، 
ا. كذلك.. وقع يف نف�سه اأنه اإذا �سقَّ �سدر »عبدون« الآن لأخرج منه قلًبا ذهبًيا ناب�سً

وماذا تفعل هنا الآن؟ ملاذا ل متار�ض عملك يف املحمية؟	 

يوًما 	  ين�سى  ل  الأ�سيل  فالفرع  القرية،  يف  هنا  »نا�سي«  على  اأمر  فرتة  كل 
ف�سل جذع ال�سجرة الذي يحمله، ول الأر�ض التي ت�سرب فيها بجذورها.. 

ثم اإنني اأعد الرتتيبات من اأجل ُعر�سي.





مبارك.	 

عقبالك.	 

قبل اأن يجيبه قاطعهما ال�سيخ »اإن�سان« قائاًل وهو يلمز كتف »يون�ض«:

»�سبقك بها ُعكا�سة«.	 

و»حواء«  اأنه  ره  ُيذكِّ اأن  عليه  مرة  كم  ال�سيخ،  بكلمات  »يون�ض«  �سدر  �ساق 
مطلقان.. بدا له اأن ال�سيخ يتنا�سى هذا متعمًدا.

قال ال�سيخ »اإن�سان« متفكًها:

قي« كوادي الزواج، كالهما يحوي الكثري من الكنوز التي حتتاج 	  »وادي الَعالَّ
اإىل بذل جهد حقيقي لالنتفاع بها!

ابت�سم »يون�ض« �ساخًرا، اأو لعله متاأملًا.. اأثناء حديثه الطويل مع »عبدون« لحظ 
الرجل  عاد  احلديث  انتهى  اأن  وبعد  الرجال،  اأحد  مع  للتحدث  تركهما  ال�سيخ  اأن 
بعناية  »اإن�سان«  ال�سيخ  يد  يف  د�سه  قما�ض،  قطعة  يف  ملفوًفا  ا  غر�سً بيديه  يحمل 
�سديدة كما لو كان مينحه خريطة لكت�ساف كنز فرعوين بتول مل ُيكت�سف من قبل.. 

ما اإن اأعلن ال�سيخ موعد الرحيل حتى مال »يون�ض« نحوه يهم�ض له:

والت�ساريح؟	 

هز راأ�سه قائاًل وهو يربت على جيب جلبابه:

ح�سلت عليها، اطمئن.	 

�سكن قلب »يون�ض« قلياًل، كان وداعه لـ»عبدون« حميمًيا، وعندما �سيعه »عبدون« 
بتحيته النوبية قائاًل:

اأَفُيوُلوجو.	 





عرف منه اأنها تعني »مع ال�سالمة« واأن الرد يكون بـ و»ِهريُلوجو«، اأي يف اخلري، 
اللغة  تعلم من لغات تظل  الإن�سان مهما  اأن  يعلم  اإذ  بها،  »يون�ض« هاتًفا  ف�سافحه 

الأقرب اإىل قلبه هي لغته الأم.
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قال له ال�سيخ »اإن�سان« اأثناء عودتهما اإىل ال�سيارة، ا�ستعداًدا للعودة اإىل املنجم:

خرية 	  على  لعرفتها  معنا  ا�سطحبناها  لو  وحدها،  »حواء«  تركنا  ما  ليتنا 
بنات القرية.

قال له »يون�ض« بوجوم:

»حواء« ل تختلط اإل باأنا�ض ي�سبهونها، ي�سعب عليها اأن تنفتح على اآخرين 	 
ينتمون اإىل ثقافة مغايرة.

بادره ال�سيخ بحكمة العارف:

الن�ساء مرنات يا ُبني، ي�سهل اأن يختلطن ببع�سهن البع�ض.	 

تقول هذا لأنك ل تعرف الن�ساء يا �سيخ، حتى اإنك ل�سَت متزوًجا.	 

من قال اأنني ل�سُت متزوًجا!	 

اأنت تعي�ض وحدك يف املنجم، واأخربتني اأنك ل متلك بيًتا هنا يف القرية.	 

ل اأملك بيًتا هنا يف القرية؛ لأنني ل اأعي�ض يف القرية.	 

وهذا ما اأقوله، اأنت ل متلك بيًتا؛ لذلك فاأنت ل�سَت متزوًجا.	 

توقف ال�سيخ قلياًل عند باب ال�سيارة، ثم تطلع اإىل وجهه قائاًل:





ثم 	  به،  ت�ستنتج من كلماتها ما مل تخربك  امراأتك؟  تفعله مع  هل هذا ما 
تبني اأحكامك عليه؟

جل�ض ال�سيخ خلف املقود، وبجواره »يون�ض« عاب�ض الوجه، قال:

ل امراأة يل.	 

جتاهل ال�سيخ ت�سريحه قائاًل بحزم:

التخمني لعبة خطرة اأيها ال�ساب؛ فال تلعبها معي.	 
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انطلقت ال�سيارة تطبع فوق الرمال ب�سماتها على طول امل�سافة اإىل املنجم، مل 
يتبادل »يون�ض« مع ال�سيخ كلمة واحدة، دعاه داعي اخلوف فان�ساق خلفه م�سطرًبا، 
�سيعرث على هاتف لالت�سال  الوادي،  �سيجد مبتغاه يف  باأنه  الأمل وعًدا  له  �سرب 
باجلد »�ُسلطان«، لكنه فوجئ بالأمل ي�سحب الب�ساط من حتت قدميه، وي�سعه يف 
مواجهة مبا�سرة مع الو�سع املزري خلدمات الكهرباء واملياه بالوادي. ثمة بارقة اأمل 
اإذ وعده ال�سيخ »اإن�سان« باإتاحة الوقت واملكان والو�سيلة  �سغرية مل تخنه بالغيب، 
لإجراء ات�ساله الهام، لكنه م�سطر للعودة الآن اإىل املنجم اإذ تركه بغري حرا�سة 

وقًتا اأطول مما ينبغي، و»حواء« هناك وحدها.

ل بها على الت�ساريح، لكن ال�سيخ  حاول »يون�ض« اأن يعرف الطريقة التي حت�سَّ
مل يبح بالكثري، اكتفى بقول:

يل بع�ض املعارف.	 

لحت  عندما  قلبه،  ب�سغاف  وا�ستقر  �سلوعه  بني  نف�سه  اأقحم  اآخر  قلق  دبيب 
»حواء« يف ملحة خاطفة مرت بعقله، وم�سة �سغرية مل يزد عمرها عن ثانية واحدة، 

لكنها كانت كافية لإثارة و�ساو�سه، ُترى هل اأ�سابها مكروه خالل �ساعات غيابه؟





احلال،  يف  العد  ببدء  واأمره  براأ�سه،  امل�سيئة  املنطقة  اإىل  العد  و�سوا�ض  قفز 
لها  تتعر�ض  التي قد  املخاطر  اأخذ يف ح�سر عدد  املرة  اأوامره، هذه  »يون�ض«  لبى 
»حواء« وهي مبفردها يف املنجم، لوحة القيادة ت�سري اإىل �سرعة منا�سبة، وخماوفه 
املت�ساعدة تدفعه لل�سعور باأن ال�سيارة ت�سري ببطء �سلحفاة عرجاء.. قد يعرث عليها 
اإحدى  منها  تقرتب  قد  الغ�سب،  بدافع  الأ�سواأ  بها  يفعل  اأو  ويختطفها،  الغريب 
احليات فال تتمكن من دفعها، قد ترى خيالت تتوهمها فاأًرا فُت�ساب بذعر مميت، 
ليته  ال�سحراء.  يف  فت�سيع  املنجم  عن  البتعاد  اإىل  امللل  اأو  الف�سول  يدفعها  قد 

اأخذها معه.

اأ�سرع قلياًل يا �سيخ.	 

ملاذا هل لديك موعد؟	 

املقابلة  ال�سفة  على  يقف  »يون�ض«  بينما  املزاح،  بحار  يف  �سابًحا  ال�سيخ  قالها 
للمزاج الرائق. توقفت ال�سيارة اأخرًيا اأمام املنجم، عاد الو�سوا�ض اإىل ثكناته لعدة 
حلظات فح�سب، ثم ما لبثت اأن اأحكمت اأيادي اخلوف قب�ستها على عقل »يون�ض« 

واأظلمته بالكامل، حتققت اأ�سواأ هواج�سه، »حواء« مل تكن باملنجم!

البحث عنها يف ال�سحراء كمحاولة العثور بالعني املجردة على جنمة الدبران 
يتبعه!  قوي  دليل  ول  ي�سلكه،  وا�سح  طريق  ل  حماق،  قمرها  �ستوية  ليلة  �سماء  يف 
اخلوف  باأ�سفاد  عقله  تقيَّد  كما  بالرمال،  قدماه  فتقيَّدت  ذلك  »يون�ض«  اأدرك 

واحلرية. ربَّت ال�سيخ »اإن�سان« فوق كتفه مطمئًنا وهو يقول:

ل تخف يا بني، �سنعرث عليها، ل اأظنها ابتعدت كثرًيا.	 

منفعاًل �ساح »يون�ض« وعيناه تقتحمان الأفق من حوله:

وماذا اإن عرث عليها ذلك الرجل، ماذا اإن اأحلق بها الأذى.	 

ربت ال�سيخ كتفه ثانًيا قائاًل بثقة:





لن يحدث ذلك، ثق بي يا ُبني.	 

الوقوع حتت  »يون�ض«  املطمئنة كانت مبثابة خُمدر رف�ض  ال�سيخ  بكلمات  الثقة 
تاأثريه. انطلقا بال�سيارة وعقله ُيعدد خماطر ال�سحراء التي قد تتعر�ض لها »حواء« 
اأن  قبل  ذعًرا  نف�سها  �ستقتل  الت�سرف،  حُت�سن  ل  طائ�سة  امراأة  اللحظة.  هذه  يف 
اآخر، �ساح يف نف�سه بغ�سب، ملاذا مل تبق يف املنجم؟ ملاذا مل  يق�سي عليها �سيء 

تلتزم بالت�سرف الوحيد املنطقي يف هذه ال�سحراء ال�سا�سعة؟

كر يوم اأن فقدها منذ ب�سعة اأ�سهر، اأوقف �سيارته ليق�سي اأمًرا، ثم عاد اإليها  تذَّ
اأن حقيبتها  ليكت�سف  بهاتفها اخللوي؛ فقط  الت�سال  ليجدها خالية منها، حاول 
اأتراها قد اخُتطفت بعدما خدرها  قلبه،  �سويداء  اأ�ساب اخلوف  ال�سيارة،  بداخل 
احتمال مرعب  األف  والذهاب معه..  ال�سيارة  بال�سالح لرتك  اأم هددها  اأحدهم؟ 
اللحظة  ويف  اأثر،  اأدنى  دون  القريبة  املحالت  كل  عنها يف  بحث  وقتها،  بعقله  دار 
التي اأو�سك فيها على اأن يفقد عقله بالكامل، ظهرت »حواء« تتبخرت نحوه، جذب 
ذراعها بعنف كاد يدميها، اأجل�سها يف ال�سيارة، ثم دار حولها ليحتل مقعده خلف 
لي�ست  باأنها  ُمعللة  بغ�سب مماثل  املقود، وي�سب عليها جام غ�سبه، احتدت عليه 
طفلة لت�سل الطريق، مل يفهم مربرها، ومل تفهم خوفه.. كان الغ�سب عليهما هو 

ال�سلطان الوحيد، وقذف التهم هو اللغة الوحيدة التي يعرفان التحاور بها.

ل تخف، �سنعرث عليها، ل ميكن اأن تكون قد ابتعدت كثرًيا.	 

مل يلتفت لينظر اإىل ال�سيخ »اإن�سان«، كانت عيناه معلقتني بالرمال من حوله، 
ير�سل اإىل كل ذرة منها ر�سالة خا�سة، ي�ساألها اإن كانت قد مرت »حواء« من فوقها، 
بقيت ر�سائله معلقة بذرات الهواء دون جواب، م�سح كفيه فوق وجهه يزيل حبات 

عرق غزير، اآماًل اأن يعلق بها اخلوف فريحتل عن ق�سماته املت�سلبة.

يتملَّكه هاج�ض اأنه م�سوؤول عنها، اأول ما يفهمه من قوامته اأن يكون حاميها، اإن 
ت برباءته كل حماكم العامل، ال�سياد املاهر ل  اأ�سابها مكروه فهو املاُلم حتى لو اأقرَّ





ا كيف يحافظ على ثروات القاع، يحميها  يعرف فقط كيف ي�سطاد، بل يعرف اأي�سً
فال يبددها في�سري بطن البحرية مبقوًرا فارًغا.. ال�سياد الذي ياأخذ دون اأن يعطي 
ُتعاقبه البحرية بفرار الأ�سماك من �سباكه، منح »حواء« حمايته دوًما؛ فلماذا مل 

تكن يف وفاء الأ�سماك؟!

هتف »يون�ض« يف ال�سيخ بغتة:

فلنعد اإىل املنجم، لعلها عادت اإليه.	 

ا�ستدار ال�سيخ باملقود يف احلال وهو ي�ساأله:

وملاذا تظن ذلك؟	 

بالغباء  ال�سيخ معلًقا، ويف عقله يرتدد اجلواب، »حواء« ل تت�سف  �سوؤال  ترك 
لتلقي بنف�سها يف غيب ال�سحراء دون دليل، اإن ابتعدت عن املنجم ف�ستفعل ذلك 
ن لنف�سها طريًقا للعودة، يعرف اهتمامها بالتفا�سيل، وبامتالكها لرجاحة  وهي توؤمِّ
ل  الذي  وهو  امل�سنع،  يف  له  مينى  ذراًعا  »�ُسلطان«  اجلد  منها  ليتخذ  كافية  عقل 
على  اإل  مديحه  »�ُسلطان«  اجلد  ي�سبغ  ل  ب�سهولة،  م�سنعه  موظفي  مهارة  يف  يثق 
م�ستحقيه، يعرف ذلك عن اجلد، اإذن لعل »حواء« لي�ست طائ�سة متاًما كما يظن.. 

مل يكن اأمامه �سوى التم�سك بهذا الحتمال.
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�سارت يف دروب ال�سحراء مثل اجلمل، حتمل فوق ظهرها الآلم والأحزان، ثم 
جترتها وقت احلاجة.. وعلى راأ�ض اأحزانها ترتبع اأحالمها املبت�سرة، ل تخاف من 
امل�ساعر، بل من اخل�سارة، لي�ست من الن�ساء الالئي يخ�سن حرًبا من اأجل الظفر 
برجل، لكن اإن اأحبت رجاًل لزمته غري مفارقة، واإن هجرها تتمزق خريطتها، ولن 
لعبة غري م�سمونة  الفر�سة، لأن احلب  »يون�ض«  اأخرى. مل متنح  نف�سها مرة  تعود 
العواقب، عند مطلع احلب تكون لذة البدايات، ويف نهايته ل �سيء �سوى جرٍف هار.





ُت�سلم  فكيف  يهربون!  اجلو  �ساء  اإذا  املهاجرة،  كالطيور  الرجال  عقيدتها  يف 
قلبها لطري �سيهجرها؟!

رت يف اأنها لو عرثت على م�سباح »عالء الدين« الآن يف ال�سحراء، ف�ستطلب  فكَّ
من جني امل�سباح �سيًئا واحًدا.. معجزة حب.

تذكرت حلظتها كلمات ال�سيخ »اإن�سان«:

	 احلب رزق، يوؤخذ بال�سعي ل بالقوة.

فوجئت بـ »يون�ض« يندفع نحوها �سارًخا بغ�سب فزعت له رمال ال�سحراء، وكما 
اأن لكل فعل رد فعل م�ساٍو له يف القوة وم�ساد له يف الجتاه؛ �سرخت يف وجهه بغ�سب 

مماثل، حتى تقافزت الرمال يف الهواء هلًعا.

اأنِت امراأة بال عقل.	 

واأنت كالعادة ُت�سخم الأمر.	 

لعن اهلل جنود الغباء، ملاذا غادرِت املنجم؟	 

وملاذا ل تقول لعن اهلل جنود الِكرب، الِكرب هو الذي جعلك واقًفا اأمامي الآن 	 
اأبدو لك كطفلة �سغرية  اإيّل، انظر.. هل  لتعطيني در�ًسا يف الذكاء، انظر 

تنتظر منك تلقينها ما تفعل وما ل تفعل.

متلكني 	  ُكنِت  لو  ر�سيع..  عقل  من  اأ�سغر  وعقلك  وغبية،  طفلة،  اأنِت  نعم 
مقدار ذرة من تعقل ملا غادرِت املنجم وحدك.

ثار جنونها واندفعت ت�سري اإىل الرمال هاتفة:

انظر هنا، وهنا، وهنا... ماذا ترى؟ لقد �سنعُت �سل�سلة من احلجارة فوق 	 
الرمال حتى اأعرف طريق العودة، اأردُت اأن اأجتول قلياًل حول املنجم بعدما 
تعد  مل  اأنت  لأفعل،  الإذن  منك  اأنتظر  ولن  غيابكما،  يف  امللل  يقتلني  كاد 

زوجي، مل تعد اأي �سيء على الإطالق.





ثم اأردفت باأمل ي�سوبه حزن دفني:

تكون 	  اأن  ميكن  ل  فح�سب..  اأخطائي  َعد  على  مربمج  اآيل  اإن�سان  وكاأنك 
ب�سرًيا.

»اإن�سان«،  ال�سيخ  �سدق  ج�سديهما،  بني  القليلة  امل�سافة  ت�سرب  عاتية  عا�سفة 
للحلول  وجود  ل  موت،  اأو  حياة  اإما  بعده  قال،  وكما  ال�ستاء..  ف�سل  يف  عالقتهما 

الو�سط، ول لأن�ساف احللول.

مل يتدخل ال�سيخ لتلطيف الأجواء، تركهما يفرغان كل ما بجعبتهما من �سحناء، 
دخلت »حواء« اإىل غرفة املنجم، بينما ظل »يون�ض« يف اخلارج يفرت�ض اأحد الكثبان 
الرملية بجل�سة يبدو اأنها �ستطول، تركه ال�سيخ ثم راح لي�سرب بع�سا املكا�سفة فوق 

جرح ل يزال ملتهًبا.

عرباتها  »حواء«  اأخفت  الغرفة،  فتحة  عند  اجلدار  فوق  بحجر  ال�سيخ  طرق 
اأربعة،  اأن تبقى وحدها حبي�سة جدران  اأ�سد ما كانت حتتاجه هو  ودعته للدخول، 
بعيدة عن ال�سوء وال�سو�ساء، حتى تتمكن من عر�ض �سريط الأوجاع، فرتى �سورة 
اأمامها تنعك�ض فوق اجلدران ال�سخرية، لكن دخول ال�سيخ قطع الإر�سال، تدفقت 

الكلمات من فمه ُمغلفة بحنان اأبوي:

هل تعرفني اأنِك طفلة بالفعل؟	 

رفعت نحوه عينني لئمتني؛ فعاجلها ب�سحكة رقراقة ثم قال:

ومن منا ل يحمل بداخله طفاًل �سغرًيا ل يكرب اأبًدا؟	 

قالت �ساخرة:

»يون�ض« يرى اأنني وحدي اأحمله، اأما هو فالنا�سج الوحيد.	 

هكذا هم الأطفال يا بنيتي، ل يعرتفون اأنهم اأطفال اإل يف حالة واحدة، اإذا 	 
يراعي  رجل  »يون�ض«  �سًرا،  اأخربِك  ودعيني  امل�سوؤولية،  من  التحرر  اأرادوا 

م�سوؤولياته، واأنِت من بينها.





اأنا مل اأعد زوجته.	 

لي�ض لأنِك زوجته، بل لأنِك حبيبته.	 

بت نحوه نظرات م�ستنكرة، ثم قالت: �سوَّ

كان 	  لو  ال�ستاء،  ف�سل  يف  عالقتنا  اأن  بنف�سك  تقل  اأمل  يحبني،  ل  »يون�ض« 
يحبني حًقا لكنا الآن يف ف�سل اآخر، ف�سل اأكرث دفًئا، كال�سيف.

اأن عالقات احلب الناجحة تنتقل مبا�سرة من الربيع لل�سيف 	  هل تظنني 
دون املرور بال�ستاء واخلريف؟ هذا ل يعار�ض قوانني الطبيعة فح�سب، بل 

قوانني احلب ذاته.

قالت بعناد:

احلب لي�ض له قوانني.	 

املاء اإن مل تتحكم به خوا�ض كيميائية وفيزيائية �سار �سيًئا اآخر غري املاء، 	 
ه خوا�سه �سار �سيًئا اآخر غري احلب. وكذلك احلب، اإن مل ُت�سريِّ

مل جتد ما تقول، فعادت اإىل �سريتها الأوىل:

»يون�ض« ل يعرف كيف يحب.	 

كيف تعرفني؟	 

لأنه ل يفعل ما يدل على ذلك.	 

لعله يفعل لكنك ل تفهمني.	 

	 اإن كان حًبا فيجب اأن اأفهمه واأ�سعر به.

لعله حب لكنك تزنيه مبقايي�ض خمتلفة عن مقايي�سه، ل ميكن قيا�ض الأوزان 	 
باملرت، ول ميكن قيا�ض الأطوال بالكيلوجرامات.





احلب لي�ض له مقايي�ض.. احلب �سيء فطري تعرفه القلوب.	 

وكيف تعرفه القلوب؟	 

من طبيعته.	 

ه؟	  اإذن تعرتفني اأن للحب طبيعة وخوا�ض وقوانني ُت�سريِّ

قالت وقد اأرهقها �سجال ال�سيخ:

ل اأعرف.. ماذا تريد اأن تقول؟	 

اإليه وت�ستقر به 	  اأبواب عقلِك وا�سمعيني جيًدا.. دعي كلماتي تنفذ  افتحي 
بع�ض الوقت، ثم لِك مطلق احلرية يف التم�سك بها اأو لفظها.

اأوماأت براأ�سها فا�ستطرد ال�سيخ:

الكلمات امل�سيئة، 	  الأر�ض  ال�سم�ض تهب  التي ق�س�ستها عليِك  يف احلكاية 
لذلك نفرت الأر�ض من كلمات القمر القامتة، لكن الأر�ض مل تكن على حق، 
ال�سم�ض والقمر خمتلفان يف التكوين، لذلك كان ن�سجهما للكلمات خمتلًفا، 
كما  متاًما  الظالم  اإىل  حتتاج  لكنها  نعم،  »الظالم«  الأر�ض  منح  القمر 
حتتاج اإىل �سوء النهار، لول الظالم ملا نامت الأر�ض وملا ركنت اإىل الراحة، 
ول�سارت الأيام كلها عماًل و�سقاًء.. القمر منح الأر�ض »البكاء« نعم، لأنها 
حتتاج اإىل البكاء، فيخرج منها �سوائب الأحزان حتى تعود دواخلها رقراقة 
ملا متكنت  املخا�ض  اآلم  لول  لكن  نعم،  »الآلم«  الأر�ض  منح  القمر  نقية.. 

الأر�ض من و�سع طفلها الأول.. احلب.

ثم اأردف بعد حني وقد �سكنت اأركان قلبها و�سلَّمت اأذنيها اإليه:

اأ�سلوب 	  عن  خمتلًفا  وجًها  يحمل  املراأة  عند  احلب  عن  التعبري  اأ�سلوب 
الرجل، وكل منهما يقي�ض احلب مبعياره اخلا�ض، كل منهما يرى يف احلب 
�سطًحا عاك�ًسا لوجهه وحده، لكن تبقى حقيقة اأن الثنني يتعامالن بالعملة 

نف�سها.. احُلب.





�سكت قلياًل ثم قال:

اإذا اأردِت التعامل مع اإحدى البلدان فاأنِت تدفعني ح�سب عملة البلد، ولي�ض 	 
يف  التعامل  يكون  اأن  يجب  وهكذا  عمالت..  من  نف�سك  ت�ستهيه  ما  ح�سب 

احلب.

قد ترى املراأة دللة احلب اأن يقدم لها الرجل عند احلزن العطف وال�ستماع، 
بينما يراه الرجل يف اأن يقدم لها احللول.. هي حتتاج اأذًنا، وهو مينحها فًما!

والحتواء،  التفهم  املراأة عند اخلطاأ  له  تقدم  اأن  الرجل دللة احلب  يرى  قد 
بينما تراه هي يف اأن تقدم له الن�سح وال�سعي جاهدة لتغيريه.. هو يحتاج قلًبا، وهي 

متنحه عقاًل!

الرجل يواجه امل�سكالت ب�سمت، واملراأة تواجهها بالرثثرة.. واإن اأي�سر الطرق 
لقتل احلب هي حماولت تطبيع الطرف الآخر، بغ�ض النظر عن تكوينه النف�سي.

الرجل عندما يت�سايق من اأمر فاإنه ينعزل عما �سواه، وين�سحب اإدراكه ليرتكز 
كلها،  املجرة  على  حنقها  ت�سب  فاإنها  تت�سايق  عندما  املراأة  اأما  امل�سكلة،  حول 

واملجرات املعروفة، واملجرات التي مل ُتكت�سف بعد!

اندفعت »حواء« تقاطعه ب�سيق:

اأنا على خطاأ اإذن!	 

عندما يكون حمور احلديث طبيعة نف�سية ل وجود لل�سواب واخلطاأ، يوجد 	 
اأن »يون�ض« ل يعرف كيف يحب، فهل  فقط ما نعرفه وما جنهله.. تقولني 

�سمعِت من قبل عن اخلرافة امل�سهورة للثعلب والعنب؟

ت راأ�سها نفًيا فا�ستطرد: هزَّ

الثعلب يف اخلرافة ي�ستهي العنب، لكنه ل ي�ستطيع الو�سول اإليه، فما كان 	 
»فج حام�ض«!  باأنه  العنب  اإحباطه؛ فرمى  التخفيف من  اأن حاول  اإل  منه 

حيلة ا�ستخدمها الثعلب لئال يعرتف بف�سله، بجهله، بنواق�سه.





ثم اأردف با�سًما قبل اأن يغادر الغرفة:

�ض بينكما.. لكنكما تعانيان من »خطاأ يف الرتجمة«.. فلُتفكري 	  احلب يتنفَّ
قلياًل فيما قلُت، هناك احتمال اأنني �سيخ م�سن ثرثار اأهذي بكلمات جوفاء، 

ا احتمال اأن كلماتي ت�سرب يف كبد احلقيقة �سهًما. وهناك اأي�سً

اإىل دوران  يعد عقلها  لكن مل  بقيت »حواء« وحدها كما متنت،  الغرفة،  غادر 
�سريط الذكريات، كما لو اأن كلمات ال�سيخ »اإن�سان« األقَمت عقلها حجًرا اأخر�سته.
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ي�سعر اأنه �سيخ م�سن بلغ �ساحل احلياة، خايل الوفا�ض. طوال عام زواجه كانت 
حبة ال�سفينة«، ففي البحر ل �سداقة دائمة،  عالقته بـ »حواء« ميكن و�سفها بـ »�سُ
يف  ال�سفينة  تر�سو  اإن  ما  متوت  الفرا�سات،  ُبعمر  روابط  اإمنا  متينة،  عالقات  ول 
لُعمر الرحلة.. فلماذا ي�سعر الآن بحبل خفي ل يزال  ات الأخرية  موانئها مع الدقَّ
ت قوانني احلياة وعا�ست بقلبه اأكرث  يربطه بها؟! كما لو اأن اإحدى الفرا�سات حتدَّ

مما ينبغي.

حتملنا  دوًما  �سريًعا،  ترحل  اأن  تلبث  ل  ك�سحابة  البدايات  روعة  ر  تذكَّ
البدايات على بناء �سقف عاٍل من التوقعات، لكنه كان قانًعا بالنذر الي�سري، حلم 
الن�ساء  منها..  ال�سبه  قريبة  اأو  اأبيه،  حكايات  من  عرفها  التي  اأمه  مثل  بامراأة 
كان  جن�سها؟!  لبنات  »حواء«  ر  تتنكَّ فلماذا  اأبوه،  اأخربه  كما  وديعة  فرا�سات 
الرياح،  اأح�سان  يف  ال�سفينة  �سراع  يفعل  كما  نف�سها  له  ترتك  اأنثى  اإىل  بحاجة 
اأ�سجع  قلوب  منه  تهلع  عاتًيا  موًجا  فكانت  »حواء«  اأما  ل�سكونها،  البحرية  اأحب 
اخلديعة. �سحية  وقع  كمن  ف�سعر  ظنها،  التي  املراأة  فيها  يجد  مل  ارة..   البحَّ
القتل  الثورة يف مدها وجزرها..  اأ�سياء..  ثالثة  البحر  تعلمت من  املراأة  اأن  اأيقن 

غرًقا ملن يخ�ساها.. وماوؤها ل يروي للظماآن عط�ًسا!





فقط لو متكن من اخلروج من بطن احلوت، لعل كل �سيء وقتها ي�سبح اأف�سل.

بالكاد،  كليهما  ت�سع  �سخرة  فوق  جمل�سه  يف  جاوره  »اإن�سان«،  ال�سيخ  منه  دنا 
اأ�سعل النار يف جمموعة من احلطب، ثم عاد ليح�سر العدة الالزمة ل�سناعة كوبني 
بداخل  حطت  حتى  الأجواء،  يف  الذكية  الرائحة  تراق�ست  اإن  وما  »اجَلَبَنة«،  من 

اأنفيهما تثري فيهما ال�ستهاء.

اأخذ ال�سيخ »اإن�سان« من خ�سال جمال ال�سحراء �سربها، ومن �سقور ال�سماء 
حكمتها؛ فجمع اخل�سلتني قائاًل:

لكننا 	  اأن ي�سطاد ما به من خريات،  اإىل  ي�سعى كل منا  احلياة بحر كبري 
جنهل ما قد يعلق يف �سباكنا، قد ت�سطاد �سمًكا وفرًيا يكفي لي�سبع قرية 
كاملة، ويف اليوم التايل قد جتني �سمكة واحدة، �سامة ول نفع منها، قد يعلق 
ج�سده  لك  يخرج  حلزوين  قوقع  اأو  نا�سجة،  لوؤلوؤة  حتوي  حمارة  ب�سباكك 
ل  بينما  الآمن  م�سكنه  اإىل  يدخل  ثم  لك،  اإغاظة  بالل�سان  ال�سبيه  الرخو 

متلك اأنت واحًدا.

قاطع »يون�ض« حديث ال�سيخ �ساخًرا:

وقد يخرج لك �سغري حمار نافق!	 

�سحك ال�سيخ ملء ال�سمع، ثم عادت ق�سماته اإىل جديتها وقال:

هل تعرف يا بني من بني كل هوؤلء من هو املحظوظ حًقا؟	 

ترك »يون�ض« لل�سيخ مهمة اإخباره، ا�ستطرد ال�سيخ:

من علم اأن الدنيا ما �ُسميَّت دنيا اإل لدناءتها، وحقارتها، فال يتخذ منها دار 	 
مقام، ول موطًنا ل�ستقرار، غريب، جمرب على العي�ض فيها لبع�ض الوقت 
اإىل  جيل  نظر  كلما  ملاذا  تعرف  هل  الأبدي..  موطنه  اإىل  يرحتل  اأن  قبل 

الأجيال التي قبله يوقن اأنهم يف املا�سي كانوا يعي�سون حياة اأكرث �سعادة؟





لأن النا�ض يف املا�سي كانوا اأكرث جهاًل.	 

كلما 	  ب�سيطة..  رغباتهم  ب�سيطة،  اأحالمهم  ب�ساطة!  اأكرث  كانوا  لأنهم  بل 
يحتل  ال�سخط  اأن  جند  �سرعتها..  اإيقاع  وارتفع  تعقيًدا،  احلياة  ازدادت 

القلوب لفًظا الر�سا.

»يون�ض«  تبع  �سم�ض حمت�سرة،  �سماء خ�سبتها دماء  اإىل  بالنظر  كلماته  اأعقب 
اأنظار ال�سيخ، وا�ستقرت عيناه عند اأبعد نقطة يف الأفق، حيث يبدو كل �سيء بعيًدا 

وقريًبا يف الوقت نف�سه.. متاًما كـ«حواء«.

قال »يون�ض«:

هل تعرف متى كانت املرة الأوىل التي اأكت�سف فيها اأن �ِسباكي تكفي ل�سيد 	 
كل �سيء اإل الأحالم؟

انتظر ال�سيخ اجلواب دون اأن يحثه عليه، ا�ستطرد »يون�ض« وعيناه ت�سبحان بني 
ثنايا ال�سحاب:

�ُسكان 	  ومن  �سقًفا،  ال�سماء  ومن  موطًنا،  املياه  من  اأتخذ  اأن  حلمي  كان 
ًنا، لكن ما اإن تخطيت الثانوية العامة حتى اأف�سدت احلياة اأكرب  البحر ِخالَّ
اأحالمي، مل اأمتكن من دخول الكلية البحرية التي حلمت بها �سنني طويلة، 
فقط لأنني ابن �سياد ب�سيط، ل من�سب ول جاه ول مال ي�سفعون يل، فقط 

ابن �سياد ابتلعته الدنيا يف جوفها، واأيقظته من حلم اأكرب منه.

تف�سل  حينما  الآخرين..  لآلم  احرتام  ال�سمت  يف  اأن  »اإن�سان«  ال�سيخ  يعرف 
الكلمات يف اأن تكون دواء؛ فال�سمت هو الطبيب الوحيد.. قال بعد حني:

عملت 	  ِعدة،  حمافظات  بني  اأتنقل  عمري  اأغلب  ع�سُت  اأنني  تعرف  هل 
انتقلُت  وبائًعا متجوًل.. ثم  واأمني مكتبة، وجناًرا،  طباًخا، وعامل نظافة، 





اإىل التجارة ففتح اهلل علي من اأو�سع اأبوابه.. لكنه �ساء اأن اأخ�سر كل مايل 
دفعة واحدة، فقررُت اأن اأتوقف عن م�سارعة احلياة التي اأهلكتني، وعدُت 
به  اأ�سعر  مل  ب�سالم  اأ�سعر  �سنوات  ثماين  منذ  اأنا  وها  ونا�سي،  اأر�سي  اإىل 

عندما كان املال يجري بني يدي مثل املاء الزلل.

مر وقت طويل ل ينطق اأحدهما ب�سيء.

كيف هي؟	 

�ساأل »يون�ض« على ا�ستحياء، فقال ال�سيخ با�سًما:

كمن �سلَّ طريقه.. مثلك بال�سبط.	 

قال »يون�ض« متاأفًفا:

لي�ست مثلي، نحن خمتلفان.	 

امل�سكلة لي�ست يف اختالفكما، فهذا طبيعي، واأحد قوانني احلياة، امل�سكلة 	 
احلقيقية اأنكما ل حُت�سنان ا�ستغالل اجل�سور امل�سرتكة بينكما، ليتمكن كل 

منكما من اأن يعرب نحو الآخر.

ثم اأردف:

ولكل 	  اخلا�ض،  عامله  منهما  لكل  والقمر،  كال�سم�ض  ُبني  يا  واملراأة  الرجل 
وتتحد  خ�سالهما،  بع�ض  تت�سابه  قد  كله،  للكون  الفريدة  اأهميته  منهما 
مداراتهما،  اختالف  هو  الأ�سا�ض  لكن  والقمر،  ال�سم�ض  فيتعاقب  �ُسبلهما 

ويف هذا الختالف كمال من نوع خا�ض..

حماولة م�سخ القمر لي�سري �سم�ًسا لن ت�سنع عاملًا اأف�سل!

الأقطاب املختلفة هي التي ت�سنع الكهرباء.. واملد واجلزر هما اللذان ي�سنعان 
الأمواج.





اكتفى ال�سيخ مبا قال، جمع اأغرا�سه، واآثر اأن يرتك »يون�ض« يبحر وحده قلياًل 
و�سط اأفكاره، اإذ اإن ال�سيخ اأف�سل من يعلم اأن الرجل يحتاج اإىل هذه الوحدة، فهي 
وقود احلياة التي بدونها يفقد قدرته على ال�ستمرار، قبل اأن يدور على عقبيه قال:

ل حترم امراأتك من م�ساركتك اآلمك، اأنت بهذا الإق�ساء ل حتميها، بل 	 
تر�سل لها ر�سالة �سلبية باأنك ل ترغب يف قربها منك.

اإق�ساءها، بل  ويف داخل عقل »يون�ض« جتلَّت له هذه احلقيقة، هو مل يود قط 
اأو فار�سها..  اأنه ا�ستطاع اأن يكون بطلها  كانت جتتاحه رغبة جاحمة يف اأن ي�سعر 
لكنه مل ينجح، مل تثق فيه »حواء« قط، ومل متنحه �سفة الفر�سان.. اأيكون هذا هو 

�سبب الثقب الأ�سود الذي التهم بج�سع كل اللحظات اجلميلة بينهما؟!
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»اإن�سان« بالوعد الذي قطعه لهما، �سي�ساعدهما على اخلروج من  ال�سيخ  ى  وفَّ
وهو  »يون�ض«  ر  فكَّ هكذا  احلدود،  حر�ض  جمابهة  خماطر  من  ويخل�سهما  املاأزق، 

ي�ستمع مع »حواء« اإىل كلمات ال�سيخ:

قي« 	  الَعالَّ »وادي  مغادرة  عليكما  يجب  الت�سريحات  على  لنا  حت�سَّ اأن  بعد 
مع  عليكما  اآمن  ل  ولأنني  �سيء،  بكل  اأنا  �ساأتكفل  تقلقا  ل  وقت،  اأقرب  يف 
اأحد غريي ف�ساأعاونكما بنف�سي على مغادرة الوادي، ثم �سنتوجه اإىل بيتي 
باأهلكما  الت�سال  اأردمتا  اإن  تريدان،  ما  فعل  باإمكانكما  �سيكون  وهناك 

فافعال، واإن اأردمتا البقاء ك�سيفني مرحب بهما؛ فبيتي مفتوح لكما.

�ساألته »حواء« بقلق يحوم فوق �سدرها ُيثقل اأنفا�سه:

الت�سريحات 	  اأمر  افت�سح  اإن  ماذا  الوادي،  ننجح يف مغادرة  اإن مل  وماذا 
املزورة؟

للمغادرة مع 	  ا�ستعدا  ابنتي.. والآن  يا  ل �سيء من ذلك �سيحدث، ثقي بي 
�سروق ال�سم�ض باإذن اهلل، هيا اخلدا اإىل النوم فاأمامنا يف الغد طريق �سفر 

طويل.

قالها ثم توجه من فوره اإىل غرفته احلجرية، بقيت »حواء« يف جمل�سها حول نار 
اأ�سعلها »يون�ض« منذ بداية الأم�سية، يجل�ض يف الطرف املواجه لها، يويل األ�سنة النار 
جل اهتمامه، يداعبها بع�سا رفيعة، فما اإن تو�سك النار على ق�سمها حتى يبعدها 





ت باملغادرة، اأوقفها »يون�ض« باأن  �سريًعا، تابعت »حواء« تلك املناورة حتى ملَّت وهمَّ
نظر اإىل وجهها للمرة الأوىل منذ �سرخ عليها، وقال:

هل ترغبني يف النوم الآن؟	 

اأو�سكت على اأن تقول نعم، لكنها تركت لنف�سها برهة من التفكري دفعتها لتقول:

ل، الوقت مل يتاأخر كثرًيا.	 

