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 امتناني اإلى القلب الحنون الذي لم يغادرني
برغم رحيله..

من علياء �سرفته ال�سماوية يهطل و�ساًل، ُي�سقي حنيني،

يهم�س موا�سياً: الموت ال يعني الغياب..

لوالدي الحبيب، كل الحب والعرفان.
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والوالدة  النس�اء  جناح  اس�تقبال  مكتب  قبالة  الواقعة  الفس�حة  في 
الع�ام، حي�ث نصب�ت طاولة مس�تطيلة صفت عليها  بمستش�فى الصح�ة 
إذا  الطبي  الطاقم  أفراد  يس�تخدمها  المحمولة  الحواس�يب  من  مجموعة 
م�ا عرج�وا عل�ى مريض�ات الجن�اح، وحي�ث تتواجد قرابة الخمس�ة أو 
نتجاذب  متقابلتين  وأس�رار  أنا  جلس�ت  بالطاولة،  تحيط  كراس�ي  س�تة 
نهاية  عن  يفصلنا  الذي  الوقت  باقي  لقتل  محاولة  في  الحديث  أطراف 
ال�دوام. كان الوق�ت بطيئ�ًا ج�دًا، خاص�ة واليوم هو األربعاء بداية عطلة 
من  نس�خة  الجناح  في  التمريض  رئيس�ة  أنجيال  ناولت  األس�بوع..  آخر 
يحضر  لم  إذ  غرفهن  في  زلن  ال  الالتي  المغادرات  المريضات  أس�ماء 
بقيت  بينما  لعملها  وانصرفت  شكرتني،  المستشفى.  من  إلخراجهن  أحد 
بعد  يدها  في  اس�تمارة  آخر  تعبئ  وهي  األحاديث،  بعض  نجتر  وأس�رار 
أس�رار  تعمل  الوالدة.  جناح  غرف  نظافة  على  اإلش�راف  من  انتهت  أن 
فيه كاتب�ة، جمعني وإياها  ال�ذي أعمل  الجن�اح  مش�رفة نظاف�ة ف�ي ذات 
معًا  عملنا  أن  بعد  ثم  جيرتنا،  وقت  فيها  تشاركنا  وذكريات  بكامله  عمر 

المستشفى. ذات  في 
كثيرة عادية، وأخذت  أشياء  ثرثرت في  أن  بعد  قلياًل  صمتت أسرار 
محاولة  مهمًا،  ش�يئًا  س�تقول  بأنها  باإليحاء  تهم  عندما  كعادتها  تتأملني 

أردفت: ثم  ستقوله،  لما  أكثر  لجذبي  منها 
البندري! مع  للتواصل  هدى  عادت  سنين  انقطاع  بعد  تصوري.. 

الصديقات ألختي هدى  أقرب  كانت  الكبرى  أسرار  البندري أخت 
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مجاورين  الشميسي  حي  في  نقطن  كنا  عندما  المبكر،  شبابهما  فترة  في 
براعم رقيق�ة لحكايات ملونة  أزه�رت  لمن�زل أس�رار وأس�رتها.. هن�اك 
في  المتالصقة  المنازل  جدران  خلف  وهدى  البندري  من  كاًل  رس�متها 
الحكايات  العتي�ق.. كنت ش�اهدة على بع�ض مالمح تلك  الح�ي  ذل�ك 
التالية  األحداث  خالل  من  لي  فس�يق  منها  اآلخر  البعض  أما  الس�اخنة، 
واألش�خاص اآلخ�رون اللذي�ن كان�وا يحيط�ون بهما.. أذكر هدى وهي 
خان،  محمد  الباكستاني  الخياط  محل  حيث  إلى  وتأخذني  بيدي  تمسك 
وأكاد أراه�ا ماثل�ة أم�ام أعي�ن ذاكرت�ي تخ�رج قطعة قماش ملونة يغلب 
البرتقالي، تتناثر منها قصاصات زري رقيقة تتساقط متراقصة  عليها اللون 
أمرر  الخياط.  محل  داخل  عن  يفصلنا  الذي  الرف  وعلى  األرض  على 
من  أتأكد  كي  وأتلفت  القصاصات  تلك  أمسح  اللوح  على  الصغير  كفي 
وأبقى  القطني  فس�تاني  أطراف  على  بكفي  أمس�ح  ُثم  يراني  أحدًا  ال  أن 
أشعة  انعكاس  جراء  ويلمع  ثوبي  بسطح  يلتصق  وهو  الزري  في  أحدق 
الشمس عليه.. ثم يتساقط بعدها تباعًا إذا ما تحركت، يتراقص بين أنامل 
جاذبيتها  مقاومة  عن  عاجزًا  األرض  على  ليستقر  الخفيفة  الهواء  نسمات 
من  المزيد  جمع  وأعاود  البريق،  ذلك  لجمال  مغتبطة  أتبس�م  الطبيعية. 
ثوبي  على  المسح  أكرر  وأنا  هدى  تلمحني  اللمعة..  البهي  السحر  ذلك 

قائلة: فتنهرني 
آمنة«. يا  ثوبك  بتوسخين  »يووه 

بعدها  أتوقف  لتطبع علي�ه قرصة خفيفة  الصغي�ر  وتمس�ك ذراع�ي 
إلى  البكر  مخيلتي  في  متراقصًا  الزري  بريق  يبقى  بينما  أفعله  كنت  عما 
األب�د، ال تمح�وه األي�ام بمروره�ا. يصلن�ي من البعيد صوت ضحكات 
الكيس  في  الش�بان  أحد  وضعها  رس�الة  تفتحان  وهما  والبندري  هدى 
تشرح  خان  محمد  تحادث  وهي  األرض  على  عمدًا  هدى  تركته  الذي 



9

اليوم  ذلك  في  لزجة  كانت  يدها  لها.  سيصنعه  الذي  الفستان  موديل  له 
وه�ي تمس�ك بي�دي ف�ي طريق الع�ودة إلى البيت.. كانت متوترة بعض 
محاولة  معي،  مناقش�تها  تعتد  لم  ش�تى  أمور  في  إلّي  وتتحدث  الش�يء 
انتباه�ي عم�ا يحدث، كس�ؤالها لي وقتها: وش رأيك في  منه�ا لص�رف 

حلو؟ الجديد..  ثوبي 
الي�وم: م�رة حلو يبرق مث�ل لمبات العرس.  بعفوي�ة أجبته�ا ذل�ك 
انتباهي: س�أحضر لك  ل�ي كيل�ة تش�تيت  تزي�د  أجاب�ت بحم�اس وه�ي 
جدًا  فرحت  للعبتك.  ثوبًا  منها  لتصنعي  المتبقي  القماش  من  قصاصات 
كانت  هدى  أن  بسنين  بعدها  لي  وبدا  بعد،  فيما  به  تِف  لم  الذي  بوعدها 
البالستيكي،  كيسها  في  المسقطة  الرسالة  أمر  عن  ذاك  بحديثها  ُتشغلني 

أكثر. ال 
المدرس�ة  في  معًا،  أوقاتهما  معظم  تقضيان  والبندري  هدى  كانت 
بيتها وتتحادثان  في  منهما  كاًل  تبقى  أحيانًا  المنزل مساء..  في  ثم  صباحًا، 
مع�ًا وجه�ًا لوج�ه ال يفصلهم�ا إال ج�دار الس�طح القصير، حيث تضطر 
الجدار،  البن�دري العت�الء صن�دوق صفيح يرفعها قلياًل لمس�توى طول 
لوجه.  االثنتان وجهًا  فتلتقي  قدميها  أطراف أصابع  بينما تقف هدى على 
كانت المنازل متالصقة في ذلك الحي العتيق، وكذلك بدت لي األرواح 
أكثر قربًا وقتها، على غير ما هي عليه اآلن، إذ الجميع منشغلون بشئونهم 
بدورنا  نقضي  االبتدائية،  المرحلة  بداية  في  وأس�رار  أنا  كنت  الخاصة. 
معظ�م أوقاتن�ا مع�ًا.. أس�رار كان�ت األكثر تواج�دًا في بيتنا من تواجدي 
ومعظم  الصباحات  في  الداللة  (دواجة(  خالة  أمها  تذهب  حيث  عندهم، 
األمسيات تدور ببقشتها على المنازل المجاورة تبيع محتويات البقشة من 
ومكانس  قطنية  وأغطية  صالة  وسجاجيد  التفصيل  جاهزة  وثياب  أقمشة 
الخشبية  بعرائسنا  نلعب  البيت  في  معي  أسرار  تبقى  بينما  وغيرها..  قش 
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نعدها من عودين  كنا  التي  الجميلة  العرائس  تلك  بأنفسنا..  التي صنعناها 
خشبيين أحدهما أطول من اآلخر، نجعلهما في وضع متقاطع كالصليب 
القصير،  العود  هما  يداها  بينما  الطويل  العود  هو  العروسة  جذع  فيكون 
ونلص�ق بأعل�ى الع�ود الطوي�ل - أعلى الذراعين تحديدًا - صور وجوه 
من  أو  الصابون  لقطع  الورقية  األغلفة  من  نجمعها  كنا  عامة  لشخصيات 
أو  رجل  إما  لدينا  فيكون  حوزتنا  في  تقع  التي  القديمة  المجالت  بعض 
بّراقة،  جميلة  ثياب  نلبس�هم  قلياًل.  أصغر  قاماتهم  أطفال  حتى  أو  امرأة 
قماش  بقطعة  البالغات  اإلناث  رؤوس  ونلف  وعمره،  جنسه  حسب  كاًل 
تعتلي  بينما  ذلك،  لبس  يلزمهن  ال  الالتي  الصغيرات  عن  تميزها  سوداء، 
هام�ات الذك�ور، قطع�ًا قطني�ة حم�راء أو بيضاء اللون كما أعتاد الرجال 
منزالً  ليكون  فارغ  صندوق  أي  في  اللعب  نضع  يلبسون.  أن  بالدي  في 
له�ا، بينم�ا نصن�ع أس�ّرتها وأث�اث منازله�ا في الغالب م�ن علب عيدان 
الثق�اب الخالي�ة أو كراتي�ن الحل�وى المفرغ�ة ونغطيه�ا بقطع األقمش�ة 
لديه�م من قصاصات  تبقى  الخياطي�ن مما  الت�ي نجمعه�ا م�ن مح�الت 
زائ�دة.. كان�ت تل�ك العرائ�س الخش�بية على بس�اطتها تدخل إلى قلبي 
خالل  من  بعد،  فيما  عليها  حصلت  أخرى  بهجة  أي  تس�اويها  ال  بهجة 
لمحت  عندما  كترضية  الحقًا  أمي  لي  ابتاعتها  التي  البالستيكية  العرائس 
إلى  أسرتينا  من  كل  انتقال  بسبب  افتراقنا  بعد  أسرار  مع  للعب  افتقادي 
اللعبة  صارت  أن  ما  مسبوقة  غير  دهشة  أصابتني  يومها  الجديد..  نزلها 
ش�ديدين..  وإعجاب  تعجب  في  أقّلبها  ورحت  كفي،  بين  البالس�تيكية 
وأنف  عينان  البارزة..  بمالمحه  الخاص  وجهها  ولها  جدًا،  جميلة  كانت 
وكأنما  أعالهما  في  تش�ع  كانت  الخدين  حمرة  حتى  دقيقتان،  وش�فتان 
بتضفيره  انشغلت  جميل  بني  شعر  كساها  بينما  حقيقة،  فيهما  الدم  يجري 
امتنعت عن تغطيته بغطاء  أن�ي  نه�ارًا بطوله، حتى  وإع�ادة ف�ك ضفائ�ره 
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الرأس األسود القطني خشية أن يغيب عن ناظري ذلك الجمال الحريري 
الجميلة  اللعبة  فائدة  فما  طوياًل،  تدم  لم  الدهشة  تلك  أن  غير  األخاذ.. 
الخشبية  لعبي  بصندوق  ألقيت  قد  كنت  فيها..  يشاركني  من  أجد  لم  إذا 
راكضة  عدت  ولكني  الجديدة،  اللعبة  أمي  لي  ابتاعت  أن  ما  الخارج  في 
القديم  ألقي�ت ب�ه، أبح�ث عنه آملة أن أجد جزءًا من فرحي  إل�ى حي�ث 
طفلة  كانت  ربما  تالشى،  قد  كان  عليه،  أعثر  لم  لكني  يسكنه..  يزال  ال 

الموعودة.. بهجتها  ثياب  به  تحيك  أخرى 
نفح�ة ه�واء معط�رة هب�ت عل�ّي من تلك الذك�رى القديمة تحمل 
معه�ا رائح�ة أزه�ار الريح�ان التي كانت أمي تزرعها في المرّبع الصغير 
مساحات  وال  حديقة  ال  حيث  القديم،  الصغير  منزلنا  مقدمة  في  المقام 
المكونة من مس�احة  المتواضعة  البقعة  المن�زل ع�دا تل�ك  خارجي�ة ف�ي 
مت�ر ونص�ف ف�ي متري�ن تقريب�ًا، تملؤها أمي بزهور الريحان وبقليل من 
البقدون�س والنعن�اع والجرجي�ر، تس�تظل تل�ك المجموعة بظل ش�جرة 
من  وبعضًا  تلك،  أمي  مزروعات  لحفظ  يكفي  بما  وارفة  طويلة،  س�در 
وعلبة  الخش�بية،  عرائس�ي  صندوق  تحوي  ظلها  أس�فل  تناثرت  ذكريات 
ثقب  غطائها  يتوس�ط  الغلق  ومحكمة  مفرغة  الش�كل  اس�طوانية  معدنية 
أثناء  وأسرار  أنا  نتبادلها  التي  الخرز  حبات  بمرور  يسمح  بالكاد  صغير 
لعبن�ا لعب�ة (الدب�ق(، وخل�ف الس�ور األمامي الوحي�د الواقع في مقدمة 
بالبيوت  الباقي�ة ملتصقة  الثالث  المن�زل الش�عبي، حي�ث الجهات  ذل�ك 
الكبرى وس�لطان  نقي�م نح�ن األربع�ة.. أمي وهدى أختي  األخرى،كن�ا 
أتت  التي  آمنة  وأنا  سنوات..  التسع  بقرابة  ويكبرني  بسنة  يصغرها  الذي 
ليزرعني  عدة،  سنين  دام  انفصال  بعد  ألبي  أمي  عودة  نتيجة  بالمصادفة 

اآلخرة. إلى  قليلة  بسنوات  بعدها  ويرحل  الحياة  رحم  في 
أروع،  واأللعاب  أجمل،  األش�ياء  كانت  الشميس�ي  بيت  في  هناك 
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إشراقًا  أكثر  الملونة  وهدى  نصاعة،  أكثر  وبراءتي  أصدق،  والضحكات 
(عطني  بأغنيته  يشدو  وهو  الدافئة  مداح  طالل  أنغام  على  هناك  وفرحًا.. 
الحب  شباك  في  لتقع  هدى  دلفت  حياتي(  عطني  المحبة..  المحبة..كل 
بتآم�ر صامت.. هناك أيضًا كان آخر  ُقب�ر ذل�ك الحب  الحال�م.. وهن�اك 
أكثر مما كان. باسمة  تبقى  أن  لها  القدر  لها  يشأ  لم  التي  المبكرة  طفولتي 
غادرن�ا ح�ي الشميس�ي بع�د ق�رار هدم تلك البيوت بس�بب إعادة 
منزل  مّكننا من شراء  بالكاد  الذي  المال  ببعض  الشوارع، خرجنا  تخطيط 
عليش�ة  يتوس�ط  الذي  الحي  الرياض،  وس�ط  الفاخرية،  حي  في  صغير 
والناصري�ة والمرب�ع.. من�زل ل�م يكتمل بناءه بعد، مكّون من دور واحد 
المال  بأن  فقط، وغرفة وحمام في السطح. قال أخي سلطان ألمي حينها 
ال يكفي لشراء منزل بدورين، وصدقته هي دون أدنى شك.. فانتقلنا إلى 
الش�فاء،  بحي  كبيرة  فيال  إلى  أس�رار  أس�رة  انتقلت  بينما  الجديد،  البيت 
جنوب الرياض، وشيئًا فشيئًا تالشت العالقات بين أسرتينا إال من بعض 
زي�ارات متباع�دة وموس�مية كان�ت تقوم به�ا خالة دواجة لمنزلنا بحكم 
فبرغم  أبدًا،  تفارقها  ال  التي  بقش�تها  من  البيع  نية  دون  الس�ابقة،  الجيرة 
الش�فاء  لفيال حي  وانتقالهم  الخالة دواجة  المادية ألس�رة  الحال  تحّس�ن 
الجدي�دة إال أنه�ا ل�م تتوق�ف ع�ن مزاولة مهنتها كبائعة متجولة، وكأنما 
أحيانًا  يحدث  أبدًا.  تغييره  أو  عنه  التخلي  يمكنها  ال  هويتها  من  جزء  هي 
حتى،  بقشتها  تفتح  أن  دون  طويلة  ساعات  والدتي  مع  وتبقى  تزورنا  أن 
للزيارة.  سببًا  يكن  لم  وكأنه  فيبدو  البيع  أما  فقط،  معها  لوجودها  ترتاح 
دائمًا  أتسلل  المتنقل،  الصغير  بسوقها  منبهرة  قريب  وقت  حتى  بقيت  أنا 
ما  تنتابني  كانت  التي  الماضي  دهشة  من  جزء  ابتياع  ُبغية  بقشتها  وأفتح 

تلك. السحرية  بضاعتها  دواجة  خالة  لنا  تصف  أن 
الجناح عل�ى األغلب  تنبه�ت م�ن ذكريات�ي وق�د غ�ادرت أس�رار 
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انصرف�ت للمن�زل بع�د نهاي�ة الدوام، بينما توجهت أنجيال لغرفة إحدى 
المرك�زة لالطمئنان على حالة  العناية  المريض�ات. عرج�ُت عل�ى قس�م 
منها  غضب  وكلّي  والدتي،  من  وإلحاح  طلب  على  بناء  س�لطان،  أخي 

بأخي. فيه  المبالغ  واهتمامها  عنايتها  ومن 
حضور  أنتظر  جلست  المركزة  للعناية  المقابلة  االستراحة  غرفة  في 
س�لطان..  حال  عن  س�ألت  أن  بعد  المنزل  إلى  ليقلني  (رفيق(  الس�ائق 
ال�ذي يمّيزني عن كل هؤالء  أتأم�ل ف�ي مفارق�ات الحي�اة.. ما  ورح�ت 
البيض�اء؟ أجس�اد نصف حّي�ة، وأخرى ميتة مع  الممددي�ن ف�ي األس�ّرة 
روحي  جليًا!  فرقًا  أرى  ال  ترى؟  يا  عنهم  يفرقني  الذي  ما  التنفيذ..  وقف 
وُأخر  س�نين،  من  ضاعت  آمال  خلف  تلهث  لجس�دي،  المفارقة  دائمة 

القدوم.. تستحثها  تطاردها 
ميتة دون أن أدري، إذ ال تستطيع روحي االستقرار في بدني لدقائق 
جس�دي  أطراف  من  تنس�اب  عني،  رغمًا  روحي  مني  تفر  منهكة،  ِعّدة، 
دون أن أدري، ُمحّلق�ة خل�ف هاج�س بعي�د، فم�ا أن ُأفي�ق على غيابها، 
حت�ى ُأجاه�د الس�تعادتها م�رة أخ�رى، وما أن أفعل حتى تتخطفها مني 
جس�دي.. مفارقة  ُأالحقها،  أدري  أن  دون  فأروح  بعيدة،  أخرى  ذكرى 

مبعثرة  اللحظة..  رحم  في  الكامل  التواجد  على  القدرة  أملك  أعود  فال 
الذي  التواجد  التواجد.  حقيقة  تسلبني  لصوص  وكأنها  الفكر،  تتخطفني 
يعن�ي أن أك�ون هن�ا بكامل�ي، روح�ًا وجس�دًا، وليس مج�رد خيال مآتة 

فيه. حياة  ال  جسدًا  يرتدي 
وبينهم  بيني  فرق  ال  أمامي.  الممددين  المغيبين  أولئك  أحد  إذًا  أنا 
الخوف  أرض  في  نبتت  حكايتي  فقط.  والتنقل  الحركة  بإمكانية  س�وى 
مسيرتها  ُتكمل  هي  المجهول..وها  سوى  شيء  ال  حيث  بعيد،  زمان  منذ 
أرصد  المستشفى..  في  غرفته  أمام  هنا،  تكون..  أن  القدر  لها  شاء  كما 
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من  كٌم  معها  تضخ  نبضة  كل  الحياة.  رصيد  في  له  الُمتبقية  نبضاته  عدد 
ويعيش..  يش�فى  متس�اوية.ُربما  باحتماالت  وتقذفني  والتوجس..  القلق 
الثاني  االحتمال  ليحدث  وصليت  بل  تمنيت  وكم  فيموت!  يقضي  وربما 

سريعًا..
á á á
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عل�ى مقع�د جانب�ي قبع�ت مكّومة عل�ى ذاتي، ُأقّلب االحتماالت 
ونتائجه�ا.. هواج�س ش�تى تتطاي�ر كفراش�ات نور م�ا تلبث أن تحترق 
هل  يدري  ال  الذي  فكري  حيرًة،  المشتعل  فكري  سعير  المست  ما  إذا 
نيابة  بالمهمة  لتقوم  القدر  يد  ينتظر  أم  حياته،  وإنهاء  عليه  بالقضاء  ُيقدم 
اآلخر..  نصفها  عن  تبحث  منس�كبة  تباعًا  منّي  األس�ئلة  تتدحرج  عنه؟ 
األجوب�ة الت�ي ل�م تق�و عل�ى ب�ث روح األم�ل في حنايا نفس�ي القلقة. 
ما  التفكير:  بثياب  ُمتس�رباًل  المش�ّوش  ذهني  من  الحتمي  الس�ؤال  يفّر 
ال�ذي س�يحدث ل�و تس�حبت به�دوء وفصلت جه�از التنفس الصناعي 
انتظرت  لو  ماذا  بل  ال  أمنًا..  أكثر  لي  بدا  الذي  الس�ؤال  لُيلجمه  عنه؟ 
تتقاذفاني،  صغيرتان  جهنمان  قتله!  عناء  دون  مات  فربما  يومين  أو  يومًا 
الله،  كاًل منهم�ا تع�د باحت�راق أخ�ف.. جهن�م إقدام ال يعلم قعرها إال 
روحه  ينتزع  الله  لعل  قلياًل  انتظرت  لو  فيما  س�عيرًا  أقل  بدت  وُأخرى 

المسألة. في  أتورط  أن  دون 
تدري  ربما  أو  تدري  ال  وهي  غرفته  على  للمرور  علّي  أمي  ألحت 
- األم�ر س�يان ل�دي- بأن�ي أتمن�ى أن يعاجلن�ي أحد زمالئي بزف خبر 
ُتغيبه ألتحرر من وجوده  بعيدًا عنّي..  تأخذه  قدرية  نهاية  أنتظر  لي،  وفاته 
للمستشفى  دخوله  حادثة  بعد  وبالتحديد  األمس  منذ  دنياي..  نفس  في 
لم  الماضي  في  له.  الموت  تمني  على  نفس�ي  مع  ش�جاعة  أكثر  صرت 
صرت  حدث  ما  له  حدث  وبعدما  اآلن  ولكن  الحلم،  على  أجرؤ  أكن 
أمدني  ضعفه  لعل  باختفائه.  األقل  على  نفس�ي  محادثة  على  جرأة  أكثر 
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الله استجاب لصلواتي وأنه  بالقوة! كم صلّيت سرًا كي يرحل، ويبدو أن 
ليتها  أمي،  تنقذه  لم  لو  تتحقق..آه  أمنيتي  أرى  حتى  طويل  وقت  يبق  لم 
المس�اعدة  طالبة  اتصلت  لَِم  حينها..  في  يقضي  تركته  ليتها  تفعل..  لم 
ذل�ك الي�وم.. ب�ل لِ�م اس�تجبت أنا لطلبها وحضرت ألنقله للمستش�فى 
نزيف  للمستشفى،  وصل  وقت  الموت  وشك  على  كان  أعمل..  حيث 
وبعض  الكحول،  من  زائدة  جرعة  تعاطي  جراء  والمعدة،  الكبد  في  حاد 
بأنه أقلع  تناوله�ا.. كان قد قال ألمي  الت�ي دأب عل�ى  الم�واد المخ�درة 
عنه�ا، وه�ي بقل�ب أم آمل�ة صدقت�ه.. لكن�ه ل�م يفعل، فق�ط تحول إلى 
ما  على  هند  زوجته  عدا  الجميع..  عن  األمر  إخفاء  في  الحرص  زيادة 
يب�دو كان�ت تع�رف بتفاصيل�ه كله�ا.. هند الت�ي غادرتنا قبل أيام قليلة.. 
تحمل  بس�اطة  بكل  ورحلت  معه..  العيش  تس�تطيع  تعد  لم  بأنها  قالت 

الصغيرين.. ولديها  معها 
لهجرها  هل  أخي:  زوجة  هند  تذكر  بمجرد  ذهني  إلى  سؤال  قفز 
في  أفرط  انه  أم  فعاًل  االنتحار  ينوي  كان  وهل  له؟  حدث  بما  عالقة  له 
يفكر  كيف  يدري  أحد  ال  أدري..  ال  نفسه؟  قتل  نّية  دون  فقط  التعاطي 
وفاة  وبعد  األخيرة،  الس�نة  في  خاصة  الكالم،  قليل  صار  فقد  س�لطان، 
س�نوات..  س�بع  عمر  عن  المفاجئ  برحيلها  فجعتنا  التي  بس�مة  صغيرته 
لحقها  قد  لكأنه  حتى  حياة..  وأقل  قبل،  مما  عزلة  أكثر  صار  موتها  بعد 
اس�تكمال  ينتظر  الوجع  برزخ  في  عالقًا  يزال  ال  جس�ده  أن  غير  بالفعل 

الفاّرة.. الروح  بتلك  واللحاق  الرحلة 
قليل..  قبل  عملها  أنهت  قد  أنجيال.كانت  هواجس�ي  من  أيقظتني 
إلى  انصرافها  قبل  حاله  كيف  لترى  سلطان  غرفة  على  مرت  بأنها  قالت 
وصول  أنتظر  بأني  فأخبرتها  هنا،  أجلس  لِم  سألتني  السكنية..  وحدتها 
على  تضغط  وهي  وقالت  بجانبي  البيت..جلس�ت  إلى  ليقّلني  الس�ائق، 
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ي�دي برف�ق: عزيزتي..ل�م أج�د وق�ت للتح�دث إلي�ك بمفردن�ا.. لعلي 
اآلن؟ إليك  التحدث  أستطيع 

األقدار تخط لك خطًا جديدًا  أن  يبدو  فتابعت:  نعم،  أن  لها  أشرت 
وهذه  والموت،  الحياة  بين  المركزة  العناية  في  راقد  أخوك  فهذا  آمنة..  يا 
كهذه  فرصة  جديًا.  باألمر  فكري  تنتهي..  أن  وشك  على  ابتعاثك  أوراق 
عاش  وإن  قبضته،  من  تحررت  قد  تكونين  مات  إن  مرتين..  تأتيك  لن 
ويبدو  قد غادرته  أبدًا.. هذه زوجته  كانت  تعود كما  لن  األمور  فصدقيني 

معه. البقاء  على  قادرة  يجعلها  ال  شيئًا  اكتشفت  قد  أيضًا  أنها 
أخت  بمثابة  كانت  بل  فحسب،  العمل  في  رئيستي  تكن  لم  أنجيال 
بالذنب  ش�عوري  فبس�بب  احتواءه.  غيرها  يس�تطع  لم  ما  احتوت  لي.. 
والمس�ئولية، وخوف�ًا م�ن الفضيح�ة ف�ي وس�ط ال يرح�م وال ُيفّرق بين 
الضحية والجالد إذا ما كان حكمًا، التزمت الصمت سنينًا تجاه ما حدث 
أسرار  حتى  بوحي،  ِحمم  من  الجميع  نجاة  إلى  أدى  ما  صغري،  في  لي 
بالرغم  لها  سّري  إفشاء  على  أجرؤ  لم  الطفولة،  وجارة  صديقاتي،  أعز 
شاء  لما  الوجع..  لطخها  الغريبة  (أنجيال(  وحدها  بعض.  من  ُقربنا  من 
بال  فتنكؤه  الس�اكن،  الُجرح  ُبركان  على  بها  يقذف  أن  س�نين  بعد  القدر 

مسامعها.. في  تصب  قيح  حمم  لينفجر  قصد.. 
العم�ل وِعش�رة س�نتين تقريب�ًا.. كان�ت  يجمعن�ي وأنجي�ال م�كان 
الممرض�ات، واألق�رب للمرضى بحنانه�ا وعنايتها..  بي�ن  األق�رب ل�ي 
حظي�ت بثق�ة اإلدارة، بالرغ�م م�ن قل�ة س�نين خدمتها، فصارت رئيس�ة 
للتمري�ض.. نعم�ل مع�ًا ف�ي جن�اح النس�اء والوالدة.. اخترت�ه مكانًا لي 
المرضى في األقسام األخرى..  ألم  به من  باقي األجنحة محتمية  بين  من 
صغيرة  بسمات  ليلدن  يحضرن  نساء  غالبًا..  الفرح  مواسم  إال  ليس  فيه 
والدعوات..  بالياس�مين  ُمحمالت  ُيغادرن  ُثم  ُحبهن..  أركان  بها  يؤثثن 
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أو  الُمعتاد،  الوالدة  وجع  عدا  األلم..  ُعشب  أراضيهن  في  ينمو  أن  يندر 
خيب�ة فق�دان جني�ن ل�م يش�أ الله له مزي�دًا من الحياة.. وكل هذه اآلالم 

األُخرى. األجنحة  في  المرضى  آالم  بباقي  مقارنٌة  جدًا  عادية 
ح�دث بع�د مخ�اض إح�دى النس�اء أن أتتن�ي أنجي�ال تطلب منّي 
ُمس�اعدتها م�ع المريض�ة بترجم�ة الكلم�ات بينهم�ا، كان ذلك في بداية 
أن  مهنتي  فتقتضي  الجناح،  كاتبة  وألني  المستش�فى،  في  األولى  س�نتي 
األجنبيات،  والممرضات  المريضات  بين  شفويًا  اإلنجليزية  اللغة  ُأترجم 
التي  الرحمة  هي   - لها  إتقاني  عدم  على   - اإلنجليزية  اللغة  كانت  وقد 
ال  عامة  ثانوية  شهادة  سوى  فليس  بواسطتها،  ألرتزق  علّي  بها  الله  مّن 
بتبادل  واكتفيت  الدراسة،  عن  بعدها  توقفت  جوع،  من  ُتغني  وال  ُتسمن 
صديقاتي  مع  والروايات  القصص  وبعض  اللغة  ُتعلم  التي  الُكتب  بعض 
وتذوق  التعلم،  لمتابعة  الفرصة  لهن  سنحت  والالتي  الجيران،  بنات  من 
جدي�د الحي�اة. أم�ا أن�ا فلم أس�تطع االلتحاق بالجامع�ة نظرًا لعدم توفر 
التعليم ليس ضرورة  المواصالت، وإيمانًا من ولي أمري -سلطان - بأن 
فتكون  عنده  لي  تشفع  لم  العلمية  المواد  في  العالية  درجاتي  أن  بل  لي، 
منّي،  سخريته  مصدر  كانت  ولكنها  دراستي،  إكمال  على  لموافقته  دافعًا 

دائمًا: لي  يقول  كان  إذ 
وبس!( الدراسة  فيه..  فالحة  انتي  اللي  (هذا 

أعتني  كنت  فقد  أفعل؟  ولم  فيه  أفلح  أن  ُيفترض  كان  ماذا  أفهم  لم 
بعد  حتى  له،  خادمٌة  ُكنت  أنني  بل  البيت،  شئون  في  وُأساعدها  بوالدتي، 
زواج�ه، أص�ّر عل�ى أن أبق�ى ف�ي الخدمة، إلى أن أتت الخادمة، وكأنما 
الت�ي ُربما جرت عليه الكثير  يخش�ى أن أرت�اح قلي�اًل وُأفك�ر ف�ي حالي 
فيم�ا بع�د. ل�م ينقذن�ي من�ه س�وى اختيار زوجته لالنفصال في الس�كن 
بكتاب.  الحظ  لي  رمى  ُكلما  للقراءة  وقتها  فتفرغت  العلوي،  الدور  في 
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هبٌة  بأي  مستبش�رٌة  أقبل  بل  أنتقيها،  وال  الُكتب،  نوع  في  ُأدقق  أُكن  لم 
الُكتب  بعض  أو  الخاصة،  ُكتبهن  مستودعات  من  صديقاتي  لي  ُتسقطها 
لمن  وأعيدها  عجل  على  فأقرأها  ٍخلسٌة،  إخوتهن  من  يسرقنها  ُكّن  التي 
أقرضتن�ي إياه�ا. كان�ت الُكت�ب ه�ي النوافذ الوحي�دة الُمتاحة لي آنذاك 
العالم الخارجي، فأبقيت عليها ُمشرعٌة  ألتنفس من خاللها وأتواصل مع 

استطعت. ما 
أنجيال ذاك  قالته�ا  الغرف�ة رق�م خمس�ة(.  (أحتاج�ك م�ع مريض�ة 
األوراق  أنهيت  لي.  بوح  أول  ش�هد  الذي  ذاته  الصباح  البعيد،  الصباح 

ذهبت.. حيث  إلى  واتجهت  بحوزتي  كانت  التي 
تط�ور  م�ا  إذا  الصح�ي  التثقي�ف  اختصاصي�ة  إل�ى  نحت�اج  (ُربم�ا 
إخراج  في  تحكمها  عدم  سبب  عن  أوالً  المريضة  اسألي  ولكن  األمر، 
نقف  ونحن  أنجيال  تس�اءلت  ما؟(.  مرٍض  من  تش�تكي  هل  الفضالت.. 
البارحة.  طفلها  أنجبت  والتي  خمس�ة،  رقم  الغرفة  مريضة  س�رير  بجوار 
يبدو من  امرأة بس�يطة ج�دًا، كما  الراب�ع م�ن عمرها،  العق�د  كان�ت ف�ي 
الرياض لزيارة أهلها  هندامه�ا المتواض�ع، حض�رت م�ن بلدة قريبة م�ن 
فهمت  أنها  يبدو  لم  هنا.  طفلها  فأنجبت  أوانه،  قبل  المخاض  وفاجأها 
وانتظار  العربية،  إلى  ترجمته  إلى  دعاني  ما  أنجيال،  قالته  مما  شيء  أي 
األس�فل  نحو  ليتجه  نظرها  أنكس�ر  وقد  للحظات،  صامتٌة  بقيت  رّدها.. 
فتوجهت  صمتها،  اس�تغربت  عاليًا.  االنتصاب  إلى  القدرة  له  يعود  وال 
تلك..فأجابت  المريضة  حالة  أسباب  احتماالت  حول  بالسؤال  ألنجيال 
بأنه�ا ال تع�رف عل�ى وج�ه التحدي�د، وراحت ُتعدد بعض العوامل التي 
حتى  أستمع  وأنا  الحديث،  في  استغرقت  الحالة،  في  تتسبب  أن  يمكن 

بعدها.. شيئًا  أسمع  أعد  ولم  بعيدًا  أخذتني  نقطة  على  أتت 
كهذا..( أمرًا  ُتحدث  قد  الخطأ،  المكان  في  الجنسية  (الممارسات 
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أبدًا،  عملي  مكان  في  لوجعي  بصلة  يمت  ما  نوقش  أن  يحدث  لم 
أعم�د دائم�ًا إل�ى اله�روب م�ن أي حدي�ث حول ه�ذا الموضوع، وفي 
النقر على مس�امع  ب�أي حجة ألتالفى  الم�كان  ُأغ�ادر  الح�االت  أضي�ق 
هو  خيارًا،  ليس  التحدث  أفعل؟  ماذا  أدر  لم  وقتها  ولكن  خصوصيتي، 
بوح األُخرى  المهمة، ورصد  إتمام  يقتضي معه  المهني،  جزء من واجبي 
سترًا  أهتك  فهل  ما،  أمٍرٍ  على  تتستر  وكأنما  تبدو  واألُخرى  كان،  مهما 
الحديث  إتمام  وكأن  الصمت،  عدوى  أصابتني  لرتقه؟.  س�نينًا  جاهدت 
الُمس�دل  الغطاء  أطراف  أنجيال  مع  أواس�ي  وُرحت  كلتينا،  على  س�يأتي 
بدأت  التي  خوفي  أطراف  يستر  توت  ورق  أخصفه  المريضة،  جسد  على 
على  تهالكت  وقد  بعدها  الصمت  يطل  لم  للعيان.  عاريٌة  االنكشاف  في 
أنجيال  عاجلتني  وعيي..  فقدان  وشك  على  وأنا  بجانبي،  كرسي  أقرب 

لوني: تغير  الحظت  أن  ما 
(What is wrong with you Amnah?)
(What is right?!)

كانت  فصمْت.  انعقد  لس�اني  أن  لوال  ُمس�تنكرٌة،  ُأجيبها  أن  ِكدت 
للخارج،  فس�حبتني  مريضتها،  مالءات  تغيير  من  للتو  انتهت  قد  أنجيال 
أحتمل  لم  عندها  الجناح..  استراحة  إلى  إياي  ُمصاحبٌة  بي،  ُتمسك  وهي 
المزي�د فانفج�رت باكي�ة ال أق�وى عل�ى قول ش�يء.. بقيت هي بجانبي 
ملتزمٌة الصمت، ُتربت بيدها الحانية على متن همّي الُمثقل تارٌة، وتمسح 

ُأخرى. تارٌة  أدمعي 
التي أسمح  الباب وأغلقته. كانت تلك هي المرة األولى  قامت إلى 
نادرًا  سهاًل،  ليس  بكائي  اآلخر.  أمام  دفقًا  بالتسرب  األسود  لسري  فيها 
م�ا ُتمط�ر أحزان�ي، ُربم�ا ألن الب�كاء يعني خروج الهم من دواخلنا، فال 
ولعله  تلك،  الضئيلة  التنفس  فجوات  من  أكبر  هّمي  بأن  إيمانًا  إليه  ألجأ 
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من  وجود  نتوقع  عندما  ُنطلقها  للبوح  لالس�تعداد  صريحة  رس�الة  أيضًا 
سيس�ألنا عم�ا بن�ا.. ل�ذا ال أبك�ي إال ن�ادرًا، فأنا ال أنتظر مهتمًا يس�ألني 
م�ا ب�ي، غي�ر أن�ي ه�ذه الم�رة، تصرفت على غير عادت�ي.. ال أدري لِم 
تصرف�ت هك�ذا؟ وال كي�ف ُبح�ت له�ا بالس�ّر؟ ُيمك�ن لكونها غريبة ال 
ُيه�دد تواجده�ا الدائ�م ُذع�ري المس�توطن؟ أو لع�ل مرجعيتها األجنبية 
علّي؟ربما  سقوطها  الُمحتمل  األحكام  محلّية  من  به  أحتمي  درعًا  كانت 
أش�عرتني  بأن  معي  فعله  الُمقّربين  من  أحد  يس�تطع  لم  ما  أنجيال  فعلت 
من  بعضًا  لُتفرغ  قيحي  أكياس  بحنانها  ففتحت  فعاًل،  واالهتمام  بالُحب 

اليوم!. ذلك  محتواها 
صعبًا  لي  بالنس�بة  الكالم  كان  بالتفصيل،  ش�يء  كل  لها  أحِك  لم 
للتجرب�ة مرة أخرى.. وه�ي كانت ذكية فلم  للغاي�ة، وكأنم�ا ه�و عي�ش 
تزعجن�ي بط�رح األس�ئلة.. فق�ط قال�ت بنص�ف كالم ونص�ف تعبيرات 
أحتاج  ال  وأني  تفهم،  بأنها  وجهها  على  المرتس�م  ذهولها  من  وصلتني 
من  استطعت  ما  أحجب  بكفي  وجهي  غطيت  ُأرد..  لم  إذا  التحدث  إلى 
تدحرجت  التي  األس�ود  ذاكرتي  صندوق  في  المتراكمة  المؤلمة  الصور 
منها  فهمت  متقاطعة  كلمات  بضع  أنشج  وأنا  وقلت  لها،  ُنّفس  ما  بمجرد 
أنجي�ال بأن�ي كن�ت هن�اك ف�ي تجربة مّرة مش�ابهة ذات يوم.. ثم صمت 
ول�م أزد ف�ي حينه�ا بينم�ا ل�م نع�د إل�ى التفاصي�ل إال بع�د مرور وقت 

اليوم. ذلك  على  طويل 
ذكي�ة أنجي�ال ج�دًا ف�ي تعامله�ا م�ع األوجاع المس�تورة، تختبرها 
بلطفها  وتمسح  األلم،  موضع  ُتحدد  كي  للكثير  تحتاج  ال  عالية،  بمهارة 
الُج�رح.. هك�ذا فعل�ت معي. لم ُتش�عرني بعدها بأي تغّير  عل�ى جبي�ن 
ف�ي المعامل�ة ال س�لبًا وال إيجاب�ًا. غي�ر أن�ي صرت ألم�ح مؤازرتها لي 
األقل..  على  مهنيًا  حياتي،  ُتحّسن  أن  شأنها  من  التي  األمور  بعض  في 
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الممرضات  سكن  مجمع  في  السكنية  لوحدتها  أحيانًا  معها  أخرج  ُكنت 
ُهناك  للعمل.  معًا  ونعود  الغداء،  س�اعة  معها  أقضي  للمستش�فى،  التابع 
التقي�ت (ج�ون( صديقه�ا، والموظ�ف في إدارة التدريب والتطوير. بعد 
إلى  ُمشيرًا  بالخارج،  دراستي  إلكمال  االبتعاث  فكرة  علّي  عرض  الغداء 
القسم  خريجي  الثانوية،  شهادات  لحاملي  الباب  فتح  قد  المستشفى  أن 
طلب  بأوراق  ُيمّدني  وهو  قالها  الخارج،  في  الدراس�ة  إلكمال  العلمي 
مس�اعدتي  محاولًة  ُمس�بقًا،  لألمر  رتبت  قد  أنجيال  وكأن  لي  بدا  البعثة. 
إبداء  دون  بها  عاجلتهما  إجابة  أول  هو  القاطع  الرفض  وسيلة.كان  بأي 
أنجيال،  غضب  أستثار  ما  األمر،  مناقشة  من  قدر  أدنى  ودون  األسباب، 
بأني  أخبرتها  كهذه.  ذهبية  لفرصة  تضييعي  على  تلومني  نحوي  فتوجهت 
فمن  موافقته،  جدالً  افترضت  لو  وكذلك  يوافق،  لن  فأخي  أستطيع،  ال 
مرة  وال  الرياض  ُأغادر  لم  أني  عدا  هذا  غادرتها؟  لو  فيما  ُأمي  سيرعى 
مررت  والتي  وسلطان  أمي  بُصحبة  الُعمرة  رحلة  في  إال  حياتي،  طوال 
أذهب  أن  لي  فكيف  أختي..  ُهدى  تقطن  حيث  الطائف  على  خاللها  من 
الُمعتادة  ببساطتها  أنجيال  من  كان  فما  أجنبية!  بالد  في  للدراسة  وحيدٌة 
نبحث  أن  على  البعثة،  على  التقديم  فرصة  أستغل  بأن  نصحتني  أن  إال 
األوان.  قبل  عرقلتها  افتراض  عن  عوضًا  حينها  في  مش�كلة  لكل  الحل 
وأش�ارت ف�ي حديثه�ا إل�ى أن ج�ون س�يقوم من جهت�ه بمتابعة أوراقي 
بأرديته  ألقى  اليوم  ذلك  تتحدث  وهي  حماس�ها  المستش�فى.  إدارة  مع 
نفضت  إال  منّي  كان  فما  األمل،  بثياب  األمر  كاسيًا  ترددي،  هيكل  على 
وهو  داخلي،  في  أمرًا  أضمرت  وقد  البيانات،  بتعبئة  وقمت  عنّي،  التردد 
أوراق  تعبئة  بأن  نفس�ي  ُمطمئنة  معي،  وقفتها  في  أنجيال  أخذل  لن  أني 
خبرتي  فحسب  التنفيذ،  حتمية  بالضرورة  تعني  ال  الطلب  وتقديم  البعثة 
ُمنذ  ورفيقها.  أنجي  تتخيلها  التي  بالسهولة  كهذه  أمور  تسير  ال  البسيطة 
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أمٍل  كفس�حة  أحيانًا  ُتباغتني  الدراس�ة  بحجة  الهروب  وفكرة  اليوم  ذلك 
سيتغير  األمور  مجرى  أن  غير  سلطان...  وحصار  التقيت  كلما  لي  تلوح 

به.. ألمت  التي  األخيرة  الحادثة  بعد  حتما 
لنُزلها،  بالخروج  تهم  تودعني وهي  أنجيال  أفقت من ذكرياتي على 
س�أفعل  األرجح  على  بأني  فأخبرتها  غدًا  س�أحضر  كنت  إن  وس�ألتني 
لزيارته وس�أكون معها  ي�وم أجازتي فأمي س�تحضر  الغ�د ه�و  أن  برغ�م 

يسمعنا: من  هنالك  وكأن  َهَمَست  الغالب..  في 
سيموت..(. بأنه  (أعتقد 

أردفت: ثم  علّي،  كلماتها  وقع  ترقب  قلياًل  صمتت 
جدًا( سيئة  الصحية  (حالته 

أن  خشية  األرض  إلى  أنظر  وأنا  أجبتها  عزيزتي(.  يا  ذلك  (أتمنى 
يسكنني  الذي  الخوف  لكن  تلومني،  لن  بأنها  علمي  مع  فعلها،  رد  أرى 
بانتظار  أنا  علمني أن ال أثق بأي شيء كان. خرجت أنجيال وبقيت حيث 

وصل.. قد  بأنه  ليبلغني  بي  يتصل  وهو  دقائق  إال  هي  وما  السائق.. 
á á á
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المؤجر جلس�ت  الهندي  الس�ائق  الخلفي لس�يارة رفيق  المقعد  في 
الصباح  في  فاجأني  الذي  حيضي  دم  تدفق  جراء  باالنزعاج  أش�عر  وأنا 
بمزاج�ه الن�زق مبك�رًا ع�ن عادته.. ُربما جراء قلقي وإجهادي. تململت 
انزعاجي..قبل  تخفف  مريحة  وضعية  اتخاذ  محاولًة  قلياًل  جلس�تي  في 
ُمرتبكة  أتت  تلك،  الدم  قطرات  على  أفقت  الصباح  أول  وفي  ساعات، 
به  لتعلق  للذاكرة،  الُطعم  إس�قاط  تتعمد  وكأنما  الداخلي،  لباس�ي  تلّون 
وترحل تتبع تلك القطرات.. لتأخذني بعيدًا حيث المرة األولى، المحّملة 
بين  التأرجح  عمر  عشر،  الثالثة  في  كنت  مّرة  أول  البكر.  التجربة  بقلق 
الُمحّير(.. (العمر  الجاهزة  المالبس  باعة  يسميه  كما  والمرأة..أو  الطفلة 
بينهم في الس�وق وهم يس�ألون المش�ترين  اللفظ يتردد  كنت أس�مع هذا 
الخلط  المحّير.. عمر  العمر  إنه  نعم،  الُمبتاعة..  الثياب  عن عمر صاحب 
الرحالة..  سندباد  تتابع  التلفاز  شاشة  لمقابلة  تركض  صغيرة  قفزي  بين 
هل  الكرتونية..  الحكاية  شخصيات  في  الُحب  قصص  عن  البحث  وبين 
تعدو  ال  أنها  أم  المسحورة..؟  الجميلة  الفتاة  ياسمينة  الدين  عالء  أحب 
ُيعش�ق؟!..  يعود  فال  والجمال  األنوثة  فتنة  الس�احرة  س�لبته  طيرًا  كونها 

ذاكرتي.. في  األنشودة  تتردد 
أقترب... أبحر  أبعد  المغترب...  سندباد  (أنا 

ويضطرب... يعلو  حين  أبدًا...  الموج  أهاب  ال 
ع�ن  ويبع�د  األخط�ار  تكث�ر  مهم�ا  س�ندباد...  يخ�اف  ال  س�ندباد 

بغداد...(
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أمريكي�ة عل�ى رأس�ي  الكلم�ة (بغ�داد(.. تس�قط كقنبل�ة  توقظن�ي 
المحم�ل بص�ور األف�الم الكرتوني�ة الحالم�ة.. ُتفّج�ر ذاكرت�ي الطفلة.. 
إلى ش�اب  إلى نبت محترق، وس�ندباد  ياس�مينة  لتتركها ش�ظايا.. ُمحيلٌة 
ُمقع�د.. س�ارقٌة م�ن ع�الء الدي�ن مصباحه الس�حري، فال يعود ألبطالي 
دامية..  أنقاض  المتفرجون، سوى  به علينا نحن  يزهون  الصغار أي شيء 
إلى  مدين�ة خالي�ة منكوب�ة.. ثكلى تبكي تاريخها المسحوق..اس�تحالت 
اللص�وص.. فكيف س�يتعّرف بطلي على األربعين  فيه�ا  ميادي�ن يع�وث 
حرام�ي.. بي�ن ماليي�ن الوج�وه الغريبة المتجولة في ش�وارع بغداد.. لم 
يب�ق ش�يء س�وى ال�دم األحم�ر الذي تجاوز المدين�ة طائرًا عبر أجنحة 

الخاص. لباسي  في  منه  بعضًا  ليرش  الفزع.. 
أول خب�ر ف�ي نش�رة أنوثت�ي ذل�ك الصباح البعي�د.. تخطه قطرات 

معلنٌة: تلك..  الدم 
آمنة..( يا  امرأة  صرتي  (فسيولوجيًا.. 

