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 إن قيمة األمل ليست يف املعاناة 

 بل يف الرفض
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فهدم  ، وحياهتم العمياء شددددة الضدعة  ، هلؤالء يف املوِت أمل"ليس 

وتدددردهم  ، وال ددٌع هلم العامل ذكدرا  ، حيسدون كل املصائر األخرى
 ولكن انظر واذهب"، دعنا من ذكرهم، الرمحة والعدالة

 
 فريجيليو خماطبا  دانيت 

 ومها ميران مبعذبني 

 .بعد بوابة اجلحيم
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 ا  البدت

اليزابيل اللندي رأيًا حول اختيارها لألبطاال    قرأت مرة 
"بصراحة الناس الطيبني الذين هلم رؤى منطية ال  أعماهلا تقول فيه

هم فقط يصالوون  ، يصنعون شخصيات جذابة تصلح للرواية
 لكي يكونوا أزواجًا سابقني"
وحتدي هذه العبارة حني اختارت   وأنا شعرت مبرارة وثقل

ومن بني احلشود ، طيبني الذين تقصدهمأولئك ال "نادية" من بني
 واجلماهري اليت خيتلط صوهتا فيكاون االباا  ، املتشاهبة والباهتة

بل من أسفل طبقات ، لكنه خميف اامضًا وحشيًا ال ُيفهم صاخبًا
ألهنا هي ؛ لتكون بطلة هذا العمل، اجملتمع وعيًا ووجودًا وفاعلية

هاذا الاوعي    أعين أهنا كثرية وماثثرة   ، من اختارت نفسها
وألنين ، واجملتمع الذي أنتمي إليه أكثر من أبطال أيزابيل اللندي

أردت تقدميها مهما اختلفت معها أو وجدهتا اريباة وبعيادة   
فعلى الرام من كال  ، ومعطلة وضعيفة وال ميكن التواصل معها

انكشاا   ، هذا هبا فقد ساعدتين نادية طوال العمل على فهمها
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وقد واجهت صعوبة   تركهاا  ، شيءعليها كانسان قبل كل 
طوال العمل تكون هي بدون أن أقوم نفسي عليها كمختلاف  

وإنين أكتب هذا لقارئي ، وبدون أن أمارس عليها دور املنقذ متامًا
ليعرف أنه ليس من السهل أن ختتار بطاًل خيتلف عنك بالكامال  

كون وال ختتاره صديقا   احلياة العادية لي، وال تتفق معه   شيء
بطلك وتكون أنت ضمريه وصوته وضعفه وضغينته بكل حيااد  

 .صعبٌة بالفعل، إهنا مهمة صعبة، وبكل ما أمكنك من صرب
وحماولاة  ، وإهنا حماولة للتواصل أكثر منها حماولة للكتاباة 

وإنين أمتىن أن تروا نادية معاي  ، للفهم أكثر منها حماولة للوذلقة
 .ل كل شيءقبو ومن خاليل كانسان يريد أن يعيش

 الكاتبة
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 الف م األوم

بلطف بلطف قلت لك أكثر من مرة أن االبواب حتتاج  -
حنن ال نريد كسر أي باب  اىل اللطف لنفتوها والعنوة لنكسرها

 .هنا
تعرف "نادية" أن مدير قسام االساتقبال وامللفاات      
املستشفى يستعملها كخادمة أكثر مما يتعامل معها كموظفة حتت 

لكنها تتسامح مع ذلك مادام يعين عدم التجريح املباشر ، إداراته
وهي اليت اعتادت أن تقضي حياهتا   مللمة ذاهتا بعد كل مشكلة 
مع رجل ينظر إليها دائما على أهنا تلك املرأة اليت خلقت للواد  

ذلك اجلزء املتعلق بالشفقة ، األدىن من مهمة املرأة   ذهن الرجل
وهاي ال  ، ر عنه بصراحة وبصمت أكثر األوقاتأو النفور املعّب

تريد رضاه   النهاية ألهنا ومنذ ثالث سنوات هي سانواهتا    
مستميتة   أداء األوامر وكأهنا ، العمل تقوم بكل شيء كومار

مساوي ما مقابل هتذهبا الذي يصال حلاد    ترجو أن يعتقها سّيد
 .االستمراء والتعود
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انت هي تقوم به   تنظيف عمل تقوم به عامالت النظافة ك
لايس  ، املكاتب أو نقل امللفات والعينات واملواد بكل ترحااب 

 .لكوهنا مقدامة ونشيطة بل لكوهنا تعتقد أن ذلك عملها بالفعل
لتضاع  ، كانت تفتح باب املخزن كل يوم قبل مغادرهتاا 

وتغادر راجلاة بعاد أن   ، بداخله كل امللفات وسجالت اليوم
تسكن   عمارة متهدمة وآيلة للساقو   ألهنا ؛ ينصرف اجلميع

كان يدرسان     ، مع ثالث فتيات يستأجرن الشقة املقابلة هلا
 .اجلامعة

، كانت حياهتا تبدو كمن ينتظر صاعقة ليصوو أو مياوت 
بل كال ماا ال   ، وكان ما يرعبها بالفعل ليس تقدمها   العمر

زن تبدو وكأهنا حتولت ملخ، وتشعر بضرورته، وماال تقوله، تفعله
جسام زازن   ، يشبه الذي حتمل مفاتيوه كل يوم معها لبيتها

إن ما يدهشها كل صباح ، االنفعاالت والبكاء والصراخ وازيبة
هو قدرهتا على إطباق فكّيها بكل هذه الصرامة على أسنان حادة 

إهنا متلاك  ، كلما تفقدت مالحمها أمام املرآة، وبارزة ومشوهة
ثالبها وعيوهبا ومتّلاي وجاه   تلك الرحابة الفادحة الكتشاف م

 .وكأنه عمل تقوم به من أجل الغفران، خسائرها بكل هدوء
 !حاضر -

وكان ، عندما يوجه هلا أمُر ما، صَرخت هبا كما تفعل دائما
هو ماا   -وهي تنهي دوامها وتغلق باب املخزن  -تعّرق يديها 
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مل تكن قط لتضجر من صوت رجل مرتفاع  ، يثري ضجرها فقط
يدها اليت باتت تتعرق كثريا وجتعلاها ُتساقط    كما تضجر من

كانت تشعر دائما أن ، األشياء وكلفها ذلك اخنالع درج مثخرًا
ألهنا تعرف إىل ، يعرضها لإلذالل واألذية، ميزقها، جسدها خيوهنا

أما هو فيجعلها ، أي مدى ميكنها أن تصرب وأن ترضى وتتغاضى
 .تقع مرة بعد أخرى   ورطة أو حرج، تستسلم

ارتباكها الزائد سببه أهنا حصلت ذلك اليوم علاى تقريار   
يثبت خلل عمل الغدة الدرقية عندها ويسمح هلا بالراحة ملادة  

"أربعة أيام ، كتبها هلا الدكتور وهي تقول   نفسها، أربعة أيام
ساخرة من حياهتا الفاراة والوحيدة ، "!وازس، من أكل األظافر

حىت الرابعة بعاد   كل صباح حّد تصور أن أياما كهذه بال عمل
 .الظهر كفيل باجلنون

وكانت توافق عطلة هناية االسبوع حلسن احلا  وباذلك   
 .زادت حصتها من ازس واألظافر يوما آخرًا

واجتهت إىل البقالة اليت تشتري منها  متمللة ارتدت عباءهتا
وتوقفت قليال لتشرب بشرهتا البالغة ، احتياجاهتا لكل يوم وحده

رام أهنا ال تكتسب اللون األمسر ، يال من أشعة الشمسالبياض قل
لكن شعور ، بل تتجمع احلمرة والقروح   خدها لبعض الوقت

ال ، ال أحاد   انتظارهاا  ، الدفء هو ما أملته من هذه احملاولة
ال أعمال مهمة وعظيمة تقوم هبا   شاقتها  ، رسائل   هاتفها
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حلديد كما لو كانات  املكونة من ارفتني أبواهبا ونوافذها من ا
 .أو مشرحة اّير القدر حظها   وقٍت ما، سجنًا اري مصّرح

لكنها قريباة كماا   ، لطاملا شعرت حياهلا بالكآبة والرعب
ومع فتياات  ، ورخيصة كما تقول أمها، يقول والدها من العمل

كانات  ، وجبانب املسجد كما تقول جارهتم، كما يقول اخوهتا
ال ، عليها أن تنزل درجا للوصول إليهااذ ، شقة مدفونة بشكل ما

وكأهنا عنااد   ،   بناية يرتفع كل ما حوهلا عليها، أن تصعد أبدًا
 .رأمسايّل صغري وصلف  ومبتهج

ورأت امارأة متيال   ، تأملت ظلها املنعكس على االسفلت
وتبدو ساقاها النويلاتني كفازاعتني   ، للبدانة   قسمها العلوي
ت مالبسها قليال ومتّلت كل شيء زم، زيال مآتة رديء الصنع
لقد أدمنت مواجهة ذاهتا بوقاحة أحياناا  ، ببطء كما تفعل دائما

ومتنت لو امتلكت مثخرة على األقل بدال من بطن مترهل وصدر 
، لقد شعرت   تلك اللوظة أهنا   مواجهة مع الشمس، عريض

وكان مزاجها يسمح بزياادة  ، مع اجازهتا املريعة، مع جسدها
 .سوءًا   أية حلظة األمر

أم وجدت نفسها ؟، فّكرت   حياهتا وهل تقصدها بالفعل
، واحلاب ، اجلمال؛ من كل شيء، منساقة إىل احلد األدىن منها

لقد كانت أشبه مبان  ، وحىت املال والعائلة، والتفكري، والطموح
، يدور حول حياته دون أن ميلك اجلرأة ملرة واحدة للوقوع فيها
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ذلاك  ، كل ما فعلته هو أكرب قدر من التجاهلوتتذكر اآلن أن 
، الصوت البليد الذي يقول باستمرار أن كل شيء سيكون خبري

وأنين ال أشّكل خطرًا على احلياة ، وأن املشاكل الكبرية ال ختصين
لذلك ميكنين تدبر أمر هذه املشاكل الصغرية الكثرية واملتتابعاة  

 .واليت ال يالحظها أحد منذ الوهلة األوىل
أن تلّمظت قلياًل هبذه العبارة "الوهلاة األوىل" وحاولات   

عرفات  متاما كما تفعل مناذ  ، تثجل التفكري فيها لوقت الحق
 .كل شيء، كل شيء ميكنه أن ينتظر، وقت الحق، التفكري

وهي تنزل الدرج املثدي لشقتها كل يوم تسوب رجليها 
رحهن وتشعر   وجودهن وم، هبدوء ألهنا تكره جاراهتا الفتيات

واهتمامهن جبماهلن وصخب احليااة   وجاوههن بااهاناة    
وقد رأهتن أكثر مان مارة   ، كما تشعر أهنن فاسقات، واحلرج

وهي ختاف من جمرد املرور جبانب ، يتودثن مع شباب بكل جرأة
إهنا تتخيل أنه ميكنه التهامها أو حتويلها ، شخص تعتقد أنه فاجر

ومل تعد تلا   ، المشئزازوكانت تكتفي بنظرة ا، لشيطان سريعًا
إهنا حىت مل تغفر احاداهن  ، دعواهتن املتكررة حلفالت ال تنتهي

، كم متلك من األطفال: تلك االهانة حني سألتها   أول زيارة
متنت يومها أن تتشوه هذه الفتاة ، وهل تركتهم وحدهم   بلدهتا

، ال يرى فيها مجاال ُياذكر  املتوذلقة أو أن تتزوج رجال كريها
وكانت   ذات الوقت تطيل التأمل   أجسادهن ومالبساهن  
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حىت إهنا ذّكرت احداهن أن الدبوس املثّبت لشعرها ، وشعورهن
لقد كان شيء   داخلها حيب كال  ، سقط منها دون أن تشعر

 .ويكترث له برابة منقطعة النظري، ويعتين به، هذا
وأهنان  ، لكنها انتبهت أخريا أن شقتهن مغلقة باألقفاال 

ادرن ملنازل ذويهن كما يفعلان   بعاض اجاازات هناياة     ا
ال تادري مصادرها   ، وهكذا شعرت براحة اريبة، األسبوع
لكنها تعرف أهنا كلما ُتركت لوحدها فهذا يعين أنه لن ، بالفعل

 .تواجهها شتائم أو منغصات من أي نوع
فتوت الباب وتوقفت أمامه قلياًل لتتذكر شيئًا لكنها كانت 

وهتفت ولكن ماا  ، فر كثريًا لتتذكر دون جدوىوتستغ، تنسى
إن ، اجلدوى ما الذي نسيته ألتذكره وما الذي أتذكره ألنسااه 

حىت ، كل ما حيدث فيه ليس له أثر، حيايت كّلها شيء يشبه املنام
 .علّي أنا نفسي

، لقد كانت   تلك الشقة أو   حياهتا أشبه بأمساك الزينة
جيئة وذهابًا بساعادة وهبجاة   اليت تذرع األحواض الزجاجية 

، معتقدة أهنا تسبح   احملايط ، بشكٍل أبله منطفئة لكنها مستمرة
، لذلك يطول هباا املقاام  ، واألمساك املهذبة املطيعة ال تقفز أبدًا

 .ولذلك ال تكتشف احلقيقة
كانت نادية   السابعة والثالثني مبالمح وجسد امارأة    

وكان هذا بالنسبة هلا طبيعي ، أةاألربعني منذ أن اكتشفت أهنا امر
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إذ نشأت   ، ومتسق مع تربيتها وزهدها   ذاهتا قبل كل شيء
، أسرة تربيها وأخواهتا على كوهنن عار يتطلب قمعه باساتمرار 

 .وسّر ال جيب احلديث عنه بصوت مرتفع
دون أن تنزع عباءهتاا  ، مددت قدميها أمامها على األريكة

بني لبسها أو خلعها ألهنا تشعر أن بعد فهي مل تكن تفرق كثريا 
وأهنا تعيش داخل عباءة كبرية ، مثة اطاء كبري يغطيها طيلة الوقت

نوعا ما ، سوداء تتسع حبجم العامل وتغطي كل شيء أينما اجتهت
أو استقبلت ضيوف ، تآلفت معها وكثريا ما نامت وهي ترتديها

عطالتها عان  بل إهنا تتذكر   السنوات األخرية بعد ، والدهتا هبا
العمل لسنوات طويلة أصبوت ترتديها   املنزل طوال الوقات  

واحلقيقة أهنا تشاعر  ، وتتوجج بأهنا تراب   تذكر الصلوات
داخلها باالرتياح اذ ال يالح  أحد منو شعر ياديها وسااقيها   

 .وبدانتها اليت كانت مفرطة نوعا ما
ا كانت تشعر بالتعب واالرهاق كثريًا ذلك الظهر وخصوص

إال أن شعورها بامللل ، بعد أن تأكدت من خلل عمل الغدد لديها
تأملت يديها مليا ، كان هو الشعور الطااي عليها   ذلك الوقت

وأظافرها مث رفعت ساقًا ومتلت قدميها كانت تشعر بالكراهياة  
ليس بشكل ، جلسدها ومع ذلك كانت تقف صامدة   مواجهته

وكاان  ، ا لكنها مل تانجح دقيق فقد عانت كثريا لتخفيف وزهن
نزول بعض الوزن لديها اريب   السنوات األخرية والذي صنع 
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مل تتذكر يوماا أهناا   ، من جسمها شكاًل عجائبيا اري متناسق
ذلك أهنا وطوال سانواهتا    ، كانت سعيدة أو مزهوة بأنوثتها

بيت والديها كانت تسمع أصوات الرجال أكثر مما تراهم بل إن 
الذين ينتشرون   مدن السعودية وهم أكرب منها  -حىت اخوهتا 

كانت ختجل منهم  -بكثري إذ اجنبتها والدهتا   سن متأخرة جدًا 
مل ، وال جتلس معهم اال لدقائق حىت اهنا ال تتذكر مالحمهم جيدا

تكن أسرهتا متدينة عن قصد وعلم بل كان والداها عجاوزين  
ضعان للمجتمع بشكل أميني يتسمان بالطيبة البالغة والسذاجة وخي

لذلك كانت نادية بشكل ما ، كامل ولتغرياته وحدوده الصارمة
تربية اجملتمع املنعكس   أبويها اللذان كانا يبدآن كل توجيه هلا 

 ."ليتك فالنة"و "شو  بنات فالن" اب
ثقيل ومعتم وباائس  ، تشعر بأن صدرها صخرة كبرية ُمصمتة