ظنَّت اأنه راغب يف احلديث معها، اإل اأن �سمته الطويل اأو�سك على اأن ينبئها 
بخطاأ ظنونها، حتى قال بغتة:

يجب اأن ن�سع مًعا تفا�سيل اخلطة »ب«.	 

اأيقظت كلماته الليل الناع�ض، رددت »حواء« بده�سة:

خطة »ب«.. ماذا تق�سد؟!	 

األقى »يون�ض« نظرة اإىل فتحة املنجم املوؤدية اإىل الغرفة، والتي عرَبها ال�سيخ 
منذ قليل، قبل اأن يعيد النظر اإليها قائاًل:

ا اأثق 	  يبدو ال�سيخ واثًقا كثرًيا من اأننا �سنخرج من الوادي ب�سالم، اأنا اأي�سً
به لكن ماذا اإن مل ننجح يف ذلك، اإن اكت�سف حر�ض احلدود الت�سريحات 

املزورة، ف�سُنحاكم بتهمة الت�سلل.. لذلك قلت يجب اأن ن�سع اخلطة »ب«.

ُيب�سر بخري، جتاهلت »حواء« ثرثرة  القادم ل  باأن  النجوم لتخربها  و�سو�ستها 
النجوم وانحنت بج�سدها اإىل الأمام، �ساألته هام�سة دون اأن تدري ملاذا ت�سعر باأنها 

جمربة على اإخفاء حديثها عن اآذان النار:

وما هي اخلطة »ب«؟	 

زفر »يون�ض« نف�ًسا عميًقا طرد فيه كل توتر يزاحم �سدره ثم قال:





�سرنوي لهم ما حدث معنا، لكن ماذا اإن مل ي�سدقنا اأحد، وهذا وارد جًدا 	 
نظًرا لأنها ق�سة خيالية ل تدخل اإىل عقل طفل �سغري، ننام فوق فرا�سينا 
يف منزلنا بـ»كفر ال�سيخ«، ثم ن�ستيقظ يف ال�سباح التايل يف كهف ب�سحراء 
»اأ�سوان«! اإن مل ي�سدق اأحد حكايتنا فيجب اأن نغري اأقوالنا، و�سيبدو الأمر 

حينها اأننا اعرتفنا اأخرًيا باحلقيقة ب�سبب ال�سغط اأثناء التحقيق.

ت�سخم ف�سولها حتى بلغ عنان ال�سماء، �ساألته:

وماذا �سنقول اإذن؟	 

ق�سم ع�ساه الرفيعة اإىل ن�سفني، واألقى بها اأخرًيا يف النار بعدما طال �سوقها 
اإليها، فرك كفيه بع�سهما ببع�ٍض ثم تاأمل وجهها لربهة قائاًل:

نكاية 	  املكان،  هذا  اإىل  واأح�سرتك  خدرتك  اأنني  تعتقدين  اأنِك  �ستقولني 
اإىل هذه  الت�سلل  ت�سرتكي معي يف هذا  ومل  �سيء  اأي  تعلمني  ل  اأنِت  فيِك، 
املنطقة احلدودية بوعيِك اأو برغبتِك، اأظن اأنه لن ي�سعب عليهم الت�سديق 
نظًرا خلالفاتنا وطالقنا احلديث.. مل ترغبي يف العرتاف بذلك يف بادئ 
ا�سطررِت  لكنِك  اأذى،  من  بي  �سُيلحق  ملا  بالذنب  ت�سعرين  ل  حتى  الأمر 
كالنا  ي�ستطع  مل  اإن  باطل..  اتهام  ب�سبب  حُتاكمي  اأن  خمافة  لالعرتاف 

النجاة، فعل الأقل تنجني اأنِت.

جتمدت ق�سماتها، ل تقوى على احلراك، ومعها كل اأفكارها وم�ساعرها وكاأن 
الزمن اختار هذه اللحظة بالذات لتتوقف اأنفا�سه.. اأطال النظر اإىل وجهها، منذ 
وقت طويل مل تتقابل اأعينهما لتبني بينهما ج�سًرا، وقت طويل بدا كاألف عام من 

ان ال�سحراء.. نطقت اأخرًيا تقول: اأعوام �ُسكَّ

لن اأفعل.	 

تتاألف من حماولت عدة  �ساقة  اأنباأه مبهمة  الذي  بقدر ما �سايقه اعرتا�سها 
لإقناعها، فاإن �سروًرا خفًيا ت�سرب اإليه، اأكد قائاًل:



بل �ستفعلني، اإن �ساقت بنا ال�ُسبل �ستفعلني، عديني بذلك.	 

هذه املرة بدت كلماتها اأكرث حدة وهي تهتف:

لن اأفعل!	 

ثم اأردفت وهي تهجر جمل�سه حول النار، وتغادر بحركة ع�سبية:

كيف تطلب ذلك مني؟	 

حلق بها يقب�ض على ذراعها ويديرها لتواجهه، اأف�سح بحزم:

قلت لِك �ستفعلني، ل فائدة من عقاب كلينا على ذنب مل نرتكبه.. 	 
ت�سل  اأن  يخ�سى  اأنه  اأخربين  القرية  يف  اليوم  قابلته  نوبي  �ساب 
ا  عقوبة الت�سلل اإىل منطقة حدودية اإىل الإعدام اإذا ما ُحوكمنا اأي�سً

بتهمة التج�س�ض، والتزوير.

نزعت ذراعها هاتفة:

لن اأفعل ذلك بك!	 

ل يزال الزمن عاطاًل عن ال�سريان، �سكتت الرياح عن الرتتيل، واختفت 
عن عينيها كل اخليالت، حتى ال�سريط ال�سينمائي ف�سل يف اإعادة الدوران 
كعادته كي يذكرها بكل ما فعله »يون�ض« من قبل، وباأ�سباب كافية لتكرهه، 
اأبعد  اإىل  الو�سول  قال حماوًل  ثم  للهرب،  اأي منفذ  نظراته  عليها  اأغلقت 

نقطة من نف�سها:

ملاذا؟ األ�سُت اأنا الرجل الذي تكرهني؟ بل الرجل الذي يحتل اأكرث 	 
ا بقلبك؟ ها قد �سنحت لِك الفر�سة للتخل�ض مني..  الأماكن بغ�سً

واإىل الأبد.





ال�سماء رائقة ل ُتنبئ باأمطار ليلية، والهواء �ساكن ل ي�سي برياح عك�سية، فمن 
اأين اإذن ت�ساقطت هذه الأمطار يف عينيها، ومتى ع�سفت الرياح بج�سدها لت�سيب 

اأطرافها برع�سة �ستوية؟!

متيًنا،  كان  القيد  لكن  حتاملت،  عاندت،  جاهدت،  حاولت،  الفرار،  اأرادت 
األف  والأ�سر كان حليًما، مل تنفر منه هذه املرة، ثبتها يف الأر�ض ك�سجرة عمرها 

عام، �ساخ جذعها، وتهدلت اأغ�سانها ول تزال اأثمارها مل تن�سج بعد.

الذي 	  امليت  الرجل  اأنا  األ�سُت  ذلك؟  فعل  عليِك  ي�سعب  ملاذا  اأجيبيني.. 
كنِت  روح  بال  ج�سد  اأنا  األ�سُت  ت�سفيني..  اأن  حتبني  كنِت  كما  به  تزوجت 
تبتهلني اإىل اهلل ليخل�سِك منه.. األ�سُت اأنا من قتلِت �سمكاته ومزقِت اأوراقه 
ا له.. ها اأنا اأعطيِك ال�سوء الأخ�سر لتوجهي يل  وثقبِت اإطار �سيارته بغ�سً

املزيد من ال�سربات، فلماذا ل تفعلني؟

اأيح�سبها م�سًخا بال قلب، جماًدا بال عقل، اأيظن اأنها حًقا متلك القوة الكافية 
لتلقي به يف النار مثل الع�سا التي األقاها قبل قليل، �ساحت بغ�سب ارتعدت له ع�سر 

جنمات قريبات حلديثها ُكنَّ ُمن�ستات:

ل اأرغب يف موتك، ومل اأرغب قط.. ملاذا ت�سعرين دائًما اأنني امراأة متحجرة 	 
القلب؟ هل تظن حًقا اأنني اأود اأن اأوؤذيك؟ قتل �سمكاتك �سيء، وقتلك اأنت 

�سيء اآخر، يحلو لك اأن تراين م�سًخا، لكنني ل�سُت كذلك.

تهدج �سوتها مع اآخر كلماتها، القيد الذي فر�سه عليها بنظراته ل يزال قوًيا، 
ت بع�ض قطرات املطر من عينيها، لكن مل يكن ذلك هو ال�سبب الذي جعله يطلق  فرَّ

تنهيدة قوية ثم يقول:

اأعرف اأنِك ل�سِت كذلك، بل لعلي اأنا امل�سخ ب�سكل ما.	 

كادت اأن تخربه اأنه لي�ض كذلك، مل تفعل، اإذ تنبهت اإىل اأمر اأده�سها، حتدث 
ال�سيخ »اإن�سان« عن »خطاأ يف الرتجمة«، وكاأن كاًل منهما يتحدث بلغة خمتلفة عن 





احلروف،  بذات  يتحدثان  اأنهما  اللحظة  هذه  يف  قوي  �سعور  باغتها  لكن  الآخر، 
عالمة  وال�سكنات،  الوقفات  والنقاط،  الفوا�سل  حتى  الكلمات،  ذات  وين�سجان 
ال�ستفهام ومبتداأ الكالم، الفاعل وما ُيرفع به، املفعول وما ُيفعل به.. بات وا�سًحا 

لها حمل »يون�ض« بقلبها من الإعراب.

للقمر،  الباهت  ال�سوء  يف�سل  لكن اجلميع  احلقيقة،  اإىل  دوًما  ت�سري  ال�سم�ض 
لي�ض لأنه اأكرث رومان�سية، بل لأن احلقيقة غالًبا ما تكون �سادمة، كا�سفة، ُملزمة 
بالكثري.. ومل جتد يف نف�سها القدرة على اللتزام ب�سيء؛ لذلك جلاأت للهرب، كما 
اعتادت على اأن تفعل دائًما، هذه املرة مل تلق له ب�سمكة رجنة حمراء، فقدت قدرتها 

حتى على �سنع �ستار لالإلهاء.

»يون�ض« تعلَّم در�سه جيًدا، ال�سياد املاهر ل يرتك �سيده يعود مرة اأخرى اإىل 
البحر يف اللحظة التي يحكم فيها ال�سباك حوله؛ لذلك مل ي�سمح لها بالفرار، انق�ض 
على مع�سمها ثانية يثبتها يف مواجهته، ودَّ لو قال الكثري، ودَّ لو منحها اآذان قلبه 
لي�سمع كل ما تريد اأن تق�ض عليه من حكايات، مل يكن يوًما بهذا القدر من الراحة 
والنفتاح، وكاأن جباًل من الو�ساو�ض �سقطت عن كتفيه يف هذه اللحظة بالذات. اأراد 

اإبحاًرا اآمًنا بني �سخور الُبعد و�سعاب القرتاب؛ فنا�سدها هام�ًسا:

ابقي قلياًل.	 

اأكرث،  ودافًئا  اأكرث،  يقًظا  الليل  لها  تراءى  البقاء،  يف  يرغب  من  اأكرث  وكانت 
رها باأنها الليلة الأخرية لهما بني اأح�سان ال�سحراء، عادت اإىل جمل�سها حول  ُيذكِّ
النار، جاورها »يون�ض«، لفظ ال�سمت من قامو�سه، واأخذ يقاي�سها الكلمة بالكلمة، 

اأما هي فعاهدت نف�سها األ تدير ال�سريط ال�سينمائي اأبًدا هذه الليلة. 

�ض كل منهما مو�سع كلماته لئال يطاأ  دار بينهما حديث غريبني قريبني! يتح�سَّ
بني  الفا�سلة  احلدود  عند  ا�ستحياء  على  براأ�سه  يطل  ِوًدا  تن�سف  ُملغمة  منطقة 

اأر�سيهما. 





�سابقت الكلمة اأختها حتى اأو�سلتهما معابر احلديث اإىل اليوم الأخري لـ »حواء« 
باأن ت�سرح له بالتف�سيل ما حدث  اأن طالبها  اإل  يف امل�سنع، فما كان من »يون�ض« 
بينها وبني الرجل الذي عر�ض عليها املال مقابل املعلومات التي تلزمه من مكتب 
ف�سوله  ت�سبع  اأخذت  بالتفا�سيل؛  الهتمام  ميزة  متلك  ولأنها  »�ُسلطان«،  اجلد 

بو�سف ما حدث وكاأنه يراه راأي العني.

حكَّ »يون�ض« راأ�سه كمن ي�ستجدي عقله العمل ب�سرعة اأكرب، ودقة اأكرث، ثم قال:

اأي 	  لِك  متثل  هل  لق«..  اإي  »بر  كانت  اجلدار  على  وجدتها  التي  الكلمات 
معنى؟

ل، اأ�سمعها للمرة الأوىل، باأي لغة تكون يا ُترى؟	 

ل اأعرف.	 

تذكرت »حواء« البطاقة فاأ�سرعت تخربه باأمرها، وت�سفها بدقة، تختم حديثها 
قائلة:

لكنني مل اأفهم معنى راأ�ض التم�ساح املطبوعة فوق هذه البطاقة.	 

راقبت تغري ق�سمات »يون�ض« وا�سطرابه، ا�سطراب ل تر�سده �سوى عني يقظة، 
ول�سد ما كانت عيناها يقظتني تلك الليلة، نه�ض فجاأة يتمنى لها ليلة �سعيدة، وقفت 

بدورها ت�ساأله بده�سة عما اأ�سابه، مل يجبها، كان حاًدا وهو يقول:

يكفي �سهًرا، �سنتحرك باكًرا.	 

قالت بعناد:

ل اأريد النوم.	 

فانفعل حمتًدا:





الذي 	  ما  نعرف  ل  �سا�سعة  املنزل، هذه �سحراء  �سرفة  اأننا يف  تظنني  هل 
تخبئه لنا، ثعابني، ذئاب، عقارب.. هيا للداخل.

ق ال�سكون وزلزل  وكاأنه اتفق م�سبًقا مع اأحد الذئاب، دوى �سوت عواء طويل مزَّ
ثانية  مرة  لل�سجار  الكافية  القوة  متلك  مل  م�س�ض،  على  طلب  كما  فعلت  قلبها.. 
�سوى  عليها  يلقي  ل  الفجر،  مطلع  حتى  يحاورها  ظلَّ  الأرق  لكن  نف�سه،  اليوم  يف 
البطاقة  ِذكر  اأتت على  اأن  »يون�ض« فجاأة مبجرد  تغري  ملاذا  واحد فح�سب..  �سوؤال 
وراأ�ض التم�ساح.. هل ميكن اأن يكون »يون�ض« اأحد اأ�سباب الغرائب التي حتدث لها؟! 

�ساعات طوال مل تعرث على جواب مقنع متنحه لالأرق فيقر به عيًنا..

وازدادت حرية على حرية.
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قرعت الرياح ناقو�ض املغادرة؛ طفقت ال�سم�ض الوليدة تطل عليهم من خ�سا�ض 
ال�سحاب بف�سول كبري، ترقب حركاتهم، وت�سجل يف ذاكرتها حلظات �سكونهم، قال 

ال�سيخ »اإن�سان«:

الطريق طويل اإىل اجلزيرة، هيا يجب اأن نتحرك الآن.	 

جزيرة! اأي جزيرة؟	 

مل يجب ال�سيخ �سوؤال »يون�ض« يف احلال، حتركت ال�سيارة حتمل ثالثتهم وت�سق 
ا منه على اجلانبني، اأو لعل الرمال هي  بهم الطريق فوق دروب الرمال، تنرث بع�سً

التي تتقافز من تلقاء نف�سها، تلوح لهم بكفوفها مودعة.

حتتفظ  واجلان،  الإن�ض  كعقول  ذاكرة  للرمال  اأن  ال�سحراء  اأبناء  يعتقد 
بب�سمات اأقدام ال�سائرين عليها، وتر�سل لهم مرا�سيل �سوق عرب ذرات الهواء، وما 





الرمال  حرارتها..  عرب  احلب  تبثهم  حتى  اأخرى،  مرة  احلنني  اإليها  ي�سوقهم  اإن 
اق، كلما األهبها ال�سوق، ازدادت حرارتها! كاأح�سان الُع�سَّ

جزيرة »هي�سا«.. حيث اأعي�ض.	 

تلك هي املرة الأوىل التي يعرفان فيها اأن بيت ال�سيخ »اإن�سان« يقع فوق جزيرة 
نوبية على �سفاف النيل ُتدعى »هي�سا«، اأقدم ُجزر �سمال النوبة، بدا ال�سيخ �سغوًفا 

باحلديث عن جزيرته وهو يقول مبزاج رائق وكاأنه ذاهب يف نزهة:

ل ميكن و�سفها بالكلمات، يجب اأن تروها بالعني والفوؤاد.. لكنني اأوؤكد لكما 	 
اأن من يخُط بقدميه فوق جزيرتنا مرة؛ ُيقيَّد اإىل الأبد باحلنني اإليها.

من  ع�سر  اخلام�ض  »اأ�سوان«،  لأبناء  مميز  اليوم  اأن  »اإن�سان«  ال�سيخ  اأخربهما 
يناير والذي ميثل عيدها القومي، تكرمًيا لأبنائها الذين ارت�سوا بالتهجري حماية 
ذاكرة  يف  اليوم  هذا  ي�سري  اأن  »يون�ض«  ياأمل  الفي�سان؛  اأخطار  من  الأم  لوطنهم 
نقطة حر�ض احلدود..  النجاة من  ولـ »حواء«  له  ُكتبت  اإن  الآخر،  الأيام عيده هو 
قلبه كلمات �ساحب  اأن ينجيهما دون م�ساعب.. ثم قذف اهلل يف  اإىل اهلل  ابتهل 

احلوت، حني ناجى ربه يف الظلمات، تذكر اأباه يوًما حني قال:

ما اأف�سده العامل ت�سلحه »ل اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني«.	 

قلبه  على  ل  تتنزَّ ال�َسكينة  فوجد  دها..  يردِّ اأن  له  اهلل  �ساء  ما  اإىل  دها  ردَّ
والرحمات.

التفت يطمئن على »حواء«، راآها �ساكنة، تعقد حاجبيها ب�سدة، وعيناها ت�سبحان 
يف اللون الأ�سفر من حولها، �سعر بخوفها الراب�ض وراء هدوئها، اأراد اأن يبثها بع�ض 
الأمان؛ فوجد اأنه ل ميلك منه الكثري، ا�ستدار عائًدا اإىل �سريته الأوىل، وحبال »ل 

اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني« بينه وبني ربه ل ينقطع و�سلها.
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اأفكار،  من  بقاعه  �سكن  ما  وُتخرج  العقل  وعاء  ُتقلب  ملعقة  الطويل  ال�سفر 
ال�سيارة من عمر  تراكم بجوانبه من مالحظات من�سية؛ لذلك بعدما قطعت  وما 
الرحلة �ساعة اإل ُثلثها، تذكر فجاأة الفرا�سني الآخرين يف غرفة ال�سيخ احلجرية، اأو 
العنجريب كما يحلو لل�سيخ ت�سميته، جال بخاطره اأن ي�ساأل ال�سيخ يف احلال، لكن 
اأن يعرف  اأن يرتيث، ا�ستجاب لها دون  و�ساو�سه قفزت بعقله حُتذره، وتطلب منه 
اأ�سبابها، لكن ال�سوؤال الت�سق بعقله كما يعلق ج�سد احللزون الرخو ب�سطح �سخري 

اأمل�ض.. ملن الفرا�سان الآخران يا ُترى؟

اأخرجت امللعقة املزيد من الأفكار، فعكف عليها يغزل منها كلمات كما كانت 
ال�سم�ض ت�سنع بخيوطها الذهبية يف ق�سة ال�سيخ اخليالية..

 رجل ي�ساوم »حواء« على معلومات تخ�ض امل�سنع، ثم يلقي يف وجهها بتهديداته، 
ويد�ض يف حقيبتها بطاقة حتمل ر�سًما لراأ�ض مت�ساح.. خطابات �سبعة غري معلومة 
يف  كهف  اإىل  الفجائي  انتقالهما  غريبة..  بلغة  بيته  جدران  فوق  وكتابة  امل�سدر، 
الذهب  عن  ب  ُينقِّ وغريب  الأبي�ض..  ال�سعر  خدعة  ال�سرقية..  ال�سحراء  و�سط 
وي�ستعبدهما مقابل الطعام واملاأوى.. وال�سيخ »اإن�سان« حار�ض املنجم الذي ل يكف 
عن ن�سج احلكايات اخليالية، عن اأر�ض ُحبلت يف الزمن بعد الزمن، وقوانني ف�سول 

اأربعة ُت�سكل د�ستوًرا للحب!

ل�ساعة ويزيد ف�سل يف اأن ي�سري يف حذاء ال�سم�ض، مل ي�ستطع اأن يجد كلمة واحدة 
يجمع بها كل هذه اخليوط املت�ساربة، وكاأن كل خيط ين�سج ق�سة منف�سلة بذاتها.

وعندما اأو�سك على اأن ي�سل اإىل حافة التعب ا�سطدم ب�سوؤال اآخر اأيقظ انتباهه 
ثانية، ملاذا كان ال�سيخ »اإن�سان« متوجًها �سوب خيمة الغريب التي تبعد م�سافة كبرية 

قي«؟! عن املنجم، وتقع يف جهة خمتلفة عن قرية »وادي الَعالَّ

كان الأمر ب�سهولة مبكان، مرت خدعة الت�سريحات املزورة على نقطة حر�ض 
احلدود على الطريق دون �سعوبات.. كان ليكون هذا م�سدر �سعادة كبري لـ »يون�ض« 

لكن على العك�ض من ذلك، �سعر باملزيد من اخلطر.





م ال�سيخ »اإن�سان« لل�سابط بطاقتي هوية لـ و»يون�ض« و»حواء« انده�ض  فعندما قدَّ
اأجاب �ساحًكا  البطاقات،  على  ل  اأين حت�سَّ بعد من  فيما  �ساأله  وعندما  كالهما، 

بغري وَجل:

بالطبع مزورة.	 

مل ترق ثقته لـ »يون�ض«.. مل ترق له على الإطالق.
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قالت »حواء« وهي حتاول عبًثا ف�ض غالف علبة ب�سكويت، تنزلق بني اأ�سابعها 
قة: املتعرِّ

انتقلُت 	  فكاأنني  املا�سية  بالأيام  مقارنة  حًقا..  جميلة  املحافظة  »اأ�سوان« 
فجاأة من الع�سر احلجري اإىل الع�سر احلديث.

اأخربها ال�سيخ »اإن�سان« اأن »اأ�سوان« كانت ُتعرف يف ع�سر امل�سريني القدماء 
با�سم »�سونو«، اأي ال�سوق، لأنها كانت مركًزا جتارًيا للقوافل من واإىل »النوبة«، ثم 

�ُسميت يف الع�سر »البطلمي« بـ »�سني«، ثم �سماها النوبيون »ناب اأ�سوان«.

يلتفون حول طاولة ت�ستقر باأحد اأركان مطعم �سغري، حاول كل منهم نزع عباءة 
منح  »اإن�سان«  ال�سيخ  وعد  وكما  جديد.  من  الرحلة  ا�ستكمال  قبل  لدقائق  التعب 
»يون�ض« فر�سة الت�سال بجده، لكن ما األقى بالفزع يف قلبيهما اأن املحاولت ال�ست 
الت�سال  بالف�سل، حتى قطع �سوت اجلد يف  باءت  واأمها  باجلد  لالت�سال  الأوىل 

ال�سابع �سوت الرنني الرتيب املزعج، فتنف�سا ال�سعداء.

تبادل »يون�ض« مع جده كلمات قليلة قبل اأن يتغري وجهه، اإذ �ساح به جده:





من 	  قوة  داهمت  »حواء«..  واأين  املا�سية..  الأيام  طيلة  كنت  اأين  »يون�ض« 
عنكما  تبحث  ملاذا  فعلتما..  ماذا  قليل..  قبل  وامل�سنع  البيت  ال�سرطة 

ال�سرطة؟

تلجلج منطق »يون�ض« واحتار هل يخرب اجلد باحلقيقة، اأم يعر�ض عنها اإ�سفاًقا 
اأن يخربه بها، ففعل يف عجالة، بداية من الكهف، مروًرا  واأخرًيا ا�ستقر على  به، 
بال�سحراء، وحتى نقطة تفتي�ض حر�ض احلدود واملرور بت�سريحات مزورة، هتف 

اجلد بجزع:

رت الت�ساريح وبطاقات الهوية، اأين كان 	  هل تخربين بذلك الآن بعد اأن زوَّ
عقلك يا »يون�ض«.. اأنتما يف خطر �سديد.. اأخربين اأين اأنتما الآن و�ساأر�سل 
اأحد  مع  حل  عن  امل�سكلة  لتلك  اأبحث  حتى  الختباء  على  يعاونكما  من 
األقت  واإل  اأنت و»حواء«  ال�سيخ«  اإىل »كفر  اأن تعود  اإياك  املحامني الكبار.. 
ال�سرطة القب�ض عليكما يف احلال.. ول ت�ستخدم الهاتف، لعلهم ي�ستغلونه 

يف التن�ست على املحادثات.. »يون�ض« هل ت�سمعني؟

اأطلق زفرة حارة قبل اأن يقول:

نعم يا جدي اأ�سمعك.. ل تقلق علينا.. اأنا و»حواء« بخري.. �ساأفعل ما قلت 	 
و�ساأنتظر م�ساعدتك.

اأخربه اأنهما �سينزلن يف جزيرة »هي�سا« عند ال�سيخ »اإن�سان«، واأنهى الت�سال 
الت�سال  اأو  اجلد،  مبخاطبة  لها  ي�سمح  مل  اإنه  حتى  »حواء«،  توقعت  مما  باأ�سرع 

باأمها.

جذبها اإىل حيث الطاولة التي غادرها ال�سيخ »اإن�سان« ليتبادل حديًثا بدا ودًيا 
التي  التقطيبة  تلك  »حواء« معنى  تعرف  معارفه.  اأحد  مع  قليلة  ُبعد خطوات  على 





وكلها  م�سطربة،  باأنامل  ذقنه  وحك  بقوة،  �سفتيه  وزم  »يون�ض«،  جبني  فوق  نبتت 
عالمات ل ُتب�سر بخري، حثته »حواء« ليف�سح عما حوته تلك املكاملة الق�سرية، فقال 

»يون�ض« دون اأن يخفي قلقه:

ال�سيخ«، 	  »كفر  عن  بعيًدا  و»حواء«  اأنت  ابق  ترجع،  اأن  اإياك  جدي  يل  قال 
واحذر من ا�ستخدام الهاتف.

�ساألته بوجه حمل الده�سة كلها:

ملاذا؟	 

لأن ال�سرطة تبحث عنا.	 

املزورة،  الت�سريحات  اأمر  ال�سرطة  اكت�سفت  هل  �سدرها،  يف  قلبها  غا�ض 
بالطبع، كيف كانا من الغباء اأن ظنا اأنها �ستمر عليهم مرور الكرام! متلك اخلوف 

من عقلها حتى اأعجزه عن التفكري، �ساألته بلهفة:

واأمي كيف هي؟	 

ل تقلقي، بخري.	 

ماذا �سنفعل يا »يون�ض«؟	 

ل اأعرف! ل حل اأمامنا �سوى انتظار م�ساعدة جدي.	 

كان غا�سًبا، غا�سًبا جًدا، املرة الأوىل التي تلتجئ اإليه »حواء« باحثة يف ُجعبته 
عن حل لورطتها، يكت�سف اأن جعبته خالية من و�سائل الإنقاذ، حتى هذه املرة مل 

ي�ستطع اأن يكون فار�سها.

ي الأخبار من »يون�ض« الذي اختتم حديثه قائاًل بتوتر  عاد ال�سيخ »اإن�سان« وتلقَّ
بالغ:

من ال�سهل اأن ت�سل اإلينا ال�سرطة عن طريقك يا �سيخ.	 





خارج 	  قدمي  عنوان  هو  البطاقة  يف  املدون  فعنواين  ذلك،  يحدث  لن  ل، 
اأ�سوان باأ�سرها. 

ثم اأردف:

اإذن فلن�ستكمل طريقنا اإىل اجلزيرة على بركة اهلل.	 

عادوا اإىل ال�سيارة لكن هذه املرة اأف�سحوا للياأ�ض مكاًنا بينهم؛ فحظوا برفقته 
طوال الطريق.
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من  وقليل  ال�سخور  حتدوه  املكان  النيل،  �سفة  من  بالقرب  ال�سيارة  توقفت 
النباتات التي تنمو بني ال�سقوق، اأجاب ال�سيخ »اإن�سان« عن �سوؤال مل ي�ساأله اأحد:

�سننتظر هنا املركب التي �ستو�سلنا اإىل »هي�سا«، كما اأخربتكما اجلزيرة يف 	 
و�سط النيل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لبلوغها.

واقرتب  ال�سيارة  ل من  ترجَّ باملياه،  وقلبه  عيناه  تعلقت  اإذ  »يون�ض«،  ي�سمعه  مل 
منها وكاأنها تناديه: »يون�ض«.. »يون�ض«.

�سمع قلب احلوت نداء املياه فَرقَّ حلاله، وفتح فمه على ات�ساعه؛ فاأب�سر »يون�ض« 
عربه اللون الأزرق، ا�ستاق لالقرتاب اأكرث، وكاأن قوة عليا اأجربت احلوت يف هذه 
اللحظة بالذات على اأن يلفظ »يون�ض« على اأعتاب املياه الرقراقة، هناك عند �سفة 
النيل، دنا منها رويًدا رويًدا، وكاأنه يالقي حبيًبا بعد فراق، هل كان هذا �سعور نبي 
اهلل عندما لفظه احلوت من قلب الظلمات؟ كمن يولد من جديد، من قلب الظلمات 
ناأتي واإليها ننتهي، وما بينهما نتقلب بني نور وظالم، فكاأن »يون�ض« الآن يرى النور 
الذي ُحرم منه لثماين �سنوات، منذ اأن مات اأبوه، وفارق البحرية.. حتى اأو�سك على 

الظن اأنه لن يذوق للحياة طعًما من جديد.





بلهفة امل�ستاق اأطال اللقاء مع النيل، حتى ن�سي »حواء« وال�سيخ »اإن�سان«، واجلد، 
و�سرطة ت�سعى خلفه لتقيده بُجرم هو منه براء.. عندما لفظ احلوت نبي اهلل كان 
ورحل  باهلل،  يوؤمنوا  اأن  قومه  يئ�ض من  اأخطاأ حني  اأنه  وقت طويل  ومنذ  اأدرك  قد 
عنهم مغا�سًبا قبل اأن ياأذن اهلل له، تركهم وراءه ل يوؤمن فيهم اأحد، وركب ال�سفينة 
اأمر حوت البحر بابتالعه يف بطنه، وعندما لفظه احلوت باأمر  مبتعًدا، لكن اهلل 
اأن  فاأدرك  القهار،  الواحد  باهلل  جميًعا  اآمنوا  وقد  وجدهم  قومه  اإىل  وعاد  اهلل 

الغ�سب يورد املهالك..

لكن »يون�ض« اليوم ل يزال يجهل خطاأه املميت الذي جعل حوت الدنيا يبتلعه يف 
بطنه ل�سنوات!

دنت منه »حواء« بقلق، ترددت خمافة اأن تثري ب�سوؤالها بركاًنا غري خامل، ثم 
قالت اأخرًيا:

هل اأنت بخري؟	 

لو تعرف كم هو بخري الآن لتمنت اأن ي�سيبها ما اأ�سابه، نظر اإليها يزيح اأ�ستار 
القلق عن وجهها بب�سمة رائقة �سرقت من النيل بهاءه، هز راأ�سه قائاًل:

ل تقلقي، مل اأجن بعد.	 

طبعت ابت�سامة فوق �سفتيها وقالت:

بن�سف 	  »�ُسلطان«  اجلد  اإىل  بك  ُعدت  اإن  لطيًفا  يكون  لن  اأقلق،  اأن  يجب 
عقل، �سيتهمني باأنني من �سرق الن�سف الآخر.

على ِذكر اجلد، والعودة التي �سارت ُحلًما جتعد جبينه، لكنه حاول اأن ين�سج 
فوق وجهه قناًعا غري حُمكم، لكنه يكفي لُيطمئنها، ثم قال:





ل تقلقي، �سنعود قريًبا.	 

فاأوماأت براأ�سها ُت�سدق على كذبته، وتن�سج فوق وجهها قناًعا مماثاًل لُتطمئنه.
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امتدت يد »يون�ض« عابثة مبياه النيل املتطايرة حول املركب، ُيبحر به �ساب نوبي 
والرثثرة  بالِود  الآخر،  فوق  والرثثرة  كتفيه،  اأحد  فوق  الود  يحمل  ام«،  »مَتَّ ا�سمه 
وموتور �سغري ا�ستطاع املركب اأن يفرق بني ذرات املياه حتى و�سل اإىل مر�ساته عند 

مقدمة جزيرة »هي�سا«.

مرتاكمة  �سخور  بني  احتجزت  متوء،  قطة  »حواء«  اأنظار  عليه  وقعت  ما  اأول 
على حافة اجلزيرة، توا�سلت معها »حواء« بعينيها لبع�ض الوقت، مل يقطع جمال 
اإب�سارها �سوى يد »يون�ض« املمتدة ليعاونها على مغادرة املركب، ما اإن وقفت فوق 
اأر�ض اجلزيرة حتى اجتاحها دوار ب�سيط اإثر رحلتها الأوىل عرب النيل، اأح�ض بها 

»يون�ض« فرتك كفها بني راحتيه لبع�ض الوقت، حتى اأوماأت براأ�سها تقول:

اأنا بخري.	 

كان ال�سيخ »اإن�سان« ي�سري بخطوات ُمتعجلة، بدا كاأنه ا�ستعاد ن�ساطه بالكامل، 
يحق له ذلك فبعد قليل �سيكون يف بيته، حماًطا بكل �سيء ياألفه، اأما هما فال يزالن 
غريبني فوق اأر�ض غريبة، ول يعرفان متى �ستنتهي اللعنة ويتمكنان من العودة اإىل 

بيتهما ثانية.

عند املر�سى مروا ببيت نوبي اأخ�سر اللون، اإل اأن بوابته غري عادية! تزينت من 
اجلانبني باأربع جماجم كبرية، مل ت�ستطع »حواء« بدقة حتديد هوية الكائن الذي 
حمل فوق ج�سده هذه اجلمجمة يوًما، لكنها ا�ستطاعت اأن ت�سعر بالنفور من �سكلها.

بيت ال�سيخ »اإن�سان« يقع فوق ربوة عالية، اأخربهما اأنه اأعلى بيت يف اجلزيرة، 





والأبي�ض  الزاهي،  بالأزرق  املطلية  البيت  جدران  فوق  عيناهما  طافت  بعيد  من 
باإ�سارات البهجة يف الهواء؛ فتلتقطها قلوب  اللون تر�سل  النا�سع، بوابته برتقالية 
الزائرين يف احلال، �سعدا منحدًرا طوياًل حتى و�سال اإىل البوابة الربتقالية يلهثان 

تعًبا.

يحمل  وظل  املنجم،  من  معه  اأح�سره  قلياًل  متاًعا  الأر�ض  على  ال�سيخ  ترك 
الذين مر بهم  اأحد معارفه  ليح�سره من  بال�سيارة  توقف  يديه مغلًفا كان قد  بني 
البوابة  انفتحت  نف�سها  اللحظة  يف  جيبه،  من  املفتاح  بالتقاط  همَّ  الطريق،  يف 
يف  لونه  »حواء«  متيز  مل  داكًنا  جلباًبا  ترتدي  امراأة  خلفها  من  ليظهر  الربتقالية 
�سوء ال�سم�ض ال�ساطع الذي كاد يغ�سي عينيها، تعلقت املراأة بعنق ال�سيخ وهي تبكي 
برقة، تقول كلمات بالنوبية، مل متيز منها »حواء« �سوى كلمة واحدة كررتها املراأة 

مرتني متتابعتني، »اإيكا ُم�سكري«..... )اأوح�ستني(.

الكلمات  اأن  اإل  الأوىل،  للمرة  »حواء«  م�سامع  تطرق  بلغة  تتحدث  املراأة  كانت 
قلب  دافئة يف  ت�ستقر  ل  احُلب  كلمات  يغلفها..  الذي  ال�سوت  يف�سحها  احلميمية 

ت من �سوت املُحب حرارته. احلبيب اإل اإذا ا�ستمدَّ

اآذان  مرمى  عن  بعيدة  كانت  بكلمات  لها  وهم�ض  املراأة  اندفاع  ال�سيخ  احتوى 
املتطفلني، ثم انحنى ليم�سك املغلف ويرتكه بني يديها، قائاًل:

اأح�سرت لِك ما طلبته مني قبل الرحيل.	 

ت املراأة ال�ستينية املغلف بابتهاج الأطفال، تابعتها »حواء« يف ف�سول، رفع  ف�سَّ
ثم  النوبية،  باللغة  �سريعة  كلمات  املراأة  قالت  عندما  ده�سة  يف  حاجبيه  »يون�ض« 

ت�سيف وال�سعادة ت�سع من وجهها:

هدية 	  اأجمل  هذه  اجلمال..  جلود  من  �سغرية  وقطع  املوز،  �سجر  اأوراق 
ح�سلت عليها!





بحنان  راأ�سها  فوق  ال�سيخ  م�سح  الآخر  وبالكف  ال�سيخ،  كف  لتقبل  انحنت  ثم 
كبري. تنحنح »يون�ض« وقد ظن اأن ال�سيخ ن�سيهما متاًما يف ح�سرة املراأة التي �سبَّ 

عليها وافر اهتمامه.

رفعت املراأة اإليهما وجًها يحمل رائحة بكاء طازج، وات�سعت ابت�سامتها الدافئة 
بت بهما بحفاوة اأذهبت الكثري مما  وهي تنقل اأنظارها بني »يون�ض« و »حواء«.. رحَّ

علق ب�سدريهما من غبار ال�سفر.

املزدانة  البيت  َمندرة  اإىل  فوجلوا  م�سراعيها  على  الربتقالية  البوابة  فتحت 
بلوحات جدارية للنيل واملراكب ال�سراعية وللرمال واجلبال والكهوف ال�سخرية.. 
النوافذ،  فتحات  من  الهارب  الأحمر  ال�سم�ض  ولون  واأ�سود  واأبي�ض  واأزرق  اأ�سفر 
مالأت الألوان البيت بالبهجة �ساركهم فيها الأ�سفر والأخ�سر املطلية بهما الأر�ض 
وترك  مرة  البيت  زار  قزح  قو�ض  وكاأن  �سطرجنية..  مربعات  ل  ُت�سكِّ الأ�سمنتية، 

هداياه قبل الرحيل.