غفلة..  على  الحيض  باغتني  المدرسة..  في  كانت  األولى  المرة 
أت�ى مجه�والً، م�ن مجه�ول.. وال رفيق ُيفس�ر ه�ذا المجهول لبراءتي 
في  روحي.  في  الطفلة  جبين  عن  الذعر  يمس�ح  حاني  وال  الناصعة.. 
من  شطيرتي  أخرجت  اليوم،  ذلك  المدرسية(  (الفسحة  االستراحة  فترة 
الحقيب�ة، وابتع�ت عصي�رًا من مقصف المدرس�ة، ثم اتجهت للحمام، 
اكتسح  كمد  الداخلية  ثيابي  اجتاح  الذي  المفاجئ  البلل  هذا  ألفحص 
مريول�ي  يفض�ح س�تر  أن  الل�ون  كاد  للت�و.  بناه�ا صغي�رًا  رملي�ة  قلع�ة 
الرم�ادي ل�وال لط�ف الل�ه. أغلقت باب الحمام بإحكام، وهززته برفق 
فيها  أكش�ف  س�رّية،  أماكن  فالحمامات  مغلق،  أنه  من  ألتأكد  كعادتي، 
ألسراري  مفاجئ  هتك  فيها،  أحتاجه  ما  وآخر  النازفة،  جروحي  مواطن 
باب  عند  انتظارا  الُمعّلقة  صديقتي  مع  طعامي  تركت  تلك..  الُصغرى 
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المفاجئة. الرطوبة  سّر  عن  أبحث  وشرعت  الحمام، 
تؤك�د حضورها  القط�رات األول�ى، وكأنها  تل�ك  داكن�ٌة صدمتن�ي 
تأخره�ا  لس�نين  تنتق�م  كأنم�ا  أو  الّل�ون..  ُعم�ق  ف�ي  موغل�ٌة  الُمباغ�ت 
الفتيات  أغلب  أنوثة  تنضج  الحارة  األجواء  ذات  بالدي  ففي  بمضاعفته، 
باكرًا، إثر سخونة الجو.. وُربما ُشّح غيث الُحب..فيمطرن على طريقتهن 
الطبيعة  أمهلتهن  الالتي  القالئل،  المحظوظات  من  كنت  وأنا  الخاصة.. 
قلياًل، لينعمن بزمن الطفولة بضع سنين ُأخر قبل أن ترسم خط (بارليفها( 

فيهن.. واألنثى  الطفلة  بين  الفاصل 
ندت عنّي شهقة ذلك اليوم وأنا ُأحّدق في الُبقع الحمراء.. لم تكن 
مرات  مضت..  س�نوات  بضع  قبل  ش�هدتها  التي  الُبقع  تلك  مثل  فاتحٌة 
قطرات  اغتيالي..  ميالد  شهادة  على  توقيعه  ُمخّلفًا  عنّي  يقوم  كان  عديدة 
قانية بعضها بهت وخف لونه إثر اختالطه بالعرق، وماؤه. لزوجة تلتصق 
ما  يمحو  يغسلني..  الحمام..  نحو  يرتجف  وهو  بعدها  ليجّرني  بوجعي، 
متغافاًل  أو  غافاًل  وفزعي،  مخاوفي  دفتر  على  الدامي  أثره  من  يس�تطيع 
مطرقٌة  بخوف،  له  أستسلم  الروح..  أروقة  في  دفقًا  النازف  الُجرح  عن 
نظري لألسفل، ُمتحاشية بقدر استطاعتي تسجيل المزيد من مالمح ذلك 
ُزّجت  بأخيلة وحشّية مشّفرة..  الممتلئة  الهّشة،  ذاكرة بصري  في  الحدث 

رموزها. بحل  الخاصة  السرّية  باألرقام  ُتلحق  أن  دون  فيها 
س�ّر  ألحد  ُيبرر  وكأنما  متلعثمًا  يقولها  نفس�ك(  نظفي  (وس�خة.. 
الحمام�ات المفاجئ�ة الت�ي يدفعن�ي إليه�ا.. يصرخ ف�ّي وال أحد حولنا، 
وه�و ي�زج ب�ي للحم�ام مؤدب�ًا وهمه، أو متوهمًا األدب.. يتركني بعدها 
يدي  بينما  الُمتهالك،  جس�دي  على  الماء  أس�كب  النظرات..  زائغة  وأنا 
تلك..  الناتج عن غارته  التلف  لُتسجل حجم  بعملية مسٍح  تقوم  الصغيرة 
ما  أنا  القذرة عن جسدي، ألكمل  يتأكد من زوال مخلفاته  أن  بعد  يذهب 
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خشية  بالعمق  تلوذ  كسمكة  الماء،  تحت  الحمام  في  وأبقى  للتو..  بدأه 
البيت. من  صوته  يغيب  حتى  صياد،  يلتقطها  أن 

مسرح  عند  يبقى  يهتكني..  أن  بعد  مباشرة  المنزل  يغادر  ال  أحيانًا 
الجريم�ة.. ي�دور، ُيشمش�م ككل�ٌب بوليس�ي أي رائح�ة نتن�ة ُيمك�ن أن 
الجريمة.. ومغادرة  إس�دال س�تائره على مس�رح  تفضح عفنه..يتأكد من 
كل المتفرجي�ن للم�كان.. ُأصل�ي بقلب�ي الوج�ل ك�ي يرح�ل.. س�اقاي 
تنتفض�ان.. خي�ول نبض�ي ال تتوق�ف ع�ن الركض حت�ى يبتعد.. لو كان 
أرجوه  فقط  أحدًا..  أخبر  لن  بأني  له  ألقس�مت  إليه  التحدث  خيار  لي 
خيمة  عليها  أمد  صغيرة  مس�احة  يعطيني  قلياًل..  عني  يبتعد  يغادر..  أن 
أم�ن مؤقت�ة، تحمين�ي م�ن ري�ح الف�زع العاتية التي تجت�اح ُمدني فتقتلع 
ُكل م�ا عل�ى الس�طح.. ولكن�ه ال يدعن�ي أتكل�م.. يق�ول لي لو أخبرتي 
أح�د عم�ا يح�دث هن�ا.. أذبحك.. يلف�ظ كلمته األخيرة وهو ُيمرر كفه 
خلت  أني  حتى  الس�كين،  كما  ويحركها  حنجرته،  على  عرضًا  الغليظة 
كعادتي  وأطرق  ُمطيعٌة،  رأس�ي  أهّز  تلك..  يده  حركة  جراء  ينزف  الدم 
ولمن  س�أحكي؟  أني  يظن  كيف  عفوية  في  أتس�اءل  األرض..  في  أنظر 
نشأت  يحدث..  عما  بمسئوليتي  قاتل  شعوٌر  يسكنني  باألصل؟.  أحكي 
الزائدي�ن ع�ن الع�دد، ال وع�ي وال أحضان دافئة  هك�ذا..ككل الصغ�ار 
الفاعل  من  كاًل  المس�تتر  ضميري  في  مختلطًا  الحائرة..  ش�كواي  تلقف 
والمفعول به.. ُمحاطٌة بمظالت نصبه.. وشراك رفع منسوب الذعر فّي.. 
ترزح  ضحية  أنا  وألبقى  اإلعراب..  من  له  محل  ال  ُمبهمًا..  الفعل  ليبقى 
تح�ت س�يفه الص�دئ.. ف�ال ه�و ح�اد بما يكفي لقتل�ي.. وال هو يرحم 

الجراح. على  تمريره  عن  فيكف 
بتخلص( الفسحة  تأخرنا..  آمنة..  يا  (يالله 

باب  عند  تقف  وهي  البعيد..  الماضي  من  صديقتي  صوت  ينبعث 
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ثيابي  في  الدم  ولقائي  الموقف..  لرهبة  ُيعيدني  اليوم،  ذلك  في  الحمام 
حدث  عما  ُأطلعها  لن  بالتأكيد..  ُأخبرها  لن  يومها..  فكرت  الداخلية.. 
عنه..  أحد  أخبرت  لو  يغضب  ُربما  س�ّرًا..  ليس  بأنه  ُيدريني  فما  لي.. 

ويذبحني.. وعيده  ُينفذ  ُربما 
بك؟(. (ما 

االنتظار. مّلت  لعلها  أو  قلقًا..  كان  صوتها 
(أعطين�ي طعام�ي وأذهب�ي، س�ألحق ب�ك بعد قلي�ل(. لفظتها وأنا 
ُمرتابٌة، وانصرفت.  ُأجاه�د لك�ي يب�دو صوت�ي طبيعيًا.. ناولتني الطع�ام 
شطيرتي،  به  لففت  الذي  المنديل  تذكرت  ولكني  به،  حاجة  لي  تكن  لم 
متوجهٌة  خرجت  الداخلية..ثم  ثيابي  في  ودسس�ته  بعناية،  عنها  س�حبته 
أتاح  ما  بعد،  الفسحة  تنته  لم  الطالبات،  من  أي  هنالك  يكن  لم  للفصل. 
قدر  ُمتحاشيٌة  فيها،  المستجدات  وصف  قلقي،  رفوف  لترتيب  فرصة  لي 

تلك.. بعثرتي  أحد  يلمح  أن  االستطاعة 
في  ثابت  أنه  بدليل  بالتأكيد،  عاديًا  يومًا  يكن  لم  األول  حيضي  يوم 
ليس  الموجعة..  حفرياتها  باقي  ضمن  فيها  محفورًا  اليوم..  حتى  ذاكرتي 
في  الحيرى  الطفلة  على  وقعه  بل  استثنائيًا،  جعله  ما  الُمفاجئ  الحيض 
الحصة  أنتظر  الوقت،  مش�جب  على  بصري  عّلقت  اليوم  ذلك  نفس�ي.. 
الجدار،  إياه على  ُمس�ندٌة  الفصل،  في  ُكرس�ي  األخيرة.. مس�حوبٌة آلخر 

أحد.. يراها  فال  المريول،  على  الحمراء  سّري  بقع  لتسرب  تحّسبًا 
(ارف�ع عل�ى الُمكي�ف ي�ا رفي�ق(.. قلته�ا للس�ائق وقد ب�دأ العرق 
يتصبب من جبيني...توتر شديد يعتريني، يزداد حدة مع بعثرة هرموناتي، 
البيت طوياًل.. أسندت  التي تعتصرني. ال زال الطريق إلى  وآالم الحيض 
اليوم  لذلك  ذاكرتي  بعيني  شردت  بينما  السيارة،  نافذة  إلى  ثانية  رأسي 
يالحظن  أن  يفتهن  لم  والالتي  الفصل  في  رفيقاتي  وجوه  لتحضر  البعيد، 
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الصف  إلى  الوسط  من  مكاني  غيرت  أن  بعد  خاصة  ذاك،  الظاهر  توتري 
أكبرهن   - فوزية  ومحاوالت  منّي،  الساخرة  همساتهن  سمعت  األخير.. 
عمرًا - الستراق النظر خلفي كلما وقفت ألجيب على األسئلة الموجهة 
لو  ماذا  الداخلي..  أمني  ُتهدد  رس�ائل  نظراتها  كانت  معلمتي..  من  لي 
السر  لهذا  وهل  لأُلخريات؟  الصغير  سّري  ستفشي  هل  الدم؟  الحظت 
عالقٌة بتهديداته؟؟ هل يعلم فينفذ وعيده ويذبحني؟؟ مطارق تهوي على 
خشيت  فأكثر،  أكثر  فينغمس  الخوف..  حائط  في  تدقه  رأسي..  مسمار 
س�ّلم،  الله  ولكن  وعنفه..  الطرق،  ش�دة  من  مس�ماري  جذع  ينكس�ر  أن 
استوى  بارز..  جذع  له  يعد  لم  الجدار،  في  بكامله  المسمار  غاص  فقد 

واحدًا. سطحًا  والخوف  أنا  صرت  حتى  الحائط..  على 
وعلى  تعلو..  فزعي  نواقيس  بينما  يقرع،  الحصة  نهاية  جرس  كان 
وفوزية  خارجٌة  وتس�للت  س�ترًا،  الفصل  في  عباءتي  لبس�ت  عادتي  غير 

الحارقة: بقذائفها  مسامعي  على  ُتلقى  ساخرٌة 
تنظر في  ُثم  أمون�ه..؟!(  يا  (أول م�رة تجي�ك..!! تس�تهبلين علين�ا 
بالضحكات  معها  بالتجاوب  تلك  لُسخريتها  مباركتهن  تنتظر  األُخريات 
وجعلني  شتتني  ما  بكثير،  الموقف  حجم  من  أكبر  ارتباكي  كان  الهازئة.. 
لت  ُسجِّ ولكنها  وقتها،  اهتمام  أي  تلك  ُأعير همساتهن  أن  دون  هاربة  أفر 
إرادتي  خارج  األمور  ُتصبح  عندما  أحيانًا  تزورني  بالتأكيد..  وعيي  ال  في 

المشلولة!
ما  كل  عن  لمس�ئوليتي  تأكيد  رس�الة  بمثابة  كان  يومها  بأمي  لقائي 
األنوثة  فّيض  جراء  الُمرتسم  لقلقي  مؤلمًا  ازدراء  وكان  كما  لي،  يحدث 
جديدة  كأنثى  وقبولي  الحتوائي  ِقبلها  من  مفسر  غير  ورفضًا  الُمفاجئ، 
ألغتسل،  للحمام  توجهت  الرطبة.  الحمراء،  بحّلتها  وِجلٌة،  العالم  تلج 
العبارات  وأنتقي  الخبر ألمي،  ُأفكر كيف أسوق  فيه وقتًا طوياًل،  ومكثت 
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خرجت  محدد  رأي  على  أستقر  لم  ولما  األمر،  على  إلطالعها  المناسبة 
صالتها. سجادة  تطوي  ُغرفتها  في  ألجدها  قدمي  أجر 

(وش في�ك؟( عاجلتن�ي لم�ا الحظ�ت قلق�ي. بينم�ا لم تحمل لي 
توتري. منسوب  زاد  ما  الطمأنينة،  على  مشجع  شعور  أي  أحرفها  مع 

(فين�ي دم(. ُقلته�ا بص�وٍت واه�ن، وأنا ُأش�ير بي�دي نحو المكان، 
وأطرق ببصري نحو األرض. كانت تينك الكلمتان هما ما جاد به لساني 
ُتعيد  راحت  قلياًل،  ارتبكت  ُأمي  أن  لي  ُخّيل  جزعي.  عن  للتعبير  الوجل 
جلّي.  بتوتر  أطرافها  على  تضغط  وهي  األُخرى  تلو  مرٌة  سجادتها  طي 
وصلن�ي ش�عور بأنه�ا غاضب�ٌة منّ�ي.. هك�ذا تصورت، غي�ر أني لم أتلق 
طرف  على  بالسجادة  ألقت  ُثم  قلياًل  هدأت  الغضب.  لهذا  تفسيرًا  معه 
على  تحتوي  بالستيكية  ُعلبٌة  منها  سحبت  لخزانتها،  وتوجهت  الفراش، 

قالت: عندها  بامتعاض،  نحوي  وألقتها  ما،  شيء 
أم�ي، ول�م تزد حرف�ًا واحدًا.  قال�ت  (خ�ذي ه�ذي.. حطيه�ا(. 
تعجب�ت منه�ا، وال زل�ت أتعج�ب حت�ى اآلن، أم�ي الت�ي ال أس�تطيع 
رقٌة  تمطر  وردية  غيمة  األحيان  من  كثير  في  أجدها  إذ  بالقاسية  وصفها 
شر،  مّسني  ما  إذا  دمعتها  تصد  أن  تملك  ال  التي  الحنون  أمي  ولينًا.. 
تلبس�ني  التي  أمي  حرارتي،  درجة  في  في  بس�يط  ارتفاع  كان  لو  حتى 
في  تحولت  التي  ذاتها  الناعمة صباحًا ومساء..هي  المخملية  الدعوات 
الجسد،  بقضايا  األمر  تعّلق  عندما  فيه  روح  ال  جامد  كيان  إلى  لحظة 
وعيب،  عار  لي  حدث  ما  بأن  ملتوية  بطريقة  لي  تقول  وكأنها  والبلوغ. 
تتراوح  األحيان  بعض  في  أمي..  غريبة  عنه..  المس�ئولة  أنا  ووحدي 
قالب  في  ضبطها  يمكن  ال  زئبقية  شخصية  وكأنها  كلها  الصفات  بين 

ثابت. وصفّي 
يومه�ا أخافتن�ي بنزقه�ا، كان�ت تتحاش�ى النظر إلّي وهي تحدثني، 
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م�ا جعلن�ي أش�عر بأن�ي أغضبته�ا بم�ا ح�دث ل�ي، فم�ا كان منّي إال أن 
محتوياتها  ألخرج  ُغرفتي  إلى  متوجهٌة  العلبة  وس�حبت  رأس�ي  طأطأت 
اس�تخدامها، حاولت  لكيفية  ُمدركة  ُأقلبه�ا غير  القطني�ة هن�اك، ورح�ت 
إلى  تنبهت  أن  إلى  صحيح،  وضع  على  أس�تقر  ولم  ثيابي،  في  وضعها 
الفوطة. وهكذا  بها وضع  العلبة، وصححت  المكتوب�ة عل�ى  التعليم�ات 
والدتي  استنكار  من  حيرة  وجداني  في  تاركة  نسبي،  بسالم  التجربة  مرت 
الطبيع�ي. كان ُجّل ما تمنيته  أنوثت�ي  ذاك للح�دث، وغضبه�ا م�ن س�يل 
وُيمهد  الطفولة،  مفارقة  من  روعي  ويطمئن  يحتويني  دافئًا  حضنًا  وقتها 
ل�ي الخط�وة األول�ى ف�ي عال�م األنثى الجديد عل�ّي، فهل طلبت الكثير 
ُغرفتي  في  ُمكدسٌة  النسائية  الفوط  أجد  اليوم  ذلك  بعد  صرت  ُترى؟  يا 
من  حرص  بأنه  ذلك  فّسرت  الموعد.  بحلول  ُتعلمني  وكأنها  شهر،  كل 
والدت�ي عل�ّي، ال أكث�ر، وارتح�ت نس�بيًا للتفس�ير، فيبق�ى أفضل من أن 
وإذا  الفوط،  تلك  وجود  عدم  بسبب  يدور  قد  حديثًا  تتجنب  أنها  أتصور 
سينبش  بل  بذلك،  يكتفي  لن  الموقف  فإن  األخير،  التفسير  هذا  صدقت 

ذاك.. تجنبها  سّر  توضح  مقنعة،  إجابات  عن  له  باحثًا 
á á á
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)4(

قطع سيل ذكرياتي صوت رفيق السائق وهو يسألني بعربية مكّسرة:
سلطان؟( فيه  ايش  (دكتورا.. 

غموض  يحتمل  أن  عن  عجز  وقد  طويل،  تردد  بعد  س�ؤاله  ألقى 
فقد  األسئلة،  وطرح  الكالم  عن  يكف  ال  الذي  الفضولي  وهو  الموقف 
سيارة  أمام  يمشي  كدليل  البيت  إلى  المستشفى  من  أوصلني  من  هو  كان 
قلقي  خضم  في  وصفه  عن  عجزت  الذي  لمنزلنا  لُيرش�دها  اإلس�عاف 
طبيبة،  لست  بأنني  مرارًا  أفهمته  أني  مع  ب� دكتورة،  نادني  وكعادته  وقتها. 
أكس�بني  الذي  اللقب  هذا  ُيغير  ال  ولكنه  الدكتوراه،  ش�هادة  أحمل  وال 
أحب  ُربما  أو  دكتور،  نظره  في  هو  األبيض  الرداء  يلبس  من  فكل  إياه، 
فكرت  الدكتورة..  سائق  كونه  شرف  يكسب  حتى  ب� دكتورة  مناداتي  هو 
بماذا ُأجيبه، فأنا أعلم يقينًا بأن رفيق لن يسكت حتى يحصل على إجابة، 

اآلن. لها  مجال  ال  التي  أسئلته  يسكت  جوابًا  له  فافتعلت 
(حالته مستقرة.. يشكو من معدته فقد أكل طعامًا فاسدًا.(.. صمت 
فبالتأكيد  باإلجابة  مقتنع  غير  بأنه  شعوري  رغم  السؤال  يعاود  ولم  رفيق 
تفاصيل  حول  أمي  وبين  بيني  الدائر  الكالم  بعض  سمعه  وصل  قد  كان 
النقال وأنا في طريقي للبيت. الهاتف  الموضوع عندما كنت أحادثها عبر 
ليقلني  الخاصة  بسيارته  استأجرته  إنما  الخاص  سائقي  ليس  رفيق 
سائق  استقدام  على  المادية  قدرتي  لعدم  والعكس،  العمل  إلى  البيت  من 
وابتياع سيارة خاصة، ومع ذلك فهو يحشر نفسه في كل تفاصيلي بقدر ما 
السائقين،  مرارًا من هؤالء  أسرار حذرتني  لماذا ولكن  أدري  يستطيع. ال 
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من  ليتمكنوا  الصغرى  وأس�رارنا  تفاصيلنا  كش�ف  يتعمدون  بأنهم  تقول 
لو  حتى  منهم  الفكاك  نس�تطيع  ال  لديهم  أس�رى  وإبقائنا  علينا  الس�يطرة 
أدري  ال  وتسّيبهم..  تأخيرهم  على  نحاسبهم  ال  حتى  أو  األجرة،  رفعوا 
من  النوع  هذا  مع  نس�بيًا  العهد  حديثة  ألني  أس�رار  كالم  صحة  مدى  ما 
السائقين كذلك، وألني بطبيعتي قليلة التحدث مع األغراب، وإذا حدث 
أن تكلمت فلن تكون شؤوني الخاصة هي محور الحديث، لذا ال أتصور 

التفاصيل. سرد  عن  إحجامي  من  يستغرب  قد  رفيق  أن 
يتيح  بالكاد  االزدحام،  ش�ديد  بالطريق  فإذا  حولي،  بصري  أجلت 
السيارات من حولي  السارة وكأنها تحبو، ووجوه سائقي  لتحّرك  الفرصة 
آس�يوية  ش�رق  امرأة  بها  صغيرة  س�يارة  بجانبي  الس�أم..  بعض  يعلوها 
ال  طفاًل  تحمل  مربية  أو  خادمة  وكأنها  البس�يط  بهندامها  تبدو  المالمح 
يب�دو أن�ه طفله�ا، بمالمح�ه الس�عودية، ُكن�ت قد فتحت نافذة الس�يارة، 
عوادم  روائح  خنقتني  رفيق.  ثرثرة  ومن  هواجسي،  من  مخرج  عن  بحثًا 
الس�يارات، وغب�ار الري�اض ال�ذي ال يه�دأ، لكنن�ي تجاهلت ذلك كله، 
الس�يطرة  أس�تطيع  ال  دائمًا،  عادتي  هذه  مفتوحة.  النافذة  إبقاء  وفضلت 
عندما  وحدي.  لست  أنا  طالما  دائمًا  واألبواب  النوافذ  فتح  ُأحب  عليها، 
سير  توقف  آسيوية  الشرق  المرأة  تلك  ُتقل  التي  السيارة  بمحاذاة  صرنا 
مع  شجارها  صوت  بسماع  لي  سمح  ما  الزحام،  ازدياد  جراء  المراكب 
تجد  أن  يجب  إياه:  محدثة  ُمكّسرة  بعربية  قالت  ما..  أمٍر  حول  السائق 
تعرف  أنت  الجميع..  ينام  عندما  لياًل  تفعله  بما  السيد  أخبرت  وإال  حاًل 
فعلت  أنك  له  قلت  ما  إذا  السجن  في  بك  يزج  قد  وأنه  متدين،  هو  كم 

ذلك.
تحمله  الذي  الطفل  وتدفع  تصرخ  ش�ديد،  بانفعال  تتحدث  كانت 
ف�ي حجره�ا يمين�ًا وش�ماالً حس�بما اقتض�ت حرك�ة يديه�ا.. بينما كان 
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مقود  على  بكفه  ويخبط  منها،  ويتأفف  رأسه  يهز  بجانبها  العربي  السائق 
لتحرك  لألمام  انطلقت  قد  الس�يارة  كانت  رده  أس�مع  أن  وقبل  الس�يارة، 
ُثم  آنذاك،  مباشرٌة  سيارتنا  انطلقت  يساري..  على  الذي  المركبات  سير 
يتعّرق،  جسدي  بدأ  فجأة  البيت.  باتجاه  السريع،  الطريق  خارج  انحرفت 
أرى  أعد  ولم  صدري،  من  سيخرج  خلته  حتى  قلبي  ضربات  وازدادت 
في  تحركت  قد  الماضي  من  وصور  أنفاسي  تسارعت  أمامي..  شيء  أي 
قلق  وهاجس  والس�ائق..  الخادمة  بين  الدائر  الحوار  ذلك  جراء  داخلي 
س�يطر عل�ّي حت�ى أنن�ي ك�دت أن أتبع س�يارتهما لوال انحراف س�ائقي 
ونبضي  بصري،  عن  تغيب  وهي  السيارة  راقبت  لهما..  مغاير  اتجاه  في 
الصوت  اإلغماءة..  لحالة  بي  الوصول  في  أسرع  أيهما  يتباريان  وخوفي 

ُأذني: في  ليهمس  الزمن  عابرًا  بعيد  من  يأتي 
يوجع..( ما  تخافين،  (ال 

على  بفكها  ُتطبق  كأفعى  تمتد  وكٌف  المالبس  خزانة  ُقبالة  وجهي 
ال  وقت  هكذا  أبقى  حراكًا..  أس�تطيع  فال  أنفاس�ي..  تكتم  تكاد  فمي.. 
أدري طول�ه بقي�اس الزم�ن ولكن�ه كان كم�ا ل�و أن�ه العمر كله.. فها هو 
ينتهي  ال  سرمدي  أنه  ُمعلنًا  حّيًا..  يشاء..  وقتما  يحضر  يزال  ال  الحدث 
تزداد،  الحركة  كذلك،  اآلن  وأنفاسي  خلفي..  تلهث  أنفاس  يموت.  وال 
وأشياء  يحدث،  كبير  شيء  الصغير..  فمي  على  قبضتها  تحكم  والكف 
يوقف  السائق  يتنبه  ُيغرقني..  البلل  أصرخ،  الحدوث..  وشك  على  أكبر 
ببعض  ُأتمتم  الرصيف..  على  قيئي  وأكمل  الباب،  أفتح  جانبًا،  السيارة 
العطر  قارورة  وأتناول  عنّي..  الماضي  أشباح  ُتبعد  تعاويذ  وكأنها  الجمل 
وتبتعد.. منّي،  ُتُفيق  لعّلها  الذكرى،  صور  على  بعضه  أرش  حقيبتي،  من 
هل  دكتورة،  يا  سالمات  متسائاًل:  وعاجلني  رفيق  صمت  يطل  لم 

مريضة؟. أنت 
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رفيق( يا  نتأخر  ال  حتى  عّجل  أفضل..  اآلن  أنا  شكرًا،  (ال 
أجبت�ه وأن�ا أمس�ح م�ا عل�ق بس�يارته من قيء الذاك�رة، وأعتذر له 

متقاطعة.. بكلمات 
المكان، وأسندت جذعي  تنظيف  انتهيت من  أن  بعد  رفعت بصري 
للخلف محاولة استعادة أنفاسي بينما أغمضت عيناي لعل الصور تختفي 
من  فطلبت  نسائية  فوط  البتياع  حاجتي  تذكرت  ذلك  أثناء  الظالم..  في 
على  حاجاتي  ابتعت  للبيت.  طريقنا  في  متجر  أي  عند  يتوقف  أن  رفيق 
ستريت..  كواليتي  ماكنتوش  حلوى  علبة  أمام  قلياًل  توقفت  بينما  عجل 
ألوانها  البيت ولكن  بأن�ي أملك أخرى مثله�ا في  ت�رددت قلي�اًل لعلم�ي 
وغادرت  الكيس  في  وضعتها  منها..  المزيد  البتياع  استدرجني  المبهجة 
المتج�ر. تأمل�ت العلب�ة.. ي�ا لهذه الش�وكوالتة الغامضة التي تبقى دائمًا 
ف�ي أعل�ى س�ّلم لذات�ي حت�ى اآلن مهم�ا ُأبتكر بعدها من أنواع ش�هّية.. 
ليس  أبدًا.  يشبع  ال  لها  جوٌع  بي  منها..  خزانتي  تخلو  أن  يندر  اآلن  إلى 
ثابت  شهري  مرتٌب  لي  صار  ُمنذ  المتالكها.  هو  ما  بقدر  ألكلها  جوعًا 
وخاص، وأدراج خزانتي ال تكاد تخلو من الحلوى والشوكوالتة بأنواعها 
كل  س�يدة  المزركش�ة،  العلبة  تلك  خاصة  الُمتمايزة  ومذاقاتها  الُمختلفة 
أحد  ُيقايضني  لن  األقل  ُربما. على  األمن  ببعض  أشعر  الحلويات. هكذا 
حكايا  الجزعة  نفس�ي  في  الحلوى  جوع  لخوف  ولّذاتي.  أحالمي  على 
يقرصني  النعيم.  جنّات  في  غرقت  لو  حتى  أبدًا،  الثرثرة  عن  تصمت  ال 
يئ�ن أحيانًا كلما الح�ت لي صوٌر من  ال�روح،  ذل�ك الج�وع ف�ي حناي�ا 
الملونة ألقع في مصائدها.. العلبة  الماضي. ذات جوع استدرجتني تلك 

البداية.. كانت  وهناك 
á á á
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ذاك  يوم  ُمالطفًا  ُجملته  قال  خذيه(.  لك..  كله  ماكنتوش..  (كاكاو 
ُكنت  وقت  بعيدة،  سنين  منذ  ذلك  حدث  لي..  المعدنية  العلبة  يمد  وهو 
التجربة بحلواي  آثر رب�ط  أب�ان غارت�ه األولى علّي..  ُربم�ا،  الثامن�ة  ف�ي 
للصمت.. وربما تخطيطًا مضمرًا  لها.. وُطعمًا  كنتيجة حتمية  المفضلة.. 
الشوكوالتة هي غاية أحالمي.. في منزل  لالستمرار.. وهو يعلم أن تلك 

لمامًا.. إال  العيد  في  حتى  الحلوى  تلجه  ال 
الثوب  ُتغير حلتها وُتكس�ى  العلب�ة بيض�اء وقت�ذاك قب�ل أن  كان�ت 
تغمرني..ُأقّلب  والدهشة  بذراعي  أحطتها  ُمصدقٌة،  غير  أخذتها  الزاهي. 
تلقى  أن  قبل  ذهني..تهاوت  في  تتقافز  حائرة  وأسئلٌة  وبينها..  بينه  نظري 

إجاباتها:
أنا؟ ولماذا اآلن؟ وكيف هو بالذات يكون الوّهاب في حين  (لماذا 
بين  أمي  لي  تحضرها  التي  الرخيصة  السكاكر  قطع  دائمًا؟!  النهاب  كان 
بكرم  العطاء  ُيجزل  اآلن  كيف  ويسرقها..  عليها  يسطو  واآلخر..  الحين 

عليه؟(. سطا  ما  أضعاف 
الباب  بين  بصره  ُينّقل  ثعلب..  بابتسامٌة  حبوري  ُيراقب  كان  يومها 
وبين�ي ف�ال ي�رى أح�دًا، أم�ي وهدى ذهبتا لحضور عرس، وأنا الصغيرة 
بقي�ت ف�ي المن�زل بصحبت�ه، أص�ر عل�ى إبقائ�ي لما طلب�ت منه أمي أن 
يبرح  لن  أنه  بقوله  ذلك  برر  تعودان،  حتى  لطيفة  عمتي  لمنزل  يأخذني 
البيت ليلتها.. تعجبت أمي لذلك.. كيف يمضي خميسه في المنزل وهو 
وُيفضل  ُمتعٌب  بأنه  فعاجلها  خارجه!،  األس�بوع  أيام  طوال  يس�هر  الذي 
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البق�اء ف�ي البي�ت للراح�ة.. ابتس�مت ُمغتبط�ٌة بطيب�ة أم تأمل بعفوية في 
عنه  وُيبعد  الهداية..  عليه  الله  ُيديم  بأن  بدعائها  وأغرقته  أبنائها،  صالح 
من  ليتأكد  الباب،  حتى  ُيرافقها  وهو  وديعًا  حماًل  تبّس�م  الس�وء..  رفقاء 

للعرس. وانطلقتا  جارتنا،  سيارة  ركبتا  قد  وهدى  أنها 
فلم  أقبل،  أن  ما  بقولي  أب�وه ل�ي..؟؟.. ق�ل والل�ه!(. عاجلته  (كل 
بيضاء صغيرة  يلّف ورق�ة  التف�ت نح�وي مبتس�مًا، وه�و  ُيجبن�ي ولكن�ه 
ُثُ�م يطويه�ا، ويضغ�ط عل�ى جنباته�ا برفق،  محش�وة بفت�ات ش�يء م�ا، 
لتنفخ  ويش�علها،  ش�فتيه،  في  ُيعّلقها  أن  قبل  اس�تطاع،  ما  إياها  مس�اويًا 
ال�روح في�ه.. ُرح�ُت ُأقّل�ب علب�ة الحلوى بين يدي.. أتأملها وكأنها هبة 
بأني  أش�بع من ش�عوري  حتى  اس�تطعت  ما  مغلقٌة  عليها  ُأبقي  الس�ماء.. 
أمتلكه�ا كامل�ة. أرجه�ا برف�ق، فأس�مع ص�وت خشخش�ة القطع تعزف 
مقطوع�ة األم�ل بداخله�ا. أزه�و ما أن أش�عر بثقل حركة الحلوى فيها، 
أول  بداخلها.  القطع  ألوان  أتصور  بامتالئها..  االمتالء  غبطة  يعطيني  ما 
كل  متقدمًا  بُخيالء  يخطو  البنفسجي،  هو  ُمخيلتي  مسغبة  في  ُيشع  لون 
لي عن  تكشف  الخيال..  متوجة على عرش  بلقيسًا  القطعة  تأتي  األلوان. 
أس�حب  التش�ويق..  احتمال  من  المزيد  أقوى على  س�اقها..ُتناديني..فال 
يقوم  والحقيقة..  الُحلم  فاصل  عنّي  العلبة..ُمزيحة  الُملصق على  الشريط 
أمي  تذهب  حينما  المكان.  يمأل  س�يجارته  ودخان  الضوء..  يرخي  هو 
أعش�اب  أو  ُمحترق،  ريحان  نبت  كأنها  مختلفة،  رائحة  لس�جائره  تصبح 
لّما  المكان.  في  مزعجٌة  أبخرٌة  مرسلٌة  الشمس،  سياط  تحت  تئن  جافة 

ملكتي. بتتويج  معي  االحتفال  ينوي  ظننته  النور  أرخى 
عنه..  تش�اغلت  لي(.  صنعه  من  فهو  الُحلم،  لُيش�اركني  بأس  (ال 
الُحلم..  الشوكوالتة  للقيا  ولهة  ونفٍس  حانية  بيٍد  الصندوق  بكارة  أفض 
أمضين  سجينات  وكأنهن  العلبة،  فتح  إثر  أمامي  الملونة  القطع  تناثرت 
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خلفي  وطيف  أالحقهن،  قفزت  الحرّية.  أبصرن  وللتو  زنزانتهن  في  دهرًا 
الصندوق  ف�ي  لملمته�ن وأع�دت صفه�ن  الملتهب�ة.  بنظرات�ه  ُيالحقن�ي 
ألبث  ال  ُحلم  في  أكون  أن  احتمال  به  ُمزيحة  سؤالي  السحري..رددت 

منه: أفيق  أن 
(صدق والله.. كله لي بلحالي؟( سألته وأنا أحاول من خالل النور 
منّي، لكن  كان يسخر  لو  غالبًا  التي ستفضحه  عينيه  في  التحديق  الخافت 
بريق  منهما  لمع  قبل..  من  عرفتهما  التي  تلك  كانتا  ما  اليوم  ذلك  عينيه 
السؤال  فكررت  الحلوى،  يأخذ  أن  خشيت  حينها.  باألمان  لي  يوح  لم 

قبل. من  عرفتها  التي  عيناه  تعود  أن  رجاء  وكّلي  أخرى  مرة 
وأطال  الرمادي،  ُمحياه  كس�ت  منتصٍر  بابتس�امة  اكتفي  ُيجب.  لم 
الخوف.  وتجاهلت  سؤالي  على  إجابة  تلك  ابتسامته  اعتبرت  إلّي.  النظر 
تتألأل  الشوكوالتة  وقطع  الظالم،  ستر  يفضح  بالكاد  خجاًل،  الضوء  كان 
من  مزيدًا  الخافت  النور  عليها  يضفي  ساحرة..  بانوراما  الزاهية.  بُحليتها 
وتختفي..  تظهر  المعة..  خياالت  صور  في  إياه  عاكسة  فُتشع  الدهشة.. 
بين  شامخة  البنفسجية  ملكتي  هي  وها  جزلي..  أنغام  على  راقصة  تهتز 
القطعة  على  تس�تند  والكاكاو..  الُس�ّكر  س�بأ  في  بصرها  ُتنقل  وصيفاتها، 
من  القطع  تتحرك  ُمبتس�مٌة.  للزرقاء  وتومئ  جهة،  من  المثلثة  الخضراء 
نصف  في  ُمتحلقٌة  فتصطف  بي..  وترحابًا  للملكة  خضوعًا  فرحي،  جراء 
دائرة خلف العرش، ُتغني أهازيج ُعرسي.. لتقف الصفراء الطويلة تتلوى 
اللح�ن.. ورأس�ي الصغي�ر يتمايل يمينًا  راقص�ة بغن�ج بع�د أن أس�كرها 
ويسارًا.. مترنمًا لتلك النغمات.. ُمحّركًا انعكاسات الضوء على قراطيس 
ثوب  بعيد  من  لي  تراءى  تلك  الفرح  غمرة  في  بهجٌة.  فتبعثني  القطع.. 
أثناء  أمامي  مرت  األعراس،  أحد  في  تلبسه  وهي  البّراق..  الزري  هدى 
المرشوشة  المزركشة..  البرتقالية  القطيفة  في  تتهادى  وهي  العروس  زفة 
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بال�زري.. يتوه�ج ثوبه�ا إث�ر س�قوط ضوء عق�ود المصابيح المعلقة في 
هي  توقفت  لما  رأسي  حّركت  بمحاذاتها..  تبعتها..مشيت  عليه..  الدار 
ُتبهرني األلوان  تل�ك..  الزري  تتوق�ف رقص�ات  الحرك�ة، حت�ى ال  ع�ن 
في  منعكسًا  سنوات  بعد  هدى  ثوب  لمحت  أني  حتى  دائمًا،  واألضواء 
أغنية  بيضاء..وس�معت  ليلٌة  في  القمر  ضوء  عانقت  لّما  جّدة،  ش�واطئ 

الشاطئ.. بتراب  الماء  عناق  وشوشات  من  تتردد  العرس  ذلك 
شافها.. من  يا  العرّيس  شاف  يامن 

هونها.. على  تمشي  شافها  من  يا 
الحرير.. بثوب  تزهي  شافها  من  يا 

المثلثة.  الخضراء  إنها  قربانًا..  تناولني  الحلوة  بلقيسي  على  ُأفقت 
شهّيٌة..  األولى..  بوصيفتها  لي  تقذف  لي..  روحها  تقديم  ملكتي  ُترجئ 
منها  تضيع  أن  خشية  برفق،  ُأقّشرها  شرعت  السندسية..  ُحّلتها  في  هّشة 
رائحة  فتغزوني  أوالً..  أشمها  أنفي  من  ُأقربها  الثوب..ثم  ثنايا  في  قطعة 
ملكًا  صارت  فمي..اآلن  في  ُأسقطها  وأنا  فأنتشي  عطرًا..  الفواحة  البندق 

الترف. دنيا  في  ألُحّلق  ترفعني  نكهٌة  مخّلفٌة  لساني  في  تذوب  لي.. 
األلوان..  بانوراما  وأعمتني  الشوكوالتة..  أسكرتني  أراه..  أعد  لم 
وأهازيج الفرح تلك.. يدي على الملكة هذه المرة، ال مجال للمراوغة.. 
عنها،  ثيابها  بنزع  فبدأت  أناملي،  بين  لتقع  برشاقة  تهادت  اآلن.  أشتهيها 
للحظات،  تسمرت  الثياب..  ُتجردني  شرعت  ذاته  الوقت  في  أخرى  ويٌد 
ملكٌة؟؟  ظنني  هل  ش�وكوالته؟  قطعة  ظنني  هل  يحدث..  ما  أفهم  ولم 
كي�ف؟ ال ُيمك�ن!. ل�م أدر م�ا يج�ب عل�ّي فعل�ه.. الحل�وى ُتحرضني 
في  عارية  والبنفسجية  االحتمال..  من  للمزيد  وتستدرجني  الصبر،  على 
ُتنادين�ي.. لك�ن فمي موصد.. أطبقت عليه كٌف أخرى..  الصغي�ر  كف�ي 
ستري  تشق  صدئة  وسكين  رويدا..  رويدًا  جسدي  فوق  يزحف  والثقل 
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الغ�ض.. ُمحدث�ًة ألم�ًا ال يوص�ف.. أل�ٌم ينحت في لوحي جملة العطاء 
على  القلم  مّر  كلما  يؤكدها  الُمقايض،  الُحلم  ماكنتوش..  المش�روط.. 