وال يسعفها حظهاا  ، يتفتت وال، لكنه ال يتزحزح، ومقهور وقانط
كانت تتركه هكذا راباض    ، من احلياة والفهم أن تتواصل معه

كان عجزها عن ، روحها يغتّم ويشرب تعاسات الوقت وهو أخرس
توشك دائما ، تبكي كثريا وهي تتودث، الكلمات يزعجها ويبكيها

بل إنه يصابح  ، وال تتكهن به، أن تقول شيئا ما لكنها ال تصل إليه
 .ًا كشيء خفيف يطري عنها وهي تراقبه فتصري أثقل من ذي قبلبعيد

وأرجعت ، شعرت   تلك الظهرية مبشاعر متداخلة واريبة
وسيطر عليها قلق األمراض والتقادم    ، األمر لشعورها باملرض
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كان املرض الكبري الضخم ، وفكرت   السرطان بالذات، العمر
فهذا يعاين أناه    العمالق الذي كلما مسعت أن أحدا أصيب به

بل مان  ، مل تكن خائفة من املوت بالتوديد، قريب من املوت
وخّيم عليها حزن ثقيل أن الوقت ، فكرة أهنا مل تعرف احلياة بعد

مع . وأن األمراض ستلتهم ما تبقى منها، قد فات على كل شيء
إال أهناا  ، أن صوتها كانت جيدة وال تعاين من أمراض السمنة

خاوف والقلق والغم عن آخره   كل مرة تعودت أن تتوشح امل
، إذ أهنا املهارة الوحيدة اليت طورهتا مع السنني، جتلس فيها وحيدة

، وفكرت كما تفعل دائمًا أن حياهتا ستكون مغايرة   اآلخارة 
، وأهنا ستكون رشيقة ومجيلة وسيكون لديها رجل حيبها جبناون 

، عة واحدةوهجست بكل أحالمها دف، ختيلته يسرع   احتضاهنا
وساعدت نفسها على النهوض ، مجعتها   مشهد مساوي متكامل

ومتتمت باستغفار وتسبيح ، بترديد عبارهتا األبدية "هذه حياة فانية
 .متداخل ومعتاد

بثقل رهياب  ، تشعر نادية أهنا حماطة باملاضي من كل اجتاه
ألهنا ال تعرفه بالضبط ، واامض ومسيطر ال ميكنها التزحزح منه

كانت تشعر به كلما حاولت أن تفعل شيئًا مغايرا ، شعر بهبل ت
إهنا ال تنسى الليلة اليت وقفت فيها على عجزها عان  ، أو جريئًا

فهم شيء أو تغيري شيء كانت تعرف أن والدهتا مريضة بأمراض 
عضوية وليس للسور أو اجلان دخل باألمر ومع ذلك وقفت مع 
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أمهام   أمااكن    اخوهتا وهم يشاهدون رجاًل ملتويا يضرب
لقد شعرت بكراهيته ، متفرقة من جسدها ليخرج منها الشيطان

وتأملت من أجل والدهتا لكنها مل جترؤ أبدًا على معارضة ، وبفشله
كانت تسلي نفسها بفكرة أن هثالء يعرفون العامل ازفاي  ، هذا

وأن تتأدب عن ، ويشعرون باجلن وأنه من املفترض أن تصدقهم
تقول ألخوهتا أهنا تعرف أن أمها تتوسن إذا أرادت أن ، شتمهم

خرجت وتنزهت   فناء البيت وزرعت الرحيان واحلبق والزهور 
أهنا ال مترض إال حني جتتمع عليها مشااكل  ، ، والدراق والعنب

إهنا تعرف ، أبنائها ومكوثها   البيت لوقت طويل وانقطاع املطر
، ا بدال عنها معهاأمها وتعرف أهنا خبري ومل يسبق للجن أن حتدثو

لكنها ال تستطيع التجرؤ على قداسة ما يفعله رجل ملتوي يثكد 
 .للجميع أن أمهم ممسوسة بالشياطني

عرضت هلا فكرة مفاجئة أهنا هي أيضًا رمبا مسكونة بشيء 
لقد فضلت   ، خفي وأهنا   الفترات األخرية تتعب بال أسباب
ة بضراوة على عامل تلك اللوظة بشيء من نفسها القلقة املفتوح

وأن تتجاهال  ، القلق والرهبة أن تتخيل أهنا بالفعل مصابة باملس
تقرير الغدة ألن هذا ازوف أكرب وأكثر جناعة مع طبيعتها وماا  

وبدأت بالفعل   تفقد جسدها وحتزر من أي مكاان  ، تشعر به
وبالغت   ذلك فقررت أنه موجود ، ميكن أن يكون دخل إليها

وضاعت  ، متيل لالمسرار   ساعد يدها اليسرى  كدمة قدمية 
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يدها عليها وبدأ ازوف يستويل عليها بالفعل لقد شعرت أهناا  
بقراءهتا ألي معوذات أوآيات على ذلك املكان فإن شيطانا ماا  

متلكتها الفكارة  ، سيتودث معها طالبا منها التوقف عن تعذيبه
معها منذ متاما فهرعت إىل هاتفها لتتصل بأمها فهي مل تتودث 

أكثر من شهرين ليس لسبب بل ألن التواصل مع والديها كاان  
وألن أمها تعتقد أهناا إذا مل  ، معدوما وبائسًا ومعتوها   مجلته

وكل اتصاالهتا ألمها كانت عباارة  ، تكن حتتضر بعد فهي خبري
إذ مل تكان أمهاا   ، عن اربع كلمات بأهنا خبري وعلى قيد احلياة

لقد كان األمر أشبه ، عامل أمها شيئًا تفهمها وال هي تعرف عن
أمها تراقب وجودها ، باهلالة اليت حتيط كل واحدة إزاء األخرى

وهي تراقب وجود أمها وحركتها بأنه ، بأنه حياة مستورة وجيدة
تنتمي أمها لزمن بعياد  ، أمان ورضا وكانت هذه كل احلكاية

وتنتماي  ، وخمتلف ومفر  الرضا واحلبور واليقني لدرجة العبادة
هي جليل متطلع خبوف وخجل وجهل وأرتال مان ازطاو    

لكن سنوات من التسليم واالنقياد ، واملمنوعات والتشوش واليأس
للريح خلقت من نادية خملوقا وديعا يسلم   األخري بكل ما هو 

ألهنا مل ، مل تكن قط لتخرج عليه، موجود وشائع وكثري ومتاح
احملرضة كانت شيئًا يشبه الطينة وال الرابة ، متلك الطموح الكا 

اليت تشكلت وانتهى األمر وعليها أن تعيش داخل هذا القالب أيا 
، وأيا كان ما يقرره ويصل إليها به هذا القالاب ، كانت احلياة
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مدفوعة باليأس أو باألمل كانت حدودها وحّدها منه قد ُرمساا  
 .وليس لديها منهما ما يقلق راحة القالب، من قبل

وممسوسة الرأس أمسكت هباتفها لتسمع أي صوت مرجتفة 
خيرجها من هذا ازوف الذي صّعدته   جسدها روحها ازرافية 

وجدت هاتفهاا وقاد   ، الهثة وتبتلع خوفها وتزفره، بال حدود
وكان عليها أن تبوث عن الشااحن اعاادة   ، انتهت بطاريته

ًا هرعت لغرفتها اليت تثبت باهبا مفتوح، شونة على وجه السرعة
بوسادة حىت ال ينغلق فهي ال متلك سوى مفتاح الباب األساسي 
منذ دخلت هذه الشقة وهذا الباب بالذات ال مفتاح له فتورص 

لكنها كانت تتورك بتخابط  ، على ابقائه مثبتًا بأي شيء ثقيل
وهلع يسيطر عليها خوف هالمي يتكااثر   رأساها كلماا    

و املكان مان أي  استيقنت وحدهتا وسفر جاراهتا الفتيات وخل
فدفعت برجلها الوسادة للداخل لكنها مل هتتم إذ ، انسان سواها

دفعت جبسدها بذهول مرتعب وكان خوفها أكرب من كل صوت 
وكل فكرة أخرى حىت إهنا صارت هترب منه بالفعل حمدثة جلبة 
  كل اجتاه فلم تكن وقتها تبوث عن الشاحن بالضبط بقدر ما 

وت ما سوى صوت نفساها الايت   كانت تراب   أن يكرب ص
تصنع أشكاال وكلمات ووجوها لشياطني ال حصر هلم يطاردوهنا 

ارمتت بثقلها على األدراج اليت جبانب ، ويقولون امسها ويقهقهون
وشعرت بأمل حاد   ركبتها لكنها جتاهلته وبدأت تقلب ، السرير
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وكأهنا خرجت من نفسها وباتت تراقب ، األدراج جبنون اريب
وكل ما حوهلا يصبح مترابطا يشاوذ  ، البائس من بعيد جسدها

ازوف من الظلمات والنفوس املعذبة   أودية سويقة وتعمرها 
 .العفاريت وازوف والنويب واألهوال

قطع صوت  هائل وسريع ومدوّي هذا اللهاث املشوش الذي 
فضرب قلبها   ياديها وأطرافهاا   ، تتعارك معه وبه مع خوفها

لكنها بعد حلظة متكنت من متييز ما حصل ، متامًاوابتلعت صوهتا 
لتجد الباب الاذي ال  ، وبقلب فارغ وجسد واهن التفتت أخريًا

 .متلك مفتاحه وقد انغلق عليها بعنف
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ليس بابًا واحدًا ذلك الذي انغلق عليها تلاك اللوظاة وال   
لقد شعرت ، وليس حديديا وصلبًا وثقياًل فوسب، متلك مفتاحه
أصبوت بعيدة   مكان مهجور ومقطوع وشاسع ميلثه  نادية أهنا

درات هبا الغرفة ومل تفهم ، خوفها وعجزها وصمتها من كل اجتاه
كانات حمبوساة     ، وال ما الذي ينتظرها، بعد ما الذي حصل

اللوظة املسعورة اليت ضاعفها ازوف حىت صارت هي كل حياهتا 
ا يفعل دائمًا   لقد أدخلها ازوف كم، وصارت خاضعة هلا متامًا
 .لكنه هذه املرة حمكم وضيق وحقيقي، حياهتا إىل سجن جديد

نّز دم  ازير من ركبتها منذ اصطدمت حبافة الدرج لكنها مل 
لقد شوشها ازوف وكانات  ، تتصّور أن يكون اائرا هلذا احلد

ضغطت ، فورته برأسها أشد حرارة من جسدها ومن كل شعور
، النزيف حلني استيعاهبا ما حصل هلاعليه بيدها حماولة أن ختفف 

وتدور ، وكانت تضع عينًا على الباب وعينا على جرحها النازف
برأسها أفكار متالحقة وقلقة حول ما الذي ستفعله للخروج من 

 .هذه الغرفة الضيقة الفقرية البائسة
بال  ، لقد سيطر عليها يأس مقيم ومل تعد مرعوبة من اجلن

كيف هلاا أن  ، روحها ووجهها ورأسهامن هذا الباب القابع   
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ويعلم اهلل كياف  ، وجاراهتا   اجازة، هاتفها بازارج، تفتوه
كان ، ستتومل العيش   انتظار صدفة أو حّ  اخراجها من هنا

ويتوقف رأسها عن التفكري ، عجزها يكرب وخوفها يلتهمها أكثر
ه شعرت أن يديها اسنفجية وأن قدميها تشب،   أية فكرة سديدة

 أقدام لعبة العرائس وازيو  املربوطة هباا مقطعاة وممادودة    
نقع ّخدر اريب ، مل تعد قادرة على التواص مع أطرافها، جبانبها

واستماتت على حركة واحادة ذاهلاة   ، كل خلية   جسدها
 .العينني

لقد حدقت   الباب احلديدي الضخم الذي وقف أمامها 
اليت ال تعرف عنها شيئًا  كأنه ي راكم خلفه حياهتا، بتصميم قاتل

فامتد وتطاول واتسع كأنه مضروبٍا بني األرض والساماء  ، بعد
لقد شعرت أهنا كلما حدقت فيه بأنه يكارب  ، بينها وبني األمل

شاعرت  ، ويغل  ويصري جالدًا ووحشًا وعفريتًا ورجااًل كثريين
، وأنه يزداد صالبة ومتاساكاً ، أنه متصل باجلدار والغرفة كاملة

مل ، لغرفة تصغر وتضيق وتصري حفرة اائرة   بطن األرضوأن ا
تكن تفكر   جرحها بعد أن تيبس الدم على أطراف أصاابعها  

كان الباب الكابري  ، ووجهها خمتلطا بالدموع واللعاب واملخا 
وتسند ، وكانت جتلس على السرير قبالته، يستويل على تفكريها
ما ابتعد النااس  وكلما فكرت أكثر فيه كل، رأسها على اجلدار

وحىت الناذل   واحلياة وجاراهتا وعملها وضوكاهتا وأمها وبيتهم
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"ناصر" الذي وضعت قلبها حتت قدميه ألنه كان أول رجال    
 .احلياة يقول هلا كالما مجيال

بكت نادية لساعات طويلة حىت جّف رأسها متامًا وصاار  
 لسوادوانتبهت أهنا ماتزال قابعة   هذا ا، لصدرها نشيج مسموع

يطاردها الوجاود  ، مرتدية عباءهتا منذ اادرت املنزل   الصباح
كاماًل ليوشرها فيها و  هذه اجلدران ازرساء و  هذا احلا   

وازداد عليها الظمأ بعاد أن  ، العاثر ال خترجها منه مشس وال بشر
وكانت تتوقف دون ، أارقت كّميها ووسائدها بالدموع واحلسرة

ياهتا اهلالمية ازافتة ازفيفة والايت ال  أن تشعر وهي تستوضر ح
وتستغرب كيف أهنا ختاف اآلن من الوحدة والعطش ، تكاد ُتذكر
، وهي عاشت طوال حياهتا فيما يشبه هذه الغرفة متاماا ، والنسيان

لقد أرادت أن تتذكر شيئًا يسعدها عن ذاهتا وحياهتا فلام جتاد   
 .وبعيدةسوى حلظات من الطفولة تظهر هلا مبتورة واامضة 

وفكرت أنه لسوء حظها حىت ناصر الذي نبت   صدرها 
حديقة من أجله ذات يوم مر على آخر لقاء هلا به ستة أشاهر  
وهو يتهرب منها ويغلق هاتفه ويتوجج بانشغاله ومرض أطفاله 

بعد أن كانت تلح ، حىت قال هلا   آخر يوم أهنا بالنسبة له الطة
 .عليه وتنتظر منه أن يتزوجها

كانت تصرف الدواء لرجل ، تذكرت أول مّرة عرفته فيها
يرافقه ناصر الذي يعمل رجل أمن   أحد األسواق وسائقًا ألبناء 
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عائلة من أقاربه مّن عليه هبذا العمل ليتمكن من اعالاة اطفالاه   
األربعة وأمهم مع مرتب بائس يتقاضاه من أحد األسواق مساء 

ذلك الصباح يرافاق   كان، حيث يعمل حارس أمن عند بوابته
قريبه هذا ويصرف عند باب الصيدلية روشتة الدواء حني ملاح  

متلك صاوتا أنثوياا    وقد كانت نادية، عينيها من حتت النقاب
فبدأ يطيل احلاديث  ، منسابًا ويعطي انطباعا جيدا عنها حلد بعيد

وكان صوته هو أيضًا أول شيء ، معها ويثين على صوهتا وعينيها
فكرت من صوته الرخيم املتناسق والاذي يشابه    لفتها إليه لقد

صوت من يتودث عن خرب حزين عميقا ومتباطئاًا ويغماره   
، االكتراث أنه شخص مرموق ويعمل   جامعة أو شركة كبرية
مع أن مالحمه كانت بسيطة وأنفه مفلطاح وعينااه صاغريتان    
وحماطتان هبالة من السواد والتعب وشفتان بارزتان اسودتا متاماًا  

إن الصوت ، إال أهنا فضلت الصورة اليت صنعتها له، التدخني من
وإنه قادر على التأثري فينا ، خديعٌة ُكربى ووهم مجيل كاملوسيقى

ومهما يكن فإن الصوت يساتطيع أن  ، وتغيرينا كلما كان مجياًل
فنادياة ال  ، خيضعك لزيفه على أن توجع أذنيك جلبة احلقيقاة 

، وخميفاة ، كائنات خمتلفة عناها اهنم  تعرف عن الرجال سوى
كانات هاذه   ، ومعدومة احلياء واألخالق، وخطرية، وخشنة

فكرهتا عن الرجل وكان يبتعد عنها كلما تقادمت   العمار   
، وكلما تزوجت صديقاهتا   البلدة وكلما مل يتقدم زطبتها أحد
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اذ صنعت من نفسها ماع  ، لكنها مل تكن لتأخذ ذلك جبزع بالغ
وكانت تتخيل أهنا ستتزوج مان  ، توافقة وراضيةالوقت عانسًا م