»اإن�سان«، كانت مفاجاأة كبرية لكليهما، وقد ظنا  ال�سيخ  ال�ستينية زوجة  املراأة 
فال  زواجه  اأما  الأولد،  بخ�سو�ض  حمقني  كانا  اأولد،  ول  له  زوجة  ل  ال�سيخ  اأن 
ال�سبابية  العالقات  اأغلب  ت�ُسود  التي  املهرتئة  الروابط  عك�ض  متيًنا  اأ�سا�سه  يزال 
اليوم! زوجته طويلة �سمراء، متو�سطة القوام، خفيفة احلركة، لينة املالمح، تت�سع 

ابت�سامتها لت�سمل عينيها، وكاأنها الن�سخة الأنثوية عن ال�سيخ »اإن�سان«!

ه اأحدهما بالآخر مبرور الوقت،  �سمعت »حواء« يف مكان ما، اأن املتحابني يت�سبَّ
حتى ي�سريان كياًنا واحًدا بجن�سني خمتلفني.

وعندما تطلعت اإىل وجه »يون�ض« راأت فيه اختالًفا كبرًيا عنها.. فامتالأ جوفها 
مبرارة مل يفلح البلح النوبي الذي قدمته لهم ال�سيدة »ملوك« يف تبديدها.

البلح كان فاحًتا لل�سهية، اأما الغداء فاأتى حمموًل فوق »طبلية« كبرية تو�سطت 





املمر املوازي للبوابة الربتقالية، والذي ي�سرت عنه ال�سم�ض �سقف من اخلو�ض.. خبز 
و  مقلي  دجاج  اأجلهم،  من  ا  خ�سي�سً �سنعته  اأنها  »ملوك«  ال�سيدة  اأخربتهم  نوبي 
بال�سطة  احلريفة  ر«  »الإتِّ يحوي  كبري  وطبق  البخار،  منها  يت�ساعد  فتة  »اأناجر« 
البارد  امل�سروب  امللوخية، وكان  الأمر �سحًنا من  بادئ  احلمراء، ظنته »حواء« يف 
ا�ستف�سرت  عندما  »الأْبريه«،  من  كبرًيا  دلًوا  ال�سم�ض  حرارة  اآثار  من  خفف  الذي 
»حواء« عن مكونات ال�سراب الالذع، اأخربتها ال�سيدة »ملوك« وهي تفرت�ض و�سادات 

الأر�ض بجوارها يف املمر:

»الأْبريه« يا ابنتي �سراب نوبي، ك�سرات من دقيق الذرة املخمر، منقوعة يف 	 
ماء بارد م�سكر وع�سري الليمون.

اأطفاأ ال�سراب البارد ظماأ »حواء« حتى اأن�ساها عط�ض ليايل ونهارات ال�سحراء، 
غم�سة  فيها  ُيغم�ض  َمن  ونعيمها،  اجلنة  عن  العزة  رب  به  اأخرب  ما  وقتها  تذكرت 
فكانت  قط..  يع�سها  مل  وكاأنه  واآلمها  وعذاباتها  الدنيا  �سقاء  كل  ين�سى  واحدة 

»حواء« كمن ُغم�ض يف جنة النوبة مرة، فن�سي ما �سبقها من عذاب األف مرة.

ل كذلك مزاج »يون�ض« وهو يتطلع اإىل النيل املار بجوار بيت ال�سيخ، يفكر  تبدَّ
اأنه يف املكان الذي يجب اأن يكون فيه، تالقت عيناه بنظرات »حواء«، فابت�سم لها، 

وبادلته الب�سمة باأجمل منها.. دنا منها يف معزل عن مراقبة الآخرين، �ساألها:

هل اأنِت بخري؟	 

خفق قلب »حواء« بنب�سات مت�ساربة؛ فاندفعت الدماء يف عروقها كموج البحر، 
باألف كلمة حب، بل وكاأنه �سرق من  اأذنها  تتخبط بني مد وجزر، وكاأنه هم�ض يف 
دفاتر الأ�سعار وقلوب الع�ساق كلمات �سرية، واأهداها لها وحدها! تعجبت من نف�سها 
كيف ل�سوؤال ب�سيط كهذا اأن مي�ض قلبها بهذه الن�سمات املنع�سة، ثم فطنت اإىل اأن 
الكلمة ل تاأتي باأثرها اإل لو احتد املكان مع الزمان واحلال، و�سنعوا منها ن�سيًجا 





فريًدا، كما كانت ال�سم�ض تن�سج خيوطها الذهبية يف حكاية ال�سيخ »اإن�سان«. 

املكان ربوة عالية تطل على جمرى للنيل الرائق، والزمان فوق اجلزيرة ي�سري 
بقوانني خمتلفة عن العامل باأ�سره، واحلال بني خوف ورجاء، رغبة ورهبة، والكثري 
من النب�سات غري املفهومة.. انقطع �سحر الكلمات �سريًعا، ومل يبق من اآثارها �سوى 

ذكرى واأمنية، اأن يعود ال�سحر ثانية، واأن ينعمان معه بحياة اأبدية.
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كانت اأيامي كلها عادية، ويف عدة اأيام فح�سب انقلب عاملي راأ�ًسا على عقب.	 

امراأة  امراأة عادية،  »ملوك«  ال�سيدة  تكن  ب�سيق، مل  ينفث  وهو  »يون�ض«  قالها 
يبهجها ورق �سجر املوز وجلود اجلمال ل تكون اأبًدا امراأة عادية، اأثار حديثها انتباه 
والقرقودة،  والقنديلة،  احلجازي،  بلح  �سحون  اإىل  حني  كل  متتد  ويدها  »يون�ض«، 
ال�سيدة  اأخرى، قالت  يلتهم واحدة حتى تعطيه  اإن  لياأكل، وما  وال�سكوتي، وتعطيه 

»ملوك«:

ل يوجد يوم عادي، ل يت�سبه يوم باآخر.	 

معنى  املراأة  كلمات  على  لعرتا�سه  يكون  اأن  خ�سي  وقد  برتدد  »يون�ض«  قال 
ت�ستقبحه:

لكن الكثريين يرون الأيام مت�سابهات، ومع ذلك ي�ستمرون يف العي�ض.	 

 واأخفى عنها »واأنا واحد منهم«.. قالت ال�سيدة »ملوك« وكاأنها ُتخاطب طفاًل 
يجهل، ويجهل اأنه يجهل:

الو�سف 	  هو  اأموات  اأحياء  اأموات كذلك..  ول  اأحياء،  نقول عنهم  ل  هوؤلء 
الأدق.





يِع منها »يون�ض« حرًفا، خرجت  النوبية مل  ثم تبعت ذلك بجملة طويلة بلغتها 
ا�ستاأذن  فقد  »اإن�سان«  ال�سيخ  اأما  املمر،  عند  لهما  لتن�سم  البيت  من  »حواء« 

لالن�سراف منذ بع�ض الوقت، وترك ال�سابني يف �سيافة زوجته.

اأ�سارت ال�سيدة »ملوك« اإىل الداخل وقالت:

هيا، ا�سرتيحا قلياًل، الرحلة �ساقة وتبدو اآثارها وا�سحة فوق وجهيكما.	 

تبادلت »حواء« مع »يون�ض« نظرة حرج قبل اأن تلتفت اإىل املراأة وتقول:

معذرة اإن اأثقلنا عليِك، اإننا ن�سعر باحلرج كثرًيا و...	 

مل ت�سمح لها ال�سيدة »ملوك« باأن ُتكمل عبارتها، وبادرتها تقول:

ومَل احلرج يا ابنتي؟ بيتنا مفتوح ل�سياح ال�سمال، نقت�سم معهم ن�سف البيت 	 
ب منه، فماذا اإن فتحُت  ونوفر لهم الطعام وال�سراب، هذا عملنا الذي نتك�سَّ
عجوز  ل�سيدة  متنحانها  طيبة  �سحبة  لقاء  مثلكما  خلوقني  ل�سابني  البيت 

ورجل كبري يف ُعمر جديكما؟

اإىل  »حواء«  اأر�سدت  النفو�ض،  يف  العالق  احلرج  من  الكثري  كلماتها  اأذهبت 
غرفة ت�سم عنجريًبا واحًدا، يتو�سطها باب يف�سي اإىل غرفة اأخرى داخلية حتوي 
األقى »يون�ض« بج�سده فوق اأحدهما.. بعد حوار ق�سري مع »حواء« مل  عنجريبني.. 

يتخلله اأي �سجار كعادتهما.

اأغلقت »حواء« الباب الذي يف�سل بني غرفتيهما، اأخذت تفكر يف اأحداث هذه 
الرحلة العجيبة منذ اأن ا�ستيقظت يف بطن الكهف، بل اأعادت ال�سريط للخلف اأكرث، 
اإىل امل�سعد، حينما نطق »يون�ض« بالكلمة التي تغري بعدها كل �سيء، كانت ت�ستعيد 
هذه الذكرى من قبل بكثري من الراحة، لكن الآن باتت الذكرى اأكرث اإيالًما، دون 
اأن تفهم �سبًبا لذلك.. احلقيقة التي ل نعرث عليها يف يقظتنا نبحث عنها يف رقادنا، 

ظلَّت تعاقر ال�سهر تنقب عنها حتى اأدركها الكرى.
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الباب  عرب  باكًرا،  ا�ستيقظ  الكثري،  »يون�ض«  اإدراك  عن  الأم�ض  اإرهاق  اأخفى 
األقى نظرة متفح�سة على »حواء« النائمة بعمق، ثم خرج  الفا�سل بني الغرفتني، 

ليتجول قلياًل يف البيت بهدوء لئال يوقظ اأ�سحابه.
اأب�سر فوق اجلدران ما اأثار زوابع الده�سة يف نف�سه، فاللوحات اجلدارية التي 
راآها بعني الإرهاق بالأم�ض، مل تكن �سوى ر�سومات باليد فوق اجلدار، ر�سم خلقته 

اأ�سابع فنان يجيد بث احلياة يف اجلدران!
املمر،  اأربعتهم حولها يف  التف  الطبلية،  فوق  الفطور  ا�ستقر طعام  �ساعة  بعد 
طافت  لهمومهم..  ويحزن  لنكاتهم،  ي�سحك  ال�سمر،  حلظات  ي�ساركهم  والنيل 
يوًما  و�ستني  بيته ثالثمائة وخم�ض  الذي مكثت يف  الرجل  فوق وجه  »حواء«  اأنظار 
وكاأنها تراه للمرة الأوىل، اأو ترى فيه وًجها غري الذي عرفته واألفته، مل يعد كاجلمل 
وكاأن قدميه حتررتا من  ال�سباح،  كثرًيا هذا  اأحماله، كان مبتهًجا  الذي يجرجر 

اأثقالهما؛ فغدا طرًيا خفيًفا حتت�سنه ال�سماء برفق بني جنباتها.
ة  كانت »حواء« حائرة، كيف تدعو املراأة، هل تقول ال�سيدة »ملوك«، اأم »احلاجَّ
د ال�سيخ »اإن�سان« حريتها  ب زوجها، »ال�سيخة ملوك«.. بدَّ ملوك«، اأم تلقبها كما ُتلقَّ

عندما قال لها:
قويل لها »يويو«.. هكذا حُتب اأن يدعوها اأبناء اجلزيرة، تزوجنا ِكباًرا، مل 	 

مين اهلل علينا بالذرية، لذلك كل �سباب اجلزيرة يعدونها يف مقام جدتهم، 
»يويو« تعني »جدتي« بالنوبية.

اإىل ال�سعريات البي�ساء يف مقدمة  اأثناء تناول ال�ساي  انتقل احلديث مبا�سرة 
راأ�سيهما، وقد ابتدرهما ال�سيخ »اإن�سان« قائاًل:

يف�سر هذه 	  هاًما  راأًيا  لديها  اأن  بدا  كاملة،  الق�سة  زوجتي  اأخربت  عندما 
الق�سة العجيبة.

كانت ال�سيدة »ملوك« قد واتتها الفر�سة لتتفح�ض �سعر »حواء« اأثناء حت�سري 
طعام الإفطار، بعدما نزعت حجابها يف ماأمن من العيون، افتتحت ال�سيدة »ملوك« 

حديثها يف جل�ستهم الرباعية بعبارة نوبية، فبادرها ال�سيخ »اإن�سان«:





تذكري اأن ال�سابني ل يفهمان لغتنا، ووه غايل.... )يا عزيزتي(.	 
ثم نظر نحوهما قائاًل باعتزاز:

العربية 	  تعلمت  مني  بت�سجيع  لكنها  النوبية،  بلغتنا  دائًما  تتحدث  زوجتي 
ا من الإجنليزية حتى ت�ستطيع التوا�سل مع ال�سياح الذين ياأتون اإىل  وبع�سً

جزيرتنا.
ربتت ال�سيدة »ملوك« فوق كفه، ثم التفتت �سوب ال�سابني تقول:

تربينا على حكايات قدمية اأ�سحت جزًءا منا، بع�سنا يظنها جمرد حكايات 	 
ت�سرق انتباه ال�سغار وتزور اأحالمهم يف ليايل قمرية، والبع�ض الآخر يرى 

يف اخليال اأ�سباح احلقيقة ُتف�سح عن نف�سها.
عباأت رئتيها بالهواء العليل، ثم قالت:

اإحدى 	  يف  »�سهرزاد«  ل�سان  على  وليلة«  ليلة  »األف  كتاب  يف  احلكاية  ُدِونت 
لياليها الألف.

ما اإن اأتت ال�سيدة »ملوك« على ِذكر الكتاب املف�سل لـ»حواء« حتى �سبَّت هذه 
الأخرية كل تركيزها على املراأة التي اأردفت تقول:

»زهرة 	  ُتدعى  والكمال،  احُل�سن  يف  اآية  وزير  ابنة  عن  الق�سة  حتكي 
الوجود«..  »اأن�ض  ُيدعى  م�سغول،  بع�سقها  �سار  فقري  و�ساب  الورد«، 
الر�سائل  اإحدى  وقعت  حتى  والهيام،  الع�سق  مبكاتيب  �سًرا  يرتا�سالن 
»زهرة  يودع  اأن  زوجته  مع  اتفق  اأن  اإل  منه  كان  فما  الوزير،  يد  يف 
بالطعام،  وميدها  اجلميع،  عن  مبعزل  نوبية  جزيرة  و�سط  يف  الورد« 
الع�سق.. من  ماأمن  يف  يبقيها  حتى  حتتاج،  ما  كل  املوؤن  ومن   واملاء، 
يف  منيع  ق�سر  ببناء  واأمرهم  اأمهرهم،  ارين  والنجَّ ائني  البنَّ من  جمع 
على  مغلوبة  ويخدمها..  يوؤان�سها  من  لها  �ض  وخ�سَّ اجلبل،  فوق  اجلزيرة 
اأوامره، وقبل الرحيل نق�َست على باب بيتها ر�سالة اإىل  اأمرها لبَّت لأبيها 
فوق  رحالها  ت  حطَّ اإن  وما  الوزير،  اأبوها  فعله  مبا  تخربه  الوجود«  »اأن�ض 
باأمر  يك�سرونها  الآخر،  ال�ساطئ  اإىل  باملراكب  اخلدم  عاد  حتى  اجلزيرة 





الديار. اإىل  العودة  حلم  الورد«  »زهرة  على  بذلك  فيقطعون  الوزير،   من 
اأتى ال�سباح حاماًل رياح الفراق، توقف »اأن�ض الوجود« عند الباب عندما 
كان ذاهًبا خلدمة ال�سلطان، وقراأ ر�سالة حبيبته الأخرية، ا�ستعلت النريان 
يف قلب العا�سق، وانتظر حتى جاء امل�ساء حاماًل رداًء حالًكا للتخفي، و�سار 

حت قدماه. ل يهتدي �سوى بالنجوم، يبحث عن حبيبته املنفية، حتى تقرَّ

تقطعت اأنفا�ض ال�سيدة »ملوك«؛ فانتظرت حتى انتظمت ثم تابعت:

اآثار خطوات 	  اإىل  اأر�سده  ناطًقا  الوجود« حيواًنا  »اأن�ض  �ساق اهلل يف طريق 
اأو�سلت احلبيبة  اأن املراكب  الزاهدين  العابدين  اأحد  حبيبته، وعرف من 
ال�ساطئ..  عند  وحطموها  اخلدم،  بها  عاد  ثم  البعيدة،  اجلزيرة  اإىل 
ا�ستعان بتم�ساح كبري حمله على ظهره وعرب به النيل اإىل اجلزيرة.. ويف 

النهاية ا�ستطاع »اأن�ض الوجود« اإقناع الوزير بزواجه من »زهرة الورد«..

ثم  حريات،  �سبع  فيها  واأودعت  مرات،  �سبع  »حواء«  عيني  يف  الده�سة  طافت 
ر ل�سانه  انطلقت تطوف بعيني »يون�ض« �سبًعا متماثالت.. كان »يون�ض« هو اأول من حرَّ

من قيود الده�سة قائاًل:

وما عالقة هذه الق�سة مبا يحدث معنا؟!	 

اأ�سار اإليه ال�سيخ »اإن�سان« قائاًل:

تريَّث يا بني، مل ت�سمع بعد بقية احلكاية.	 

ت�ساءلت »حواء«، هل احلب هو ما جعل من هذين الزوجني ن�سختني متطابقتني 
اإىل هذا احلد، اأم اأنهما كانا يت�سابهان منذ البداية؟! فاملراأة تتحدث بل�سان زوجها، 
والزوج يتحدث بل�سان زوجته، وكاأنهما يف عامل خا�ض بهما، ين�سجان من الكلمات 

ما ل يعقله �سواهما!

قالت ال�سيدة »ملوك« بعدما اأخرجت نواة بلح من فمها قليل الأ�سنان، واأ�سندتها 
اإىل حافة ال�سحن:





اأما احلكاية 	  الكتب،  بطون  الأقالم يف  دونته  كما  »�سهرزاد«  قالته  ما  هذا 
اإل واحًدا، ظل  اأجداد الأجداد.. ن�سيها اجلميع  فلها بقية ل يعرفها �سوى 
يورثها جياًل بعد جيل، حتى و�سلت اإىل اأحفاد الأحفاد، اإىل »َهَدل«.. خادم 

اأولوم.

خرجت »حواء« عن �سمتها لتكرر يف حرية:

خادم اأولوم! ماذا تق�سدين؟	 

اأردفت ال�سيدة »ملوك« بعينني تربقان �سغًفا:

التما�سيح هو حفيد لأحد 	  »اأولوم« كلمة نوبية تعني مت�ساح.. »َهَدل« خادم 
احُلرا�ض الذين اأر�سلهم الوزير حلماية ابنته يف اجلزيرة، وحده يعرف بقية 
لياليها  »�سهرزاد« يف  ترِوها  التي مل  الوجود«  و»اأن�ض  الورد«  »زهرة  حكاية 
املتبقي على قيد احلياة، وهو  الوحيد  التما�سيح هو احلفيد  الألف، خادم 

وحده الذي ميلك بقية احلكاية.

وما عالقة هذا بنا؟	 

�ساألها »يون�ض« مرة اأخرى يف متلمل وا�سح، اأ�سارت ال�سيدة »ملوك« اإىل ال�سعر 
الأبي�ض ال�سارب يف راأ�سه، ثم قالت بحنكة العارف:

املفقودة.. 	  الق�سة  وباقي  ق�ستكما  بني  الرابط  هو  الأبي�ض  ال�سعر  هذا 
وال�سندوق الذي ميلكه خادم التما�سيح هو دليل �سدق احلكاية!
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بادره ال�سيخ »اإن�سان« عند عودتهما من �سالة الفجر مب�سجد اجلزيرة:

»اأو�سريا �ساع اآوي«.. هل تعرف تلك ال�سفرة؟	 

وجه  يعتلي  الذي  ال�سيق  لحظ  قد  ال�سيخ  كان  مت�سائاًل،  »يون�ض«  اإليه  تطلع 
»يون�ض« عندما يتحدث ال�سيخ بلغته النوبية مع ال�سيدة »ملوك« والرجال بامل�سجد، 

لعله ظن اأن يف ذلك عدم احرتام ل�سيف ل يعرف تلك اللغة؛ فاأردف ال�سيخ:

اأكتوبر، هل تعرف 	  كانت تلك الكلمات القليلة هي �سفرة الن�سر يف حرب 
ذلك؟

هز »يون�ض« راأ�سه املن�سغل بالأفكار نفًيا، فا�ستطرد ال�سيخ:

كانت القيادات تبحث عن �سفرة جديدة ل يتمكن اليهود من فكها، ليتبادل 	 
على  اجلنود  اأحد  فاقرتح  احلرب،  اأثناء  التعليمات  واجلنود  ال�سباط  بها 
بها  يتحدث  ول  ُتكتب،  ول  ُتنطق  لغة  لأنها  النوبية،  اللغة  ا�ستخدام  قادته 

�سوى اأبناء النوبة فح�سب.

اللغة النوبية ق�سمان، لغة الكنوز، ن�سبة اإىل اللهجة الدنقالوية التي يتحدث بها 
اأهل ال�سودان يف »دنقلة«، ولغة الفاديكا، ويتحدث بها ال�سكوت واملح�ض واحللفاويني..





ت اليهود يف حرب  وكانت »اأو�سريا �ساع اآوي« هي �سفرة �ساعة ال�سفر التي حريَّ
الوقت  هذا  ومنذ  الثانية،  ال�ساعة  اأي  اآوي«  »�ساع  ا�سرب،  اأي  »اأو�سريا«  اأكتوبر، 

�ُسميت بـ»�سفرة الن�سر«.

جنود  اإىل  حاجة  يف  القيادات  كانت  حرب  ك�سفرة  النوبية  اللغة  ل�ستخدام 
القدمية  النوبة  يعي�سون يف  كانوا  الذين  النوبيني  وتلك كانت مزية  اللغة،  يجيدون 
قبل التهجري، لأنهم حافظوا على تراث اأجدادهم اللغوي، اأما املهجرون من اأر�سهم 

فكثري منهم هجر اللغة مع الرتاب.

التحدث  على  »ملوك«  وال�سيدة  ال�سيخ  يحر�ض  ال�سبب  لهذا  اأن  »يون�ض«  فهم 
باللغة النوبية، وكان يتحدث مع الإمام منذ قليل حديًثا طوياًل مل يتخلله كلمة واحدة 

عربية.

قال ال�سيخ بعزة وقد و�سال اإىل نهاية املنحدر:

تندثر، من 	  باأن  لها  و�سمحنا  اأجدادنا  لغة  اإن مل نحافظ على  فينا  ل خري 
احلماقة اأن يتخلى املرء عما مييزه.

�سمت »يون�ض« اإعجاًبا، فعاجله ال�سيخ:

ماذا قررت اأن تفعل؟	 

تنهد بحرية وقد اأتى ال�سيخ على ِذكر طريقه الذي بات م�سدوًدا، قال:

ل اأعرف.	 

قبل اأن يفرتقا كٌل اإىل غرفته، قال ال�سيخ:

اإن اأردت راأيي فلن تخ�سر �سيًئا من زيارة خادم التما�سيح و�سماع ما عنده.	 

بات »يون�ض« ليلته يقلب حديث ال�سباح يف راأ�سه، مل ي�سدق من كلمات ال�سيدة 
»ملوك« حرًفا واحًدا، خياله جامح لكن للعقل حدود، بحث فيما قالته عن حممل 





نوبية،  جزيرة  فوق  اأجدادها  بحكايات  تهذي  املراأة  يجد،  فلم  املنطق  من  واحد 
وب�سبب ال�سعر الأبي�ض ت�سر على الربط بني ما حدث معه خالل الأيام املا�سية، 

وبقية مفقودة حلكاية من ع�سور »األف ليلة وليلة«!

ملاذا اإذن ي�سري الآن برفقة »حواء« وال�سيخ »اإن�سان« يف الطريق اإىل منزل ذاك 
الـ»َهَدل« خادم التما�سيح؟ لأنه ل يدري ماذا يفعل غري ذلك، الياأ�ض عدو الإن�سان، 
اأعتاب  على  يقف  اأن  اإىل  يدفعه  هو  وها  قط،  يطاأها  اأن  ظن  ما  طرق  اإىل  يدفعه 
م له ِمن دلئل،  ب ومنذ الآن كل الكلمات التي �سينطق بها، مهما قدَّ بيت رجل ُيكذِّ

واأمارات.

ت بخاطره فكرة نبتت بداخله لياًل اأثناء حديث ال�سيخ عن اللغة النوبية، وما  مرَّ
اإن اأتى ال�سباح حتى ا�ستطال عودها، وزاحمت الأفكار يف راأ�سه..

»بر اإي لق«.. قد تكون هذه الكلمات باللغة النوبية!
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خادم  بيت  اإىل  طريقها  يف  وهي  الليل،  اأحاديث  يف  تفكر  كانت  ا  اأي�سً »حواء« 
ية.. علَّمتها كيف تفرك  التما�سيح، جتاذبت مع ال�سيدة »ملوك« اأطراف كلمات ودِّ
»حواء«  اعرتا�ض  رغم  املميز،  الثقيل  العطر  ذات  ال�سودانية  بالدلكة  ج�سدها 
يطاأها  ل  ت�سري يف منعطفات  املراأة،  لإر�سادات  ان�ساعت  اأنها  اإل  الأمر،  بادئ  يف 
الهتمام عادة.. بعد احلمام املنع�ض اأ�سعلت ال�سيدة »ملوك« املبخرة واأمرتها باأن 
اأن يتغلغل داخل م�سامها، ودون �سوؤالها  ن العطر من  متر فوقها عدة مرات؛ فتمكَّ
لها  اأ�سلمت  ال�سغرية،  ال�سفائر  بع�سرات  �سعرها  لت�سفر  »ملوك«  ال�سيدة  جذبتها 
»حواء« نف�سها وهي تتعجب كيف ل�سيدة يف عمرها ل تزال ي�سغلها العناية باجل�سد 

والزينة، اأف�سحت عن تعجبها، فاأجابتها ال�سيدة »ملوك« �ساحكة:

املراأة النوبية تفعل ذلك حتى اإن كانت على عتبات املوت.	 





هذه املراأة لي�ست ب�سيطة كما يبدو، قلبها عامر باحلكمة، متاًما كما هو احلال 
على  منها  وحت�سلت  لأمها،  الفتاة  باأحاديث  حدثتها  »اإن�سان«..  ال�سيخ  قلب  مع 
اإجابات بع�ض الأ�سئلة التي كانت تزاحم اأفكارها منذ �سنوات املراهقة، منعتها اأبلة 
م اآخر اأ�سوار احلرج بينهما، حتى اأف�سحت لها  »عفت« من التلفظ بها.. وما اإن تهدَّ
عن اأدق م�ساعرها خ�سو�سية.. عن احلب، والرجال، والزواج.. مل ت�ستقبح ال�سيدة 
ال�سبهات..  وترد  الإجابات،  حتيك  اأخذت  واحلنان  بالرفق  قوًل،  منها   »ملوك« 

توقفت »حواء« كثرًيا عند اآخر كلماتها قبل اأن تفارق جمل�سها:

كل منا يعي�ض يف احلياة بوجهني.. وجه يراه النا�ض.. ووجه خا�ض ل يظهر 	 
اإل يف اأوقات اخللوة مبعزل عن الأعني.. الوجه اخلا�ض هو نقطة �سعفنا.. 
هو الثغرة التي ي�ستطيع بها اإن�سان اأن يدخل ويتغلغل يف اأرواحنا.. اعرثي يف 

الرجل يا ابنتي على هذا الوجه.. و�ستجدين اأبواب قلبه مفتوحة لِك.

555

وقفت »حواء« تتفح�ض بيت خادم التما�سيح، تظلله �سجرة وحيدة وارفة، نف�ض 
له..  املجاورة  ال�سخور  بني  القطة  احتجزت  والذي  املر�سى،  عند  الأخ�سر  البيت 
بحركة تلقائية التفتت تنظر اإىل مو�سع القطة فلم جتدها، علها ا�ستطاعت اإنقاذ 

نف�سها من موت حُمقق.

باتت الروؤو�ض املحنطة التي ت�ستقر على جانبي الباب اأكرث و�سوًحا، اجلمجمة 
اأ�سطوانية، الأ�سنان حادة وقاطعة، اإنها روؤو�ض متا�سيح حمنطة! ومعرفة ذلك جعل 

مظهرها اأكرث ب�ساعة.

�ساح ال�سيخ »اإن�سان« ب�سوت جهوري:

يا »َهَدل«.. يا »َهَدل«.	 





بيته،  اإىل  الوحيد  املعرب  الفارعة  قامته  ت�سد  الـ»َهَدل«،  هذا  واأطلَّ  حلظات 
ال�سمار،  �سديدة  ب�سرته  قبل،  من  عرفاه  اإن�سان  اأي  من  نحافة  اأكرث  جًدا،  نحيف 
راأ�سه احلليق بالكامل بدا كثمرة بندق نا�سجة، ينفذ منه عينان زرقاوان حادتان، 
من  الرغم  على  باردة،  ق�سعريرة  الرائي  ج�سد  يف  تثري  كالرمح،  م�سنونة  نظراته 
حرارة ال�سم�ض املتوهجة فوق الروؤو�ض، حتركت ثمرة البندق مُينة وُي�سرة لتلتقط 

العينان احلادتان كل جمالت الإب�سار املمكنة.

ين�سدل فوق ج�سده جلباب اأ�سود ذو تطريز يدوي بلون اأ�سود، بدا يف و�سح النهار 
ملفًتا لالأنظار، يحمل بني ذراعيه قطة �سوداء بعني واحدة، متوء بغري انقطاع، اأما 
القطة متاًما  كانت  اأ�سابعه،  بني  ويلفه  ذيلها  يتح�س�ض  بالكامل!  فُم�سفاة  الأخرى 

ك�سيدها، مثرية يف غمو�سها، ُمنفرة يف نظراتها.

ال�سيخ  وراء  بف�سول  »حواء«  تقدمت  �سبقهم،  ثم  الداخل،  نحو  براأ�سه  اأ�سار 
»اإن�سان«، تبعهم »يون�ض« برتدد كبري، مل يحب كل ما يحدث، مل يحبه على الإطالق. 
باب البيت يف�سي اإىل مندرة وا�سعة ُمعدة ل�ستقبال الزوار، جل�ض خادم التما�سيح 
براأ�سه  لهم  اأ�سار  ثم  يديه،  بني  القطة  ا�ستكانت  اأر�سية،  و�سادة  فوق  �سدرها  يف 

للجلو�ض.

مل تكن القطة وحدها رفيقة �سباحاته، من الت�سققات ال�سغرية يف اأ�سفل اجلدار 
خرجت النمال مترح بحرية وكاأنها �ساحبة البيت ل الرجل اجلال�ض قبالتهم، توقف 
بع�سها بالقرب من اأقدامهم بغري وجل، ي�سرتقون ال�سمع اإىل حديث مل يبداأ بعد، 
ومن كوة مفتوحة يف اجلدار تعرب الطيور اإىل داخل البيت، حتمل ما �ساء لها من 
زاد، ثم تغادره وهي ت�سيع �ساحبه باأ�سواٍت �ساخبة.. ر�سد »يون�ض« فاأًرا كبرًيا عرب 
من غرفة لأخرى، فاأخفى عن »حواء« اأمر الرفيق اخلام�ض الذي ي�ساركهم البيت 

يف هذه اللحظة.





من الكلمات القليلة التي تبادلها ال�سيخ »اإن�سان« مع »َهَدل« عرفا اأنه ق�ضَّ عليه 
يف جل�سة �سابقة كل ما حدث معهما من البداية، وحتى انتهى بهما احلال يف مندرة 
بحة  يحمل  غليًظا  اأج�ض  �سوته  فخرج  الأوىل  للمرة  التما�سيح  خادم  حتدث  بيته. 

مميزة ل ت�ست�سيغها الآذان، قال:

اأريد اأن اأرى ال�سعر الأبي�ض اأوًل.	 

م »يون�ض« راأ�سه اإىل نظرات الرجل اجلائعة، �سمح له اأن يعبث بها باأ�سابع  قدَّ
املجعد يحفظ  تبدو كالأ�سباح، نظيفة ومقلمة بدقة وهو�ض، جلدها  نحيلة وطويلة 
تاريخ �سنوات عمره التي جتاوزت املائة بعامني! تركه حتى �سبعت عيناه، لكن مع 

»حواء« كان »يون�ض« حازًما، مل ي�سمح للرجل بالعبث يف �سعرها، اأو حتى روؤيته.

وعندما عاد »يون�ض« اإىل مو�سع جلو�سه و�سبحت عيناه يف وجه »َهَدل« اأفزعه 
تبدل الرجل بالكامل، كانت عيناه ت�سعان بربيق ال�سغف، وكاأن روؤيته لل�سعر الأبي�ض 
وِحدة..  �سرعة  اأكرث  حركاته  بدت  طاقته،  كل  الرجل  يف  رت  فجَّ »يون�ض«  راأ�ض  يف 

كاملجاذيب!

نه�ض خادم التما�سيح وقتل ال�سوء املت�سلل من الكوة، �سمح امل�ستطيل الزجاجي 
اأعلى الباب بنفاذ حفنة من ال�سوء؛ فطافت املندرة يف عتمة جمروحة،  ال�سفاف 
اأغلق الكوة قبل اأن تتمكن اإحدى احلمامات من اللحاق برفقائها؛ فاأخذت تطوف 
فوق الروؤو�ض ت�ستنجد بهديل طويل.. عاد اإىل جمل�سه، اختلط يف الظالم بوؤبوؤ عينه 
اأتى على ِذكر حكاية »زهرة الورد«  ال�سيق بت�ساري�ض حبة البندق فال تكاد تبني، 
و»اأن�ض الوجود«، فا�ست جعبته بروايات عن جد اأجداده الذي عرف بقية احلكاية، 
مذياع  اأح�ساء  من  يخرج  وكاأنه  مبحوح،  ب�سوت  التما�سيح  خادم  عليهم  فق�سها 

قدمي، قال:





احلكاية انتهت يف الق�سة املعروفة بزواج احلبيبني، وما عرفه جد اأجدادي 	 
عليهما  تكاثرت  املحبني  �سمل  اجتمع  فبعدما  النهاية،  تكن  مل  هذه  اأن 
تطيح  العوا�سف  كادت  اإليها،  اإل  منها  مهرب  األ  ظنا  حتى  اخلالفات، 
بقلبيهما كٌل يف وجهة بعيدة عن الآخر، حتى �ساقت »زهرة الورد« بحياتها، 
بينهما.  اأن يجد حاًل لإعادة و�سل احلب  املهرة  ال�سحرة  اأحد   وطلبت من 
اأخربها ال�ساحر اأن احلل الوحيد هو �سنع �سندوق حلب�ض ال�ستاءات، لأن 
ال�ستاء يف�سد احلب، وُيعجل بهالكه، ثم اأمر اأمهر النجارين ب�سنع �سندوق 
الوجود«،  »اأن�ض  مع  �سعادتها  يهدد  الذي  ال�ستاء  الورد«  »زهرة  فيه  حتب�ض 
يومنا  حتى  وبقى  النيل،  مياه  يف  غمره  ثم  بتعويذته  ال�ساحر  عليه  واألقى 
هذا يف باطن النيل يحر�سه مت�ساح كبري، يتوىل ن�سله املهمة من بعده، ويف 
كل عام ي�ستدعي ال�سندوق امل�سحور زوجني تع�سف بحياتهما ال�ستاءات، 
الربق  من  لالأبد  فيتخل�سا  بداخله؛  �ستاءهما  يحب�سا  باأن  لهما  وي�سمح 
ملجيء  ميهد  خريف  اإىل  حياتهما  وت�ستحيل  الهوجاء،  والعوا�سف  والرعد 
الذي  الأبي�ض  ال�سعر  هو  ذلك  وعالمة  بفراق،  اأبًدا  ينتهي  ل  اأبدي  �سيف 

ي�سرب يف روؤو�ض ال�سباب!

هه  �سبَّ ب�سوت  اأغنية،  من  جزء  وكاأنها  النوبية،  بلغته  طويلة  بعبارة  ذلك  تبع 
ال�سيخ  يكلف  مل  بال�سحراء..  الأخرية  ليلته  يف  �سمعه  الذي  الذئب  بعواء  »يون�ض« 
»اإن�سان« نف�سه عناء ترجمتها اإىل العربية، ثم انقطع هدير �سوته كتوقف �ساحنة 
ت احلمامة عن  ك�سيحة يف منت�سف الطريق، وعندها توقفت القطة عن موائها، وكفَّ
هديلها، اجلميع يتحدث عن �ستاءات احلب وخريفه و�سيفه وربيعه، هل جميع من 
يف جزيرة هي�سا يعي�سون يف زمن غري الزمن، وعامل غري العامل، ويتحدثون بكلمات 

ل يوؤمن بها �سواهم؟!

»يون�ض« رجل ل يفكر اإل مبنطق، ول يقرر اإل مبنطق، ول يتحرك اإل مبنطق؛ 
فمن امل�ستحيل اأن يغرق يف بحور الأ�ساطري واخلرافات، كا�ستحالة غرق الأ�سماك 





البحار  عامل  به  يغزو  اأن  ا�ستطاع  طوًفا  الأول  الإن�سان  �سنع  ل�ض«.  »الرُبُ بحرية  يف 
لغزو  يوؤهله  طوًفا  في�سنع  البدائي  الإن�سان  مثل  يكون  اأن  »يون�ض«  اأَعِجز  والأنهار، 
الوحيدة  احلقيقة  اخليال  اأ�سباح  بني  من  في�سطاد  واحلكايات؛  الأ�ساطري  عامل 

ال�سائعة؟

العامل  هنا يف  تعي�ض  احلقائق  اخليال؟  ت�سكن عامل  التي  تلك  اأي حقيقة  لكن 
�سندوق  وحكاية  طعمها،  ويتذوق  وي�سمها  يلم�سها  لأن  قابلة  احلقيقة  الواقعي، 
لون  املاء اجلاري، بال  النيل مثل  قاع  الذي يحر�سه مت�ساح يف  امل�سحور  ال�ستاءات 

وطعم ورائحة.

ب »يون�ض« كل ما �سمع وقد كان بالفعل يبيت نية التكذيب، اأما »حواء« فتجولت  كذَّ
احلرية بو�سوح فوق ت�ساري�ض وجهها، ثم اأخذت من كهوف عينيها م�ستقًرا ومقاًما. 
اأم�سك »يون�ض« بيدها وجرها خلفه اإىل اخلارج دون اأن يقول لل�سيخ و�ساحبه كل ما 

يجول يف راأ�سه ب�ساأنهما، فقط هم�ض لـ »حواء«:

كل هذا جنون، �سنذهب من هنا.	 