العذراء. ُصحفي 
بش�دة، فس�معت صراخ  الصغيرتين،  بكفّي  الوجع فضغطت  اش�تد 
الملكة وهي تعتصر بين أصابعي.. آلمتني.. مزقت قلبي حزنًا، وشوشتها:

ُتجبني..  الوجع هو من شد قبضته عليك. لم  لم أقصد، سامحيني. 
خرست. وكأنها  المرة،  هذه  صامتة  بقت 

أن  من  أصغر  كٌف  دفعه..  أس�تطع  لم  تمامًا..  مواجهتي  في  صار 
أنفاس�ه تتسارع، وجسدي  بالملكة ُتمس�ك بها..  تدفعه وأخرى مش�غولة 
يئن تحته.. وبلقيسي ال عرش لها اآلن، وال جان. ازدادت حركته سرعٌة، 
يمخر  راح  المش�تعلة.  برغباته  ُمنش�غاًل  جس�دي،  لغضاضة  ُيبالي  يُعد  لم 
تائهٌة  الصوت.. صرخٌة  أتاني  أن  إلى  المكتوم،  ُمكترٍث ألنيني  عبابي غير 
النهاية..  معلنًا  يدق  ناقوسًا  ذاكرتي..  في  نصاًل  لتنسكب  حنجرته  ُتفارق 
فينبت  الواهن..  جرحي  على  باصقًا  ُيغرقني  طوفانًا  الكون،  يمأل  وقيء 

عشت.. ما  الروح  جنبات  ُيغادر  ال  قيحًا 
ُرفع�ت األقالم..  الص�وت زأر:  الف�رار، ولك�ن  بكي�ت.. حاول�ت 

الصحف!. وجّفت 
مذعورٌة  وجلست  ذهولي  كوع  على  استندت  حتى  عنّي،  قام  أن  ما 
بحثًا  يدي  قليل..فتحت  منذ  الصراخ  عن  كّفت  بلقيسي  بقاياي..  ألملم 
عنها، فلم أجدها.. فتشت عنها في كل مكان. أين ذهبت؟. تركتها عارية 
هنا  ليست  لكنها  النظر،  فأمعنت  المكان،  أضاء  إلّي..  زفافها  تنتظر  هنا، 
إنه دمها..  الصغير..  بنّي يلطخ كفي  كانت قد رحلت، ُمخلفٌة ورائها لون 

المرتجفة. أناملي  بين  شظايا  تنام  البندقي  جنينها  وفتات 
وس�ط  عرس�ها..  يوم  في  بلقيس،  اغتيلت  اليوم..  ذاك  مذ  أعلنتها 
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باكيًا.. ُيغني  منتهي..  ال  خوف  بانورما  إلى  الفرح  ُمحيلة  األهازيج، 
شافها.. من  يا  العرّيس  شاف  من  يا 

هونها.. على  تمشي  شافها  من  يا 
من  دائمًا  ُيحدثني  عنّي..  يواريها  صار  اليوم.  ذلك  مذ  عينيه  أر  لم 

حجاب.. وراء 
لبترها  لو كانت جزءًا من جسدي  ترهقني ذاكرتي كثيرًا، كم تمنيت 
تشاء  وقت  تأتي  العبث.  من  خالية  مساحة  لي  ُتبق  لم  عليها.  آسفة  غير 
آخر متخطية  إلى  تقفز من زمن  نهايتها..  أعرف  متاهات ال  إلى  وتأخذني 
الروح، ال ش�يء يمنعها  الذاك�رة كما  أم�ر  المنتصب�ة. ف�ي  كل الحواج�ز 
حافية  تفاصيلها،  ش�وك  فوق  بي  ماش�ية  ُتريد..  حيث  إلى  التس�رب  من 
في  مدى  آخر  إلى  تقذفني  وتعود  بعيدًا،  تأخذني  بي،  تتأرجح  القدمين.. 
ال  األزمنة،  بحواجز  الحدث  جسد  ارتطام  ويالت  ُيراعي  ال  ذبذبي  تردد 
قلب  تميت  أمل  سكتة  في  يتسبب  قد  هذا  العشوائي  االنتقال  أن  ُيدرك 

فيه.. الروح  وتهلك  الحاضر، 
لملمت ذكرياتي ودسستها مع حاجياتي التي ابتعتها للتو، وأخرجت 
توقفت  حيث  وجهي  على  الغطاء  أحكم  وأنا  حقيبتي  من  البيت  مفتاح 
الس�يارة أم�ام منزلن�ا ف�ي ح�ي الفاخرية ذي األعي�ن المتلصصة، وحيث 
تسمعني  فال  المطار  من  قادمة  الباب  عند  أختي  هدى  أقابل  أن  يحتمل 

مناسبات. أي  دون  ومن  بمناسبة  دائمًا  ترددها  التي  الستر  مقطوعة 
á á á
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أجبت  بعد(.  غيبوبته  من  يفق  لم  هي.  كما  ثابتة  حالته  جديد.  (ال 
المنزل.  دخلت  أن  ما  س�لطان  حال  عن  بالس�ؤال  عاجلتني  التي  أمي 
راجية  ُأخرى  بجمل  الس�ؤال  صياغة  ُتعيد  وراحت  بإجابتي  تكتِف  لم 
الحصول على بصيص أمل تقتات منه أمومتها الموجعة.. مللت أسئلتها 
حاله  على  قلقت  كلما  وكأنها  وش�عرت  معها،  الش�ديد  تعاطفي  برغم 
أكث�ر كلم�ا تضاءل�ت أن�ا كابن�ة لها، فمهما حاولت التهرب من التفكير 
بم�دى علمه�ا بم�ا ب�در من�ه ف�ي الماض�ي البعيد ال أفل�ح في االقتناع 
كثيرة،  ألسباب  عليها  وتتستر  بجريمته  تعلم  أمي  أن  البديهي  باألمر.. 
ول�و تغاضي�ت ع�ن ذل�ك ألجل احترامه�ا كأم، فإن الطفلة بداخلي ال 
المذعورة  الطفلة  تل�ك  بهذا االحترام..  تعب�أ  التغاض�ي وال  تفه�م ه�ذا 
ال زال�ت عل�ى م�ر الزم�ن تفت�ش ع�ن أرض حنان خصب�ة تغرس فيها 
التي  أمها  أمن�ًا، وأم�ان.. وم�ن أجدر بذلك م�ن  فت�ورق  ب�ذور رج�اء، 
تحم�ل ذات الرح�م الُمنب�ت ل�ذات الش�جرة الواهنة المدعوة أنا (آمنة 
وضعه  حول  واستفس�اراتها  بأس�ئلتها  تالحقني  راحت  الخوف(..  ابنة 
الصحي، فاستأذنتها محاولًة السيطرة على نفسي قدر ما أستطيع، وقلت 

لغرفتي: بالدخول  أهم  وأنا 
الش�هرية..  دورتي  من  كذلك  العمل  من  متعبة  أنا  أمي،  يا  (رجاء 
مغلقة  الغرفة  ودخلت  منّي،  تعتده  لم  بنزق  لفظتها  الراحة(.  بعض  أحتاج 
الباب خلفي، وأنا أعلم بأن مجرد ذكر أمر نزول حيضي سيجعلها تتوقف 
أثناء  األسوأ  إلى  الصحية  وحالتي  مزاجي  يتغير  كم  لعلمها  ُمالحقتي  عن 
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هذا  ش�عوري  ولكن  عليها  قس�وتي  جراء  بالذنب  ش�عرت  الطمث.  فترة 
ل�م ي�دم طوي�اًل بعدم�ا تناهى إلى س�معي صوته�ا وأنا في الحمام وهي 
المنزل  وصولها  بانتظار  بأنها  وتخبرها  الهاتف  عبر  هدى  أختي  تحدث 
بغرض  تعيش،  حيث  الطائف  من  قادمة  الرياض،  لمطار  للتو  وصلت  إذ 

سلطان. حال  على  االطمئنان 
التي مألت  الطب�خ  آث�رت االحتم�اء بغرفت�ي هروب�ًا م�ن روائح 
الراح�ة قبل وص�ول هدى.  الم�كان، كذل�ك للحص�ول عل�ى بع�ض 
حدث  ما  كل  في  أفكر  فيه،  وتمددت  لفراش�ي،  لجأت  ثم  اغتس�لت 
وس�حبت  قلياًل  النور  خفضت  القريب.  الغد  في  حدوثه  يحتمل  وما 
الصور  بإطار إحدى  بها تصدم  فإذا  الباردة  أطرافي  أدنيها على  البطانية 
إلى  قمت  فتوقعها..  سريري  بجانب  صغيرة  طاولة  على  المرصوصة 
المحفورة  الباسمة  الصورة  في  ُأحّدق  وأنا  مكانه  وأعدته  اإلطار  حيث 
بتفاصيلها في مخيلتي والمشابهة لذات االنعكاس المثبت على الورق 
تنهيدة  عنّي  ندت  بسمة.  الصغيرة  الراحلة  اإلطار..صورة  أسوار  بين 
وأن�ا ُأجاه�د لمقاوم�ة حي�ل الذاك�رة الت�ي تس�تدرجني بها إلى حيث 
ُتري�د، ف�اآلن بال�ذات ال رغب�ة ل�دي في نك�ش الماضي، ولكن يبدو 
أن رغبت�ي وحده�ا ل�م تك�ن كافي�ة لتصد زي�ارات الذاكرة المفاجئة، 
من  ُتباغتني  المش�رعة..  نوافذها  من  ُمتس�للٌة  وحدتي،  ُتهاجم  فهاهي 
ُأطر الصور المرصوصة أمامي. ُتسدل على وجهها مالمح (بسمة( ابنة 
لصنعها  وأول محاولة صلح جاهدت  هند،  فرحته وزوجته  أول  أخي، 
ُمستهل عمرها..  التي غربت في  الصغيرة  تلك  المنتهكة..  مع طفولتي 
نهاية  قبل  تغرب  فالشمس ال  ُكّلي.  بل كسوف  لم يكن رحيلها غروبًا، 
سنوات،  سبع  عمر  عن  َأَفَلْت  بدايتها..  في  غادرت  وصغيرتنا  اليوم، 
سارقًة معها أملي في استعارة جزء من طفولتها الباسمة أللّون به بؤس 



45

مرت  ثقيلة  سنة  الفاجع.  لرحيلها  ُتهيئنا  أن  دون  فجأة  رحلت  عمري. 
الدار،  فناء  في  تركض  بعيد  من  طيفها  لي  تراءى  الغروب..  ذلك  منذ 
تقف�ز بي�ن إخوته�ا، ُتعلمه�م ركوب الدراجة.. متباهيٌة بكونها أكبرهم 
عبودي  والصغير  بالدراجة،  اإلمس�اك  ُمحاوالً  س�عد  ُيالحقها  عمرًا.. 
أنه يلهو  ُمقل�دًا ال أكث�ر، وغي�ر مدرك لما يفعالن غير  يحب�و خلفهم�ا 
معهم�ا فق�ط.. تتعث�ر دراجته�ا في ألواح ملقاة على األرض، فتس�قط 
منه�ا، لتق�وم ثاني�ة عل�ى عج�ل تنفض عنها ُتهمة الجهل بالقيادة التي 
تعرف  بأنها  تتباهى  فراحت  بعيد..  من  القلقة  نظراتي  في  لها  تجّلت 
إثر  ظهرها  خلف  الملتف  فستانها  وتسّوي  عاليًا  رأسها  ترفع  الكثير. 
بقدرتها على فعل  الطفول�ي  ُتعي�ده لمكان�ه وُتعي�د زهوها  الس�قوط.. 
الدراجة مرة  يق�در أخويه�ا عل�ى فعل�ه.. تجلس على ظهر  كل م�ا ال 
من  انبهار  حالة  في  زلت  ال  أني  من  تتأكد  بي،  معلٌق  ونظرها  ُأخرى 
أنه  البكر  بذاكرته  ناس�يًا  ثانيًة  ُيالحقها  س�عد  يعود  ذاك..  اس�تعراضها 
واحدة  بفرصة  يحظى  أن  دون  الفعل  نفس  ُيكّرر  وهو  س�اعة  أمضى 

دراجتها. حلم  على  للتربع 
هند  زوجته  من  بإلحاح  اضطر سلطان  الحياة  إلى  بسمة  قدوم  بعد 
جدًا  المحدود  الدخل  ذوي  من  كنّا  ولما  الس�كن،  في  االس�تقالل  إلى 
س�لطان  اتخذ  فقد  (الدخل(،  دون  جدًا  (المحدود(  ذوي  من  وأحيانا 
فيه  له  هيأ  له،  بيتًا  اآلن-  نس�ميه  -كما  العلوي  الدور  أو  الس�طح  من 
جناح�ًا صغي�رًا يأوي�ه وأس�رته، بنى غرف�ة إضافية مع الغرفة الموجودة 
باألصل بينما ماطل في أمر رفع أسوار السطح التي كانت منخفضة جدًا 
السكن  في  باستقالله  لي  هيأ  أن  وكان  األطفال..  على  خطرًا  وتشكل 
فصرت  أمامي،  الدائم  تواجده  مشقة  كفاني  بحيث  للحياة،  فرصٌة  آنذاك 
السكن  في  استقالله  ساهم  كذلك  كثيرًا،  أراحني  ما  لمامًا،  إال  أراه  ال 
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تقريبًا كي  بسنتين  ذلك  بعد  المستشفيات،  بأحد  موافقته على عملي  في 
على  الصرف  مس�ئولية  من  يتخلص  وبذلك  الدخل،  زيادة  في  ُأس�اعد 
بيتي�ن. خاص�ة وأن عمل�ه كح�ارس أم�ن في أحد المجمعات التجارية 
ال ي�كاد يكفي�ه للص�رف عل�ى مزاج�ه الخاص، فكيف به مس�ئوالً عن 
غّير  المال  بريق  ولكن  البداية،  في  لعملي  رافضًا  س�لطان  كان  بيتين؟ 
يكن  لم  عمل  دون  البيت  في  بقائي  بضرورة  معتقده  وأن  خاصة  رأيه، 
السيطرة  ضروب  من  ضرب  هو  إنما  مبدأ،  أو  حقيقية،  قناعة  على  مبنيًا 
أدري  ال  كثيرة  عبارات  سلطان  يكرر  أكثر.  ال  حظيرته  في  اإلناث  على 
العابث الخالي من األخالق والقيم.. يقول  من أين أتى بها وهو الرجل 
ُتتابع عملها  ب�أن الم�رأة لي�س له�ا إال بيته�ا، ُثم يت�رك زوجته فيما بعد 
كمعلمة، وكأن زوجته ليست امرأة مثلنا! أختي هدى نجت من حصاره 
بزواجه�ا ب�أول خاط�ب تق�دم له�ا، حدث ذلك منذ س�نوات. لم يكن 
جيدًا،  خيارًا  كان  لسلطان  بالنسبة  ولكنه  مميزة،  مواصفات  ذا  خاطبها 
يتأخر  فلم  كاهله،  على  الُمثقالت  إناثه  إحدى  مسئولية  عنه  يرفع  حيث 
العريس،  على  الموافقة  في  التفكير  عناء  إياها  كافيًا  منه،  تزويجها  في 
العشرين حينها،  ذات  لها.. وهدى  العريس كفء  أن  بالنيابة عنها  ُمقررًا 
ل�م ُتح�رك س�اكنًا ب�ل ب�دت وكأنما ه�ي ُمرتاحٌة للفكرة، بعد أن ضّيق 
أن  قبل  دراس�تها  إكمال  من  بمنعها  البيت،  في  الخناق  عليها  س�لطان 
ُتنه�ي الثانوي�ة، وإلحاقه�ا بمجموع�ة تحفيظ الُقرآن قس�رًا، كعقاب لها 
عل�ى فعلته�ا، بع�د أن ضبطه�ا ُتح�ادث رجل غريبًا على الهاتف.. ُمنذ 
سلطان  خروج  وقت  ُيرفع  والهاتف  هدى  تزوجت  أن  وإلى  اليوم  ذلك 
مكان..  أي  إلى  بالخروج  لها  يسمح  وال  كما  للبيت،  يعود  أن  ما  وُيعاد 
التحفيظ  مجموعة  إلى  انضمامها  على  يوافق  أن  قبل  طويلة  فترٌة  مّرت 
لُِهدى،  األمر  يُرق  لم  ولما  أمي،  بصحبة  الجارات،  بعض  نظمتها  التي 
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في  والعيش  التلفاز،  في  الُمسلسالت  ُمتابعة  وآثرت  عنه،  توقفت  فقد 
خياله�ا الخ�اص، إل�ى أن ط�رق بابن�ا أحدهم طالبًا الُقرب، ورحل بها 

الطائف. في  إقامته  مكان  حيث  إلى  بعيدًا 
تلك.  أمي  ُجملة  على  مضت  س�نة  الس�طح(.  من  طاحت  (بس�مة 
قالته�ا م�ا أن أجبته�ا عل�ى الهات�ف ف�ي ذلك النهار األس�ود.. ُكنت في 
المحم�ول ال يكف عن  المريض�ات، هاتفي  العم�ل، ف�ي غرف�ة أح�دى 
ب�ه.. فمن س�يطلبني في  االهت�زاز ف�ي جيب�ي وأن�ا أتجاهل�ه غي�ر عابئ�ة 
تدعوه  الذي  صالح  أو  القهوة،  لش�رب  تدعوني  أس�رار  س�وى  الصباح 
أنا شخصيًا لصفة مالئمة يمكن أن أسبغها  بينما لم أصل  أسرار صديقي، 
علي�ه. أهمل�ت اهت�زاز الهات�ف النق�ال عل�ى أن أجيب عليه ما أن أنتهي 

المرضى. على  األطباء  مرور  من 
أخبرته  الهاتف،  يطلبني على  اعت�اد صال�ح عل�ى اإللحاح عندما 
المرضى،  ُغرف  في  تواجدي  أثناء  عليه  اإلجابة  أستطيع  ال  بأني  مرارًا 
ولكنه ال يأبه لكالمي، ُربما ظنني ُأبالغ في الحرص، أو أتعمد تجاهله، 
فيه  الذي يضعني  الحرج  ُيقّدر مدى  يعود  الغي�رة، وُتعمي�ه ف�ال  فتأكل�ه 
إلى  المتواصل�ة، ما دعاني  باتصاالته  بالرني�ن عل�ى رأس�ي  باس�تمراره 
تع�ّود ضب�ط هاتف�ي المحم�ول عل�ى وضع الصام�ت، حتى أفرغ له.. 
حول  الدقيق  والتحقيق  المعتادة،  اللوم  اسطوانة  بنفس  يوميًا  فُيبادرني 
األطباء  أسماء  من  ابتداء  األشياء،  أدق  عن  بسؤاله  صباحي،  تفاصيل 
من  ومع  الصباح  شاي  كوب  إلى  وصوالً  التقيتهم  الذين  والموظفين 
ال  شخصيته  من  جزًء  واعتبرتها  تلك،  ُمضايقاته  على  اعتدت  شربته.. 
في  أثور  ال  كيف  أدري  ال  بهدوء..  تمريرها  سوى  شيئًا  تجاهها  أملك 
إال  بي  يثق  وال  شكاك  وأنه  تلك..  بأسئلته  يخنقني  بأنه  وأخبره  وجهه 
في لحظات تواجدي معه فقط.. ُربما خوفًا من فقدانه؟ ال أعلم، ولكن 
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لي  الُحب واالهتمام.. وليس  فقدان  يرعبني، خاصة  الفقدان  أن  األكيد 
الكبير.. ما يدعوني للصمت تجاه كل  النصيب  من�ه ف�ي حيات�ي ذل�ك 
م�ا يزعجن�ي من�ه.. مكتفي�ة بنعم�ة وجوده في حياتي حتى لو كان هذا 
أمر  من  ُيهمني  ال  األحوال  ُكل  فعلى  أحيانًا،  لي  قلق  مصدر  التواجد 
ذلك  لكن  عندي.  أهمية  ذا  فليس  مزاجه  أما  فقط،  تواجده  إال  صالح 
اليوم لم يكن صالح أو أسرار هما المتصلين! أتتني إحدى الممرضات 
المستش�فى.. نظرت في هاتفي  ُأم�ي تطلبن�ي على هاتف  ب�أن  ُتبلغن�ي 
القلق،  اعتراني  بيتنا،  هاتف  رقم  من  االتصاالت  ُمعظم  فإذا  المحمول 
فلي�س م�ن ع�ادة ُأم�ي أن ُتك�رر االتصال بي هكذا، أس�رعت ُأجيبها، 
لم  الس�طح.  من  بس�مة  س�قوط  بخبر  وُتعاجلني  تبكي  منهارة  هي  فإذا 
قادمة  بأني  بع�د أن أخبرتها  المكالمة  لُتكم�ل، قاطعته�ا منهي�ة  ُأمهله�ا 
للبيت  وصولي  وحتى  بسمة  سقوط  لخبر  تلقي  لحظة  منذ  الفور.  على 
ش�يء  كل  اس�تحال  والفراغ..  األبيض  اللون  س�وى  أمامي  ش�يء  وال 
بشيء  أشعر  وال  أرى  أُعد  فلم  سرقتني،  الحادثة  وحدها  ضباب.  إلى 
معالمها  ُكل  ُطمس�ت  ضبابية..  مدينة  الرياض  صارت  فجأة  س�واها.. 
وتفاصيله�ا.. صفح�ة ناصع�ة ال أح�رف به�ا. مدينٌة خرس�اء ال تعرف 
صم  الذي  المتصل  الطنين  ذلك  وحده  الكون.  عّم  صمت  الصخب. 
أذن�ّي عن�د تلق�ي الخب�ر ص�ار يزداد علوًا مع مرور الوقت ولم يتوقف 
الحادثة  ضجة  ولكن  حينها  يتوقف  لم  وربما  للمنزل،  وصولي  عند  إال 
طغ�ت علي�ه.كان الطري�ق إل�ى البي�ت طوياًل يومه�ا، على غير العادة، 
أو لِنُق�ل أط�ول مم�ا اعتدت�ه. قّيمت الوقت بإحساس�ي،فكان ممطوطًا 
الحقًا  ذلك  فّس�رت  المجهول.  إلى  س�فر  طريق  على  وكأني  للغاية، 
القلق،  ُربم�ا، أو غوصًا عميقًا في  ُمبال�غ في�ه للوصول  بأن�ه اس�تعجال 
في  مشتتٌة  ُكنت  المعهودة..  لقياساته  خاضع  غير  يبدو  الوقت  جعل  ما 
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األصل،  من  بشيء  أشعر  وال  أرى  ال  بل  التركيز،  أستطيع  ال  الطريق، 
ُأجيب  فال  هذا  تصوري  في  وُأمعن  حقيقي،  غير  األمر  أن  أتصور  فقط 
على  لُقدرتي  ُمرتاحة  اتصال،  معلنًا  اهتز  ما  إذا  المحمول  الهاتف  على 
كيف  وال  رئيستي،  من  استأذنت  كيف  أذكر  ال  الفاجعة.  تأكيد  تأجيل 
بذاكرتي  أمر واحد علق  المنزل..  إلى  أدري من أوصلني  خرجت، وال 
الرياض.  إلى  الحضور  منها  ألطلب  هدى  بُأختي  اتصالي  وهو  وقتها، 
أخبرتها  أقَو على قول شيء..  لم  أني  بي، غير  ما  لتعرف  يومها أصّرت 
ترتبت  ُأخرى  تفاصيل  أو  توقعات  أي  متجاهلٌة  فقط،  الصغيرة  بسقوط 
على السقوط. تقول ُأمي لي فيما بعد بأنها أبلغتني بموت بسمة الفوري 
واهمة..  بأنها  دائمًا  لها  ُأؤكد  ولكني  المستشفى،  في  بي  اتصالها  وقت 
تلك  ذاكرتي  حذفت  ُربما  المكالمة..  تلك  في  ذلك  منها  أس�مع  فلم 
لذت  لذلك  الصدمة..  مع  للتكّيف  الوقت  من  مزيدًا  لُتعطيني  المعلومة 
بالصم�ت، ب�ل وراوغ�ت حت�ى ال أنط�ق بجملة موت بس�مة.. فما أن 
لزامًا  يصير  حتى  أصّدقها  أن  وما  تصديقها،  علّي  يتوجب  حتى  ألفظها 
كما  محالة،  ال  آٍت  الوجع  إذن؟  العجلة  فلم  بوجعها..  أعيش  أن  علّي 
وفاة  خبر  المأل  على  ُيعلن  أن   - تصوري  في   - أحد  ألي  ُيمكن  وال 
موت  األمل.  قانون  يقلب  كمن  س�يكون  قالها  لو  بارد.  بقلب  طفل، 
األطف�ال يش�به اجتث�اث ج�زء م�ن عمر اآلمال فين�ا، أو قلٌب لمفاهيم 
ُأُس�ّلم  أن  يمكن  فكيف  ينهي،  والموت  يبدأ  فالطفل  البديهية،  الحياة 
ذلك  بقائي  فسرت  هكذا  مفيدة؟  جملة  في  المتناقضات  تلك  باجتماع 
بها  اإلقرار  في  أكثر  ماطلت  وُربما  الُجملة..  لتلك  رافضة  بكامله  اليوم 
فاجعتنا  يرحموا  لم  الذين  الشرطة  رجال  مقابلة  األمر  يستوجب  لم  لو 

التحقيقات.. في  الشروع  قبل  الوقت  من  قلياًل  ويمهلونا 
لم  البيت،  دخلت  عندما  األرض  على  ُمسجى  الصغير  الجسد  كان 
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يتحلق  الغطاء األبيض.  تنام تحت  أنها هناك  أيقنت  أرها مباشرٌة، ولكني 
اآلخرون  أما  وشرطيين.  سلطان،  والدها  بينهم  من  رجال،  بضعة  حولها 
ما  لمواس�اتنا  هّبوا  اللذين  األقارب  من  الغالب  على  هم  أذكرهم.  فال 
لألمام،  التقدم  على  قادرة  غير  مكاني  في  تسمرت  بالفاجعة.  سمعوا  أن 
وجهه  كان  المنزل.  لداخل  الصطحابي  قدم  أن  إال  سلطان  من  كان  فما 
على  نحوي،  ُمتجهًا  يمش�ي  وهو  مترنحًاً  وبدا  زائغة،  ونظراته  أس�ودًا، 
وش�ك فق�دان توازن�ه، حت�ى أن�ي ل�م أدِر أمحزون هو أو ُمنش�غل بأمٍر 
لبضعة  يحتاجني  بأنه  ُيخبره  ُثم  أنا،  من  يس�أله  الش�رطي  س�معت  ما؟ 
يتريث قلياًل،  بأن  له س�لطان  الحادثة، أش�ار  بها محضر  أس�ئلة يس�توفي 

للداخل. ومضينا 
نس�اء  من  بعضهن  فج.  كل  من  قدمن  بالنس�وة،  مليء  المنزل  كان 
لم أرهن من قبل. أس�جيت  الجي�ران. وُأخ�ٍر  العائل�ة، واألُخري�ات م�ن 
بينه�ن هن�د زوج�ة أخ�ي، األم الثكل�ى. ُتنقل بصرها في الوجوه أمامها، 
صامت�ٌة وكأنم�ا خرس�ت. وصغيريه�ا يروحان ويجيئان حولها. ُمتس�لين 
بالجم�وع الت�ي حض�رت للمواس�اة، غير ُمدركي�ن لما يحدث.. تمتمت 
وكأنما  الموت  بهيبة  العابث  الطفولي  سلوكهما  ُتبرر  وهي  النسوة  إحدى 

ذاته: للموت  بكلماتها  تعتذر 
ولما  قلياًل،  صمتت  يكبرون..(..  ما  كان  البيضاء،  قلوبهم  ما  (لو 
ل�م ُيعّل�ق أح�د عل�ى ُجملته�ا أضافت وهي تس�وي غطاء رأس�ها، ُتدنيه 

حرجها: على 
(م�ا يفهم�ون ي�ا روح�ي صغ�ار(، ُثم انهمكت في بكاء ش�ديد، ال 
أدري ه�ل ترث�ي ب�ه حالن�ا، أم تعليقاته�ا الت�ي ل�م يرّد عليها أحد. س�اد 
باقيٌة على حال ذهولي ال أقوى على طرح  أن�ا  الصم�ت بعده�ا، وكن�ت 
يكفي  ما  الوجع  من  وبي  بالتأكيد،  ساّرة  تكون  لن  فاإلجابات  األسئلة، 
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هند  صدر  من  هربت  مكتومة  صرخة  لالستزادة.  حاجتي  عن  يفيض  بل 
حرقتها: تبثني  قالت  لمحتني..  أن  ما  تحادثني  وهي 

الوعي. عاجلتها  ُثم غابت عن  قلبي(  انقطع  آمنة..  يا  (راحت بسمة 
الُمعّطر  الماء  بعض  ووجهها  صدرها  على  يرششن  بينهن،  وأمي  النسوة 
ترتجف  كانت  الخرس.  لحالة  عادت  ولكنها  أفاقت  عندها  بالزعفران.. 
من شدة البرد، رغم هجير شمس الظهر، وصيف الرياض الخانق. غطتها 
روحها..  من  ينبعث  وكأنما  يدفأ،  لم  بردها  ولكن  ثقيلة  بأغطية  النس�وة 

المشروخة؟ الروح  تلك  إلى  الطريق  فكيف 
وحدها تشاندرا الخادمة السيريلنكية كانت غائبة عن نظري. بحثت 
في  فوجدتها  بالخارج،  للرجال  الماء  إبريق  إيصال  في  لُتس�اعدني  عنها 
المخ�زن، زائغ�ة النظ�رات تنتف�ض، تهذي بكلم�ات لم أفهمها، وُتحرك 

المكان. أرجاء  في  بصرها  ل  ُتنقِّ وهي  شديدة،  بعصبيٌة  يديها 
(مسكين بسمة.. مسكين(. كانت تلك الُجملة الوحيدة التي نطقتها 
بصرخات  مصحوبٌة  أعجمية  كلمات  فكانت  عداها  أما  ُمكّس�رة،  بعربية 
ُذعٍر هربت من جوفها. هدأت من روعها، وطلبت منها معاونتي، فقامت 
وهي ُمترددة، ُثم ما لبثت أن استعادت بعضًا من نشاطها، وراحت توصل 
الم�اء للرج�ال، غي�ر أنه�ا بقي�ت عل�ى حال الذهول تلك بضعة أيام، ثم 
البندري  من  كان  فما  ديارها،  إلى  الرحيل  وقررت  العمل،  عن  أضربت 
العزاء إال أن أخذتها في  أيام  أخ�ت أس�رار والت�ي كان�ت متواج�دة معنا 
كل  السعودية..  من  خروجها  إجراءات  لعمل  سلطان  يفرغ  لحين  منزلها 
تش�اندرا  حتى  كنا،  كما  نعد  لم  بس�مة،  رحيل  بعد  منزلنا  في  تغّير  ش�يء 

الحادثة. بعد  البيت  في  البقاء  تحتمل  لم  الخادمة 
ُمهيأ  السطح  فجدار  الريبة،  ُيثير  أمر  أي  عن  التحقيقات  ُتسفر  لم 
عن  تغيبت  قد  وبس�مة  األطفال،  قبل  من  للتس�لق  الش�ديد  بانخفاضه 
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إال  خاليًا  كان  والمنزل  حرارتها،  درجة  ارتفاع  بس�بب  يومها  المدرس�ة 
بسمة  صعدت  بينما  معها،  والصغار  وتشاندرا  السفلي  بالدور  أمي  من 
مرافقة  على  حرصه  بحجة  عمله  من  مبكرًا  والدها  حضر  عندما  لغرفتها 
ابنت�ه المريض�ة لحي�ن ع�ودة أمه�ا م�ن العمل. يقول س�لطان انه توجه 
فظنها  بسمة،  يجد  لم  خرج  ولما  الظهر،  صالة  وقت  لالغتسال  للحمام 
قد نزلت لألسفل مع جدتها وأخويها الصغيرين، فلم يهتم، وراح ُيصّلي 
ُكنت  الدار.  فناء  في  األرض  على  مسجاة  فوجدها  عنها،  باحثًا  هبط  ُثم 
فقط،  المناسبات  في  إال  ُيصّلي  ال  فهو  الصالة  بشأن  كاذب  أنه  أعرف 
كالعيد والتراويح في شهر رمضان، أما الصلوات اليومية فهو ال يؤديها. 
توّقع�ت أن�ه ُربم�ا غف�ي قلي�اًل وق�ت وقوع الحادث�ة، وتهّرب من قول 
ش�ّماعة  على  للصغيرة،  إهماله  فعّلق  باإلهمال،  ُيتهم  أن  خش�ية  ذلك 

الديني. الواجب 
والدي  رأت  بأنها  معها  ُيحقق  كان  لما  الشرطة  رجل  أخبرت  ُأمي 
ُمتزينًا بُحّلة جديدة،  البارحة، وقد كان ُمستبشرًا،  المتوفى، في منامها ليلة 
وكأنما  خضراء،  ُبس�طًا  عليها  يفرش  ُثم  ويس�ويها،  بالماء  األرض  يرّش 

قادمين. ضيوف  الستقبال  المكان  ُيهيئ 
أمي  قالت  حبيب(.  بيقابل  كنه  واشراقه..  بنوره  البدر  مثل  (وجهه 

نحوي: ناظرٌة  بالبكاء  تتهدج  وهي  وأضافت  للشرطي، 
(ظنّي�ت أن س�اعة منّيت�ي قرب�ت ي�ا بنت�ي، وأني أن�ا اللي بأموت(. 
أنهى  ُثم  واالحتساب،  للصبر  ودعاها  منامها،  سمع  لما  الشرطي  حوقل 
الوحيد  الش�خص  كانت  والتي  الخادمة،  تش�اندرا  وطلب  معها،  أس�ئلته 
من  نجت  أنها  غير  الشرطة،  نظر  وجهة  من  التهمة  للبس  مالئمة  األكثر 
مؤكدًا  الصغار،  بصحبة  باألسفل  كانت  بأنها  سلطان  شهد  أن  بعد  ذلك 
لدينا،  خدمتها  فترة  طوال  منها  ُمريب  سلوك  أي  يلحظ  لم  بأنه  للشرطي 
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تكون  أن  أبدًا  يمكن  ال  وأنها  جدًا  جيدة  جميعهم  بالصغار  عالقتها  وأن 
أنه موت  الصغي�رة على  ُأغل�ق محض�ر وفاة  لبس�مة.  فيم�ا ح�دث  س�ببًا 
وأنه  السطح،  من  سقوطها  إثر  باألرض  جسدها  ارتطام  عن  ناتج  طبيعي 
بعد  منزلنا  الشرطة  رُجلّي  وغادر  الحادث،  في  جنائية  ُشبهة  أي  توجد  ال 
الذي  الش�ديد  للقلق  أرتح  لم  أني  غير  الدار،  فيها  تفقدا  س�ريعة  جولة 
اعت�رى تش�اندرا، خاص�ة بع�د أن أضرب�ت عن العمل وطالبت بترحيلها 
إل�ى بلده�ا، فس�رت ذل�ك بأن�ه ُرع�ٌب اعتراها من م�كان الحادثة، بينما 
رحيلها.  أوراق  إنهاء  لحين  البندري  لمنزل  فانتقلت  لطلباتها،  استسلمنا 
وتمحو  الحادثة،  مالمح  المس�تمر  بتواترها  تواري  األيام  راحت  وهكذا 
في  معّلقة  أسئلًة  تاركًة  المفاجئ،  بسمة  فقدان  جراء  ألم  من  بنا  علق  ما 

شافية.. إجابات  لها  تجد  ال  المشوش،  ذهني 
(ه�ذا ه�و ح�ال الس�طح ُمن�ذ ول�دت بس�مة.. وتلك كانت بس�مة 
شديد  إعياء  حالة  في  وهي  تسلقته  فِلم  دائمًا..  تسلقه  هاجس  عن  بعيدٌة 
وم�رض؟ ه�ل أخرجته�ا حرارته�ا المرتفعة عن تفكيرها الس�ليم؟ أم أن 

القبر؟!(. في  معها  ُدفن  وقد  أعرفه،  ال  ما  األمر  في 
المرصوصة  بس�مة  بصور  معّلق  وبصري  تلك  ذكرياتي  من  أفقت 
مرسومة  ابتسامتها  تزال  ال  نومي..  ُغرفة  في  الصغيرة  مكتبتي  أرفف  على 
غابت  بعيد..  من  ذكراها  الحت  كلما  شاحبٌة  لي  تفتّر  ذاكرتي،  شفاه  في 
من�ذ س�نة، ولكنه�ا ال ت�زال تزورن�ي ف�ي المنام من آن آلخر.. أراها في 
الُحل�م ذات�ه، ال تتغي�ر تفاصيل�ه أبدًا.. الس�ماء تمط�ر مطرًا غزيرًا، وهي 
تتوق�ف قلياًل وتلتفت  بها،  اللحاق  ال�دار وأن�ا ُأحاول  فن�اء  ترك�ض ف�ي 
هي  أفرحة  أدري  ال  الموناليزا،  وكأنها  الش�احبة  بابتس�امتها  فتبدو  إلّي، 
تتس�لقه  الدرج،  باتجاه  ثانيٌة  وتركض  ظهرها  ُتعطيني  تعود  محزونة،  أم 
وأن�ا خلفه�ا.. تصلن�ي ضحكاته�ا من بعيد بصوت بدا لي مختلفًا بعض 
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رنينًا  أذنّي  في  يرن  معدني،  صوت  وكأنه  الطبيعي،  صوتها  عن  الش�يء 
عندما  تختفي  ُثم  والديها،  مع  غرفتها  حيث  السطح  إلى  تنصرف  حادًا. 
أدخل السطح خلفها، فأبقى ذاهلٌة أبحث عنها.. صوتها ال يزال موجودًا، 
في  أجد  ضحكات..  وليس�ت  بكاء  بش�كل  ولكن  يصلني،  الزال  الرنين 
الوقت  بعض  ُهناك  أبقى  ناظري..  عن  تغيب  أجدها..  وال  عنها  البحث 
ضاعت..  ولكنها  المطر،  مياه  في  الغارقة  السطح  زوايا  في  عنها  أبحث 

أيضًا. صوتها  يختفي  فشيئًا  وشيئًا 
á á á
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الشهري،  نزفي  من  والقرف  بالضيق  أشعر  وأنا  فراشي  في  تقّلبت 
فالغد  قلياًل،  االسترخاء  في  يساعدني  عّله  دافئًا  حمامًا  آخذ  أن  فقررت 
ي�وم مجه�ول ال أدري م�اذا يحم�ل ل�ي. ه�ل يعّجل الله بقضائه ويكون 
ي�وم الغ�د ع�زاء ف�ي موت س�لطان أيض�ًا، أو تقرر لي األقدار مزيدًا من 
الشقاء فُيفيق ويعود يقاسمني ذات الحياة التي أحياها؟ ال أدري.. الوقت 

الُمربكة. التساؤالت  هذه  عن  باإلجابة  كفيل  وحده 
بأن  لعلمي  العش�اء  أذان  وقت  مس�تغلة  بهدوء  غرفتي  من  تس�للت 
أمي في الغالب منشغلة بأداء الصالة ودخلت الحمام. خلعت ثيابي على 
ُترخي  التي راحت  الدافئة  المياه  ال�دش ودخل�ت تحت  عج�ل وفتح�ت 
عضالتي المتشنجة شيئًا فشيئًا، وما هي إال ثواني حتى توقف تدفق الماء 
يمكنني  ال  الذي  فقري  ألعن  ورحت  شديد،  غضب  اعتراني  تدريجيًا.. 
المنزل إال بحلول رخيصة  الس�باكة ف�ي  الق�درة عل�ى إصالح خلل  م�ن 
اإلصالحات.  على  الوقت  بعض  مرور  بمجرد  تفسد  أن  تلبث  ال  ومؤقتة 
المياه  بضخ  الخاص  المحرك  لتفتح  أمي  أنادي  صوتي  بأعلى  صرخت 
أم�اًل ف�ي إكم�ال حمام�ي. تناه�ى إلى س�معي ص�وت أمي وهي تصفق 
تجيب  وهي  لحظات  إال  هي  وما  تصلي،  تزال  ال  بأنها  لتعلمني  بكفيها 
في  األواني  قرقعة  بأصوات  فإذا  قلياًل..  هدأت  المحرك..  ستفتح  بأنها 
المطبخ تتداخل مع أصوات الصلوات الصادرة من ميكرفونات المساجد 
دون  ألذني  لوصولها  يكفي  بما  قريب  مدى  على  والواقعة  ببيتنا  المحيطة 
القدرة على فهم أي منها لكثرتها وتداخلها، إذ كانت قرابة ثالثة أو أربعة 
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مس�اجد. تس�اءلت ف�ي انفع�ال: م�ا الفائدة من تل�ك الُمكبرات الصوتية 
الحاج�ة  دون  اإلم�ام  يس�معون  الداخ�ل  ف�ي  المصلي�ن  كان  إذا  العالي�ة 
األصوات  فهم  يس�تطيعون  ال  منازلهم  في  واآلخرين  الخارجي  للمكبر 
تراقبني  أختي  هدى  أتصور  وأنا  رأس�ي  من  الفكرة  نفضت  المتداخلة؟ 
خاصة وهي على وشك الوصول.. تخيلتها تنهرني وتصفني بقليلة الدين 
في  مئة  بنس�بة  تحولت  التي  هدى  تلك.  الوقحة  تس�اؤالتي  تس�مع  وهي 
الدين  أن  متناس�ية  للموت،  االس�تعداد  إلى  للحياة  االس�تعداد  من  المائة 
من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  تغّيرت  بالجنة.  ُيبشر  كذلك  بالنار  يتوعد  كما 
ما  ُثم  بس�نوات  زواجها  بعد  بس�يطة  تحّول  معالم  عليها  ظهرت  معنى، 
لبث�ت ُتمع�ن ف�ي االنغم�اس ف�ي التطرف حت�ى انجرفت بعيدًا عن تلك 
زياراتها  من  فشيئًا  شيئًا  ُتقلل  حياة..وصارت  تنبض  كانت  التي  الحالمة 
قولها،  حد  على  بيتنا  في  الموجودة  للمنكرات  تحاشيًا  الرياض  في  ألمي 
منكر  قبولها  إثم  يقيها  الذي  الجهادي  بالمقابل  والدتها  وصل  واستبدلت 
بيتنا،  تلفاز  ُتبث من  التي  الفاس�قات  المذيعات  س�جائر س�لطان، وصور 
األعياد  مواسم  في  صغارها  بإحضار  لها  أمي  توسالت  عن  النظر  غاضة 
بالخضوع  أمي  وعدتها  إذا  إال  الحضور  رافضة  وحدتها،  أحزان  ليؤنسوا 
س�لطان،  س�جائر  وُتبعد  البيت  في  اس�تنفار  حالة  فتعلن  ش�روطها  لكل 
تنام  عندما  خلس�ة  صغارها  يس�رقها  أوقات  بعض  من  إال  التلفاز  ويقفل 