أو ، أي رجل كبري   السن أو رجل يريد من تريب أطفاله اليتامى
هكذا قدمت نادية لنفسها خيارات الرجل ، رجال لديه عاهة ما

، لذلك كان لكلمات ناصر وقع العصافري   قلباها ،   حياهتا
قمر"  اي "شكرا وطار من داخلها سرب محام وهي تسمع كلمة

 .منه وهي تسلمه الدواء
متداخلة وكم كانت احلياة حفلة صاخبة وصيوات سعادة 

 ورعوية واري مفهومة ومتدافعة   قلبها وهي تكتاب   ومنتشية
 وطلبها إيااه قبال أن يتنوانح حبباور     ، له رقمها بعد أن عاد

 .وخيرج
كانت سعادهتا ال توصف وهي تسمع رجاًل يتودث معها 

لقد كان ذلك بقادر ماا   ، مرة   حياهتابلطف ومحيمية ألول 
وكانت تشعر بالتردد   ، يبهجها خييفها ألن ناصر مل يرها بعد

واكتشفت   ذاهتا امرأة برابات أنثوية خالصة ، كوهنا لن تعجبه
بل إهنا اكتشفت أنه ميكنها أن تقول كلماات مجيلاة   ، ومتطلبة

بعاد  وكانت تقف كثريا ، وتغرق اهلاتف بالقبالت والتأوهات
ولتشجع نفسها علاى مزياد مان    ، املكاملات لتتأكد أهنا هي

االنغماس   هذا احللم اجلميل الذي يشبه أن تفاجئها احلياة بداًل 
 .من ازبز اليابس بقطعة حلوى فاخرة
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صنعت ، كان يكذب عليها وتكذب عليه طوال أربعة أشهر
ن شايء   من نفسها الفتاة املدللة الصغرية اليت مل حترم   حياهتا م

وصنع من نفساه  ، واليت وقعت   ارامه من بني عروض كثرية
وأنه يفتقد للعاطفة ، رجال عصاميا أجربته عائلته على ابنة خالته

ويعمل   شركة اتصاالت مستفيدًا من املعلومات اليت حيصال  
 .عليها من قريبه الذي يعمل سائقًا ألوالده

جبال  كان كل شيء مرتبًا كجّنة مثقته معماورة علاى   
لكن نادية فّضلت جتاهل كل ذلك االهنيار ، جليدي من الكذب

الذي ستمىن به   مقابل الركون هلذه الدعة والبهجة املصانوعة  
لقاد  ، بصدق ال مثيل له من حيث مشاعرها ورابتها   احلب

وجافة كصوراء ومهملة كبيات  ، كانت حمرومة بشكل فظيع
من قوة لتقنعهاا   ومل يكن هناك، ومهشمة وفاقدة للثقة، مهجور

بالتوف  أو التوقف عن ضّخ كل ما متلكه من أمل وثقة واندفاع 
 .ورابة   هذه العالقة البائسة

وتضوك من ، لقد كانت تبكي من السعادة حني يتصل هبا
وتنفصل متامًا عن واقعها وحتّلق كابتاهاٍل  ، أعمق نقطة للشعور

 وختف روحك وتصري بيضااء تطاري  ، صوّ  يدور بك ويدور
 .وحمّلقة ومستعدة للموت من زخم اللوظة، متجّلية وصافية

وكان صوت ناصر وعباراته ، لقد شعرت أهنا امرأة مغايرة
املكررة العادية اليت يستقيها من االااين اهلابطاة واملسلساالت   
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وأشرطة الشعر الرديئة اليت يستمع إليها   سيارته تنقلها إىل مساء 
وإىل أرض ، ى رأسها من ضايقها أخرى اري مسائها اليت تقبع عل

أخرى اري األرض اليت مل تَر منها سوى بيت أهلاها وعملاها   
ذلك الصوت واألمل الفقري جعالها تنتصر ألول ، وارفتها هذه

مرة   حياهتا على شعورها املتراكم بالذنب وازطيئة والانقص  
لقد كانت تقول ، وجعلها توافق بعد أشهر على مقابلته، والعيب
إن ليلاة واحادة   احلاب    ، ولو مل يكن سوى ليلاة لنفسها 
لقد عودت نادية نفسها على القناعة والكفاف حاىت  ، ستكفيها

، صار يرضيها من كل شيء خياله ومتين مثيله   احلياة اآلخارة 
 .وكان ناصر أول شيء جترؤ على متنيه   احلياة الدنيا

مكثت مخس ساعات جتهز نفسها وترتدي املشدات اخفاء 
ومل جتد كعادهتا سوى املالبس السوداء لتبادو  ، ها املترهلكرش

وحشدت كل طاقاهتاا   وضاع   ، بقدر اامكان أخف وزنًا
واكتشفت حجم بثساها   اماتالك   ، املساحيق على وجهها

رمست حاجبيهاا فبادوا   ، أدوات زينة مناسبة   وقت متأخر
وشعرت أن الشاعر  ، لكنها عادت ومسوتها، كجناحي اراب

ب وأن االشقرار الذي حييطهما من تتابع عمليات تشقري اري مهذ
لكن ، حاجبيها جعالمها يبدوان كنهر أسود حتيط به رمال صفراء

بل بشعًا بشكل جيعلاها  ، ذلك النهر مل يكن منسابًا وال جذابًا
وتأملت ، تركز اهتمامها على خديها النازحني لألسفل بشووب
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، أنفها لتتأمله برضاوال متلك سوى ، إن وجهها كله جيلب الغم
كانت أسناهنا تزداد بروزا كلما تأملتها   املرآه وشفتاها تكربان 

لقد نزلت من عينها دمعة وهي خترج من البااب  ، بشكل خمجل
وحتجرت ، وفكرت مرارا   العودة ونسيان كل شيء، ذاهبة إليه

، يطوقها خوف وشعور مرير باالقهر ، عند الباب وامجة ومطرقة
وأهناا مظلوماة   ، ك الوقت أهنا عذاب وخطاأ لقد شعرت ذل

وأهنا بنت مسكينة وترياد أن  ، وأن حظها لعني وقاسي، بفداحة
لقد أرادت أن تشتم أوشكت أن تفعل لكنها اساتغفرت  ، حتب

الوجع لايس جديادا علاي    ، واستجمعت قواها وقالت ليكن
 .سأجرب

وازطاأ  ، كان الذنب الذي مل يقع هو خطيئة نادية الفعلية
 ، مل ُيرتكب هو مشكلتها اليت تطوقها مان كال اجتااه   الذي 

وصور لعذاب مل تكن لديها شاجاعته  ، خوف من خلفه خوف
 .يوما

كانت كلما خرجت من شقتها تشعر بذات الشعور وهي 
 أهنا شيء ثانوي وضعيف وبالغ العتمة، خترج مع عائلتها من بيتها

يد أمها وميكن أن يضيع   أية حلظة لقد كانت سابقا تتشبث   
كانت كشيء ال يقف   البداية وال   األخري ، أو احد إخوهتا
وقرار اري ، أمر اري مبتوت، منتصف كل شيء، بل   املنتصف

 .وفكرة مل خترج قط من رأس صاحبها، متخذ
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كأهنا مع الزمن صارت ، مشت خبطوات خجالنة ومهزوزة
ا مشيتها احلقيقية فراحت تبين على أساسها خطواهتاا وطريقها  

وتآلفت معها للدرجة اليت مل يعد ميكنها جتاوزها وال ، وأهدافها
وملتصاقتني  ، اليدين مربوطتني بشدة على أعلى بطنها، تغيريها

والرأس منوين تركاز  ، جبنبيها كما لو كانت تصلي طيلة الوقت
فيه العينني اجلاحظتني خلف النقاب على الطريق اليت أمامها متامًا 

لكنها ما ان ، أو شخص ما فجأة وكثريا وقد ترتطم بعمود، فقط
مان  ، ترفع رأسها حىت تعاود مشيتها القدمية بكل هدوء ورتابة

يراها من بعيد سيشعر أهنا إما هترب من جرمية شنيعة وتتخفاى  
أو أهناا شاخص   ، عن عيون تعرفها ومتيزها من بني الناس متامًا

 .داميربض ندم فظيع   قلبه ويعقد يديه ورأسه   اجتاه األق
مل تكن متوجهة إىل ناصر حبد ذاته بل إىل فكرهتا البالغاة  

و  مكان مظلم خلف أحد الشوارع وعرب زقااق  ، السعادة عنه
ضيق عربته بقلب يضج من الرعب ودهست فيه على الكثري من 
األشياء اللزجة والنفايات وفزعت فيه من قطة عربت خاطفة من 

ظارها وصعدا معاا  وصلت إىل حيث يقف ناصر   انت، أمامها
لسيارته اليت مشت مخس دقائق لبناية مهدمة وقدمية وتتوزع على 

وتغطاي ساطوها   ، نوافذها الكراتني واالقمشة امللونة كستائر
حني توقفت السيارة ، األطباق الفضائية وتقطنها العمالة والغرباء

شعرت بلكمة   صدرها لكنها كانت تتنهد وتعد نفسها أهنا لن 
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وال لزمان وال ألحد أن يوقفها عن ما تشعر به من تسمح ملكان 
وعوضا عن أي كلمة نزلت هبدوء وكام كانات   ، حلم مجيل

دهشتها من نفسها   تلك اللوظة للدرجة اليت كانت تتواول  
لشخصني أحدامها تتعجب من األخرى فيها وتلومهاا وهتيناها   
واألخرى صامتة بامتالء عجيب يغرق   تلك اللوظة وال شيء 

وأن الشاوارع  ، شعرت كما لو عائلتها مل ختلق أساسًا، اسواه
واملدينة والوطن كله قد اجتثته ريح قوية ومل يبَق منه سوى هذه 

وأن كل ، البناية وهذا الزقاق وهذه السيارة اليت ينزل منها ناصر
األصوات والصراخ وكالم الناس والفضائح والوشايات والوعاظ 

صارت مهسًا خفيفا ناعمًا  -يالتوبالذات جاراهتا اجلم -والنساء
ال يكاد ُيسمع وال يساوي شيئًا عند صوت عربهتا اليت تتغضن   
حنجرهتا وتسمعها   أذنيها حىت أهنا مسعت وانتبهت لصاوت  

وصوت كل خطوة لناصر باجتاههاا  ، عضها املتواصل لشفتيها
وهو يقول بأن املكان ليس على مقامها لكنه كل ما يساتطيعه  

بعد أن أوصل ، من الفضائح وليس ألنه بيته   احلقيقة ألنه خياف
 .زوجته وأطفاله   الصباح لبيت أهلها

كانت تصعد معه الدرج وهي تشعر أهنا امرأة أخرى منفصلة 
وأهنا حني دخلت من باب البناية كانت تادخل إىل  ، عنها بالكامل
دّب فيها احلماس والروح وصارت خفيفة تصاعد  ، احلياة حبد ذاهتا

 .لدرجات وكأهنا فراشة يغريها النور ولو كان حيرقها   النهايةا
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لكنها وما إن وضع يده   يدها وهو يهم بفتح الباب حىت 
ولشدة فزعها شاهقت  ، فزعت وسوبتها من يده وكأنه املوت

 لكنه عاد واعتذر منها وهادأ مان   ، بعمق وكادت أن تسقط
حني دخلت  ،روعها وطالبها بالدخول حىت ال يشك هبم اجلريان

بيته عادت للواقع من جديد وعادت قرود تقفز   وجهها مان  
وكان يبدو أن قبيتها كلها تتقافز حوهلاا وتصايح   ، كل اجتاه

فتجفال مناها بالتسابيح    ، صيوات هوجاء متتابعة   رأسها
 .واالستغفار

ولكنها   تلك اللوظة ، جلس ناصر   الصالون بانتظارها
بكال  ، إهنا هناا ، مل تعد حتلم بعدعادت من جديد لنادية اليت 

خوفها وجهلها وقبوها وعنوستها وجيش من اهلزائم تسوبه   
قبعت أمام ، كّمها وتلني منه ركبتيها حىت لكأهنما طني من جديد

مرآة عند املدخل وكلما نظرت لوجهها تأكدت أهنا هاي وأن  
 شيئًا عظيما وأكرب منها ومن كّل ما تعرفه وما ال تعرفه جاء هبا

 وفكاّرت ، حيث هناك رجل ينتظرها بعد هذا اجلادار ، إىل هنا
هلول هذه الكلمة   نفسها "رجل" لقد كانت تثثر فيهاا     يا

هذه اللوظة كما تثثر فيها كلمة اول   احلكاية الايت لطاملاا   
وكانت كلمة رجل تكارب  ، أخافتها هبا أختها لتنام وهي طفلة

تدري كيف مل تشعر أنه  وتكرب   رأسها فتتيبس   مكاهنا وال
 .!؟رجل طوال أشهر وهي حتدثه سوى   هذه الليلة
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تنونح ناصر وهو يهرش رقبته ووجهه وحيك أنفه وعينياه  
وقال هلا "تعايل ال ختجلي كنِت جريئة   اهلاتف ، بتوتر وينتظر
 .ما بِك اآلن"

استجمعت قواها كمن يرمي نفسه للذي خييفه بدال من أن 
كانت متشي وتشعر أهنا تساقط  ، رد ازوفيهلك أعصابه   جم

وقفت   ،   حفرة ومل يعد لشيء أن يقنعها بالعدول عن قرارها
: بداية الصالون وأطرقت لألرض" كانات ترياد أن تصارخ   

" لكنها صّرت على أسناهنا وفتوت عينيها وأيا !"أرجوك ال تراين
 .يكن الذي تنتظره فقد جاءت إليه
هي تركز عينيها علاى مازالج   تذكرت نادية تلك الليلة و

الباب احلديدي وخطرت هلا فكرة سخيفة أن مزالجا مفتوحاا  
شيء زائد وال معىن له يقاف  ، لباب مغلق تشبه حياهتا بالضبط
وأن األشياء الزائدة اهلامشاية  و على قاعدة عريضة ومتينة وثابتة

فضاًل عن كوهنا مضوكة فإهنا جتعلك تشعر بثقل اجلويم الذي 
 .ويعطلها ويتالعب هباحييط هبا 

ما تعرفه   نفسها أكثر من ، كان حزينا وموجعا ما تذكرته
ما هترب منه ، كل كلمات العزاء والشفقة اليت مسعتها   حياهتا

وتقوله هلا ذاهتا مبنتهى الوضوح و  صرامة اريبة خلف نفساها  
ذلك الوجوم الذي امتقع به وجه ناصر حلظة التقت به ، املدافعة
وتلك الدهشة والنفور الذي ابتلعه وجثم به على مقعده  ،عينيها
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لقد عرفت أن الضيق كساه من ، ساكتًا لوقت كاد يبكيها أمامه
وأهنا مل تكن تلك اليت رمست نفسها له وال اليت رمسهاا  ، توقعاته

ومع ذلك فقد استغربت أنه جتاهل كل شيء   ، هو   خاطره
وقال "تو ما ناور   حلظة ومل يعلق على شيء بل استجمع يأسه

 ."!البيت
ومل تندهش أنه مل يطلاب  ، كانت ما تزال مرتدية عباءهتا

وبقي ساكتًا ينظر ، بل طلب منها اجللوس، منها أن تطرحها عنها
مل يكن ميلك قدرة للتعبري عما ، أمامه ويتظاهر باالنشغال هباتفه

وكان يقارن ما بني خيبته ومقدار ما ميكن أن ،   نفسه من خيبة
بالنهاية مل يكن مشتاقًا إىل احلب ألنه ال ، ستفيده   هذه احلالةي

يعرفه ومل يسبق له أن تطاول طموحه عان األشاياء الايت      
لقد قرر تلك اللوظة أهنا لن خترج قبل أن ميارس معها ، املتناول

اجلنس وكان هذا ما يسكته طويال ألنه ال يريد أن يكون واضوا 
 .أمامها هلذا احلد
ن خجل مرير يتلوى   روحها وهي جتلس قريباا  لقد كا

كم هاو  ، خجل تعرف أهنا مل ترتكبه بقدر ما كان قدرها، منه
وأن يكون هو ذاتاه ماا   ، صعب أن ختجل من شيء  مل ختتره
كم هو جّبار ذلك احلازن  ، يلومك عليه وجيرحك به اآلخرين