التما�سيح بكلمات من  اأحد، هتف خادم  اللحظة حدث ما مل يتوقعه  ويف هذه 
الأزل،  منذ  هناك  وكاأنهما  الأر�ض  يف  ت�ستقران  »يون�ض«  قدمي  جعلت  خلفهما، 
كلمات ل يعرفها �سواه و »حواء«، كلمات مل يذكرها لأحد غريها، ُكِتبت فوق جدران 
بيته بلون داٍم.. اأم ُتراها اأخربت بها ال�سيخ »اإن�سان«، واأخرب ال�سيخ بدوره هذا الـ 

»َهَدل«؟! كال، لو فعلت ذلك لأخربته.

بر اإي لق.	 

ا�ستدارت اإليه »حواء« بج�سدها كاماًل، وكل خلية فيها تهفو ملعرفة معنى هذه 
بكرمه،  »َهَدل«  عليها  اأ�سبغ  ت�ساأل  اأن  ودون  قط،  لأحد  تذكرها  مل  التي  الكلمات 

ومنحها ما تريد:

»احلد الفا�سل«.. هذا معناها يف الن�سو�ض القدمية.	 





مل ي�سكل لهما »احلد الفا�سل« اأي معنى قريب اأو بعيد، �سطحي اأو عميق، »احلد 
الفا�سل«! ما معنى ذلك؟!

�سقر  عينا  لديه  ُيقال،  ل  ما  وي�سمع  ُيكتب،  ل  ما  يقراأ  الـ»َهَدل«  هذا  وكاأن 
ت�ستطيعان اقتنا�ض فرائ�ض الأفكار من ماأواها داخل العقول؛ لذا فقد قال ب�سوت 

ازدادت بحته:

�ُسميت 	  لكنها  »فيلة«..  النوبية  للجزيرة  القدمي  ال�سم  الفا�سل« هو  »احلد 
يف تراثنا ال�سعبي بجزيرة »اأن�ض الوجود«، »فيلة« هي اجلزيرة النوبية التي 

يدور حولها �سندوق ال�ستاءات امل�سحور.

دنا منه »يون�ض« مبهوًتا، اأ�ساف خادم التما�سيح با�ستمتاع كبري ملراأى اأمارات 
الذهول فوق الوجوه:

اأنتما 	  �سحيح،  فظني  اإذن  باآخر،  اأو  ب�سكل  الكلمات  هذه  لكما  ظهرت  اإذا 
املختاران من ال�سندوق امل�سحور، لتحب�سا بداخله م�ساكلكما لالأبد.. لكن 
ل ميكن اأن يتم ذلك اإل اإذا اجتمعت رغبتكما، وعندما يحدث ذلك تعرفان 

مكاين. 

روؤو�ض  لها  اهتزت  بقوة  خلفه  من  البوابة  واأغلق  عقبيه،  على  دار  ثم  قالها 
التما�سيح املحنطة وكاأنها ت�ساركه الراأي، متكنت احلمامة اأخرًيا من النطالق نحو 
�سماء احلرية، اأما »يون�ض« و»حواء« فقد تقيدا من جديد بقيود ل ُترى، ول ميلكان 

ملغاليقها مفتاًحا.
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جزيرة  اإىل  ترمز  وهي  القدمية..  باللغة  الفا�سل  احلد  تعني  لق«..  اإي  »بر 
ال�ساحر  واأطلق  الورد«..  »زهرة  ابنته  الوزير  فيها  حب�ض  التي  اجلزيرة  »فيلة«.. 

تعويذته ليدور حولها ال�سندوق امل�سحور يف قاع النيل.





قالت »حواء« وهي ت�سري برفقة »يون�ض« مبحاذاة املياه الرقراقة:

اأعلم اأن الق�سة كلها غريبة، لكن كيف علم هذا الرجل باأمر الكلمات التي 	 
ُكتبت فوق جدران البيت.. اأنا مل اأخرب اأحًدا بذلك، كذلك مل تفعل اأنت.. 

كيف علم اإذن؟

ت كل الإجابات من جعبة »يون�ض« وتركت له عالمة ا�ستفهام كبرية ف�سل يف  فرَّ
تبديدها، ا�ستطردت »حواء«:

اأنكر اأن جزًءا مني 	  اأ�ستطيع اأن  الق�سة غريبة وي�سعب ت�سديقها، لكن ل 
مييل اإىل هذه احلكاية.

توقف »يون�ض« عن ال�سري، واأخذ ينظر لها معاتًبا وهو يقول:

ت�سدقني هذه اخلرافات اإذن!	 

توقفت »حواء« بدورها وقالت وهي توليه جل اهتمامها:

اأن وجوده حقيقي، فلماذا 	  اأي  القراآن،  لي�ض خرافة، بل مذكور يف  ال�سحر 
ل تكون هذه احلكاية قابلة للت�سديق؟ ملاذا ل يكون هناك بالفعل �سندوق 
م�سحور يختار كل عام زوجني مت�ساحنني ليقدم لهما فر�سة التخل�ض من 

كل م�ساكلهما، لالأبد؟!

حكاية 	  اأ�سا�ًسا  وليلة«  ليلة  »األف  ق�س�ض  اأخرى..  نقرة  وتلك  نقرة،  هذه 
خرافية.

بل حكاية �سعبية.	 

وهل هناك فارق؟	 





»يون�ض«، اجلوانب ال�سامتة من التاريخ ت�سجلها احلكايات ال�سعبية، التاريخ 	 
انتقائي، يختار فقط ما ينا�سب اأهواء احُلكام وال�سالطني، وما دون ذلك 
ي�سجله النا�ض كـن�سو�ض �سعبية.. و »األف ليلة وليلة« هي ن�سو�ض �سعبية بال 

موؤلف، مت جمعها يف كتاب.

هتف »يون�ض« م�ستنكًرا:

اإذن تقولني اأن حكاية »اأن�ض الوجود« حقيقية؟	 

كانت 	  الُكتب  يف  جمعها  قبل  ال�سعبية  احلكايات  ع�سبية..  بدون  افهمني 
والروؤية احلياتية،  والأهواء،  الذاكرة،  لعنا�سر  تتعر�ض  اأي  �سفاهًيا،  ُتنقل 
ُتدون  اأن  قبل  منها  حتذف  اأو  لها  ت�سيف  قد  التي  ال�سخ�سية..  والذائقة 

كتابًيا..

اأ�ساف  اإن »اأنطون جالن« عندما ترجم الكتاب لأول مرة اإىل الفرن�سية  حتى 
ا مل تكن موجودة يف الكتاب الأ�سلي. ن�سو�سً

اأخذته كلماتها اإىل اأماكن مل يتجول فيها من قبل، ورغم ذلك هز »يون�ض« راأ�سه 
نفًيا بحزم:

هذا ل يبدو يل منطقًيا.	 

مل تود اأن ت�سر عليه لي�سدق بقدر ما اأرادت حلديثهما اأن ميتد لفرتة اأطول، 
قالت:

الكثري من حولنا ل يخ�سع للمنطق يا »يون�ض«، افهم ذلك، املنطق ل ي�سلح 	 
الإن�سان،  طبيعة  فهم  يف  ق�سوًرا  اأحياًنا  يعاين  املنطق  �سيء،  كل  لتف�سري 

ورغباته، واأهوائه، و�سطط اأفكاره، ل ميكنك تف�سري كل �سيء باملنطق.

وللمفارقة، بدا كالمها منطقًيا، اإىل احلد الذي اأ�سكته للحظات، قبل اأن يقول:

حب�سنا 	  اإن  لالأبد،  م�ساكلنا  من  التخل�ض  باإمكاننا  اأن  حًقا  ت�سدقني  هل 
�ستاءنا يف �سندوق �ستاءات م�سحور بقاع النيل؟





لحت ابت�سامة جزلة فوق �سفتيها وهي تقول:

بل اأ�سدق اأن احلقيقة تكون اأحياًنا اأغرب من اخليال.	 

لذلك ي�سهل عليِك دائًما اأن تن�ساقي وراء الأوهام الغبية.	 

اأخرى،  لعودته مرة  القو�ض ول �سبيل  ال�سهم فارق  بها، لكن  اأن نطق  ندم فور 
ت باملغادرة، بعد اأن منحته نظرة عتاب م�ستنكرة، اأوقفها ب�سرعة يقول: همَّ

اآ�سف، مل اأق�سد قول ذلك بهذه الطريقة املنفرة.	 

تظن اأنك ذكي لأنك رجل، واأنا غبية لأنني امراأة.. دعني اأخربك اإذن اأننا 	 
مت�ساويان يف كل �سيء، ل فرق بيننا على الإطالق.

بل  نف�سها،  يف  التحدي  يثري  ل  بهدوء  يقول  �سوبها  والتفت  ال�سري  عن  توقف 
الإن�سات فح�سب:

اأتعجب كيف ل 	  اأنني  لدرجة  امراأة ذكية، وذكية جًدا،  بل  اأظنك غبية،  ل 
تنتبهني ملوا�سع اخللل فيما تعتقدين.

ماذا تق�سد؟	 

اأراد هو الآخر لُعمر حديثهما اأن يطول، قال:

بع�ض الباحثني كانوا يظنون اأن الأطفال اإن ن�ساأوا يف بيئة تربوية متماثلة ل 	 
تفرق بينهم كذكر واأنثى �سين�ساأ جيل ل يهتم بهذه الفروقات.. اأتاح اليهود 
هذه الفر�سة للباحثني، من خالل جتميع املهاجرين اجلدد يف مزارع با�سم 
»الكيبوت�ض«.. حاولوا فيها خلق »يوتوبيا باملفاهيم الذكورية« اأ�سا�سها القوة 
والتحدي والتفوق املادي.. اعتمدوا على مبداأ امل�ساواة يف كل �سيء، البنت 
والولد يرتديان نف�ض الثياب والألوان، يق�سان �سعرهما بالطريقة نف�سها، 
يتعلمان نف�ض املواد، يتلقيان نف�ض الحتياجات.. يعتمد الطفل على املوؤ�س�سة 
ُيزرع يف روؤو�سهم الفروق بينهم وبني اجلن�ض  اأو الأم حتى ل  ل على الأب 





بني  الفروق  �ستتال�سى  اأجيال  عدة  مرور  بعد  اأن  امل�سوؤولون  توقع  الآخر.. 
اجلن�سني.. لكن �سدمة عنيفة كانت يف انتظارهم، ذهبت اأحالمهم اأدراج 
دورهم  ممار�سة  على  حري�سون  وهم  يكربون  الأطفال  زال  فما  الرياح، 
الفطري كذكور واإناث.. فثبت بالدليل القاطع اأن عقول اجلن�سني خمتلفة 

بالفطرة، ولي�ض بالتن�سئة فح�سب.

�سمت للحظات ثم اأردف:

اأي اأن هناك فروًقا بالفعل مهما بذلِت من الوقت واجلهد والعناد يف اإنكار 	 
ذلك.. لكن الفرق ل يعني تدين اأحد اجلن�سني وتفوق الآخر.

مناطق  اإىل  كلماته  مع  ارحتلت  ال�سريعة،  غ�سبتها  كلماته  بددت  لده�ستها 
مهجورة يف نف�سها.. اأردف:

لذلك اأعتذر اإن فهمِت من كلماتي اأنني اأنظر لِك بدونية.. لأنني ل اأفعل.	 

اأن تلتهم الأخ�سر والياب�ض،  اأطفاأ �سرارة النار قبل  بكلمات �سريحة ووا�سحة 
وتركت خلفها خيًطا من الدخان �سرعان ما اختفى كما لو اأنه مل ُيولد قط.. فطن 
اإىل اأن اأ�سلم الطرق لواأد ال�سراعات يف مهدها هي اأن يقف الطرفان على اأر�سية 

م�سرتكة ثابتة، مبعامل وا�سحة، دون اإ�ساءة يف الفهم اأو الظن.

ر من �ساأنها، لكن حينها كانت ال�سرارة  كان باإمكانه اأن يرتكها وظنها، باأنه يحقِّ
�ستتحول اإىل وح�ض ناري اأهوج ينه�ض كالهما مًعا.. النار تبداأ من املكان الذي نبتت 
منه ال�سرارة الأوىل، لكن الرياح ت�ستطيع اأن حتملها اإىل اأماكن بعيدة.. بعيدة جًدا.

طافت اأنظاره حول قارب يعكف �ساحبه على ربطه حول جذع �سجرة �سف�ساف 
�سفة  من  اأو�سلهما  الذي  ال�ساب  ام«،  »مَتَّ اإنه  النيل،  �سوب  بجذعها  راكعة  كبرية 
النيل اإىل اجلزيرة يف يومهما الأول، مل يكن قد تنبه من قبل اإىل عبارة ُكتبت بخط 

اأنيق على اأحد جانبي املركب

»نووبة اأرجي جوويني.. تاليج مالوو اأجوويرين«





ام« كلمات  قراأها وهو يف طريقه اإليه، اأ�سار لـ »حواء« كي تتبعه، تبادل مع »مّتَّ
ودودات تتخللها �سحكة وب�سمة، اأف�ست اإىل اأن �سمح لهما بالإبحار فيه ل�ساعة كما 
»اإن�سان«، ومن ذا  ال�سيخ  اأنه يحل �سيًفا على بيت  »يون�ض«، خا�سة وقد علم  طلب 

الذي ل يكرم �سيوف ال�سيخ »اإن�سان«.

اإىل  بحد�سه  »يون�ض«  فطن  قليلة،  مب�سافة  املر�سى  عن  بالقارب  ابتعدا  بعدما 
�سخ�ض ير�سق عينيه يف ظهره، التفت ليجد من يتل�س�ض عليهما م�سترًتا ب�سجرة 
املن�سدل  الأ�سود  الرداء  الُبعد وجًها، لكن  الكبرية، مل يتبني من هذا  ال�سف�ساف 

فوق ج�سد طويل نحيف اأنباأه بهوية ذاك املتل�س�ض اخلبيث!
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للمرة الثانية تخو�ض »حواء« مغامرة ركوب النيل، خلعا م�ساكلهما على ال�ساطئ، 
النيل الرحيم  الألغاز والغرائبيات، طاف »يون�ض« بالقارب يف  ونزعا عن كاهلهما 
كطفل عاد اإىل رحم اأمه ي�ستكني، ي�سلم نف�سه اإىل اأمواج احلياة بداخلها، حتركه 
الأ�سري،  و�سعه  على  د  ومترَّ الطويل،  رقاده  من  اد  ال�سيَّ ا�ستيقظ  �ساءت،  كيفما 
اأمطار  عليه  تتنزل  اأن  ربها  ينا�سد  ال�سماء،  اإىل  اأ�سوان  �سم�ض  �سبغته  وجًها  رفع 
الرحمات، رنت اإليه »حواء« باهتمام، ترقب كيف اأنع�ست النزهة النيلية روحه مثل 

اأر�ض جدباء تاقت طوياًل اإىل �سقياها.

يف الليلة املا�سية �سمع اأحدهم يف م�سجد اجلزيرة يقول اإن النيل يقتفي اأثر كل 
نوبي فقده اأثناء التهجري، يناديه، ويدعوه للعودة اإليه، ول ي�سمع حديث النيل �سوى 
ن على دعاء النيل، مل يتهمه باجلنون، لأنه  قه »يون�ض«، واأمَّ اأبناء هذه الأر�ض، �سدَّ

ظلَّ ل�سنوات طوال ي�سمع ت�سابيح بحرية »الرُبلُّ�ض«.

ول  لآلت �سماء،  ل �سوت  بالطبيعة فح�سب،  اللحظات حماطني  تلك  كانا يف 
رائحة لعطور م�سطنعة، ل هواتف نقالة، ول مواقع افرتا�سية، فقط حياة ب�سورتها 





البدائية، بد�ستورها الِبكر.. �سعرا اأن الزمان يف مدينتهما كان كمن اتفق مع الكون 
بروية..  التفكري  اأو  لل�سعور  ف�سحة  لهما  ترتك  ل  ق�سوى،  ب�سرعة  ي�سري  باأن  �سًرا 
اأما يف هذا املكان فال �سيء يعلو فوق �سوت العقل والقلب.. ل �سيء ي�سو�ض الروؤية 
للعواطف كي  الفر�سة  ببطء.. يرتك  ي�سري  الزمان هنا  بالتخمة..  الروح  وي�سيب 
تن�سج، ولالأفكار كي ترتقى، وللكلمات كي تتقاطر ك�سالل عذب.. �سدق اأين�ستاين 

اإذن عندما و�سع للزمن قانون الن�سبية.. يتمدد ويتقل�ض من مكان لآخر.

املياه  رذاذ  وو�سط  �ساحكها، لعبها،  �ساك�سها،  بالكامل،  »يون�ض«  مزاج  ل  تبدَّ
به من قبل،  الغواية، �سمعت منه ما مل ينطق  لل�سمت دور  الكلمات كان  و�سجيج 
عن بحرية واأ�سماك وحوت ابتلعه بداخله لثماين �سنوات! عن اأمه واأبيه، عن �سحبه 
وجده الذي ياأويه، قرب النهاية نبوح بكل �سيء واريناه، ونتذكر كل �سيء ن�سيناه، 
كان يتحدث مثل مودع ميلي و�سيته الأخرية.. وكانت هي جوعى ل�سنوف حكاياته؛ 
فاأ�سبعها من األوان الكلمات ما مل تذقه من قبل.. كلمات ولدت يف ما�سي »يون�ض«، 

ر من اأبوتها، ومل يعرتف بها لأحد حتى اليوم. تنكَّ

للتو 	  بلغت  قد  كنت  لل�سيد،  اخلروج  قررنا  ذلك  ورغم  ماطًرا،  يوًما  كان 
به  اأبحر  مولدي،  يوم  كهدية  قارًبا  اأبي  يل  اأح�سر  ع�سر،  الثامن  عامي 

وحدي، واأ�سري خليفة ل�سيخ ال�سيادين »�سابر«..

كنت  �سيء،  كل  واأبي  اأنا  نت�سارك  كنا  دوًما  بال�سوؤم،  وملبًدا  غائًما،  اجلو  كان 
�سعيًدا بالقارب لأنها املرة الأوىل التي اأمتلك فيها �سيًئا يخ�سني وحدي.

كان اجلو خانًقا، ومنذًرا باخلطر، لكنني مل اأهتم، واأ�سررت على اأبي للخروج 
يف رحلة �سيد بالقارب اجلديد.

مرت �ساعتان اأو يزيد، يتدىل جذعانا خارج القارب، تتعاون �سواعدنا يف جر 
البحرية عن مت�ساح �سخم  ان�سقت  الوفري.. وفجاأة  بال�سيد  ال�سباك وهي حمملة 
مل اأر يف حياتي مثله، انق�ض على راأ�ض اأبي املتديل على جانب القارب وجذبه نحوه 





يف حركة خاطفة، ثم غا�ض التم�ساح امللعون بج�سد اأبي اإىل قاع البحرية، �سرخت 
حتى �سرخ ال�سراخ �سوتي، مل اأملك ما اأفعل �سوى انتظار اأن اأ�سحو فينتهي هذا 

الكابو�ض اللعني.

النتظار نف�سه كان عذاًبا فوق عذاب؛ فتم�سكت بحافة القارب واأ�سغلت عقلي 
بالعد، من واحد وحتى ع�سرة اآلف و�ستمائة و�سبعني، عند كل رقم كنت اأنتظر بزوغ 
راأ�ض اأبي فوق ال�سطح، ينظر يل ويبت�سم ب�سمته الرائقة، مل يفعل، تعبت من العد، 
واأهلكني البكاء، و�سقطت يف القارب فاقًدا للوعي.. ل اأعلم كم مر من الوقت حتى 

وجدين بع�ض ال�سيادين واأعادوين اإىل الرب.

كانت احلادثة الأوىل من نوعها يف بحريتنا، فالبحرية بال متا�سيح، »لكن يف 
نف�ض التوقيت عرث النا�ض يف عدة حمافظات على متا�سيح يف مياه ال�سرف والرتع، 
التما�سيح  يبيعون فيه  بالقاهرة  �سوًقا  الأخبار تر�سد  ا�ستعلت  النيل.. وبعدها  ويف 
ال�سغرية مببالغ زهيدة، ي�سرتيها النا�ض جهاًل، تكرب، حتتاج مكاًنا اأو�سع وطعاًما 

اأكرث، يحتارون فيما يفعلون بها، فيلقون بها يف اأول مكان ي�سادفهم)1(.

منذ تلك احلادثة متلكني �سعور عميق بالذنب، ول يزال، لو مل اأجنب وقتها، لو 
امتلكت ال�سجاعة وقفزت يف املاء، رمبا كنت قد متكنت من انت�ساله من بني فكي 
التم�ساح، مل اأ�سامح نف�سي قط؛ وعاقبتها بحرمانها من ال�سيء الوحيد الذي حتبه..

منذ ذلك الوقت مل اأقرب البحرية.

دون  القلب  ير�سله  عما  وك�سفت  الل�سان،  ُيعِجز  ما  بكل  باحت  العيون،  تالقت 
تورية.

منها،  تتفلَّت  كادت  اأمل  �سهقة  بيديها  وكتمت  »حواء«،  عيني  من  الأ�سى  اأطلَّ 
ا�ستجمعت من �سوتها ما بقي �ساحًلا لال�ستخدام، ثم قالت:

ملاذا مل ُت�ساركني يف ذلك.. ملاذا اأبقيت عليه حمبو�ًسا بداخلك؟	 
)1( حقيقة. 





لحت فوق ثغره ب�سمة بطعم احلنظل، قال:

لأنِك مل تكوين موجودة معي قبل اليوم.	 

من  الغ�سب  حمى  لت�سيبها  كانت  اأخرى  �سروط  ووفق  اأخرى،  ظروف  حتت 
كلماته، وترد عليها مبثلها، وتزيد.. لكن اأًيا من هذا مل يحدث، كانت فقط بحاجة 
لأن تعرف ما هو »الوجود« الذي يق�سده.. �ساألته مبا�سرة دون مناورة، فاأجاب بعد 

حلظات، وقد اأوقف موتور القارب، و�سكب كل اهتمامه على املراأة التي اأمامه:

اأنِت حتاولني دوًما تغيريي، واأنا اأكره ذلك.	 

ثم اأردف:

اليوم اأنِت خمتلفة، ت�ستمعني يل دون اأحكام، دون حماولة لفر�ض و�سايتك، 	 
اإىل �سديق ي�سمع مني، ول يلقي بكلماتي يف  اليوم اأحتدث  دون �سيطرة.. 

وجهي، اأو ي�ستخدمها ك�سالح �سدي.

اإىل حد كبري كان حمًقا، هكذا فكرت »حواء«، اإل اأنه يخلط كثرًيا بني الهتمام 
كانت  بل  ال�سيطرة على حياته،  تفعل! هي مل حتاول  لعلها هي من  اأو  وال�سيطرة، 
متنحه الهتمام فح�سب، الهتمام دليل حب كما اأخربتها اأبلة »عفت«.. هكذا كانت 
تفعل معها، حتا�سرها باأوامرها، ل ترتك لها م�ساحة تخ�سها، جتثم فوق اأنفا�ض 
حياتها، وعندما يعجزها الختناق حتى عن ال�سراخ كانت اأبلة »عفت« تخربها اأن 

الهتمام دليل حب.. مل جتادله، كان اجلو رائًقا ومل ترغب يف تعكريه.

لكنها بادرته قائلة:

لي�ض ذنبك يا »يون�ض«، لي�ض ذنب اأحد، جاءه اأجله، وما كان باإمكان اأحد اأن 	 
ي�ستقدمه �ساعة اأو ي�ستاأخره.

ملع القهر يف عينيه، قال ب�سوت خنقه الندم:

رمبا لو كنت حاولُت.. لكان باإمكاين اإنقاذه.	 





ل حتمل نف�سك ما ل تطيق، اأنت ل�ست خارًقا يا »يون�ض«، ل ميكنك اأن تكون 	 
بطاًل للجميع.

مرت بعينه غيمة رمادية، مل يجروؤ على �سوؤالها »ول حتى بطلك اأنِت؟«.

ُيخيَّل اإليه اأنه وقف اأخرًيا على خطاأه الذي ت�سبب يف اأن تبتلعه اأفواه الظلمات، 
قلبه  مات  باأ�سرها،  بالدنيا  الإميان  فقد  عينيه  اأمام  اأباه  التم�ساح  التهم  اأن  منذ 
ال�ساعات، ول  يعد  بروتينية،  اأيامه  يوؤدي  البحرية،  هناك يف قاربه اجلديد و�سط 
يعي�سها.. خلق اهلل الإن�سان ليكون خليفته يف الأر�ض فيعمرها، ل لي�سيع عمره هباًء 
لت دوافعه، وفقد �سغفه باحلياة، لعله حاول اإحياء هذا  منثوًرا تذروه الرياح.. تعطَّ
ال�سغف بت�سمية اإحدى �سمكاته بـ»�سغف«، وكلما ماتت اأتى بواحدة جديدة ومنحها 

ال�سم نف�سه، دوًما كان عمر »�سغف« ق�سرًيا، وكذلك عمر »�سجاعة«.

حظى نبي اهلل »يون�ض« بال�سجاعة ليلقي بنف�سه من ال�سفينة اإىل البحر، ويبتلعه 
احلوت، لكن �سجاعته مل تتوقف عند هذا احلد، كان �سجاًعا كفاية ليواجه الظلمات 
الثالث دون اأن يفقد اإميانه، اأدرك اأن اأيامه يف بطن احلوت مل تكن عقاًبا، بل در�ض 
عظمتها..  اأمام  الُظلمات  تبددت  ذهبيات،  كلمات  اهلل  نبي  خاللها  تعلم  تعليمي، 

فاَرق قومه يائ�ًسا منهم، فعلَّمه اهلل يف بطن احلوت األ يياأ�ض!

وكذلك كان ينبغي على »يون�ض« اأن ينظر اإىل ظلمات احلياة التي ُحب�ض بداخلها 
كدر�ض تعليمي، ل يظلم اهلل اأحًدا، لكنه يربينا ويعلمنا بطرق قد ل تدرك عقولنا 

حكمتها..

يدرك الآن اأنه اتخذ من عالقته بـ»حواء« مهرًبا من ظلماته، دخل هذه العالقة 
يائ�ًسا يبحث عن �سوء النهار، وظن اأنه �سيجده بني ذراعي امراأة، لكنه فوجئ اأن 
»حواء« ل ت�سبه ال�سورة النورانية التي ر�سمها لأمه من خالل اأحاديث اأبيه عنها، 
كانت مثله متاًما، تعي�ض يف ظلماتها اخلا�سة، حتمل مثله بع�ض الُعقد والنواق�ض 

التي ل يخلو منها اإن�سان، �سعر باآدميتها.. فنفر منها.





معها  كان  منها..  ينفر  ومتى  رجل،  عليها  ُيقبل  متى  بحد�سها  تدرك  واملراأة 
وما  عازل..  جدار  األف  وبينه  بينها  لتبني  كافًيا  كان  وحده  وهذا  روًحا،  ل  ج�سًدا 
اإن اأدرك �سذاجة تفكريه، واأن حماولته ت�سكيلها بنف�ض مقايي�ض اأمه حماولة ظاملة 
جائرة، حتى كان الأوان قد فات، النبع الذي كان يحوي ب�سع قطرات من ماء انقطع 

عنه املدد؛ ف�سار جاًفا قا�سًيا.

ليلة  اآخر  يف  معها  ته  وِحدَّ »يون�ض«  تغري  �سبب  »حواء«  لـ  احلادثة  هذه  رت  ف�سَّ
جمعتهما باملنجم، عندما اأخربته عن راأ�ض التم�ساح املطبوع فوق البطاقة.. ل بد 
لت�سرفه  تفهم، وجدت  الآن  ين�ساه،  كي  الوقت  يبذل جهده طوال  رته مبا  ذكَّ اأنها 

»املعنى« الذي كانت تبحث عنه.

�ساألت نف�سها يف الكهف عندما ك�سفت ال�سم�ض عن �سعرها الأبي�ض »هل ميكن 
طالق  عند  بها  وتوقف  اأبيه،  موت  عند  بـ»يون�ض«  الزمن  توقف  الزمن؟«..  �سرقة 
نعم، ميكن  الفارقة..  اللحظة  لهذه  تبعات  اإل  اأمها، وما تاله من عمريهما ما هو 
ها. �سرقة الزمن.. لكن ال�سارق هو نحن! نحن نختار اأن نوقف عجلة الزمن اأو ن�سريِّ

انتبهت لـ »يون�ض« وهو مي�سك بيدها وي�سعها فوق دفة القيادة، ا�سطربت وكاأنه 
مي�سها للمرة الأوىل.. علمها كيف ُتديره بثبات، كانت �سعيدة بجهودهما امل�سرتكة 
التي تدفع بالقارب مُينة وُي�سرة، وباتت بو�سلتها تتحرك ب�سعادة يف كل الجتاهات، 
�سحكت كطفلة مل تعرف احلزن يوًما، راقبها ب�سعادة غامرة وهي تطوف معه فوق 

النيل.. ثم �ساألها بعد حني:

هل ترغبني يف اأن نحاول من جديد؟	 

قيادة  بل  النيل،  يف  القارب  قيادة  يق�سد  ل  اأنه  اأدركت  مباغًتا،  �سوؤاله  كان 
يندفع  الهواء  املرتقبة،  نظراته  اأربكتها  وم�سريها..  قدرها  حتمل  اأكرب  �سفينة 
لريتطم بج�سديهما، ورغم ذلك ت�سعر بالدفء.. طافت نظراتها يف �سماء عينيه 
ا�سفر  الأليمة  الأحداث  راأت  بل  �ساعقة..  اأو  عا�سفة  ل  رعًدا،  ول  برًقا  فلم جتد 





لونها.. و�سعف بنيانها؛ فت�ساقطت عند اأقدامهما مثل اأوراق اخلريف! فرفعت له 
وجًها مرتبًكا، يتزاحم فوقه اخلوف والرجاء.

احلب ك�سوء النهار ل ميكن حب�سه، لكننا نخطئ حني نظن اأنه من ال�سروري 
اأن ياأتي ُمبهرًجا، وحُمماًل باأطنان من ال�سغف! احلب كثرًيا ما ياأتي كن�سمة رقيقة 

تورث يف القلب ال�َسكينة والر�سا.. لذلك يغفل الكثريون عن روؤيته.

و�سال  ثواٍن..  اإىل  والدقائق  دقائق  اإىل  ال�ساعات  تتحول  ال�سعادة  ُعرف  يف 
لل�ساطئ يف الوقت املعلوم؛ ف�سكتت كلمات كانت ت�ستمد حياتها من النيل، وما اإن 

فارقته حتى �سقطت ميتة عند �سفته.. 

فوق  راأت  وجهه،  ت�ساري�ض  فوق  عيناها  تتلكاأ  »يون�ض«،  �سوب  »حواء«  التفتت 
حاجبه الأمين جباًل من احلنني، وفوق الأي�سر تاًل من الهموم، بينهما طيف كبري 
من الغيوم، ومن فوقهم و�سط اجلبني ينبت قر�ض كبري بلون الأرق، يحكي عن لياٍل 
كثرية من الوحدة، واحلرية، والقلق، والندم، والغ�سب.. ي�سق �سفتيه نهر غزير من 

ال�سغف، لكنه يتبخر �سريًعا حتت قيظ واقع ل يرحم.

نظرت اإليه ماليني املرات قبل هذه املرة، وقراأت اأمارات وجهه غري مرة، حتى 
ظنت اأنها حفظت خريطته، وك�سفت �سريرته، لكن هذه املرة لي�ست ككل مرة، اإنها 

الأوىل التي جتيد فيها حًقا قراءة املكتوب فوق �سفحة وجهه.

قبل اأن تلوح للنيل مودعة انحنت حتفر ا�سمها وا�سم »يون�ض« بعبثية فوق املياه 
اجلارية، ورغم كل قوانني الطبيعة ال�سارمة التي علمتها اإياها اأبلة »عفت«، اآمنت 

اأن مياه النيل �ستحتفظ فوقها با�سميهما اإىل الأبد.
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واقًفا على الأعراف م�سطرًبا، خطوة ت�سومه ناًرا حامية، واأخرى ُت�سِكنه جنة 
فـاأُنا�سها  الأر�ض ل حتوي جنات خال�سة؛  اأن  يدرك  اأن  عليه  لكن  دانية،  قطوفها 

ُخلقوا يف َكَبد!

�سيء ما يجذبه نحوها، عليه اأن يعرتف لنف�سه بذلك، رغم كل الق�سوة، رغم 
كل الأمل، ل يزال ي�سعر اأن خ�سارتها حفرت يف حياته ثقًبا اأ�سود، فراًغا جائًعا ل 

يعرف كيف ي�سبعه.

وب�سمة  حمببة،  ب�سمرة  اأ�سوان  �سم�ض  ك�سته  الذي  وجهها  فوق  بنظراته  طاف 
لُّ�ض« وقت الغ�سق..  رائقة، اأ�سد جماًل من مياه النيل وقت ال�سفق، ومن بحرية »الرُبُ
مل ير ق�سماتها بهذه ال�َسكينة من قبل، وكاأنها طرحت عن ظهرها اأحماًل كانت قد 

اأحنت �سبابها، واأثقلت اأنوثتها مبا ل تطيق..

الروؤية،  تت�سو�ض  حياتنا  يف  وجوده  وناألف  كثرًيا،  �سخ�ض  من  نقرتب  عندما 
عميقة  م�سافات  يف  تعي�ض  التي  فالأ�سماك  نحوه،  م�ساعرنا  على  احلكم  وي�سعب 
جًدا.. عمياء! الآن الرابطة بينهما �سارت اأقرب اإىل ال�سطح، فت�ساءل يف نف�سه: هل 
لهذا ال�سبب يراها بو�سوح اأكرث مما كان يفعل اأيام زواجهما التي اأبالها العتياد؟!

ت�سري بجواره يف طريقهما اإىل بيت ال�سيخ »اإن�سان« بخفة فرا�سة، وكذلك يفعل 
دفعت  لذلك  القوية،  الرياح  مقاومة  على  يج�سر  ل  للفرا�سة  الرقيق  اجل�سد  هو.. 
الرياح بكفه نحو كفها، وكانت من القوة لكي ت�سبك اأ�سابعهما مًعا، في�سري الكفان 

كياًنا واحًدا، مثل النوبي واأر�سه.

ربطت  خبيثة  رياح  وحدها،  الرياح  على  اللوم  كل  »حواء«  األقت 
ال�سوق. بخطيئة  مدانة  جمرمة  رياح  مرئية،  غري  بخيوط  الكفني   بني 
تزلزلت  كان،  كما  منيًعا  يعد  مل  عينيها  ح�سن  اأن  فاأيقن  اإليها؛  رنا 
وتفتت  فيه،  ع�سكر  الذي  الغ�سب  اختفى  اأ�سواره،  ت  وُدكَّ �سرفاته، 
عينيها.. بداخل  نور  كبقعة  نف�سه  فراأى  ياأويه..  الذي   ال�سباب 





اأن يف قلبها  مر بخاطره قول قدمي حلكيم »اإذا راأيت يف عيني امراأة نوًرا؛ فاعلم 
ناًرا«.. نار ماأواها القلب ُتدفئ ول حَترق.

اآخر ف�سول احلب واأروعها، الف�سل  اأن ال�سيف هو  »اإن�سان«  حكى لها ال�سيخ 
الذي ينتظرها اإذا جنحت يف جتاوز �سواعق ال�ستاء، وتقلبات اخلريف؛ فت�ساءلت 

وقلبها يخفق يف َوَجل، هل لهذا ال�سبب ت�سعر باأنها يف طريقها اإىل الذوبان؟!
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كان م�سطًرا لأن يقبل، وماذا كان �سيفعل اإن مل يقبل؟!

لو جاء اإليه اأحدهم قبل عدة �ساعات واأخربه اأنه اطلع على الغيب، وراآه َيقبل 
لرماه  اأبيه؛  قاتل  خاللهم  يرعى  اأيام،  ثالثة  ملدة  التما�سيح  خادم  بيت  يف  العمل 

باجلنون، ول�سحك منه ملء ال�سمع.

كان بحاجة اإىل املال، مل ياأت ر�سول جده حتى الآن، ل ميكن اأن يتاأخر عنه اجلد 
ظت ال�سرطة على اجلد  اإل لأ�سباب ق�سرية.. متلكت الهواج�ض عقله، ُترى هل حتفَّ
ي�سدق  وهل  اأذوه..  قد  املناف�سة  ال�سركة  اأ�سحاب  اأن  اأم  و»حواء«..  ظهوره  حلني 
منطقه الذي يدين ال�سركة املناف�سة، اأم حكاية غريبة تطري فوق ب�ساط الأ�ساطري؟!

ع�س�ست احلرية يف عقله ومل يبق فيه �سرب واحد ينعم بالراحة.. مل يعد بو�سعه 
يرعى  اأمني  �ساب  اإىل  بحاجة  التما�سيح  وخادم  ال�سيخ،  كاهل  فوق  حماًل  البقاء 
متا�سيحه حتى يعود اإىل اجلزيرة مرة اأخرى بعد زيارته الق�سرية اإىل قرية »غرب 

�سهيل«.

املنطق يقول اأنه يجب عليه اأن يقبل، وقد فعل بعد تفكري عا�ض لدقائق معدودات، 
ح »َهَدل« باملال اأمام وجهه.  ثم لفظ اأنفا�سه الأخرية عندما لوَّ





الأحجام  التما�سيح، حجرة حتوي  بيت خادم  وا�سعتان يف  للتما�سيح حجرتان 
ال�سغرية، تروح وتغدو يف اأحوا�ض زجاجية حمكمة الغلق من الأعلى ب�سبكة حديدية 
و�سط  يف  حفرة  ي�سكنان  كبريين  لتم�ساحني  ماأوى  والأخرى  �سيقة.  عيون  ذات 
اأو�سع، فيكون جمموع التما�سيح ع�سرة،  الغرفة، تعلوها �سبكة حديدية ذات عيون 
كعدد �سمكات النار يف حو�سه الزجاجي ببيته يف »كفر ال�سيخ«، والتي ل بد اأنها يف 
عداد الأموات الآن.. نا�سده قلبه اأن يقف �سريًعا على الأ�سباب املجهولة التي اأبعدته 

بته من قاتل اأبيه. عن �سمكاته، وقرَّ

اأنهما  لو  كما  �سديد،  ببطء  يتحركان  الكبريين..  التم�ساحني  ماأوى  من  دنا 
اأحد  اإليه  توجه  بكفيه،  العلوية  ال�سبكة  اإىل  ا�ستند  زمان..  اأو  مبكان  يكرتثان  ل 

التم�ساحني بعينيه، فبادله »يون�ض« النظر، وطفق يقول وكاأنه يهذي بالكلمات:

ملاذا اأبي؟ اأمل جتدوا غريه؟	 

ويفتح  التما�سيح  حفرة  اإىل  يهبط  اأن  ياأمره  براأ�سه،  ينخر  العد  و�سوا�ض  اأخذ 
باأن  ر نف�سه  اأغم�ض عينيه بقوة، ذكَّ الآخر..  تلو  اأ�سنانها واحًدا  ليُعد  فكها بيديه، 
الإن�سان ل يختار ابتالءه، ل يختار احلوت الذي يبلعه.. ا�ستعاذ باهلل من ال�سيطان 

وو�ساو�سه، ثم اأمر قلبه اأن يلهج بت�سبيحات �ساحب احلوت.
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اإليه الليل ن�سمات منع�سات، وب�سع جنمات با�سمات، و »حواء« حتمل يف  �ساق 
يديها طعام الع�ساء، ترتدي اجلرجار، زي طويل مميز للمراأة النوبية، اأهدتها اإياه 
اأرجواين اللون حتته بطانة تغطي �سائر اجل�سد من  ال�سيدة »ملوك«، رداء خفيف 

اللون ذاته، وفوق راأ�سها و�ساح حريري يخفي ال�سعر والَنحر.