الكرتونية. أفالمه  سحر  أمام  ويصطفون  الملون  الصندوق  فيفتحون 
ازدادت حدة توتري جراء انتظار عودة مياه الدش فناديت على أمي 
بنزق: قالت  إذ  صوتها  نبرات  على  الضيق  بدا  وقد  ُتجيب  بها  فإذا  ثانية 

الصبر..(. قل  مال  يا  أصبري  (فتحناه.. 
ألجمن�ي صوته�ا الغاض�ب فاس�تندت عل�ى حاف�ة الجدار ورحت 
البخار عن  انجلى  بعدما  الوض�وح  الت�ي بدأت في  ُأح�ّدق ف�ي صورت�ي 
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المياه  هدير  أسمع  وأنا  قلياًل  هدأت  ُقبالتي..  الحائط  في  الُمعّلقة  المرآة 
يطالعني  صورتي  انعكاس  راح  بينما  األنابيب،  لتمأل  ببطء  تتسرب  وهي 
ويس�تدرجني لذل�ك الي�وم البعي�د.. ذلك الي�وم الذي باغتني فيه وجهي 
معًا.  والُمربك  الجديد،  يحمل  عنّي..  غريب  كطيف  لي  ليتراءى  فجأة.. 
في  العشاء  لتناول  دعتني  أن  بعد  أسرار،  لبيت  زيارتي  أثناء  ذلك  حدث 
نفس  في  معًا  عملنا  أن  بعد  إال  منزلها  في  أزرها  لم  األمسيات.  إحدى 
لم  أنها  من  بالرغم  لها  زيارتي  يرفضان  وأمي  س�لطان  كان  المستش�فى. 
تنقطع عن زيارتنا بصحبة والدتها خالة (دواجة(، إذا ما حضرت األخيرة 
للسماح  يشفع  لم  ذلك  ولكن  وغيرها..  ورمضان  األعياد  مناسبات  في 
ل�ي بُمبادلته�ا الزي�ارة، فهم�ا يري�ان أنه�ا ُمجرد ابنة داللة، وأنها لم تكن 
لتحض�ر لزيارت�ي ل�و ل�م ت�أت أمه�ا لعرض بضاعتها ف�ي منزلنا، لذلك 
ُكاًل  أسرتينا  انتقلت  أن  إلى  البلوغ  سن  وصولي  بعد  زيارتها  من  منعت 
زاملتها  لنقل  أو  العمل  في  زاملتني  أن  بعد  وكذلك  الجديد،  سكنها  إلى 
لما الحظت سوء حالنا  لي  الوظيفة، ورتبتها  أمر  اقترحت علّي  التي  فهي 
المّرة  تلك هي  كانت  أخيرًا.  بالزيارة  لي  ُسِمح  بأشهر  بعد عملي  المالية. 
يومها..  مرحبة  اس�تقبلتني  الجديد.  بيتها  في  فيها،  أزورها  التي  األولى 
امرأة  دائمًا  هي  هكذا  بالبش�ر..  المليء  وجهها  على  ترتس�م  وابتس�امتها 
وأقراطًا  بها..  تتزين  عقودًا  المرح  من  تصنع  فرح..  من  حبٌل  جيدها  في 
واألغاني..وتغدو  الضحكات  س�وى  تس�مع  تعود  فال  أذنيها،  في  ُتعلقها 
أبدًا،  الطالق  تجربة  ُتغيرها  لم  الحياة.  عرش  على  أحد  ينازعها  ال  غادٌة 
بقي�ت عل�ى روحه�ا الحل�وة، وكأنم�ا ُأخرى غيره�ا ُطلِّقت. عادت إلى 
لحياتها  جديدًا  مستقبليًا  خطًا  وترسم  معها،  رضيعها  تحمل  أهلها  منزل 

حينها: لي  قالت  القادمة. 
ُأح�ب  أع�د  ل�م  والحقيق�ة  ُح�ب..  ب�ال  أعي�ش  أن  أع�رف  (أن�ا ال 
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زوج�ي. مللت�ه(. هك�ذا بكل بس�اطة تطوي أس�رار صفح�ة من عمرها، 
ُمتسٌع ألحالمها.  الكون  أبدًا. دائمًا في  القرارات  ُتقلقها  وتفتح ُأخرى. ال 
زوجها،  مع  العاطفية  عالقتها  برود  إثر  مؤخرًا  عليه  تعرفت  بآخر  تشبثت 
وال  الخيانة،  تقبل  ال  أنها  تقول  خيالها.  في  ولو  إليه،  ترحل  أن  وقررت 
ُتري�د أن تجم�ع بي�ن الرجلي�ن مع�ًا في مش�اعرها، كم�ا أكدت لي وهي 
ُمبررة  زوجها،  ُمضاجعة  على  قادرٌة  تُعد  لم  كذلك  بأنها  يومها  تضحك 
أكبر  أو  أكثر  أسباب  تعطني  لم  روح.  إنما  فقط  جسد  ليست  بأنها  ذلك 
لهجره�ا لزوجه�ا، ل�م تفتع�ل أي مب�ررات بينما كان بإمكانها فعل ذلك 
حي�ث زوجه�ا مل�يء بأم�ور كثي�رة يمكن أن ُتعينها في تبرير هجرها له، 
أغلب  المنزل  خارج  سهره  كذلك  الصلوات،  وتركه  الحشيش،  كتدخينه 
امرأة على وش�ك  ُتعين  الت�ي يمكن أن  الليال�ي، وغيره�ا م�ن األس�باب 
ويحميها  المستقبلية  االجتماعية  صورتها  يجّمل  إطار  تجهيز  في  الطالق 
جاء  إذا  أنها  حتى  بهدوء،  انسحبت  تفعل..  لم  لكنها  الناس،  سخط  من 

عينيها: يفارق  ال  ورضا  ناعمة  بابتسامة  تقول  طليقها  ذكر 
منّي(! أخير  ويعوضه  وعليه  علينا  يستر  الله  دربه  في  (راح 

ليس وصّيًا  اآلخر  بساطتها..  أسرار على  في  يبهرني  أكثر شيء  هذا 
مباركة  انتظار  تفعل دون  ما  تريد وتقرر  ما  على ضميرها.. وحدها تعرف 

حولها. من 
تسبقني  كانت  للداخل..  وصحبتني  اليوم  ذلك  بيتها  في  استقبلتني 
ُتعّل�ق عباءت�ي علي�ه.. تبعت  ببض�ع خط�وات ُمتجه�ٌة نح�و المش�جب، 
خطواته�ا وأن�ا ُأع�ّدل خص�الت ش�عري الُمبعثرة بيدي، وأرتب هندامي 
الُمرتب�ك.. وعن�د ولوج�ي مجل�س الضي�وف، التقيت امرأة اس�توقفتني 
ينم عن  لوهل�ٌة م�ا أن وق�ع بص�ري عليه�ا.. كان وجهها هادئ المالمح 
إال  هي  وما  والس�منة.  االمتالء  بين  يتأرجح  وجس�دها  الجمال،  بعض 
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في  لي،  متوقع  غير  انعكاس  س�وى  تكن  لم  عليها..  أتعرف  وأنا  ثانية، 
الُمقاب�ل.. كانت تلك هي  الجدار  المعلق�ة ف�ي  الطولي�ة  المدخ�ل  م�رآة 
تخطيط  أو  مسبقة،  توقعات  دون  انعكاسي  فيها  أرى  التي  األولى  المرة 
ذهولي  قارب  أخذني  حوله..  القديمة  بُمعطياتي  شكلي  اللتقاط  ُمبرمج 
المرس�ومة  صوري  عند  وقفت  زرتها..  أن  يس�بق  لم  بعيدة،  موانئ  إلى 
قالب  أي  في  ُتس�كب  لها..  ش�كل  ال  ُهالمية  فتاٌة  الذاكرة..  براويز  في 
جاه�ز م�ن اآلخ�ر.. فتصي�ر كي�ف أراد لها أن تصير.. لم يكن لها قالبها 
ُمنطوية،  أو  خجلى،  الفتاة  هذه  تكون  أن  شؤمًا  ويحدث  أبدًا..  الخاص 
أن  دون  كله  العمر  لتعيش  جمالها..  عن  اآلخر  تعبير  دون  ذلك  فيحول 
ال  الهامش..  سبات  في  نائمة  أميرة  حلوة..  تكون  أن  احتماالت  ُتدرك 
زائد  وزني  بأن  أعلم  أبدًا..  الحياة  ُقبلة  تأتيها  فال  أحد..  عليها  يس�تدل 
بدرجة  مش�ّوهًا  يكن  لم  جس�دي  لكن  الش�يء،  بعض  الطبيعي  الحد  عن 
واضحة. ال يزال ُهنالك أمل في إصالحه، أو حتى اعتباره جذابًا للبعض 
بالدي..  في  البعض  لدى  ُمحببة  لدّي،  الشحوم  اكتناز  فأماكن  ما،  نوعًا 
أما نه�دي وخصري فكانوا  ال�وركان واألرداف تحدي�دًا،  ف�ي الوس�ط.. 

العادي. للوزن  أميل 
كان ذل�ك الي�وم ه�و تاري�خ ميالد رؤيت�ي الضبابية لذاتي كامرأة.. 
ضبابي�ٌة ألن الص�ورة غي�ر واضح�ة كما ولم تثبت. كانت لقطة س�ريعة، 
ل�م ُيمهلن�ي الوق�ت ألغت�رف م�ن نبعها حد االرتواء. أش�غلتني الصورة 
عن  للحديث  (أسرار(  استدراج  إلى  يومها  دعاني  ما  لتوقعاتي،  المفاجأة 
جلسنا: حيث  أسرار  غرفة  في  نظري  أقلب  وأنا  قلت  متلعثمٌة  الجمال. 

(تص�وري.. ال أمل�ك م�ن الماكي�اج إال قل�م أحم�ر ش�فاه واحد، 
أستخدمها  ال  بسيطة  أدوات  وبضع  ابتعته  عطٍر  مع  كهدية  أتتني  ومسكرا 
إال نادرًا..(. صمْت قلياًل أرقب كلماتي، وُأحصي وقعها عليها..لم ُتعلق 
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ظنّت  ُربما  معًا..  والماكياج  للحديث  عشقها  رغم  كالمي،  على  (أسرار( 
أن لِفاقت�ي عالق�ٌة باألم�ر، وتحاش�ت أن ت�دوس عليه�ا بثق�ل كلمة غير 
والظاهرة  منها  ُأقاسي  التي  اليد  ذات  بضيق  علم  على  الجميع  محسوبة.. 
امتالكي لسائق أو  المتوارية، وعدم  النُحاسية  الرخيصة، وُحليّي  ثيابي  في 
تفضحها  ُمحاوالتي..  ُتجدي  فلم  أستتر  أن  كثيرًا  حاولت  أيضًا..  سيارة 
الوقت  مرور  يس�تجدي  قلقًا  علّي  ترتس�م  التي  الش�هر  آخر  ترقب  حالة 
ليلتق�ي الس�تر.. بض�ع ري�االت تس�د جوعي أنا وأم�ي وتفي بمصاريف 
أنه  بحجة  يخصنا  ما  عن  يده  سلطان  كف  أن  بعد  نسكنه،  الذي  الدور 
ُمرتبي  وليبقى  وزوجته.  أبناءه  ُيعيل  لكي  قرش  لكل  ومحتاج  أسرة  رب 
الُمفرغة،  وُغرفها  كرامتي  زوايا  به  أوئثث  الذي  الوحيد  األمل  الش�هري 

الناس. إلى  الحاجة  شر  فيقينا 
لعلها  اليوم..  ذلك  في  سؤالي  عن  ُتجب  ولم  أسرار  صمت  طال 
نومها،  ُكنّا في غرفة  الصمت..  فآثرت  فقط،  الكالم  ظنّتني أحكي لمجرد 
قلياًل،  التسريحة حيث تصف أدوات زينتها.. تشجعت  ُمتجهٌة نحو  قمت 
ُمترددة  ُأعطيها ظهري فأحجب جزء من حضورها في داخلي وقلت  وأنا 

الصمت: إلى  النكوص  ُمحاولٌة  شفتي  بين  تتدافع  واألحرف 
أنا  حيث  وبقيت  الس�ؤال  لَفظُت  بش�كلي؟(.  رأيك  ما  (بصراحة.. 
ف�ي االتج�اه المعاك�س له�ا متش�اغلٌة بالتقليب في أصابع أحمر الش�فاه 

أمامي. المرصوصة 
إل�ى صومعة  بالدخ�ول  أس�رار وأنجي�ال هم�ا م�ن س�محت لهم�ا 
العواط�ف.  بب�وح  وأس�رار  بالوج�ع،  حظي�ت  أنجي�ال  الُمغلق�ة.  نفس�ي 
التحدث  األمر  اس�تدعى  بصالح.  عالقتي  عن  قبل  من  األخيرة  أخبرت 
أن  من  ألتأكد  ولكن  البنات،  غالبية  تفعل  كما  به  أتباهى  ترفًا  ليس  عنه، 
فِرحٌة  كانت  باهتمامي.  ومس�تأثٌر  بي،  عالقة  على  بالفعل  ش�اب  هنالك 
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التماثل  في  بدأت  اآلن  بأني  وأخبرتني  يومها،  بوحي  إلى  تس�تمع  وهي 
أحد  مع  عالقة  ُأِقم  لم  كوني  من  تستغرب  وهي  ساخرٌة  قالتها  للشفاء. 
يكون  أن  يمكن  كهذا  أمرًا  أن  تستوعب  فلم  الثالثين،  من  اقترابي  رغم 
أنها كان�ت ُمصيبة فيما ظنّت إلى  طبيعي�ًا عل�ى ح�د تعبيره�ا، والحقيق�ة 
ح�ٍد م�ا، فل�م يمنعن�ي ع�ن تل�ك العالقات رادع اجتماع�ي أو ديني، أو 
ع�دم تواف�ر اآلخ�ر.. ب�ل خل�ل نفس�ي أل�ّم بوجداني كل�ه، حتى أّني لم 
أم أني وضٌع خاص  بالفع�ل أن يس�تملني رج�ل  أع�د أدري ه�ل يمك�ن 
أو حتى اس�تثارني  أن راقني رجل،  ل�م يح�دث  بي�ن اإلن�اث؟  واس�تثناء 
ُتحّركني مهما  بأي ش�كل من األش�كال، كلهم كانوا ُخش�ٌب مس�نّدة، ال 
ُتجيب  أن  قبل  أسرار  ضحكت  والوسامة.  التمّيز  جبال  أعالي  من  بلغت 

بُِخبث: وقالت  سؤالي،  عن 
جوابها  يأت  لم  مخطوبة؟!(.  أم  عاشقة،  أأنت  اليوم؟  حكايتك  (ما 
بعد  سؤالها  على  ألُجيب  نحوها،  لاللتفات  شجعني  ما  ارتباكي،  بحجم 

المعتاد: حرجي  وأزاحت  بمرحها،  لي  مهدت  أن 
ولس�ت  خطيبي،  ليس  وهو  صالح..  إال  ليس  ذاك..  وال  هذا  (ال 
متأك�دٌة م�ن أن�ه حبيب�ي حت�ى اآلن.. مج�رد خاط�رة جالت بفكري.. ال 

إنسي(. عليك.. 
التمكيج  ي�ا آمن�ة، ب�س م�ا تحرصين عل�ى  (بصراح�ة، أن�ت زين�ة 
ال�كاكاو ش�وي..( قال�ت جملته�ا تلك  والتب�ودر.. وتخففي�ن بع�د أكل 
ضاحك�ٌة، ُث�م راح�ت تحك�ي ل�ي ع�ن خباي�ا فن التجمي�ل.. في الوجه 
بعض  على  موافقة  رأس�ي  أهز  صامتٌة،  أتابعها  وأنا  والثياب،  والش�عر.. 
ُمشرقًا  يتألأل  الذي  الدهشة  ُقزح  لقوس  تعجبًا  حاجبي  وأرفع  تقول،  ما 
خصالت  في  تعبث  كفي  الملّونة.  كلماتها  تنثر  أن  ما  جديدها،  سماء  في 
تتابعانها،  بينه�ا، وعيناي  ُأخّلل أصابعي  المنس�دلة عل�ى كتف�ي،  ش�عري 
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تقول..  ما  بعض  على  بها  لُتدلل  أمامي  ماكياجها  أدوات  تستعرض  وهي 
أنا وأس�رار نلعب  ُكنّا  لّما  لُيعيدن�ي ألي�ام زم�ان  أخذن�ي تفكي�ري بعي�دًا 
ُكنا  لي.  دهش�ة  مصدر  دائمًا  أس�رار  كانت  (الدبق(،  لعبة  دارنا  فناء  في 
ُملقاة  نجدها  التي  أو  القديمة،  الُحلّي  من  الُمتساقطة  الخرز  قطع  نجمع 
حفرٌة  ونحفر  الفارغة،  المعدنية  الحليب  ُعلب  في  ونضعها  الشارع،  في 
فيها،  الخرز  قطع  إس�قاط  في  الدقة  على  نتبارى  ُثم  التراب  في  صغيرة 
معًا.  الخرزتين  تكس�ب  فقط  واحدة  بحركة  األخيرة  القطعة  ُتس�قط  من 
في  أصابعنا  نستخدم  ولكننا  الهدف،  إصابة  تقنية  في  الغولف  ُلعبة  ُتشبه 
استطعنا  ما  بكثرة  بعضنا  نباهي  بعدها  الغولف،  من ُعصي  بدالً  التصويب 
جمعه من الحّبات. كان نصيب أسرار أكثر منّي دائمًا، بالرغم من براعتي 
والدتها  مع  التنقل  دائمة  كانت  أنها  بسبب  وذلك  اللعب،  في  تفوقها  التي 
مما  أكثر  خرزات  جمع  فرصة  لها  ُيتيح  ما  والسوق،  الجيران  بيوت  في 
أللتقط  للسوق  تأخذني  أن  ُأمي  من  أطلب  وأنا  بكيت  ما  كثيرًا  بحوزتي. 
أن  بحّجة  غالبًا  ترفض  كانت  ولكنها  الباعة،  من  هناك  تساقط  مما  بعضًا 
ال م�ال لدين�ا، أو أن دخولن�ا للس�وق دون حاج�ة أم�ٌر ال يجوز، فكنت 
فُأعطيها  الخرز،  من  لديها  ما  بعض  على  أسرار  ُأقايض  وأروح  أستسلم 
أحيانًا،  ُأمي  تبتاعه  الرخيصة  الُمكس�ّرات  من  نوع  (القريض(  من  بعضًا 

حبتين. أو  خرز  حبة  منه  بدالً  وُتعطيني 
أن�ا وأس�رار نكم�ل بع�ض نوع�ًا م�ا. ُتح�ب التح�دث، وأن�ا ُأجيد 
عاشقة  بانطالقتها..  جمودي  فتحرك  الحدود،  ألبعد  منطلقة  اإلصغاء.. 
ح�د الجن�ون، وأن�ا مت�رددٌة ح�د الملل، أو ُربم�ا الجزع.. هي ال يدخل 
ُيقرر  من  هو  فاآلخر  أنا  أما  ما،  أمرًا  قررت  ما  إذا  حس�اباتها  في  اآلخر 
الظروف.. كنت أرقب أسرار وهي  دائمًا يسبقني مهما كانت  لي.. اآلخر 
لو  حتى  حق  على  بأنها  يسمعها  لمن  توحي  شديدة  بثقة  اآلخرين  تناقش 
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ل�م تك�ن كذل�ك بينم�ا أبق�ى أنا عاجزة عن التلفظ بأي كلمة على المأل 
ذلك.. لفعل  جاهدت  لو  حتى 

دميٌة  حياة..  ثوب  في  ميتٌة  زمن..  منذ   ٌ مسلوبة  أني  إلى  توصلت 
أسرار  بقيت  لذا  رأي..  تبدي  وال  تقرر،  ال  تختار،  ال  والدمى  جامدة.. 
وكان  الس�حرية..  بقدراته  يبهرني  أمامي  يمش�ي  متحرك  أحالم  صندوق 
الصندوق وربما كان األهم على اإلطالق،  ينثره ذلك  يزال  أكثر سحر ال 
هذا  بعض  من  أرتبك  أني  حتى  خاص،  بشكل  إليها  تجذبني  أسرار  أن 
السمراء  وبشرتها  الُمثير،  جمالها  أتأمل  نفسي  ضبطت  ما  إذا  االنجذاب 
توقي  لحظات  في  صورتها  لي  ارتسمت  ما  وإذا  حيرى..  برغبة  الناعمة 
آٍن  في  وتطفئني  ُتش�علني  معًا..  واألمان  للُحب  ترمز  كأنثى  الجس�دي، 
واحد..  طرف  من  عاش�ٍق  بش�غف  وتفعله  تقوله  ما  كل  أترقب  واحد.. 
ثنايا كلمات�ه، وتصرفاته عن  بين  ل�ه.. فيبح�ث  ُي�درك أن معش�وقه لي�س 
أتوقع  لم  وهمه..  عليها  ُمعلقًا  الحال،  يقتضي  حس�بما  ُيفس�رها  س�قطٍة 
على  األبواب  ألفتح  يكفي  بما  جريئة  لست  كذلك  لي،  أسرار  استجابة 
بالحلم فقط..  إذا ما اش�تعلت، لذا ُلذت  جهن�م ال حيل�ة ل�ي بإخماده�ا 
يكفين�ي وجوده�ا حول�ي.. أس�ند ضعف�ي على قوتها، وُحزني يرتش�ف 
هي  بقيت  داخلي  في  بينما  فيها..  المنس�كبة  الس�عادة  أباريق  من  قهوته 
كيف  أتصورها  العاطفية،  خياالتي  لبعض  إلهام  مصدر  الفاتنة  بضحكتها 

الولهة. ُمخيلتي  تطلبها  صورة  بأي  أردت  ما  ومتى  شئت 
فتصورنا  كبرنا  العشرين.  بلغنا  عندما  وأسرار،  أنا  أحاديثنا  تغيرت 
بأننا يجب أن نتغير فتغيرنا، أو هكذا بدا األمر لي. صارت أسرار تتحدث 
قالت  به.  ُأغرمت  الذي  جيرانهم  إبن  عن  لي  وتحكي  كثيرًا،  الُحب  عن 
المطرب،  صورة  إلى  ُتش�ير  وهي  الوس�يم  اللبناني  المطرب  ُيش�به  بأنه 
وحك�ت ل�ي ع�ن ُقبالت�ه الح�اّرة الت�ي ُيمطرها بها إذا ما تقابال خلس�ٌة. 



64

عبدالحليم  شريط  لقمته  الذي  الُمسّجل  صوت  ترفع  وهي  تحكي  كانت 
تنتشي  فكانت  قلبي(،  يا  تحب  مرة  (أول  بأغنية  يشدو  كان  حيث  حافظ، 
وُتغني  تتنهد  تعيشه..  لعلها  أو  تعيشه،  وكأنما  وتردده  األول  المقطع  مع 

أتهنى.. يوم  وأول  قلبي  يا  تحب  مرة  عالي..(أول  بصوت 
الجنة.. من  ولقيتها  لي..  قالوا  الُحب  نار  على  ياما 

مرة..( مرة..أول  أول 
صوتًا  تملك  كانت  حيث  كبير،  بانس�جام  غنائها  إلى  ُأصغي  ُكنت 
المرور  دون  ُمباش�رة  إحساس�ي  إلى  يتس�رب  وكأنما  يبدو  رائعًا  ُمخمليًا 
ال  أبدًا،  لُيبهرني  يكن  فلم  ذاك  والُقبل  الُحب  عن  حديثها  أما  بالس�مع، 
أدري لِ�َم ل�م ُيحركن�ي م�ا حكت�ه ع�ن حبيبها ذاك. ُربما ألني ال أتصور 
ورغباتي.  أشواقي  إلثارة  قاباًل  أو  أبدًا،  ُمغريًا  يكون  أن  ممكن  الرجل  أن 
سلطان...  أخي  وجه  مرتدين  مخيلتي  بوابة  يلجون  الرجال  كل  ألن  ربما 
ال أدري! ل�ذا م�ا أن تلم�ح أس�رار ملل�ي م�ن حدي�ث الُح�ب ذاك حتى 
معاني  حول  آخر  موضوعًا  لتفتح  يومها  قالت  ُمباش�رٌة.  الموضوع  ُتغّير 

األسماء:
كل  أس�رار..  لدي  ليس  أنا..  إال  نصيب..  إس�مه  من  امرئ  (لكل 
م�ا بداخل�ي مكش�وف، أو هك�ذا يب�دو ل�ي!(. صمت�ت قلياًل ثم أردفت 

ضاحكٌة:
أسكت(. اعرف  ما  بر...  بر  بر  بر  بر  غير  (ما 

حديثها  لمضمون  منصرف  وذهني  قالته،  ما  على  بدوري  ضحكت 
الخاص.  خيالي  في  س�بحت  بينما  ُتثرثر،  بقيت  األس�ماء.  مداليل  حول 
سخرية  ضحكات  تقرع  الماضي  وطبول  ُمستنكرٌة،  داخلي  في  تساءلت 

األسماء: دالالت  من 
وهل لي يا ُترى من أسمي أي نصيب؟. مدن األمن ترفض سكناي 
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من�ذ ول�دت.. حت�ى أن ُأم�ي دون قص�د أوحت لي بأنها لم تكن ترغب 
أخشى  وصرت  وجودي،  أمن  بذلك  فزعزعت  ُدنياها،  إلى  حضوري  في 
أن ُأرف�ض علن�ًا ف�ي ي�وم م�ن األي�ام. ُت�ردد أمي على مس�امعي قصص 
خيباته�ا مع�ي.. تق�ول (جئ�ِت ي�ا آمنة للدنيا بالخطأ، ُكنت قد قررت أن 
معي  أحمل  سنين  عنه  انفصلت  ُأخرى..  من  والدك  زواج  بعد  ُأنجب  ال 
رماني  بعفوية..  إليها  قدما  أنهما  سوى  الحياة  في  لهما  ذنب  ال  صغيرين 
على  ُمنس�كبًا  األُخرى  ِصبا  قهر  مش�اركته  رفضت  لما  للمجهول  والدك 
فما  أبيِت..  أم  ش�ئِت  بيتها  البيت  يومها  قال  وهمومي..  س�نيني  تجاعيد 
ألعيش  أهلي..  بيت  إلى  وانسحبت  عّزتي  بقايا  لملمت  أن  إال  منّي  كان 
الخ�وف من مصير مجه�ول.. ال أقوى على اإلصرار  ُمعّلق�ٌة بحب�ل  في�ه 
ليكفيه  هذا  يكن  ولم  طفلّي..،  يحرمني  أن  خش�ية  الطالق،  طلب  على 
ببطء،  ضعفي  لين  تجّز  س�كينًا  قس�وته  ُيمرر  راح  بل  وش�أني،  فيدعني 
أسابيع،  عنّي  فيغيبان  ويأخذهما،  يشاء  وقت  ليأتي  تعذيبي،  في  فيستمرئ 
منها  ُيرزق  ولم  كما  األُخرى  مع  يتفق  لم  فيها..  لهما  يحدث  ما  أدري  ال 
باألبن�اء، م�ا دع�اه إل�ى تطليقها بعد س�نين، والع�ودة إلّي مكرًا، يطالبني 
فُعدت  رفضه،  على  ُيشجعني  أفضل  وضٍع  في  أكن  ولم  إليه..  بالرجوع 
ل�ه خانع�ٌة، أج�ر حقائ�ب خيبات�ي معي، وكل م�ا يعنيني هو النوم تحت 
وكان  بهما..  النور  ُأبصر  اللتين  عيني  وهدى،  س�لطان  مع  واحد  س�قٍف 
لمجيئك  ُأرتب  لم  العاقر..  السنين  تلك  كل  بعد  بالخطأ  أنت  أتيِت  أن 
فيرحل  منه،  المزيد  ُأنجب  أن  وخشيت  شاخ،  قد  كان  فوالدك  ابنتي،  يا 
ويتركني بهّم رعايتهم وحيدة. ولكن الحمد لله على قدومك، أنت هدية 

أعيش(. أن  لي  كان  كيف  وجودك  لوال  أدري  ال  لي،  الرحمن 
(أتي�ت بالخط�أ(.. تت�ردد كلم�ة أمي تلك في ذهني تس�جل تقارير 

لها.. عنوانًا  الكلمة  تكون  أن  تحتمل  ُكلها  حالي،  تحكي  طويلة 
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بالخط�أ أتي�ت للدني�ا.. وه�ل ُيخط�ئ الل�ه فيخلق كائن�ًا بالخطأ يا 
أم�ي؟؟ علمتن�ي أن اإلل�ه معص�وٌم م�ن األخط�اء، وتقولي�ن أن�ه خلقني 
خط�ًأ! وقل�ِتِ ل�ي أن�ه يعل�م كل ش�يء، فه�ل عِلم عن ما وقع علّي ولم 
بأنه  الصالة  ُسجادة  إلى  تسحبيني  وأنت  مرارًا  لي  وأكدت  ُيحرك ساكنًا.. 
ُمجي�ٌب للدع�اء.. فه�ل تجاه�ل نوحي ُكل تلك الس�نين وأنا جاثيٌة على 
هدهدة  دون  النوم  نعمة  يرزقني  وأن  عنّي،  الُضّر  يرفع  أن  أدعوه  ُركبتي 

الجزع.. معزوفة  لي  ُتنشد  ليلة،  ُكل  الخوف  أشباح 
بالخط�أ أيض�ًا ُكن�ت أن�ا الُصغ�رى ي�ا ُأم�ي.. لِم ل�م تجعليني أكبر 
ُتغادرين  بالخطأ  ُثم  منسيا..  نسيًا  فأكون  أبدًا،  شيئًا  تجعليني  ال  أو  منه؟ 
ليال�ي كثي�رة وتتركين�ي وحي�دٌة مع�ه.. وقد ق�ررِت فجأة أن  البي�ت ف�ي 
به وبطيش�ه، وعبثه..  الناس  تُعدي�ه ش�خصًا عاق�اًل، متزن�ًا، وأن�ت أدرى 
معاركه  عن  غفلٌة  حين  على  تعاميت  هل  بش�ططه؟  علمك  ُتنكرين  هل 
الت�ي ال تكّفين عن س�ردها ل�ي لما كبرت،  م�ع أب�ي، وع�ن خالفاتهم�ا 
خالفاتهم�ا الت�ي ل�م تك�ن ته�دأ أبدًا حول ُدخانه وعبثه وغيابه المش�بوه 
كما   - أبي  خيزران  فآثار  نس�يِت،  وإن  يافعًا..  ش�ابًا  كان  منذ  البيت  عن 
كنتم  بأنكم  ُقلتي  كان..  ما  ُقلِت- محفورة على جسد سلطان تحكي لك 
أو  العطب..  حد  بجلده  تنتهي  شجارهما..  معزوفة  على  تنامون  ليلة  كل 
أبي،  سوط  ينام  أن  إلى  متواريًا  ليبقى  الشارع،  قطط  مع  للخارج،  قذفه 
لُتعيديه  عنه  تبحثين  عنها،  صغيرها  ُبعد  تحتمل  ال  أٍم  بوجع  فتتس�حبين 
أجنحة  بها  يصنع  التي  النتنة  لفائفه  عن  بعد  فيما  تعاميِت  هل  سقر..  إلى 
تأخ�ذه بعي�دًا للوه�م؟ وع�ن حبوبه البيضاء يبتلعها لتلّون جدران ذاكرته 
الُمظلم�ة، فينتش�ي بزي�ف نصاعت�ه.. وأخي�رًا يا أمي ُتقررين أن مثل هذا 
أه�ٌل ليؤتم�ن عل�ى صغيرت�ك؟؟ أو أن�ك ل�م تهتمي ب�ي أصاًل، فأنا في 

خطأ! محض  سوى  لست  النهاية 
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الصراخ..  على  أجرؤ  وال  أيضًا  ُأخطئ  أنا  فها  األخطاء..  أكثر  ما  آٍه 
وه�ا أن�ت ي�ا أم�ي تتعامي�ن دهرًا عن أناتي المكتوم�ة، وندائي الصامت 
المهترئ  ُتنجدين�ي م�ن وحش�يته، وقه�ره وُبصاقه عل�ى ُجرحي  ل�ك أن 
أيضًا..  بالخطأ  ُأمي  إلى  الفرصة..وتتجاهلي�ن حاجتي  ل�ه  كلم�ا س�نحت 
أن  للصغار  يحق  أال  خطأ!  أيضًا  هذا  أن  أم  أبنتك؟  ألست  ُأمي؟  ألسِت 
ُيالَحظ�وا م�ن ِقب�ل ُأمهاته�م؟ أو أن ه�ذا ترٌف ال أس�تحقه؟ ألم تلمحي 
انهي�ار مملك�ة طفلت�ك؟ أل�م تس�معي صوت تحطمي ي�رنُّ في ُمحيطي 
ألم  مالمحي..  أرجاء  في  منتش�رة  قهري  ش�ظايا  ُتش�اهدي  ألم  الخِرس؟ 
ُيلف�ت نظ�رك اخت�الف مش�يتي إث�ر ُكل غ�ارة كان يش�نّها علّي؟ أم أنك 
أو  لك،  أهمية  بذات  فلس�ت  أمش�ي؟  كنت  كيف  تدرين  ال  األصل  من 
ُثّم  أن�ك صّدقت�ي فع�اًل أن�ي خطأ، وتركتني مش�روعًا مجانيًا للتصحيح! 
نصيب  لي  يكون  ال  وأن  أيضًا؟  ُأمي  يا  خطأ  فقرنا  يكون  أن  ُيحتمل  هل 
كاف�ي م�ن الحل�وى والُح�ب مث�ل س�ائر الصغار فيقيني ش�ر الوقوع في 
بلقيس  قتل  في  عوزي  ساهم  هل  تلك؟..  المشروطة  الشوكوالته  مصائد 

األسود؟ اليوم  ذلك  المسكينة 
الشفافة..  أمي  كلمات  هدهدة  زيف  يحتمل  يُعد  لم  قهري،  من  آٍه 
ظالم  لّونه  أن  بعد  للكالم  مكان  به  يعد  لم  تلك..  المتوارية  واعتذاراتها 
فإني  كأم،  قدرها  أمي حرصًا على  وإن جاملت  ُمنتهي..  الال  بليله  خوفي 
خطأه  إال  وجودي،  على  المترتبة  الخطأ  احتماالت  ُكل  عن  أتجاوز  قد 
شيء  ُكل  بالخطأ..  تحدث  أن  تحتمل  ال  فهذه  بي،  الشنعاء  وفعلته  هو، 
بعناية..  حيكت  س�وداء  ثياب  ُمهيئًا،  كان  الوجع  ُكل  ُمس�بقًا..  ُمعّد  كان 
الوجدان،  بأديم  اإللتصاق  ثياب تحمل خاصي�ة  العم�ر..  أللبس�ها ط�ول 

الموت. نسيها  مآتم  تنتهي..  ال  سرمدية  مآتم  به  ُتعلن 
يومه�ا أخذتن�ي كلم�ة أم�ي ل�دروب بعي�دة عن أس�رار وحكاياتها 
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بعد  باالس�تماع  أهتم  أعد  لم  بل  ش�يئًا،  أس�مع  أعد  فلم  باألمل،  الملونة 
فمثل  بالخطأ،  للدنيا  أتت  ُهالمية  أنثى  أعدو كوني  أني ال  تنبهت على  أن 
ه�ذه األنث�ى ل�ن ُتِح�ب أو ُتح�ب، كما ول�ن تكون جميلٌة أبدًا، حتى لو 
أن  تملك  ال  فمثلي  بجمالها،  كله  الكون  وشِهد  ذلك،  أسرار  لها  قالت 
رد  ليس�ت س�وى  هي  بذلك.  اآلخرون  أخبرها  مهما  حلوة،  نفس�ها  ترى 

األفعال. ُكل  على  السيطرة  في  الحق  يملك  ال  فعل، 
á á á
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طرق شديد على باب الحمام أعادني للحاضر، فوجدتني قد أنهيت 
المتهالك،  جس�دي  على  المنش�فة  لففت  لذلك..  أتنبه  أن  دون  حمامي 
أثن�اء وجودي في  التي حضرت  لُيقابلن�ي وج�ه ه�دى أخت�ي  وخرج�ت 

علّي: سّلمت  أن  بعد  قالت  الحمام. 
الكالم. بدت  العشا(. فاجأتني بطريقتها في  بنحط  يا أختي  (طولتي 
جملتها  جيدًا  أذكر  ولكني  أدري  ال  ربما!  لينًا  أكثر  الشيء،  بعض  متغيرة 
الحّمام،  في  ما  أحد  يتأخر  عندما  مناس�بات  هكذا  مثل  في  تقولها  التي 

ناصحة: تقول  كانت 
(الدي�ن ينهان�ا ع�ن البق�اء ف�ي الحمام�ات أوق�ات طويلة.. أقضي 

خير(. الله  جزاك  سريعًا  وأخرجي  حاجتك 
أقول�ه له�ا، غير أني  تأملته�ا قلي�اًل، وأن�ا أبح�ث ع�ن رٍد مناس�ب 
المس�افة  أبنائها.كانت  وأحوال  أحوالها  عن  أس�ألها  وش�رعت  تراجعت 
قصير  زمن  في  الحقيقي  بااللتقاء  لنا  تسمح  ال  وبينها،  بيني  جدًا  شاسعة 

ثيابي. للبس  لغرفتي  للدخول  استأذنتها  لذا  اآلن،  بيننا  الدائر  كهذا 
ليس�ت  اليوم  هدى  وهدى.  لقائي  إثر  بي  ألّم  التعجب  من  ش�يء 
ُأمي  نّومت  لّما  أش�هر  عدة  قبل  مرة  آخر  رأيتها  التي  األمس  هدى  هي 
التي ألمت بها. أذكر جيدًا  القلبية األخي�رة  إث�ر األزم�ة  ف�ي المستش�فى، 
أنها تأخرت كثي�رًا في الحضور  كي�ف كان�ت ه�دى جاف�ة ونزق�ة حت�ى 
والمريض  الحال  في  وتأتي  تتحول هكذا  بها  فكيف  أمي  لالطمئنان على 

الكثير.. لها  يعني  ال  الذي  سلطان  هو 
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اليوم عندما  لتأخذن�ي لذلك  ثيابي  ألب�س  الذكري�ات وأن�ا  س�اقتني 
أثقلته هموم  أدخلت أمي إلى المستشفى. كان قلب أمي علياًل جدًا، وقد 
باإلضراب  ُمهددًا  يصرخ  وراح  المزيد  يحتمل  فلم  طويلة،  سنينًا  عمرها 
الضربة  أتت  أن  وكان  الضغوطات.  من  المزيد  تلقى  هو  إن  العمل  عن 
تطلب  وأنها  ستغادرنا  بأنها  أخي  زوجة  هند  أعلنت  أن  بعد  عليه  القاضية 
انفص�ال هند وس�لطان ورحيل  الط�الق. كادت أم�ي أن تقض�ي بس�بب 
العمر.  المزي�د من  لها  الل�ه س�ّلم وكتب  الصغيري�ن م�ع أمهم�ا، ولك�ن 
بس�مة  وفاة  بعد  بدأ  الزوجين،  عالقة  ش�اب  ش�ديد  توتر  إثر  ذلك  حدث 
صوت  ليلة،  كل  واضحًا  سمعي  إلى  يصل  نقاشهما  كان  قليلة.  بأسابيع 
هن�د كان األعل�ى دائم�ًا، ل�م أج�رؤ على التدخ�ل بينهما، فهند ُمتحفظٌة 
ج�دًا ف�ي أموره�ا الخاص�ة وربم�ا ظنّت أن ش�كواها س�تؤخذ على أنها 
التي تغنّت كثيرًا  بالفش�ل م�ن قبله�ا، فكّفت عنه�ا، خاصة وهي  اعتراف�ًا 
سلطان..  على  بفوقيتها  المهم  وهذا  وأخيرًا  المتميز،  وذكائها  بقدراتها، 
وأحيانًا  مناسبة،  كل  في  أمامنا  أسرتها  مآثر  د  ُتردِّ كانت  جميعًا.  علينا  بل 
وهي  شديد،  بفخٍر  الذكور  وإخوتها  والدها  عن  تحكي  مناسبات.  بدون 
ُتق�ارن بي�ن وضعه�م االجتماع�ي ووضعنا. أما اقتصاديا فلم تكن تملك 
متوسط  بيت  ُيذكر.  شيئًا  عائلتنا  عن  تزيد  ال  فعائلتها  به،  لُتباهي  الكثير 
الح�ال يملكون�ه، أكب�ر قلي�اًل م�ن بيتن�ا، ولكنه ال يتمي�ز عنه كثيرًا. وقد 
ُمس�تندين عل�ى وظائفه�م في  بع�د زواجه�م،  بالس�كن  اس�تقل إخوته�ا 
ُتعاير  هند  كانت  ما  هو  األخير  وهذا  لألس�رة.  المادي  الوضع  تحس�ين 
حارس  إال  ليس  بأنه  تذكره  بينهما.  يدور  نقاٍش  كل  في  دائمًا،  به  سلطان 
ال  وأنه  تقول،  أن  اعتادت  كما  ينش(،  وال  يهش  ال  (س�كيورتي..  أمن 
خاطبة  طريق  عن  أخي  تزوجها  مستقباًل.  أكثر  شيء  أي  يكون  أن  يمكن 
كان س�لطان  ولما  لس�لطان،  مناس�بة  بالبحث عن زوجة  والدتي  أوصتها 
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ال يمل�ك الكثي�ر، وال يتمي�ز بالكثي�ر، كم�ا وال يخفى على الناس س�وء 
صعوبة  إلى  ذلك  أدى  فقد  السيئة،  وسلوكياته  المشبوهة  وسهراته  سمعته 
العث�ور عل�ى زوج�ة ممّي�زة ل�ه. كان قد اقترب من الثالثين وقت ألحت 
عن  يزيد  ال  كعريس  الميزات  من  رصيده  الزواج،  بضرورة  والدتي  عليه 
هند  به  قبلت  أمن.  كحارس  وظيفته  من  ضئيل  وراتب  الكفاءة،  ش�هادة 
اش�تهرت  إذ  ش�خصية  وال  ش�كاًل  ال  الجمال  من  بش�يء  تحَظ  لم  والتي 
تقريبًا،  أنها في مث�ل عمره  إلى  بعبوس�ها وح�ّدة طبعه�ا ونزقه�ا، إضاف�ة 
ُربم�ا رغب�ت ف�ي أن تط�رد بزواجه�ا منه ش�بح العنوس�ة الذي بدأ ُيخيم 
توافق  أن  قبل  قلياًل  ُأمي  ترددت  الحب.  من  الُمفرغة  عمرها  أرجاء  على 
أبنها يس�تحق األفضل، ولكنها  اقتران�ه بهن�د، ظاّن�ة بقل�ب األم أن  عل�ى 
البديل األفضل. وهكذا تم كل ش�يء  النهاي�ة لم�ا ل�م تجد  وافق�ت ف�ي 
ال  عار  وكأننا  جميعًا،  لنا  هند  برفض  البداية  منذ  أش�عر  كنت  بس�رعة. 
لعرسها  حفل  إقامة  عن  امتنعت  لما  ذلك  الحظت  بها.  يلتصق  أن  تريده 
لم  بحيث  أرادت  ما  لها  وكان  بعائلتها،  التقاءنا  نظري-  -في  ُمتحاش�ية 
المهر،  لتقديم  بعدها  ومرة  ألخي،  لطلبها  قدومنا  عند  سوى  بهم  نجتمع 
الفطر. عيد  يوم  وكان  بسنة،  زواجها  بعد   - لي  بالنسبة   - أخيرة  مرة  ثم 
بالعيد،  لتهنئتهم  أهلها  بيت  إلى  تصطحبها  بأن  يومها  ُأمي  على  أشارت 
كما وطلبت منّي األمر ذاته. كنت يومها أستعد للذهاب معها وقد لبست 
غرفتي  دخلت  أن  إال  هند  من  كان  فما  للمناسبة،  أحضرتها  جديدة  ثيابًا 
هدية  إنه  قالت  ثوبًا  لي  وقدمت  الود،  بها  تتصنع  ابتس�امة  ترس�م  وهي 
العي�د. أخذت�ه منه�ا وش�كرتها بامتن�ان متصورٌة أن ما يحدث هو تحّول 
العائلية،  األفراح  مواسم  العيد،  مشاعر  تأثير  تحت  عليها  وقع  ُربما  كبير 
ما  هذا  شعوري  أن  غير  تلك،  بهديتها  لنا  انتمائها  تأكيد  في  رغبت  فلعلها 
لي  ابتاعته  ما  ألبس  وأنا  كسياني  وذل  مهانٌة  مكانه  تاركًا  تالشى  أن  لبث 
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أن  قبل  ترتب هندامنا  أن هند كانت  لي  أتضح  إذ  الخاص،  ثوبي  من  بدالً 
وأخواتها  أهلها  أمام  قلياًل  بنا  لُتباهي  أسرتها،  نخاسة  سوق  في  تعرضنا 
الثوب  لبس  بأن  أفهمتني  بحيث  بدهاء،  لعبتها  لعبت  إخوتها.  وزوجات 
اآلن يعن�ي أن�ي قبلت�ه وأن�ه أعجبن�ي، ولم أس�تطع الرف�ض، بالرغم من 
التي  األخيرة  المرة  كانت  ولكنها  أرادت،  ما  أعطيتها  فقد  بنيتها،  علمي 
بعد. فيما  وحدها  معها  تذهب  ُأمي  وتركت  أهلها.  لزيارة  فيها  رافقتها 