وأنات  ، الذي يتصدع   صدرك من قهر وجودي ُمختار لك
 .وسندان مطرقته اليت ال تتوقف وال ترحم ضمرُي زالته
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كانت تريد أن حتلف له بكل األميان وحىت الصباح وحاىت  
، تشبه تلك اليت حدثته عنها طيلة أشاهر  آخر يوم من حياهتا أهنا

، وأهنا لسبب ال تعرفه وال ميكنها تغيريه تلبس امرأة مل حتبها يومًا
حيباها ناصار   كانت تريد أن ترمتي حىت   حضن الشيطان أن 

 .ويراها أمجل
رقت له نفسها ونزلت ، قبض حزن حارق عضالت بطنها

من ضيم عصرته دمعة هائلة من عينها شعرت هبا علاى ظااهر   
كّفها وهي تتذكر كيف أنه طلب منها بعد دخوهلا عنده بدقائق 

واالق ، وكيف أنه مل جيردها من كل مالبسها، فقط أن ينام معها
وكياف  ، بسيط ينعكس من الردهةضوء الغرفة سوى من ضوء 

ومل يسبق لاه أن  ، كان فيما بعد ومرارا حيّول وجهه عن وجهها
حني امرهتا هذه الفكرة عن القبالت نشجت بصوت ، قّبلها أبدًا

مرتفع وانتوب كل شيء فيها حىت إهنا كانت تستعني بالنويب 
فيا كم كانات موجوعاة   ، على هذه الفكرة لتطفئها   نفسها

 .!والذكرى عونة القلبوناقصة ومط
، ال تتذكر نادية عن حياهتا تصرفًا جريئًا كما فعل هبا احلب

الرجل الوحيد الذي منوته ، أو ما ظنته حبًا ألنه كل ما حصل هلا
فلطاملا كانت حماطة بالرعاية املفرطة حّد التاهميش  ، حياهتا هلا

للدرجة اليت صارت هي مع الوقت حتمي هذا احليز الصغري ألهنا 
تتاذكر كياف   ، ارت مثمنة أنه موضعها وطريقها   احلياةص
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كانت تتابع مع أخواهتا   دائرة ُتمسك احداهن باألخرى وحييط 
هبن رجال العائلة حىت ابن أخيها الطفل ذو العاشرة كاان مان   
، العقد الرجايل الذي حيوطهن أثناء تأدية الطواف حول الكعباة 

غطية يديها واحلارص  لقد كانت سعيدة نوعا ما وهو يأمرها بت
وكم تغنات  ، على عباءهتا أال تدهسها األقدام   زحام الطواف
مع أن أحدا مل ، أمها وأثنت على ذلك املوقف البطويل كما تراه

يكن حيميهن من عدو بل كانوا يفعلون ذلك لئال خيتلطن ببقياة  
ومازالت تتذكر كياف أن هاذا   ، الطوافني من الذكور الغرباء

يوصلها إىل املعهد الذي كانت تادرس فياه    الصغري نفسه كان
، اجبديات احلاسب اآليل بعد أن تعطلت عن الزواج وقتا مثرقااً 
ظنا ، وكيف أنه كان يلقي عليها األوامر وبسعادة كانت تتلقاها

 .منها أن ذلك فقط طريقه ليكون رجال
و  البيت كانت تقدم الطعام اخوهتا وجتلب املاء وتغسل 

كان هذا بشكل كبري قد صار ما تعرفه عن ، زوجًاالثياب وتنتظر 
 .ومل يكن ليتعدى هذا أبدًا، شكل األخت   بيتهم

، كانت أدوار احلياة قد ترتبت وصارت ميثاقا مع التكارار 
وهي ذات األدوار اليت تسري على كل البيوت حول بيتهم إذ مل 
يكن والدها يثمن بشيء وال يطمئن له وفقًا ملاهيته وقيمته بال  
كان ومنذ عرفت احلياة ينتظر أن يصري موجودا عناد اجلاريان   

وال زالت ، كلهم ويصبح شائعًا ومقبوال مث يقبل به ويدخله لبيته



19 

تتذكر كيف أن الفضائيات كانت جزءا من هذا القبول الاذي  
حصل ألن أبو سعد وأبو صاحل املقابلني لبيتهما صاارا يقتنياان   

وكياف أن اهلااتف   ، حطبقا فضائيا   مكان بارز على السط
الثابت كان لسنوات طويلة موجودا عند رأس والدها وال خيرج 

وأن جارهتم أم سعد كانات ختتاار تصااميم    ، من ارفته أبدًا
مالبسها وأخواهتا مع بناهتا وترسلها   تصميم واحاد مجااعي   

لقد كانت عائلتها ُتدار بشكل تلقائي من قبل اجلمياع  ، للخيا 
بل إن حىت األدوية الايت  ، نزعاج أو ارابةومل يكن   ذلك أي ا

كانت تنجح مع احدى اجلارات فإن أمها تسارع بشرائه أو أخذ 
وكم أارقتهن فكرة أهنن مصاابات  ، املتبقي منه لنادية وأخواهتا

خبلل   افراز اهلرمونات بعد أن قامت حصة ابنة اجلريان بفوص 
واماتالء  ، عند الطبيب لتأخر دورهتا الشهرية وتساقط شاعرها 

وصاار دواؤه  ، وبسهولة صار ذلك ازلل مجاعيا، بشرهتا بالبثور
 .وصفة للجميع

وهي تلح ، عادت بذاكرهتا آلخر ليلة حتدثت فيها مع ناصر
عليه أن يتزوجها وأهنا منذ البداية مل تكن لتثق به وتستسلم له لو 

هترب منها مرة مبرض احدى بناته ومرة ، مل يكن وعدها بالزواج
مع أهنا عرفات  ، ومرات باالنشغال برزقه، حتت الديون بوقوعه

تباعا كل شيء عنه وبقيت ترضى بكل شيء حىت إهنا مارة و   
فورة يأسها قالت إهنا ترضى أن تعمل خادمة عنده وأهنا ترضى 
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لكان  ، مبساكنة زوجته واطفاله   ذات الشقة الضيقة الفقارية 
فناصار مل  ، اهنزامها ذلك وكل توسالهتا مل تكن لتجدي شايئاً 

 .حيبها ومل تكن لديه أية نية للخروج من هذه العالقة خبسائر
حىت تأكدت أناه  ، تذكرت كم اتصلت على هاتفه املغلق

وكم ذهبت النتظاره عند باب شقته لكنه مل يكان  ، اّير هاتفه
جعلها تدرك فقط املسافة ، وكأنه بالفعل كان ومها مجياًل، يظهر

 .بينها وبني احلياة من جديد
فوالاداها صاارا   ، مل يكن يعذهبا   تلك األيام ازاوف 

عجوزين بالكاد يتدبرا أمريهما واخوهتا بعيدون كما لو أهناا مل  
وقد وافقوا والديهم   عملها ألن أحدهم لايس  ، تعرفهم أبدًا

ومل ، مستعدا الستضافتها   بيته   حال حصل لوالديهم شايء 
زاما أن تعمل متاأخرة  يكونوا يساعدون والديهم باملال وكان ل

وكاان  ، لتعيل نفسها على األقل؛ و  سن يئسوا فيها أن تتزوج
الوقت واألفكار قد تغريت قليال لسنح هلا هذه الفرصة الضئيلة   

 .مواجهة احلياة
فقد كانت نادية حماطة ، كان ما يعذهبا هو الشعور بالذنب

 بسياج متني من التخطئة والشعور بالذنب حىت وهاي مااتزال  
لكنه شعور  الذي ارتكبته صغرية ال تعرف ما هو ازطأ بالضبط

عميق بكوهنا والنساء مسثوالت عن آثام البشرية ووقود للجويم 
وسبب   لعنة آدم وخروجه من اجلنة حىت أهنا اعتادت علاى  
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االستغفار طوال فترة صمتها أو كلما دمهتها فكارة جريئاة أو   
وكم قطعات علاى   ، اكلما مسعت عن قصة آمثة المرأة تعرفه

اخواهتا أو املتودثات   زفاف أو عشاء حاديثهن لتاذكرهن   
بكفارة اجمللس ولتتدارك سخريتها من وجاه وشافة احادى    

مل  بل إهنا كانت تصلي وتبتهل أن يغفر هلا اهلل أشاياء ، الفنانات
ويغفر هلا عملها   االستقبال وتعتقد أنه الباد أن  ، تفعلها قط

ال تسىن اهنا استغفرت مئات املرات عن و،   أسرع وقت تتركه
زميلتها   العمل ألهنا وصفت واعظًا كبريا ومشهورًا بأنه منافق 
، وظنت أن اهلل سيسخط عليها لو جلست جبانبها بقياة الياوم  

وأن اهلل زرع   ، وكانت تربر كل ما حصل هلا بأنه عقاب إهلي
، ت خطيئاة قلبه بغضها بعد أن كان حيبها   اهلاتف ألهنا ارتكب

لغضب  وتاليًا كانت تعزو كل مرض أو ام أو مشاكل   العمل
 .وأهنا لن تنجو من فعلتها أبدًا، السماء

تكّورت على بعضها مزحية عن نظرها سأم الباب املغلق   
، ااضابة خباوف  ، وضاربة   صخرة ذاهتا املتوجرة، وجهها

 .وشامتة   صمت، وحزينة بإشفاق
اهبة ما يعجزها من تعقيد سوى هذا ال متلك نادية طريقة جمل

الركبتني   أعلى البطن واليدين تطوقهماا  ، التكور على بعضها
لقد وصلت ، وتبقى هكذا حىت يدمهها النوم، والرأس إىل أسفل

أي  ملرحلة تعتقد فيها أن احلياة شيء ال خيصها وليس هلا فيهاا 
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وكم تعذبت مان  ، كانت تتآلف كثريا مع فكرة الشهادة، شيء
إن ، كرة أهنا امرأة وال تستطيع الذهاب لقتال الكفار   العاامل ف

تلك الفكرة من اجلاذبية والتعويض أهنا جعلتها تتخيل   بعاض  
وكانت تتخيل لليال كاملاة كياف   ، املرات أهنا حتولت لرجل
وكيف أهنا أصبوت بطلة وعلقوا صورهتا ، كانت تقاتل وت جرح

يء فيها منهزم ااائر  ش، كمناضلة ضد الكفر   كل الشوارع
وكثريا أساعدهتا وجعلتاها   ، القهر كان يزين هلا تلك ازياالت

  وقت الحق أصبوت تتصاحل مع فكارة  ، تتجاوز ليلة صعبة
شهيدة امرأة وكم متنت لو أن شيئًا سوريًا ينقلاها لتماوت     

 .اجلهاد
، لكنها الليلة حماطة مبوت حقيقي يسوره يأس ووحدة فظيعة

الوجوه   رأسها وجتعلها تقف بشكل جلي على وذاكرة حتشد 
  هلعها من املوت هبذه الطريقة   صمت وبطء ، تعلقها بالنجاة

إننا ال نشعر خبسارة احلياة إال أماام  ، وبعيدا عن كل شيء تعرفه
ومهما كانت حياتنا بائسة ومملة وعادية فاإن العاودة   ، املوت

 .للوياة هو كل ما سنختاره لو وسعنا االختيار
، لقد وقفت نادية بشكل ال تعيه بدقة على فداحة حياهتاا 

وشعرت أهنا تغيب   داخال  ، وتردد عمرها   خاطرها طوياًل
وأهنا لطاملا عاشت حماطة بالشاك  ، كهف سويق طوال حياهتا

ولطاملاا كانات أمنياهتاا    ، والتخوين وازوف منها ال عليهاا 
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كانت هي و، مقصوصة ومشوهة وسعادهتا مبتورة واري مكتملة
نفسها قد تعودت على هذا فصارت تصنع أحالماا وأمنياات   

ومتارس الوع  والتشنيع أحيانًا على من تتعداه ، مبقاس هذه التربية
 .من أخواهتا وبنات اجلريان

كانت تكره كال هاذا   ، لقد كرب اضب أبكم   داخلها
ألهنا تثمن أن هذا اعتراض علاى ارادة  ، لكنها ال تستطيع ادانته

وكل ، وطغيان على النصوص املقدسة واألولياء الصاحلني السماء
وكل ما يقولون بأنه حالل فهاو  ، ما هو حرام فهو حرام فعاًل

ومع الوقت حتاّول  ، حالل وحني يتداركون وحيرمونه فهو حرام
اضبها الثقيل داخلها إىل قوة متسلطة على من حوهلا   التدقيق 

بل إهنا كانت ، موالتمويص على صالهتم واستغفارهم ووضوئه
، تتهم احدى أخواهتا بالنفاق ألهنا ال تسبغ الوضوء على قدميها

الذي يزورهم من وقت لآلخر ليفكر  -وكانت تطالب أخوها 
  فتيات تعرضهن أمه للزواج و  كل مرة يكتشف أنه تعاارك  

أن ُيسكت املذياع أثناء تقدمي  -مع أخو هذه أو يكره أيب تلك 
قنوات االذاعية بسايارته ألناه تتخللاها      احدى ال األخبار
 .موسيقى

وحىت حني أصبوت نادية متلك هاتفا ذكيا وتفتاتح هلاا   
حسابًا   كل مواقع التواصل واالعالم اجلديد فقاد أزعجهاا   

وعلى الرام من كوهناا  ، وزلزل روحها احنالل العامل كما تراه
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كانت تقضي فيه كل ساعات فرااها إال أهنا كانت حتتسب على 
، وتستغفر عن كل ما هو خارج عن رؤيتاها للوجاود  ، اجلميع

إذ تشعر باستمرار أن العامل كبري وال ميكنها ، وتدافع عن الرموز
هلثالء الذي ُتكربهم كفيل  فهمه لكن متسكها بالوالء والتصديق

 .بإبقائها   دائرة األمان
كانت تفزعها بعض احلسابات أو األسئلة أو الكشف ملاا  

لكنها تعود فتكذب كل شيء وتصدق فكرهتا ، سخلف الكوالي
 .ورابتها   أن يكون لعجزها وخوفها قائد ومعلم، الوادعة

ولكنها تطل علاى  ، كان للغرفة نافذة بقضبان من احلديد
ولذلك فقد كانت النافذة   حد ذاهتاا  ، جدار مصمت ومتني

وقفت هبا وهي تنظر ، سخرية ال تقل اضواكًا عن مزالج الباب
وكيف ميكن ألحد أن يفتح نافذة على ، متغلغل إىل اجلدارحبزن 
وهل بىن اجلدار ، كيف فّكر صاحب هذه البناية الغريبة، !؟جدار

كان يبدو أن اجلدار يصفع قلبها وتارتج لاه   ، !؟أواًل أم النافذة
وتصلي من أجال معجازة أو   ، روحها فتتشبث بالقضبان أكثر

 .زلزال
الذي يرماي ثقلاه علاى    لقد كانت نادية من هذا النوع 

وُيسّبح ببهجة ألن صدفة ما توافق حدسه وخياله وما ، املعجزات
حني وجدت نفسها ال تستطيع عمل شيء وال اختااذ  ، يثمن به

جتاهال حياهتاا   ؛ قرار   حياهتا فقد تعاملت مع هذا بالتجاهل
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وجتاهال عيوهباا   ، وجتاهل أمنياهتا، وكأهنا حتدث لشخص آخر
، نوستها وكأهنا ستوّل نفسها فجأة يومًا ماوع، وجهلها ومسنتها

لقد وصلت هلذه املرحلة اليت يربد فيها صوت النفس ويتجماد  
حتت عصف مكّرس من الوصاية املنظمة املتواطئة من البيت وحىت 

لقاد صاارت   ، والقضاء والشارع ومثسسات السلطة اجلامعة
ئي هتاجم مع الوقت النساء الاليت خيرجن عن هذا الطابور النساا 

 .وتتمىن لو قتلتهن بيدها، ومتقتهن، ازاشع
وانقبض صدرها من رعب ، تضّور صوت   داخلها للنجاة

لكناها  ، بدأ جسدها خيترب سجنها بطريقتاه ، واجلوع والعطش
ورام هذا اهلول املتوحش للفكرة إال أهنا ارقت   فكرة واحدة 

 دون أن تقاوم ، هي أن تتجاهل هذا املصري كما جتاهلت حياهتا
ودون أن تفّكر   جمرد دق الباب أو احداث ضجة ، بأي شيء
اذ ُسرعان ما طّوقها خوف من أن يكتشف رجال  ، عند النافذة

 .اريب وجودها وحدها ويستغل ذلك لالعتداء عليها
إن احلياة ال تبدأ إال إذا خرجت من البيت وجاهبت الاريح  

 أما إذا قبعت داخله فاإن ذلاك يشابه    ، وُجرحت وَجرحت
 وهكذا كانت حياة نادية تاذكر طويال ألشاياء ال    ؛ كرالتذ