اأخذ عنها ال�سينية، و�سعها فوق »الطبلية«، �ساألها:





هل تناولِت ع�ساءك؟	 

اأجابته باإمياءة من راأ�سها، فقال بعد حلظة تردد:

ل اأحب اأن اآكل وحدي.	 

كان معتاًدا على اأن ترد طلبه، واأن ت�سر على عدم م�ساركته طعاًما ل ت�ستهيه، 
لكنها هذه املرة اأجابت رجاءه، و�ساركته اجللو�ض حول »طبلية« �سغرية يف مندرة 
ت فوقها »الدوكة«، اأخربتها ال�سيدة »ملوك« اأنه ُخبز ُي�سنع  »خادم التما�سيح«، ر�سَّ
ال�سطة  ت�سيل من فوقها  البلح، وع�سيدة  ال�سلب، وطبق من ع�سل  على �ساج من 

احلمراء خملوطة بال�سمن البلدي.

�ساألته وهي تطلق ب�سرها بُحرية يف اأرجاء املكان:

هل �ستبيت ليلتك هنا؟	 

نعم، ثالث لياٍل متتابعات، هكذا اتفقت مع ذاك الـ»َهَدل«.	 

مطت �سفتيها، ثم قالت بقلق:

ليتك ما قبلت عر�سه.	 

نحن بحاجة اإىل املال.	 

كانت تعرف اأنه حمق؛ فلم جتادله. و�سعت ك�سرة من »الدوكة« املغمو�سة بع�سل 
من  يتهرب  ل  الرجل  هذا  منه،  غفلة  يف  تتاأمله  عيناها  رفعت  ثم  فمها،  يف  البلح 
م�سوؤولياته، قوي العزمية، اإذا اأحب �سيًئا اأخل�ض له بكل جوارحه، واأف�سح له بداخله 
اإليه  اأنها كانت تنظر  اأ�سوار، متاًما كالبحر.. يبدو  مكاًنا بات�ساع العامل كله، بغري 
بطريقة مل يعتدها، فثبَّت اأنظاره عليها، قراأت يف عينيه قلياًل من الده�سة، وكثرًيا 

ل اإليها؟ من اللهفة.. اأم اأنه ُخيِّ
ا.. مل يفهما حتى  ا�ستوقفها اخلامت الف�سي فوق املقعد، فال يزال اأمره غام�سً





الآن املغزى من و�سعه يف اأ�سبع »يون�ض«.. لكن جمرد التفكري يف امراأة اأخرى قد 
تهديه خامًتا مماثاًل يف م�ستقبل قريب، ق�سى على �سهيتها للطعام؛ فتوقفت يدها 

يف منت�سف الطريق اإىل فمها لتعود مرة اأخرى بحملها ت�سقطه يف ال�سحن..
اإل  به  يتنباأ  الطق�ض ل  املراأة كحالة  اإىل اخلامت.. مزاج  »يون�ض« نظراتها  تتبع 

خبري، و»يون�ض« ا�ست�سعر غريتها؛ فاأ�سرقت �سم�سه بعد ليل حاِلك طويل.. 
حب بال غرية ك�سماء بال غيمة.. والغيوم بوابات املطر!

قال بلوؤم وهو يدير باخلامت بني اأ�سابعه:
ل يزال اأمر هذا اخلامت ع�سًيا على الفهم.. مبا اأن ال�سعر الأبي�ض مل يكن 	 

ب�سبب تقدم يف العمر، واأننا مل نقفز فوق فرتة ن�سيناها فمعنى ذلك اأنني 
مل اأتزوج.. ويف الوقت نف�سه ل تذكر الأ�سطورة اأي خوامت.. اأم ُتراه قد �سقط 

من حكاية اأخرى غري حكاية »اأن�ض الوجود«؟
اندفعت تقول بحدة:

اأخرى.. �سندريال القرن احلادي والع�سرين.. بدًل 	  ها.. �سقط من حكاية 
من اأن تبحث عن فتاة ينا�سب قدمها مقا�ض احلذاء.. ابحث عمن ينا�سب 

اأ�سبعها مقا�ض اخلامت!
اأوماأ براأ�سه وهو ي�سري ب�سبابته قائاًل:

فكرة جيدة.	 
قالها ثم د�ضَّ اخلامت يف جيب جلبابه الأبي�ض الذي اأهداه اإياه ال�سيخ »اإن�سان«.. 
اللعني؟«.. فتحرك قلبها  هتفت »حواء« يف نف�سها مغا�سبة »ملاذا يحتفظ باخلامت 
اأنها  �سائحة  قلبها  لتعاند  كانت  بالغرية؟«..  ت�سعرين  »هل  ب�سوؤال  �سوؤالها  ليجيب 
لي�ست كذلك.. لكنها ا�ستعذبت �سعًفا لذيًذا م�ضَّ كيانها، مل تكرهه هذه املرة، مل 
تخجل منه، مل تواِره، حاولت ا�ستدعاء قوانني اأبلة »عفت« عن الن�ساء ال�سعيفات، 
وعن ذل وهوان ينتظرهن يف قارعة الطريق، على اأيدي رجال جبارين، اإذا عرثوا 
فيهن على �سعف مهني، لكن القوانني �سارت بخاًرا وت�سربت من النوافذ والأبواب.





تكمن يف  قوة  »ملوك«، عن  ال�سيدة  اإياها  اأ�سمعتها  عذبات  كلمات  مكانها  حلَّ 
قلب الرقة، وحنان ي�ستكني بني حنايا الكربياء. عن امراأة لي�ست م�سطرة لأن تدفن 
اأنوثتها وتت�سلح ب�سفات جافة وقا�سية لت�سري مع الرجل على قدم امل�ساواة، امراأة 

تكمن قوتها بداخلها، بطبيعتها املتفردة.

لح بعقلها كلمات ال�سيدة »ملوك« عندما اأخربتها ذات م�ساء عن ن�ساطها يف 
اجلمعية:

القوة ل تعني مناطحة الرجال.. اأو امل�ساواة بهم.. عن اأي م�ساواة تتحدثني؟ 	 
طبيعتان  تت�ساوى  اأن  ميكن  ل  الغري..  حقوق  على  تتعدى  جائرة،  امل�ساواة 
خمتلفتان.. بل ُيعطى كل منهما من الأحمال وامل�سقات ما ينا�سب تكوينهما.. 
خمتلفة..  باألوان  تفاحات  �ست  بحوزتِك  كان  لو  ابنتي..  يا  اأخربيني 
م�سابقة،  بعمل  العمر..فقمِت  يف  مت�ساويني  اأطفال  �ستة  اأمامك  وكان 
ب�سكل �سحيح.. ثم  لونها  اإىل كل طفل يكتب  تفاحة واحدة هدية  متنحني 
امل�ساواة،  هي  اإذن  هذه  تكون  �سيء..  على  يح�سل  فلم  واحد  طفل  اأخطاأ 
خ�سارته. تبعات  يتحمل  اأن  اخلا�سر  وعلى  موحدة،  قوانني  كذلك؟   األي�ض 
�سريًرا!  كان  اخلا�سر  فالطفل  جائر..  ظلم  لذلك  اأنها  اأخربِك  دعيني 
حوا�ض  خالل  من  للم�سابقة  ال�سرير  الطفل  اأُخ�سع  اأن  هو  العدل  اأما 
القوانني  م  ُتعمَّ امل�ساواة  يف  التذوق.  اأو  كال�سم  ُمعطلة،  غري  اأخرى 
الفردية.  الفروق  ُتراعى  العدل  يف  اأما  خمتلفة..  فئات  على  نف�سها 
على  �ستنزل  كلماتي  كانت  اإن  حتى  الو�سوح،  مبنتهى  لِك  اأقول  دعيني 
عدًل! لي�ست  امل�ساواة  ال�سابقة..  قناعاتك  يبعرث  كاإع�سار   عقلك 
و�سجاعتها  و�سهامتها،  واإخال�سها،  املراأة،  قوة  ميدحون  من  اأ�سخف  فما 
كوحدة  بالرجل  ُتقارن  ل  الكاملة  الأنثى  رجل!  بـمائة  امراأة  اأنها  فيقولون 

قيا�ض.. الأنثى الكاملة ل حتتاج اإىل �ساِرب م�ستعار لي�سبط رمانة امليزان!
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ملاذا تبدو جميلة يف عينيه هذه الليلة؟

هل ب�سبب اجلرجار الذي جعلها كاأمرية هاربة من حكايات األف ليلة وليلة، اأم 
الأثمد الذي اكتحلت به عينها فاأ�سبحت نظراتها اأكرث قدرة على النفاذ بداخله، 
اجللية  لغريتها  اأم  واأقل حدة،  رقة،  اأكرث  بدت  وق�سمات  املعهود،  لهدوئها غري  اأم 
كنجمة مميزة اأف�سحت لها ال�سماء مكاًنا بني حا�سيتها.. حتى �سوتها اختلفت نربته 

ال�سارخة واأ�سحت لينة، طيعة، ك�سحاب ي�سهل على الرياح ت�سكيله كيفما �ساءت.

رُت يف اأن اأعمل معك هنا، وبذلك ي�سبح الأجر م�ساعًفا.	  فكَّ

تاأتي  عليها عندما  يتوكاأ  تكون ع�سا  اأن  باإمكانها  اإذن،  �سحابة عاجزة  لي�ست 
ارة.. عن  ان واحد، لكن ل غنى له عن البحَّ ان.. لل�سفينة ربَّ الرياح مبا ل ي�ستهي الربَّ

امل�سافرين وحمولة ال�سفينة.. جهده بدونهم هو عني الَعَبث!

ل داعي لذلك.	 

بل هناك داعي، نحن بحاجة اإىل املال.	 

اقتب�ست كلماته نف�سها؛ فقال:

لكنني 	  بيته،  وتنظيف  بتما�سيحه  للعناية  عامالن  يريد  كان  الـ»َهَدل«  هذا 
اأخربته اأنني �ساأقوم بكل العمل بنف�سي مقابل اأن يعطيني اأجر عاملني.

اإليه، مثلما  الذي يحتاجان  الأجر  العمل معها، مقابل  يقت�سم  اأن  باإمكانه  كان 
با مًعا عن الذهب فى ال�سحراء، لكنه مل يفعل، وكاأنها عادت لتكون  حدث عندما نقَّ

م�سوؤولة منه.

قالت:

�ساأعاونك اإذن.	 

بادرها قائاًل:





ل اأحتاج اإىل م�ساعدتك.	 

ك�سا الوجوم وجهها، جمعت �سحون الطعام فوق ال�سينية، ومللمت معه كربياًء 
زت ملغادرة البيت، اأوقفها عند الباب، قائاًل ب�سيق: جريًحا، ثم جتهَّ

مل اأق�سد.	 

قالت بربود مقت�سب:

فهمت.	 

مل ي�سمح لها بالإفالت من قب�سته، اأ�سرَّ قائاًل:

كال مل تفهمي، كل ما ق�سدته اأنني قادر على اإجناز العمل كله.	 

وكل ما ق�سدته اأن اأ�ساعدك ما دمت اأ�ستطيع.	 

»حواء«.. اأنا موجود.. هل فهمِت؟ اأنا هنا.. اأمل تريني بعد؟	 

رت نظراتها، وا�سطربت اأنفا�سها، هل ت�سدق حًقا اأنه »موجود«، و�سيبقى  تك�سَّ
حا�سًرا بجانبها، ومن اأجلها؟

هل ت�سمح لنف�سها باأن ت�سارك خماوفها، وخيباتها، وظنونها، واأوهامها مع هذا 
الرجل الواقف قبالتها، والذي يوؤكد لها اأنه »موجود«؟ هل ت�سمح له اأن يكون الفار�ض 

الذي يكت�سف كنوزها ويفجر بداخلها القدرة على العطاء؟

اإن �سمحت له بذلك هل �سيرتكها يوًما ويدير لها ظهره كما فعل اأبوها من قبل؟ 
حني  بالفعل  ذلك  على  اأقدم  لقد  الغائرة؟  جروحها  فوق  كاوية  ناًرا  �سي�سكب  هل 

لفظها من ع�سمته، لكن اأمل تكن تلك هي رغبتها؟

اأمل يفهما يف امل�سعد اأن حياتهما مًعا باتت م�ستحيلة؟
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اأجربها عقلها على ا�سرتجاع ال�سريط ال�سينمائي اخلا�ض بيوم طالقها.

الأوىل،  زواجهما  بذكرى  يحتفالن  كانا  الليلة  تلك  امل�سعد،  احتواهما  عندما 
حياة  قبلة  تكون  قد  وٍد  بُفتات  والت�سبث  اخلالفات،  نبذ  ال�سهرة  طوال  حاول 
يوم..  بعد  يوًما  بينهما  تكونت  التي  الثلج  جبال  اإذابة  حاول  املحت�سر،  لزواجهما 
بالتظاهر باأن كل �سيء على ما يرام، فلرمبا حتدث املعجزة وتتحول الأمنيات اإىل 

حقائق تلك الليلة.

وقعت  الباب،  وانفتح  ال�ساد�ض،  الطابق  عند  امل�سعد  توقف  عندما  لكن 
اأنظارهما يف نهاية الرواق على زوجني انتقال حديًثا اإىل البناية، يقفان على مقربة 
عن  مبعزل  اأنهما  ظنا  وقد  ر،  املتكوِّ زوجته  بطن  فوق  الرجل  يربت  بع�سهما،  من 
اجلميع.. وقتها �سعرت بربودة اأ�سابع »يون�ض« حول كفها، كل �سيء بدا زائًفا جًدا، 
رديًئا جًدا، بائ�ًسا جًدا، حماولتهما امل�ستمرة للتظاهر باأنهما يحظيان بزواج ناجح 

مل تعد جتدي نفًعا.

نظرة ال�سغف التي احتوى بها الرجل وجه حبيبته، وطفله يف اأح�سائها.. كانت 
عيناها  وقذفت  ح�سرات،  من  بقلبها  ما  ت  عرَّ حارة  تنهيدة  تطلق  لتجعها  كافية 
بالعربات، فكرت اأن ال�سيء الوحيد ال�سحيح هو اأن يتحول طالقهما النف�سي اإىل 
طالق حقيقي على الورق، مل يعد هناك جدوى من ا�ستمرار التمثيل يف هذا الفيلم 
البائ�ض، كانت كالغريق الذي يحتاج اإىل اإ�سارة واحدة تر�سده اإىل اجتاه بر الأمان، 

وكانت تلك هي اإ�سارتها.

راأى هو يف وجهها اآلف اخليبات، وهي تتطلع بحزن دفني اإىل الزوجني، مل تعد 
ا قد اكتفى  متلك من احلياء ما يكفي لتخفي عنه عدم رغبتها فيه، وكان هو اأي�سً
من التظاهر اأمام اجلد بغري ما ُيبطن، كان قد اكتفى من عالقة اأجهدته، مل يجِن 

منها �سوى ا�ستنزاف روحه.





ذلك  اأ�ساب  هو،  زوجته  كانت  لو  تتمنى  كانت  لو  كما  الرجل  اإىل  تنظر  راآها 
ولن  فار�سها،  يكون  اأن  يف  ينجح  مل  النظرة،  هذه  لها  يغفر  مل  مقتل،  يف  كربياءه 

ينجح يوًما.

لكنها مل تكتِف بتلك النظرة فح�سب، قالت دون اأن يرف لها جفن:

ل داعي لذهابنا اإىل موعد الطبيبة يف الغد، احلمل ل يحدث لأنني اأمنعه 	 
بالدواء.

التي دفعته لل�سغط على زر اخلال�ض، و�سل امل�سعد  وكانت تلك هي الإ�سارة 
واأنهما  ال�سفر قد حانت،  �ساعة  اأن  اتفاق م�سبق  العا�سر، عرفا بغري  الطابق  اإىل 

ا�ستنفدا كل الدقائق وال�ساعات.

اأرادت التحرر من قيد زواج زائف؛ فحررها، وحرر نف�سه كذلك.
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�ض الندم عليها، وخز قلبها باأ�سواك دقيقة، غزيرة، قا�سية، وموؤملة، ل ِقبل  توحَّ
لها على حماربتها، ملاذا الندم الآن وقد كانت تبغ�ض هذا الرجل قبل اأن ت�ستيقظ يف 
الكهف، ما الذي غريته هذه الأيام القالئل، وجعلت احلنني يباغت قلبها ويرميها 

ب�سهامه الطائ�سة؟

مل يكن اجلواب بحوزتها، بل يف جعبته هو، فتَّ�ض عنه وهو مي�سي ليلته وحيًدا يف 
حجرة التما�سيح ال�سغرية، لقد تغري يف هذه الرحلة العجيبة بقدر ما تغريت هي، 
بات قادًرا على مزج منطق اأفكاره بع�سوائية م�ساعرها، مل يعد يرى يف تقلباتها م�ًسا 
من جنون، بل فطرة ُجبلت عليها، فالطبيعة ذاتها متقلبة غري م�ستقرة، جتمع بني 
منطق وع�سوائية، بني يقني و�سك، بني ماء وتراب، بني رجل وامراأة.. وهنا يكمن 

�سر روعتها.





فعليه  احلب  اأراد  اإذا  يفعل!  الزَبد  بل  ال�سطح،  على  يطفو  ل  احلقيقي  احلب 
الغو�ض يف الأعماق، عليه اأن ي�ستعني مبهارة الأ�سماك العمياء ليعرف الجتاهات، 
عطاء  ل  لمراأة،  رجل  عطاء  مينحها  التفا�سيل،  يالحظ  الإن�سات،  فن  يتقن  اأن 
رجل لرجل! فالإن�سان يخطئ حني مينح نوع احلب الذي يحتاجه هو، ل ما يحتاجه 

الطرف الآخر.

اإما اأن يكون رجاًل ي�سهم يف حتقيق ذات اأنثاه، اأو ي�ساعد يف ت�سويهها.

وعندما ي�ستاق اإىل ال�سم�ض فباإمكانه القرتاب من ال�سطح، اأما هي فعليها اأن 
حترتم عزلته من حني لآخر.

تلوذ  ال�سجعان،  واأو�سمة  الفر�سان،  األقاب  اأن متنحه  عليها  اأرادت احلب  واإذا 
باأكنافه، وتلجاأ اإىل اأح�سانه وقت اخلطر، ت�سعره بنب�سها الأنثوي، ول تتحول اإىل 

اآلة ن�سح.

اإما اأن تكون امراأة ت�سهم يف حتقيق رجولة رجل، اأو ت�ساعد يف النتقا�ض منها.

احلب لي�ض قيًدا يربط العا�سقني به طوال الوقت، احلب حرية، يحرر املحبني 
من قوانني احلياة وق�سوتها وغلظتها يف الوقت الذي يكونان فيه مًعا.

يف احلب عليه اأن يرتك لها ف�سحة التنفي�ض عن دواخلها، ي�ساركها اجلنون، اأن 
يفهم تقلبها بني مد وجزر كما البحر.. يف احلب عليها اأن ترتك له حرية القرتاب 

من ال�سم�ض متى ا�ستاق اإليها، واأل تعيق دورته الطبيعية يف القرتاب والبتعاد.

عندها فقط يبداأ ف�سل ال�سيف، كما اأخربهما ال�سيخ »اإن�سان«.
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قررنا حب�ض ال�ستاء يف ال�سندوق امل�سحور، وجئنا لنطلب منك امل�ساعدة.

رائحة  كذلك،  رائحته  بل  اأ�سود،  لون  ذا  وحده  التما�سيح  خادم  رداء  يكن  مل 
ثالثة  فيها  تعوي  �ستوية  ليلة  يف  عتيقة،  مدفاأة  فوهة  من  تت�ساعد  كاأبخرة  قامتة 

ذئاب يف وجه القمر.

يبحر  يده،  من  بطيئة  بحركة  يودعهما  املر�سى  عند  »اإن�سان«  ال�سيخ  وقف 
ام« وهو يتوج�ض خيفة، بينما يتاأمل »َهَدل« الذي يحتل  بالقارب ال�ساب النوبي »مَتَّ
اأنه ميار�ض  البع�ض  من  �سمع  الأ�ساطري،  يعرفه كرجل حتوم حوله  قاربه،  مقدمة 
�سحًرا اأ�سود يجلب به التما�سيح اإىل بيته، واإل من اأين يعرث يف النيل على متا�سيح 

بعد بناء ال�سد العايل!

يقول اآخرون اإن التما�سيح نف�سها اإمنا هي عفاريت من اجلان يف هيئة متنكرة، 
اإنه رجل  ويقولون  �سفاههم يف ح�سرة  �سكان اجلزيرة مي�سم�سون  قليل من  واأما 
بعقله لوثه اأ�سابته منذ اأن ابتلع النيل كل اأبنائه اأمام ناظريه عندما غرق قاربه قبل 
ام« اأًيا من هذه احلكايات اأقرب اإىل احلقيقة،  خم�سة واأربعني عاًما.. ل يعرف »مَتَّ

لذا يبقي نف�سه بعيًدا عن بيت الرجل الذي يعلوه جماجم متا�سيح ب�سعة املنظر.

حتى اأوقفه اليوم عند املمر املوؤدي اإىل املر�سى، وطلب منه ا�سطحابه مع زوجني 
�سابني يحالن �سيوًفا على بيت ال�سيخ »اإن�سان« اإىل املوقع القدمي لـ »جزيرة فيلة«، 





كان طلًبا غريًبا، لكنه اعتاد على اأن ي�ساحبه يف مثل هذه الرحالت العجيبة، والتي 
ام« اأ�سد غرابة مما يطلبه منه ال�سياح عادة عند زيارتهم للجزيرة.. كان  عدها »مَتَّ
اآخر،  مبركب  والإبحار  نا�سر  بحرية  اإىل  النتقال  ثم  ال�سفة  اإىل  الو�سول  عليهم 
ام« من  ام« من بداية الرحلة اإىل نهايتها باإ�سرار من »َهَدل«.. فـ »مَتَّ يرافقهم »متَّ

اأولئك الذين يعرفون املو�سع القدمي جلزيرة فيلة.

يف ميمنة القارب جل�ض »يون�ض« برفقة »حواء« وعيناه ل تفارقان مو�سع ال�سيخ 
»اإن�سان« عند املر�سى اأ�سفل �سجرة ال�سف�ساف الراكعة �سوب النيل، تقلَّ�ض حجمه 

�سيًئا ف�سيًئا، ثم اختفى فجاأة مثل فقاعة يف فنجان.

مالت »حواء« نحو »يون�ض«، ثم قالت متعجبة:

فاجاأتني.	  ال�ستاءات،  �سندوق  حكاية  �ست�سدق  اأنك  قط  اأظن   مل 
خلو�ض  »يون�ض«  عليها  اأ�سر  عندما  الباكر،  ال�سباح  يف  الده�سة  راودتها 
غمار تلك التجربة املثرية، وال�سري وراء مزاعم خادم التما�سيح واأ�سطورته 
املن�سية.. مل تفهم اأ�سبابه لأنه مل يف�سح عنها �سراحة، لكن التجربة كانت 

مثرية اإىل احلد الذي مل يدع لها جماًل للرف�ض.

ملاذا؟ اأمل تقويل اأنِك متيلني اإىل ت�سديقها؟	 

راقبت للحظات �سرًبا من اليمام مر فوقها، ثم التفتت اإليه تقول:

اإىل 	  بنا  �ستوؤدي  مًعا  جمعناها  لو  ال�سواهد  كل  لأن  الت�سديق  اإىل  اأميل 
ال�سعر  قي«،  الَعالَّ »وادي  يف  كهف  اإىل  الآين  انتقالنا  ال�ستاءات..  �سندوق 
الأبي�ض، بطاقة الرجل املبتز، العبارة التي ظهرت فوق جدار البيت، كيف 
عرف خادم التما�سيح كل ذلك اإن مل يكن على حق؟ بب�ساطة لقد جمعُت 

اخليوط مًعا فتكون هذا ال�ستنتاج.

كان يثق اأنها على خطاأ، فمنطقها مغلوط، تفكر يف الأحداث ب�سكل عك�سي، هذا 
ما تو�سل اإليه بالأم�ض قبل عودة »خادم التما�سيح« اإىل بيته بعد ثالثة اأيام اأم�ساها 





خارج اجلزيرة، ق�سى فيها »يون�ض« اأغلب اأوقاته وحيًدا يف البيت، مل يكن له رفيق 
ر له ال�سمت كل ال�سبل املمكنة ليعمل عقله بطاقاته الق�سوى،  �سوى ال�سمت، وفَّ

ويعيد التفكري يف كل ما مر به من اأحداث.

واأخرًيا تو�سل اإىل �سبب معرفة خادم التما�سيح بالكلمات، والأهم �سبب احتواء 
غرفة ال�سيخ باملنجم على ثالثة اأ�سرة بدًل من واحد، وعالقته بغريب ال�سحراء!

اأدت  طريقه  يف  برزت  التي  امللهيات  لكن  البداية،  منذ  وا�سًحا  �سيء  كل  كان 
عندما  اأخرًيا  عليها  عرث  حتى  احلقيقة،  عن  فحاد  الأكمل؛  النحو  على  واجبها 

اعت�سم يف كهفه الذهني دون عوامل ت�ستيت.

رمبا تكونني على حق.	 

هكذا قال لها ومل ي�سف �سيًئا اآخر، يعرفها جيًدا، �ستدافع عن منطقها املغلوط 
�سيحدث  ما  بنف�سها  ترى  يجعلها  اأن  �سوى  لإقناعها  �سبيل  ل  اأنفا�سها،  اآخر  حتى 

خالل الدقائق القادمة، عندها �ست�سدقه، و�ستثق به.

بـنيل  ال�ست،  جهاته  من  عامله  يغلف  اأزرق  لون  �سوب  النظر  »يون�ض«  اأطال 
و�سماء.. وعينني وا�سعتني زجاجيتني تقولن الكثري!
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»فيلة« جزيرة �سغرية تتو�سط جمرى النيل، ل تبعد كثرًيا عن جزيرة »هي�سا«، 
ُعرفت يف الن�سو�ض القدمية با�سم »بر اإي لق«، مبعنى »احلد الفا�سل«، اإ�سارة اإىل 

اأنها تقع كحد فا�سل بني �سمال وجنوب وادي النيل.

اأ�سبح ا�سمها يف القبطية »بيالك«، و�سماها اليونانيون »فيلة« اأو »فيالي« مبعنى 
»احلبيبة« اأو »احلبيبات«، اأما يف الأدب العربي ُعرفت بجزيرة »اأن�ض الوجود«.





ام« وكاأنه يعمل بالفطرة مر�سًدا  تتابعت املعلومات على ل�سان ال�ساب النوبي »مَتَّ
لزوار قاربه دون اأن ي�ساألوه اأن يكون. 

ال�سد  بني  املنت�سف  يف  واقعة  »فيلة«  جزيرة  اأ�سبحت  العايل  ال�سد  بناء  بعد 
اجلديد، وال�سد القدمي، مما �سيعر�سها خلطر الغرق والختفاء لالأبد؛ 

فتعاونت منظمة اليون�سكو مع »م�سر« واأطلقت حملة اإنقاذ دولية حلماية اآثار 
بنى  فيلة،  معابد  هي  الإنقاذ  لئحة  على  الآثار  اآخر  وكان  بالغرق،  املهددة  النوبة 
املهند�سون �سًدا عازًل حول املوقع لل�سيطرة على مياه النيل.. ال�سد مل يكن كبرًيا مبا 
يكفي لتطويق كل املعامل الأثرية فوق جزيرة فيلة، فغرقت البوابات الرومانية املوؤدية 
اإىل اجلزيرة حتت بحرية نا�سر وطمرها الطمي، لكن متت عملية اإنقاذها من حتت 
املاء.. ومت نقل معابد فيلة اإىل جزيرة اأخرى ُتدعى »اإجيليكا«.. اأما جزيرة فيلة فقد 

بلعتها مياه النيل مع قرى النوبة القدمية كاأن مل تكن!)1(

ام« عن ال�سرت�سال يف املعلومات، اإذ اإن هذا مبلغه من الِعلم، اأما  هنا توقف »مَتَّ
»َهَدل« فقد دنا من »يون�ض« و»حواء« لي�سكب يف اأ�سماعهما ما خفي عنهما.

قال ويف عينيه بريق ال�سغف:

بات 	  ال�سندوق  اأن  فعلم  حدث،  ما  اأبي  م�سامع  اإىل  و�سل  الوقت  هذا  يف 
ال�سندوق  على  �سينق�سون  القدماء  لبقايا  النهمون  فالعلماء  خطر،  يف 
امل�سحور الذي يدور حول اجلزيرة حتت املاء، كما ينق�ض التم�ساح اجلائع 
توارثه منذ قدمي  اإنقاذ ل�سندوق  اأن يدبر حملة  على فرائ�سه.. كان عليه 
بيديه،  ال�سندوق  مي�ض  من  اأول  كان  باأنه  اأجداده  عن  وامتاز  الأزمان.. 

ويحتفظ به يف عقر داره.

�سعل كثرًيا حتى �سعرت »حواء« اأن روحه ذاتها �ستندفع من ج�سده، حت�سرجت 
اأنفا�سه، ا�ستطرد قائاًل:

)1( حقيقة.





اإىل موقع 	  اأن يقود الزوجني املختارين  اأجدادي هو  كان دور كل واحد من 
»فيلة«  جلزيرة  القدمي  املوقع  حول  مداره  ال�سندوق  فيغادر  ال�سندوق، 
بداخله  ويحب�سان  يفتحانه  حتى  لهما  يربز  اإن  وما  ال�سطح،  نحو  ويطفو 
�ستاءهما، ثم يلقيان به مرة اأخرى يف النيل.. اإن �سَدقت رغبتهما ف�سيبلع 
النيل ال�سندوق كمحارة تغو�ض بدررها، ثم يدور مرة اأخرى يف مداره حول 

اجلزيرة..

واإن مل ت�سدق رغبتهما ف�سيظل طافًيا عند ال�سطح ك�سمكة ميتة عفنة لفظتها 
املياه.

�ساأله »يون�ض« �ساخًرا:

اإىل 	  القدوم  واأن عليهما  اأنهما خمتاران،  املختاران  الزوجان  وكيف يعرف 
هنا؟ اأم اأنك متار�ض ال�سحر جللبهما اإىل بيتك؟

اأجاب »َهَدل« بب�ساطة:

اإذا تو�سال اإىل اأن »بر اإي لق« عبارة نوبية الأ�سل واأنها ت�سري اإىل جزيرة 	 
فيلة، فاإن كل �سيء مير تباًعا.. و�سعر اأبي�ض يغزو روؤو�ض ال�سباب هو العالمة 

والدليل.

 �ساأله »يون�ض« معانًدا:

واإن مل يفهما؟	 

هز »َهَدل« كتفيه بعدم اكرتاث ثم قال:

ت�سيع فر�ستهما اإذن.	 

جاراه »يون�ض«، ويف نف�سه منه �سيء، قال:





وطوال هذه ال�سنوات ملاذا احتفظت بال�سندوق، ملاذا مل حتُذ حذو اأجدادك 	 
وياأتيك زوجان يحب�سان فيه �ستاءهما ثم يلقيان به يف النيل؟

الفر�سة 	  هذه  الأزواج  مئات  بل  ع�سرات..  منحت  طويلة  ل�سنوات  فعلت، 
الثمينة.

�ساألته »حواء« بده�سة:

وملاذا ل يزال ال�سندوق معك؟	 

 نظر يف عمق عينيها قائاًل بغ�سب:

مل ي�سُدق زوجان قط!	 

اأخافتها عينه، باأكرث مما فعلت يوم التقته يف بيته، ل تزال زرقاء لكنها ت�سع ناًرا 
تكاد حترق كل �سيء.

ق بكفه ذراعها، وابتعد بها عن مرمى نريان الرجل،  �سعر »يون�ض« بخوفها، فطوَّ
هم�ض يف اأذنها:

كل هذا كذب، و�ساأثبت لِك بعد قليل.	 
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ال�سندوق خ�سبي، �سغري احلجم، ب�سع ال�سكل، طالته عدة حماولت للرتميم، 
ل يوجد ما مييزه �سوى نقو�ض دقيقة على جانبيه، بحروف لغة قدمية، ومن اأعاله 

نحت بارز لتم�ساح يلتف حول نف�سه، يفتح فًما كبرًيا يكاد يلتهم به ذيله!

خابت خيالت »حواء«، هل هذا هو ال�سندوق امل�سحور!

يطوقه  الذي  ال�سندوق  يتاأمل  وهو  »يون�ض«  �سفتي  فوق  �ساخرة  ابت�سامة  نبتت 
ر »يون�ض«، اأَما ا�ستطاع هذا الـ »َهَدل« اأن ياأتي  »َهَدل« بكفيه بقوة، ككنز ثمني.. فكَّ





ب�سندوق اأكرث اإقناًعا؟! ال�سندوق الذي عكف على �سناعته بيديه من ركام مركب 
قدمي وجده عند اأطراف بحرية »الرُبلُّ�ض« كان اأكرث قيمة من �سندوق خ�سبي عتيق 

ل مييزه اأي �سيء �سوى اأ�سطورة خرافية ُن�سجت حوله.

جاءت اللحظة احلا�سمة تخطر، ومتنح »يون�ض« الفر�سة كاملة لف�سح امل�ستور 
فرائ�سه  تتاأهب  حوله،  حتومان  وعيناه  ال�سندوق  »َهَدل«  منحهما  »حواء«..  اأمام 
لالنق�سا�ض على اأي من ت�سول له نف�سه اأن يلحق ب�سندوقه الثمني اأدنى اأذى، كما 

يحمي ذكور الكوا�سر �سغارهم. 

فتح »يون�ض« ال�سندوق، ليجد بداخل اأح�سائه الهواء فح�سب، دنت منه »حواء« 
تكتنفها الرهبة، تلم�ست ال�سندوق باأناملها، كان خ�سًنا اأكرث مما يبدو، لكن مللم�سه 

وقًعا حمبًبا، متنت لو كان باإمكانها الحتفاظ به كذكرى عن تلك التجربة املثرية.

مل تدر »حواء« ما عليها اأن تفعل، كيف حتب�ض و»يون�ض« ال�ستاء يف الداخل، هل 
تهم�ض بداخل ال�سندوق برغبتها، اأم يهم�سان مًعا؟ هل تكتب ما يجي�ض به �سدرها 
يف ورقة ثم تطويها بداخل ال�سندوق، اأم يكتبانها مًعا؟ هل يكفي اأن تغم�ض عينيها 
وتتمنى بقلبها، اأم يتمنيان مًعا؟ وهل من الأ�سا�ض ترغب يف اأن جتمعها بـ »يون�ض« 
اأجل جتربة جديدة  اأم تفعل ذلك فح�سب من  حياة هادئة بغري عوا�سف هوجاء، 

ومثرية؟

يجهل  نف�سه  هو  اإنه  اإذ  تنتظر،  الذي  ال�سايف  اجلواب  »َهَدل«  لها  يقدم  مل 
باجلواب، كانت هذه هي اأكرث حلظات حياته اإثارة، الآن �سيعرف �سر ال�سندوق، 
الآن �سيعرف كيف كان اأجداده يحب�سون ال�ستاء بالداخل، هذا هو ال�سر الذي ل يبوح 
به الأب لبنه، واجلد حلفيده، عليه اأن يكت�سف بنف�سه كيف حب�ست »زهرة الورد« 
ال�ستاء بالداخل.. عا�ض عمره كله حبي�ض هذه اللحظة، والآن بات قاب قو�سني منها 

اأو اأدنى، يثق اأن هذين هما الزوجان املثاليان لإحياء الأ�سطورة من جديد.





القلب..  ونية حملها  والكتابة،  الهم�ض،  مًعا،  يفعال كل ذلك  اأن  »حواء«  ارتاأت 
ا�ستجاب لها »يون�ض« فقط لأنه كان واثًقا من النتيجة.. انتهيا؛ فانق�ض »َهَدل« على 
كاأنه  عينيه  يغم�ض  القارب،  يقرتب من حافة  ثم  فائقة،  بعناية  يحمله  ال�سندوق 
ي�ستدعي كل اأرواح اأجداده ليكونوا �سواهد على تلك اللحظة املقد�سة، ثم األقى به يف 

النيل.. تتعلَّق به اأربعة اأزواج من العيون.
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ام« الذي �سهد على ع�سرات  ال �سيء كبري برز يف وجوه ثالثتهم.. ورابعهم »مَتَّ
باأنيابها، وتخلف  اأمل »َهَدل«  الفا�سلة من قبل، كل رحلة تع�ض  من هذه الرحالت 
وراءها اأثًرا كريًها يف نف�ض الرجل الذي ل يرتدي اإل الأ�سود.. علت ال�سخرية وجه 

ام« هام�ًسا بالنوبية وهو يرمق »َهَدل«بنظراته: »مَتَّ

اأيل اأيل ليلنا)1(.	 

�ساح »يون�ض« مت�سفًيا:

اأفلح اإن �سدق! ولأنك مل تكن �سادًقا قط مل تفلح.	 

التفت اإليه الرجل الذي ت�سكن النار يف مقلتيه، يرميه من �سررها، لكن »يون�ض« 
د، واأخمدها يف مهدها، قال: تلقفها بالرَبَ

كل �سيء من البداية كان جمرد خطة دنيئة لإبقائنا بعيًدا عن »كفر ال�سيخ«، 	 
األي�ض كذلك؟

رنت اإليه »حواء« بده�سة تقول:

ماذا تق�سد يا »يون�ض«؟	 

لكن »يون�ض« ثبت اأنظاره على »َهَدل« وهو يقول بغ�سب مت�ساعد:
)1( مثل نويب ترجمته الحرفية »عيل هو عيل«، ومعناه أن هذا الشخص لن يتغري أبًدا. 





هذه الرحلة من البداية كان خمطًطا لها بدقة، ا�ستيقاظنا فجاأة يف و�سط 	 
الكهف، �سرينا يف ال�سحراء، الغريب وخيمته، اإرغامنا على العمل عنده يف 
التنقيب عن الذهب.. حتى ن�ستنجد باأول �سخ�ض يعرت�ض طريقنا.. ال�سيخ 
»اإن�سان«.. الذي يعمل ل�سالح ال�سركة املناف�سة مل�سنع جدي، ولعله هو نف�سه 
�ساحب ال�سركة، والذي على ا�ستعداد ليفعل اأي �سيء مقابل احل�سول على 

هذه ال�سفقة بعدما ف�سلت حماولته يف ابتزاز »حواء«، األي�ض كذلك؟

اندفعت »حواء« تقول ذاهلة:

»يون�ض« اأنت خمطئ بالتاأكيد!	 