وس�يلٌة  أكون  أن  بنفس�ي  أربأ  ولكني  أبدًا،  تفعله  فيما  هند  ألوم  ال 
ُته�ذب به�ا صورته�ا أم�ام اآلخري�ن على حس�اب كرامتي، ولو كان لي 
الزواج من رجٍل  لم وافقت على  ُلغتها لسألتها  بنفس  التحدث  الرغبة في 
نقصًا  يكمل  أنه  هذا  يعني  أال  األشكال؟  من  شكٍل  بأي  منها  أقل  تظنه 
بؤس�ه؟.  من  لينتش�له  الس�ماء  من  عليه  نزل  رحمٍة  مالك  أنها  أم  لديها؟ 
نهائيًا، فعلى  الم�الك عالنيٌة، وتريد الخ�الص منه  وهاه�ي ترف�ض ه�ذا 
كاهل  ُيثقل  عبئًا  صار  التحس�ينات.  من  للمزيد  صالحًا  يعد  لم  يبدو  ما 
إصالحه،  من  تيأس  جعلها  ش�يئًا  اكتش�فت  وربما  االجتماعي،  وضعها 
أنها  أنا وإياه�ا، غير  وترف�ض االس�تمرار مع�ه. ل�م نك�ن نتح�دث كثيرًا 
أي�ام م�ن رحيلها لُتطلعني على قرارها، قالت بأني األصلح  نادتن�ي قب�ل 
لنقل الخبر لوالدتي، فهي ال ترغب في المزيد من الضغوط والتدخالت، 
معي  كثيرًا  ثرثرت  أن  بعد  يومها  هَمَس�ت  فقط.  بقرارها  ُتبلغنا  فهي  لذا 

عادتها: غير  على 
خرقه(.  وهو  بسمة  ماتت  من  آمنة..  يا  لشي  ينفع  عاد  ما  (أخوك 
وإياه  أنا  صرنا  السابقة:  ُجملتها  تؤكد  وكأنما  أضافت  ُثم  قلياًل  صَمتت 

اإلخوان! مثل  السرير  في 
اإلخوان(  (مثل  جملة  تورد  أن  دون  ذاك  حالها  وصف  ُيمكنها  كان 
والبرود  للصدود  كوصف  أس�توعبه  أن  يمكن  ش�يء  فكل  حديثها..  في 
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الجنس�ي إال تل�ك الجمل�ة. هنال�ك الكثي�ر مما يمك�ن قوله للتعبير عن 
خيبته�ا مع�ه، أل�م تج�د س�وى ه�ذا التعبير؟ وما أدراها أن هذا األمر ال 
ُبعد  بمدى  شعرت  لما  حينها،  عليها  حقدت  وأخته؟!  األخ  بين  يحدث 
تصوره�ا ع�ن أم�ٍر كه�ذا. حس�دتها عل�ى خلو ُمخيلته�ا وتصوراتها من 
للتدليل  مثاالً  أوردته  أنها  حتى  الواقع،  في  الوضع  هذا  حدوث  إمكانية 

بينهما. الممارسة  استحالة  على 
هنالك  أن  أتصور  وأن  يومها  نفسي  في  قلتها  هند(.  يا  حّظك  (يا 
نفس�ي،  في  أتس�اءل  ورحت  تلك،  الجهل  جنّة  في  بالعيش  ينعم  إنس�انًا 
التي  وهي  شيء،  أي  على  اآلن  أحسدها  أني  هند  تتصور  أن  يمكن  هل 
تظن  كانت  منها؟  ُسخريتنا  متجنبة  قرارها  في  الشروع  قبل  كثيرًا  ترددت 
ما  تتخيل. كثيرًا  المقه�ورة منها كم�ا  قلوبن�ا  أن خب�ر االنفص�ال س�ُيبهج 
يمكنها  فهل  عانس،  ألني  منها،  أغار  األقل  على  أني  تظن  بأنها  شعرت 
أخبرها  أن  وددت  تحديدًا؟  اآلن  ش�يء  أي  على  لها  غبطتي  تتصور  أن 
تلك،  انكسارها  لحظة  في  علّي  به  تزهو  ما  تجد  حتى  األقل  على  بذلك 
أقول  فأن  األمر،  عن  عدلت  ولكني  قبل،  من  الزهو  اعتادت  التي  وهي 
بالتأكيد قادرة على فعل ذلك. أخذتني  ُأفسره، ولست  أن  يعني  أمرًا كهذا 
س�لطان  عزوف  من  تش�كو  امرأة  فهنا  عجيبة،  مفارقٍة  إلى  تلك  ش�كواها 
تنبه�ت وقتها على أن  باإلقدام!  ُأخ�رى  قت�ل  ال�ذي  ذات�ه  الرج�ل  عنه�ا! 
بها  ُزج  طفلٌة  وتلك  رجلها،  حب  ترجو  ُأنثى  فهذه  جدًا،  غبية  الُمقارنة 
لها  سندًا  يكون  أن  ُيفترض  الذي  الرجل  من  مجهول،  خوٍف  عالم  إلى 
اليوم،  ذلك  رأسي  فوق  ُتثرثر  وهي  ذاهلٌة  ُكنت  يواجهها.  خطٍر  أي  ضد 
إثر  ُتباغتني دائمُا  التي اعترتن�ي، والتي  الفزع  تنبه�ت هن�د لحال�ة  عندم�ا 
ُمتأثرة لقرارها، وُمرتاعٌة  تسلل أي حدث يمت للماضي بصلة. ظنّت أني 
ولكني  بتوتري،  ش�عرت  لما  باحتضاني،  همت  عادتها  غير  وعلى  منه، 
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غادرتها  بي.  لما  بصلٍة  يمت  ال  ش�عور  يعوزني  فال  برفق،  عنّي  دفعتها 
محاولٌة  ذعري،  على  وأغلقتها  غرفتي  دخلت  ثم  األسفل،  إلى  متوجهة 
بها علّي حادث موت بسمة - وقد  التي مّن  السيطرة عليه. كانت األدوية 
استخدمته ُعذرًا لطلب العون من الطبيب النفسي - هي مالذي في الفترة 
لتأتي  الذع�ر تلك، فآخذ حبة أو حبتين  نوب�ات  باغتتن�ي  إذا م�ا  األخي�رة 
إزاء  الهدوء  بوهم  وُتغافلها  مؤقتًا،  حركتها  تشل  تلك.  ألشباحي  كمخدر 
جديدًا،  ُمتنّفسًا  منتظرة  بالصمت  األشباح  فتلوذ  تلك،  الوحشية  هجماتها 
ُمباغتت�ي مرٌة ُأخرى. تعودت على تلك المخاوف وإن  ُيتي�ح له�ا فرص�ة 
ودوار  الُمتشنجة،  عضالتي  في  آالم  الجسدي.  األلم  من  األمر  يخل  لم 
ال  وكأنه  رأس�ي  يغدو  حتى  وتقطعها،  أنفاس�ي  تالحق  إثر  رأس�ي  يلف 
يخّصن�ي، ف�ال أع�ود ق�ادرة عل�ى التحكم في حركت�ه. يتراجع بحركات 
قوٍة  من  أوتيت  بما  وأضغط  للحائط،  ظهري  فأسند  الوراء،  إلى  متواترة 
في  أس�تمر  لو  فيما  جس�دي  عن  االنفصال  من  رأس�ي  أحفظ  كي  عليه، 
من  لُيخفف  فمي  في  وأدسه  بقربي  ُقماش  أي  للخلف، وأسحب  االلتواء 
العمر  يبقى  ُثم  ُينتهك قسرًا،  ضغط فكي على بعضهما. جسدي متهالك. 
مواقيت  أعرف  كنت  الذاكرة.  أشباح  زارته  كلما  باهظًا،  الثمن  يدفع  كله 
حضورها وبواعث خروجها، ومحطات رحيلها عنّي، فتكّيفت معها شيئًا 
البداية  في  عليها.  السيطرة  في  مساعدتي  يمكنه  ما  بكل  مستنجدة  فشيئًا، 
حتى  جنوني  بشكل  بها  أتشّبث  المالذ،  هي  ُأمي  كانت  طفلة  كنت  وقت 
إنها  لي  يبدو  دخلته.  ما  إذا  منه  خروجها  لحين  الحمام  بباب  ألتصق  أني 
انتهكني  مرٌة  أول  إثر  داهمني  الذي  ذاك  المفاجئ  لحالي  متعجبة  كانت 
وأنا  إليها  ركضت  ُثم  العرس،  من  عادت  حتى  الليلة  تلك  انتظرتها  فيها. 
عرقي  حبات  مع  ماؤها  اختلط  وقد  مبلولة،  تزال  ال  ضفائري  ارتجف، 
التي كست جسدي كّله. ظنتني ُأعاني من الُحمى، فنهرتني ألني اغتسلت 
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يظنني  أن  خفت  غسلني،  من  هو  أنه  ُأخبرها  لم  للهواء،  نفسي  وعرضت 
بنعمة  واكتفيت  منّي،  غضبها  تجاهلت  هدد،  كما  فيذبحني  لها،  أشكوه 
وجوده�ا بجانب�ي فق�ط، ورح�ت وأن�ا ُممّددة في فراش�ها وعلبة حلوى 
جبيني  مسحت  صدرها.  في  الصغير  رأسي  أدس  ُحضني  في  ماكنتوش 
دهنت  دافئًا،  زيتًا  لي  لُتحضر  وقامت  المرتفعة،  حرارتي  تتحسس  بيدها 
وغطتني  ُعنقي  على  الباقي  س�كبت  ُثم  والخلف،  األمام  من  جذعي  به 
ببطانيته�ا. ذهب�ت بعده�ا لتغس�ل يديه�ا، فلحق�ت بها وأن�ا أجر البطانية 
بي�د وُأحك�م باألخ�رى عل�ى علب�ة الحلوى حت�ى ال تضيع. نهرتني مرة 
أضأت  أن  بعد  فُعدت  عودتها،  لحين  الفراش  في  بالبقاء  وطالبتني  ثانية، 
وعيناي  عودتها،  انتظار  في  الفراش  على  جالسة  وبقيت  الُغرفة،  مصباح 
فما  الحدوث،  محتمل  آخر  هجوم  أي  تترقبان  آخرهما  على  مفتوحتين 
الليلة أن ُأخبرها  بأن�ه ل�ن يح�دث م�رٌة ثانية وقتها؟ فكرت تلك  أدران�ي 
باألم�ر، ولكن�ي خف�ت وعي�ده، كم�ا وتذك�رت ما دار بينه�ا وبين ُهدى 
على  عشر  الثالثة  جاوزت  قد  وُهدى  صغيرٌة،  ُكنت  سنوات.  قبل  ُأختي 
المتجر المجاور  بائع الحلويات ف�ي  م�ا أذك�ر، ج�اءت ترك�ض لتش�كو 
يناولها  وهو  مؤخرتها  المس  بأنه  متقاطعة  بكلمات  ُأمي  أخبرت  لمنزلنا، 
كانت  (يا كلب(.  فيه  بقوة، كذلك صرخت  يده  وأنها دفعت  المشتريات، 
ُمعت�ّدٌة بذاته�ا وه�ي تق�ص الحادث�ة على مس�امع والدتي، والتي ما كان 
بأنها  ُتخبرها  وهي  فخذها  في  وقرصتها  بشدة،  عليها  ثارت  أن  إال  منها 
القبيحة  فعلته  لفعل  تدفعه  كانت  ُربما  وأنها  محله،  بدخولها  أخطأت  من 
بقولها، وهي وتسن فكيها  الُمريبة. وختمت كالمها معها  تلك، بحركاتها 

غضبًا: فمها  من  ُتخرجها  بالكاد  الحروف  على  تضغط  بعضهما  على 
يالمارجه؟!(. الكالم  ذا  تقولين  تجسرين  الحيا..  (انتزع 

أنا  بي�دي الصغي�رة عل�ى فخذي  الحادث�ة، ضغط�ت  لم�ا تذّك�رت 
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ورح�ت أدّل�ك نف�س الم�كان ال�ذي قرصته�ا أم�ي فيه، ش�عرت باأللم 
يكوين�ي، حت�ى أن�ي تص�ّورت - بخي�ال الطفلة - أن هنالك رابطًا خفيًا 
عنه  مسئولة  بالتالي  وأني  ُهدى،  أختي  على  وقع  وما  علّي  وقع  ما  بين 
كم�ا قال�ت أم�ي له�ا م�ن قب�ل، وُربما زاد األمر عن ذلك، فالفاعل هذه 
عندها؟  فعلها  رد  سيكون  فكيف  الغريب،  البائع  وليس  أخي،  هو  المرة 
وارد  هذا  الغريب؟  للبائع  كالت  ما  أضعاف  المالمة  وُتجنبه  تحميه  ألن 
بقي  أبدًا.  لسكينه  نفسي  ُأعرض  فلن  بالذبح،  هددني  سلطان  أن  ُثم  جدًا، 
ل�ي أن أل�وذ بالصم�ت فق�ط، وأطب�ق على خوفي جدرانه، ليبقى س�اكنًا 
يعوث في نفس�ي فس�ادًا، فذلك  الوق�ت، مجهوالً  داخل�ي م�ا ش�اء م�ن 
الت�ي حصلت عليها  الغنيم�ة  أتجاه�ل  العق�ل، كم�ا ويج�ب أن ال  عي�ن 
بسحر  يبابي  تلّون  لوحدي،  لي  كاملة  حلوى  علبة  االنتهاك،  ذلك  جراء 

األخاذ!. بريقها 
هكذا  المهمالت.  سّلة  في  بالباقي  وتلقي  شاءت  ما  ذاكرتي  تنتقي 
تفع�ل دائم�ًا عندم�ا ُأح�اول تذك�ر أم�ٍر ما أو فت�رة معّينة من حياتي، فال 
به  وأقبل  مخزنها،  من  لي  تصرفه  أن  ذاكرتي  شاءت  ما  على  إال  أحصل 
الذاكرة  أمر  في   - مرة  أنجيال  قالت  علّي.  الواقع  الوحيد  الشيء  أنه  على 
المعطوبة من  يق�وم بال وع�ٍي منه بقص األجزاء  البع�ض من�ا  ب�أن  ذاك- 
س�جادة ذاكرت�ه الموَجَع�ة، ويلق�ي به�ا في م�كان مجهول من الالوعي، 
تفسير  أستطع  لم  التذكر  حاولت  مهما  لذا  فقط،  الجيد  على  يبقي  بينما 
أنه  أذكره  ما  كل  تلك.  الوحشية  غاراته  عن  الفجائي  سلطان  توقف  أمر 
مرٍة  كم  التحديد  وجه  على  أذكر  وال  كما  تفس�ير.  أي  بال  تمامًا  انقطع 
مرات..عش�ر  خمس  كانت  لعلها  الصغيرة،  مملكتي  على  وحش�ه  أطلق 
معزوالً  صار  بعدها  الدقة.  وجه  على  أدري  ال  عشر..  خمسة  أو  مرات 
منها  أكثر  ُمراقبة  علّي،  والدتي  حرص  زيادة  الحظت  كذلك  تمامًا.  عنّي 
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وهدى  ُأمي  فقط  كان.  ألٍي  شيء  بأي  أُبح  لم  بينما  ُجرحي،  في  توغاًل 
صّف  على  وساعدني  الشيء،  بعض  أراحني  ما  حراستي،  على  تتناوبان 
ذل�ك الوج�ع ف�ي مس�تودعات الذاك�رة، راجي�ة بادراك طفل�ة وِجَلة، أن 
بينما  والفاعل،  الفعل  توقف  تفعل.  لم  ولكنها  بمرورها..  األيام  تمحوه 
ُمشرعة،  وجٍع  نوافذ  له  الحت  كلما  الفعل  ويالت  يجتر  به  المفعول  بقي 
مثلم�ا ح�دث إث�ر حديث�ي وهن�د، ف�ي ذلك اليوم حي�ث غادرتنا بعد أن 
أو  ُتعلمنا،  أن  لملم�ت ذكرياته�ا، وصغيريه�ا، ورحل�ت في صمت دون 

ذاك. بكتمانها  النهائي  رحيلها  تؤكد  وكأنما  تودعنا،  حتى 
á á á



78



79

)9(

الطائف..  بمناس�بة قدوم هدى م�ن  والدت�ي طعام�ًا ش�هيًا  أع�ّدت 
اإلجابات  بعض  يقطعها سوى  في شبه حالة صمت، ال  العشاء  شاركتهم 
الت�ي أضط�ر للتلف�ظ به�ا إذا م�ا وّج�ه لي س�ؤال من أمي أو هدى حول 
أمور. من  عليه طبيب جيد، وغيرها  يشرف  الصحي، وهل  وضع سلطان 
في  لي  رغبة  ال  ألحاديث  تجنبًا  خاوية  معدة  على  النوم  قررت  قد  كنت 
أمي  رجتني  أن  بعد  العشاء  وشاركتهم  القرار  عن  عدلت  لكني  خوضها، 
بصحبتها  راشد  زوجها  قدوم  عدم  أمر  في  وهدى  أمي  تحدثت  أفعل.  أن 
تتكلم،  وهي  موقفه  من  متعجبة  أمي  كانت  الطائف.  في  أبنائه  مع  وبقائه 
التقدير  هذا  بمثل  والتعامل  اللباقة  هذه  بمثل  يكون  أن  عادته  من  فليس 
رغباته  سوى  يهمه  ال  األنانية  شديد  أنه  عنه  انطباعاتي  كذلك  أختي..  مع 
ولكني  هدى،  أسأل  أن  أشأ  لم  التغيير؟  هذا  سّر  فما  فقط،  واحتياجاته 

فقلت: الفضول  أكلني  وقد  أخرى،  صيغة  في  السؤال  حّورت 
طيبين!(. ورجلك  عيالك  شر؟  ما  (عسى 

تلوكها  كانت  لقمة  بلع  عن  وتوقفها  هدى  لون  تغّير  لمحت  كأني 
الحديث ع�ن زوجها وحتى اآلن.. كحت مرتين  ب�دأ  ف�ي فمه�ا من�ذ أن 
لقمتها  به  دافعة  جوفها،  في  نصفه  وتس�كب  الماء  كأس  تلتقط  أن  قبل 
تلك وبعض ارتباك اعتراها حينها. قالت بعدها وهي تجاهد لتبدو هادئة:
(م�ا فيه�م إال العافي�ة..( صمت�ت قلياًل ولما ش�عرت بأن الموقف 

قائلة: استدركت  التوضيح،  من  المزيد  يستدعي 
(تفاجئن�ا بم�رض س�لطان وم�ا بغي�ت أتأخ�ر في الجّي�ة للرياض، 
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ُتشير إلى صغيرها  قالتها وهي  وبعدين معي معاذ وإال ما تعدونه رّجال(. 
نائم. نصف  وهو  طعامه  يتناول  بجانبها  الجالس 

شهيتها  بعض  إليها  أعاد  الهدوء  من  شيء  األخيرة  جملتها  أعطتها 
على  أنها  بذلك  تخبرنا  وكأنما  األكل  فعاودت  قليل  قبل  منها  فرت  التي 
آث�رت الصمت خاصة  أني  الغري�ب ذاك غير  ي�رام. تعجب�ت لحاله�ا  م�ا 
تدعو  وهي  وآخر  آن  بين  تطلقها  كانت  التي  أمي  تنهدات  الحظت  وقد 
الل�ه أن يرف�ع ه�ذه الغّم�ة الت�ي ظلل�ت منزلنا منذ ماتت بس�مة، وما تال 
أبويه�ا، ثم حادثة س�لطان األخيرة. تعاطفت مع أمي  موته�ا م�ن ط�الق 
تاركًا  زمن  منذ  أصابني  وما  لحالي  تجاهلها  جراء  باأللم  شعوري  رغم 
وحدتي  أمر  يشغلها  ال  كيف  وفكرت  اآلن،  حتى  مصيري  على  بصماته 
الهاجس  هذا  أزحت  لكني  المتقدم؟  العمر  هذا  حتى  زوج  بدون  وبقائي 
ال  التي  العجوز  المرأة  بهذه  عنايتي  مسيرة  أتابع  بأن  قررت  وقد  األناني 
منها  غضبي  لغول  الباب  فتحت  لو  فماذا  تقريبًا،  سواي  الدنيا  في  تملك 
لها.  بالنسبة  القاضية  ستكون  حتما  فّي؟  رجائها  بقايا  على  يهجم  وتركته 
فمن  أمي  مع  الليلة  باقية  هدى  أن  وعزائي  لغرفتي  للدخول  استأذنتهما 

المجهول. الغد  قبل  الراحة  ببعض  أحظى  أن  حقي 
ترك�ت ب�اب غرفت�ي موارب�ًا لم�ا ل�م يك�ن في البيت س�وانا، بينما 
تم�ددت أم�ي وه�دى وصغيره�ا على فرش أعدتها أمي لهم في الصالة 

البيت.. وسط  في  الواقعة 
لم  نومي  وقت  بأن  لعلمي  السريع  النوم  في  آملة  غير  اضطجعت 
تناهى  الحيض.  آالم  جراء  من  المنهك  جسدي  ألريح  ولكن  بعد  يحن 
إل�ى س�معي بع�ض أط�راف حدي�ث كان ي�دور بين أم�ي وهدى، قالت 
أم�ي ردًا عل�ى كالم ه�دى ال�ذي فاتني النخفاض صوت األخيرة وقت 

به: تلفظها 
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دبره( به  كان  علّي  شيري  يدي؟  في  وش  الله..  أمر  بنتي  (يا 
علّي  ينطل  والحين  بها  يزربني  كان  أول  يش�ك..  بدا  راش�د  (يمه 

وأردفت: أمي..  على  ردًا  هدى  قالت  شين..(  كالم 
مبطي(. أعرست  كان  وإال  عّلة  فيها  أختك  (يقول 

بينهما  دار حديث  ُثم  إليها بخفض صوتها..  ُتشير  أمي وهي  نهرتها 
سماعه. أستطع  لم 

تحرك�ت بنّي�ة إغ�الق الب�اب، وأن�ا ُكّل�ي غض�ب.. ولكني عدلت 
يمكنني من خاللها  أكثر  لتفاصيل  إحداهما  تتطرق  أن  آملة  مواربًا  وتركته 
ُربما  أو  إذ صمتتا  لكن رجائي خاب،  بالموضوع،  بمدى علمهما  اإللمام 
يعد  فلم  إحداهما  بواسطة  أمي  مذياع  وُفتح  كما  أكثر،  صوتيهما  خفضتا 
بعيدًا  بهواجسي  أنصرف  وجدتني  عندئذ  آخر،  شيء  أي  سماع  بإمكاني 
يتيح  ع�ن حوارهم�ا، وأبح�ث ف�ي تفاصي�ل هدى عن أي موقف س�يء 
تجاهها. بالذنب  أشعر  أن  دون  داخلي  من  تخرج  أن  الغاضبة  لمشاعري 
أشهر،  قبل عدة  والدتي  لما مرضت  قريبة  فترة  قبل  موقفها  تذكرت 
للرياض لالطمئنان عليها،  الحضور  في  وتباطؤ  منها من تجاهل  كان  وما 
اتصل�ت به�ا آن�ذاك وأبلغته�ا بم�ا جرى من هند، وما حدث إثره ألمي، 
هذه  تعاني  أنها  يبدو  ما  على  التي  أمنا  لُتس�اند  تحضر  أن  منها  وطلبت 
بارتباطها  الم�رة م�ن أزم�ة قلبي�ة ش�ديدة.ُكنا ف�ي فترة دراس�ة فتع�ذرت 
بم�دارس أوالده�ا، وع�دم قدرته�ا عل�ى الحضور في الحال، قالت أنها 
لها  يسمح  أن  باإلمكان  كان  إن  وسترى  راشد  زوجها  مع  األمر  ستبحث 
التغاضي  درجة  إلى  قلبها،  غلظة  من  استغربت  للرياض.  وحدها  لتأتي 
أن  أم  البداية  منذ  هكذا  كانت  هل  تساءلت  آنذاك؟  لها  ُأمها  حاجة  عن 
األعياد  في  زياراتنا  على  تداوم  كانت  زواجها  بداية  في  غيرها؟  زوجها 
حتى  فش�يئًا،  ش�يئًا  تغيرت  ولكنها  مناس�بة،  بدون  وأحيانًا  واألجازات، 
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كان  كثيرة.  أحيان  في  وسخيفة  واهية  بحجج  القدوم  عن  تعتذر  صارت 
به  بيتنا  أن  الخن�اق عندما تك�ون بصحبتنا، بحجة  زوجه�ا ُيحك�م عليه�ا 
منك�رات ال ي�ود له�ا أن تت�ورط ف�ي ذن�ب قبولها، فصارت ُأمي تتحايل 
تلك.  رغباته  في  زوجها  بمس�ايرة  الوقت  من  مزيدًا  عندها  ُهدى  إلبقاء 
أثناء  فعلت  ما  تفعل  لم  لو  أبدًا  لُيزعجني  لزوجها  هدى  إذعان  يكن  لم 
قالت  للوفاة.  الثاني  اليوم  في  حضرت  بسمة.  وفاة  أيام  عندنا  تواجدها 
منش�غلين  ُكنا  فقد  أحد،  يلمها  لم  هذه.  من  أقرب  رحلٌة  تجد  لم  بأنها 
فعلته  ما  تفعل  أن  لكن  المزيد.  منها  متوقعين  غير  ُثم  أوالً،  غيابها  عن 
وال  س�ر،  أي  بإخفاء  الضيقة  مس�احته  تس�مح  ال  الذي  الصغير  بيتنا  في 
ما  فهذا  وقتها،  الصاخبة  الُمتع  من  نوع  أي  بإش�اعة  الهادئ  حزنه  يأذن 
أجد  ال  ألنني  قرف  وأقول  قرف.  أيما  منها  ويقرفني  بل  لها،  أنس�اه  لن 

تلك. فعلتها  به  أنعت  أن  يمكن  آخر  مسمى 
المعزين  العصر، وبقيت مع  بعد  أبنائها  وصل�ت وزوجه�ا وأصغ�ر 
لتؤدي  قدمت  التي  بالوفود  مكتظًا  البيت  كان  العشاء.  صالة  بعد  ما  حتى 
واج�ب الع�زاء، والت�ي ب�دأت ف�ي االنصراف قرابة التاس�عة. لم يبَق إال 
الوقت  معظم  الوعي  عن  غائبة  الشبه  وزوجته  وسلطان  وأمي،  أنا  نحن. 
متأثرًا  أكبرهما كان  فيما يجري، سعد  الحائرين  اليوم، وصغيريه  في ذلك 
لم�ا تأك�د م�ن أن بس�مة ل�ن تعود ثاني�ة لتلعب معه، فكان يبكي أحيانًا، 
المعزين بصحبة طفل، وأخيرًا  لنا أحد من  يق�دم  لله�و م�ا أن  وينص�رف 
بإجابات  ُتش�بع  لم  التي  وتس�اؤالته  الحيرى،  أفكاره  أنهكته  أن  بعد  نام 
ألُجالس  وعدت  الصغير،  أخوه  مع  نومه  ليكمل  لغرفتي  أخذته  ش�افية. 
أم�ي وهن�د وُه�دى الت�ي ب�دأت بالتملم�ل ما أن ف�رغ المجلس إال منّا. 
لم  الفراش.  له  تهيئ  أن  ويسألها  ُمرهق،  راشد  بأن  لُيبلغها  سلطان  دخل 
يك�ن البي�ت كبي�رًا بم�ا يكف�ي لتخصيص غرفة لهما، فأعدت له الفراش 
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ف�ي مجل�س الضي�وف، أثن�اء ذل�ك صعد س�لطان لغرفته، وبقيت أنا مع 
ُه�دى وقته�ا، أخ�ذت صغيره�ا ودخلت مجلس  تُع�د  ل�م  أم�ي وهن�د. 
وغفت  الس�فر  أرهقها  ُربما  نفس�ي  في  فقلت  فراش�هما،  حيث  الضيوف 
دون أن ت�دري. بقي�ت حي�ث أن�ا فل�م أك�ن ق�ادرٌة على التوحد بنفس�ي 
ُأغلق  كنت  جيدًا.  أنم  لم  ليلتها  أحزاني.  تخنقني  أن  خش�ية  ُغرفتي  في 
الموت.  برودة  ترفض  طازجة  أمامي  ماثلٌة  الحادثة  صور  فُتباغتني  عيني 
تنبه�ت م�ن غفوت�ي وق�ت ص�الة الفجر على صوت باب الحمام ُيغلق. 
خرجت  مستيقظتان.  فوجدتهما  وهند  أمي  على  وأطمئن  ألغتسل  قمت 
في  توارت  ُثم  خجلٌة،  إلينا  تنظر  وهي  بالمنشفة  ُملتّفة  الحمام  من  ُهدى 
لم  حاٍل  بش�رح  ُتبادر  بها  فإذا  غرفتي  ألدخل  وعدت  اغتس�لت  ُغرفتي. 
باحت: ُمتلعثمٌة  نظري.  ُتلفت  لم  لو  أصاًل  لها  أتنبه  لم  وُربما  عنها  أسأل 
(والله ما ودي.. أصاًل من له نفس( صمتت قلياًل ُثم تابعت مبررة:

الماليكه(. تلعني  (أخاف 
كنت ُمنحنية على فراش الصغيرين أطمأن عليهما وُأحكم غطائهما 
بقيت  عليها.  ردًا  أقوله  ما  أجد  ولم  إليها،  التفت  تعنيه.  لما  تنبهت  عندما 
قول  على  أقو  لم  لكني  أنانيتها،  ُتبرر  أو  ُتريحها  كلمٌة  منتظرٌة  إلّي  تنظر 
تتغير مالمحها  ل�م  الصغي�رة ف�ي قبرها رطبٌة  أي ش�يء. فق�ط تص�ورت 
ماتت  أنها  نفس�ها  بس�مة  تس�توعب  لم  ُربما  فقط،  يوم  قبل  ُدفنت  بعد.. 
لو  المالئكة  تلعنها  أن  بارد خشّية  بقلب  ُتضاجع زوجها  بينما عمتها  بعد، 
رحمته  من  امرأة  لتطرد  مالئكته  الله  ُيسّلط  أن  ُيمكن  هل  طلبه!  رفضت 
الطفلة؟.  أخيها  ابنة  موت  على  حزنها  بسبب  لزوجها  تستجب  لم  ألنها 
م�ن ال�ذي يج�رؤ عل�ى التفكي�ر هك�ذا؟! كيف له�ا أن تتصور الله بهذه 
ُحزنها  وقت  بوجودها  تعتقد  لم  رحمٌة  وترجو  ُتصّلي  تعود  ُثم  القسوة، 
تصمت  أن  لها  أش�رف  كان  تلك!  ُهدى  لتناقضات  يا  الصغيرة؟!  على 
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ُتب�رر فعلته�ا ب�أي ش�يء. لعّلن�ا نج�د له�ا ُعذرًا أكث�ر إقناعًا فيما لو  وال 
بالفعل  كان  هل   - زوجها  راشد   - أيضًا  فيه  فكرت  يومها  األمر.  كشفنا 
من  قدما  ولتوهما  جديدان،  عروسان  ليسا  الظروف؟  هذه  وسط  يشتهيها 
كانت  لو  فيما   - ُيصّر  لماذا  البارحة..  ُمضاجعتها  بإمكانه  كان  بيتهما.. 
بافتراش  يس�تلذ  هل  الموت؟  رائحة  وس�ط  ُهنا..  إتيانها  على   - صادقة 
مش�اعرها الحزين�ة ليش�بع غ�روره المري�ض، ويس�ّخرها تمثاالً خضوعًا 
عليها  س�لطانه  مدى  من  يتأكد  أنه  أم  الهامدة؟  روحه  في  الرغبة  ُيضرم 
مختب�رًا إي�اه ف�ي أعص�ى األوق�ات، فإن نجح عال هو وإن أخفق س�قط 
فيما  صادقة  وكانت  مكانها  كنت  لو  تلك!.  اللعن  حفرة  في  معه  وجّرها 
الن�ار فيه، وأترك�ه يذهب إلى الجحيم، أو يتذوقه  تدعي�ه فإن�ي سأش�عل 

اآلخرة. في  منه  النجاة  يرجو  كان  لو  األقل  على 
فسخرت  تلك،  ذكرياتي  جراء  محتقن  ووجهي  نفسي  على  تنبهت 
رجل  لها  ألن  عليها  ناقمٌة  أنا  هل  وزوجها..  وُهدى  أنا  مالي  نفسي.  من 
ُتضاجع�ه وتحب�ه ُربم�ا؟ ه�ل أغ�ار منها فُأفس�د صورته�ا في ذهني بأي 
ُحّج�ة؟ أم أن فع�ل الجن�س بح�د ذات�ه ه�و م�ا يقرفن�ي؟! ال أدري. ل�م 
وأفكار  ظنون  من  الُمضنية  روحي  في  يعتلج  ما  تفس�ير  على  قادرة  أُعد 
القدرة  لديه  تُعد  فلم  الداخل،  إلى  بصره  تحّول  كمن  صرت  ُمضطربة. 
عل�ى رؤي�ة أي ش�يء خارج�ًا، ُكل م�ا أراه مج�رد صور ضبابية ُمتداخلة 
أستطيع  ال  مترابطة،  غير  بانوراما  لألمور،  الخاصة  تصوراتي  من  منعكسة 
يصعب  مرئية،  ال  حدودها  بدقة،  متابعتها  وال  نهايتها،  من  بدايتها  تحديد 
المبهمة.. كيف  تبّينه�ا، وال ق�درة ل�ي عل�ى فك اش�تباكاتها وتمازجاتها 
ل�ي أن أفه�م ذات�ًا مضطرب�ة كذات�ي؟. ُمتش�ظّية أن�ا وم�ألى بالتناقضات 

والسقم. والخيبات، 
فصلها  أستطيع  ال  األزواج  بين  الحميمية  العالقة  في  ُأفكر  عندما 
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يحدث  ولم  الجنس،  على  تعرفت  هكذا  صغري.  في  عّلي  وقع  ما  عن 
باألصل!  خاطئًا  مفهومًا  كان  إذا  هذا  أحد،  من  المفهوم  هذا  ُصّحح  أن 
النتنة،  بقبحه ووحشيته ورائحته  الرجال سلطان،  إكراه، وكل  الجنس  كل 
فكي�ف ل�ي أن أتص�ور ُه�دى أو غيره�ا يس�تمتعن بفع�ٍل كهذا؟ تذكرت 
تتزين  وهي  جدًا  س�مجٌة  كانت  س�لطان  من  زواجها  بداية  في  أيضًا  هند 
ل�ه ُكل ليل�ة. كان�ا م�ازاال يس�كنان معن�ا في الدور الس�فلي، وكان لِزامًا 
اليوم  في  عديدة  مرات  بل  يوميًا،  ذاك  الهزلي  استعراضهما  ُمشاهدة  علينا 
ما  غالبُا  ضيق،  نايلون  نوم  بقميص  ُملتّفٌة  الُمكتّظة،  بشحومها  هي  ذاته. 
قطع  ُيخفي  آخر  شيء  وال  األحمر،  ُمشتقات  من  أو  اللون  أحمر  يكون 
من  علينا  ُتطل  ُمتهدلٌة  هند  تتركها  الثوب.  هذا  خارج  المتناثرة  الش�حم 
ش�قوق الث�وب، تبح�ث ع�ن فض�اء أرحب منه ُيتي�ح لها التنفس قلياًل.. 
تتهادى  المطبخ،  أو  الحمام  قاصدٌة  الغرفة  من  تخرج  عندما  أحيانًا  أراها 
ينتابني  السريع.  المشي  إثر  شحومها  من  قطعة  سقوط  خشية  مشيتها  في 
ترتّج  مرغوبة،  بأنها  لُتخبرنا  تلك  حركاتها  في  تتمادى  كانت  بأنها  شعور 
وبين  بينها  يحدث  ما  إلى  اإلشارة  في  إمعانًا  التعّري  في  وُتبالغ  ماشيٌة، 
ليس  قلياًل،  أنحف  كانت  لو  سّري  في  تمنيت  نومهما.  ُغرفة  في  سلطان 
ولكن  سلطان،  وال  هي  ال  عندي  أهمية  ذات  فليست  بمظهرها،  اهتماما 
أنحف  كانت  فلو  اشمئزازي،  وُيثير  يستفزني،  العاري  لحمها  منظر  ألن 
قلي�اًل فس�تختصر بع�ض ه�ذا المش�هد المبتذل الضخ�م الذي ُتكحل به 
أعينن�ا كل ليل�ة. كذل�ك ل�م تك�ن تكتف�ي بإطالل�ة ُعريها ذاك، بل ُتمعن 
الطعام  يتناوالن  التغن�ج والتح�رش بس�لطان بحركات مقززة وهم�ا  ف�ي 
معن�ا، حت�ى أن�ي ص�رت اكره الجل�وس معهما على المائدة. أحيانًا أنام 
ُقبحهم�ا ذاك، ُمفضلة  المزيد من  تن�اول  عل�ى مع�دة فارغ�ة عازف�ة ع�ن 
االمتن�اع ع�ن الطع�ام من�ذ البداي�ة عل�ى إخراجه قيئًا فيم�ا بعد، فالنهاية 
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واح�دة، مع�دة فارغ�ة، لعله�ا تكون أفضل من تجرع منظرهما الذي لن 
الحقًا. تقيأه  أستطيع 

يعيش حياته  كان  إذ  زواجه،  بعد  لسلطان  كرهًا  ازددت  أني  الغريب 
بقيت  بينما  األطفال.  وينجب  امرأته،  ُيضاجع  يتزوج،  وجه.  أفضل  على 
زال  ما  هل  سّرًا  أحيانًا-   - أتساءل  ليلة.  كل  والخوف  الوجع  أتجرع  أنا 
يذك�ر فعلت�ه ب�ي؟ وأج�د أن اإلجاب�ة عقالني�ًا يجب أن تكون اإليجاب. 
لّذته  ليجتر  التذكر  يتعمد  ُربما  للنسيان!  يدعوه  الذي  ما  يذكر،  بالتأكيد 
ناسيًا؟  أتصوره  فكيف  المتوحشة،  ُمخيلته  لُتهّيج  احتاجها  كلما  المريضة 
منها  أخجل  أني  بل  ذلك،  يذكر  أنه  فكرة  من  أرتعد  ذلك  بعد  وأجدني 
أحيانًا وكأني أنا المسئولة عنها! األمر الجيد أني وسلطان ال ننظر لبعضنا 
في  مباش�رة  إليه  نظرت  لو  بأني  أش�عر  اليوم،  ذلك  منذ  مباش�رة  البعض 
العي�ن فأن�ي س�أبني اتص�االً عميق�ًا به ُربم�ا ال أعود منه حّية لذا أحاول 
الرع�ب واالرتب�اك، أما هو  الباعث�ة عل�ى  النظ�رات  التمل�ص م�ن تل�ك 
فربم�ا ي�واري خزي�ه. ل�م يح�دث أن التقت نظراتنا إال يوم وفاة بس�مة، 
الوحش،  س�لطان  صورة  حجب  بحيث  أكبر،  الُمصاب  كان  اليوم  ذلك 
ووض�ع ب�دالً منه�ا س�لطان المنك�وب، فل�م أجد أذًى ش�ديدًا في النظر 
وتعاطفي  ش�فقتي  أثار  لعله  يومها،  الخوف  ُيمّثل  يكن  لم  كعادتي.  إليه 
بع�ض الوق�ت، أم�ا ه�و ف�ال أدري عل�ى وجه التحديد لم كان ينظر إلّي 
وكأنه  حينها،  فهمها  أستطع  لم  رسائل  لي  ُيرسل  كان  اليوم؟  ذلك  مليًا 
الله  من  عقابًا  ألقى  أمامك  ذا  أنا  ها  قال  ُربما  أنه  فكرت  ما.  سّرًا  يبثني 
في  فجأة  ترحل  صغيرتي  هي  ها  طفلٌة،  أزهقتك  فكما  بك،  فعلتي  على 
اآلن!  لي  تغفرين  لعلك  السريعة..  بمغادرتها  أيامي  فاجعة  الزهور،  عمر 
لك�ن صورت�ه تل�ك م�ا لبثت أن تالش�ت بمرور األي�ام، بعدها عاودتني 
الوقت موكلة لحزني  أمهلتني بع�ض  الذع�ر م�رة ُأخ�رى وكأنما  نوب�ات 
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والفقد  الحزن  ذلك  هدأ  أن  وما  حياتي،  تنغيص  مهمة  بسمة  موت  على 
من  خلقت  ما  ُتتم  وعادت  ثانية  مهمتها  مخاوفي  اس�تعادت  حتى  قلياًل 
فيسقط  أوجاعي،  لكل  الباعثة  البغيضة،  سلطان  بصورة  فتذكرني  أجله، 
تعاطف�ي مع�ه نهائي�ًا، وأع�ود أتق�زز منه وأحق�د عليه كلما لمحته يعيش 