لقد كانت جمرد فكرة يتذكرها مرارًا بانفس  ، تستوق الذكرى
 وساقف مان   ، بيت من فوقه بيت، الطريقة معتوه   مصوة

 .فوقه سقف
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حمبوسة   حنجرهتا تعاجل الكلمات قبل أن تقوهلاا حاىت   
تتذكر هذا  وكم كانت تعجزها اللغة وتعيا عليها املعاين، تنساها

وهي حتاول كتابة رسالة أخرية لناصر هي اليت مل تقرأ   حياهتا 
ومل تعارض   حياهتا رأياًا ساوى   ، كتابًا سوى كتب املدرسة

ابتدأهتا ، تكتب رسالة حب، ومل تغادر   حياهتا مدينتها، رأيها
بنقطة ظلت تضغط على القلم   انتظار فكرة لكنها اكتشفت أن 

كُبرت ولطخت الصفوة فتخلت عان الفكارة   النقطة السوداء 
 .بأسرها

عادت فتقرفصت على السرير وتنامى ساخط عظايم     
لقد أرادت أن تصرخ لكنها خجلت من ، نفسها على كل شيء

فقد اعتادت أنه ال يكرب صوت امرأة   بيتاهم أو  ، ذلك كثريًا
بيوت اجلريان إال وتكون الكلمة احلاضرة هي فضايوة "امارأة   

كم خافت على احدى أخواهتا اليت كانت ، قليلة أدب" جمنونة أو
تبكي بصوت مرتفع وهي تشكو ألخوهتا زوجها الذي ضارهبا  

وحرمهاا مان   ، وأخرجها   الشارع   مدينة ال أحد هلا فيها
كانت الكلمة الوحيدة احلاضارة  ، أطفاهلا ألشهر حىت عادت له

 جتذرت كلمة فضيوة  ، "اخفضي صوتك فضوتينا من الناس"
حىت صار وجودها حبد ذاته يشعرها أنه ، كل اجلدران احمليطة هبا

وكم كانت ختجل من جسدها فلم يسابق هلاا أن   ، فضيوة ما
، تعرت حىت لوحدها فهي تصدق أن التعري جيلاب الشاياطني  
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وكانت حتف  وصية احدى الواعظات أن الواجب أن يتغطاى  
   وكانات ، حىت الزوجني أثناء عالقتهما ألن ذلك من السنة

االستومام تغتسل سريعا وهي حماطة باحتمال الفضيوة اليت قد 
 .تقع   أي وقت وكانت جتعل مالبسها قريبة منها   كل مرة

إهنا ال تصدق بعد أن احلب جردها مان ذلاك ازاوف    
احلب الذي شعرت به   قلبها كان يائسًا بقدر ماا  ، للوظات

لقاد  ، من القاش  وحريقًا مضرمة   حقل كان صادقا وعميقًا
كانت مستعدة ، كانت   سبيله مستعدة زيانة كل شيء تعرفه

ومل يكن جديدًا عليها ، لكنه خذهلا بعنف، حملاربة العامل من أجله
فقد استماتت   استعادة ، كان جديدًا عليها أن تقاوم، أن تنهزم

ألنه كل ما تراه وكل ما تعرفه ، الرجل الوحيد الذي التفت إليها
لقد كان عقدهتا اليت تعقدها حوهلاا أكثار   ، تصل إليه وكل ما

 .لتواجه هشاشة حياهتا
كانت تشعر وهي تتورك   ارفتها أهنا جتر خلفهاا آالف  

، يرتدين ثوبًا واحدًا ويبكني ويقّطعن أيديهن، النساِء الساكتات
فهي ال ، ومل تكن لتقودهن إىل أي مكان بل كانت جتلس وتنتظر

وال تساوب  ، ق ال تناادي أحاداً  والطار ، تعرف أي طريق
 .يناسب فكرهتا عن الصرب والقناعة، وكان هذا يناسبها، القاعدين

، جّف جلدها من العطش وتشققت شفتاها   الليل األول
وخّيم عليها احلزن وشعرت برأسها يفرغ وتقرع فيه الوسااوس  
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حاولت أن جتد بني أاراضها ما يروي ظمأها لكان  ، واملخاوف
ا بقي من طاقتها   البكاء والدوران   أركاان  عبثًا أهدرت م

 .ومل ينفجر حتتها نبع وال انشق السقف عن ايمة، الغرفة
، أعياها التعب وخارت قواها وتلوى بطنها مان اجلاوع  
فغمرها خدر ثقيل واستسلمت للنوم أخريًا كان الليل قد انتصف 

فقد تشابه عنادها الليال   ، ومل تكن متلك ساعة لتعرف الوقت
و  جلة الرجاء نامت ، وازيال والواقع، والنور والظالم، نهاروال

 .كما لو أهنا مل تولد أبدًا
رأت أهنا تطيح من سفح جبل وال تصل إىل الاوادي وال  

تكسرت ، وكانت حتاول الطريان لكنها بال أجنوة، ترتطم بشيء
استجمعت قواهاا  ، أضلعها وانسوق رأسها من صخور اهلاوية

وانتبهت إىل الباب من ، عة تستعيذ من منامهالتتنفس وأفاقت فز
، طوقها جزع كامد وجعلها مستكينة كقربان على املذبح، جديد

، وحفرت رأساها   الوساادة  ، وبصمٍت مطبق بلعت اصتها
واّلقت جفنيها بنفاذ ، وصالبت فكّيها، وعقدت قبضتيها بشّدة

 .وأّنت كبومة حىت عاودها النوم، صرب
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 الف م الثاني

هذا ماا  ؛ دائمًا كان شيء يضيع حبسرة، شيء يضيعكان 
شايء ال تساتطيع   ، كان يتسلط على نادية   أوقات وحدهتا

مجعت له كل أدعياة الغام   ، تفسريه لكنها تتمرغ   حسرته
، واستوضرت من أجله قصة يونس   بطن احلاوت ، والكرب

خرس ليس له كلمات ، مسافة بعيدة بينها وبني العامل واآلخرين
الصور واملشاعر  جور جيثم   روحها فتتضبب منه، قاسيموال ت

تتوارك  ، تشعر أهنا تتورك ببطء شديد، واحلياة فال تكاد تراها
بني ارفتها والصالون واملطبخ طوال سنوات كانت هذه املسافة 

خترجت من قسم الدراسات االساالمية  ، املتاحة هلا من الوجود
لشيء حمدد بال   ومل تكن تطمح   دراستها، بتقدير منخفض

حفظت كل زاوياة  ، كانت تدرس كما يفعل اجلميع من حوهلا
نظفته يوميا بيسر وجبهد   األعياد حاني  ، ولون وزينة   البيت

وقفت   ، يتقاطر إخوهتا من كل املدن بأوالدهم لزيارة والديهم
كانت ُتعامال  ، كل األفراح واألحزان العائلية لتعمل وتضوك
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ضب وال حيزن وال يعترض وليس لدياه  كشيء ال يتغري وال يغ
وكانت ختدم اجلميع بايقني  ، من األساس شيء ليضيفه أو يقوله
جترحها بعض الكلمات وتثذيها زياادة  ، من هذا مصريه لألبد

مع الوقات مل  ، األعباء   املناسبات لكنها مل تكن تعترض أبدًا
عيد ال بل كانت زينتها   صبيوة ال، يكن ُينظر إليها كامرأة متامًا

مع أهنا كانات  ، تسلم من تعليقات أخواهتا واخوهتا وزوجاهتم
تشد حزام هذه أو تزين شعر هذه أو حتمم الصغار وتثين عليهم 

 .وتصورهم كثريا   هاتفها احملمول، وتسعد بأناقتهم
من وقت لآلخر كانت تزورها بنات اجلريان الاليت تزوجن 

  تلك البيوت الايت  الحقا ومل يعد هناك سواها مع كبار السن 
كأهناا   وبدت بعادهم ، تقلصت عن بنيها ساعني خلف رزقهم

وكام  ، جسد عجوز متجّعد وباهت ويثري   النفس الوحشاة 
صّلت ليكون نصيبها كوصة ابنة اجلريان وزميلة الدراسة الايت  

بعد سنة و  احدى اجازاتاه  ، تزوجها رجل يدرس   أمريكا
 ية وحكات بانباهار   زارت حصة أهلها وحني جلست مع ناد

 عن أمريكا وعن احلياة هناك وكان أول سثال ساألتها نادياة   
  ؟كيف تشعرين أمام النسااء املتعرياات  ؟، هل كشفِت وجهك

  ؟هال ينظار إلايهن   وجاودك     ؟هل ضاع زوجك منك
، طمأنتها حصة أن نقاهبا هو الشيء الذي لن تسمح بأن تغاريه 

النقاب ومان قبيلتاها   وأن كل جاراهتا ومعارفها هناك يرتدين 
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أو ، كانت حصة قد تغاريت كاثرياً  ، وكأهنا   بلدها، الكثري
كان شايء  ، وحدها أهنا بدت أمجل واكثر طالقة شعرت نادية

يفضل أن يعطي تصورات وصفات أفضل للذين يتزوجاون   فيها
 .أو يسافرون

و  الليل قبل أن تنام فكرت   كالمها كثريًا شعرت بغرية 
صة تكذب عليها وتكشف وجهها هناك لقاد  لو أن ح مغتاظة

فكرت أهنا من املثكد أهنا تكشف وجهها وأن حصة مل تكان  
وختيلت أهنا مكاهناا  ، حتاف  على صالهتا وال تتوقف عن الغيبة

بالفعل وطاف هبا خياهلا   كل األفاالم األمريكياة واحليااة    
كانت ختّف روحها وتنتشي ببهجة اامرة ، األمريكية اليت تعرفها

ومل ، ولطيفة جتمعها من كل خاطر ممكن وتأخذها لنفسها كّلها
يكن   خياهلا حجاب أبدًا وكانت تتوقف بني الفينة واألخرى 
لتربر لنفسها هذا اجلموح   أهنا تعرف نفسها وأهنا امرأة متدينة 

ختيلت نفسها تذهب إىل احلفالت وتتبضاع  ، ولن ُتغوى بسهولة
الت وتتودث مع الرجال حبرية وال تتوقف عن الرح   األسواق

حىت إهنا اريت امسها وهيأهتاا    ، وتثري اعجاهبم ومتسك أيديهم
لكنها وبعد أن حتط   ارفتها وتنتبه ، دون أن تشعر محأة التخّيل

وختتم هذا ، أخريًا حتسد حصة بشدة وتفكر أن زوجها سيطلقها
 الكفار الاذين أرضاهم  ، التأجج كله بأن هذه جنتهم   الدنيا

خضراء وشالالهتم متدفقة وحياهتم حرة وال خيافون من املعاصي 
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واسلت خاطرها صورهتم وهم يتعاذبون  ، هذه جنتهم   الدنيا
 .ويتقلبون فيه إىل األبد، باآلالف   اجلويم

ولوهلة خطر هلا أول موقف تسمع فيه صوت رجال ااري   
رفة كانت هي وأختها تنظفان ا، اخوهتا وكانت   املرحلة الثانوية

والدهّن وكان   ازارج يثدي صالة العشاء ورّن اهلاتف وبفرح 
كانتا ختتصمان على من ترد عليه أواًل وسيقنعن والدهن بعاد أن  
ينادين على أمهن بأهنا هي اليت ردت فقد رجوتا فورًا أهنا خالتهن 
أو احدى اجلارات كالعادة لكن وقع استقبال مكاملة كاان لاه   

يسبق أن ُسمح هلن مبسك اهلاتف سوى  سوره   نفوسهن اذ مل
وجيب أن يكون الكالم كله بصوت مرتفاع  ،   وجود والدهن

فاازت  ، ومن هتمس فإهنا تعرض نفسها للشك ووابل من الشتائم
أختها بالرهان بعد أن قبضت على السماعة أسرع وكانت تغالب 
يد نادية اليت تشّد منها السماعة وحتاول االنتباه للمتصل باذات  

لكّن لوهنا امتقع وامحّرت أذناها وأنزلت السماعة كامتاة  ، وقتال
 !واحد واحد: وهتتّز وتقفز   الغرفة وتقول، عليها بقبضتها

بعيننِي منفرجتني ويدين تضغطهما خبوف على فمها مهست 
 ؟واحد مني: نادية

عادت صاحلة تتأكد من كتمها للصوت وتكتم ضاوكة  
ري شكله الطان يقول هاذا  مد: عنيفة وانفعااًل هائجًا وتقول

 ؟بيت أبو أمحد
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محاسة مشوشة وحممومة  لكزهتا نادية على كتفها وامرهتما
وبدائية وكانت صاحلة ال تتوقف عن الضوك هبسترييا وخجٍل 

رجتها نادية أن تعطيها السماعة لتسمع صوته هاي  ، متضارب
بقول له انت الطان بس بااهلل علياك أعطايين    : قالت، أيضا

 .السماعة
ن صاحلة استجمعت محاستها واندفاعها واضعة السماعة لك

كلب ال تتصل على  يا حيوان يا انت علطان: على أذهنا وهتفت
مث تعتصر مالحمها اندهاشًا وضوكا وهاي  ، هذا الرقم مرة ثانية

 .تسمعه حياول اطالة الكالم معها
هذا مو بيت أبو أمحاد  : فتنتزع نادية السماعة منها وتندفع

 ؟انت مني
شعر املتصل هبذه اجللبة الغواائية وتفاعل فورا مع الشاتائم  
بطريقته فرد على نادية بكلمات اباحية ومّسى األشياء بأمسائهاا  
وبينما هي تسمع كانت تلطم وجهها بكّفها حّتى امحر وهاي  

وبكل ، محار يا كلب يا نعال يا قليل األدب يا اهلل يلعنك: تقول
 .!قوهتا هوت بالسماعة   مكاهنا

والتفتت لصاحلة اليت كانت اارقة   الضوك وازاوف  
وبدأن يلمن بعضهن على ، وتربق   عينها دمعة رقيقة والدهشة

وال ملاذا ، ما جرى وال ميلكن أدىن فكرة ملاذا هامجنه هبذا الشكل
وفكرن كيف لو كاان واحادا مان    ، شتمهن بتلك الكلمات
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كان أحد  وماذا لو ؟وكيف سيربرن ما حصل ؟معارف والدهن
تتذكر أهنان قضاني ليلتاهن       ؟اخوهتن خيتربهّن ويغّير صوته

االحتماالت وكلما نادى والدهن احداهن لتجلب له الشاي أو 
املاء أو تفتح الباب فقد كّن ميتقعن خوفًا ويتفامهن بعيوهنن ظناا  

لكن شيئًا من ذلك مل حيصل ومرت السنوات ، أنه افتضح أمرهن
جة البن عمتها الذي يضرهبا   الليال  الطوال لتكون صاحلة زو

  مواقعه للتواصل مع  ونادية متتلك هاتفًا ذكيًا تتعارك، والنهار
وحمذرة من خطر الشايعة   الرجال والنساء مدافعة مرة عن السنة
ومرة عن رفضها لقيادة املرأة ، وأهنم أخطر من اليهود والنصارى

، وصفهن بالعاهراتللسيارة ومرة للشماتة بالنساء املتورش هبّن و
لقد كانت نادية خملصة لقضاياها ومتفانية   الشتم والتخاوين  

كان األخيار واضوون وحماددون متاماا   ، والتكفري   سبيلها
بالنسبة هلا وكان ازري والشر له معيار واحد وسلوك واحد وهيئة 

 .واحدة آمنت هبا أكثر من أي شيء
ة فتوت وبصعوب، دعك جسدها تعب طقطقت له مفاصلها

عينيها كأمنا مّرت بكابوس فظيع وليلة من ليايل الشاتاء الايت   
فركت وجهها لتورك ، يدمهها فيها كثريًا احلزن واجلاثوم والسأم

وأهناا  ، الدم فيه والتفتت للباب لتتذكر ما جرى هلا بااألمس 
بصعوبة جلست على ساريرها  ، حمبوسة بالفعل وليس كابوسًا

ستعادت ما رأته   املناام  ا، وكان خيدش حلقها عطش رهيب
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وكم طاردهتا وحوش ترتدي وجوهًا تعرفها وسرعان ما تتوول 
وكم جرت منها   كال االجتاهاات دون   ، لثعبان أو عقرب

جدوى فقط كانت ترى أهنا تصبح فجأة بال قدمني أو أهنا ترتد 
من جدار طويل أو تسقط   حفرة وتصل إليها تلك العقاارب  

ت أنه ينبغي أن تكتب منامهاا ألحاد   وفكر، وتلسعها وتدميها
فقد قضت وقتًا طوياًل من ، املفسرين الذين متأل أرقامهم هاتفها