لكن »يون�ض« اأكمل من حيث توقف:

وناأتي 	  قي«  الَعالَّ »وادي  من  لنخرج  مزورة  ت�ساريح  لنا  ي�ستخرج  ثم 
الأ�ساطري  حولنا  ين�سج  مثلك،  مري�ض  ب�سخ�ض  فنلتقي  اجلزيرة،  اإىل 
واخلرافات، وما ل ي�سدقه عقل اإن�سان، فتعرقل عودتنا اإىل »كفر ال�سيخ«، 

وت�سرف عقولنا عن احلقيقة الوحيدة املنطقية و�سط كل هذا اجلنون.

ثم ا�ستطرد يقول:

�سيء واحد ل اأفهمه.. ملاذا كل هذه التفا�سيل املجهدة؟ كان باإمكان �ساحب 	 
ال�سركة املناف�سة اأن يختطفنا يف مكان مغلق حتى يح�سل على �سفقته، ثم 
يطلق �سراحنا.. ملاذا اأجهد نف�سه يف اإحاكة هذه اخلطة املعقدة؟ بالتاأكيد 
هناك �سبب، واأنت تعرف هذا ال�سبب لأنك اأحد اأطراف هذه اخلطة، هيا 

اأخربين، ملاذا يا »َهَدل«؟

ت�سول  الأجنحة،  ذوات  فوقه  حتلق  »هي�سا«،  مر�سى  اإىل  بحمله  القارب  عاد 
وجتول، ت�سطاد وحتوم، يتقدمهم طري النيل املعروف بـ »اأبي خنجر«، يرقب حمولة 
املركب بعني ال�سخط؛ يخ�سى اأن تعكر امل�ساحنات مياه النيل الرقراقة.. مل تتوقف 





وجوم  فيجيبه  بالكلمات،  يلقي  »يون�ض«  واحدة،  حلظة  املجهدة  الرباعية  املحادثة 
ام«، و�سدمة تطل من عيني »حواء«. ق�سمات »َهَدل«، وحرية »مَتَّ
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ن�سر �سباب الفجر رداءه فوق النيل؛ جتلَّى منظر بديع ياأخذ مبجامع القلوب، 
يتخللها  ال�سماء  من  قطعة  وكاأنها  حريرية،  زرقة  املياه  فوق  ال�سباب  لتماوج  بدا 
عقدت  عظيم  كون  وبينهما  الأقدام،  حتت  و�سماء  الروؤو�ض،  فوق  �سماء  ال�سحاب، 

معه »حواء« معاهدة �سالم.

لكن هذه املعاهدة ُنق�ست عندما دنا »يون�ض« منها، راآها واقفة ُقرب النيل، تبوح 
له مبكنوناتها، تتدلل عليه بالقرتاب تارة وبالبتعاد تارات، يغازلها مب�ض قدميها 

العاريتني برقة، فت�سري بج�سدها دفقات منع�سة جتدد طاقاتها.

يجب اأن نتحدث.	 

قالها »يون�ض« فانتف�ض ج�سدها ماأخوًذا مبفاجاأة ظهوره، كانت تظن اأن الكون 
يف هذه اللحظات ي�سعها وحدها.. �سعرت اأنها مثل اآثار النوبة القدمية، واقفة تنتظر 

الطوفان بغري حول منها ول قوة..

فاإنه يعو�سها بذراع بديلة، »حواء« تعد  اأذرعه  اإحدى  عندما يفقد الأخطبوط 
عالقاتها بالآخرين كاأذرع مثبتة بج�سدها، لكنها عندما تفقد اإحداها ل تعو�سها 
باأخرى مثل الأخطبوط، بل تقطع كل الأذرع املتبقية، وتقف عاجزة عن احلركة، 

وعن احلياة!

وبني  بينها  ن�ساأ  الذي  الرابط  اأن  ت�سديقها  �سعوبة  مدى  »يون�ض«  يعلم  لذلك 
واخلداع،  والغ�ض  الكذب  ن�سيجه  ه�ًسا،  كان  املا�سية  الأيام  خالل  وزوجته  ال�سيخ 
اأكرث حلًما يف احلديث  ليكون  بنف�سها، هذا ما دفعه  متاًما ك�سعوبة قطع ذراعها 

معها.





التفتت �سوبه تقول ب�سيق:

»يون�ض« اإن كنت �ستعيد نف�ض حديثك عن خطة ال�سيخ »اإن�سان« وحتالفه مع 	 
ال�سركة املناف�سة فال داعي لذلك لأنني ل اأ�سدق كلمة واحدة مما تقول.

ب�سرب  قال  ثم  قبالتها،  اجلنوب  �سم�ض  فوقه  اأودعت  الذي  وجهها  اإىل  تطلع 
�سياد يلقي ب�سنارته ويجعل خيطها مرتخًيا، حتى يتحني الفر�سة املنا�سبة لي�سده 

بقوة:

اأعلم اأنه ي�سعب عليِك هدم ال�سورة اجلميلة التي ر�سمتها لل�سيخ »اإن�سان«، 	 
لكن يجب اأن ت�سدقيني لأننا يف خطر حقيقي.

اأن ت�سرقه  اأم�سكته بيديها خمافة  حركت الرياح اجلرجار بقوة ك�سارية علم، 
منها ول تعيده اإليها ثانية، قالت:

ل اأ�ستطيع اأن اأ�سدق يا »يون�ض«، األ ترى كيف كان ال�سيخ كرمًيا معنا، فتح 	 
لنا غرفته باملنجم واأطعمنا من طعامه، و�سقانا من �سرابه، وفتح لنا بيته 
هنا يف اجلزيرة، انظر كيف تعاملنا زوجته كما لو كان بيننا رابطة دم.. 

كيف اأ�سدق اأنهما �سريكان يف جرمية اختطافنا؟

اأنِت تتحدثني بالعاطفة، لكنني اأحتدث باملنطق.	 

اأي منطق؟	 

املكتوبة 	  بالكلمات  »َهَدل«  نت�ساءل كيف علم  ب�سكل معكو�ض يدعنا  التفكري 
لكن  ت�سديقه..  اإىل  دعاِك  ما  وهذا  ال�سيخ..  بكفر  بيتنا  يف  اجلدار  فوق 
املكتوبة  الكلمات  يعرف  اأن  لأحد  ميكن  ل  اأنه  يقول  �سليم  ب�سكل  التفكري 
فوق جدار البيت �سوى كاتبها نف�سه، اأو اأحد �سركائه.. وهذا يو�سلنا لل�سيخ 

»اإن�سان«.





ملاذا ميلك ال�سيخ يف غرفته باملنجم ثالثة اأ�سرة.. وثالثة �سحون وثالث مالعق، 
ا  بل وثالثة اأكواب كذلك؟ كما لو اأن ثالثة اأ�سخا�ض يقيمون يف الغرفة ولي�ض �سخ�سً
واحًدا.. لأن الغرفة كانت ُمعدة ُم�سبًقا ل�ستقبالنا.. ملاذا كان ال�سيخ قادًما باجتاه 
اأننا هناك،  قي«؟ لأنه كان يعرف  خيمة الغريب رغم ُبعدها عن قرية »وادي الَعالَّ
كان الغريب جمرد حمطة على الطريق، رف�ض اإخبارنا بالتاريخ لي�سيبنا بالت�ستت، 
ثم عمل ال�سيخ على تزوير الت�ساريح خمافة اأن يتم القب�ض علينا بدونها، فن�سبح 
بذلك اأ�سرى لتعليمات ال�سيخ طيلة الوقت، يقول امكثوا يف ال�سحراء فنمكث، يقول 

اذهبوا اإىل اجلزيرة فنذهب.

اأوقفته »حواء« عن ال�سرت�سال يف �سرحه وهي تقول:

ن�سيت �سيًئا مهًما ل يتوافق مع تلك الق�سة، اجلد »�ُسلطان« اأخربك بالفعل 	 
على الهاتف اأن ال�سرطة تبحث عنا.

ظنت »حواء« اأنها قذفته بحجة ل �سبيل لردعها، تقدم منها خطوة وقال بجدية 
بالغة:

اأن 	  ي�ستطيع  ل  املعقدة  اخلطة  هذه  مثل  يدبر  من  اأن  اأتعتقدين  »حواء«.. 
ير�سل اإىل جدي عدة اأ�سخا�ض يدعون اأنهم اأفراد من ال�سرطة، ويوهمونه 

بنف�ض ما اأوهمنا به لنبقى بعيًدا عن »كفر ال�سيخ«؟

�ساحت وهي ت�سيح بيديها:

�سلطة 	  بنف�سه  ميلك  »�ُسلطان«  فاجلد  ذلك..  كل  يفعل  ملاذا  ملاذا..  لكن 
التوقيع على العقود.

كان هذا الأمر قد طرق ذهن »يون�ض« من قبل لذلك اأعد له اجلواب املنا�سب، 
قال:





نعم جدي ي�ستطيع اأن يوقع العقود، لكنه ل ي�ستطيع اأن ي�سري العمل بدوين، 	 
ل ي�ستطيع جدي اأن يوقع العقود اإل اإذا اأخربته اأن يفعل، تعرفني جدي جيًدا 
العمل،  فيما يخ�ض  ب�سهولة  بالآخرين  يثق  ل  اأنه  تعرفني كيف  يا »حواء«، 
خا�سة بعد اخل�سارة الكبرية التي حلقت به هو و�سريكه، تعرفني اأنه ل ياأخذ 

خطوة واحدة تخ�ض العمل اإن مل اأوؤكد له اأنها خطوة جيدة، تعرفني ذلك.

كان حمًقا، فهي اأكرث من يعرف اأن اجلد ل يخطو خطوة واحدة بدون »يون�ض«، 
وغياب »يون�ض« معناه توقف العمل كله، ول تتعجب اإن عادت اإىل »كفر ال�سيخ« لتجد 

اجلد قد اأغلق م�سنعه حتى عودة »يون�ض« اإليه.

ورغم ذلك ل ت�ستطيع الت�سديق اأن ال�سيخ وزوجته �سلٌع يف هذه املوؤامرة، رف�ض 
قلبها اأن يفعل، قالت له بعناد:

ل اأ�سدق ما تقول.	 

ل 	  الأ�سطورة  ب�سيط..  ل�سبب  حقيقية  الأ�سطورة  تكون  اأن  ميكن  ل  »حواء« 
تف�سر كيف انتقلنا اإىل الكهف فجاأة.. 

ف�سل »َهَدل« نف�سه يف اأن يف�سر لنا معنى انتقالنا املفاجئ.. ال�سيء الوحيد الذي 
يف�سره هو تدخل ب�سري.. خطة حمكمة.

قاطعته فجاأة بقولها:

اأو �سحر.	 

جتعد جبينه قائاًل:

ماذا تق�سدين؟	 

فكر معي.. ملاذا نت�سور اأن حدًثا واحًدا وقع لنا.. اإما الأ�سطورة اأو ا�سرتاك 	 
نكون  ل  ملاذا  واإلهائنا،  لختطافنا  املناف�سة  ال�سركة  مع  »اإن�سان«  ال�سيخ 

�سحية حدثني خمتلفني اجتمعا يف الوقت نف�سه؟!





اأعجبه منطقها، ف�ساألها:

هل تظنني اأن هناك �سحًرا ميار�ض علينا جعلنا ننتقل فجاأة اإىل الكهف؟	 

 اأوماأت براأ�سها تقول بحما�ض:

ا�ستدعتنا 	  التي  الأ�سطورة  وهو  اآخر  حادث  معه  تعار�ض  نف�سه  الوقت  ويف 
براءة  »اإن�سان« بريء  ال�سيخ  اأن  اأي  لالأبد..  ال�ستاء  بفر�سة حب�ض  لنحظى 

الذئب من دم ابن يعقوب.

دار »يون�ض« حول نف�سه مفكًرا لدقائق.. ل ي�سمع فيها �سوى �سوت اأفكاره، ثم 
بادرها بقوله:

اأترك حياتنا 	  لن  واأنا  احتمال  الآن جمرد  لكنه حتى  تكونني على حق،  قد 
هو  ما  يحدث  اأن  قبل  هنا  من  نهرب  اأن  علينا  الحتمالت..  رحمة  حتت 
اأ�سواأ، معي القليل من املال وفرته من العمل يف بيت ذاك الـ»َهَدل«.. واتفقُت 
ام« �ساحب القارب اأن اأوؤجر قاربه اأ�سبوًعا لل�سيد، وما �ساأجنيه من  مع »مَتَّ
املال مع ما اأدخره �سيكون كافًيا من اأجل تذكرتي قطار اإىل »القاهرة« ومنها 

اإىل »كفر ال�سيخ«.

هزت راأ�سها نفًيا بقوة وهي تقول بعناد:

اأوهام 	  راأ�سك جمرد  كان ما يف  اإن  نهرب، هذا هو عني اخلطر،  لن  كال، 
ف�سنجد ال�سرطة يف انتظارنا للقب�ض علينا ما اإن ن�سل اإىل »كفر ال�سيخ«.

اأجابها حازًما:

لن يحدث ذلك، ل تخايف.. اأرجوِك ثقي بي.	 

هزت راأ�سها نفًيا مرة اأخرى، فظنها ترف�ض الثقة به ف�ساح مغا�سًبا:

مهما فعلُت لن اأحوز ثقتِك اأبًدا، األي�ض كذلك؟	 





كال، اأنت ل تفهم.. اأنا....	 

انطلق غ�سبه حمرًرا من عقاله، هتف:

ذنب مل 	  على  تعاقبينني  اأنِك  اأفهم  »حواء«..  يا  �سيء  كل  اأفهم  اأفهم..  بل 
هجرِك..  ثم  اأمك  طلق  الذي  اأباِك  الرجال  كل  ترين  اأنِك  اأفهم  اأرتكبه، 
عقلِك ل ي�ستطيع اأن يفرق بني �سورته و�سورتي، توؤمنني اأنني ن�سخة ثانية 

عنه دون اأدلة اأو براهني.

ب�سوت  لتقول  حررتها  ثم  اأنفا�سها،  جتمدت  عينيها،  يف  العربات  احت�سدت 
اأج�ض:

ا�سمت.	 

لكن غ�سبه �سار جاحًما ل �سلطان عليه، اأردف قائاًل:

اأ�سباح املا�سي.. كذبِت 	  اأنا واأنِت بدون  اأننا �سنعي�ض  عندما تزوجنا ظننُت 
علّي يوم قلِت اأن عالقتنا هي جتربتِك الأوىل.

ات�سعت مقلتاها، وارتع�ض �سوتها وهي تقول:

اإنها الأوىل.	 

األف 	  ع�ست  لكنِك  قبلي،  رجاًل  تعريف  مل  اأنك  اأثق  نعم  الأوىل..  لي�ست 
كل  الذي جترد من  اأبوِك  الآخرين من حولك..  جتربة من خالل جتارب 
بها من  التي �سمعِت  ال�سوداء  التجارب  الأبوة.. وغريه من ع�سرات  معاين 
اإىل عالقات غري  اإىل طالق  اإىل �سرب  �سديقاتك وزميالتك، من خيانة 
�سوية.. كل جتربة �سمعِت بها تركت بقلبك نكتة �سوداء، كاأنِك بطلتها التي 
عا�ستها بكل جوارحها، تراكمت بداخلك يوًما بعد يوم وعاًما بعد عام حتى 

�سار قلبِك اأعمى ل يفرق بني النور والظالم.. 





جتمعت كل هذه التجارب يف عقلِك وقررِت اأن تعاقبيني عليها قبل حتى اأن اأذنب 
يف حقِك، عاملتني كما لو اأنني كل من �سمعِت بهم من الرجال، كما لو اأنني اخلائن، 

والزاين، والنذل، والديوث، واملتخاذل، والكاذب، وال�سافل.

كانت تعلم اأنه حمق يف كل كلمة نطق بها، لكنه خمطئ يف �سيء واحد، مل تفعل 
ذلك لتعاقبه على ذنب اقرتفه غريه، بل لأنها خافت اأن يذنب مثل غريه، اأن يطعمها 
مر اخلذلن، خافت من اأن تنك�سر فال ت�ستقيم احلياة بعدها اأبًدا، لي�ست بقوة اأمها، 

اإذا انك�سرت مرة فلن ت�ستطيع مللمة اأ�سالئها من جديد.

هذا  عليها  اأ�سفى  ما  هو  »يون�ض«  عقل  مقد�سة،  تكن  مل  »الرُبلُّ�ض«  بحرية 
املياه«..  رب  نون  »الإله  واأ�سموه  النيل  مع  امل�سريني  قدماء  فعل  مثلما  التقدي�ض، 
اأو لعلو  اأهواءنا،  اإل لأنها توافق  وكذلك كل الأفكار والآراء التي نعظمها، ل ل�سيء 
منزلة قائلها يف نفو�سنا، فن�سنع منها �سنًما نتعبد له، وندين له بالولء والرباء، 
هذا ما فعلته مع اآراء اأمها عن الرجال خا�سة، واحلياة عامة، اآراء ا�ستخل�ستها من 
جتربة مريرة مرت بها، حاولت اأن ت�سقيها لبنتها ق�سًرا.. علمتها اأن العفة هي واأد 

لأنوثتها.

على  مفاهيمها  تبني  ن�سائية  بجمعية  زميالتها  اآراء  من  مت  عظَّ اأنها  اأدركت 
تعميم التجارب الفا�سلة لع�سواتها.. 

اأف�َسد فطرتها ال�سوية جمتمع جاهلي يخلط بني ال�سعف والأنوثة!

رت الدموع من عينيها ك�سالل ل تقوى على الت�سدي لقوته، �سالل حترر  تفجَّ
من �سخور تراكمت عند امل�سب، كان متنعه من ال�سريان.. مل ي�سمح لها بالهرب، 
ق ذراعيها بكفيه، اعتادت منذ بداية الرحلة على تعامله معها بعناد متى اأرادت  طوَّ
باأن  لها  ي�سمح  الآن ل  املكان ب�سخب، لكنه  تغادر  املا�سي كان يرتكها  الهرب، يف 

تفعل، بل يبقيها بجانبه حتى تهداأ العا�سفة.. نا�سدها بحنان:

اأرجوِك ل تختبئي مني.	 





ت لو تك�سف عن نف�سها اأكرث، اأردف: مل تود الختباء، بل ودَّ

اأريد اأن اأ�سمع منِك كل الأحاديث التي حجبتها عني.. اأريد اأن اأعرف اأدق 	 
فكرة تطرق عقلك، واأ�سغر اإح�سا�ض مير بقلبك.. اأريد اأن اأعرف اإجابات 
اأن  اأ�ستطيع  بي..  ثقي  اأكرث..  اأفهمِك  اأن  اأريد  وملاذا..  وماذا  ومتى  كيف 
اأعتني بِك، واأن اأحميِك.. قوتي تكفي لكلينا.. �ساأقولها لِك مرة اأخرى.. اأنا 

موجود.. هال ترينني؟

اأرجعت  لإطفائها..  الدموع  تكفي  ل  امراأة،  عيني  ت�سعلها  التي  احُلب  نريان 
ينازع  �سًكا  ق�سماتها  يف  قراأ  الثالثة،  يف  بعينيه  وثبتته  وجهه،  اإىل  كرتني  ب�سرها 
بطعنه  ال�سك  قلب  يف  واأغمدها  �سنارته،  بو�سة  فاأخرج  الأخرية؛  املوت  �سكرات 

نافذة، ثم هم�ض برفق:

يزفر 	  الذي  ال�سباح  تريدين ذلك؟  األ  اأُكمله،  اأن  اأريد  ناق�ض  �سيء  بيننا 
اأنفا�سه يف وجهها، فتح يف عروقها اأخاديد جديدة، وكلماته التي مت�سح على 
قلبها جعلت من هذه الأخاديد م�سارات جديدة للدماء، �سار فيها الدم حتى 

و�سل لأماكن مل يبلغها قط.

ت�سرب اإىل وجهها بع�ض احُلمرة، ت�سي مبا يعتمل اأ�سفلها من فوران الدم الثائر، 
بها منه  توردت كزهرة يف ب�ستان، فاح عبريها حتى التقطته حوا�ض الب�ستاين، قرَّ
حتى �سقط بينهما قانون امل�سافات، هذه املرة مل يحاول اأن ينزعها من اأر�سها، ومل 

ل اإن�ساجها، بل اأحاطها بكفوف احلنان خمافة اأن يفقد عبريها ثانية. يتعجَّ

الأبراج، مزحة مكررة،  توافق  �سرارات احلب،  ت�ستعل  اأن  اأ�سهل  ما  يف زماننا 
كلمات م�ستهلكة.. اأو حتى تطابق ماركة حذاء! لكنه حب ه�ض ل يدوم.. اأ�سالء حب 
ال�سادق  ُوِلد من رحم حقيقي؛ فاحلب  الآن  به  ي�سعران  اأما ما  الن�سب..  جمهولة 

يحتاج وقًتا لينمو، وفهًما لين�سج.
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اأن يقتل ن�سف  اإذا كان ف�سول القط قتله وحده، فاإن ف�سول املراأة قادر على 
�سكان الأر�ض دفعة واحدة!

بـ »حواء« الدوائر، انتظرها عند مطلع  اإميان »َهَدل« بذلك دفعه لأن يرتب�ض 
اإىل  »يون�ض«  مع  بالعودة  يقنعها  اأن  وحاول  املتل�س�سني،  اأعني  عن  بعيًدا  الطريق 
اإلقاء ال�سندوق من جديد. بدا يائ�ًسا وهو  املكان القدمي جلزيرة »فيلة«، ليحاول 
فكل  قبل،  من  زوجني  لأي  بفر�سة جديدة مل مينحها  تقبل عر�سه  اأن  ي�ستجديها 
زوجني ا�ستنفدا فر�ستهما مل ي�سمح لهما باأن يعيدا الكرة مهما اأ�سرا على ذلك، 

وعندما �ساألته عن �سر رغبته يف اأن مينحهما الفر�سة ثانية، اأجابها:

جل�ض 	  »اإن�سان«،  ال�سيخ  مع  بيتي  اإىل  قدومكما  قبل  املنام  يف  اأبي  جاءين 
برفقتي طوياًل وكاأنه مل يكن حلًما، وكاأنه جرين عنده يف قربه وعقد معي 
جل�سة ِحكمة، ي�سكب يف م�سامعي درر اأقواله كما كان يفعل يف �سغري، ثم 
اأخرى،  مرة  ال�ستاءات  �سندوق  اأ�سطورة  لإحياء  املختاران  اأنكما  يل  قال 

كانت اإ�سارة، واأنا دوًما اأتتبع الإ�سارات، واأثق بها.

بهيبته  قذف  الأوىل  للمرة  عليه  اأنظارها  وقعت  اأن  منذ  مهيًبا،  الرجل  كان   
يف قلبها، لكنه الآن بدا بائ�ًسا كطفل �سل الطريق اإىل بيته، وين�سد امل�ساعدة من 





انتف�ض  الر�سع،  كما  ومي�سه  �سفتيه  بني  اإبهامه  �سيدخل  اأنه  ظنت  حتى  الغرباء، 
قلبها يف وجل عندما افرت�ض الأر�ض حتت قدميها واأخذ يبكي باأنني طويل مت�سل 

كعواء حيوان جريح، تركته يف مو�سعه وولت هاربة، ومل تنظر خلفها ثانية.

�سعر  »اإن�سان«  ال�سيخ  بيت  اإىل  املوؤدي  املنحدر  عند  »يون�ض«  التقاها  عندما 
اأن تخربه  اأ�سابها. خافت  وي�ساألها عما  روعها،  يهدئ من  فاقرتب منها  بفزعها، 
يعود  اأن  »يون�ض«  يقبل  اأن  فر�سها يف  كل  بذلك  فتفقد  لطريقها  »َهَدل«  باعرتا�ض 

برفقتها ثانية اإىل مكان الأ�سطورة.

رغم كل �سيء ما زال جزء من عقلها ي�سدق كلمات الرجل ذي الراأ�ض البندقي، 
اإذا كانت قد وافقت على خطة »يون�ض« للهرب وهي التي ل توؤمن بقناعاته عن ال�سيخ 
ا مدينة لنف�سها باأن ت�سري يف  »اإن�سان« وا�سرتاكه يف جرمية اختطافهما، األي�ست اأي�سً

الطريق الذي توؤمن به حتى نهايته؟

ماذا لو مل تكن جمرد اأ�سطورة خرافية، ماذا لو كان ال�سندوق امل�سحور قادًرا 
بالفعل على اأن يحب�ض �ستاء عالقتهما بداخله، عندها لن ت�سود اخلالفات حياتهما 
اأبًدا، و�سينعمان بعمر مديد من احلب.. األ ي�ستحق احلب اأن ت�سري يف هذا الطريق 
حب�ض  على  قادر  ال�سندوق  هذا  اأن  توؤمن  اأن  �سوى  �سيء  عليها  لي�ض  نهايته؟  اإىل 
ال�ستاء بداخله، واأن حتاول ثانية اأن حتب�سه، هي التي ل ينق�ض الإميان بذلك من 
لن  �سيء،  ل  احلقيقة  اإن حاولت؟ يف  �ستخ�سر  ماذا  ثانية..  ملاذا ل حتاول  قلبها، 
تخ�سر �سيًئا اإن حاولت، لكنها �ستخ�سر اإن مل حتاول.. و�سيبقى عقلها معلًقا بذلك 
ال�سندوق اإىل الأبد، ويحا�سرها ف�سولها يف اليوم الواحد األف مرة، ي�ساألها، ماذا 

اإن كانت اأ�سطورة ال�سندوق امل�سحور حقيقية؟!
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�سحة  عن  احلديث  حتاول  مل  لذلك  �سهلة،  »يون�ض«  اإقناع  يف  مهمتها  تكن  مل 
املف�سل  الأ�سلوب  هو  هذا  اإن  اإذ  الهدف،  قلب  اإىل  مبا�سرة  قفزت  بل  الأ�سطورة، 

للرجال دوًما:

موافقة، �ساأرحل معك من اجلزيرة هرًبا يف الوقت الذي حتدده، لكن يف 	 
املقابل �سنخو�ض ثانية الرحلة اإىل املوقع القدمي جلزيرة »فيلة«.

هو  يخ�ساه  ما  اأكرث  كان  كذلك،  �سهلة  »يون�ض«  م�ساومة  تكن  مل  اأملها،  خاب 
الرجل الذي ل يرتدي �سوى الأ�سود، يدعي قدرة ل ميلكها، م�ستغاًل عينني زرقاوين 
�سيء  على  م�ساومته  يف  طريقتها  يحب  مل  النفو�ض.  يف  الق�سعريرة  تثريان  ميتتني 
مقابل �سيء، لي�ض هكذا يحب اأن ت�سري الأمور بينهما، قال بحزم ل يخلو من ال�سيق:

»حواء« ان�سي ذلك.	 

اأدركت »حواء«  اأعلنت بدء خالف جديد،  التي  ال�سرارة الأوىل  كانت تلك هي 
اإ�سعال  فر�سة  متنحها  لن  يدها،  يف  ت�سحقها  ال�سرارة  تلك  على  فانق�ست  ذلك، 
حريق جديد بينهما، قالت ب�سوت بدا هادًئا ل ي�سي مبا يعتمل داخلها من اإ�سرار:

ملاذا؟ اأعطني �سبًبا واحًدا.	 

اإذا 	  القاع  ال�سندوق �سيغط�ض يف  اأن  الأ�سطورة  لأن كل ذلك هراء.. تقول 
�سدق الزوجان، واأح�سنا حب�ض ال�ستاء بداخله، كيف ميكن ل�سندوق خ�سبي 
املنطق  ويعار�ض  الطفو..  قانون  يناق�ض  هذا  املاء؟  يف  يغط�ض  اأن  �سغري 

ب�سكل �سارخ.

ما دمت تثق بذلك؛ فلماذا اأنت خائف من املحاولة؟	 

ل�ست خائًفا، بل ل اأرى جدوى من وراء ذلك.	 

لكنني اأحب اأن اأفعل، اأرجوك، اأريد ذلك حًقا.	 

ل يا »حواء« انتهى النقا�ض.	 





حجمها  من  و�ساعفت  رتها،  حرَّ كفها،  يف  ال�سرارة  حب�ض  على  تقوى  تعد  مل 
بقولها:

عدم الذهاب لي�ض اأمًرا تقرره وحدك.	 

والذهاب لي�ض اأمًرا تقررينه وحدِك.	 

اأو كليهما مًعا. �ساحت  اأحدهما،  نار تو�سك على حرق  ال�سرارة كرة  اأ�سبحت 
»حواء«:

انظر ماذا يحدث لنا، اإننا نت�ساجر من جديد، ل مي�سي يوم واحد دون اأن 	 
نفعل، هل تريد اأن ن�ستمر يف حياتنا مًعا على هذا النحو؟

على غري املتوقع نبت فوق ثغره ابت�سامة وا�سعة، ثم �ساألها:

وهل تريدين اأن من�سي حياتنا مًعا؟	 

ا�ستدعت بو�سلتها توجهها اإىل اأ�سدق جواب، قالت اأخرًيا:

من 	  خالية  اأياًما  اأريد  اخلالفات،  من  خالية  حياة  معك  اأعي�ض  اأن  اأريد 
ال�ستاءات، اأريد ربيًعا، وخريًفا، و�سيًفا فح�سب.

ترقرق الدمع يف عينها، اأردفت:

اأطفاًل 	  اأجنب  اأن  اأريد  ل  واأمي..  اأبي  عا�سها  كالتي  بائ�سة  حياة  اأريد  ل 
اأكره  اأن  اأريد  ل  اأبويهما..  جتمع  فا�سلة  عالقة  جراء  من  مثلي  يتعذبون 

نف�سي.. ل اأريد اأن اأكره احلياة يا »يون�ض«.. اأريد اأن اأحبها.

ة منذ  رغم �سدق رغبتها يف ذلك فاإنها اأدركت يف هذه اللحظة اأنها كانت ُم�سريَّ
اأول حلظة يف عالقتها لأن تعي�ض نف�ض احلياة التي كرهتها، دون اإرادة منها كانت 
امل�سدودة،  الطرق  كل  اإىل  بـ»يون�ض«  تدفع  وكانت  والديها،  خطى  نف�ض  على  ت�سري 
�سها وجعلها تاأتي بعك�ض ما ترغب، الآن اأمامها فر�سة حقيقية  وكاأن جًنا مارًقا تلبَّ





للتخل�ض من ذلك ال�ستاء اجلاثم بثقله فوق اأنفا�ض عالقتهما، ل تريد اأن ت�سيع هذه 
الفر�سة التي لن تتكرر ثانية. فا�ض من عينها الأمل، اأردفت:

قلت يل يوم اأن ذهبنا يف النزهة النيلية اأنك ا�ستعدت �سعورك باخلفة الذي 	 
فقدته طوياًل، اأنا مل اأ�سعر يوًما باخلفة، بل بحمل ثقيل ي�سحق �سدري.

وتركها  اإليه  »يون�ض«  �سدها  ت�سد من خلفها ثالث دمعات،  اأخرى،  ت دمعة  فرَّ
ت�سكب فوق �سدره الدموع والآهات والأوجاع، مل تعد »حواء« ترى �سعفها عورة يجب 
�سرتها عن عينيه، كان قلًقا من اأن ياأتي بكلمة تبدد �سكنها اإليه؛ فلم ينطق ب�سيء، 
مل يطالبها باأن تكف عن البكاء، يعرف منذ اأن تعلم اأن يدمي النظر اإىل ال�سماء اأنها 

ل تتوقف عن املطر اإل عندما يجف قلب ال�سحاب.. فرتك ل�سدره مهمة جتفيفه.
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واأن هذا  الكهف كرحلة �سفاء،  ا�ستيقظ يف بطن  اأن  املا�سية منذ  نظر لالأيام 
التي  الأخرية  اخلطوة  ولعلها  ال�سفاء،  طريق  على  خطوة  مبثابة  »حواء«  لـ  املطلب 
بهذه  يتخلى  اأن  ت�سدق  مل  ولده�ستها  طلبها،  لبى  بعدها.  من  حياتهما  �ست�ستقيم 
القدمي جلزيرة  املوقع  اإىل  ثانية  ا�سطحابها مرة  ويوافق على  ال�سرعة عن عناده 
»فيلة«، كانت الرحلة الثانية ل تختلف كثرًيا عن الأوىل، اإل اأن »َهَدل« عندما حاول 
جتاذب اأطراف احلديث مع »يون�ض« وجد منه �سًدا ونفوًرا، فجل�ض يف مو�سعه من 

القارب �سامًتا ل يفارقه، خمافة اأن يثري حفيظة »يون�ض«؛ فيقرر اإلغاء الرحلة.

ام« مهمته كدليل مل ي�ستاأجره اأحد، قال: تابع »متَّ

ر يف اإقامة ال�سد العايل هو العامِل 	  والذي ل يعرفه الكثريون اأن اأول من فكَّ
العربي الَفذ »احل�سن بن الهيثم«، ا�ستندت فكرته اإىل تقديرات وانطباعات 
الإمكانيات  من  خلى  زمنه  لكن  اخليال..  وا�سع  العبقري  ذهنه  يف  نبتت 
الالزمة ليتج�سد خياله العبقري اإىل واقع.. لكن الأوفر حًظا كان »اأدريان 





فيه  توفرت  زمن  يف  عا�ض  الأ�سل..  يوناين  اجلن�سية،  م�سري  دانينو�ض« 
الإمكانيات.. عندما طرح فكرة بناء ال�سد يف الأربعينيات قوبلت بالتجاهل 
واثنني  وت�سعمائة  األف  عام  حتى  فيها  النظر  يتم  ومل  الأمر،  بادئ  يف 

وخم�سني.

بلغ القارب مو�سع ال�سندوق.. ف�سلت املحاولة الثانية، والثالثة، والرابعة.. وبعد 
اأذيال  يجر خلفه  »هي�سا«  اإىل اجلزيرة  بحمله  القارب  فا�سلة عاد  ع�سر حماولت 

اخليبة، قال لها »يون�ض«:

ل حتزين.	 

»اأخربتِك  اخلالدة  جملته  ويقول  ال�سماتة  اأمارات  لها  يظهر  املا�سي  يف  كان 
من قبل، مل ت�ستمعي لكالمي«، لكنه هذه املرة مل يفعل، بل اأظهر تقديره خليبتها، 

وامتنت له »حواء« يف نف�سها.

ل كتفاه وكاأن مائة عام اأ�سيفت اإىل عمره، التزم �سمًتا  �ض »َهَدل« راأ�سه، وتهدَّ نكَّ
مل يحاول »يون�ض« تبديده.
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اأعادت عليه »حواء« طلبها،  الهرب،  الذي قررا فيه  لليوم  ال�سابق  ال�سباح  يف 
لكن هذه املرة بغري جدال، فقط قالت ب�سوت م�سطرب:

هل توافق على اأن نحاول مرة اأخرية؟	 

بدت اأمامه �سائعة، عقلها م�ستت، وقلبها ل يعرف بر الأمان، مل يطل تفكريه، 
قال:

»َهَدل« 	  تخرجي  واأن  املرة،  هذه  بعد  برمته  الأمر  تن�سي  اأن  تعديني  هل 
والأ�سطورة وال�سندوق امل�سحور من عقلك متاًما؟





قالت بحما�ض طفويل:

نعم، اأعدك.	 

هذه املرة �سعرت اأنها �ستكون خمتلفة، يجب اأن يحدث �سيء هذه املرة، فكرت 
فارتاأت  ال�ستاء،  حلب�ض  جديدة  طريقة  يف  الرحلة  ت�ستغرقه  الذي  الطريق  طوال 
مل  القدمية،  مالب�سها  مع  باملثل  هي  وتفعل  قمي�سه،  من  جزًءا  »يون�ض«  يقطع  اأن 
ال�سيدة »ملوك«، فعل »يون�ض« بغري  لها  اأهدته  توؤذي اجلرجار الذي  اأن  تكن حتب 
اقتناع، األقيا ال�سندوق يف النيل، وكالعادة بدا امل�سهد التايل مكرًرا، ي�سحب »َهَدل« 
�سندوقه العتيق، يبكي وهو يتح�س�سه كاأنه ر�سيع فاقد الأنفا�ض يحمله بني يديه.. 
ويتذلل لهما حتى يحاول مرة اأخرى بطريقة اأخرى. جذب »يون�ض« ال�سندوق من 

يده بعنف، ورفع اإ�سبعه حمذًرا يقول:

ال�سخيفة 	  انتهى الأمر، لن نلعب لعبتك  اأ�سمع �سوتك،  اأن  اأريد  ا�سمت، ل 
مرة اأخرى، واإن اعرت�ست طريقنا ثانية فلن األقي بال�سندوق يف النيل هذه 

املرة، بل �ساألقي بك اأنت.

انزوى »َهَدل« يف ركن القارب يدفن راأ�سه بني �ساقيه.. اأ�ساب »حواء« الوهن، 
التفتت �سوب »يون�ض« تقول بحرج:

لعلك على حق يا »يون�ض«، اجنرفُت وراء الأوهام.	 

لحت ابت�سامة ب�سيطة فوق ثغرها وهي تردف:

ويت�سايحان 	  يت�ساجران  اأبوّي  اأرى  �سخيًفا، عندما كنت  كان حلًما طفولًيا 
اأرجتف  الأركان،  اأحد  يف  اأجل�ض  كنت  الديوك،  م�سارعة  يف  يحدث  كما 
اأبي  بني  يثري اخلالفات  يعد  النار فال  ال�سيطان يف  يحب�ض  اأن  اهلل  واأدعو 
كبري  �سندوق  عندي  كان  لو  متنيُت  لدعائي،  ُي�ستجب  مل  وعندما  واأمي، 
اأحب�ض نف�سي بداخله عند بدء �سجارهما فال اأعود اأراهما ول اأ�سمعهما حتى 
فت الأماين مع عنف �سجاراتهما حتى متنيت اأن اأحب�ض اأبي  ينتهيا، ثم تطرَّ

واأمي بداخل ال�سندوق ول اأفتحه اأبًدا.