عادي. بشكل  حياته 
فك�رت م�رات كثي�رة ف�ي قتل�ه. بل أني تص�ورت الموقف كاماًل، 
تلك  كانت  األولى.  زواجه  ذهني سنة  في  الفكرة  بخطوة. خطرت  خطوة 
هدوء  ُكل  لُتحرق  نيرانه  واندالع  منه،  غضبي  تصاعد  فترات  أكثر  الفترة 
أن  يحدث  لم  الدفين.  وحقدي  الثائرة،  أعصابي  على  ُيسيطر  أن  ُيمكن 
لي  تقدم  وقت  مع  زواجه  لتزامن  ُربما  الوقت،  ذلك  مثل  غضبًا  اشتعلت 
فيه عريسان وتم رفضهما بهدوء! ال أدري، وباألصل لم أهتم لهما، ليس 
الزواج أمرًا ذا أهمية لي، وأعلم جيدًا أني ال أملك ُعّدة الستر االجتماعية 
ذلك  أغضبني هو  ما  إنما  أيضًا،  ذلك  يعلم  بالتأكيد  للزواج، وهو  الالزمة 
مفهوم،  س�لطان  موقف  صباه.  عّز  في  عمري  وأد  على  الصامت  التآمر 
أال  والسلبية؟  البرودة  بهذه  مستقبلي  تتجاهل  أن  يمكن  كيف  ُأمي  ولكن 
أال  العائلي؟  واس�تقراري  الُمفترضة  س�عادتي  أمر  يعنيها  أال  فّي؟  ُتفكر 
بُهدى ألول عريس طرق  ُزج  بينما  بهدوء،  استبعاد ُخطابي  تم  لِم  تتساءل 
سلطان  مهازل  ُتشاهد  وهي  ساكنًا  ُتحّرك  ال  كيف  الُقرب؟  طالبُا  الباب 
الت�ي تتك�رر أمامه�ا كلم�ا تق�دم أحٌد لخطبتي؟ أخذتني تس�اؤالتي تلك 
ُيب�رر الموق�ف من دون األخذ بها، أن أمي  لنتيج�ة واح�دة ال يمك�ن أن 
عليه...!  وتتستر  الصغر،  في  علّي من سلطان  ما وقع  تفاصيل  تعلم جيدًا 
أركان  على  الجاثمة  الخوف  كيلة  لي  ضاعف  أنه  بل  االستنتاج،  راعني 
تقتلني  أن  يمكن  حقيقٌة  معالم  على  سترًا  الجهل  أخصف  فرحت  نفسي، 
من  الفكرة  أنفض  وصرت  صحتها،  من  وتأكدت  واضحة  لي  تجّلت  لو 
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وال  أمي  تعلم  أن  يمكن  ال  وتبريرات.  رفٍض  من  ُأوتيت  ما  بكل  رأسي 
أن  ما  لكني  أيضًا،  ابنتها  أنا  النهاية  ففي  أبدًا،  يمكن  ال  وقتها!  شيئًا  تفعل 
لّما توقف سلطان  الطفولة  النتيجة حتى أذكر ما حدث لي في  أصل لهذه 
باستمرار وقتها،  لي  أمي وُهدى  مراقبة  أمر  إتياني فجأة، وما كان من  عن 
وه�ذا معن�اه أنهم�ا - أي ُه�دى وأم�ي - تعلم�ان تفاصيل ما وقع علّي! 
يتشنج،  االستنتاجات..  في  التمادي  الُمرهق  عقلي  يأبى  الحّد  هذا  عند 
يتكهرب، يرتعد ُثم ينسحب ُمعطيًا إياي ظهره، رافضًا المزيد من الوجع، 
في  الماجنة  رقصتها  تبدأ  أن  إال  تلك  الحبيس�ة  أش�باحي  من  يكون  فما 
ذاك،  النفس  حديث  أحدثها  التي  الفجوات  من  ُمتسربٌة  تنطلق  مخيلتي.. 
فأستسلم  تلك..  البديهية  استنتاجاتي  لبستها  التي  الخوف  بثياب  متوشحٌة 
من  كمخرج  أمامي  يبقى  وال  الواهنة،  روحي  بأركان  ُتطيح  ذعر  لنوبات 
أراها  بي،  فعل  كما  روحه  وإزهاق  سلطان،  قتل  بانوراما  إال  الحالة  تلك 
وجداني  تفريغ  صور  أي  اللتقاط  الجاهزة  رأس�ي  شاش�ات  في  ُتعرض 
بالكاد  والعتمة،  الضباب  في  غارقًا  أمامي  ُأش�اهده  ُتريحني..  أن  يمكن 
أتقدم  وأنا  ينتفض،  يعتريني وقتها.. بل صقيع، جسدي  برد  ألمح خياله.. 
وسكين  منه،  أقترب  الذكرى.  هلع  حركتها  يشّل  متثاقلة،  بخطوات  نحوه 
ُيشّع  عليه،  ضوئية  انعكاسات  سقوط  دون  يلمع  نصلها  يدي،  في  حاّدة 
ينقشع،  أن  يأبى  الضباب  سلطان.  وجه  من  جزءًا  فيعكس  فقط،  عينّي  في 
والعتم�ة ت�زداد، ولكن�ي أتق�دم بخطى حذرة، أخش�ى أن يلمحني فُيبادر 
يبدو  ولكنه  رهبة،  مسافة  إال  عنه  يفصلني  ال  أصل،  أكاد  علّي.  بالهجوم 
كم�ا ل�و أن�ه غي�ر ُمب�اٍل بوجودي. أتس�اءل في خيالي: هل أنا أصغر من 
أني  أم  سنوات؟  الثمان  ذات  آمنة  له  بالنسبة  زلت  ما  هل  يلحظني؟  أن 
ُمحنطٌة  النمو،  عن  عاجزٌة  صغيرٌة  طفلٌة  ذاته  الموقف  أمام  زلت  ما  نفسي 
السكوت  المواجهة، وويالت  منها جزع  الُمّرة، تجرع  التجربة  قوارير  في 
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التي لم تس�تطع حتى أن تدفعه عنها  الطفل�ة المذع�ورة  العاج�ز، (آمن�ة( 
وقتها، وال أن تفضحه بعدما فعل بها ما فعل.. كيف لها اآلن أن ُتفكر في 
فجأة.  تنقطع  استعراضها.  عن  ُحلمي  بانوراما  تتوقف  واحدة!.  مّرٌة  قتله 
أنا،  حيث  وأبقى  الجزعة،  ُمخيلتي  عيني  وجه  في  العرض  أبواب  توصد 
العاجز.. خلفي شبح  االنتقام  وُحرقة  تتم،  لم  التي  المواجهة  أحمل وهم 
غضبي  ُس�خريته  هيجت  وقد  ألتفت  عجزي،  من  س�اخرًا  ُيقهقه  س�لطان 

ناظري! عن  فاختفى  العتمة،  ابتلعته  أجده..  فال  جديد،  من 
á á á
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أعلن�ت الس�اعة منتص�ف اللي�ل عندم�ا أفق�ت على ص�وت مذياع 
يب�ث موج�زًا أله�م األنباء، خمنت أن أم�ي وهدى قد غفيتا  أم�ي وه�و 
ونسيتاه مفتوحًا، فكرت في إغالقه ُثم الخلود إلى النوم ولكني تراجعت، 
وفضّل�ت األص�وات المنبعث�ة من�ه عل�ى الهدوء الموح�ش المنبعث من 
معلنا  يرن  النقال  هاتفي  صوت  وصلني  الجميع..  نوم  بعد  المنزل  أرجاء 
فإذا  المتأخر؟  الوقت  هذا  في  الُمرسل  يكون  من  تعجبت  رسالة..  تلقي 

أسابيع.. عدة  دام  انقطاع  بعد  يراسلني  صالح  به 
(س�معت إن أخ�وك س�لطان من�ّوم ف�ي المستش�فى.. س�المات(. 

الكلمات. تلك  الرسالة  تضمنت 
تواصلي  وقّلة  صالح  عن  انشغالي  في  األخير  أمي  مرض  تسبب 
مع�ه. أحيان�ًا كان يم�ر ي�وٌم أو يوم�ان دون أن نتح�دث، ما دفعه وقتها 
لمفاجأت�ي بالزي�ارة ف�ي م�كان عمل�ي دون س�ابق موع�د. ُجّن جنوني 
قد  وكالم  تعليقات  من  كهذا  أمٍر  على  يترتب  قد  لما  يومها،  رأيته  لما 
الوقت عصرًا، وأنا  إلى ُسمعتي. كان  ُيسئ  يصدر من زمالئي وزميالتي 
بحضوره  فاجئني  المستشفى.  مغادرتي  قبل  بيدي  األوراق  بعض  ُأنهي 
في  ُأحّدثه  وخرجت  يتبعني  بأن  له  أش�رت  علّي.  قلٌق  بأنه  برره  الذي 
أتوقعه وقتها على  أك�ن  المستش�فى. عاجلن�ي بطلب لم  أح�د مم�رات 

تقدير. أقل 
كفيه  يفرك  وهو  قال،  منه(.  ألطلبك  الليلة  سلطان  أخوك  (سُأكلم 
االرتباك،  غاية  في  ُكنت  رّدي.  بانتظار  وصمت  توترًا،  ببعض  بعضهما 
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أمر  في  التحدث  باب  سّد  مرارًا  حاولت  فقد  عرضه،  من  والقلق  كما 
الزواج.

(ال أظن�ه وقت�ًا ُمناس�بًا لطل�ب مث�ل هذا ي�ا صالح(. أجبته وطلبت 
بدا  الدوام.  من  أنتهي  أن  ما  األمر  لبحث  أهاتفه  أن  على  االنصراف  منه 
تلك.  ومراوغاتي  تأجيلي  سّر  يفهم  ال  الذي  وهو  الشيء،  بعض  غاضبًا 
تماديت  لو  منّي موقفًا صارمًا  يتخذ  قد  المّرة  بأنه هذه  الفور  أدركت على 
الوقت. بعض  خالله  من  أكسب  بطعم  له  أرمي  بأن  ففكرت  صّده،  في 
الهاتف(.  من  أفضل  سيكون  ونتحّدث؟  الليلة  نلتقي  لو  رأيك  (ما 

له. قلت 
يف�رد جناح�ي طائ�ر فرح�ه وُيحّلق عالي�ًا، خاصة وأن  توقع�ت أن 
ُمعظ�م لقاءاتن�ا كان�ت تت�م بإلح�اح منه. لم يح�دث أن بادرت بالترتيب 
له�ا أو طلبه�ا، ولكن�ه ب�دا ُمنطفئ�ًا ذل�ك اليوم، ول�م يأِت عرضي بنفس 
النتيج�ة الت�ي توقعته�ا، غي�ر أن�ه أنقذن�ي مؤقتًا من فورة غضبه، فما كان 

ذاته. المساء  في  اللقاء  على  اتفقنا  وهكذا  وافق،  أن  إال  منه 
النهار، وسائق سيارة  في  الشركات،  إحدى  في  يعمل صالح موظفًا 
حيث  دخله،  تحسين  المسائي  عمله  خالل  من  يحاول  المساء.  في  ُأجرة 
العمل  عن  عاجز  ُمسّن،  والد  أسرتهما،  عن  المسئولين  أخوته  وأحد  هو 
صالح  إخوة  عدد  أمر  في  الطريف  والكساء.  الطعام  تنتظر  أنفس  وتسعة 
أن�ي ال أذك�ر ك�م الذك�ور وك�م اإلناث! كانوا أربعة ذكور وخمس إناث 
فسرت  أنسى.  أعود  ُثم  وُيجيبني  عنهم  أسأله  ما  دائمًا  وكنت  العكس،  أو 
األم�ر بأن�ي غي�ر مهتم�ة بتفاصيل�ه ُكلها لذا أنس�ى المعلومة في ُكل مرة 
األحرى  على  ألني  ذهني  في  به  الخاصة  التفاصيل  تثبت  ال  بها.  يخبرني 
نسيانه  وربما  نسيانها  أمر  داخلي  في  ُأضمر  ُكنت  ُربما  لتثبيتها.  أسعى  ال 
ُمس�تقباًل ل�ذا تختف�ي م�ن تلق�اء ذاتها. ل�م يكن صالح أكبر إخوته عمرًا 
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لم  طموحًا.  أكثرهم  وُربما  يبدو،  ما  على  بالمسئولية  حّسًا  أكثرهم  ولكنه 
من  عليه  تعرفت  فقط.  بالعمل  واكتفى  الجامعية،  دراسته  إكمال  له  يتسَن 
المستش�فى  من  يوم  ذات  أوصلني  أجرة،  كس�ائق  المس�ائي  عمله  خالل 
كعادة  ُمالحقتي  على  ُيصّر  لم  إيصالي،  عن  رفيق  تخّلف  لما  البيت،  إلى 
سيارته  في  األبيض  عملي  رداء  نسيت  أن  حدث  ولكن  الشباب،  بعض 
نفس  في  التالي،  اليوم  في  لي  أحضره  أن  إال  منه  كان  فما  اليوم،  ذلك 
يوصلني  حتى  رقمه  لطلب  دعاني  ما  قلياًل،  له  ارتحت  والمكان.  الوقت 
عالقة  بيننا  نشأت  وهكذا  إيصالي.  عن  رفيق  فيها  يتخّلف  التي  األيام  في 
طرفه  من  وأخذت  أعمق،  صارت  فشيئًا  وشيئًا  األيام.  مع  توطدت  هادئة 
مئونة  منه  أتزود  دافئًا  حضنًا  كونها  عن  عندي  تزد  لم  بينما  الُحب،  شكل 

الوحدة. صقيع  تقيني 
(مضى من الوقت قرابة السنتين يا آمنة.. ألم يئن األوان لُتقرري؟(. 

الموعد. في  التقينا  لما  عاتبًا  سألني 
كاآلخري�ن وُربم�ا أكث�ر منه�م، امتنع�ت من�ذ البداي�ة ع�ن إخب�اره 
البنات،  ككل  الزواج  في  ُأفّكر  ال  لَم  يدري  ال  األسود.  ماضيي  بتفاصيل 
الزواج فقط،  والحقيق�ة ل�م يك�ن أم�ر فق�دان بكارتي هو ما يمنعني عن 
أكن  لم  ولكني  الجسد،  تمزق  ُترّقع  أن  يمكنها  سّرية  حلول  بوجود  أعلم 
أي  على  ُأقدم  لم  لذا  المتهرئ،  الوجدان  ترقيع  يمكنه  حٍل  وجود  أضمن 
ذاتي  مواجهة  من  بها  أحتمي  التجنّب  بجدران  ولذت  الحلول،  تلك  من 
لقاءاتنا  في  بجس�ده  منّي  يتقّرب  كان  لما  عنه  عزوفي  لمس�ت  الُمرتبكة. 
أرجعه  نّية  بحسن  ربما  ولكنه  أيضًا،  العزوف  ذلك  لمس  وأظنه  القليلة، 
ُكنت  أحيانًا.  منّي  يسرقها  كان  عابرة  بقبالت  ُمكتفيًا  واألدب،  الحياء  إلى 
ُأحاول أن أتجاوب معه ُمجّربة فعالية رغبتي، لكن محاوالتي تلك كانت 
ُمستترٌة  الداخلي،  تشّوهي  ينكشف  ال  كي  فيه  ُأجاهد  ذريع،  بفشٍل  تنتهي 
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الخاصة  الجنس�ّية  تصوراتي  بأن  يومًا  فكرت  الُمفتعلة.  العّفة  من  بش�يء 
طاولة  على  أمامي  ُنثرت  (البزل(،  الُمبعثرة  اللغز  قطع  ما  حٍد  إلى  ُتشبه 
قابٍل  متكامٍل  ُكٍل  على  الحصول  أردت  ما  إذا  ترتيبها  منّي  وُطلب  العمر، 
اليوم،  الدنيا وحتى  ُمنذ وعي�ت  ُأرتبها  للق�راءة، وتخيلتن�ي منكّب�ة عليه�ا 
بعض  منها  سرقت  ُربما  دائمًا،  ناقصة  تبقى  تكتمل،  ال  النهاية  في  لكنها 
القط�ع، وُأخفي�ت ف�ي دهالي�ز ذاكرة ُتحاول ُمس�تميتة حمايتي من وجع 
المكاشفة الجريئة. أحيانًا تلوح لي تلك القطع على شكل رؤوس ُمدببة، 
من  المزيد  ُمتحاشّية  متألمة،  فتكّف  حّلها،  محاوالت  أنامل  ُتمزق  حادة، 

المدمي. الكشف 
على  عزمت  وقد  الليلة،  تلك  الُمعتاد  من  أكثر  صالح  مع  لّينة  ُكنت 
لكنه  فقط.  لي  صديق  هو:  كما  حياتي  في  إلبقائه  ُقدراتي  ُكل  استخدام 

الليلة. تلك  معي  وجدّية  صرامة  أكثر  كان  ُمختلفًا.  كان 
سّر  لي  تشرحي  أن  أو  بي،  الرسمي  االرتباط  على  توافقي  أن  (إما 
في  فكرت  إلّي.  النظر  ُمتحاشيًا  وأطرق  قال،  هذا(.  ُمبّرر  الغير  تسويفك 
فيها  به  أزج  الكلمات  متاهات  سوى  أجد  فلم  الورطة  تلك  من  مخرٍج 

الخالص. عن  يبحث  وأتركه  كعادتي، 
ذاتها  للعالقة  حاجتي  من  أكثر  العالقة،  لُحرّية  حاجتي  كانت  (ُربما 
ف�ي الوق�ت الحال�ي. تحّل�ى بالصب�ر(. أجبت�ه وأنا ال أدري هل أعني ما 

فقط. أراوغ  أني  أو  بالفعل  قلته 
وتابع:  يائسًا،  سألني  آمنة؟(.  يا  الحالي«  »الوقت  هذا  ينتهي  (ومتى 
ُمن�ذ طلب�ت ال�زواج من�ك أول م�رٌة قبل س�نة، وأن�ِت تؤجلين الفكرة.. 
ه�ل ل�ي بتوضي�ٌح ُمقن�ع م�ن فضلك؟ صمت قلياًل ثم أردف بش�يء من 

االنفعال:
تعيش معي، وليس�ت  امرأة  أن�ا رج�ل وأحتاج  آمن�ة..  ي�ا  افهمين�ي 
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قال كلمته األخيرة  أتفهمين؟  العالقة فقط...  تريد االستمتاع بحرية  امرأة 
سابقاتها. من  ارتفاعًا  أكثر  بصوت 

ل�م ُأجب�ه، ُكن�ت عاج�زة ع�ن الكالم، وقد اس�تنفذت ُكل الحّيل 
هربًا  عباءتي،  ألبس  وُقمت  باالنصراف  هممت  قبل.  من  معه  الممكنة 
ما  كعادته،  يس�تبقني  لم  بي.  س�ينتهي  أين  أدري  ال  حديث  تبعات  من 
ُأحبه  بالفعل. نعم، ال  أنه يئس منّ�ي  بالف�زع م�ن فك�رة  جعلن�ي أش�عر 
هو  أحتاج  ما  وأكثر  بشدة،  أحتاجه  ولكني  للحب،  المعروف  بالمعنى 
بكسب  لي  كيف  فكرت  الموحش.  عمري  يباب  في  وجوده  لي،  ُحبه 
المزي�د م�ن الوق�ت دون الت�ورط ف�ي متاه�ات ال�زواج؟ خطر لي أن 
الزواج،  ُثم أس�ّوف في أمر  يتق�دم لخطبت�ي ك�ي يرت�اح قلياًل،  أجعل�ه 
س�يرفض  س�لطان  بأن  تذكرت  لما  فورًا  الفكرة  عن  تراجعت  ولكني 
فكري  بقوله:  فبادر  ذاك  شرودي  الحظ  حتى.  يستشيرني  أن  دون  طلبه 
نفترق  أن  أو  فعليًا،  للزواج  الترتيب  في  نشرع  أن  إما  آمنة.  يا  األمر  في 
أفهمه.  ال  موقف  على  الصبر  من  المزيد  أستطيع  أعد  لم  األبد..  إلى 
هامس�ًا  وأضاف  ليلتها،  الباب  عند  يودعني  وهو  قلياًل  وصمت  قالها 
وهو يمس�ح على رأس�ي بحنان، وكلماته تبدو ُمترددٌة تخش�ى تفاس�ير 
معانيه�ا: حبيبت�ي، ل�و ُكن�ِت متورط�ٌة في أمٍر ُيخيفك أن ُتكاش�فيني به 
قالها  األخطاء.  ُكل  تسع  مكانة  قلبي  في  فلك  البوح،  في  تترددي  فال 
للت�و كان ح�ادًا بحيث ج�رح حنجرته  قلي�اًل، وكأن م�ا لفظ�ه  وس�عل 
س�معت  أن  ما  مكاني  في  تس�ّمرت  عليها.  الكلمات  أس�نّة  مرور  إثر 
م�ا تف�وه ب�ه، بينم�ا ل�م يق�و هو على المزيد من إيالمي بعد أن الحظ 
بأنه  األمر  ُمبررًا  الُمغادرة  بسرعة  لي  فأشار  األخير،  بوحه  إثر  ارتباكي 

أحد. يرانا  أن  يخشى 
الليلة كعادته، طلب منّي في رس�الة هاتفية  تل�ك  ب�ي  ل�م يتص�ل 
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س�ُيكلمني  أنه  توقعت  له.  ُأرس�له  بِرد  البيت  وصولي  على  أطمئنه  أن 
الحق�ًا، لكن�ه ل�م يفع�ل، فبقي�ت ليلت�ي تلك أطرق أب�واب نور الفجر 
ولم  الِفكر،  تقاذفتني  علّي.  الليل  س�هر  طال  لّما  االس�تيقاظ،  أس�تحثه 
إلى  ُمّر:  يأس  في  تس�اءلت  الُمرهقين.  جفني  إلى  طريقه  النوم  يعرف 
أفعل  ماذا  القادمة؟  وأيامي  مستقبلي  مصير  هو  وما  هكذا؟  سأبقى  متى 
وحيدٌة  والحياة  البيت  في  أبقى  هل  رجعة؟  غير  إلى  ُأمي  غادرتني  لو 
البديل؟  فما  يكن،  لم  وإن  له؟  يحلو  كما  بمصيري  يعبث  سلطان  مع 
وحيد  كمخرج  الخارج  في  للدراسة  السفر  فكرة  لي  الحت  بعيد  من 
أنه يحق  إذ ال أتصور  لنق�ل مصي�ري،  أو  فت�رة تخدي�ر قرارات�ي  ُيم�دد 
قلياًل،  صالح  في  فّكرت  كان.  شيء  أي  بخصوص  قرارات  اتخاذ  لي 
وضيق  بش�دة  حاصرني  أيضًا  وهو  ُمحدد،  رأي  على  أس�تقر  لم  لكني 
عل�ّي الخن�اق، ول�م يك�ن تلميحه األخير س�وى تهدي�د ُمبّطن النتزاع 
لم  إذ  قاله،  لما  أرتح  لم   .- األمر  لي  بدا  هكذا  أو   - منّي  شيء  أي 
أش�عر باألم�ان حقيق�ٌة ج�راء كلماته تل�ك، فهل ُيمكن أن يكون يعني 
م�ا تلّف�ظ ب�ه؟ طبع�ًا ل�م يك�ن ُيلّم�ح لما وقع علّي بالفعل، فال ش�يء 
أني  ظّن  لعّله  شابهه.  ما  أو  الغتصاب  تعرضت  قد  بأني  للتفكير  يدعوه 
بالزواج  األمر  انكش�اف  وأخش�ى  آخر  رجٍل  مع  نفس�ي  في  فرطت  قد 
ُمرتاح،  من�ه، ف�أراد أن يع�رف الحقيق�ة ك�ي يتس�نّى له ُمغادرت�ي وهو 
النهاي�ة صال�ح لي�س مالك، وال أتصوره يقبل بزوجٍة ُمس�تخدمة  فف�ي 
أشرف  صح-  -إن  ذاك  ظنّه  يبقى  حال  ُكل  على  آخر.  رجل  قبل  من 
يظنني  أن  ُأفّضل  أخي.  وفضيحة  الحقيقي،  س�ّري  يكش�ف  أن  من  لي 
أخي  ِقبل  ومن  بي  ُعبث  قد  أني  يعرف  أن  على  رجل،  مع  عبثت  قد 
أيض�ًا. عن�د ه�ذا الح�د فّك�رت أنه ال ُبد لي من الخالص من صالح، 
نائمة  الفكرة  أبقيت  ولكني  بالضغوط،  كاهلي  أثقل  أن  بعد  مؤقتًا،  ولو 
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يكن  لم  كهذا.  أمٍر  بإعالن  واس�تثارته  إليالمه  داعي  فال  صدري،  في 
ابتعد  فش�يئًا  وش�يئًا  آخر..  خيارًا  لي  يترك  لم  لكنه  علّي  هّينًا  االختيار 
كالن�ا ع�ن اآلخ�ر حت�ى انقطعن�ا إال م�ن بعض تواصل كرس�الته التي 
أن  خشية  تراجعت  ولكني  عليه  أرد  أن  في  فكرت  قليل.  قبل  وصلتني 
وضع  على  المحمول  هاتفي  ضبطت  لذا  بعدها..  بي  باالتصال  يقوم 

للنوم. واستسلمت  الصامت 
á á á
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الزمتني  التي  توتري  ِحّدة  خفت  وكذلك  الجسدي،  إرهاقي  خف 
ط�وال األم�س، بينم�ا ل�م يحم�ل ل�ي الصبح أي جدي�د يمكن أن اتكئ 
أفقت  الصباح..  في  غمرتني  التي  النسبي  الهدوء  حال  لي  ليحفظ  عليه 
به�دوء، رافض�ٌة صخ�ب زقزق�ة عصافي�ر األمل، ُمتعّلق�ٌة بالرتابة اآلمنة. 
مؤخ�رًا ص�ارت تعترين�ي حال�ة غريب�ة، فم�ا أن أفت�ح عيني صباحًا حتى 
تصيبني حالة دهشة من المكان الذي أنا فيه، وكأنني مسافر وصل البارحة 
أني  غير  جديد..  مكان  على  أستيقظ  ُثم  نام  عنه،  غريبة  مدينة  إلى  فقط 
بعد؟ أعتده  لم  فلم  سنين..  منذ  إقامتي  مكان  يتغير  ولم  مسافرة  أكن  لم 

شعرية.. قصيدة  كلمات  تصلني  أمي  مذياع  من 
خفي.. ما  بشيء  (فِرحًا 

أمشي.. كنت 
سطرين.. من  زرقاء  بقصيدة  حالمًا 

الوزن.. خفيف  فرٍح  عن  سطرين،  من 
معًا.. وسّري  مرئي 

الصباح، هذا  في  اآلن،  يحب  ال  من 
ُيحب!( فلن 

أحرفها  فجر  إلى  معها  تجرني  أن  خفت  الكلمات..  عن  تشاغلت 
الهواجس  تلك  نفضت  له..  شمس  ال  بصبح  متورطٌة  فأجدني  الشفافة، 
العم�ل األبيض مدني�ة جلبابي  ث�م لبس�ت رداء  عن�ي وقم�ت ألغتس�ل. 
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اليوم  ابتس�امة باه�ت.. تذكرت أن  عل�ى هم�ي، وطل�وت ش�فتّي بطيف 
ه�و ي�وم عطلت�ي فع�دت أخلع ثياب�ي وأبدلها وُهرعت بعدها إلى حيث 
قلياًل  قهوتها...جالستها  إبريق  من  المنبعثة  القرنفل  برائحة  ُتناديني  أمي 
على  تحنو  ال  العربية  فالقهوة  فقط،  إياها  مجاملة  فنجانًا  معها  أرتش�ف 
معدت�ي المتعب�ة، بهاله�ا الُم�ّر يس�ري بداخل�ي يؤكد مواط�ن الوجع فيه 
عّله  ماء  كأس  جرعت  مفتوحة(..  القروح  راضيًا(مازالت  يهمهم  يلعقها 
يمحو ما خطه الهال، ولكن أثره لم يزيد عن لحظات مروره فقط.. ليبرد 
أتوقف  أن  فكرت  كان..  مما  أكثر  أحشائي  يعتصر  يعود  ثم  قلياًل  الوجع 
أمي  فدعوات  الفكرة،  عن  عدلت  ولكنني  ذاك  القهوة  فنجان  شرب  عن 
الت�ي كان�ت ُتلبس�ني إياه�ا صباح�ًا، ُتلملمني، وُتغرين�ي باحتمال األلم، 
وطي�ف وجهه�ا األبي�ض الُمتع�ب وهو يحفني بامتنانه لمجالس�تي إياها 
كانت  سعادة..  من  فيها  أبثه  ما  مع  مقارنة  قيمة  ذا  ليس  األلم  أمر  يجعل 
لتتابع نومها.  الفجر  نائمة، دخلت إلى غرفة أمي بعد صالة  ُهدى ال تزال 
قالت  ذلك؟  تظن  لم  س�ألتها  يرام.  ما  على  ليس�ت  ُهدى  أن  أمي  قالت 
تأملت  ما..  أمرًا  ُتخفي  أبنتها  بأن  األم  بقلب  تشعر  إنما  تدري،  ال  بأنها 
الهاجس فقد بدت  بينم�ا دار في خلدي نفس  كلم�ات أم�ي ول�م أج�ب 

بها. ما  عن  تفصح  لم  لكنها  الشيء  بعض  مرتبكة  هدى 
الشراب؟(. من  سلطان  في  اللي  أن  لها  (قلتي 

حالة  يالئم  مناس�ب  لتوقع  الوصول  محاولة  بتوجس  أمي  س�ألُت 
وكأنما  فمها  إلى  بكفها  ُتش�ير  وهي  أمي  فعاجلتني  تلك،  النفس�ية  هدى 
تغلق�ه: أص.. أص ال تس�معك.. ث�م وش يفكن�ا(، ُث�م أضاف�ت بعد أن 

نائمة: تزال  ال  هدى  أن  من  لتتأكد  ويسارًا  يمينًا  تلفتت 
وبس(. كبده  في  التهاب  عنده  أن  لها  قلت  يدريها..  وش  (ال 

بعض  معتمًا  الضوء  يزال  ال  بينما  السابعة  قاربت  قد  الساعة  كانت 
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الحديث: مجرى  لتغيير  علقت  الخارج..  في  الشيء 
العادة!(. غير  على  يمه..  (غيم 

زين  والسحاب  الفجر  أول  من  إيه..  وقالت:  النافذة  ناحية  نظرت 
يسقينا.. الله  عسى  بنيتي..  يا 

يا  أردفت:  ُثم  السماء،  ناحية  بصرها  مرسلة  قلياًل  وصمتت  قالتها 
سندنا  رّجالنا..  تحفظ  راجيتك  حبيبي  يا  ربي  يا  وليدي  تعافي  إنك  الله 
تمسح  وراحت  األرض،  نحو  بصرها  ُثم خفضت  آمين..  كريم  وعّزنا..يا 

الحمراوين. مقلتيها  في  لي  تراءتا  دمعتين 
أنهي�ت إفط�اري م�ع أم�ي ومع�اذ الذي اس�تيقظ للت�و، بينما بقيت 
للذهاب  توقظها  أن  أمي  تشأ  لم  عميق.  نوم  في  تغط  فراشها  في  هدى 
بنفس�ها.  تس�تيقظ  حتى  انتظارها  وآثرت  المستش�فى،  في  س�لطان  لزيارة 
قدومها  عن  معلنة  خجل..  على  التس�اقط  في  المطر  من  رش�ات  بدأت 
تنقل الصوت  الت�ي كانت  المكيفات  بص�وت نق�ر قطراته�ا على أس�طح 
لن�ا بدوره�ا ف�ي الداخ�ل. خ�رج مع�اذ للعب في المط�ر، وبقيت أرتب 
غرفت�ي. مكالم�ة م�ن أس�رار أتتن�ي عل�ى هاتفي النق�ال، عاجلتني ما أن 

قالت: الثالثة،  العالمية  الحرب  بقيام  ستعلمني  وكأنما  أجبت 
الثابت؟ التليفون  الخير...عندك  صباح 

بأنها  أتوقع  وأنا  أجبتها  فيك؟  وش  الله!  شاء  إن  خير  عندي..  ايه 
كعادتها  الحديث  وستطيل  مؤخرًا،  هجرته  الذي  بندر  حبيبها  عن  ستثرثر 
أكن ألعتذر ألسرار وأصدها عن  لم  انشغالي  وبرغم  عنه،  تكلمت  ما  إذا 
حكايتها  تفاصيل  من  ش�يء  أي  يفوتني  ال  حتى  بالتحديد  عنه  الحديث 
الت�ي قضي�ت بنفس�ي عليه�ا مؤخ�رًا، فتواجدي في الح�دث مهم للغاية 
عقباه.. تحمد  ال  ما  إلى  خرجت  لو  فيما  األمور  مجريات  على  للسيطرة 
يسرق  بندر  المدعو  هذا  أراقب  وأنا  آخر  حل  أي  أملك  لم  نعم، 
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عليها  يستولي  لن  بأنه  يدريني  فما  زوجها،  من  طالقها  بعد  منّي  أسرار 
»أسرار«. الملون  اآلخر  نصفي  بدون  ويتركني  بالكامل 

ُجنّت  فشيئًا،  أصابعي شيئًا  بين  من  بالتسرب  بدأت  قد  أسرار  كانت 
كعادته�ا عندم�ا تق�ع ف�ي الح�ب، وصار كل وقتها وحديثها ومش�اعرها 
أنا  بقيت  بينما  لبندر،  صارت  كلها  أيضًا،  وجمالها  وثيابها  بل  واهتمامها، 
التي  األوقات  بعض  في  للتسلية  احتاجت  ما  إذا  إلّي  تلجأ  الهامش،  على 
ساذجة  بمحاوالت  فبدأت  الغيرة،  أكلتني  معه.  فيها  التواجد  يمكنها  ال 
الدم،  بثقل  أتهمه  كأن  أس�رار،  عيني  في  بندر  تش�ويه  أحاول  وواضحة 
التركيز  أتعمد  وأحيانا  االجتماعي،  ومس�تواه  أس�رته  أذم  أو  والس�ماجة، 

أسرار.. أمام  جلّية  ألعرضها  شخصيته  ضعف  نقاط  على 
نفسه.  عن  يتكلم  وهو  راقبيه  بذاته..  اعتداد  أو  ثقة  أي  لديه  (ليس 
مجرى  لتغيير  مباش�رة  يتوجه  نفعل،  لم  وإن  كلماته،  له  نؤكد  أن  ينتظر 

الممجوجة..ُممل!(. نكته  بخالف  هذا  الحديث.. 
ننتظ�ر بندر في س�يارته في آخر مرة  بينم�ا كنّ�ا مع�ًا  قل�ت ألس�رار 

ماركت. السوبر  من  سجائر  علبة  لشراء  نزل  أن  بعد  فيها،  رافقتهما 
في  ألسرار  سقتها  مباشرة  غبية  محاولة  آخر  هي  العبارة  تلك  كانت 
محاول�ة للتأثي�ر عل�ى مش�اعرها نح�و بندر، حيث انفجرت غاضبة على 
تش�أ  لم  ربما  إذ  »معقدة«  بصفة  بنعتي  مباش�رة  وواجهتني  عادتها،  غير 
الذي  هجومها  ألجمني  حبهما.  ومن  ومنه  منها  أغار  بأني  لي  تقول  أن 
ب�دا ل�ي مختلف�ًا تمام�ًا ع�ن كل توقعاتي، فصمت أمامها منذ ذلك اليوم 
وحت�ى اآلن، لك�ن موقفه�ا أله�ب نيراني لتش�تعل أكث�ر فلم يكن أمامي 
تلتهمه..  آخر  شيء  أي  نحو  توجيهها  أو  بها  االحتراق  سوى  خيار  أي 
أسرار  تكرهه  لن  األمثل:  الحل  إلى  توصلت  حتى  وكثيرًا  كثيرًا  وفكرت 
التي  الفكرة،  أتتني  هناك  ومن  للكره!  مثيرًا  شيئًا  لها  بذاته  هو  فعل  إذا  إال 
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األبد.  إلى  بندر  عنها  لتنزع  أسرار،  وألبستها  تامة  بعناية  أطرافها  حكت 
قولها،  حسب  الثالثين  قاربت  التي  الساذجة،  التخدير  أخصائية  »نوال« 
آنس�ة تبح�ث عن حلم الحب  وتعدته�ا بكثي�ر حس�ب رأي�ي، وال زالت 
في  الزميالت  بين  نوال  عن  كثيرة  وشائعات  حكايات  شاعت  والزواج. 
أحيانا  بأنها  فقلن  حالتها  وصف  في  بالغن  بعضهن  أن  حتى  المستشفى 
بها  لتريح  »الفاليوم«  أو  بالمرضى  الخاص  »المورفين«  من  بعضًا  تسرق 
العاطفية  خيباتها  إلى  الكالم  معرض  في  يش�رن  وهن  الخاص،  مزاجها 
ولم  الشائعات  تلك  صحة  عن  أدري  ال  الحالة.  تلك  إلى  بها  أدت  التي 
منها  تقربت  خطتي..  لتنفيذ  مالئم  شخص  أنها  المهم  كثيرًا،  تهمني  تكن 
إليها  وتوددت  للعمليات،  المريضات  بعض  إلعداد  حضورها  أثناء  أكثر 
الكالم  المستشفى، أسقيها معه بعض  إليه في مقهى  بفنجان قهوة دعوتها 
المستشفى..  في  زميالتنا  إلحدى  صديق  بأنه  أخبرتها  بندر،  عن  المغري 
فيما  مس�تقباًل  أس�رار  خس�ران  عدم  أضمن  حتى  الحذر  في  غاية  وكنت 
في  يجد  لم  بندر  بأن  لنوال  فأوحيت  سيطرتي،  عن  األمور  خرجت  لو 
صديقت�ه الحالي�ة كل الصف�ات الت�ي تروق�ه ولكنه اعتادها فقط، وأنه لو 
لها  ذلك  قلت  وغرامه..  حبه  جنّة  في  س�تنعم  فإنها  أفضل  أخرى  وجد 
تغيير  على  جاهدة  عملت  ذاته  اآلن  وفي  هادئة،  نار  على  تستوي  وتركتها 
وجه�ة نظ�ر أس�رار ع�ن مش�اعري تج�اه بندر، لدرجة أش�عرتها بالذنب 
ودفعته�ا إل�ى أن تحض�ر ل�ي هدي�ة مصحوبة ببطاقة تعتذر فيها عما بدر 
النهاية أثمرت  بالمعقدة. وفي  اليوم لما نعتتن�ي  منه�ا تجاه�ي ف�ي ذل�ك 

لنوال: بالقنبلة  ألقيت  عندها  خططي، 
صديقته!(. يخطب  أن  وشك  على  بندر  (تصوري، 

قس�مات  تغيرت  بالمطلوب.  وفى  ولكنه  حقيقيًا،  قلته  ما  يكن  لم 
خيالها،  رمال  من  قصرًا  ترسم  بدأت  قد  كانت  يبدو  ما  على  والتي  نوال 
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عليها  بدا  الجميل.  القصر  ذلك  ابتلعت  طائشة  كموجة  الخبر  أتاها  بينما 
أدنى  أو  قوسين  قاب  صار  بعدما  بندر  حلم  منها  يضيع  فكيف  االمتعاض 

التحقق.. إمكانية  من 
(عن�دك رقم�ه؟( س�ألتني باندف�اع مباش�ر دون أي تحفظ�ات، وقد 

االنفعال. جراء  وجهها  احتقن 
بي�ن األحبة.. خويته  التفريق  بين�ي وبين  الل�ه م�ا  ياخت�ي، ح�ّد  (ال 

تحرجيني(. ال  صديقتي، 
التي تراخت فجأة  بان�ت على مالمح وجهه�ا  أصابته�ا خيب�ة أم�ل 
قد  الضحية  أن  أدركت  بيننا.  الواقعة  الطاولة  على  قطعًا  ستسقط  وكأنما 
خاصة  الخطة،  من  الثاني  الشق  لتنفيذ  مناسبًا  صار  الوقت  وأن  استوت، 
وهي على هذه الدرجة من االندفاع.. تشاغلت عنها وأنا أقّلب في هاتفي 
وهو  الليالي  إحدى  في  بندر  لي  بعثها  رسالة  لها  أقرأ  ورحت  المحمول 

الرسالة: قراءة  أنهيت  بعدما  علقت  ألسرار..  حبه  عن  يتحدث 
بيصير..(،  وش  ماليتها  لو  أجل  عينه  ملت  ما  وهي  هذا  حظها!  (يا 
سأتصل  بأني  وأخبرتها  المقهى  طاولة  على  المحمول  هاتفي  وضعت  ثم 

أعود. حتى  يغطيني  من  هناك  بأن  لالطمئنان  بالجناح 
ألرقبها  عنها  فيها  تواريت  ثواني  إال  هي  وما  الطعم،  نوال  ابتلعت 
تقل�ب هاتف�ي عل�ى عج�ل وتنق�ل رقم بندر منه. أعطيتها الوقت الكافي 
انتهى..  لتت�م األم�ر عل�ى مه�ل وعدت بعدما كان كل ش�يء قد  ال�الزم 
ثرث�رت ن�وال يومه�ا ع�ن أم�ور كثي�رة أجزم بأنها ه�ي ذاتها لم تدِر عن 
بأنه�ا تواري بحديثها  م�اذا تحدث�ت، وم�ررت له�ا كل م�ا قالته، لعلمي 
وهي  قلياًل  تململت  داخلها..  في  يثرثر  راح  الذي  اآلخر  الحديث  ذاك 
تع�دل هندامه�ا وتل�ف طرحته�ا ح�ول رأس�ها اس�تعدادًا للتوجه لداخل 

وقالت: المستشفى.. 
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بالنيابة  لها  باركي  خويتك..  أقصد  بسعيدة..  سعيد  يهني  الله  (ايه.. 
عنّي(.

البيضاء.. مليان خير(.  ن�وال. قلبك مثل الصفحة  ي�ا  (م�ا أروع�ك 
بي  الخاص  الجزء  دقة  بكل  أنهيت  وهكذا  لها..  لتصديقي  تأكيدًا  أجبتها 
الفخ، وهي وش�طارتها - أعني  بن�در في  الخط�ة، وبق�ي أن يس�قط  م�ن 
من  عاٍل  مستوى  على  بندر  يكن  لم  والحقيقة  وإخالصه..  وهو   - نوال 
تقريبًا  أسبوعين  سوى  الحكاية  تأخذ  لم  لذا  ألسرار،  واإلخالص  الوفاء 
بندرها عنها، وتجاهله التصاالتها  انشغال  باكية تشكو  تأتيني  بأسرار  وإذا 

ورسائلها. المتكررة 
الت�ي  تكذب�ي«  ال   « الصغي�رة  نج�اة  وأغني�ة  جلس�نا،  غرفت�ي  ف�ي 
تت�ردد كخلفي�ة لحديثنا ذاك..  لُتعيننن�ي ف�ي مهمت�ي  أحضرته�ا متعم�دة 

المقطع: وعند 
مشاعري.. وغدر  أحالمي  زيف  من  أنقذتني 

أكسره.. ال  أن  العمر  حرصت  قيدًا..  لي  كنت  أنك  فرأيت 
فكسرته..

يغفره.. ال  أن  الله  سألت  ذنبًا..  لي  كنت  أنك  ورأيت 
فغفرته..