عمرها تكره احدى أخواهتا ألن املفسر قال هلا عن منام رأهتا فيه 
أهنا عدو وأصابتها بعني شيطانية ومنذ ذلك اليوم وهي تفسر كل 

خطواهتاا   أحالمها وتكتبها باستمرار ألكثر من مفسر وتقاّيم 
وكم كانت تسعد حني يفسرون هلا ، وحياهتا على ما يفسرونه هلا

منامًا بأهنا ستتزوج قريبا وقد كان ذلك يتكرر دون أن تتزوج أو 
وهجست البد أهناا  ، تتوقف مناماهتا أو أرقام املفسرين هباتفها

حماطة باألعداء فالثعابني والعقارب أعداء يتربصون هبا ولوهلاة  
لكنها عادت فتاذكرت خبيباة   ، وكل أهلها كرهت كل الناس

وأهنا وحيدة معزولاة  ، كبرية كيف أن هاتفها قد انتهت بطاريته
 .وبعيدة وميكن أن متوت جوعا وعطشًا وهي تفكر   تفسري منام
هرعت قائمة كما لو أهنا ملسوعة بالفعل واجتهت بكال  
، قوهتا للباب لكنها خارت قبله وخافت على عظامها أن تتكسر
، وعادت للنافذة فوقف اجلدار   وجهها كأمنا ًضارب للتاو  

متّلكها ، وحبثت   الغرفة عن طعام أو شيء تشربه دون جدوى
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اليأس وجلست   منتصف الغرفة هبدوء وراحت تأكل أظافرها 
وتتمىن أن حيدث شيء إما تعود ، وهي تدفن رأسها بني ركبتيها

ويأخاذها  ، هباا  أو تفتقدها أمها فتتصل، احدى جاراهتا صدفة
أو حىت ناصار  ، ازوف أن تقطع مسافة طويلة لالطمئنان عليها

 .جييء به القدر لينقذها دون أن خيطط هلذا
ذهلت للوظة مان  ، مدت ساقيها وتأملت أصابع رجليها

وختيلت أن املوت يزحف بابطء  ، شعر ساقيها مع أهنا تراه دائمًا
مث يزحف شايئًا  ختيلته ذو لون أسود يلتهم اصبع قدمها الكربى 

هالتها الفكرة فقبضات سااقيها ساريعا    ، فشيئًا إىل ركبتيها
 .وتكورت على نفسها من جديد وارقت   بكاء ُمر

ابتعلت دموعها وخماطها من العطش وتعّسرت نفسها مان  
وسرى   أسفل بطنها وجع خادر فشاعرت باامتالء   ، ملوحته
، فياه وقفت باحثة عن اناء أو شيء يصالح لتتباول   ، مثانتها

وأخرجت األدراج بتوتر وعجلة نثرت ما فيها وعيناها مشوشتان 
امرت ، وجدت علبة حلوى بالستيكية فاراة، بالدموع وااعياء

مث اطتاها  ، نفسها بثوهبا ووضعت العلبة حتتها وتبولات فيهاا  
حىت ال تفاوح  ، بكتاب كانت قد محلته معها من بقايا دراستها

، نقاذها وال تشاعر بااحلرج  فيتأذى من يدخل عليها ا، رائوته
لكنها مّشتها حىت اعتادت عليهاا  ، وفكرت كم هو مننت الرائوة
 .وصارت جزءًا من هواء الغرفة
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وعادت هبا ، وفكرت ما الذي يذكرها به البول هبذه الطريقة
الذاكرة للخامسة من عمرها حني كانت تلعب مع بنات اجلريان 

ذي تشع فيه مشس فتودين بعضهن من تبول أطول على التراب ال
ولكنها مل تكد تعرف من فااز    ، الظهرية فيلمع كأنه زجاج

ذلك السباق حىت سوبتها أمها وجارهتم وعاقبوهن عقابًا قاسيًا 
فّسر هذا على أنه بداية و ألن جارهم الذي رآهن صرخ   النساء

للعهر وكم مسعت هذه الكلمات من أمها وجارهتم وهن يتعاقنب 
وكم سألت فاطمة ، سهن   قبو حتت الدرجعلى ظرهبن ومث حب

وحصة ما معىن كل هذا الضرب وما تعنيه هذه الكلمات وهال  
تتذكر نادية أهنا بعد ، اضب اهلل منهن فعاًل وسيورقهن   النار؟

خروجها من ذلك القبو مل تتبول بسهولة ألشهر فقد صاارت  
 .ختاف منه وتبكي وتشعر أهنا مذنبة

وكم ، تتذكر شيئًا يسعدها فهي ال، ضوكت بقهر واضب
متنت أن حتمل رأسها وتقذف به   أحد اجلدران فيتناثر وينتهي 
كل ما تعرفه عن حياهتا وواقعها وتربيتها وسوء حظها وعجزها 

 .عن كل شيء
وتصاطدم  ، كانت تشعر أهنا متشي دائمًا   ذات االجتااه 

س تكرر هذا طوال سبعة وثالثني سنة واليأ، دائمًا بذات احلاجز
فتغزو رأسها الشعرات البيضاء اليت ختاف أمام املرآة ، يطون قلبها

كانت تتقبل كل شايء  ، من اقتالعها ألهنا ستتكاثر كما تعتقد
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تضغط على فكيهاا وتبتلاع اصاتها    ، حيدث هبدوء واستماتة
 .ويتقوس صدرها عن تنهيدة تزفرها ببطء وينتهي كل شيء

اجلسد هو  فهذا، وضغطت بيديها عليه، عصف جوع بطنها
وهو طريقتها الوحيدة   ، كل ما تعرفه وما متلكه وما تعّول عليه

تعلمت كيف تشبعه   الوقت الاذي  ، الوجود والشعور والفهم
كقاّط ألياف   ، وعاش شبعًا متخمًا، تعلمت فيه املشي والكالم

ونسي حاىت  ، نسي مع الوقت كيف ُيطارد احلشرات والفئران
ناكصة إىل الوراء وصاارت  ، حلمهوانغرست أظفاره   ، صوته

 .توجعه هو وال ميلك بعد طريقة اخراجها من اللوم
كان ااعياء جيعلها تشتبه ازيال بالواقع وترى نسااء باال   

رأت ، واضوة وبعيون معصوبة خيرجن عليها من اجلدران مالمح
أمها وأخواهتا وقريباهتا وزميالهتا   العمل والدراسة وجاراهتاا  

  تلاك   متييزه لكنه يشبه بعضه وبدأن يزامحنها وحشد آخر ال
الغرفة الضيقة وجيلس بعضهن على بعض وتتكسر ضلوعهن من 
الضيق فيقتتلن ويشوهن وجوه بعضهن من الضجر فتقف بعضهن 
على جثث من قتلنهّن وكان هذا يرعبها وتود لو مدت يادها  
 فمنعت هذا لكن يديها كانتا ملتصقتني هبا من دفع أجساد نساء

، تتنفس بصعوبة بالغاة ، يطوقنها من كل اجتاه فتختنق أخريات
ووجدت نفسها ختربش وجوههن هي األخرى وتادافع عان   
نفسها األخري بالصعود باجتاه حيز اهلواء على أرجال وبطاون   
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وأرداف ال تعرف من ختص فقد كان النويب واألنني والصراخ 
مشهد مقزز احملموم عاليًا وكانت األجساد تتداخل   بعضها   

 .وخميف   آن معًا
وأنه مل ، شعرت نادية بأن فرصتها   النجاة بدأت تتدهور

وانتبهت للفراغ حتت ، يبَق الكثري لتكون مدهوسة حتت األقدام
وعانت الكثري من الدفع ، وكم كانت سعادهتا حني حملته، السرير

والصراع حىت تقلبت داخلًة حتته ومطلقة أنفاساها   تساارع   
 .!لقد جنت ،وذهول

، صعقت نادية من هذه املسافة الواساعة حتات السارير   
وراحت تتقلب فيها جبذل وبراعة وللمرة األوىل   حياهتا تشعر 

، لقد صاح فيها صوت رعوي مل متيازه   البداياة  ، أهنا ذكية
، وهناك تنفست حبرارة وأطلقت التنهدات وخلعت كل مالبسها

لقد ، حرارة الغرفة ترتفعحيث شعرت أن اجلو بات خانقا وأن 
وجدت هلا مكانًا هناك حتت السرير حيث تقبع الرابات البشرية 

وازيانات والشهوات وازيااالت املاجناة والرجاال    ، األوىل
 .املنهزمني أخريًا

وكان دمها حامياًا حتمار مناه    ، لقد ُجنت من السعادة
 لقد كان، وتشرئب هلا رقبها فتمشقها   امتالء وثقة، أوداجها

أوسع مكان حترزه وكانت مستعدة للماوت   سابيل هاذه    
إناك ال  ، ويأس معًا وتشبثت فيه بكل ما متلك من أمل، احليازة
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حني جيد منفاذًا   تعرف ما الذي ميكن أن يفعله انسان مسجون
لن يكون ، صراعًا للبقاء، سيكون قتااًل على النجاة، وتقاتله عليه

ستموت ، للتفكري والتعقل هناك جمال لإلنسانية وال لألخالق وال
 .أو ُتميت قبل أن تلوم أو تندم

لقد قضت حياهتا وهي حتاول تربير وجودها كمن يدفع عنه 
شيء ترىب   أعماقها أهنا ناقصة ، ذنبا أو يعتذر عن خطأ ال يغتفر

، أهنا بكل الطرق الكربيت الذي جياور البنزين،   العقل والدين
وهلاذا  ، واجلرمية اليت تنتظر أن تقاع ، والعار احملتمل   أية حلظة

تعودت بشكل ال تعيه مع الزمن على ابراز ضمريها كلما عنت 
وتستغفر بصوت مرتفع   ، كانت تصلي   الصالون، هلا فرصة

وجتعل األدعية واالبتهاالت شاعارًا هلاا     ، اجتماعات العائلة
 كاان فيهاا  ، وتصوم االثنني وازميس، برامج احملادثات هباتفها

يريد أن يدفع عنها هذه الريباة  ، صوت يريد أن يتوسل ليغفر له
يطمئن هبا هذا الاوحش الاذي يطاردهاا بااجلويم     ، املواربة

 .حىت صارت هي نفسها يديه ورجليه، والنقصان
وهناك حتت السرير تذكرت كيف أهنا هلثت وراء احلاّب  

وانداح قلبها على الطرقات   ليايل الوحدة ، حىت دميت قدماها
وكيف دفعت بكل أحالمهاا  ، والذكريات والشوق واالنتظار

، وأهنا ختيلت لقاءها بناصر آالف املرات، وثقتها وحياهتا   سبيله
، ختيلته يبوث عنها أيضاا ، وكانت كل مرة تلتقيه بشكل مغاير
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وختيلته استمات   تقبيلها ، وختيلته فقد رقمها ومل يكن متعمدًا
بق مسلسل تركي مل تضع نفسها مل ي، وضمها حني التقيا صدفة

، فقد أدمنت الدراما التركية وحفظت كل أمساء املماثلني ، فيه
وكم وضعت نفسها مكان كل العشاق ، وعرفت كل أخبارهم

 .مل يكن نصيبها يكفي هلذا، لكنها مل تكن منهم،   العامل
ووجدت نفسها تنتقم من هذا الطرد اجلائر واملستمر هلا من 

وكم راقها ، هلا حسابا اباحيا تعرض نفسها فيهفاصطنعت ، احلياة
واعجبت هبا ، ااواء الرجال وكم كرهت نفسها وامشأزت منها

 .  ذات الوقت
تتذكر كيف أهنا كانت ختتار كبار السن واألجانب مان  

وكيف مترات   ازوف ، مصر واليمن ألهنم أكثر من يقبل هبا
تأثر حني هتاان أو  فلم تعد ت، واملرارات واجملازفة والغي وازجل
 .بل صارت تشاركه   ذلك، خيربها أحد بعيوهبا أو يسخر منها
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 الف م الثالث

والضوية هي اليت صانعت  ، إن املظلوم جزء من إرث الظامل
أنااس  ؛ والكثرة الضعيفة اليت يتسلق عليها البطل، اجملرم   النهاية

احلقيقي يسامع  وحده اانسان ، ويتنفسون، وحيلمون، حيبون مثله
ويقارؤون  ، صراخهم املكتوم حتت جهورية خطاب َمن سوقوهم

وإن ، حكاياهتم خلف أسطر وشعارات القتلة واجملارمني والظلماة  
، الذين يكتبون التاريخ ويكررون الكذبات لتصري مع الوقت حقائق

 .قد صنعوا هبثالء قممهم اليت صعدوا عليها ونعقوا بأول فضيلة
يه نساؤه خلف القيود والضعف والقهر وإن جمتمعًا تتعفن ف

ولان يعرفاوا   ، لن يكون رجاله سوى رجيع اجلنس البشاري 
وسيكون طبيعيا أن يتمراوا لقارون    ، الشجاعة وال الرجولة
دون أن خيطر هلم الرفض أو تعز عليهم ، وعثاء االستبداد والقمع

 .نفوسهم أو يرفعوا رقاهبم لريوا السماء
حتات   مكاان ال تصاله    ، توكم شعرت نادية أهنا حت

وُتبتار فياه   ، وتتقرح فيه اجلروح، فيتفاقم فيه العفن، الشمس
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وخيبو فيه الغضب وكل ، وتتشوه فيه القلوب والوجوه، األطراف
وخيضعون حىت يصاري  ، صوت ويطرق اجلميع للصوت األعلى
، ويعرفون ذواهتم من خالهلا، ازضوع منقبة يفاخرون بعضهم هبا

 .ون أنفسهم بدوهناوال يكادون يعرف
وكانت تتقوى عليهاا  ، لطاملا شعرت هبذه ازفة   نفسها

باحلف  والتصديق الذي ال خيالطه شك ملا يقوله الكبار أولئاك  
وأولئاك الاذين يصاافووهنم      ، الذين حيملون خريطة اجلنة
 .النياشني والقصور واالستبداد

وكثريا ما وجدت نفسها تغتبط وتفخار بنفساها وهاي    
فتناديهم ، هم   مواقع التواصل اليت يطرحون فيها أفكارهمتكاتب

وكان ذلك جيعلها تشعر بوجودهاا  ، بسيدي وشيخي وأستاذي
كانت دائما تشعر أن اآلخرين أفضال مناها كال    ، بشكل ما

وأما الذين يعظوهنا فقد كانت مستعدة ، اآلخرين الذين عرفتهم
كرهتاا  جاهل ومعقد يصانع ف  خجل متواضع، زدمتهم جببهتها

 .عنهم
ويشتاق حىت جملرد املشي ، إن من يعيش حياته يعوزه النهار

أو مساع ورؤية احلياة اليت يضوك فيها الناس ،   الشارع منفردًا
من قلوهبم ويتواصلون ويتعاونون ويعملون معًا بدون شكوك أو 

لن يكون انساانا  ، جواسيس أو شياطني تكون ثالثهم ورابعهم
وحاني  ، ولن خيترب مسثوليته وأخالقه، يوما ولن يعيش كانسان
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تسنح له فرصة واحدة للنفاذ من هذا الكبت القسري فسايكون  
 .أرعنًا ومهجيًا وخطريًا ومبالغًا ومأخوذًا للوظة بالتأكيد

، كان فقدان جسدها للسوائل واعياؤها جيعالهنا تفقد عقلها
، ودارت   الغرفاة كاجملنوناة  ، وشعرت باحلمى تفتت عزمها

ت وصلت حىت إهنا كانت تداخل الكلمات   بعضها مان  ابتهل
دّقت برأسها   اجلدران كما لو كانت ، فر  احلسرة واجلفاف

كان رأسها بتركيبتاه  ، تعتقد فعاًل أهنا ستنجلي عن حديقة اناء
نادياة  ، املادية أقوى عندها من كل فكرة داخله   ذلك الوقت

فها رأسها اآلن بشيء اليت فّكر عنها اجلميع طوال حياهتا مل يسع
أنت وبكت وساامها  ، اري أن تدفع به كقّدوم مثلوم حىت يدمى
 .احلزن واليأس ورعب املوت شديد العذاب

، واابت عن الوعي قلايالً ، هوت جبسدها   ركن الغرفة
 وأهنا تسامع أصاواتًا   ، وختيلت أهنا تعرب نفقًا طوياًل ال هناية له

 ب وأن تكاون مثمناة   تطلب منها أن تصرب وحتتس،   ازارج
 وطالبتها أصوات أخرى باحلياء وأن ختفض صاوهتا  ، فال جتزع