رت له الكثري من ت�سرفاتها معه، بات  توقف »يون�ض« عند كلماتها طوياًل، ف�سَّ
يفهمها الآن اأكرث مما فعل يف اأي يوم م�سى، اأ�سبح قادًرا على الغو�ض يف الأعماق 
بنف�ض مهارة الأ�سماك العمياء.. ابت�سم »يون�ض« وهو يحت�سن كفيها بني يديه قائاًل:

وهل تظنني اأن العالقات ال�سوية خالية من اخلالفات؟ مل تري ومل ت�سمعي 	 
بعالقات �سوية لذلك ظننِت اأنها بنعومة الأحالم.. قلِت يل اأنك ترغبني يف 
عالقة ل �ستاء فيها، فهل فكرِت كيف �سي�سري الربيع ربيًعا بدون �ستاء يروي 
البذور.. كيف �سي�سري اخلريف خريًفا بدون �ستاء تنبت فيه الأوراق التي 
تاأخذ دورتها يف الخ�سرار ثم تت�ساقط ياب�سة لتنبت مكانها اأوراق جديدة.. 
 كيف �سن�سعر بدفء ال�سيف بدون �ستاء يعلمنا ما بينهما من متناق�سات؟ 
ل اأظن اأن ما ينجح العالقات هو خلوها من ال�ستاء، بل قدرتها على احتوائه 
حني يحل، حتى مير اإىل الف�سل التايل ب�سالم.اأمل يقل لِك ال�سيخ »اإن�سان« 
اأن للحب ف�سوًل اأربعة، فلماذا افرت�سِت اأنها حتل باحلب مرة واحدة، ربيع 
اأراد  ما  اأن هذا  اأظن  ل  واحد..  و�سيف  واحد، خريف وحد،  �ستاء  واحد، 
اإخبارك به، اأظنه اأرادك اأن تعريف اأن الف�سول تتابع على احلب ما دام حًيا، 

كحياة الإن�سان، مير فيها بع�سرات الربيع، وال�ستاء، واخلريف، وال�سيف.

اأخذ نف�ًسا عميًقا زفره ببطء ثم اأردف:

غري 	  زائف  حب  نا�سج،  غري  منقو�ض،  حب  فهو  �ستاء  بغري  احلب  كان  لو 
اأريد لنا حًبا قوًيا يجمعنا، نعمل على حمايته واملرور به من  واأنا  حقيقي، 

�سربات الربق والعوا�سف الهوجاء.. لأننا ن�ستحق ذلك.

مر بخاطره ُدرر احلكمة التي األقاها ال�سيخ »اإن�سان« على م�سامعه ذات م�ساء:

هل تعرف يا ُبني ملاذا تكرث حالت الطالق عند ال�سباب، وتندر جًدا بني 	 
كبار ال�سن؟ من اأهم اأ�سباب ذلك اأن الُعمر كلما تقدم؛ قلَّت الفروقات بني 
�سلوكهما  ويقرتب  الختالفات..  وتتبدد  الهرمونات،  تاأفل  واملراأة،  الرجل 





ل  اخل�سو�سية  �سديدة  بلغة  يتحدثان  لكاأنهما  حتى  البع�ض،  بع�سهما  من 
توؤهل كل منهما  بارزة،  الفروقات  ال�سباب تكون  اأما يف  يفهمها �سواهما.. 

لأن يلعب دوًرا متمايًزا فوق م�سرح احلياة.

كان لكلمات »يون�ض« على قلبها مفعول ال�سحر، للحبيب يد خفية مت�سك بتالبيب 
القلب وتقوده حيث ت�ساء، واأ�سبح لـ»يون�ض« على قلبها هذا ال�سلطان.. اأطلَّت ال�َسكينة 

من �سرفات عينيه وهو يقول:

يف 	  لكن  نعي�ض،  لكي  الأك�سجني  اإىل  نحتاج  نحن  يتنف�ض..  مثلنا  احلب 
اأك�سيد الكربون لظلت دماوؤنا حمملة  الوقت نف�سه لول ما نزفره من ثاين 
والرحمة،  الود،  يعي�ض،  لكي  الأك�سجني  يحتاج  احلب،  وكذلك  بال�سموم.. 
ا يحتاج لأن  وامل�ساركة، والت�سامح، والت�سحية، والتما�ض الأعذار.. لكنه اأي�سً
يخرج الهواء ال�سام، وال�سوائب املميتة.. يحتاج اإىل ال�سدام، وامل�سارحة، 

واملكا�سفة، والعتاب.. واإل اختنق ومات.

وابت�سامتها  اأخذته منه  اهتمام،  بغري  يقلبه  يديه  ال�سندوق اخل�سبي بني  كان 
مت�سي  اإليه  تطلعت  ثم  النيل،  يف  به  األقت  مفاجئة  وبحركة  النوبة،  ك�سم�ض  ت�سع 

بعينيها عهًدا باأن ت�ساركه قاربه لُعمر باأكمله.

وعندئذ غط�ض ال�سندوق!
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ا�ستعاد ج�سد »َهَدل« احلياة التي فقدها، بدا بقوة �ساب فتي وهو يتقافز هنا 
ام« على  وهناك، ويطلق �سيحة الن�سر، حتى ارجت القارب مينة وي�سرة، انكم�ض »متَّ

نف�سه خمافة اأن يت�سبب الرجل الهائج يف اأن ينقلب بهم القارب يف و�سط املياه.

كانت نظرات »يون�ض« و»حواء« الذاهلة مثبتة على مكان ال�سندوق الذي اختفى 
للتو!





قوانني  الأقدام  حترتم  كما  احرتمها  بل  الطفو،  قوانني  ال�سندوق  يعار�ض  مل 
اجلاذبية فت�سري على الأر�ض ل على ال�سماء، قال »يون�ض« بحرية:

كيف حدث ذلك؟ هل م�سادفة؟	 

�سحكت »حواء« ملء القلب وهي تقول بحرية مماثلة:

ل اأعرف، حًقا ل اأعرف.	 

بكلمات  اقتنعت  عندما  الوراء..  اإىل  لثواٍن  ال�سينمائي  ال�سريط  عقلها  اأعاد 
»يون�ض« وارتاأت اأن ل فائدة من حب�ض ال�ستاء بداخله، األقت ال�سندوق يف النيل بغري 
اكرتاث، فاخرتق املياه مت�ساح �سخم مل تقع اأنظارها على مثله، وثب فوق ال�سندوق 

واختطفه بلمح الب�سر، ثم غط�ض به نحو القاع.

كانت قد ت�ساءلت عن دور التم�ساح احلار�ض يف الأ�سطورة، ها هي قد عرفت 
اجلواب!

واأخرًيا فطن »َهَدل« اإىل ال�سر الذي عرفته »زهرة الورد« يف الأ�سطورة احلقيقية، 
�سندوق ال�ستاءات مل ياأمر ب�سنعه �ساحر لئيم، بل نا�سح حكيم.. �سندوق ال�ستاءات 

ل يحب�ض ال�ستاء بداخله، بل ُيعلِّم حامله كيف يتقبَّل ف�سول احلب كما هي!
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على  الف�سة  بلون  هدايا  ليوزع  �سرفته  من  يتجلَّى  القمر  لياًل،  الوقت  كان 
بهاًء.  اأ�سد منها  الأر�ض كانت  الليلة حرًجا؛ فنجوم  النجوم هذه  اجلميع، اختفت 
اأعناقهن،  من  يتدىل  ما  يزينه  ال�سبعة،  البهجة  باألوان  »اجِلرجار«  يرتدين  فتيات 
»قر�ض جابر« اأو قالدة اأ�سغر حجًما.. بينما ترتدي اأم العري�ض �ساو�ساو من الذهب 
اأم  احللي،  مبعثه  الربيق  هذا  هل  الرائي  يحتار  الذهب..  اأنواع  اأنقى  البندقي، 

انعكا�ض الفرحة يف عيون �سوداء مكحلة.

دقوا على الدفوف يا اأهل القبيلة

نظموا ال�سفوف وادعوا كل عيلة

الليلة احلنة، وبكرة الدخلة

زغرطوا يا بنات.. يا بنات احلنة

الليلة  يحيون  جيل،  بعد  جياًل  املتوارثة  اأغانيهم  ت�ساركهم  اجلدران  �سدحت 
الأوىل من ثالث لياٍل من الفرحة قبل يوم الزفاف، ي�سمونها ليايل احلناء. ح�سر 
اأحلان  مع  يغنون  والهدايا،  التهاين  يقدمون  والفقري،  الغني  وال�سغري،  الكبري 
فولكلورية، ويرق�سون »الأراجيد« رق�سة اأجدادهم املميزة، ثم يتبعونها بالرق�ض 

مع الكرباج. كان يف جتمعهم حتت الأ�سواء املعلقة �سكل القمر امل�سيء يف �سمائه.





�سقفة على الكفوف دي الفرحة كبرية

قابلوا ال�سيوف وباركوا لالأمرية

الليلة احلنة، وبكرة الدخلة

زغرطوا يا بنات.. يا بنات احلنة

التقت عيونها  بالب�سمات كلما  اأمرية احلفل، ترد  اأطلَّت  ال�سرفات  اإحدى  ومن 
بعيون تدعو لها بحياة طويلة مفعمة باحلب والربكة. ترتدي »ِجرجار« اأ�سفر حتته 
واأ�سابع  ومع�سميها  الأ�سفر،  ال�ساحر  الأ�سمر  عنقها  ُيطوق  ذاته،  باللون  بطانة 

كفيها، كانت زاهية كما يليق بالليايل القمراء.

مربوك يا عري�ض اخرتت االأ�سيلة

دي اأجمل وني�ض يف الرحلة الطويلة

الليلة احلنة، وبكرة الدخلة

زغرطوا يا بنات.. يا بنات احلنة

مل يكن زفاًفا عادًيا، فالعرو�ض من قبيلة »اجلعافرة«، والعري�ض »عبدون« من 
قبيلة »العبابدة«.. اختار جد العرو�ض جزيرة »هي�سا« م�سرًحا للزفاف تاأدية لنذر 
ال�سغرية  قريته  ر من  ُهجِّ اأن  يوم  بيوتهم  اأبواب  له  فتحوا  فاأهل اجلزيرة  قدمي.. 
قرب النيل.. واأق�سم اأن يعود اإىل اجلزيرة ثانية ليقيم فيها زفاًفا مل ي�سهد النوبيون 
مثله، ويطعم جميع اأهل اجلزيرة من وليمة عظيمة، تزوج اأبناوؤه يف ظروف مل ُتهيئ 
له الفر�سة ليوؤدي نذره، اإما يف بالد ال�سمال اأو يف الغربة، لكن مع زفاف اأول حفيدة 

له قرر اأن اأوان الوفاء بالنذر قد حان.

الهرب، لذلك قررا  لـ »يون�ض« و »حواء« يف اجلزيرة قبل  الليلة الأخرية  كانت 
الذهاب بال�ساعات املتبقية اإىل اأق�سى طاقات ال�ستمتاع. عندما اأخربهما ال�سيخ 
»اإن�سان« عن الزفاف املقام على اأر�ض اجلزيرة يف امل�ساء حتم�سا للح�سور.. ل يزال 





»يون�ض« حتى هذه اللحظة ل يعرف ملاذا مل يخرب »َهَدل« ال�سيخ »اإن�سان« ب�سكوكه 
ح بها يف القارب.. عرف ذلك لأن ال�سيخ ظلَّ يحفظ له الود، ومل  ب�ساأنه يوم اأن �سرَّ
ر »يون�ض« مرات عديدة  تتغري معاملته قط.. فتاأكد اأن »َهَدل« مل يبح له ب�سيء.. فكَّ
اللحظة  يف  تراجع  لكنه  �سراحة،  وجهه  يف  بالتهم  فيلقي  ال�سيخ  اإىل  يتحدث  اأن 
فلن  اختطافهما  يف  املناف�سة  ال�سركة  مع  متعاوًنا  ال�سيخ  كان  اإن  حتى  الأخرية.. 
يعرتف بذلك بالتاأكيد.. ورغم ذلك مل ي�ستطع اأن يبغ�ض ال�سيخ، التم�ض له العذر 
باأن ظن اأن ال�سيخ نف�سه قد يكون �سحية خدعة مار�سها �ساحب ال�سركة املناف�سة 
 عليه.. امل�سكلة فح�سب، اأنه ل ي�ستطيع التاأكد اأي من هذه الحتمالت هو ال�سواب.
ع�ضَّ اخلوف قلبه عندما حاول الت�سال مرات عدة باجلد »�ُسلطان« دون جدوى.. 
فهاتفه مغلق على الدوام، وهاتف اأبلة »عفت« كذلك.. فاإما اأن الثنني قررا تغيري 
اأن  واإما  »حواء«..  و  »يون�ض«  مع  حمادثاتهما  ال�سرطة  تتبع  اأن  خمافة  اأرقامهما 
مكروًها قد اأ�ساب كليهما.. خا�سة اأن ر�سول جده مل ي�سل اإىل اجلزيرة حتى الآن.. 
اأراد اخلاطف بهما �سوًءا لفعل منذ البداية وملا  لو  لكنه ا�ستبعد الحتمال الثاين، 
»حواء« حمقة يف ظنونها من تالقي  تكون  وقد  الرحلة..  م�سقات هذه  نف�سه  كلَّف 

حدثني يف الوقت نف�سه.. ال�سحر والأ�سطورة.

قبيل حفل الزفاف بن�سف �ساعة، انتهت »حواء« من ارتداء اجلرجار بعد اأن 
نحوها  يدنو  به  فوجئت  املنحدر،  بداية  عند  »يون�ض«  اإىل  تن�سم  وخرجت  غ�سلته، 
مبت�سًما على ا�ستحياء، يقدم لها �سيًئا ملفوًفا بغالف ف�سي بغري اإتقان، ويهم�ض لها:

وددُت لو قدمُت لِك الأف�سل.	 

قدميها،  مقا�ض  يطابق  كعب  بغري  حذاء  �سرته،  ما  فانك�سف  الغالف  ت  ف�سَّ
ويوافق لون اجلرجار.. رفعت �سوبه عينني تبت�سمان، مل تكن املرة الأوىل التي تتلقى 
فيها الهدايا، لكنها �سعرت هذه املرة اأن »يون�ض« مدفوع برغبة حقيقية يف اإ�سعادها؛ 
فاأح�سن انتقاء ما يوافق ذوقها واحتياجاتها، مل تفرح بالهدية لكونها هدية، بل لأنه 
اأبلته  الذي  حذائها  اإىل  ونظر  بالتفا�سيل  اهتم  ينق�سها،  الذي  ال�سيء  لها  انتقى 





رمال ال�سحراء وق�ساوة الطرقات، وعرف اأنها حتتاج اإىل اآخر جديد دون اأن ت�سري 
عليه بذلك.

مل تكن هديتها الأثمن، لكنها �ستظل الأقرب اإىل قلبها رغم ب�ساطتها.

غمرتها بهجة الُعر�ض كما لو كانت ابنة اجلزيرة، ل يفرق بينها وبينهم �سوى 
لون ب�سرتها، لكن القلوب حملت اللون ذاته؛ فتاآلفت، احتفوا بها وبـ »يون�ض«، تذوقت 

طيب طعامهم، و�ساركتهم ال�سحكات وال�َسمر.

مل يكن »يون�ض« اأقل منها بهجة، خا�سة وهو ي�ستقبل »عبدون« مرحًبا بقوله:

اإر متامايري؟.. )اأنت متام؟(	 

اأجابه »عبدون« با�سًما:

اأي متاما..... )اأنا متام(..... �سمعت اأنك تعلمت النوبية هنا.	 

كلمات قليلة فح�سب. 	 

رغم ق�سر عمر معرفتهما فاإن رابطة �سداقة قوية لحت يف الأفق، ا�ستم�سك 
بها كالهما، �ساأله »يون�ض« ممازًحا:

األ يجب اأن يتزوج الرجل من قبيلته، واملراأة من قبيلتها؟	 

�سحك »عبدون« قائاًل:

ية«.	  ل ن�سرتط ذلك، املهم اأنها نوبية ولي�ست »ُجْرَبتِّ

لي�ست ماذا؟	 

ية«.. غري نوبية.. البع�ض ل يزال يت�سبث بذلك.	  »ُجْرَبتِّ

بابتهاج،  اجلمع  يرمق  وهو  »عبدون«  فاأ�ساف  متفهًما،  براأ�سه  »يون�ض«  اأوماأ 
وعندما �ساأله »يون�ض« عن اأ�سول قبيلته اأجاب:





»الَعبابدة« يفخرون باأن جدهم هو »الزبري بن العوام« ال�سحابي اجلليل.. 	 
»واجلعافرة« من ن�سل »جعفر ال�سادق« ر�سي اهلل عنهما واأر�ساهما.

اأ�سدقاء »عبدون« عليه يطوقونه ويجذبونه لي�ساركهم رق�سة الأراجيد،  هجم 
بالرق�ض،  ان�سغل اجلميع  ا..  بع�سً بع�سه  ي�ُسدُّ  كالبنيان  بقدم،  بكتف، وقدًما  كتًفا 
وابتعدت عنهما العيون املتفح�سة، �سعرت بيده تن�سل م�سترتة ب�سرت بالزحام لتطوق 
كفها يف يقني ل ي�سوبه �سك، ات�سعت ابت�سامتها واإن مل تنظر اإليه، ثم مالت نحوه 

لتقول:

ُيفرت�ض اأننا ل�سنا زوجني، ماذا �سيقول النا�ض الآن؟	 

ومن قال اأننا ل�سنا كذلك؟	 

ا�ستحالت الب�سمة اإىل حرية، ثم ده�سة، �ساألته:

ماذا تق�سد؟!	 

مال �سوبها يقول:

اأتذكرين متى اأم�سكُت بيديك للمرة الأوىل فوق اجلزيرة؟	 

تذكر جيًدا كيف كانت الرياح يومها جاحمة، ل مل تكن الريح وحدها.. قالت:

نعم، يوم عدنا من النزهة النيلية.	 

حملت لها ن�سمات الرياح كلماته:

يف تلك اللحظة.. رددُتك اإىل ع�سمتي.	 

انبعث قلبها من رقاده، ي�سدو فرًحا وابتهاًجا، اأم�سكت بلجام �سوتها امل�سطرب 
وهي تقول يف عتاب م�سطنع:

دون اأن ت�ساألني راأيي؟	 

جاوبها �سوؤاًل ب�سوؤال �سابًحا ببا�سريه بني حنايا وجهها:





وهل متانعني؟	 

ة، مت�سيهم جنًبا  كانت ناقمة على �سرع منحها من عمر الكون ثالثة اأ�سهر للِعدَّ
ة فر�سة ذهبية  اإىل جنب مع رجل ل تريده ول يريدها، والآن زارتها احلكمة، الِعدَّ

منحها اهلل لزوجني مت�ساحنني ليتاآلف قلباهما من جديد..

انتف�ست لأ�سوات الكرابيج على الأر�ض، اجتمع ال�سباب يطوقون »عبدون« يف 
ع  اللحظة يتمطَّ النيل يف هذه  �سكل دائرة ويتمايلون يف حركات ممنهجة، بدا لها 

لي�ساركهم رق�ساتهم.

انة تود اأن تنق�ض على يدها اإحدى الر�سمات، كما فعلت مع كل  دنت منها احلنَّ
الن�ساء يف الُعر�ض، ف�ساألتها املراأة قائلة وهي تنظر بف�سول نحو »يون�ض«:

بنت اأم متزوجة؟	 

هزت »حواء« كتفيها تقول:

وما الفارق؟	 

املتزوجة تر�سم اليدين مًعا، وغري املتزوجة تر�سم يًدا واحدة.	 

الرجل اجلال�ض  قلب  يتلهف جلوابها  تنتظر اجلواب،  تكن احلنانة وحدها  مل 
اأنها كانت حتمل يف قلبها دوًما �سحراء ل قطرة فيها ول كالأ..  بجوارها، اأدركت 
ن اأخرًيا من اأن ُي�سعرها باأنها امراأة  جنح »يون�ض« يف اأن يزرع فيها اأول نبتة، متكَّ
ونواق�سها،  يتقبلها كما هي، مبحا�سنها ومثالبها، بف�سائلها  اأنثى كاملة  مرغوبة، 
ر بداخلها ينابيع العطاء، يف هذا الزمان الإن�سان ال�سجاع هو  بعقلها وجنونها؛ ففجَّ
الذي يقدر على احُلب، و»يون�ض« اأثبت اأنه يتحلى باأخالق الفر�سان.. جمعت اأطراف 

حيائها، ونرثت دللها تقول بغنج وهي متد يديها:

ار�سمي الثنتني.	 





والأر�ض،  ال�سماء  اأ�ساءت ما بني  »يون�ض« طرًبا، ومنحها نظرة ُحب  قفز قلب 
اأدرك اأنه ل يكفي اأن يكون �سياًدا حتى يعرث على اللوؤلوؤة، بل عليه اأن يكون بحاًرا 

ج�سوًرا يغو�ض يف الأعماق ليفوز بها.

مل  عيناها..  بقراءته  وت�سيء  املراأة،  قلب  يف  ي�ستقر  احلب  حرارة  ترمومرت 
ينقطع حديث اأعينهما اإل عندما انتهت احلنانة من ر�سمها، تاأملت »حواء« نقو�ض 
احلنة املتعرجة فوق كفيها، زهور �سغرية تبداأ من الر�سغ وتنتهي بفرا�سة ت�سرتيح 
بت كفها من  بُحرية.. قرَّ اإبهامها. فرا�سة تفرد جناحيها  الأخرية من  العقلة  فوق 
ياأتيها  »امَلْحلبية«،  ا�سمه  اأن  احلنانة  اأخربتها  عطري  زيت  رائحة  ففاحت  وجهها 
ا من ال�سودان، دغدغت رائحته حوا�سها، رائحة جديدة غري ماألوفة، ككل  خ�سي�سً

�سيء يحيط بها يف هذه اللحظة، ورغم ذلك ل ت�سعر اأبًدا بالغربة.
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مل يكن افرتاقها عن ال�سيخ وزوجته اأمًرا �سهاًل، خا�سة بهذه الطريقة التي ل 
متهد لها طريًقا للوداع.

احت�سدت م�ساعرها املت�ساربة فوق ق�سماتها، فالتقطتها عني »يون�ض« املتيقظة 
لردود اأفعالها، اأحاط كتفيها بذراعه، �سمها اإليه، قالت بغري انفعال:

اأنت خمطئ ب�ساأنهما، �ستعرف ذلك ما اإن نعود اإىل »كفر ال�سيخ«.	 

تنهد بحرارة قائاًل:

اأمتنى ذلك �سدقيني، لكن لالأ�سف ل تف�سري منطقي اآخر �سوى ذلك.	 

كانت تثق بقلبها، بينما هو ي�سع ثقته كاملة يف عقله.. فهل ميكن اأن يتحد العقل 
والقلب؛ ليكون كالهما على حق؟!

امل�ستحيالت..  من  ذلك  »يون�ض«  عدَّ  بينما  �سعًبا،  لي�ض  ذلك  اأن  »حواء«  راأت 
ورغم ذلك �سارا مًعا يف طريقهما يًدا بيد، ينرثان النور يف عني احلقيقة امل�سترتة 

بالظالم.





فال  هروبهما  املختطفون  اكت�سف  فاإن  اآمًنا،  لي�ض  القطار  اأن  »يون�ض«  ارتاأى 
الأ�سعب،  الطريق  اختار  لذلك  القطار،  حمطة  عند  ينتظرهما  من  يعدون  اأن  بد 
ام« مل�ساعدتهما بعدما حكى له »يون�ض« ب�سكل خمت�سر ما يواجههما من  ع »متَّ تطوَّ
خطر، واأر�سدهما اإىل طريق غري مبا�سر ل يتخذه امل�سافرون عادة، و�ساعدهما على 
تعانقا طوياًل وكاأنهما  الوداع  القاهرة.. ويف حلظة  ب�سائقها حتى  ا�ستئجار �سيارة 

ى »يون�ض« قائاًل: ا منذ الأزل، و�سَّ يعرفان بع�سهما بع�سً

و 	  بوابني  ل�سنا  اأننا  �سكانها  اأخربوا  ال�سمال  اإىل  تعودون  عندما 
عن  كلموهم  الأفالم،  يف  ي�سورونا  اأن  لهم  يحلو  كما  »�ُسفراجية« 
علي«.. »اإدري�ض  اأدول«،  »حجاج  قا�سم«،  خليل  »حممد   اأدبائنا، 
اأخربوهم عن تاريخنا واأننا كنا ُحكاًما عظاًما لبالد النوبة، واأننا اأمهر من 
رمى ال�سهام عرب التاريخ.. قولوا لهم ارحموا عزيز قوم هانت عليه نف�سه 
من اأجل م�سلحة بالده.. اأخربوا اأهل ال�سمال اأن ال�سد العايل الذي انتفع 
به اجلميع دفع ثمنه النوبيون.. وكان ثمًنا باهًظا، واإنا ل نريد منكم جزاًء 

اأو �سكوًرا.. اإمنا بع�ض من التقدير فح�سب. 

�سدَّ »يون�ض« على يديه قائاًل بوٍد كبري:

اأْفُيولوجو.	 

ِهريُلوجو.	 

بعد اأن ابتعد »يون�ض« عدة خطوات، عاد اإليه يقول:

ام«، ما معنى الكلمات املكتوبة على جانبي قاربك؟	  اأخربين يا »مَتَّ

ام« قائاًل: ابت�سم »مَتَّ

النوبة ُتنادي علينا.. ودائًما ُتعاتبنا.	 
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من  مروا  التهجري،  قبل  »اأدندان«  قرية  هي  جنوًبا  النوبية  القرى  اآخر  كانت 
اأق�سى اجلنوب �سوب ال�سمال.. كلما ابتعدا عن هم�سات النيل �ساق �سدر »يون�ض« 
اأكرث، وت�ساءل قلبه متاأملًا، كيف يطيق النوبيون احلياة يف هذه ال�سحراء القا�سية 
بعد اأن كانوا يجاورون النيل يف �سكناهم، يت�سامرون معه، ويحكي اإليهم مغامراته 

مع املراكب والبواخر وال�سابحني يف مائه يطفئون بها حرارة ال�سم�ض ول�سعاتها.

اأي ت�سحية تلك التي دفعتهم ليقدموا م�سلحة وطنهم على اأهوائهم ورغباتهم، 
على رفات الأجداد، وحكايات الأجماد، على البيت والزرع والرتاب.. عاد بذاكرته 
الفائ�ض  ل�ستثمار  ال�سحراء،  »ُتو�سكى« يف  م�سروع  افتتاح  مثل غريه عن  قراأ  يوم 
بالدهم  من  انتظروا  رين  املُهجَّ الأهايل  اأن  بد  ل  العايل،  ال�سد  وفره  الذي  املائي 
رد اجلميل، ت�سوقوا لأن يحمل كل منهم فاأ�سه، ويطرح فوق ظهره حما�ض التعمري، 
لكن  املياه،  عنها  انح�سرت  التي  اأر�سهم  اإىل  العودة  يف  منهم  يرغب  من  فيعود 
الأرا�سي جتاهلت النوبيني الأحق بها، وذهبت اإىل كبار امل�ستثمرين واأمراء العرب! 
نكران  اأي�سل  ال�سد،  بناء  قبل  النيل  في�سان  مثل  دمائهم  يف  الغ�سب  ثار  وقتها 

اجلميل اإىل هذا احلد!

فك�سف  اللعنات،  امل�سروع  اأنزل على  قد  ال�سدور  الراب�ض يف  القهر  اأن  بد  ول 
�سوى خطيئة  يكن  اأنه مل  كافية  درا�سات  بغري  »ُتو�سكى«  م�سروع  تنفيذ  الت�سرع يف 

تاريخية!

ت »حواء« كتفه فقطعت حبل اأفكاره، قالت: م�سَّ

اأنت �سارد.	 

اأوماأ براأ�سه م�سدًقا، فاأردفت:

اأتخ�سى ما قد نواجهه يف »كفر ال�سيخ«؟	 

ثقي بي.	 





لكن اجلو امل�سحون بالقلق نقل التوتر اإليه، ماذا اإن كان على خطاأ، كيف يراهن 
�سطر  اأوىل وجهه  بالقلق،  �سعر  اإليها عقله،  تو�سل  ا�ستنتاجات  بثقتها على جمرد 

ال�سماء، وترك الرياح املت�سربة من نافذة ال�سيارة تداعب وجهه.

ل كما لو اأن الأر�ض ذاتها تتحول من طور اإىل اآخر، كان  تاأمل الطريق الذي يتبدَّ
الطريق طوياًل.. طوياًل جًدا، بدا كاأنه �سي�ستمر لالأبد.

�سبحت »حواء« يف اللون الأ�سفر من حولها، يتنامى اإىل م�سامعها �سوت �سيفة 
ال�سيفة  ذكرت  ال�سعبية..  ال�سرَي  عن  احللقة  كانت  ال�سيارة..  مذياع  من  برنامج 
اأن ال�سرية ال�سعبية الوحيدة عن امراأة هي �سرية »ذات الهمة«.. امراأة فل�سطينية 
اأن تهب نف�سها لالإ�سالم والدفاع عنه �سد املعتدين على  واأرادت  تعر�ست للظلم، 
الأر�ض والعر�ض، فاأق�سمت اأن تق�سي على عدو غا�سم يهدد حدود الدولة الإ�سالمية، 
ها اأهل قبيلتها قائدة لهم، تقود جيو�ض  ذات الهمة فار�سة قوية ذكية �سجاعة اأعدَّ
امل�سلمني اإىل الثغور �سد الروم، وكانت تتنكر اأحياًنا يف زي الرجال؛ فُتقدم القتال 
ب�سجاعة نادرة.. مل تكن ت�سغلها احلروب اخلارجية فح�سب، بل املوؤامرات الداخلية 
فتف�سح املتاآمرين الفا�سدين اأمام اخلليفة، جنحت بذكائها وقوتها يف اأن تقف يف 

وجه املوؤامرات داخل وخارج حدود الدولة حتى توجت كاإمرباطورة.

اأجنبت من ابن عمها ولًدا اأ�سمته »عبد الوهاب«.. وهبته للجهاد وللدفاع عن 
دينه واأر�سه..

�سفحة،  األف  وع�سرون  �ستة  التاريخ،  يف  �سرية  اأطول  الهمة«  »ذات  ملحمة 
والن�سخة الوحيدة منها حمفوظة يف مكتبة »برلني«.

امتالأ قلب »حواء« باحلما�سة والفخر عندما �سردت ال�سيفة تفا�سيل املعارك 
التي خا�ستها »ذات الهمة«.. كانت بطلة كالرجال، واأجنبت رجاًل كالأبطال!

»حواء«  تنكر  ل  اأخرى..  زاوية  من  الأمر  تفكر يف  اأن  اإىل  »حواء«  بـ  ذلك  دفع 
اأن »ذات الهمة« هي ال�سرية الأكرث قوة واإلهاًما.. لكن ماذا اإن كانت جمرد امراأة 





وملاتت  اأحد،  تذكرها  ملا  عندها  تنجب؟  ل  عاقر  بالقتال،  جاهلة  البنية،  �سعيفة 
�سريتها قبل اأن ُتولد.

�سبحت عيناها مرة اأخرى يف اللون الأ�سفر ويف ال�سماء الزرقاء.. تتذكر امراأة 
�سحراء  و�سط  جباًل  و�سكنت  ونيلها..  وزرعها  واأر�سها  بيتها  تركت  ب�سيطة  نوبية 
جرداء.. قامت هذه املراأة التي ل حول لها ول قوة بدور دولة كاملة! حافظت على 
اللغة والعادات والتقاليد.. اأبقت على تراث الأجداد، ومل تتوقف عن �سرد حكايات 
ت�سعى  ال�سحراء..  يف  البذرة  وت�سع  حترث  واملجرفة  بالفاأ�ض  اأم�سكت  املا�سي.. 
حتى اأطراف القرية لتمالأ وعاءها باملاء.. وعندما اأكل النمل الأبي�ض بيتها اجلديد 
نته بالر�سم والألوان، ا�ستعا�ست عن �سيق م�ساحته  هدمته واأقامته من جديد! زيَّ

بغرفات قلبها الأربع.

تركها اجلميع ورحلوا اإىل ال�سمال.. هرًبا من قيظ ال�سحراء، وفقر اخلدمات، 
و�سعًيا للرزق، وحت�سني احلال.. لكنها بقيت يف هذه الأر�ض.. تت�سبث بها، وت�سرب 
فيها بجذور اإرثها اللغوي والثقايف.. تعرف اأنها لو هجرتها مثلهم �ستثور عوا�سف 

الرمال الغادرة لتطمر كل �سيء، كما طمرت من قبل جي�ض قمبيز برجاله وعتاده.

مل يكن لديها الوقت لتنف�ض عما بداخلها من �سكوى اأو عتاب، على كتفيها اأعباء 
التعمري.. ولأنها معجونة بطمي النيل تعلمت كيف حتول الكربون ال�سام اإىل ُحب، 
ت�سنع منه بوًقا تنادي به على اأبنائها الهاربني اإىل اأح�سان الُغربة، تقول ل تن�سوين، 
املراأة  كانت  بالرياحني..  الهواء  واأعطر  العودة،  دروب  لكم  اأمهد  هنا  زلت  ما  اأنا 

الوحيدة التي تعرف كيف تتنف�ض الأك�سجني وتزفره ثاين اأك�سيد احُلب..

املراأة النوبية يجب اأن ُتخلدها ال�سرَي ال�سعبية، واأل تكون جمرد حكاية من�سية.
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نعري اأبواق ال�سيارات، الزحام وتالحم الأج�سام، الأ�سواء املت�سنعة، والأ�سوات 
كل  »الأ�سياء«،  وعبادة  ال�سراء،  �سعار  املتعفنة..  والأحالم  القهر،  روائح  املتزلفة، 
اإىل  »هي�سا«،  جزيرة  اإىل  باحلنني  ي�سعرا  لأن  الأوىل  اللحظة  ومنذ  دفعهما  ذلك 

�سحكات ال�سماء، وحديث النيل.

نيل القاهرة كان خمتلًفا، �سامًتا، بارًدا، وكاأنه �سيخ بلغ اأرذل العمر.. ل يكون 
اًء اإل يف النوبة. النيل �ساًبا اإل يف النوبة، ل يكون النيل حكَّ

رت اأنها اللحظة  كت ال�سيارة يف طريقها من القاهرة اإىل كفر ال�سيخ.. قدَّ حترَّ
اأوراق �سجر  املنا�سبة لتمنحه هدية �سنعتها بيديها.. قارب �سغري ا�ستخدمت فيه 
اأن  على  اعتادت  والتي  لزوجته،  »اإن�سان«  ال�سيخ  اأهداها  التي  وجلود اجلمال  املوز 
لل�سياح  تبيعها  للزينة،  اأ�سكاًل  منها  ت�سنع  طيعة،  لينة،  فت�سري  املاء  يف  تغمرها 

القادمني اإىل اجلزيرة، اأو لأحد املحالت يف �سوق قرية »غرب �سهيل«.

ل »يون�ض« اهتمامه اإىل القارب ال�سغري، قلَّبه بني يديه، فهم�ست له: حوَّ

اأكرث �سيء حتبه هو قاربك 	  اأن  رت  اأجلك.. ثم فكَّ اأ�سنع من  احرتت ماذا 
ال�سغري، حتمله معك اأينما تكون.

اأم�سك القارب يف يٍد، وبالأخرى احت�سن كفيها، ولول اأنه رجل ل يحب عر�ض 
م�ساعره علًنا يف �سوق النظرات؛ لنحنى نحو كفيها يطبع فوقهما ُقبلة فـُقبالت.. 
واأن تتخذ منه �سكًنا  اإىل الدخول،  اأبواب قلبه املفتوحة على م�سراعيها، تدعوها 
لها. اأ�سبحت ترى وجهه اخلا�ض الذي يخفيه كل اإن�سان، بدايات العالقات قد تكون 
�ساحرة لكنها ل ت�سل اإىل اجلوهر اأبًدا، الربيع وحده ل يك�سف طبيعة الأر�ض، اإمنا 

الف�سول الأربعة مًعا تفعل.. �ساألته ليطمئن فوؤادها:

هل ما زلت غا�سًبا مني؟	 

ثم مازحته قائلة:





هل تخ�سى اأن اأقتل �سمكاتك مرة اأخرى؟	 

ك�ست اجلدية وجهه وقال:

الذنب 	  هذا  من  عليِك  اأ�سفقُت  بل  فح�سب  ال�سمكات  موت  على  اأحزن  مل 
النار يف هرة  َبغي دخلت اجلنة لأنها �سقت كلًبا، وامراأة دخلت  العظيم.. 

حب�ستها حتى املوت.. كيف فعلِت هذا يا »حواء«؟

كان عتابه ِوًدا لها، ورحمة بها.. هكذا يكون احلب احلقيقي، يخ�سى عليها من 
الذنوب والآثام، مثلما ُترهبه َنوائب الأيام. �سحقها الذنب حتت �سخرته، ل تعرف 
كيف واتتها اجلراأة لتفعل، الغ�سب �سيطان مريد، يغ�سى العقل، ا�ستغفرت لذنبها 

تاأمل من اهلل العفو والقبول. 

عال �سوت بع�ض الركاب يف �سجار مع ال�سائق.. ازدادا ُقرًبا من بع�ض، وكاأنهما 
يت�سلَّحان بهذا الُقرب يف مواجهة طوفان امل�ساعر ال�سلبية.. من القاهرة اإىل كفر 
ال�سيخ كان الطريق ق�سرًيا بعمر ال�ساعات، لكنه طويل بعمر اللهفة للحظة ك�سف 

احلقيقة.
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اأول ما فعل »يون�ض« عندما ركب ال�سيارة املتوجهة اإىل مدينته، اأن ا�ستاأذن اأحد 
الركاب يف ا�ستخدام هاتفه، ثم ات�سل ببواب البناية وطالبه باإح�سار رجل لك�سر 

قفل الباب، وتركيب اآخر جديد، اإذ ادعى اأنه اأ�ساع املفتاح.

واقًفا  امل�سطبة، هبَّ  على  مكانه  جال�ًسا يف  البواب  كان  »يون�ض«  و�سل  عندما 
ا�سمرار وهزال، ومالب�ض غري معتادين  يبدوان عليه من  ما  لروؤيتهما، خا�سة مع 

على الظهور بها، لكنه غمغم قائاًل يف حبور:

حمًدا هلل على ال�سالمة، غبتما عنا طوياًل، اآمل اأن تكونا قد اأم�سيتما اإجازة 	 
�سعيدة يف امل�سيف.





�سلَّمه املفتاح اجلديد، �سكره »يون�ض« باقت�ساب، وكان التعب قد بلغ منه مبلًغا 
ت »حواء« راأ�سها وعلى وجهها �سبح ابت�سامة، كان اأق�سى ما ا�ستطاعت  عميًقا، هزَّ

اأن تبلغه للرد على حفاوة الرجل.

طافت عينا البواب بهما حتى دلفا اإىل امل�سعد وانغلق الباب، كان »امل�سيف« هو 
التف�سري الوحيد للون الأ�سمر الذي لفح ب�سرتيهما، هر�ض موؤخرة عنقه وهو يت�ساءل 

يف ف�سول، ملاذا ل يحمالن حقائب �سفر؟!