عن�د تل�ك الكلم�ات ح�دث م�ا لم أتوقعه فقد انهرت أنا باكية في 
تواسيني  هي  راحت  بينما  قبل..  من  أسرار  تشهده  ولم  له  أتهيأ  لم  سيل 
كنت  أني  والحقيقة  ظنتني،  هكذا  إذا  معها..  تفاعلي  لعميق  امتنان  وكلها 
ذلك  أن  غير  وفعلتي،  سوءتي  أنعي  كنت  الشفاف.  بقلبها  فعلته  ما  أبكي 
الب�كاء وتل�ك الحس�رة ل�م تقومان�ي وقتها ولم تجعالني أس�عى لترميم 
العالق�ة الت�ي حطمته�ا بي�دي، بلعت خطيئتي وتابعت ما بدأته، وقررت 
حرقتي  ويالت  من  وطئًا  أقل  كان  الضمير  تأنيب  فوجع  فيه،  االستمرار 
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قوة  وال  لي  حيلة  ال  بينما  ثانية  وتغادرني  عنّي  تبتعد  أسرار  أشاهد  وأنا 
فترت  الحالي  الوقت  حتى  عدة  أس�ابيع  مرت  وهكذا  ش�يء.  أي  لفعل 
حبهما  ش�جرة  من  يبقى  ولم  خططت  كما  وبندر،  أس�رار  عالقة  خاللها 
س�وى بض�ع ف�روع رفيع�ة يلزمه�ا بع�ض الوق�ت حتى تج�ف جذورها 

عنها. الحب  ذلك  غيث  انقطاع  استمر  إذا  نفسها  تلقاء  من  وتموت 
من الهاتف األرضي شرعت باالتصال بأسرار وكلي فضول لمعرفة 

الماطر.. الصباح  هذا  في  لي  ستسوقه  الذي  الخطير  األمر 
بتوجس. أحد؟(.سألتني  (عندك 

أسرار(. يا  ريقي  جففتي  قولي  بسرعة  (أوه 
حولك(. مهيب  هدى..  أختك  يخص  (الموضوع 

انشغلت  ولكني  ببندر،  صلة  ذا  ليس  الموضوع  ألن  قلياًل  ارتحت 
أس�رار  لي  تحمل  فماذا  هدى،  بأختي  عالقة  له  لكونه  أخرى  جهة  من 

جعبتها؟ في 
أكدت لها أني وحدي.. فراحت تحكي الحكاية العجيبة التي ألقت 

بهدى. ألّم  الذي  المفاجئ  التغير  عتيم  على  ضوءها 
العشق. نار  إلى  المنتظرة  جنتها  من  سقطت  إذًا.  هدى  زلت 

هك�ذا باح�ت أخت�ي بمكنونه�ا لصديق�ة حكاي�ات الصب�ا والغرام 
البندري كانت المستودع األمثل  (البندري( أخت أسرار الكبرى، وحدها 
لتلقيه،  بقدر مالئمتها  بل  السّر  ليس بسبب قدرتها على حفظ  لهكذا سّر. 
وحتم�ًا ل�م تح�ك له�ا ه�دى ثق�ة به�ا بعد انقطاع س�نين، ولكن لكونها 
على  الحمراء  الثرثرة  من  النوع  ذلك  نثر  على  هدى  ألفت  التي  األولى 
بأن  البندري  حّلفتها  التي  الحكاية  تفاصيل  أس�رار  لي  حكت  مس�امعها. 
بالذات، ولكن أس�رار تعل�م تفاصيلي الصغيرة وتعلم  أن�ا  تكتمه�ا عنّ�ي 
بي  الشديدة  ثقتها  وبرغم  أنها  غير  أمر،  هكذا  مثل  على  إطالعي  ضرورة 
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استحلفتني  أن  بعد  إال  السرد  تبدأ  لم  أصاًل  الكتومة  بطبيعتي  ومعرفتها 
ب�أن ال يخرج األمر ع�ن كلتينا، وبالغت  بمكانته�ا عن�دي ومحبت�ي له�ا 
باألمر.  بنفس�ها  هدى  لي  باحت  لو  حتى  بكتمانه  طالبتني  بأن  ذلك  في 

كالمها: وبعد  قبل  أسرار  قالت 
حدثتك  لو  فيما  باألمر،  علم  على  تكوني  لم  وكأنك  أمامها  (مّثلي 

آمنة(. يا  أمانتك  عنه.. 
(وهل تتصورين بأن هدى ستقول لي أمرًا هكذا باألصل؟(. أجبتها 

بردها: فعاجلتني  متعجبة. 
كان.  شيء  أي  أستغرب  ال  بالتحديد  لهدى  حدث  الذي  هذا  (بعد 
الغرام!  في  ووقعت  زوجها  خانت  المتدينة  هدى  تفهمين؟  أال  أختي  يا 

صدقيني!(. غريبًا..  أو  مدهشًا  يكون  أن  يمكن  ذلك  بعد  شيء  ال 
الرغم  وعلى  راش�د،  مش�اعر  جفاف  من  للبندري  هدى  اش�تكت 
هدى  على  بالجديد  ليس  المشاعر  جفاف  أي  األمر  هذا  بأن  علمي  من 
اآلن،  لتجف  األصل  من  مش�اعر  هنالك  كانت  أنه  أظن  وال  راش�د  وال 
علياء  من  س�اقطًا  حينها  لي  تطوح  الذي  االس�تنتاج  عند  توقفت  أني  إال 

هدى: محرمات 
»ف�ي حال�ة ه�دى بالتحدي�د ال يمك�ن أن تتصور بأن راش�د جاف 
عاطفيًا(  جاف  (غير  مثير  هنالك  كان  إذا  إال  السنين  تلك  كل  بعد  عاطفيًا 
يمك�ن ع�ن طريق�ه مقارن�ة حال�ة راش�د تل�ك به، ويج�ب أن يكون هذا 
شق  من  يتمكن  حتى  األقل  على  البداية  في  شرعي  بشكل  متاحًا  المثير 
ج�دار الرهب�ة ال�ذي يفص�ل هدى ع�ن المحرمات كلها كبائر وصغائر..

الرطبة!«. الدافئة  العشق  حبائل  إلى  ويستدرجها 
الشامي  األربعيني  المدرس  كان  اآلخر  أسرار:  من  اإليضاح  وأتاني 
الحكاية  اكتملت خيوط  أبناءها دروس�ًا خصوصي�ة! هكذا  ال�ذي يعط�ي 
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انتهت  التي  مكالمتنا  في  أس�رار  قالته  ما  بعض  أس�ترجع  وأنا  ذهني  في 
هدى: مع  التعاطف  حاالت  أشد  في  وهي  أسرار  قالت  قليل..  قبل 

يسأل  المدرس  كلمها  لما  كانت  البداية  إن  تقول  أختك..  (مسكينة 
كان  أنه  هدى  تقول  يومين..  بعد  وسيعود  مسافر  بأنه  فأخبرته  راشد،  عن 
الكلمة  تلك  بأن  أختي  للبندري  بالله  وتقسم  ست«  »يا  بلقب:  يخاطبها 

قلبها!(.. لمغارة  سمسم«  يا  »افتح  بمثابة  كانت 
سردها: تابعت  ثم  حدث،  مما  انبهار  وكلها  أسرار،  قالت 

وقالت  للبندري،  القصة  بكت هدى وهي تحكي  آمنة:  يا  (تصوري 
 مب�ررة أن م�ن حقه�ا أن تن�ادى بلف�ظ مث�ل ه�ذا ب�دالً من » يا هيش« أو 

زوجها..(. راشد  بهما  يناديها  كان  اللذان  عرب«  »يا 
أربكتن�ي قص�ة ه�دى حت�ى أنها أنس�تني س�لطان الراقد في العناية 
ليقلنا  ليأتي  السائق  برفيق  باالتصال  تطالبني  تفتأ  لم  التي  وأمي  المركزة 
إلى المستشفى.. بل أن الحكاية حركت أركان الطاولة التي كانت تحمل 
أقدر  فلم  ثابت،  حال  على  تستقر  ولم  قلياًل  فاهتزت  لهدى،  تصوراتي 
على التعامل مع هدى كما كنت، ولم أقو على التصريح بالرؤية الجديدة 
الت�ي تفضحن�ي ع�ادة عندم�ا تتغي�ر الهالة المحيط�ة بكياني لُتخبر اآلخر 
التزمت الصمت وفاء بوعدي ألس�رار،  أن�ا كذل�ك تغي�رت! لكني  بأن�ي 
معنى  فهمت  أني  غير  اآلن..  لها  جاهزة  لست  مواقف  لحيثيات  وتجنبًا 
البارحة عند  ال�ذي أط�ل من عيني هدى لما اس�تقبلتني  الحي�اة  بصي�ص 
الزري  البرتقالي  المتوهجة بفستانها  باب الحمام، وكأنها عادت إلى تلك 
تعود  اليوم  هي  وها  البعيدة..  الليلة  تلك  فعلت  كما  به  تتراقص  البراق 

يغني: حالها  ولسان  حبًا،  وربما  ليونة،  تفيض 
حلوين.. عنيا  في  حلوين..  الناس  (كل 

قصادي!(. وانت  الدنيا..  شايفه  عنّيا  ما  طول 
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دخل�ت غرف�ة أم�ي حي�ث ال ت�زال ه�دى نائم�ة، ورح�ت أتأملها 
اعتراني،  أن  يس�بق  لم  فضول  في  عليها  التحول  آثار  محصية  بصمت.. 
نائمة،  نصف  وهي  شفتيها  على  مرتسمة  خفية  ابتسامة  لمحت  أن  وكان 
الناعمين  ذراعيها  لمحت  كذلك  لالستيقاظ..  استعدادًا  بالتقلب  بدأت  إذ 
التي  أظافرها  وكذلك  حديثًا..  عنها  الش�عر  أزيل  وقد  س�اقيها  وأطراف 
أراها  األولى،  زواجها  س�نوات  في  الُمزينة  لدى  قلمتها  مرة  آخر  كانت 
الي�وم المع�ة ومهذب�ة وكأن ه�دى تس�تعد الس�تقبال ف�رح غامض..وما 
أي  إلى  بعدها  أحتج  لم  التي  األكيدة  اإلشارة  وتأتيني  لحظات  إال  هي 
بكل  لتقول  للتو،  استيقظت  وقد  نحوى  هدى  التفت  إضافية،  توضيحات 

ومحبة: دفء 
وحشتيني!! آمنة..  يا  وجوري  ياسمين  صباحك 

á á á
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ازداد هط�ول األمط�ار م�ع م�رور الوق�ت، م�ا أدى إلى تأخر رفيق 
وتكيل  الغيظ  من  تغلي  أمي  كانت  بينما  منزلنا،  إلى  وصوله  عن  السائق 
ل�ي الل�وم بس�بب تأخ�ري ف�ي االتصال به ف�ي الصباح. في تلك األثناء 
نحن  طالما  المستشفى  إلى  معنا  لتذهب  قلياًل  ننتظرها  أن  هدى  اقترحت 
األمطار  بس�بب  اليوم  مزدحمة  س�تكون  الطرق  بأن  األمر  مبررة  تأخرنا، 
على  أمي  وافقت  قصير.  وقت  في  بنا  اللحاق  عليها  وسيصعب  الغزيرة 
دقائق ونحن  إال  ثيابها، وما هي  بلبس  تستعد  بينما راحت هدى  مضض، 
معاذ  تربع  بينما  رفيق،  السائق  لسيارة  الخلفي  المقعد  في  نتراص  الثالث 
بي  اتصلت  قد  سلطان  طليقة  هند  بأن  أمي  أخبرت  األمامي.  المقعد  في 
أعلم  كنت  لزيارته.  إبنيه  اصطحاب  بنية  غرفته  رقم  عن  تسأل  قليل  قبل 
كل  ُترجع  أنها  بل  المفاجئ،  ورحليها  هند  من  غاضبة  تزال  ال  أمي  بأن 
ولكني  لس�لطان،  هند  مغادرة  أمر  إلى  س�وء  من  الحال  عليه  أصبح  ما 
المستش�فى  في  بها  تفاجأ  أن  قبل  اتصالها  أمر  على  أمي  اطالع  فضلت 
لتداخلها،  أتبينها  لم  كلمات  ببضع  ونطقت  أمي  همهمت  التقتا.  لو  فيما 

وضوح: أكثر  بصوت  وقالت  تنهدت  ثم 
عياله  جوه  لين  لعله  ايه  علته..  في  تسبب  اللي  على  الله  (حسبي 
البكاء،  تغالب  وهي  وصمتت  قالتها  آمين.(.  اللهم  ويصحى..  يستحس 
صرفت  المستشفى.  بوابة  من  اقتربنا  أن  إلى  صمتنا  في  السيارة  وغرقت 
فيها  المركزة والتي ال يس�مح  العناية  بينم�ا توجهن�ا نح�و وح�دة  رفي�ق، 
شكرت  فقط،  دقائق  ولعدة  ذاته،  اآلن  في  شخصين  من  ألكثر  بالدخول 
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الداخل وبقيت في غرفة  الل�ه عل�ى ع�دم اضط�راري لمصاحبة أمي إلى 
االنتظار ريثما تنتهي أمي وهدى من زيارتهما له، واستبقيت معاذ معي إذ 
الصغيرين  التي ستحضر  هند  تذكرت  بالدخول لصغر سنه..  له  يسمح  ال 
أبنائه  إدخال  من  أتمكن  حتى  موجودة  أكون  أن  رجتني  والتي  قليل  بعد 
بها  اتصلت  المستش�فى..  في  معارفي  طريق  عن  خاصة  بطريقة  لزيارته 

الوصول. وشك  على  بأنها  فأخبرتني  الحضور،  استعجلها 
البندري وزوجها منصور متجهين نحو وحدة  انتظاري لمحت  أثناء 
المرك�زة، لحق�ت بهم�ا ألخبرهما بوج�ود أمي وأختي في غرفة  العناي�ة 
بدأ  بالداخل..  من  يخرج  ريثما  االنتظار  غرفة  في  إلينا  فانضما  س�لطان 
مش�ادة  فتحدث  بالبندري  وتلتقي  هند  تحضر  أن  خش�ية  يعتريني  القلق 
بينهم�ا ال ق�درة ل�ي عل�ى تحمله�ا اآلن، ولكن�ي ل�م أمل�ك إال الصب�ر 

واالنتظار.
قليلة  بأسابيع  بسمة  الصغيرة  موت  قبل  وتحديدًا  األخيرة  السنة  في 
من  بدعم  البندري،  زوج  ومنصور  سلطان  أخي  بين  قوية  عالقة  نشأت 
األخي�رة، والت�ي اعت�اد زوجه�ا عل�ى االت�كاء عليها دائم�ًا حتى في أتفه 
األم�ور، وم�ا زاد م�ن ضعف�ه تجاهه�ا وتحكمه�ا فيه األم�ر الذي أخفاه 
بسبب  العرج  من  يعاني  كان  إذا  الزفاف،  ليلة  في  إال  تكتشفه  ولم  عنها 
إال  تلحظه  ولم  عنها  األمر  أخفى  بينما  قدميه،  إحدى  في  خفيف  تشوه 
عليها،  وتآمرًا  غشًا  واعتبرته  األمر،  تقبل  لم  له.  زوجة  أصبحت  أن  بعد 
وكأنما  عريج  باسم  إال  تناديه  ال  أن  اليوم  ذلك  منذ  وقررت  عليه  فثارت 
تعاقب�ه بفض�ح س�ّره عل�ى الم�أل ف�ي كل وق�ت تدعوه باالس�م نكاية به 
عل�ى تس�تره عل�ى عرج�ه، وكان ه�و مهيئ�ًا لتلك الس�يطرة والتحكم إذ 
الشيء  بعض  الشخصية  ذاته وضعيف  ومنطويًا على  بطبيعته خجوالً  كان 
لها مجاالً  أتاح  ما  البندري زوجته،  ليستند على  فكان أن مال بكل ضعفه 
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البندري  تعجب  تعد  لم  الحال  تلك  لكن  األمور.  مجريات  للتسيير  أكبر 
الت�ي مل�ت م�ن التصاق�ه الدائ�م بها، خاصة بعد أن ازدادت مس�ئولياتها 
أدوات  بعض  فيه  وتبيع  عليه  تش�رف  مش�غاًل  لها  فتح  أن  بعد  ومهامها 
الزين�ة والكمالي�ات النس�ائية ف�ي محاول�ة منها لجذب أمها للعمل معها 
بالخ�زي والنقص.  البندري  الت�ي كانت تش�عر  المتنقل�ة  بقش�تها  وهج�ر 
أمر  الدائم  تواجده  بأن  تشعر  وصارت  بل  زوجها  عن  األخيرة  انشغلت 
بالنس�بة  ضرورية  كانت  والتي  وتنقلها  حركتها  من  ويحد  كاهلها،  يثقل 
للمش�غل،  الفروع  من  المزيد  وفتح  العمل  في  التوس�ع  تنوي  حيث  لها 
يملك  يكن  لم  ولما  معهم.  وقته  يمضي  أصدقاء  التخاذ  تدفعه  فصارت 
الخمر وخروجه  في شرب  إفراطه  إلى  إضافة  الحضور  في  الجاذبية  تلك 
أن  فكان  ومنادمته  تحمله  من  أصدقاءه  يمّكن  الذي  المعقول  الحد  عن 
إال  وحيدًا  نفس�ه  وجد  أن  إلى  فش�يئًا،  ش�يئًا  حوله  من  األصدقاء  تس�رب 
جر  من  أفضل  مخرجًا  تجد  ولم  األمر،  في  حارت  والتي  البندري،  من 
صدي�ق جدي�د ل�ه، وكان س�لطان أخ�ي هو الخي�ار المتاح وقتها فبدأت 
مشغل  في  خاصة  زبونة  بدورها  كانت  والتي  هند  زوجته  من  التقرب  في 
مش�غل  في  لها  تمثلت  التي  المغرية  بالثروة  االنبهار  وش�ديدة  البندري، 
البن�دري وأس�اور الذه�ب الت�ي كان�ت تزّي�ن ذراعيها. راح�ت البندري 
تنتظرها  التي  الموعودة  الثروة  قصص  لها  وتحكي  مسامعها  على  تثرثر 
من  تقّرب  لو  فيما  س�لطان  وجه  في  س�تفتح  الرزق  أبواب  بأن  وتغريها 
تقنع منصور  بأن  ب�ل ووعدتها  منص�ور وتعّل�م من�ه كيف يكس�ب رزقه، 
ب�أن يبح�ث لس�لطان ع�ن وظيف�ة جي�دة لدى الش�يخ ال�ذي يعمل عنده 
ويتأكد  سلطان  على  زوجها  فيه  ليتعرف  الوقت  بعض  اشترطت  ولكنها 
الطمع  حمى  أصابتها  هند  وبدورها  الشيوخ،  لدى  العمل  على  قدرته  من 
يكن  لم  والحقيقة  منه،  ويتعلم  ليرافقه  منصور  نحو  سلطان  تدفع  فراحت 
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يلزمه  ما  كل  منصور  بيت  في  يجد  كان  إذ  كبيرًا،  جهدًا  يحتاج  سلطان 
السهرات،  تلك  بتفاصيل  أسرار  أخبرتني  حال.  أفضل  في  وقته  لتمضية 
والت�ي ل�م تك�ن هن�د تعل�م الكثير عنها في بداية األمر، إذ كانت تظنهما 
الجديد  باألمر  الخمر فقط، وه�ذا لم يكن  الوق�ت ف�ي معاق�رة  يقضي�ان 
أسرار  تقول  المال..  نحو  طريقه  في  وهو  خاصة  كثيرًا،  تبال  فلم  عليها 
بينما  الليالي  البن�دري كان�ت تتعم�د إخ�الء المنزل لهما في بع�ض  ب�أن 
الطرف  تغض  ولكنها  البيت،  إلى  غريبات  نساء  بقدوم  علم  على  تكون 
من  زاد  وما  عنها،  زوجها  انش�غال  في  س�ببًا  يكون  لعله  يحدث  ما  عن 
زوجها  نحو  عاطفي  انجذاب  بأي  تش�عر  لم  كونها  باألمر  مباالتها  عدم 
ب�ه، م�ا دعاه�ا إلتاحة المجال واس�عًا أمامه عّله  ارتباطه�ا  منص�ور من�ذ 
في  المبيت  إلى  تضطر  أحيانًا  أنها  حتى  بها،  الدائم  التصاقه  من  يخفف 
من  يقلقوا  أن  دون  كاملة  بالسهرة  االستمتاع  من  تمكنهم  كي  أهلها  منزل 
أمر حضورها المفاجئ..قالت أسرار واصفة الحال، وأردفت هامسة: في 
اتضح  الوقت  مع  ولكن  ذلك،  تفعل  كانت  لماذا  أعرف  أكن  لم  البداية 
إلى  فيها  تحتاج  كانت  التي  الخاصة  شئونها  لديها  أيضًا  البندري  بأن  لي 
واضحًا  التوجس  بدا  بينما  قلياًل  أسرار  صمتت  الذهن.  وصفاء  الخلوة 
بها  أوحت  ربما  س�يئة  فكرة  عن  ُتدافع  وكأنما  تابعت  ثم  محياها،  على 
ياختي  بس  الش�ينة،  العلوم  لم  مهيب  س�نعة..  (البندري  تقصد:  أن  دون 
ثم  ثانية  للصمت  أس�رار  عادت  يطفش..(  ما  اللي  يطفش  عومه  رجلها 

بقولها: اليوم  ذلك  حديثها  تابعت 
من  متسللة  الفجر  قرابة  منزلها  إلى  تعود  كانت  الليالي  بعض  في 
خشوا  إن  سهرتهم  وتنهي  وضيوفه  زوجها  تزعج  ال  حتى  الخلفي  الباب 
البيات  أمر  بأنها عدلت ع�ن  بينم�ا تخب�ره الحق�ًا  افتض�اح أمره�م،  م�ن 
في  إخوتها.  أحد  أو  أمها  وبين  بينها  دب  ش�جار  بس�بب  المنزل  خارج 



115

وقت  عند  الس�كر  من  متأخرة  لمرحلة  وصل  قد  منصور  يكون  الغالب 
المخصص  الملحق  في  لديه  بمن  منشغاًل  األمر،  في  يدقق  فال  عودتها 
البندري  عليه  تتحايل  صاحيًا  يزال  ال  كان  إذا  وأحيانًا  السهرات،  لتلك 
يكون  فما  به،  واالهتمام  الغيرة  مدعّية  ثيابه  في  والتدقيق  رائحته،  بش�م 
في  غارقًا  أخرى  حال  إلى  ويتحول  له  يحدث  بما  فرحًا  يتيه  أن  إال  منه 
يضاعف  ما  ومشاعرها  غيرتها  بتحريك  بدأ  بأنه  يتوهم  وهو  بنفسه  الزهو 
كما  تعد  ولم  أهلها  عند  للمبيت  خرجت  إذا  أنها  حتى  السكر،  نشوة  له 
ليسألها هل هنالك  السهرة  بها في منتصف  يتصل  الليالي  تفعل في بعض 
»ربما«  له  قالت  ما  فإذا  أس�رتها،  أفراد  من  أي  وبين  بينها  ش�جار  بوادر 
اتص�ل ببع�ض تل�ك النس�وة ليحض�رن فيعي�ش في انتظ�ار وهم األهمية 

تلك.. المفتعلة  والغيرة 
التي  البندري  الليال�ي نقاًل ع�ن  حك�ت ل�ي أس�رار تفاصي�ل تل�ك 
كان�ت بدوره�ا تس�ردها ألس�رار للتس�رية ع�ن نفس�ها وألخ�ذ رأيها في 
الخاصة  الوهمية  الموسيقية  اآللة  قصة  أسرار  لي  قصت  األمور..  بعض 
الحكاية  البندري  لها  حكت  السهرات..  نهاية  في  تظهر  والتي  بمنصور 

قالت: متندرة 
يجرع  أن  وما  وخجوالً،  هادئًا  الس�هرة  يبدأ  جدًا..  غريب  (عريج 
وآماله  أحالمه  عن  يثرثر  فيروح  لسانه،  عقدة  تنحل  حتى  ثالثة  أو  كأسين 
هو  الذي  المشروع  من  عليها  سيحصل  التي  ماليينه  وعن  تنتظره،  التي 
لي  يحكي  فيروح  تأخذه  التوقعات  في  المبالغة  أن  حتى  تنفيذه..  بصدد 
موظفين  ليكونوا  كسائق  يستعمله  الذي  الشيخ  أبناء  بتشغيل  سيقوم  كيف 
لديه في مشروعه القادم.. يحكي كثيرًا عن آمال تنتظره، ثم يجرع كأسين 
للشكوى  وينتقل  األحوال،  أحسن  في  يفصلهما سوى سيجارة  آخرين ال 

وتضيف: ألسرار،  حديثها  بزهو  البندري  تتابع  عنه..(.  صدودي  من 
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السابع  الدور  إلى  وصل  قد  يكون  شكواه  من  مللي  يالحظ  (عندما 
هذا  أن  والحقيقة  بالدندنة..  ويبدأ  الموسيقية  آلته  فيلتقط  الكؤوس،  في 
بمرض  مصاب  زوجي  بأن  التفكير  إلى  بي  وحدا  دهشتي،  أثار  قد  األمر 
موجودة  أخرى  بل  حقيقية،  موسيقية  بآلة  يمسك  يكن  لم  إذ  ربما،  عقلي 
غضب  األمر،  من  دهش�تي  وأبديت  منه  س�خرت  ولما  فقط،  خياله  في 
منّ�ي ج�دًا وكاد يقل�ب الدني�ا عل�ى رأس�ي وال يقعده�ا، فقمت بس�رعة 
جهلي  فيه  ش�ارحة  س�ريع  باعتذار  خاطره  وطيبت  موقفي  عن  بالتراجع 
معه،  المقاطع  وترديد  بالتصفيق،  أشجعه  ورحت  والفنانين،  الفن  بعالم 
يلعبها،  كان  التي  المعزوفة  معرفة  في  بالغة  صعوبة  أجد  كنت  والحقيقة 
ولم  حائرة،  ليتركني  يكن  لم  ولكنه  إليها،  توصلني  حسّية  دالالت  ال  إذ 
فيروح يشدو بصوته األجش بكلمات  انسجامي تلك،  يكن ليضيع فرصة 
في  بها  يتغنى  أن  بد  ال  والتي  عنده،  األولى  المرتبة  تحتل  التي  األغنية 

السهرات.. أغلب 
الولهان... وأنا  بغيري  ترحب 

معنيها.. حياتي  وأنت 
معه: أردد  فأروح 

معنيها.. حياتي  وأنت 
األوتار  تتقطع  حتى  دندنته  عن  يتوقف  وال  ثمالة،  ويزداد  فيبتهج، 
ُيشير  حيث  فأنظر  إليها،  يشير  وهو  الحقًا  يخبرني  كما  العزف  شدة  من 
بينما  الليلة  هذه  منه  س�أحرم  الذي  الش�جي  العزف  على  أس�في  وأبدي 
لنبتاع  الغد  في  س�نذهب  بأننا  أعده  وأنا  العش�اء  طعام  له  ألهيئ  أذهب 

القادمة..(. للسهرة  جديدة  موسيقية  آلة 
غارقة  وهي  وزوجها  أختها  حياة  تفاصيل  لي  تحكي  أسرار  كانت 
األمور  كل  دائمًا،  كانت  هكذا  شيئًا..  لها  يعنيان  ال  وكأنما  الضحك،  في 
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المرح. تحتمل  لديها 
في  زوجها  تعيين  انتظار  في  وهند  روتيني  بشكل  سهراتهما  مرت 
المنتظ�رة، ولك�ن ذل�ك لم يح�دث، ومع ذلك بقيت صابرة إذ  الوظيف�ة 
منهم،  أيًا  حسابه  يحسب  لم  ما  حدث  أن  إلى  االنتظار،  سوى  تملك  ال 
أجرى  والخمر،  الحشيش  سلطان  رأس  أثقل  وبينما  الليالي  إحدى  ففي 
كان  إذ  هند،  زوجته  هاتف  إلى  المحمول  هاتفه  من  متعمد  غير  اتصاالً 
يضغ�ط عل�ى أزرار جه�ازه ال�ذي س�قط تحته بالخطأ، ومن س�وء حظه 
هند  اس�تمعت  إذ  المحظور،  فوقع  الس�هرة..  في  نس�وة  هنالك  كانت  أنه 
تدري  تعد  ولم  جنونها  فجن  الغيرة،  شديدة  كانت  وقد  كلها،  للتفاصيل 
منصور  منزل  إلى  وتوجهت  أخاها  واس�تدعت  ثيابها،  لبس�ت  تفعل.  ما 
حد  إلى  تصل  أن  المس�ألة  كادت  كان.  ما  وكان  س�لطان،  يوجد  حيث 
استطاع  ما  بقدر  الموضوع  ولملم  هّدأها  الذي  أخيها  تدخل  لوال  الطالق 
نهائيًا.  والبندري  بمنصور  عالقته  بقطع  س�لطان  من  وعدًا  أخذ  أن  بعد 
متهمة  األمر  في  ضليعة  عدتها  بل  أبدًا  البندري  تسامح  لم  هند  أن  غير 
وقعت  وبذلك  منها  زوجها  وس�رقة  بيتها  تخريب  في  ترغب  بأنها  إياها 
قطيعة بين االثنتين بعد فترة وفاة الصغيرة بسمة بأسابيع قليلة، واستمرت 
أنها  بل  حدث،  فيما  شديدًا  بأسًا  تر  لم  أمي  وسلطان..  هند  طالق  حتى 
زوجها  تفضح  كيف  متسائلة  ب� (الخبلة(  ووصفتها  هند،  لموقف  تعجبت 
يكون  أن  يجب  كان  األمثل  الحل  أن  أمي  تصورت  أهلها؟  أمام  وتعريه 
أني  غير  فيما ظنّت،  كانت مصيبة  بهدوء، وربما  األمر  بالكتمان ومعالجة 
عالجتها  أنها  تصورت  التي  س�وابقها  إلى  أضفته  بل  لموقفها،  أرتح  لم 
بعد.  فيما  األشكال  من  شكل  بأي  لها  تتطرق  ولم  أكثر،  ال  ذاته  بالكتمان 
الموقف  إثر  هند  تجاه  السّري  التعاطف  من  نوع  داخلي  في  نشأ  أنا  عنّي 
أي  توجد  ال  إذا  لها،  أوصله  أن  أس�تطع  لم  ولكني  له،  تعرضت  الذي 
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فكيف  نحوها،  ذاك  ش�عوري  تس�ريب  خاللها  من  يمكن  موائمة  قنوات 
له�ا أن تتص�ور أن�ي عب�رت يوم�ًا في بحر انحرافات س�لطان ذاك، وأني 
ك�دت أغ�رق أو ربم�ا غرق�ت بالفع�ل، وأن أم�ي وهي أمي وليس�ت أم 
آثرت  ولكني  حدث،  ما  على  للتس�تر  خفّية  بطريقة  تدعو  كانت  زوجي 
أن ال أتي�ح المج�ال لتعاطف�ي ذاك م�ع هن�د ليش�ق طريق�ه ويصل إليها، 
ودفنت�ه ف�ي داخل�ي م�ع باق�ي ما دفن فّي من مش�اعر ال مجال إلعالنها 

األحوال. من  حال  بأي  المأل  على 
أن  بعد  س�لطان  غرفة  من  الخروج  وش�ك  على  وهدى  أمي  كانت 
تقبل  بهند  إذا  األثناء  تلك  وفي  دقيقة،  العشرين  قرابة  دخولهما  على  مّر 
اللتين  بالمرأتين  منشغلة  بينما كنت  معانقتي،  تسابق صغيريها على  علينا. 
بينهما  هدأت  قد  األمور  بأن  السنة..ظننت  قاربت  قطيعة  بعد  للتو  التقيتا 
بفع�ل الوق�ت، وأن الوض�ع س�يمر به�دوء، ولك�ن يبدو أن مش�اعر هند 
كان�ت ق�د تحرك�ت قلي�اًل بفع�ل اعتالل صحة س�لطان ربما، وإال لماذا 
من  بالرغم  البندري،  قابلت  لما  واالنفعال  الغضب  ذلك  بكل  تصرفت 

مؤخرًا.. بالطالق  رسميًا  انفصال  قد  وسلطان  أنها 
تسحبينه  اللي  الرخمة  وذا  انتي  سويتيه  اللي  بعد  تزورينه  عين  (لك 

معك؟(
منصور  انسحب  بينما  البندري،  على  عينها  وقعت  أن  ما  هند  قالت 

الباب. عند  ليقف  االنتظار  غرفة  من 
البندري  أجابتها  الرجيم(.  الشيطان  من  وتعوذي  الله  أذكري  (أقول 
على  التي  وهي  هند  من  كان  فما  عنها،  بوجهها  ُتشيح  وهي  تامة  ثقة  في 
وصوتها  قالت  أن  إال  تمامًا  قلبها  من  سلطان  خلعت  قد  تكن  لم  يبدو  ما 

الخارج: في  لمن  ليصل  يعلو 
ربك  استغفري  اللي  بعد!..أنتي  يالقواده  الله  تعرفين  والله!...  (ال 
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بس  الناس  كل  عند  فايحه  بيتك  س�معة  عليك..  يس�خط  ما  قبل  وتوبي 
ربوك(. ما  اللي  الرجاجيل  على  الشرهه  عليك،  مهيب  الشرهه 

عن�د ذل�ك الح�د ل�م تس�تطع البندري الس�يطرة على نفس�ها أكثر، 
إلى  فتمحوها  الزمن  بها  يعود  لو  تمنت  بأنها  أجزم  منها كلمات  فخرجت 
حيين..  بقينا  ما  لتهدأ  تكن  لم  قيامة  وعلينا  عليها  جّرت  كلمات  األبد، 
الحقائق  أقسى  فانتقت  األشكال،  من  شكل  بأي  هند  تقهر  أن  تريد  كانت 

أبدًا: تفهمه  ولن  لها  قيل  ما  تفهم  لم  التي  لهند  بها  لتلقي 
(الرجاجي�ل الل�ي م�ا ربون�ي أخي�ر من أبو عيالك.. على األقل ما 

مجرمين..(. هم 
عاجلت  تقصدين؟(.  وش  عليك  بالله  البندري؟  يا  قصدك  (وش 
تفوهت  ما  تشرح  أن  إياها  راجية  ذهول  حالة  في  وأنا  بدوري،  البندري 
أقبل  إذ  الوقت  يمهلني  لم  ولكن  كاذبة،  كانت  لو  تنفيه  أن  أو  للتو،  به 
قالته،  ما  س�مع  أن  بعد  الغضب  حاالت  أش�د  في  وهو  منصور  زوجها 
صوته  كتم  يحاول  وهو  لها  يقول  كان  بينما  االنتظار  غرفة  خارج  وجرها 

المنفعل:
الله عليم  ي�ا بن�ت الح�الل.. صك�ي ثم�ك وتعال�ي..  (ال تبلش�ينا 
باألس�رار م�ا لن�ا وم�ال الن�اس(. ث�م صمت قلياًل يلتقط أنفاس�ه، وتابع 
ما  والديك،  يرحم  أسكتي  والموت..  الحياة  بين  (الرجال  يجرها:  وهو 

مظلوم!(. انه  يمكن  أمس،  قبل  فيه  سويناه  اللي  يكفي 
خرس�اء  بقيت  قيل،  ما  تفهم  لم  التي  هند  وكذلك  جنوني،  جن 
تفاصيل  أي  إلى  البندري  تتطرق  لم  للتو.  سمعته  ما  إدراك  عن  عاجزة 
لم  فجور،  تذكر  لم  سرقة،  تذكر  لم  قالته.  ما  معنى  على  تدل  أن  يمكن 
ما  تخمين  خالله  من  يمكن  محدد  س�لوك  أي  س�لك  س�لطان  بأن  تقل 
هل  بها..  عنته  ما  ألعرف  رأسي  في  الجملة  أقلب  رحت  إليه..  ترمي 
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تلك  هي  وما  والبندري؟  منصور  عليه  وتس�تر  جريمة  س�لطان  ارتكب 
الجريم�ة؟ وم�اذا عن�ى منص�ور بقوله يمكن أن يكون مظلوم؟ سلس�لة 
دليل  ال  بينما  مسدود،  طريق  إلى  يفضي  منها  كاًل  تباعًا  انطلقت  أسئلة 
إل�ى إجابات ش�افية، أو حتى غير ش�افية..  اتبع�ه ليهدين�ي  يمكنن�ي أن 
انشقت  األرض  وكأن  ثواني،  في  تالشيا  ولكنها  بهما  اللحاق  حاولت 
هند،  مع  التس�اؤل  نظرات  أتبادل  وأنا  حيرتي  على  بقيت  وابتلعتهما.. 
بينما الذت هي بالصمت ولم تنطق بأي شيء، في تلك األثناء خرجت 
أم�ي وه�دى ووجدتان�ا عل�ى تلك الحالة، لكنهما س�رعان ما انش�غلتا 
أمرًا  أضمرت  وقد  هدوئي  الستعادة  فرصة  أعطاني  ما  الصغيرين  بعناق 
ما  غموض  وتجلي  الفهم  لبر  توصلني  أن  إلى  البندري  سأتبع  أني  وهو 
التفاصيل..  بش�رح  تبرره  أن  أو  قالته  ما  تنكر  أن  إما  للتو،  به  تفوهت 
أبوح  ال  األقل  على  داخلي  مكتومًا  السر  على  أبقي  أن  قررت  كذلك 
بها  تقوم  التي  تكتمها  بمحاوالت  له  كشفي  عطلت  ربما  التي  ألمي  به 

أمور. من  سلطان  يخص  ما  كل  في 
فيه،  معاذ  يوم  فرصة  تبين.  كان  اليوم  عندكم  العيال  خلي  (خالتي، 
لما  باالنصراف  تهم  وهي  ألمي  هند  قالت  آخذهم(.  الليل  في  وبامركم 
بدت  التي  هند  صوت  لنبرة  أرتح  لم  بينما  بنا،  الصغار  تش�بث  لمحت 
وكأنما هي تفكر في شيء بعيد.. وضعت نفسي في مكانها فشعرت بأنها 
حتما يأكلها الفضول لتعرف ما أقدم عليه طليقها وما جعل البندري تتفوه 
وهدى،  أمي  عن  الشيء  بعض  بعيدتين  صرنا  أن  إلى  فتبعتها  قالته،  بما 
حيلة  ال  أن  بيأس  فأجابت  فعله،  تنوي  وما  بذهنها  يجول  عما  وسألتها 
ال  الذي  الحد  إلى  س�يئة  البندري  وبين  بينها  فالعالقة  األمر  لمعرفة  لها 

أردفت: ثم  قلياًل  صمتت  منها..  واالستفسار  بها  االتصال  من  يمكنها 
سلطان،  هو  الغموض  هذا  كشف  يمكنه  الذي  الوحيد  (الشخص 
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وه�و كم�ا تعلمي�ن طليق�ي إضاف�ة إل�ى أنه ينام في غيبوبة تامة ما يجعل 
تذكرت  وكأنما  واس�تدركت  كالمها  هند  قطعت  صعوبة..(.  أكثر  األمر 
ش�يئًا مهم�ًا: (م�ا ال�ذي ح�دث ل�ه بالضبط؟ أعني س�لطان.. كيف صار 
تبلغني  البارحة  هاتفتني  عندما  خالتي  أسأل  أن  أشأ  لم  عليه؟  هو  ما  على 

بالسؤال(. أضايقها  أن  خشيت  باألمر.. 
من  خوفًا  قلياًل  صمتُّ  ولكن..(..  التحديد..  وجه  على  أعلم  (ال 
بسؤالها: الكالم  على  شجعتني  ولكنها  عليه  هي  مما  أكثر  غضبها  أثير 

الطالق  فرغم  شيء،  عني  تكتمي  ال  أرجوك  آمنة..  يا  ماذا  (ولكن 
األحوال(. كل  على  يهمني  وأمره  أبنائي،  أبو  سلطان  يبقى 

تقريبًا،  رحيلك  منذ  منصور  عند  سهراته  إلى  عاد  سلطان  (بصراحة 
الفجر،  بيت منصور حتى  والليلة األخيرة قبل دخوله للمستشفى كان في 
فهمت  ما  حس�ب  ينم  لم  بينما  دائمًا،  كعادته  مخمورًا  عاد  أنه  والغالب 
الضحى  حتى  المخدرة  المواد  بعض  وتعاطي  الش�رب  تابع  بل  الحقًا، 
عندم�ا اتصل�ت ب�ي أم�ي تبلغن�ي بأنها صعدت لتتفقد حاله بينما وجدته 
مفهومة.  غير  بكلمات  ويهذي  دمًا  يتقيأ  كان  وقد  إغماء  حالة  ش�به  في 
حض�رت للبي�ت تتبعن�ي س�يارة اإلس�عاف، نقلن�اه للمستش�فى، والباقي 

هند(. يا  تعرفينه 
بينما بقيت أتأملها متعجبة من حالها الغريبة  التفكير  غرقت هند في 
مرض،  عندما  عليه  حنّت  هل  الحد؟  هذا  إلى  به  مهتمة  هي  لماذا  تلك، 
أم أنه�ا بالفع�ل تفك�ر في�ه فق�ط ألنه أبو أبناءها؟. هّمت بتوديعي ولكني 
أمي  بأن  ذلك  معللة  وهدى  أمي  عن  األمر  بكتمان  ألوصيها  اس�تبقيتها 
أري�د أن أزيد عليها، وأكدت لها  العن�اء م�ا يكفيها وال  متعب�ة وبه�ا م�ن 

إليها. أصل  تفاصيل  بأي  وأوافيها  الموضوع  سأتابع  بأني 
ألختها  للموضوع  بصلة  يمت  شيء  أي  لذكر  البندري  تتطرق  لم 
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إلى  دعاني  ما  كعادتها،  الحال  في  به  وافتني  األخيرة  لكانت  وإال  أسرار 
توق�ع أنه�ا أيض�ًا ل�م تح�ِك أي ش�يء لهدى أخت�ي برغم تواصلهما في 
أحد  على  تدل  خفية  إش�ارات  كانت  األمور  تلك  كل  األخيرة..  اآلونة 
قالته لكي تغيظ  فيم�ا  البن�دري تدع�ي وتكذب  إم�ا أن تك�ون  األمري�ن: 
هن�د وت�رد له�ا اإلهان�ة بع�د أن نعتته�ا بكلمة »ق�وادة«، وهذا االحتمال 
ضعي�ف إذ رد زوجه�ا منص�ور ي�دل عل�ى أن هناك أمرًا حقيقيًا بالفعل، 
على  بالفعل  أقدم  س�لطان  بأن  للصحة  األقرب  وهو  اآلخر  واالحتمال 
ينتابني  لم  وزوجته!  منصور  كشفها  وقد  »جريمة«  تدعى  حماقة  ارتكاب 
على  أقدم  قد  يكون  أن  يمكن  انه  تصورت  عندما  باالستغراب  شعور  أي 
أبشع  ارتكب  عندما  األيام  أحد  في  ضحيته  أنا  كنت  إذ  كهذا  شيئًا  فعل 
كذلك  فكرت  إليه.  الناس  بأقرب  إنسان  يفعلها  أن  يمكن  أتصور  جريمة 
قبل؟  من  انتباهي  تثر  لم  كيف  وتساءلت  له،  حدث  وما  الصحية  بحالته 
المخدر بكميات  تناول  الصباح؟ ولِ�م  بق�ي عل�ى حالة س�كره حتى  لِ�م 
كبي�رة وه�و س�كران؟ ه�ل كان ين�وي االنتحار فع�اًل؟ وإذا كان كذلك، 
اللي  يكفي  ما   « قال  لما  منصور  ذكره  بما  عالقة  له  وهل  السبب؟  فما 
س�بقت  التي  الليلة  منصور  به  فعله  الذي  ما   « أمس..  قبل  فيه  س�ويناه 
االنتحار  على  إقدامه  في  عالقته  به  فعله  لما  وهل  المستش�فى؟  دخوله 

تقدير!. أقل  على  نفسه  إيذاء  محاولة  أو 
في طريق العودة إلى البيت غرقت في دوامة من الفكر والتساؤالت 
الطرقات.  معظم  سدت  التي  األمطار  بمياه  تفيض  الرياض  شوارع  بينما 
في  أخرى  تارة  ويتشاجران  تارة  يلعبان  أخي سلطان ومعاذ  ابن  كان سعد 
الخلفي،  المقعد  في  الثالث  بينما نصطف نحن  للسيارة،  األمامي  المقعد 
نوم عميق. ذكرتني  في  يغط  ويعتلي حجري عبدالله صغير سلطان، وهو 
وتروح  مطيرة،  ليلة  في  بسمة  الصغيرة  فيه  تزورني  الذي  بمنامي  األمطار 
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ترك�ض أمام�ي وأن�ا أتبعه�ا لتصعد إلى الس�طح حيث غرفتها..ثم تغيب 
الظالم.. في 

التشكيك  ثم عاودت  نفسي،  المنام(.. حدثت  ذات  رأيت  (البارحة 
األمر  علّي  اشتبه  هل  فعاًل،  رأيته  أني  من  متأكدة  لست  لكني  األمر:  في 
طيف  وكأن  أشعر  الصباح  منذ  ولكني  أدري  ال  المطر؟..  هطول  بسبب 

تالمسني.. أنفاسها  تكاد  منّي،  قريبة  بها  أحس  يتبعني،  بسمة 
بينما  الجميع  نزل  البيت،  أمام  تقف  والسيارة  هواجسي  من  أفقت 
ألمح  بي  وإذا  انصرم،  الذي  الشهر  أجرة  له  أدفع  رفيق،  أحاسب  وقفت 
به، ولكني تجاهلته وكأنني لم  يرقبني، فوجئت  بعي�د  طي�ف صال�ح م�ن 
اليوم ه�و صالح وعتابه وأحالمه  ل�ه  أتف�رغ  أره، فآخ�ر ش�يء يمك�ن أن 