 وحكم عليها صاوت أقاوى   ، ألن املرأة ال يليق هبا أن تصرخ
 ، أهنا تعترض على إرادة اهلل وتراب   قلاب ميازان الكاون   
 وتكرر صوت واحد طوياًل أن ذلك كفاارة لاذنوهبا الايت ال    

 فمها وتتماتم بكلماات   فغفت وهي تلثم ، حصر هلا وال عدد
 .اري مفهومة
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، شعرت أهنا حمتاجة للشمس وأن الوقت البد أن يكون هنارًا
، ألن النافذة تدخل ضوءًا كامدًا وكئيبًا لكنه ضاوء   النهاياة  

ورفرت   روحها صورة ، حيجبه اجلدار لكنه ال ينتصر عليه كّله
كأمنا  شعرت أن جسدها لطاملا كان رقيقًا خائرًا منهزمًا، النهار

وتذكرت كيف أن ، ُسوب بعيدًا عن الشمس بالقوة وإىل األبد
الطبيبة   كل مرة جتري فيها فوصًا ختربها بالنقص الفظيع لديها 

وختيلت من عطشها للدفء بعد فورة احلماى  ،   فيتامني دال
مطعوناة  ، واخنفاض حرارة جسدها بسرعة وارجتاف أحشائها

، اء وتقلباها   يادها  أهنا تقطف الشمس مان السام  ، بالربد
وأامضت عينيها من مجال ازيال الذي منوها بعض التوسان  
وتذكرت كم مرة كانت تعيد أانية جلسي جي الايت االبات   

وكم راعت قلبها صاورة  ، نفسها كثريًا أال تسمعها مرة أخرى
احلديد والرصاص املصبوب   أذهنا وهي تسمعها فتغلقها جافلة 

كثري من مقااطع الفياديو باأن    كانت تعلق على ال، وتستغفر
وتضاطرم  ، وكانت تلعنهم أحياناا ، تنصوهم بإزالة املوسيقى

الكراهية واملقت   نفسها حني يتودث أحد عن الواع  الذي 
فتصفه بأقذر األوصاف وأهنا لتتخيل أن الشياطني ، أباح املوسيقى

بقرون محراء وأسنان حادة قافزة من أفواههم حييطاون بالعاامل   
فه من كل اجتاه لو استهان النااس ومسعاوا كلاهم    الذي تعر
وكم كانت تسر حني جتد كلمة اانية فالن بادون  ، املوسيقى
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لكنها ال تنسى كم أعجبت بتلك املغنية وكم تأملت ، موسيقى
كانت تشعر أهنا    نشاطها وتقليعاهتا وجسدها ورقصها وثقتها
رهتا   وكم أهب، الشخص احلي الوحيد   العامل   تلك اللوظة

تلك األانية بالذات "قطعة الدومينو" وهي تقول "اجعل عااملي  
صاخبًا حتت الشمس"   تلك اللوظة بالذات تشعر أمامها أهناا  

ااارق     ، ليل صوراوي هبيم ال ضوء فيه وال بشر، كلها ليل
 .موحش ومتسع ومتوالد وال ينتهي، ازجل والشفقة

االختناق ألفكار أقسى وجرها ، تساءلت جبرأة عن مصريها
لكنها مل تكان  ، أال تنتظر املوت وأن تضع حدا لعذاهبا وتنتور

لقد تعودت أن يأيت كل شيء بنفسه إليهاا مث  ، تقوى على ذلك
وأن ترضى به   ، جترعه أو تتقبله أو تربره بعد أن يكون واقعها

بأن يكاون  ، عاشت على الدوام بيقني من يأيت انقاذها، األخري
راعتها تلك األفكار وأقامتاها وأجلساتها   ، أحدًا سواهادائمًا 

رأت أنه من األسلم أن تتبع الطريقة ، خممورة باحلمى من جديد
جتاهل املشاكل والتظاهر أن كل ، الوحيدة اليت عرفتها   بيتهم

، حىت تصبح املشكلة جزءا من روحهاا وحقيقتاها  ، شيء خبري
رت كياف أهناا   تذك، وتصري هي الوضع الطبيعي، تتآلف معها

هرعت وهي طفلة من صراخ أحاد أخوهتاا الاذي تعارض     
وكياف أهناا مل   ، الاتصاب قاس من أبناء اجلريان وأحد إخوته

عندما ، تفهم هذا الذي حصل سوى بالصدفة وبعد عشرين سنة
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وأن من اعتدى ، كانت أمها تعاتب أحد أبنائها وتصفه باملخنث
حا  أبوها تذكرت كيف أ، على أخوه سيعتدي على كل شيء

وإخوهتا به وجروه إىل ارفة كأنه هو اجملرم ال الضوية وكياف  
، وتتوىل أمها اطعامه وحتميماه ، مكث أيامًا ال يتودث مع أحد

وأن تلك الطريقة وحدها كانت املشروعة   التعامل مع ما خيرق 
وأن حف  مسعة العائلة وثقاة  ، جدار الصمت من العيب واحلرام

بل إهنا أحيانًا تقدم هذه ، م وأوىل من اجلميعاجملتمع والوالء له أه
 .االرواح كقرابني للرضا واالنتماء إذا لزم األمر

وتعجبت كيف أن أمها اليت كانت طوال عمرها أقوى من 
أبيها الذي عضه املرض فاستكان واخناذل   ركان البيات    

وهاو يعايش   ، متفاقمًا يزيد وزنه كل سنة، كدجاجة مسلوخة
كيف أن هذه القاوة مل  ،  تديرها أمها من بعيدلرياقب احلياة اليت

وأهنا جمرد وهم كابره جانب  ، تكن جمدية لتتخذ أي ثقل لبناهتا
حىت هي تذكر كم بقيت ليال ، أبيها وتعود اخوهتا على بر أمهم

ألهنا تشاهد املسلسالت ، بال نوم ألن أمها دعت عليها بالسرطان
انت هذه الفظاائع  وك، وتترك الطعام حيترق واملالبس بال اسيل
مل تكن عالقاهتم قائماة  ، الوحيدة اليت ميكن أن ترتكبها آنذاك

على وعي كل واحد مبكانته بل كانت منقادة طائعاة لفكارة   
ومل يكن أحد مناهم  ، وجويم عصيان الوالدين األسرة النمطية

كان اجملتمع كله يعايش  ، ليجرؤ أن يقدح فيها أو يعترض عليها
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بل تزوج كال أخوهتاا نسااء    ، راتمعهم ويتخذ عنهم القرا
وهكاذا  ، ومسوا أول أبنائهم مجيعا بامسها وأبيهم، اختارهتم أمها

، ما يعتقده اجلميع وما يريده اجلمياع ، كانت تدار حياهتا معهم
 .وما يعجب ويرضي ضمري اجلميع

، إهنا ال تستطيع مواجهة أي أمر أو االجابة عن أي ساثال 
، يوصلها أحد أخوهتا أو أبوهاا فوىت عند الطبيب كان البد أن 

وهاي  ، وكان يسمع املشكلة منها مث ينقلها نيابة عنها للطبيب
جتلس وتريد أن تضيف أو تعقب على تفصيل أو فهم خااط   

وكان البد أن يهلكها املرض ويصبح   ، لكنها ال تستطيع ذلك
، مراحله األخرية ليشعر أهلها أنه ينبغي عليهم زياارة الطبياب  

  الساوق و  املدرساة و     دائمًا مبن يراقباها  كانت حماطة
حىت إهنا شعرت هبذه املراقبة   هاذه اللوظاة الايت    ، املسجد

شعرت أهنم ال ميانعون موهتا لكنهم خيافون ، تصارع فيها للبقاء
كان هذا يوجعها   ، من أن ترفع صوهتا أو جتن أو تغادر الغرفة

املوت قضاء ، األيام نفسها وهي تتفهمه بكل هذا احلياد   هذه
ونادية كانت تعتقد أن ما تفعلاه  ، وقرار وقدر لكن احلياة إرادة

وكان بالنسبة هلاا ميازان   ، بالضرورة قضاء وقدر طوال حياهتا
 .وكلما كانت طيبة ومطيعة، حسنات يزيد كلما سكتت أكثر

شعرت أهنا ابتلعات  ، حتشرج صوهتا وهي تئن من العطش
راحات تتماتم   ، حلقها فغّصت هباا اجلدران والغرفة كلها   
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كانات  ، ويتردد   أذهنا هذا االشفاق امُلبهم   الاللغة، بتقطع
خياالت تواصل ذلك دون يأس أماًل   أن تقول ما تفكر به من 

لكناها  ، وأن هتتدي لكلمة تعّبر وتسامع وترحيهاا  ، واضب
اكتشفت مع مرور الساعات أن صوهتا اختفى متامًا حىت ذلاك  

صلبًا حتسست حلقها ووجدته ، تعد قادرة على احداثهاألنني مل 
وأخاذ  ولعقت شفتيها لترطبهما فآملها كم تشاققت  ، كوجر

أين اختبأ حتسست كل مكان   جسدها حبثا عن ، منهما الظمأ
مسعت تلاوي  ، كانت تشعر أنه نزل إىل بطنها، صوهتا لتشوذه

 أمعائها وخلجات أحشائها فتيقنات أن صاوهتا تراجاع إىل    
 ، وأهنا صاارت تابوتااً  ، لقد كان كأنه مات ودفن هناك، هناك

فانبجست ، وأّن الظالم حّل   هذه اللوظة ليعزيها هي بالذات
 واتكأت على اجلدار متاتص روحهاا   ، عينها عن دمعة ساخنة

 وتغياب   ناوم   ، الليل رويدا رويدا وترخي له عيوهنا وأملها
 .ثقيل

ا هشة مصنوعة رأت أهنا متسك بقضبان النافذة فتكتشف أهن
كّسرهتا بعقب كفها ذهابًا وجيئة وهي تضوك على ، من الفلني
متسكت بيدها ورفعت جسدها حىت صارت كلها على ، نفسها

قاعدة النافذة وتأملت حتتها فوجدت كالبًا يتقااطر لعاهباا وال   
خافت وتراجعت لكن الكالب فجأة حتولت ، تتوقف عن النباح

بعضها فكان هلا ضاغيب   ودهست على، ألرانب حّطت بينها
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وراحت تركض وال تنظر خلفهاا   اجتااه   ، مستكني وكئيب
وخرجت منه للشارع وبدأت   ، الباب الذي   هناية املبىن ميينًا

وأن العاامل كلاه   ، الركض كانت تشعر أهنا أسرع من نفسها
كبري له  وأن مثة شيء اريب ال شكل له لكنه، يراقبها ويطاردها

هلثت من ازاوف   رض وهو جيري خلفهاصوت مرعب يهّز األ
كانت فكرهتا الوحيدة هي اهلرب وبأسرع وقت ممكن ، والتعب

واتكأت على جدار لترتااح  ، إىل أي مكان تسوقها إليها قدماها
فتهّدم وكاد أن يسقط عليها فهرعت للشاارع مان جدياد    

رأت رجااًل كثريين ونسااء ال تعارفهم   ، وركضت دون هدى
الكالليب واألسلوة والكتب واملشاعل اليت يطاردوهنا بالعصي و

يطاردوهنا   الشوارع و  األساواق  ، تلتهب   رأسها النريان
كّلماا  ، ومل جتد مكانًا ترتاح فيه، و  املستشفيات و  املساجد

توقفت لتلتقط أنفاسها وتعرف ما الذي جيري وإىل أين ميكن أن 
املناددة هباا   ورأسها من األصاوات   تتجه كانت تضج نفسها

وال تتوقف عن اهلرب ، فيشرد هبا ازوف كيفما اتفق، وبفعلتها
شاعرت أن  ، فتقوم كلما سقطت وتزحف حني ختور قادماها 
فسقطت على ، جسما صلبًا وحادًا هوى على رأسها من ازلف

فانتبهت باكية مان  ، األرض وهي تشعر أن رأسها ُيشّق لنصفني
ثخرة رأسها وكاان  والرشح يغطي وجهها وحتسست م، نومها

 .الصداع يرتج   عروق رقبتها بأمل رهيب
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تذكرت كيف حتول التجاهل   بيتهم إىل صامت ممال   
كان كل واحد يبدو أنه حيتف  هبموماه ومشااكله   ، واريب

وصااروا ماع   ، ويبتسم أمام البقية ليبعدهم عنه بقدر اامكان
الوقت ايب بعضهم وسرًا اامضاًا ال أحاد يعرفاه فتصابح     

ات هي الطريقة الوحيدة لفهم أي اختالل أو تغري مفاج  التكهن
تتذكر كم بَنت   خياهلا من تصورات عن أخوهاا  ،   أحدهم

الذي عاد من احدى املدن حيث يعمل ومكث عنادهم ثالثاة   
فكرت أناه  ، وال يتودث مع أحد، أسابيع يزور املسجد كثريا

ومسعات  ، وفكرت أنه ارتكاب جرمياة  ، مصاب مبرض خطري
، ت من أمها أن ابنها مسوور أو أصابته عاني شايطانية  تصورا

ورأت أحدى جاراهتم أنه رمبا أدمن املخدرات ألن وزنه تراجع 
وكان اجلميع يبين تكهناته دون أن يستطيع هو أن ، بشكل خميف

بعاد فتارة اساتعاد توازناه     ، يتودث معهم أو يتودثوا معه
مان  وساافر  ، وبدأ يتودث مع والديه عن الزواج، وضوكته
تذكر كيف أهنا دخلت عليه ارفته ثالث مرات وهاو  ، جديد

ماا  ؟، هل تريد مااء : يبكي دون أن تستطيع أن تقول أكثر من
لقاد  ، أعطين مالبسك املتسخة ؟الذي تريده على العشاء اليوم

مسافة مرهقة بيناها  ، كان هناك مسافة بعيدة بينها وبني الذكور
االنفعالية بدت مضوكة حىت تعابري املالمح ، وبني الكالم نفسه

وخمجلة هلا حىت جتّمد وجهها على انعقاد واضح بني احلااجبني  



72 

وبروز مزموم للفم بإطباق متكلف على أسنان حادة وبارزة وبدا 
بدت مع الوقات وكأهناا   ، أن هذا القالب اري قابل للتأثر بعد

حتولت لعالمة تعجب عمالقة ميكن وضعها   هناية كل مصيبة 
 .ببساطة

حني ولدت تتذكر أن أمها أخربهتا بأهنا ظلت صامتة وحىت 
حىت ضربت املمرضة بضع ضربات على ظهرها فانفلق حلقهاا  

ختيلت مع الوقت أن احلياة صارت يد تلك املمرضة وأهنا ، بالبكاء
 .هي نفس ذلك البكاء بال زيادة

كان رأسها ، استعانت بيديها ضااطة على األرض لتجلس
، أنفاسها بأنف مسدود وحلاق ملتاهب  فاراًا ُيسمع فيه جلبة 

وتأملت   يديها اليت كانت تغطيهما احلروق والنادوب مان   
مل ، وفكرت أهنا مل تكن حتب نفسها قط، سكاكني ونار الطبخ

وتشعر أهنا ، تشعر بالشفقة عليها بل كانت تكرهها جبزع منفر 
كان حبها دائمًا موجاه إىل  ، شخص بعيد ومغاير وجامث لرياقبها

ة اليت تتخيلها عن نفسها واليت تشعر أهنا قد تأيت   ياوم  الصور
، من األيام لذلك مل تتصاحل يوما مع هذه اليت لديها ومل تنتبه هلا
كان خجلها من جسدها يتضاعف منذ الطفولة وكلما وارتاه  

، وعاريًا حىت إهنا نسيت كيف يبدو متامًا، أكثر شعرت باالرتياح
ومرت جبانب املرآة وهي ترتدي بل كان يفاجئها إذا ما صدف 

لقد كان بالنسبة هلا كائنا فاضوًا وإباحيًا وقد ، مالبسها صباحًا
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كانت تشاهق  ، يفلت منها   تلك احلالة ويتمشى   الشوارع
شهقة مسموعة وخاطفة كلما انتبهت فجأة أنه انكشف أثنااء  

 .نومها أو افلتها
حني جلست ضغطت على ركبتاها فشاعرت باأمل      

كشفت عنها فاكتشفت أهنا متورمة تأخاذ ضاعف   ، اعضالهت
وأن اجلرح الذي أحدثته هبا قد التهب وازرق الدم من ، حجمها

وشعرت أناه يثملهاا   ، حوله مكونًا رضة تغطي نصف ركبتها
إن اجلراح اليت خنفيها   ، ضعف ما كانت تشعر به وهي ال تراه

، رتنيتلك اليت تظهر للسطح وهتزمنا ما  صدورنا أقل ضراوة من
ومرة   تعريضها لنا لشفقة اآلخرين ، مرة   عجزنا عن إخفائها