خرجت زوجته من غرفتهما للتو، فدنت منه ت�ساأله وهي تلوي �سفتيها:

اأمل يتطلق هاذان، ملاذا ي�سعدان يًدا بيد؟	 

ثم  الأر�ض،  فوق  الأخرى  واأبقى  �ساًقا  فوقها  اأراح  اإىل م�سطبته،  البواب  عاد 
قال:

زواجهما 	  �سيرتك  »�ُسلطان«  اجلد  مثل  رجاًل  اأن  معتوهة  يا  تظنني  وهل 
ينهار دون اأن يتدخل؟ هذا العجوز يرى اأن العامل كله بحاجة اإىل تربية من 
جديد، ولو انتخبه النا�ض رئي�ًسا للدولة لكان اأول قرار ي�سدره اأن يتم تنظيم 

مع�سكرات مغلقة لرتبية ال�سعب!

ثم اأ�ساف بثقة وهو ياأخذ نف�ًسا عميًقا من نرجيلته التي ل تفارقه لياًل ونهاًرا:

اأقطع ذراعي لو اأن هذا العجوز تركهما و�ساأنهما.	 

ا، م�سرًيا اإىل امل�سعد الذي  ثم اأ�ساف بثقة اأ�سد بعدما طرح فكرة امل�سيف اأر�سً
ابتلعهما منذ قليل:

ولعله هو من اأو�سلهما اإىل هذا احلال!	 
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احلقيقة هي الف�سيلة امللعونة، لي�ض فقط لأنها جتعل املرء يكت�سف كم هو اأحمق، 
بل لأنها تن�سف ما قام ببنائه فوق اأ�سا�سات ه�سة، اإنها تخلخل جدران احلياة، وتهدم 
�سقوف الأوهام، وتفجر قبو الأكاذيب، ل يخاف املرء احلقيقة، بل يخاف من نظرته 

اجلديدة اإىل الأمور بعدها، نظرة قد تقلب حياته راأ�ًسا على عقب.

يف  ن�سفه  منهما  كل  حمل  ثمني،  بكنز  الرحلة  هذه  من  و»حواء«  »يون�ض«  عاد 
قلبه، واأغلق عليه باألف �سمام، مل تزلزل احلقيقة عاملهما فح�سب، بل اأو�سكت على 

ك�سر �سمامات القلب، فارتعبا من فقدان الكنز.

كانت  »عفت«  اأبلة  عني  ويف  املنت�سر،  تثاوؤب  كان  »�ُسلطان«  اجلد  وجه  على 
ابت�سامة الظافر.. وكالهما كان لوقعهما على نف�ض »يون�ض« و»حواء« كطعنة نافذة 

يف الظهر، طعنة القريب اأ�سد فتًكا من طعنات األف عدو.

يخفيه  اأن  اأراد  ما  كل  ي�ستبعد  الرقيب  مق�ض  كان  الع�سيبة  رحلتهما  خالل 
عنهما، اأما يف هذه اللحظة اأخرج اجلد »�ُسلطان« من جعبته كل الق�سا�سات التي 

حذفها مق�ض الرقيب، وعر�سها اأمام اأعينهما يف تلذذ �سادي. 

يتم  الأحداث  من  �سغرية  قطع  امليكانو،  ي�سبه  كان  اأحداث  من  بهما  مر  ما 
جمعها كل مرة بطريقة جديدة؛ ينتج عنها حتًما �سكل خمتلف، لكن اجلد هو �سانع 
امليكانو، وهو اأكرث من يعرف ال�سكل النموذجي الذي يجب اأن تتجمع فيه القطع.. 

لأنه احتفظ بقطعة واحدة اأخفاها عنهما. 

طائرة خا�سة مت نقل »يون�ض« و »حواء« املخدرين عربها اإىل الكهف، حتت رعاية 
اجلد.. مل يبداأ امليكانو اإذن بقطعة الكهف، بل بقطعة اأخرى �سبقته بعدة �ساعات.

دفع ذلك »يون�ض« امل�سدوم لأن يهتف غري م�سدق:

كيف..اأنت.. كيف اأمكنك اأن تفعل ذلك بنا يا جدي؟!	 

قالت وهي تخرتق  الواهنتان يف حملها،  ف�سلت قدماها  بعدما  جل�ست »حواء« 
وجه اأمها باألف نظرة حادة:





اأمي قويل �سيًئا؟ هل ما قاله جدي �سحيح؟ هل دبرمتا كل ذلك مًعا؟ اأمي، 	 
اأجيبيني.

رمقت اأبلة »عفت« اجلد بنظرة م�سطربة، تنا�سده األ يبوح ب�سرها.. لن يكون 
يد  مالها على  و�ُسرق  ن�سب  لعملية  تعر�ست  اأمها  اأن  »حواء«  اإن علمت  اأمًرا طيًبا 
و�سعاف  ال�سذج  من  ب�سحاياه  لالإيقاع  املدر�سة  ا�سة  فرَّ مع  تعاون  دجال  م�سعوذ 
الإميان.. لن يكون اأمًرا تفخر به »حواء« اإن علمت اأن اأمها ما اإن اكت�سفت اختفاءها 
يف  القدمي  البيت  اإىل  الذهاب  فعاودت  ال  الدجَّ يف  ال�سك  �ساورها  حتى  و»يون�ض« 
احلي ال�سعبي ذاك، ثم الطابق الثاين، ومنه اإىل باب »َرد املطلقة«، اقتحمته دون اأن 
تنقد حار�سه جنيًها واحًدا.. وما اإن تعاىل �سياحها يف الداخل تطالبه باإعادة ابنتها 
رها واأتباعه..  اإىل بيتها حتى ك�سف ال�سبع عن نابيه، وفاحت رائحته القذرة.. خدَّ
�سرقوا مالها وم�ساغها ثم األقوا بها يف اإحدى اخلرابات.. عادت اإىل بيتها مهدورة 
الكرامة، م�ستباحة لل�سماتة.. لكن اجلد الذي قدم اإىل بيتها مل يكن من ال�سامتني.. 
كتم �سرها واأف�سح عن رحلة للتطهري اأعدها من اأجل اجلمع بني »يون�ض« و»حواء«.. 
رها بـ »من اأتى عراًفا ف�ساأله عن  دون اللجوء اإىل املحرمات.. وختم حديثه باأن ذكَّ
والكاهن..  ال�ساحر  �سوؤال  ُحرمة  وكذلك  ليلة«)1(،  اأربعني  له �سالة  ُتقبل  �سيء، مل 
�ستها اإىل اأجيال واأجيال  وكانت اأبلة »عفت« خري من تعرف هذه الكلمات، فكم درَّ

من الطالبات!

ت بتعاونها مع اجلد يف خمططه، قالت بربود  بنربة اأبلة »عفت« القاطعة، اأقرَّ
د الدماء يف عروق »حواء«: جمَّ

اأفعل اأي �سيء ول حت�سلني على لقب مطلقة.	 

هتفت »حواء« بجنون:

اأي اأُم اأنِت!	 

)1( حديث رشيف، رواه مسلم.





بقوة  العايل، قال  ال�سوت  يكره اجلد  الأر�ض،  طرق اجلد بع�ساه مرتني فوق 
وحزم:

راأيُت اأنكما بحاجة اإىل تربية، وكنت حمًقا، انظرا، لقد عدمتا اإىل هنا يًدا 	 
بيد.. واأخباركما التي كانت ت�سلني حلظة بلحظة اأنباأتني باأنني دفعت بكما 

نحو الطريق ال�سحيح.

ثم اأ�ساف وهو ي�سري نحوهما بع�ساه:

ل اأنتظر منكما �سكًرا، يكفي اأن تقدرا ما ح�سلتما عليه خالل هذه التجربة.	 

اإىل  تر�سده  اأن  �ساأنها  من  كان  ب�سيطة  تفا�سيل  عقله  يف  »يون�ض«  ا�سرتجع 
اأن يتجاهلها، ومل يتوقف عندها، اجلد »�ُسلطان« كان له  اأنه اختار  احلقيقة، لول 
كل  وخ�سرا  امل�سنع  حمامي  من  مًعا  للن�سب  تعر�سا  �سنوات،  ثماين  قبل  �سريك 
اأموالهما، ثم عاد هذا ال�سريك اإىل بلده.. ال�سيخ »اإن�سان« حكى له ق�سته عندما 
خ�سر ماله منذ ثماين �سنوات، لكنه مل ميلك من �سفاء الذهن ما يكفي لأن يربط 
�سريكه  مع  »�سلطان«  اجلد  حتالف  فقد  اإذن  »�ُسلطان«..  اجلد  وق�سة  ق�سته  بني 
القدمي ال�سيخ »اإن�سان« ودبرا هذه الرحلة ال�ساقة.. رحلة التطهري كما يحلو للجد اأن 

ي�سميها، فوجئا باجلد يقول:

مل تكن الت�ساريح مزورة، وكذلك بطاقات الهوية، كل �سيء كان حقيقًيا.. 	 
قي اأن تتقدم بطلبها، �ساعدنا »عبدون«  ل ملحمية وادي العالَّ الت�ساريح خموَّ

كثرًيا يف ذلك.

ا كان اأحد اأطراف احلكاية! كان لقاوؤهما ُمدبًرا يف القرية، ورغم  »عبدون« اأي�سً
كل ذلك ل ي�ستطيع »يون�ض« اأن ي�سعر نحوه بالغ�سب؛ فتاآلف روحيهما كان من مغان 

هذه الرحلة.

ا كان �سريًكا يف ذلك، لكن لي�ض كذًبا،  »َهَدل« اأي�سً





اأو�سح اجلد يقول:

ب�سندوق 	  هو�سه  عن  »اإن�سان«  حدثني  اجلزيرة،  يف  يعي�ض  جمنون  َخِرف 
رويت  لق�سة  تكملة  اأنه  على  ويق�سم  اأجداده،  عن  ورثه  اأنه  ي�سر  م�سحور 
يف كتاب »األف ليلة وليلة«.. �ساعدتني اأوهام الرجل على اأن اأحكم �سباكي 

اد الآن؟ حولكما.. وا�سطدتكما دفعة واحدة.. قل يل يا »يون�ض« من ال�سيَّ

»حواء«،  اغتمت  اأحد..  فيها  ي�ساركه  مل  مرحة  �سحكة  »�ُسلطان«  اجلد  اأطلق 
حتى الأ�سطورة كانت كذبة، مل يكن ظهور التم�ساح واأخذ ال�سندوق نحو القاع �سوى 

م�سادفة ل اأكرث.. اأردف اجلد:

كنت 	  حال،  كل  على  قليلة  اأيام  خالل  تنتهي  اأن  لها  مقدر  الرحلة  كانت 
�ساأح�سر اإىل اجلزيرة مع ال�سيدة »عفت« ون�سرح لكما كل �سيء، لكن �سرب 

ال�سباب دائًما �سريع ال�ستعال.

اأن  دون  قائاًل  بخبث  اجلد  ابت�سم  جيبه،  من  الف�سي  اخلامت  »يون�ض«  اأخرج 
ينتظر ال�سوؤال:

هذه جمرد »توابل« لإثارة حفيظة »حواء«.	 

الرمال،  حرارة  تذكرت  البكاء،  يف  اأجه�ست  »حواء«،  وجه  فوق  الوجوم  اأطبق 
اجلوع والعط�ض، خوفها، اأملها، وحبل الأمل الذي كاد ينقطع.. دنت منها اأمها تربت 

فوق ظهرها، وتقول باإ�سفاق لعلها ت�سعر به نحو ابنتها للمرة الأوىل:

يف 	  خطر،  يف  تكونا  لن  اأنكما  يل  اأكد  جدك  لكن  »حواء«..  يا  �ساحميني 
ال�سحراء كان يراقبكما دائًما عدة رجال من طرف خفي، وعلى راأ�سهم 
الرجل الذي منحكما خيمته.. مل األق بِك يف اخلطر، بل راأيت ما راآه اجلد، 

يف هذه الرحلة منفعة لكليكما.





مل يكن »يون�ض« باأقل من »حواء« انفعاًل، لعله لن يفهم اأبًدا دوافع جده، لعله لن 
يغفر له ما فعل، لكن مل يكن ذلك ما ي�سغل تفكريه، بل �سيء اآخر، كان خائًفا من 
اأن يكون الكنز جمرد بلور زائف، يعك�ض بريًقا يخطف العيون، ول ميثل يف ُعرف 

النفائ�ض اأي قيمة.

اأحاط »حواء« الباكية بذراعيه، تركها تفرغ اأوجاعها فوق كتفه، يحملها عنها 
يف ر�سا، مل تكن هي باأقل خوًفا منه، هل ما جمع بينهما خالل رحلتهما كان جمرد 
ملالقاة  اجلد  فيها  اأقحمهما  زائفة،  حرب  ُمدبرة،  كلها  التجربة  كانت  �سراب؟! 
عدو وهمي، لكنهما حاربا فيها باإميان الفر�سان، وب�سالة ال�سجعان، فهل ميكن اأن 

يخرجا من حرب زائفة مبكت�سبات حقيقية؟!

اأم لعل العدو مل يكن وهمًيا، كان حقيقًيا، مل يكن العدو يف هذه الرحلة اأحدهما، 
اأو الغريب، اأو حتى ال�سحراء واملخبول »َهَدل«.. بل نف�ساهما، كل منهما كان عدًوا 
لنف�سه فح�سب، حتى لو كانت التجربة كلها غري حقيقية، فمواجهة كل منهما لنف�سه 
وانت�ساره على نقطة �سعفه كان حقيقًيا كما يجب للحقيقة اأن تكون. مل يكن الكنز 
اأيادي املنقبني، ذهب نقي اجتهد كل  �سه  بلوًرا قاباًل للك�سر، بل ذهب خام مل تدنِّ
ياأ�سر  اأ�سفر  بربيق  ي�سع  اأخرًيا  وجده  حتى  نف�سه،  يف  بنف�سه  عنه  للتنقيب  منهما 

القلوب.

كان هناك ت�ساوؤل اأخري طرق عقل »يون�ض« جعله ي�ستوقف اجلد الذي فتح باب 
البيت ليغادره، قال »يون�ض« وهو يرفع ب�سع خ�سالت من �سعره يف مواجهة عيني 

اجلد:

وال�سعر الأبي�ض.. كيف و�سل اإىل راأ�سينا؟	 

التفت اجلد نحوه ببطء، �ساقت عيناه، وابت�سم فح�سب. 
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يف �سبيحة اليوم التايل جرت مكاملة طويلة بني اجلد »�ُسلطان« وال�سيخ »اإن�سان«، 
التي  التفا�سيل  باأدق  ال�سابني.. ويخرب اجلد  اأحوال  يطمئن فيها هذا الأخري على 

عا�ساها يف رحلتهما.. وقبل اأن ينهي اجلد املكاملة قال لل�سيخ »اإن�سان«:

اأنك 	  لل�سيدة »ملوك«.. ها.. باملنا�سبة.. من اجليد  اأر�سل �سالمي و�سكري 
لقد  الكهف..  يف  ي�ستفيقا  اأن  قبل  الأبي�ض  باللون  �سعريهما  �سبغ  تذكرت 

فاتتني هذه النقطة.

اأن يقول  »اإن�سان« يف احلال.. بدا كاأن عمًرا طوياًل مر قبل  ال�سيخ  ياأته رد  مل 
ب�سوت �سرخته احلرية:

مل اأ�سبغ �سعريهما يا »�ُسلطان«.. اأمل تفعل اأنت؟!	 

جتمدت ق�سمات اجلد، حتى اإنه ن�سي اأن يطرق بع�ساه مرتني فوق الأر�ض قبل 
اأن يقول:

ل مل اأفعل!	 
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اجلاري  للماء  تركت  نومهما،  بغرفة  امللحق  ال�سغري  احلمام  »حواء«  دخلت 
مهمة اإزالة معجون ال�سبغة ال�سوداء عن �سعرها، بعدما قررت اأن تعيده اإىل �سريته 
الأوىل، اأم�سكت باأطرافه، تنظر اإليه بعني الر�سا، اأ�سود كالليل.. متاًما كما يحبه 
الردهة  »يون�ض« يف  بها.. خرجت ملالقاة  ولفته  باملن�سفة  »يون�ض«.. جففت �سعرها 
ر جبينه..  املوؤدية اإىل احلمام الرئي�سي، كان هناك واقًفا اأمام بابه وال�سدمة ُتعفِّ

دنت منه تقول:

»يون�ض« ماذا بك؟	 





نظرت اإىل �سعره املبتل، تت�ساقط قطرات املاء فوق مالب�سه دون اأن يهتم باأن 
يوقفها.. قالت وهي تنظر اإىل �سعرياته البي�ساء يف مقدمة راأ�سه:

»يون�ض« ملاذا مل ت�سبغ �سعرك بالأ�سود كما اتفقنا؟	 

احلمام،  مراآة  نحو  بها  دفع  ثم  ا..  اأر�سً واأ�سقطها  املن�سفة  �سعرها  عن  اأزاح 
�سهقت فزعة وهي مترر اأ�سابعها الع�سرة بني خ�سالتها.. لقد غطى اللون الأ�سود 
�سعرها الأحمر كما اأرادت.. متاًما كما يحبه »يون�ض«.. اإل اأن ال�سعريات البي�ساء 

ظلَّت حمتفظة بلونها الثلجي!
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المصعد

ثم اأدركنا ال�سباح ف�سكتُّ عن الكالم املُباح..

فهناك كالم �سريح ُيقال.. وكالم ع�سي حُمال، تعجز اأحبار الكون عن كتابته.

�سفحة  كل  مع  عقلي  يف  وحروفها  وكلماتها،  الرواية،  اأحداث  اأ�سرتجع  كنت 
البداية  يف  املتكد�سة،  ال�سفحات  ذي  الوردي  امللف  من  الن�سر  دار  مدير  يطويها 
عينيه  وم�ستوى  لل�سفحات،  التهامه  �سرعة  من  ذلك  فهمُت  بالقراءة،  تظاهر 
الذي يتجاهل ُجملة من الأ�سطر، لكن عند نقطة ما ا�ستعل فتيل اهتمامه، اهتمام 
حقيقي، بداأت �سفتاه يف الهمهمة، ملعت عيناه بالف�سول عدة مرات، وبالتاأثر مرتني؛ 

فرجع بخف حنني اإىل ال�سفحة الأوىل يبحث عن باقي اخلف ال�سائع.

تناثر يف اأرجاء امل�سعد فوارغ زجاجتني من املياه، وثمانية قطع من الب�سكويت، 
على  املحطات  اإحدى  يف  لال�سرتاحة  توقف  كم�سافر  حقيبتي،  يف  بهدوء  جمعتهم 

الطريق، وهو الآن ي�ستعد للمغادرة.

ال�ساد�سة �سباًحا اإل ع�سر دقائق..

يجب اأن اأنتظر اإذن لع�سر دقائق اأخرى، قبل اأن ي�سهق امل�سعد عائًدا اإىل احلياة 
مرة اأخرى..





قد  التي  احلياة  و�سهقة  واحدة،  ملرة  وحتدث  املوت  �سهقة  �سهقتان،  العمر  يف 
بطلي  مع  زمانها  توافق  ال�سهقة  هذه  يختربها،  اأن  دون  كاماًل  عمًرا  املرء  يعي�ض 
الرواية يف الوقت نف�سه، يولد احلب من اأرحام عديدة، لكن رحم التجارب امل�سرتكة 
لهما هي  بالن�سبة  تلك  وكانت  التكوين،  مكتمل  ولدة حب  على  القادر  الوحيد  هو 

�سهقة احلياة الأوىل.

ملاذا مل تكتبي الف�سل الأخري؟	 

اأنامله اإىل ال�سفحة الأخرية من امللف،  اأ�سارت  اأخرجني �سوؤاله من �سرودي، 
والتي ل حتوي �سوى كلمتني فح�سب، »الف�سل الأخري«، بخط عري�ض اأعلى ال�سفحة، 

اأما اأ�سفلها فخاٍل من الكلمات، كعمر مديد من الأ�سطر مل ت�سهق فيهم احلياة.

كيف اأ�سرح له ما اأعجز اأنا نف�سي عن كتابته؟!

تعجز الكلمات املنطوقة اأن تقدم �سرًحا اأوفى مما تقدمه �سيدتها املكتوبة، و�سع 
نهاية لتلك احلكاية قا�ٍض جًدا، ومناٍف لقوانني الطبيعة، هناك حكايات تولد ويف 
نهايات،  بغري  ولدت  حكايات  وهناك  بينها،  املرء  يحتار  عديدة،  نهايات  اأدبارها 

حكايات م�ستمرة ا�ستمرار الأزمان، نهايتها تعني موت الزمن، والزمن ل ميوت.

قيد  فالنهاية  الكتابة«،  »قيد  النهاية  اأن  الأوىل  ال�سفحة  كتبُت يف  كذبُت حني 
احلياة!

يجب اأن يكون للرواية نهاية.	 

بني  وحب�سها  اجليدة  احلكايات  �سيد  يهوى  للن�سر  دار  �ساحب  بعقيدة  قالها 
اإخراجها  عن  العامل  �سيادو  يعجز  حكايات  هناك  باأن  اأقنعه  كيف  الكتب،  دفوف 
التهامها  متعة  لالآخرين  مينح  زجاجي،  حو�ض  يف  وحب�سها  الأعماق،  من  كاملة 

بعيونهم من البداية اإىل النهاية، وه�سمها يف عقولهم حتى ل يبقى منها �سيء..

األي�ض هذا ِفعاًل �سادًيا؟!





كيف اأ�سرح له اأن هنالك حكايات لها نهايات �سعيدة اأو حزينة فح�سب، اأو حتى 
نهايات معقدة ترتك للقارئ حرية تاأويلها كيفما �ساء.. وهناك حكايات خالدة تبداأ 

ول تنتهي؟
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�سهق امل�سعد باحلياة يف متام ال�ساد�سة، حترك اإىل الأ�سفل ببطء من يخ�سى 
اأن ُت�سلب منه احلياة التي ا�ستعادها للتو. توقف عند بهو البناية، انفتح الباب، اأول 
ما وقعت عليه اأنظارنا كان البواب امل�سطرب، ما اإن خرجُت من امل�سعد حتى تنهد 

قائاًل:

حمًدا هلل على �سالمتكما، واهلل مل يغم�ض يل جفن طوال الليل خمافة اأن 	 
يحدث خطاأ غري مق�سود.

غري  �سكرين  يده،  يف  د�س�سته  ثم  به،  وعدته  الذي  املال  حقيبتي  من  اأخرجُت 
مكرتث لنظرات الرجل الغا�سب الذي اأمطره بالتهديد والوعيد، بل جتراأ على اأن 

يقول له ب�سماجة:

يا اأ�ستاذ العطل مل يكن مفتعاًل كما تدعي.	 

يا �سالم، اأمل ت�سمع ندائي عليك مراًرا بعد اأن تعطل امل�سعد؟.	 

ب�سماجة اأ�سد، واأ�سنان لونتها الرنجيلة اأجابه:

يكفينا 	  ما  اإل  منها  يبق  مل  فال�سحة  �سعيف،  �سمعي  اأ�ستاذ،  يا  اأ�سمع  مل 
بالكاد حتى باب املقربة.

�سعل بقوة مدلاًل على اعتالل �سحته، ثم غادر اإىل حيث مقعده اأمام البوابة، 
والتقم فمه نرجيلته الأثرية، التفت الرجل نحوي يف حماولة اأخرية لأن ينزل عليَّ 

عقاًبا اأ�ستحقه:





واأنِت.. األ تخافني اأن اأخرب مالك البناية بفعلتِك؟	 

وملاذا اأخاف؟	 

�ساقت عيناه، ثم اأردف:

لأنِك اإحدى �سكان البناية، تذكرُت اأنِك جئت اإىل مكتبي مرة وحيدة ُتطالبني 	 
فيها ب�سبب رف�ض الرواية، يومها اأخربتني اأنِك تقطنني يف البناية نف�سها.

قالها ثم �سكت، ل اأظنه فهم، مل ي�ستطع اأن يربط اخليوط بع�سها ببع�ٍض حتى 
الآن، قال فجاأة وكاأنه يتحدث اإىل نف�سه:

ملاذا مل تكتبي ا�سمك على امللف؟	 

�ساأل غري منتظر للجواب مني، بل من عقله الذي اأخذ يعمل بطاقته الق�سوى، 
اآخر.. ثم �ساأل مرة  ال�سابحتني يف عامل  هكذا بدا يل من تقطيبة جبينه، وعينيه 

اأخرى لكن هذه املرة كان ينتظر مني اجلواب:

قلِت اأنني اأحد �سخ�سيات الرواية، فهل كنِت تكذبني؟	 

مل اأكذب.	 

ت �ساعة املغادرة، تركته من خلفي يتو�سط البهو مفكًرا كتمثال حجري. دقَّ

عنها  حكى  التي  ال�سم�ض  مثل  احلكاية  خيوط  جمع  يحاول  اخليال  بعني  اأراه 
ال�سيخ يف الرواية، ياأخذ بيمينه خيًطا كان وا�سًحا له منذ البداية.. »اأبو الرجال«.. 

األي�ض هذا لقب �ساحب البناية؟!

يعقده بخيط اآخر اأهديته اإياه بنف�سي، مكتبه بالطابق ال�ساد�ض، ال�سقة نف�سها 
ولأكرث  زواجهما،  اأيام  اأوىل  منذ  لهما  �سكًنا  كانت  والتي  والديه،  عن  ورثها  التي 
من ثماين وثالثني عاًما! ثم يبحر به التفكري اأكرث، ويت�ساءل.. اأمل يتوقف امل�سعد 





الرواية عند زوجني  اأنظار بطلي  ال�ساد�ض، وتتوقف  الرواية عند الطابق  يف بداية 
حديثي عهد بالزواج، ينتظران طفاًل ي�سع اأوىل لبنات اأ�سرتهما ال�سغرية.. الطفل 

الذي كان ال�سبب وهو ل يزال جنيًنا يف رحم الغيب يف اأن تبداأ ف�سول احلكاية!

555

ا، توجهُت راأ�ًسا �سوب غرفة  اأغلقُت باب البيت من خلفي، و�سعُت احلقيبة اأر�سً
عطر  فوقه  زاحمني  وحدي،  اأكن  مل  الف�سيح،  الفرا�ض  احت�سنني  الكبرية،  النوم 

وذكرى، اأف�سحت لهما مكاًنا كبرًيا، وجل�سُت اأنا على حافة الفرا�ض.

اأتيُت باأوراق �سماء و�سعتها اأمامي، وعلى اليمني كتاب »األف ليلة وليلة« قدمي 
منذ  و�سلتني  ر�سالة  على  املفتوح  اخللوي  هاتفي  الي�سار  وعلى  �سفحاته،  مهرتئة 

قليل، حتتوي على كلمتني فح�سب، »اأنتظر النهاية«!

رحلة عجيبة خا�سها بطال الرواية يف عام األفني و�ستة ع�سر، كيف اأنهيها؟ ل 
واحدة  ف�ساأمنحه  نهاية  الدار  مدير  اأراد  اإذا  نف�سه..  التاريخ  يف  اأنهيها  اأن  ميكن 
لكنها �ستبعد ثمانية وثالثني عاًما منذ اأن عاد بطال احلكاية اإىل كفر ال�سيخ مرة 

اأخرى.

اأم�سكُت بالقلم، وحاولُت منحه ما يريد.
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نهاية البداية
و

بداية النهاية

ثمانية وثالثون عاًما مُتر، ل يحب تذكر مرور الزمن �سوى الأ�سجار فح�سب، 
فال�سيخوخة م�سدر فخرها، اأما النا�ض فيف�سلون اأن ين�سوا، يعي�سون ال�سنني وكاأنها 

مل تاأت، ولن مُتر.

ينكرون  فاإنهم  اأماراتها،  وبدواخلهم  اآثارها،  وجوههم  فوق  تطبع  اأنها  رغم 
مرورها باأر�سهم ك�سواأة يجب �سرتها.. ال�سيخوخة زائر غري مرغوب فيه، اإذا حلَّ 
لها  فتحت  »حواء«  لكن  ال�سيخوخة،  هدايا  يحب  اأحد  ل  بهداياه،  الهتمام  ل  ت�سوَّ
ذراعيها، وا�ستقبلتها بالرتحاب، مل تخ�ض منها، مل توارها كبقعة يف رداء، اأجل�ستها 
ال�سيافة،  واجب  لها  مت  قدَّ القمر،  وجه  ت�ستقبل  نافذة  قرب  الأثري  مقعدها  فوق 

فكانت حليمة عليها، ودودة اإليها.

ل يح�سن ا�ستقبال ال�سيخوخة �سوى امرئ ذاق احلياة حتى ارتوى، ول يخ�ساها 
علَّهم  اأطول  اأعمار  يف  يرغبون  يحبوها..  ومل  احلياة  حتبهم  مل  بائ�سني  �سوى 

يح�سدون ثمرة بذور مل يزرعوها قط!





اأف�سحت »حواء« لل�سيخوخة مكاًنا يف فرا�ض املر�ض، وتركتها مت�ض بيد الوهن 
جبينها فين�سح بالعرق، مل تهتم، ومل تغتم؛ فيد اأخرى بجوارها كانت مت�سح عن 
جبينها حبات العرق، يد حانية كاأفئدة الطري، عذبة كماء النيل، قادرة على خلق 
فرا�سات تخفق يف �سماء �سدرها، يد رافقتها منذ ولدتها داخل امل�سعد، ولثماين 

وثالثني عاًما بعدها.

والأفكار،  واملتاع،  الزاد  يف  النا�ض  يت�سارك  عليها،  ت�سد  »يون�ض«  بيد  اأم�سكت 
فيها  يت�سارك  التي  الكون  بدء  منذ  الأوىل  املرة  تلك هي  كانت  الذكريات،  وبع�ض 
ق�سمتها  راأ�سيهما،  تظلل  كانت  �سحابة  من  قطرة  هبطت  واحدة!  دمعة  �سخ�سان 
ن�سف  كل  �سار  منهما،  واحد  �سفاه  فوق  ا�ستكان  ن�سف  كل  ن�سفني،  اإىل  الرياح 
بغرف  تدفاأ  والوريد،  ال�سريان  �سكن  الدماء،  جمرى  دخل  اجل�سد،  يف  مرحتاًل 
ر الرم�ض  القلب من برد ال�ستاء، واحتمى بتالفيف العقل من تقلبات اخلريف، وت�سوَّ
واجلفن لينعم باألوان الربيع، وعندما جاء ال�سيف �سقط الن�سف من �سرفات العني 
واختلط بن�سفه الآخر فاأم�ست قطرة واحدة، دمعة واحدة ت�سارك فيها حبيبان.. 

�سقطت فوق كفيهما املتعانقني.

يف تلك اللحظة تذكرت »حواء« حلمها القدمي، رجل يحت�سن كفيها يف �سكرات 
باأ�سره، ول يخجل من كونه  املوت، يلقنها ال�سهادتني، يبكيها بكاء من فقد العامل 
ل  ذكرى  تفا�سيل  م�سامعها  على  ويعيد  الذكريات،  عر�ض  فوق  يرتبَّع  يبكي،  رجل 
ُتن�سى، و�سحكة ل تبلى، ي�سد على يديها وقت الأمل، ي�سرق من �سفتيه ب�سمة اأخرية 

ويهديها لعينيها.

مل ياأت املوت بال�سجيج وال�سخب، مار�ض مهمته الأزلية بهدوء وكاأنه يخطف 
�سقف  هدمت  »يون�ض«،  موازين  قلبت  الن�سمة  هذه  لكن  واحدة،  ن�سمة  الرياح  من 
عامله، وزلزلت الأر�ض اأ�سفل قدميه، مل ي�سمح لأحد من اأولدهما الثالثة واأحفادهما 





ال�سبعة بنزع ج�سدها من اأح�سانه حتى مطلع الفجر، تركوه يبكيها وي�ستكي حزنه 
عليها.. اإليها، يحكي لها عن اأمل فقدها، وحريته فيما يفعل من بعدها، فكانت له 

الداء والدواء يف الوقت ذاته.

واأمه..  اأبيه  البحرية، ودفنها بجوار قرب  البيت ال�سغري قرب  ماتت هناك يف 
وجده.

                                                        املوؤلفة

�ُسفرة يون�ض �سلطان اأبو الرجال
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تركُت القلم ومل يرتكني، اأعرُف اأنه هناك عند ال�سطر الأخري يكتب املزيد، ولن 
يتوقف اأبًدا عن الكتابة.

مر  »حواء«، عام  اأمي  اأنفا�ض  اآخر  احت�سنت  التي  الكبرية  الغرفة  خرجت من 
ول تزال اجلدران تتذكر حلظاتها الأخرية وكاأنها الأم�ض، يومها كنُت اأ�ستند اإليها 
ج�سدها  اإىل  الباكية  املنحنية  الروؤو�ض  بني  من  اأتطلع  الغرفة،  نهاية  يف  اأقف  واأنا 
اأخذُت  جبينها،  قبلُت  لأعانقهما،  قدميها  عند  �سقطُت  الأخرية،  للمرة  ال�ساكن 
بكفها وم�سحت به على وجهي كما فعل اأخي الأكرب.. توقف الدمع يف م�سراه وكاأنه 
ل يعرف وجهته، ترك العني وهطل على القلب يحرقه، �ساق البيت ال�سغري باأخوّي 
ق�سى  للدفن،  ا�ستعداًدا  للمبيت  ال�سيخ«  »كفر  اإىل  فارحتال  واأولدهما  وزوجتيهما 
اأبي الليلة يف غرفة اأمي يرف�ض ترك ج�سدها للرحيل، وكنُت اأنا وحدي يف الغرفة 

املجاورة، والتي كانت لأبي وهو بعُد طفل �سغري.

كما  فيها احلكاية  واأدون  وباأوراق خالية،  لها،  كان  بقلم  اأم�سك  نف�سي  وجدُت 
روتها علينا مراًرا وتكراًرا، حكاية تبداأ ول تنتهي.

اأنهيها. كيف  اأعرف  اأكن  مل  الأخري،  الف�سل  كتابة  عن  عجزُت   لكنني 
قلبي ي�سرخ الآن ين�سد ال�سلوى، ذهبُت اأبحث عنها يف اأح�سان اأبي، حتًما اإنه يجل�ض 
الآن قرب البحرية، فوق �سخرة كانت اأريكتهما املف�سلة ل�سنني طويلة، كانا يهربان 
رحيمة،  عليهما  ال�سخرة  كانت  دوًما  اإليها،  ويلتجئان  احلياة  اأعباء  من  حني  كل 

ت�ستقبلهما كل مرة بالرتحاب، وت�سدو لهما طيور النور�ض اأحلان احلنني.





اأمي يوًما،  لثماين وثالثني عاًما كانا ين�سجان ف�سول ق�ستهما، كما قالت يل 
الأ�سابع، يكتبانها �سطًرا ب�سطر..  اأ�سطورة خا�سة، فريدة كب�سمات  لكل حبيبني 
ق�سًرا،  �سها  يتلبَّ غريه،  اأ�ساطري  اأطالل  على  يعي�ض  التقليد،  يختار  البع�ض  بينما 

فيم�سي عمره ومل يذق للُحب احلقيقي طعًما.

بر�سيد  يت�سلَّحان يف مواجهتها  كانا  لكنهما  ال�ستاءات،  مل تخل حكايتهما من 
بل  يبداأ باحلب،  ل  الناجح  الزواج  اأن  تقول  اأمي  كانت  ال�سيف،  كبري من ف�سول 

ينتهي به.

ا�ستقُت اإىل اأبي بعد اأ�سبوع غياب اأم�سيته يف زيارة املكان الذي بداأ عنده كل 
فوق  اأم�سينا  املرات،  ع�سرات  ال�سغرية  اأ�سرتي  برفقة  هناك  اإىل  ذهبُت  �سيء.. 
الق�سة من جديد،  م�سامعي  على  اأبي  فيه  اأعاد  الزمن،  وقًتا خارج  هي�سا  جزيرة 
لع�سرات املرات اأ�سار اإىل �سجرة ال�سف�ساف الكبرية الراكعة �سوب النيل ببهجة 
يومها  »عبدون«،  العم  اأبي  ب�سديق  التقيُت  غياب..  بعد  عزيًزا  �سديًقا  لقى  من 
اأدركُت اأن لي�ض كل اأ�سمر نوبي! قال يل العم »عبدون« اأنني اأخذُت من جدي الكبري 
جراأته، ومن اأبي قوته، ومن اأمي عنادها.. اأخربين اأن »�ُسفرة« ا�سم نوبي، وقد كنت 
اأعرف ذلك من اأمي واأبي، لكنه قال اأن اأ�سله »ُزهرة«، ثم حرفته اللغة النوبية اإىل 

»�ُسفرة«.. اأما زوجته »داريا« فدائًما ُت�سيَّعني بب�سا�سة قائلة:

	 »اإر دوجلي«.

وعندما �ساألتها عن معناها قالت:

	 »اأنِت احلب«.. فاحُلب ل ينبت اإل ُحًبا.

فاأحببُت وقع كلماتها.
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يزعج  اأن  يخ�سى  وكاأنه  يتحرك  ل  ال�سخرة،  فوق  هناك  جال�ًسا  اأبي  راأيُت 
بحريته املقد�سة الناع�سة يف وقت القيلولة، منذ خطف املوت اأمي اأطال املكوث اأمام 
البحرية ويف يديه م�سحفه ال�سغري، مل يعد يذهب اإىل كفر ال�سيخ ملتابعة اأعماله، 
البحرية عن  اأنه يبحث يف  اأظن  اأخوّي، كثرًيا ما كنُت  تركها كاملة حتت ت�سرف 

طيف اأمي، لعله مير من اأمامه ذات �سباح.

اقرتبُت من ال�سخرة، كان منحنًيا وكاأنه يبحث عن �سيء مفقود.. اقرتبُت منه 
�سيًئا،  اأجد  مل  نظراته،  مو�سع  اإىل  اأوًل،  الرمال  اإىل  نظرُت  فاأكرث..  واأكرث  اأكرث، 
رفعت عيني ببطء اإىل وجهه، عيناه مفتوحتان لكنهما ل تريان عاملنا هذا، هززته 
بفزع فمال اإىل اأحد جانبيه ل حول له ول قوة، وب�سمة رائقة مثبتة فوق ثغره، وكاأنه 
عرث اأخرًيا على هذا ال�سيء املفقود، خرج من حوت الدنيا وظلماتها اإىل حياة اأبدية 
ُغِزلت بخيوٍط من نور، �سددُت على كفه، واأطلق قلبي �سيحة اأمل �سديدة.. ركعت 
عند قدميه هناك عند �ساطئ البحرية، اأتذكر كلماته التي �سمعته يهم�ض بها لأمي 

عندما قالت له اأنها ت�سعر بُقرب النهاية:

ث من جينات الآباء اإىل الأبناء مثل 	  الأج�ساد تبلى واحُلب ل ميوت، بل ُيَورَّ
طول القامة ولون ال�سعر..

احُلب حكاية ل نهاية لها.....

5 تمت بحمد الله5





 �سكر خا�ض اإىل ابن النوبة

ارة  الأ�ستاذ/ اأمني �ُسليمان َكبَّ

لإمدادي ببع�ض الكلمات النوبية التي اأ�سفت على الرواية 
ا. عبًقا خا�سً