تموت. وال  تنتهي  ال  التي  الزوجية 
á á á
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عندم�ا تأت�ي المصائ�ب، ال تك�ون ف�رادًا. هذا ما فكرت به بعد أن 
نادم  وأنه  بها،  اتصل  بندر  بأن  لتبلغني  اليوم  أسرار في مساء ذلك  كلمتني 
يحضر  بأن  إياها  واعدًا  عنه،  تصفح  أن  في  ويأمل  منه  بدر  ما  كل  على 
ليخطبه�ا م�ا أن تفع�ل. ألجمن�ي م�ا قالت�ه وه�ي تكاد تطي�ر من الفرح، 
وأدركت بأن تلك المرأة بها من السحر والطيبة ما يقيها شر كل المكائد، 
وبرغم  بها،  فعلته  بما  عالقة  له  ش�يء  أي  ذكر  على  تأت  لم  أنها  حتى 
قلياًل  باألمر  فكرت  لو  نوال  أن  إال  بينهما،  التفريق  قررت  عندما  حذري 
لوجدتن�ي أق�ف خل�ف كل م�ا ح�دث، وبالتال�ي يمك�ن أن تكون قالت 
الهاجس  هذا  طردت  أني  غير  األوقات،  من  وقت  أي  في  لبندر  ظنونها 
أس�رار  بأخبار  المبتهجة  دور  أمّثل  أن  أحاول  ورحت  ذهني  من  الس�يئ 
أكن  لم  إذ  باستسالم  لها  وباركت  الوقت  بعض  لثرثرتها  أنصُت  السعيدة. 
إنهاء  في  استأذنتها  بينما  لها،  حدث  لما  والتخطيط  للتفكير  تمامًا  متفرغة 
المكالمة بحجة انشغالي بوجود األطفال لدينا كذلك بوجود أختي هدى.
أي  بأنهما  أسرار  أخبرتني  وقد  هدى  سألت  للبندري؟(.  (بتروحين 
بأنهما  فأجابت  اليوم،  مساء  اللقاء  على  البارحة  اتفقتا  قد  والبندري  هدى 
آخر  في  اعتذرت  البندري  ولكن  اليوم  تلتقيان  أن  على  بالفعل  اتفقتا  قد 
لذا  زوجها  مع  العشاء  لتناول  سيحضرون  بضيوف  النشغالها  اللحظات 
لالتصال  مواتية  الفرصة  بأن  شعرت  بوعدها.  الوفاء  على  تقدر  ال  فهي 
بالبن�دري خاص�ة بعدم�ا قالت�ه ه�دى، إذ بالتأكي�د ال يوج�د ضيوف وال 
قالته  ما  لتفس�ير  تضطر  ال  لكي  الزيارة  من  البندري  تملصت  إنما  غيره 



126

وعاودت  تجب،  ولم  الحال  في  هاتفتها  س�اعات.  قبل  المستش�فى  في 
االتص�ال، وبقي�ت عل�ى حاله�ا، فأرس�لت لها رس�الة نصي�ة أبلغها فيها 
بض�رورة ال�رد وإال اضط�ررت للمج�يء إليه�ا في منزلها. لم يطل وقت 

تتصل. بها  وإذا  انتظاري 
الدرجة؟(  هذه  إلى  خطير  الموضوع  هل  البندري؟  يا  الحكاية  (ما 

أجابت. أن  ما  عاجلتها 
(أرج�وك ي�ا آمن�ة، ال تدخلين�ي ف�ي متاهات أنا بغنى عنها، دعيني 

وشأني..(.
أنت  مما  الس�هولة.  بهذه  ليس  يحتمل،الموضوع  ال  األمر  (ولكن 

خائفة؟(.
الس�ّر  كتمان  على  تقوى  ال  بأنها  جيدًا  أعلم  وأنا  البندري  س�ألت 
لديها..  ما  بكل  وتبوح  األمان  بعض  إلى  فقط  تحتاج  وأنها  طويلة  فترة 

باألمان. أشعرها  أن  يجب  فقط 
بم�ا ل�دي حتى ألس�رار أختي؟ هل  أب�ح  ل�م  بأن�ي  (ه�ل تعلمي�ن 
آمنة؟(. س�ألتني وكأنما تصّور  يا  يعن�ي ل�ك ذلك ش�يئًا  تعلمي�ن؟ وه�ل 

فضول: كّلي  وأنا  فأجبتها  األمر،  وسّرية  خطورة  درجة  لي 
يا  الموض�وع يخص أخي  أعل�م ذل�ك، وأق�در ذل�ك ولكن  (نع�م 
البن�دري، وم�ن حق�ي أن أع�رف.. أرجوك وأقس�م لك على المصحف 

عليها. التأثير  محاولة  لها  قلت  كان(.  مهما  األمر  أكتم  بأن  الشريف 
(بيذبحن�ي عري�ج ل�و درى ان�ي قلت لك(. قالت خائفة، وأدركت 
بأنها بما تلفظت به للتو إنما هي في طريقها إلى البوح، فشجعتها بقولي:
الغالية ما يدري أحد، ال منصور  (أوع�دك م�ا ي�دري.. بحي�اة أمي 

غيره(. وال 
هالحل�وف..  تحلفي�ن  قدرت�ي  م�ا  كان  القص�ة  وش  تدري�ن  (ل�و 
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الموضوع أكبر بكثير مما تتصورين.. ما ينكتم لو عرفتيه(. قالت البندري 
تغير  وقد  أضافت  ثم  جوفي.  في  السر  سكب  وشك  على  وهي  متشككة 

جدية: أكثر  بدا  بحيث  صوتها 
أشوفك  التلفون،  في  ينقال  صعبة  مره،  خطير  باقوله  اللي  (الكالم 

بالتفصيل(. شي  بكل  وأعلمك  بكره 
باجيك  يخليك  الله  تكفين،  البندري  يا  أصبر  أقدر  ما  ال..  (بكره 
بأنها  لي  وأكدت  حادًا  رفضًا  رفضت  ولكنها  متوس�لة،  أجبتها  الحين(. 
وقت  وال  للعشاء  القادمين  زوجها  ضيوف  بانتظار  وأنها  بالفعل  مشغولة 

لديها.
كن�ت أع�رف ب�أن ال ضي�وف س�يحضرون لزيارة زوجها وال غيره 
البن�دري ال ت�زال مت�رددة بعض الش�يء وتري�د مزيدًا من الوقت  ولك�ن 

أملكه. آخر  خيار  فال  لالنتظار  مضطرة  كنت  أني  غير  لألمر،  لترتب 
التي تغيرت  كان جرس هاتف المنزل يرن، فالتقطت سماعته هدى 
الحديث،  تطل  اآلخر..لم  الطرف  قاله  ما  سمعت  أن  ما  وجهها  قسمات 
المكالم�ة عل�ى عج�ل وركض�ت نحوي وهي ترتجف من ش�دة  أنه�ت 

الهثة: وقالت  الذعر، 
سلطان  ويقولون  المستشفى  من  كلموني  ربيه..  يا  آمنة..  يا  ربيه  (يا 

األرض. على  واقعة  تهاوت  بينما  قالتها  مات..(. 
á á á
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بقرب جدار صغير قبالة منزلينا القديمين في حي الشميسي اصطفينا 
صّدق  الذي  السمسار  ننتظر  وأسرار..  والبندري  وهدى  أنا  األربع،  نحن 
التي  البندري  اقتراح  بأننا نرغب في شراء المنزل ونريد معاينته أوالً. كان 
خطها  إلى  منّا  كاًل  وتتوجه  نفترق  أن  قبل  القديمة  منازلنا  نزور  أن  أرادت 
الجديد الذي قررت شقه، هي للتركيز أكثر في مشغلها وأعمالها التجارية 
الشميسي،  حي  في  هنا  للمشغل  جديد  فرع  افتتاح  بصدد  كانت  بحيث 
أن  بعد  الطائف  إلى  وهدى  بندر،  حبيبها  مع  الجديد  منزلها  إلى  وأسرار 
وبعد  مّرة  آخر  للرياض  حضرت  منذ  قلياًل  أكثر  أو  الش�هر  قرابة  قضت 
بنهاية  تأثرها  بس�بب  الش�امي  المدرس  مع  القصيرة  حكايتها  انتهت  أن 
إلكمال  كندا  إلى  وأنا  العقاب،  من  وخوفها  للموت  ومالمستها  سلطان 
الدراس�ة بع�د موافق�ة أم�ي أخي�رًا على ابتعاثي. ب�دا الحي العتيق أصغر 
شامخة  اآلثار  كل  تزال  ال  بينما  مضت،  سنين  قبل  عليه  كان  مما  بكثير 
كنت  التي  ذاتها  الضيقة  األزقة  التفاصيل..  كل  على  شاهدة  كانت،  كما 
الشعبية  والمحالت  يوم،  كل  المدرسة  من  عائدتين  وأسرار  فيها  أركض 
بعض  البتياع  أحيانًا  وهدى  أمي  مع  فيها  أتجول  كنت  التي  المرصوصة 
هدى  أفراح  بكفيه  نس�ج  الذي  خان  محمد  الخياط  ومحل  الحاجيات، 
نغني  كنا  التي  الجيران  وبيوت  الثياب،  في  المتمثلة  المزركشة  البرتقالية 

عيد: كل  عتباتها  عند 
(عطون�ا عيدن�ا.. ع�ادت عليك�م.. في حال زينة(.. ربما لو صمتنا 
أبدًا. تفنى  ال  فاألصوات  جديد،  من  األصوات  تلك  النبعثت  قلياًل  اآلن 
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ولجن�ا ب�اب منزلن�ا بينم�ا أخبرنا السمس�ار بأن المنزل اآلخر يعني 
بما  فاكتفينا  ندخله،  أن  يمكن  وال  زمن  منذ  بيع  قد  دواجة  الخالة  منزل 
حصلن�ا علي�ه وطلبن�ا م�ن الرج�ل الذي بدا متش�ككًا في أمرنا أن يتركنا 

المنزل.. لنتفحص  الوقت  بعض 
وبرغم  المتشققة،  األسمنتية  األرضيات  على  المتراكم  الغبار  برغم 
أن البي�ت مهج�ور من�ذ م�دة طويل�ة إال أن هنال�ك ثم�ة آث�ار حياة بدت 
الناصعة،  ضحكاتي  أول  شهد  الذي  البيت  وهو  ال  ولَم  تسكنه..  وكأنها 
الشجرة  على  نظرة  ألقيت  بسوادها..  لتلونها  األيام  منّي  تسرقها  أن  قبل 
كأنما  مكانها  شامخة  بها  فإذا  المنزل  بمقدمة  الصغير  المربع  في  الوارفة 
طويل..  عطش  على  المتش�قق  اليابس  ترابها  دل  بينما  باألمس  س�قيت 
أجد  فلم  باألمس،  هنا  كانت  التي  أمي  خضرة  عن  أبحث  أسفلها  نظرت 
الذاكرة..  حدائق  من  هبت  نس�مة  لي  حملتها  ريحان  رائحة  س�وى  منها 
كانت البنات يتدافعن وهن يدخلن للمنزل متوجهات للدور العلوي على 
أنا  تسمرت  بينما  لمنزلنا،  المالصق  دواجة  الخالة  منزل  سطح  رؤية  أمل 
الت�ي ش�هدت أولى غاراته علّي. من خالل ظالم  أم�ام الغرف�ة الصغي�رة 
المصابيح، تراءت  بإيق�اد  بالمنزل تس�مح  إذ ال كهرب�اء  الدام�س  الغرف�ة 
ل�ي قصاص�ات زري متناث�رة عل�ى األرض لمع�ت إث�ر س�قوط خي�وط 
تتالش�ى،  بها  فإذا  النظر  دققت  عليها..  الماضي  من  المنعكس�ة  الضوء 
لوهلة  خيالي  من  استحضرتها  أني  أم  بالفعل  هناك  كانت  هل  أميز  فلم 
يصرصر  القديم  الخشبي  الدوالب  صوت  القديم..  المشهد  لي  لتكمل 
إليه وهو خلفي يمس�كني بكام�ل قوته.. جفلت  أذن�ي وأن�ا مس�ندة  ف�ي 
محاولة  س�ريعة  خطوات  في  الوراء  إلى  وتراجعت  المظلمة  الغرفة  من 
والمطلة  الدار  سقف  وسط  في  المنشقة  الفتحة  من  باألخريات..  اللحاق 
وجه  أطل  الحجا(  (بيت  تسميها  أمي  كانت  والتي  الصغيرة  الصالة  على 
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أس�رار الجمي�ل تنادين�ي ألصع�د ف�وق حيث ه�ن.. تبعتها فوجدتها في 
ممازحة  وتقول  الطفولة  ألعاب  تتذكر  الضحك  في  غارقة  السطح  غرفة 
(طزززززززززز(  وتقول  اإلبرة  كما  تصوبه  الشاهد  بأصبعها  تشير  وهي 
الطبيب  ثم تغرق في الضحك، كانت تفعل نفس الشيء وهي تلعب دور 
التي كانت الشاهدة على تلك األلعاب،  يحقنني باإلبرة.. ضحكت هدى 
شديدة  نوبة  في  فدخلنا  جميعًا  أصابتنا  أن  الضحك  عدوى  لبثت  ما  ثم 
البيت  زوايا  على  المتراكمة  األتربة  حدتها  من  زادت  انتابتنا  بكحة  انتهت 
اليابسة  القديمة  اللبان  باتجاه جدار السطح فإذا بقطعة  وأرضياته.. نظرت 
ال ت�زال آثاره�ا باقي�ة ملتصق�ة ف�ي مكانها ف�ي الجدار كعالمة وضعناها 
أن�ا وأس�رار حت�ى تنبهن�ا إل�ى وق�ت بداي�ة أفالم كرت�ون إذا ما وقع حد 
تنازعنا بش�أنها مع أخيها الصغير  التي  القطع�ة ذاتها  اللب�ان،  الظ�ل عل�ى 
الظل  بينما  األفالم  تفوتنا  صارت  إذ  بعد  فيما  يحركها  بأنه  إياه  متهمين 
من  وغضبنا  مبرحًا  ضربًا  يومها  ضربناه  اللبان..  قطعة  على  بعد  يقع  لم 
يتغير  الوقت  أن  لنا  وتشرحان  عنه  تدافعان  كانتا  اللتين  وهدى  البندري 
إال  نصدقهما  لم  المكان..  ذات  على  الظل  وقوع  معه  ويغّير  األيام  مع 
الساعة  صارت  أن  وبعد  والساعة،  الوقت  تعلمنا  أن  بعد  بسنوات  بعدها 
األفالم  تلك  فقدت  أن  بعد  شيئًا  لنا  تعني  ال  كرتون  أفالم  لبداية  المشيرة 

األخاذ.. سحرها 
إلى  نزلنا  أن  بعد  هدى  قالت  يرحمه(.  الله  وحش�اه..  وحش�ها  (يا 
الضيوف  لغرفة  المالصقة  الصغيرة  الغرفة  إلى  تشير  وهي  السفلي  الدور 
والتي اتخذها سلطان نزالً له.. كانت زواياها مظلمة، فتصورته هناك يطل 
الخارجي  الباب  باتجاه  أركض  منّي  وعي  بال  ووجدتني  بعيد،  من  علّي 
إذا  بالخروج  أهم  أنا  وبينما  األخريات،  بي  فلحقت  البيت،  مغادرة  بنية 
الوارفة وكأنها دمعة حانية تودعني،  الشجرة  يابسة تسقط من أعلى  بورقة 
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مرة..  آلخر  ألسقيها  بجانبها  الذي  الماء  صنبور  وفتحت  قلياًل،  فتمهلت 
السيارة..  في  بانتظارنا  والبندري  هدى  خرجت  بينما  معي  أسرار  بقيت 
معزومة  لي  تعزف  الشجرة  جذور  طقطقة  صوت  سمعت  أني  إلّي  خيل 

وخرجت. الصنبور  وأغلقت  أخيرة  بنظرة  وّدعتها  امتنان، 
á á á
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التي  التوت  أوراق  آخر  سقطت  سلطان  لدفن  الرابع  اليوم  مساء 
البيت  كان  التراب.  غطاه  أن  بعد  عاريًا  فانكشف  سوأته،  تواري  كانت 
أمي،  أقارب  كبعض  جدًا  المقربين  بعض  من  إال  المعزين  من  خال  قد 
إذا لم  الرجال كلهم  بينما أنصرف  وجاراته�ا والخال�ة دواج�ة وبناته�ا، 
النس�اء  أمي  توس�طت  معه.  البقاء  يلزمهم  البيت  في  رجل  هنالك  يكن 
عن  بالخروج  بدأت  التي  األحاديث  وتبادل  القهوة  بصب  المنشغالت 
باقية على ح�ال الحزن ذاتها،  أم�ور الم�وت ش�يئًا فش�يئًا.. كان�ت أمي 
بع�د لحقيقة  ل�م تستس�لم  أنه�ا  الش�يء، إال  وإن خ�ف بكاؤه�ا بع�ض 
رحي�ل رجله�ا األخي�ر ال�ذي جاه�دت س�نينًا لتصن�ع من�ه تمثال س�تر 
تكف  ال  التي  ألس�نتهم  س�ياط  به  وتدفع  الناس،  أمام  به  تباهي  وقوامه 
عن  الس�وء  ذلك  أبواب  يغلق  رجاًل  تجد  لم  إذا  بالس�وء  الحديث  عن 
كما  تنوح  كانت  وفاته  تلت  التي  الثالثة  األيام  في  الخصبة.  مخيالتهم 
قلب  ففي  معًا،  والتمثال  ابنها،  تنعى  تصورتها  قبل.  من  تفعل  أرها  لم 
به  البيولوجية  للرج�ال مكانتان، األولى رابطتها  أم�ي يكون  مث�ل قل�ب 
تعاطفي  للقوامة والحماية، وبرغم  لديه�ا كرمز  كأم، واألخ�رى مكانت�ه 
وكم  قبحه  حجم  تدرك  بأنها  لعلمي  مس�تاءة  كنت  حزنها  مع  الش�ديد 
النهاية  في  ألني  لسخطي  تأبه  لم  ولكنها  حقي،  في  ارتكبه  الذي  جرمه 
الذكر  ابنها  إياه  يمنحها  ما  ربع  الس�البة  بأنوثتي  أعّوضها  أن  يمكن  ال 

النساء. على  القّيم 
انتحي�ت جانب�ًا وتركته�ا تم�ارس حزنها بهدوء، وأنا أدرك بأن هذا 
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بينما  واالحتمال،  بالصبر  لذت  لذا  ألجله  س�تبذله  ما  آخر  هو  الموقف 
أش�رت للبن�دري باللح�اق ب�ي إل�ى غرفتي، ففعلت وق�د اعتراها بعض 
والعزاء،  الموت  بش�ئون  انش�غلت عن س�ّرها  قد  والقلق. كنت  التوجس 
المناس�ب  الوقت  يس�نح  حتى  االنتظار  فضلت  فقط  أبدًا  أنس�ه  لم  لكني 
موت  بمجرد  الخوف  بعض  عنها  زال  وكأنما  البندري  بدت  له،  للتفرغ 
أخذت  أن  بعد  مقدمات  أي  إلى  أحتج  لم  تصورت..  هكذا  أو  سلطان، 

مترددة: وقالت  بالكالم  البدء  زمام  هي 
أضافت  الس�الفة.. س�الفة س�لطان قص�دي(.  تعرفين  تبي�ن  (أكي�د 
نفسها  عن  تخفيفًا  البساطة،  صفة  األمر  إعطاء  محاولة  األخيرة  جملتها 

ربما.
عن  الموضوع  غاب  ما  وإال  صار  باللي  انش�غلت  أنا  طبعًا.  (أكيد 
بال�ي وال لحظة..ه�اه..وش القص�ة، وبالتفصي�ل لو س�محتي ال تتركين 

قلتيه(. ما  شي 
(ش�وفي ي�ا آمن�ة: أوالً تأك�دي إن الموض�وع كالم ف�ي كالم يعني 
حرتني  يوم  بس  العقل،  يدخل  الكالم  حتى  وال  ش�هدت  وال  ش�فت  ال 
هن�د زوج�ة أخ�وك.. قص�دي طليقت�ه بتهزيها بي ذاك اليوم قلت أرد لها 

بغضب: وقلت  منفعلة  قاطعتها  صاعين..(.  الصاع 
(يعن�ي وش قص�دك.. م�ا في�ه ش�ي وكل ال�كالم تأليف وتبلي من 

مدافعة: وقالت  األخيرة  كلمتي  أللفظ  تمهلني  لم  عندك؟(. 
اتبلى  أن�ي أق�ول كالم زي ه�ذا  الل�ه م�ن  انش�الله. أس�تغفر  (ال 
العظي�م م�ا ج�اك إال الص�دق، بس قصدي  ب�ه عل�ى أح�د. ال والل�ه 
الل�ي قالت�ه ل�ي وح�دة م�ا أث�ق فيه�ا وال أدري إلى أي درجة هي  إن 
صادق�ة.. هم�ن بع�د ال�كالم الل�ي قالت�ه يا اختي ما يدخل العقل وال 

بعض(. على  يركب 
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وقلت: االحتمال  من  المزيد  على  قادرة  غير  قاطعتها 
(أوك�ي م�ا علي�ك م�ن كل هذا.. منهي هالوحدة؟ ووش س�معتي 

قولي..(. منها.. 
نظ�رت إل�ّي بنظ�رات ملؤه�ا القلق واالرتب�اك، وقالت بصوت بدا 

الشيء: بعض  مرتعشًا 
(تذكري�ن تش�اندرا الش�غالة؟(. صمت�ت قلي�اًل تض�ع فاصاًل 
عميقًا  نفس�ًا  أخذت  الحقًا،  ذكره  على  س�تأتي  وما  مقدمتها  بين 

وأضافت:
لديرتها..  تسافر  تبي  تقعد  وتعيي  الشغل  عن  تضرب  يوم  (تذكرين 
أيام موت بسمة الله يقبلها..؟(. قاطعتها وعيناي شاخصتان وقد تحولت 

صاغية: آذان  إلى  كّلي 
وبعدين؟(. أذكر..  أذكر  (إيه 

أوراقها؟...(. تخلص  لين  عندي  تقعد  خذتها  يوم  (تذكرين 
دخلها  وش  تشاندرا  سوت  وش  وبعدين..  زين..  أذكر  ياختي  (إيه 
االنتظار  من  المزيد  على  قادرة  أعد  لم  إذ  بضجر  أجبتها  سلطان؟(.  في 

المبهم. والكالم 
إذ  تتقطع  تكاد  وأنفاس�ها  بعدها  حدث  ما  تحكي  البندري  راحت 
اعتراها شيء من التوتر والقلق لم أعهده فيها من قبل. قالت بأن الخادمة 
وهي  الليلة  تلك  ذعر  حالة  في  وجدتها  وأنها  عادية،  غير  حال  في  كانت 
ذكرت  ثم  خادمتها،  عن  البندري  عزلتها  حيث  الملحق  في  تبكي  منزوية 
لتخبرها  تشاندرا  في  تحاول  فراحت  الفضول  أكلها  البندري-  -أي  بأنها 
وبقيت  تيأس،  لم  البندري  ولكن  تمامًا،  رفضت  الخادمة  أن  غير  بها  ما 
على محاوالتها تلك بل وهددتها إن هي لم تخبرها باألمر فإنها ستضعها 
بأنها  بإبالغها  عليها  ترحيلها، كذلك ضغطت  لحين  المتسولين  مكان  في 
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س�تخبر الش�رطة ع�ن م�ا ح�ل به�ا، بينم�ا ألقت لها بآخ�ر جملة جعلت 
أنها  في  تش�ك  بأنها  البندري  لها  قالت  بالكالم،  وتعدها  تنهار  الخادمة 
عندها  بجرمها،  البلد  من  الهروب  وتريد  الصغيرة  موت  في  تسببت  قد 
بدت  بأنها  البندري  وذكرت  نفسها،  عن  تدافع  وراحت  تشاندرا  انهارت 
صادقة تمامًا في دفاعها، وفي النهاية أخبرتها الخادمة بأنها ستقص عليها 
المطار  فيه س�فرها، وفي  ال�ذي يتح�دد  الي�وم  بالتفصي�ل ف�ي  كل ش�يء 
تريد  وال  س�تقوله،  ما  نتيجة  تخش�ى  بأنها  بقولها  ذلك  وبررت  تحديدًا، 
الغريبة  وهي  تبعاتها  س�تأخذها  أين  إلى  تدري  ال  تفاصيل  في  الدخول 
منصور  زوجها  كلفت  وأنها  بل  أرادت،  ما  البندري  أعطتها  البالد..  عن 
وخوفًا  لها،  س�تقوله  ما  لمعرفة  تش�وقًا  بس�رعة  ترحيلها  إجراءات  بإنهاء 

طبيعية. تكن  لم  التي  حالها  من  أيضًا 
بالسر: تشاندرا  باحت  مغادرتها  وقبل  المطار  صالة  في 

مبكرًا  سلطان  حضر  بقليل،  الظهر  أذان  وقبل  الصغيرة،  وفاة  (يوم 
جدتها.  غرفة  في  ممددة  شديد،  إعياء  حالة  في  بسمة  كانت  عمله،  من 
قام�ت لم�ا رأت�ه، وتبعت�ه لألعل�ى ليعطيها خافض�ًا للحرارة كما أوصت 
بقي  بينما  معًا  صعدا  المدرسة،  في  عملها  إلى  ذهابها  قبل  هند  والدتها 
ألعلق  السطح  إلى  صعدت  جدتهما..  مع  األسفل  في  الصغيرين  أخويها 
البندري  محدثة  تش�اندرا  قالت  للتو(.  غس�له  من  انتهيت  الذي  الغس�يل 
نقلها لفك طالس�مها،  بعربي�ة مكس�رة جاه�دت األخي�رة عل�ى حس�ب 

الخادمة: لسان  على  البندري  وتابعت 
دخال الغرفة وما هي إال دقائق وسلطان يخرج ليطلب منّي النزول 
ألمره،  امتثلت  إزعاج،  أي  يريد  وال  النوم  في  يرغب  أنه  بحجة  لألسفل 
المطب�خ لبضع دقائق،  الس�فلي، وانش�غلت في  لل�دور  نازل�ة  وهبط�ت 
فك�رت بأن�ه ق�د ن�ام غالبًا، فتس�للت بهدوء ألعل�ق باقي المالبس كي 
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على  الثياب  بصف  منشغلة  كنت  مساء..  كيها  من  وأتمكن  باكرًا  تجف 
حب�ل الغس�يل به�دوء وح�ذر حت�ى ال أزعجه وإذا بي أس�مع أصوات 
وأبنائه،  بسلطان  الخاصتين  الغرفتين  ناحية  من  تأتي  عادية  غير  وحركة 
ين�م بع�د أو أن الصغيرة تبكي النزعاجها من المرض  أن�ه ل�م  توقع�ت 
الش�يء،  بعض  ارتفعت  األصوات  ولكن  للدواء،  رفضًا  أو  والحرارة، 
فتس�للت  بإزعاجه  ويتهمني  ويراني  يخرج  أن  فخفت  زادت  والحركة 
وبينما  األثناء  تلك  وفي  أسفل،  إلى  ألهبط  بهدوء  الوراء  إلى  متراجعة 
مكاني  فتجمدت  سلطان  باب  ُفتح  بالنزول،  هامة  الدرج  أعلى  في  أنا 
والذي  للس�طح  الداخلي  الباب  كان  أقدامي.  صوت  يس�مع  أن  خش�ية 
أشأ  فلم  مفتوحة،  بقيت  صغيرة  فرجة  من  إال  مغلق  شبه  عنه  يفصلني 
الس�يئ  ومزاجه  بعصبيته  لعلمي  لوجودي  يتنبه  ال  كي  تمامًا  أغلقه  أن 
حركة  دون  وبقيت  لمحني،  ما  إذا  وجهي  في  للصراخ  يدفعه  قد  الذي 
نظرت  األثناء  تلك  في  لألس�فل..  هابطة  فأتحرك  للداخل  يعود  حتى 
م�ن الش�ق المفت�وح ألرى إن كان ق�د ذه�ب، ف�إذا ب�ه ال ي�زال واقف�ًا 
إليه بكلم�ات لم أفهمها وهو  بينم�ا الصغي�رة تتوس�ل  يواجهن�ي ظه�ره 
يب�دو وكم�ا ل�و أن�ه يخيفه�ا بش�يء م�ا، كادت بس�مة أن تصرخ ولكنه 
إياه�ا من الصراخ.. ل�م أفهم فحوى ما  وض�ع كف�ه عل�ى فمه�ا مانع�ًا 
السطح،  جدار  إلى  ويدفعها  يتوعدها  لمحته  ولكني  بينهما،  يدور  كان 
تبكي  عادت  ولكنها  ثانية  أعادها  بعدها  ثواني  لعدة  وطوحها  رفعها  ثم 
لم  بأمر  يأمرها  أو  ترفضه  وهي  ش�يئًا  يطلبها  كان  وكأنما  إليه  وتتوس�ل 
ثاني�ة عل�ى الجدار، وكان مهتاج�ًا جدًا، وإذا بها  تطيع�ه، وضعه�ا م�رة 
مكاني  تسمرت  ذعرت  ناظري..  عن  وتغيب  يده  وتطلق  توازنها،  يختل 
على  لي  قدرة  ال  مش�لولة  ش�به  أصبحت  ش�يء،  أي  فعل  على  أقو  لم 
تناهى  بعدما  شيء  أي  أسمع  أعد  ولم  بالصمم  أصبت  أني  بل  الحركة، 
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نحو  أس�رع هو  باألرض..  الصغير  ارتطام جس�دها  إلى س�معي صوت 
ذعر  حالة  في  وهو  الوراء  إلى  عاد  ثم  األسفل،  نحو  منه  أطل  الجدار 
على  قادرًا  يعد  لم  بينما  يغطيه  وكأنه  وجهه  على  كفيه  وضع  ش�ديدة. 
في  األرض..  على  هاويًا  ينسحب  راح  ثم  الجدار  إلى  فاستند  الوقوف، 
تل�ك األثن�اء ش�عرت بالخط�ر يهددن�ي فيما لو تنبه لوجودي، فخلعت 
الس�فلي،  الدور  إلى  هابطة  بهدوء  وتس�حبت  بيدي،  وحملتهما  نعلي، 
بالمفتاح  نفسي  على  الباب  وأغلقت  الحمام  دخلت  منّي  وعي  ودون 
بينما فتحت صنبور المياه على آخره مدعية أني آخذ حمامي.. ال أدري 
بعيدة قدر ما  أبقى  بأني يجب أن  ل�م فعل�ت ذل�ك.. ولكن�ي تص�ورت 
وإذا  مضت  س�اعة  الربع  قرابة  الوقت..  بعض  يمضي  أن  إلى  أس�تطيع 
بص�راخ الج�دة يعل�و ف�ي المن�زل، وإذا بطرق ش�ديد يكاد يحطم باب 
الحم�ام عل�ّي.. فتحت�ه وأن�ا مذهول�ة، ومن حس�ن حظي أن الكل كان 
أعرف  أن  قبل  غشتني  التي  الذعر  حالة  أحد  يلحظ  لم  بحيث  منشغاًل 

األحداث(. ترتيب  حسب  على  حدث  ما 
نقاًل عن  البن�دري ل�ي يومه�ا،  ب�ه  كان ذل�ك مختص�ر م�ا باح�ت 
تش�اندرا، بينم�ا أضاف�ت أثن�اء س�ردها بض�ع جم�ل تعجبية لم تجد لها 

تفسيرًا..
ابو  ي�ا اخت�ي، معق�ول هالحك�ي؟ كي�ف يس�وي  (كالمه�ا غري�ب 
بتفسير  اجتهدت  لما  ذلك  قالت  النوم؟(.  في  ازعجته  عشانها  كذا  ببنته 
غاضبًا  كان  بالتأكيد  فإنه  صحيح  تشاندرا  كالم  كان  لو  أنه  على  الموقف 
من بسمة لما أزعجت نومه.. فصرخ بها وهددها كعادته بالعنف.. ولكنها 

لتقول: عادت 
نعم  لهالدرج�ة.. أي  ي�ا اخت�ي م�اش مه�وب معق�ول توص�ل  (ال 
من  بنته  هذي  كان  مهما  بس  أحيانًا،  طوره  من  ويطلع  عصبي،  سلطان 
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مهوب  ال  ذبيحه..  كنها  السطح  جدار  من  يعلقها  يمكن  ال  ولحمه  دمه 
معقول..!(. مهوب  معقول، 

كن�ت ذاهل�ة وه�ي تحل�ل الموق�ف.. بعي�دة تمامًا عن تفس�يراتها 
أن�ا يوم�ًا من األيام، وهن�اك على حافة جدار  الس�اذجة.. فهن�اك وقف�ت 
الخ�وف هددن�ي بس�كينه حت�ى يضم�ن صمتي، وهن�اك امتثلت ألوامره 
العم�ر كل�ه، ل�ذا ل�م يطوحن�ي، لم يضطر للتخلص منّي، أما بس�مة فقد 
اختلف�ت عنّ�ي كثي�رًا.. بس�مة ل�م ترب�ى بنفس الطريقة الت�ي ُربيت بها.. 
والحب.. الحلوى  من  وافر  نصيب  لها  وكان  أمي،  مثل  أمها  تكن  ولم 
تشعر  كانت  جميعًا..  وقلوبنا  أمها  قلب  إلى  واألقرب  إخوتها  أكبر  كانت 
األرجح  طريقتي،  بنفس  بسمة  له  تستجب  لم  واهتمامنا..بالتأكيد  بحبنا 
الخوف  أثارت  ولعلها  البعيد..  اليوم  ذلك  في  قلته  ما  غير  له  قالت  أنها 
ف�ي قلب�ه، وجعلت�ه يتص�ور ب�أن أمره سينكش�ف فيما لو لم يزد لها كيلة 
ما  بكل  قاومت  تس�كت،  لن  بأنها  أش�عرته  بس�مة  أن  األكيد  التهديد.. 
على  تجرأت  ولعلها  ربما،  الهرب  حاولت  ركضت،  قوة،  من  استطاعت 
وهي  البندري  أفكاري  قطعت  كان..  ما  منه  فكان  جنونه،  فجن  الرفض، 

متسائلة: تقول 
يم  مهيب  بربرتها  الش�غالة..  ذا  صاحية  مهيب  عنك  خلي  (ياختي 
مهيب  هوه  بس..  الداخليه  بالفنيله  غرفته  برا  طالع  انه  تقول  أجل  يمه.. 
الله  السيالنيه،  ذا  عاد  زودتها  ال  ال  بنته؟!  عند  هدومه  بيفسخ  صاحيه.. 
عليه..  وكاذبة  باهته  كانها  عليها  ويس�لط  يظلمها  الله  عس�ى  يردها.  ال 

الراس!(. يدخل  كالم  ذا  أجل  نصابه..  انها  الله  والعالم 
النقطة  عمل  البندري  بها  تفوهت  التي  األخيرة  الجملة  تلك  عملت 
التي كان يمكن  بالنس�بة الس�تنتاجاتي، أكدت ش�كوكي  الس�طر  في آخر 
بعد  تحليالتها  البندري  تابعت  بينما  الموقف..  حول  مستقباًل  تنتابني  أن 
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أبدًا،  معها  متواجدة  أعد  لم  إذ  غشتني،  التي  الذهول  حالة  الحظت  أن 
لها  بدت  بتفسيرات  علّي  الخادمة  كالم  وقع  تخفف  أن  تحاول  فراحت 

مضيفة: قالت  منطقية..  أكثر 
ألهلها  تعود  واش�تهت  الش�غل  من  ملت  هذي  الحالل  بنت  (يا 
الضعيف  اللي زودنا على  البنية وانحاش.. عاد حنا  قالت استغل موت 
تنبهي لما ذكرته  الل�ه ال يواخذن�ا..(. قال�ت، وتابع�ت بعد أن لحظت 

للتو:
(قع�دت ط�ول ذا الش�هور وأن�ا أحاي�ل في عري�ج يفتح الموضوع 
السالفة..  وش  يفهمنا  سلطان  إال  هنا  ما  وقلت  الما  دخلني  ياختي  معه.. 
بنشغل عمارنا  الناس، خرابيط سيالنية  لنا ومال  ما  يقول  عيا رجلي،  بس 
الشراب  وكثر  عندنا  سلطان  سهر  الشر،  يعيد  ال  الله  ليلة  آخر  بها..بس 
هو وعريج، وعلى قول رجلي جا المطري على السالفة، وفتح الموضوع 
عليهم  طليت  حّسهم،  سمعت  عاد  ما  اللي  وأنا  الفجر  حول  كنا  معه.. 
شماغه  القط  الحوش  في  يرحمه  الله  أخوك  وهذا  إال  غرفتي  دريشة  من 
الحريم..  شور  يقطع  الله  قال  عريج،  يهوشني  مره  أول  كانت  وطالع.. 
حتى  كلمة..  وال  شي،  بأي  علي  يرد  طاع  ما  وطلع..  علي  زعل  الرجال 

الضعيف. عمره  عن  دافع  ما  انه 
راس  على  وقف  انه  حتى  بعد،  وعريج  تحسفت  اني  اختي  يا  والله 
علي،  يرضى  خل  يسمعني  كانه  يقول  يستسمحه.  المستشفى  في  سلطان 
كالم  بينسى  انه  ووعده  ويبيحه..  يحلله  منه  وطلب  وخشمه  راسه  حب 

صار..(. ما  وكنه  كله..  السيالنية 
á á á

س�معته.  ما  تجاه  األخير  موقفي  كله  جرى  فيما  س�اءني  ما  أكثر 
مض�ت األي�ام وأن�ا متكتم�ة عل�ى ما دار بين�ي وبين البندري. بل أني 
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كنت  تشاندرا.  لها  قالته  ما  كل  البندري  أمام  أنكرت  منّي  وعٍي  دون 
يرحل  ولم  معه،  يمت  لم  منه  خوفي  ألن  القبر،  في  وهو  حتى  أخشاه 
بما  وبحت  تماديت  أنا  إن  يهددني  صدري  على  جاثمًا  بقي  برحيله، 
كان. لذل�ك أبقي�ت عل�ى الس�ّر كم�ا ه�و.. نائمًا ف�ي صدري بعد أن 
أرعى  أنا  وبقيت  المس�توطن،  ضعفي  حراس�ة  على  يعينه  آخر  أنجب 
الكتمان  على  أعانني  تباعًا.  داخلي  في  تناسلت  التي  تلك  الذعر  أجنة 
الحادثة،  اكتنفتها  التي  المبهمة  التي يمكنها حل األلغاز  الوحيدة  كوني 
قناع  أمامها  خلع  التي  وحدي  ألني  سلطان،  فهم  أستطيع  أنا  وحدي 
البعيد،  اليوم  الحم�ل الودي�ع، وألن�ي ل�م أق�و عل�ى البوح منذ ذل�ك 
فكيف بي وأنا أعاود عيش التجربة في روح بسمة الصغيرة.. كيف لي 
أسباب  تصّور  يستطيعون  غيرها  وال  البندري  ال  مرتين.  الذعر  مقاومة 
إلى  باآلخرين  يحدو  الذي  ما  أقول؟..  وماذا  أحكي،  فلمن  فعله،  ما 
الطبيعي أن األب واألخ واالبن  بابنت�ه؟  بأن�ه ق�د يفع�ل ذلك  التفكي�ر 
وال�زوج، كله�م س�نابل عط�ف وم�ودة ال تؤذي أحبته�ا، َفِلَم يخالف 
التفس�ير المنطق�ي لفعلته فيم�ا لو فكرت في  س�لطان ذل�ك كل�ه! م�ا 
لو  سيصدقونني  هل  لي؟  حدث  بما  أخبرهم  هل  المأل؟  على  إعالنها 
الغاضب  وجهها  لكن  األقل،  على  ألمي  بالبوح  مرارًا  فكرت  فعلت؟ 
البائع في متجر  بها  الزم�ان لما تحرش  تنه�ر ه�دى ف�ي ماضي  وه�ي 
فخذ  على  حفرتها  التي  قرصتها  حرارة  الكالم..  من  منعني  الحلويات 
رس�الة  لي  ترس�ل  وجداني،  تكوي  زالت  ال  البعيد  اليوم  ذلك  هدى 
الصمت  وتلزمي  تخرس�ي  أن  لك  فاألفضل  المس�ئولة،  أنت  تحذير: 

األبد.. إلى 
الذهاب  الموق�ف األخي�ر كان عون�ًا قوي�ًا لي ألُص�ر على  لك�ن 
رجاء  وكلي  بقش�ة،  يمس�ك  كغريق  البعثة  بأمر  أتمس�ك  فرحت  بعيدًا، 
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أن تواف�ق أم�ي بطي�ب خاط�ر وتدعني أغادر في س�الم.. وكان لي ما 
بدت  الس�ابقة،  المرأة  ذات  س�لطان  موت  بعد  أمي  تعد  لم  إذ  أردت 
وكأنم�ا ق�د غاب�ت عنه�ا الحي�اة، ترددت قلياًل خش�ية أن تغضب منّي 
والغريبة  الدراسة،  متابعة  إلى  الجميع حولي شجعوني ودفعوني  ولكن 
أن ه�دى كان�ت أكث�ر الداعمي�ن، تغي�رت هي األخرى بعد ما حدث. 
أن  في  رغبت  أنها  أو  للحياة،  مختلفة  فرصة  تمنحني  أن  أرادت  لعلها 
س�تصحب  بأنها  قالت  تحقيقه..  عن  هي  عجزت  الذي  الحلم  أحقق 
ساعد  ما  الله  بيت  جوار  في  ستكون  بأنها  وأغرتها  للطائف،  معها  أمي 

للموافقة.. أمي  دفع  في 
ومهيئًا  معدًا  كان  ش�يء  كل  س�فري،  أموري  ترتيب  في  ش�رعت 
اتصل  للنسيان..  يستسلم  لم  الذي  المسكين،  صالح  قلب  إال  لرحيلي 
بكل  يعيدني  أن  يحاول  كان  والدفن.  الصالة  حضر  أنه  بل  معزّيًا،  بي 
النظر في الموض�وع، غير أني  ص�دق ومحب�ة، م�ا دفعن�ي إل�ى إع�ادة 
ل�م أك�ن جاه�زة للقف�ز ف�وق كل تلك األس�رار المخفاة دفعة واحدة، 
كذل�ك ل�م أش�عر بأن�ي مهيئ�ة التخ�اذ ق�رار كذاك ال�ذي يطلبه منّي.. 
فك�رت كثي�رًا قب�ل أن أص�ل إل�ى قرار، وفي النهاية اس�تجمعت قواي 
كل  على  أطلعه  أن  بعد  الخيار  له  أترك  أن  هو  حل  أفضل  أن  ووجدت 
الحقيقة،  يعرف  أن  ما  سينس�حب  بأنه  ظنّي  على  متكئة  وكنت  ش�يء، 
بها ش�فهيًا، لذا لذت  الكامل�ة إلبالغه  الش�جاعة  أمل�ك  ل�م  أن�ي  غي�ر 
بالح�رف المكت�وب، وح�ررت ل�ه بري�دًا الكترونيا تعمدت أن أحتفظ 
بأم�ر إرس�اله حت�ى آخ�ر اللحظ�ات، احتماء بالغياب من ألم وجع قد 
تهدأ  أن  قبل  تكاش�فنا  لو  فيما  نفس�ي  في  المحبة  رموز  آخر  يس�حق 
قطرة  آخر  وسألته  له،  بها  سأبعث  التي  الرسالة  بأمر  أخبرته  األوجاع. 

مضض.. على  فوافق  لديه،  صبر 
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بريدي  فتح  من  تمكنت  حتى  كندا  إلى  وصولي  على  مضى  شهر 
االلكتروني.. وهناك نامت بين رسائلي الكثيرة رسالة واحدة تحمل وجه 
رج�ل اختل�ف كثي�رًا ع�ن كل وج�وه الرجال التي عبرت إلّي في مالمح 
التي  األمل  بذور  تشبه  جملة  فقط،  واحدة  جملة  كتبت  هناك  سلطان.. 
صدقتها  ربما  جملة  الحقيقي،  بالحب  الممتلئة  القلوب  في  إال  تورق  ال 

والخوف: الجهل  رياح  تمحها  لم  إذا  يومًا 
(الرياض بدونك خالية..أعمل بكامل جهدي للحصول على بعثة.. 

هناك(. خطيبتي  حيث  تحديدًا..  كندا  وإلى 

انتهت
2009/9/9 م

الريا�ض
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