يصّلون ، إهنا طريقة اجلسد   تقدمينا للعامل كجرح، وامشئزازهم
 .أمامه أال حيدث هلم

كان ، لكن نادية مل تكن تشعر بالوقت، كانت ليلتها الثانية
جسدها هو ساعتها الوحيدة اليت تشعر هبا وتتواصل هباا ماع   

وكان جوعها وعطشها وإعياؤها هم الوقت التنازيل الذي ، ياةاحل
استجمعت قواها وقامت لكن رأسها دار ، يعد   خالياها اآلن

شعرت أن عظامها ،   كل اجتاه وهوى هبا   األرض مرة أخرى
وأهنا قزمة جدًا بال صوت وال ، ، انسوقت حتت أقدام اول كبري

الغرفة تكرب وجادراهنا  وأن ، شعرت أهنا أضعف من منلة، ُترى
، وأن األرض كلها مغلقة عليها مطبقة على أنفاسها، تزداد متانة
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، وزحفت على بطنها   كل اجتاه، سوبت أنفاسها مبشقة بالغة
، وكان ال شيء يتورك من مكانه مع أهنا زحفت لتثري مشااعره 
ختيلت أن املاء خيرج من أرضية الغرفة الصلبة ساوبت نفساها   

وصلت إىل العلبة اليت بالات  ، لكنه مل يكن شيء، باجتاهه الهثة
لكن ، فيها و  حلظة يأٍس مأساوية فتوتها وجرعته دفعة واحدة

رائوته كتمت أنفاسها فسعلت حبدة وآملها بطنها وتقّلبت معدهتا 
وضربت بوجهها   ،   جويم االمشئزاز فتقيأته   ذات اللوظة

ألول مرة أهنا متوت  وشعرت، األرض واهنالت   البكاء والسعال
 .وأهنا   اجلويم منذ وقت بعيد، بالفعل

، حتسست وجهها وهي متسح دموعها فوجدته متشققا جافًا
وخارت قواها عن آخرها أمام هاذا  ، ورأت يديها متتل  بالبقع

انقلبت على ظهرها حاىت ال  ، ازوف الذي يسري   أعماقها
وجدفت ، ترى شيئًا من جسدها بعد وحدقت   سقف الغرفة

وكانت تشعر اآلن أهنا ذنب من الذنوب ، مبصريها   كل اجتاه
وتذكرت أن ازوف مان  ، اليت ال تغتفر وال تقبل االستعطاف

الذنوب كان قد صار   حياهتا خوفا من الناس ومن الشاارع  
وأن هذا ازاوف  ، ومن العمل ومن الرجال ومن احلياة نفسها

من الندم والعار والعقاب منذ البداية كورز  الذي حافظت عليه
قد استوىل عليها اآلن فصارت تشعر أن ، والقتل وأصابع االهتام

أن تتوحاد معاه   ، افرانه الوحيد أن تذوق هذا العذاب كاماًل
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كان ااعياء قاد جّثاهاا علاى    ، فيصري خالصها وكفارهتا معا
و  نقطة من السقف انغلقت عيناها وراحت ، األرض بال حراك
  .شيئًا فشيئًا تغيب عن الوعي
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 الف م الرابع

ال يعرف ، ليخيف به الناس ويقمعهم؛ إن الذي يريب مسخًا
أن صريورة احلياة بالضرورة جتعله   يوم ما الفريساة املتبقياة   

وذلك حيدث حني تصري الشعوب نفساها  ، األخرية لسد جوعه
، وأساليبه، ومواعظه، وصوته، حف  مشية جالده، مسخًا ضخمًا

لكنه هذه املرة يثاور مادفوعا   ، وحججه، وكهنوته، ومكائده
 وهناا تكاون النهاياة    ؛ بالقهر والغضب ال طمعا   السيادة

 والدم الاذي يهارق   ، الكارثة البشرية اهلوجاء، املدمرة للجميع
 .دمه

حني ؛ إن وعي احلرية ال حيتاج إىل فهم وال فلسفة وال تنوير
، ن اجلمياع وحني يسج، تكون العصا هي لسان املستبد الوحيد

 ، ويظلم وجيوع ويفتقر ويغرق   اجلهل اجلمياع ، ويقتل اجلميع
بل إهنا ستكون حرية متدافعة وأولية ومسعورة كارتداد السايل  

تلك اليت سيكون متقدموها حطبها ونارها   ، يفتت حىت احلجر
 .ذات الوقت
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  هاذا  ، شعرت نادية أهنا منذ ولدت وهي   هذه الغرفة
لقد أدخلاها ازاوف   ،   هذا الغياب، أزق  هذا امل، الوضع
لكنها ال تعرف كيف خترج من نفسها مل يسعفها عقلها ، والوهم

، مل يفتقدها أحد، ومل يسأل عنها أحد،   فكرة للخروج من هنا
 .!كم كانت وحيدة وبائسة وسيئة احل ، مل يطرق باهبا أحد

ختربها مبا تنتظر أمها أن ؛ لقد تعودت طوال حياهتا أن تنتظر
وتنتظر أحد أخوهتا لينقلاها مان   ، تفعله إذا خرجت من البيت

وتنتظر والدها لينام فتسهر ، وتنتظر رجاًل ليتزوجها، مكان ملكان
وتنتظر اخوهتاا وأخواهتاا   األعيااد    ، على التلفاز واانترنت

، وتنتظر ظهور امسها   معونة العاطلني عن العمال ، لتخدمهم
كانت ، ومل تكن لتذهب ملكان، لقيامة أيضًاوتنتظر املعجزات وا

متأكدة بقني أن ما يتأخر فذلك حلكمة وما يأيت صدفة وبعاد  
 .فوات األوان أتى ألهنا انتظرته بأدب

انتظرت بكل ما ، وهذا ما فعلته حني وجدت نفسها حمبوسة
انتظرت يومني وها هو هناار  ، متلكه من خنوع وخوف وخجل

كانت ، ت ااعياء والتجفاف واهلالوسترزح فيه حت، اليوم الثالث
 .تفتح عينيها لدقيقة وتغيب عن العامل لساعات

كان ينقصها ، بل حزينة ومقهورة وخائفة، مل تكن ااضبة
الغضب منذ البداية لكنها تعتربه من الشيطان وأن الذي يغضب 

وهلذا بقيت حتااذر  ، وجيربه على ارتكاب الفظائع، يتلبسه اجلان
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إثارة ؛ وهي اآلن تفكر بطريقة واحدة، رهامن الغضب حىت هج
إهنا متالئمة مع دور مان يساتعطف اجلادران    ، شفقة احلياة

بل لقاد  ، أكثر من الذهاب إليها ودقها بعنف، واألبواب املغلقة
مع الوقت صاارت  ، صارت جتري حوارات معها تتملقها فيها

مدينة للجدران بشعورها باألماان وأناه لوالهاا لتعرضات     
ومل تعد تشعر باحلياة خارجها إال ، أو السرقة أو القتللالاتصاب 

رأت أنه من املستويل عليها   كال هاذا   ، كولم بعيد املنال
وبدت اجلدران صيانة هلا من مصاري  ، اارهاق أن حترك ساكنًا
لقد وصلت لنتيجة أن هذا املاأزق  ، جمهول ختاف منه   العراء
 كل نساء العامل لتعيش وأهنا خمتارة بني، بالذات أختري هلا كرمحة
وأن اآلخرين ليسوا جديرين بامتواان  ،   هذه الغرفة بالذات

هبذه الطريقة سكنت ، إهنا خمتارة وحماطة بالربكات، عصيب كهذا
سكنت حركتها متاماًا  ، إذ فضال عن اياب صوهتا، من جديد

تقل ساعات وعيها عن ايابه وتتشاابه  ، وقبعت   مكان واحد
 .تتذكره ال خيتلف كثريا عما تعيشه اآلنإذ أن ما ، عندها

فقد كانت ، ولشد ما تعجبت من أحالمها واستغفرت منها
، وتسخر بكلمات نابية من اجلدران مارة ،   مناماهتا هترب مرة

وتتجارأ علاى   ، وتشكك   نزاهة روحانية وجودها فيها مرة
وختارج باال عباءهتاا إىل    ، النافذة فتعطب قضباهنا بيدها مرة

، كان كأن شيئًا منها يدير حياة خيالية   اياهبا، الشوارع مرات
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، وأهنا تشارك   هذه احلياة مادامت اري معروفة وااري مراقباة  
وكلما اساتمر املناام   ، وتشعر بسعادة لإلقبال عليها بكل نزق

حتاب احليااة   ، كانت تكتشف امرأة أخرى خمبوءة   نفساها 
، ماقاات جبارأة ونشاوة   وترتكب الكثري من احل، وتستمتع هبا

لكنها ما إن تفتح ، وكانت مستعدة باستمرار للذهاب فيها بعيدًا
عينيها على ارفتها وذاهتا من جدياد حاىت تشاعر باملقات     

وأن ماا  ، وتبدأ   توجيه سيل من الشتائم لنفساها ، واالمشئزاز
يصلح ويقبل خارج هذه الغرفة خمتلف بالكلية عن ماا يقبال   

جلدران شيء يصاوره هلاا الشايطان    وأن الضعف وا، داخلها
وأن ااميان والرضا والتقوى أن تسّلم أمرهاا ارادة  ، ووساوسه

إن ، وتستعيذ من أحالمها اليت ال تدري من أيان تاأيت  ، القدر
ااميان بوجود هذه اجلدران وهذه الغرفة هو إميان باحلياة نفسها 

، دهاإهنا بدوهنا مل تكن لتتعرف على فووى وجو، ، بالنسبة هلا
تغري وضعية ، وأهنا اهتدت أخريا للعربة من كل عذاباهتا وصربها

وهي تشعر بالندم علاى هاذا   ، نومها وتنقلب إىل جهة اليمني
 .الرأس الذي حيركه اهلوى

تتذكر نادية كيف كانت ختاف من وجودها لوحادها    
كانت تشاعر أن صاوتا     ، مكان عام ودون ان يراقبها أحد

صرخ جذال أو محاقة وأنه سيقول كالماا  داخلها سيخوهنا وسي
وأن قدميها ستمشيان راما عان  ، مقذعًا أو سيموء أو سيعوي
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لقد باتت ختاف من نفسها ، وأهنا ستخرج عن السيطرة، إرادهتا
لطول ما راقبوها صاارت  ، الذاتية متاما وال تثق بنزاهتها بالفعل

تارك  تشعر أهنا ستفعل شيئًا خاطئًا وخارجا عن املألوف حني ت
تتذكر كيف وقفت على هذه املشاعر املتضااربة  ، هكذا وحدها
وكيف كانت تبتعد مسافات عن كال مان   ، كثريا   عملها

تتودث معه متخيلة بشكل مكبوت وحقيقي   أعماق نفساها  
كان هذا الصوت هو ، وسيتورش هبا، أنه سيلمسها راما عنها

املستشفى ما ضرب   رأسها كله وهي تدخل إىل دورة املياه   
وتكتشف وهي خترج أن أحد عمال الصيانة يقف معه رجاالن  
من إدارة املستشفى وعاملة تنظيف احلمام يصلح خلال   صنابري 

لقد صرخت وبكت ودخلت مرة أخرى للومام وأالقتاه  ، املاء
وكان قد مضى على ، وانتظرهتم حىت اختفت اجللبة، على نفسها

ن املشرفة علاى قسام   مكوثها هناك ساعة كلفتها لفت نظر م
االستقبال والكثري من السمعة السيئة اليت بدأت حبكتاها مان   

 .زميلتها اجلالسة جبانبها
كان يبدو كأن شيخوخة والديها وتفرق إخوهتا   املادن  

وبعاد أن  ، وخروجها للعمل قد جاءت كلها بعد فوات األوان
 .وال تريد له أن يعيش، صارت كائنا آخر ال تعرفه وال حتبه

أم ثاالث  ، هنا ال تدري اآلن هل هي ُهنا من ثالثة أياام إ
ولتعرف ذلك شعرت أناه عليهاا أن    ؟أم ثالثة عقود، سنوات
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ذلاك أن  ، أن تعتصر ذاكرهتا لتصل إىل بداية كل هذا، تتذكر
بشكل جيعلها ، طفولتها كانت حاضرة   مكان ثقيل من ذاكرهتا

ما حصل وجعلها  وأن شيئًا اريبا، تشعر أهنا ماتت بعدها مباشرة
تتاذكر  ، تواصل الوجود على األرض دون أن تنتبه أو ينتبه أحد

، األلعاب والتمثليات اليت كانت تلعب فيها ماع أوالد اجلاريان  
فكانت تضع خيطا من ، وكانت حتب أن تكون هي طبيبة احلي

الصوف   هنايته عقدتني تدخلهما ألذهنا وتضع   بدايته اطاء 
لتخربهم دائماا أن  ، نبض األطفال اآلخرينبالستيكيًا وجتس به 

و  بعاض احلااالت   ، عليهم أال يتوقفوا عن زيارهتا ليتوسنوا
كانت تلعب دور البنت اليت لديها أب مسافر واخوة مسافرون 

كان   داخلها شعور بدائي ، وأم ختتار فيها جواهر ابنة اجلريان
، وسابق أن اياب الذكور وسفرهم سيجعلها مرتاحاة أكثار  
وستخرج   الصباح لتوضر ألمها   اللعبة كل ما حيتاجونه من 

مير عليها طيف الطفولة فتشعر بأناه وراام ثقلاه      ، السوق
إحساسها بوجودها إال أنه ضبايب خمتب  خلف الكثري من النسيان 
والتجاهل بشكل جيعلها تلموه بشكل متقطع ويكاد يكون بعيدا 

تنهدت فجأة وهي تشوذ وكم ، وشاردًا تشك   وجوده كثريًا
صورة من هذه الطفولة جملرد أن تطمئن إىل أهنا كانت يوما ماا  

انسان ال يعرف الكثري لكنه يشعر بكل شيء ، مثل بقية األحياء
 .حىت أصغر األشياء، وما يريده بقوة ولديه دائما ما يسعده
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كمن وّدع جزءًا مناه    ، تبّسمت بنظرة يربق فيها احلنني
ومل يعد تذكره سوى نوع مان احلازن   ، ائياجملهول بشكل هن

ذلك احلزن الذي يسري   دمائنا ونتنفسه خبضاوع  ، ازفيف
، أم تريد أن متضي، وفكرت هل تريد أن تعود طفلة، طيلة الوقت

أوجعها أهنا مل تعد تريد شيئًا بعد وأن ما هي عليه اآلن قدر هنائي 
وأن ، كاختياروأن عليها أن تتعامل معه كمصري ال ، ال رجعة منه

 .تتومله ال أن تتوامل عليه
تذكرت كيف أهنا مرة رأت مناما هلا وهي متشي   بيتهم 
القدمي وتدخل من ارفة ألخرى مع أهنا مل تعش فيه سوى ثالث 

و  الصباح سألت أمها ، ال تذكر عنها شيئا سنوات من طفولتها
ياف  عما رأته ووصفت هلا النوافذ واأللوان واألبواب فأثارها ك
عندها ، أنه كان وصفا دقيقا هلذا البيت الذي سوي باألرض اآلن

شعرت أن ذاكرهتا تدافع عن عمر ما وعان مرحلاة باذاهتا    
وتستجديها الستنكار كل ما حدث بعدها   راباة مكبوتاة   

فأحيانا تتذكر ذاكرتك   افلة منك ماال تتذكره أنت ، للعودة
 .تطّلب األمرإهنا طريقتها   محاية وجودها إذا ، نفسك

وتعجبت من وجودها   هذه احلالة وحدها وكيف أهناا  
ودون ، تتوملها طيلة هذا الوقت دون أن تصرخ صرخة واحدة

فقد تعاودت ومناذ   ، أن تقوم بأي فعل ضد هذا الدفن البطيء
كانت هترب ، عرفت الوحدة أهنا شيء مرعب ال تتومله نفسها
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اجلامعة   حفاالت   منها   اجتاه أية جتمع نسوي   البيت  
وتشاعر  ، ترحيها فكرة أهنا جزء من آخارين ، الزفاف   العمل

باألمان من نفسها   األحاديث والوشايات والثرثارة ومراقباة   
كانت تعتين بالكثرة وتطمئن ملا يفهمه ويرحاب باه   ، اآلخرين
وجتفل ، ترحيها التصرفات والطقوس اليت يقوم هبا اجلميع، اجلميع

وتشاعر أن  ، ب اتقانه أو جتاوزه جمهودًا ذاتيامن كل شيء يتطل
 .كل شخص منعزل إما مريض أو سريتكب جرمية

و  هذه اجللسات كانت تضاعف وجودها من خالل ذم 
حتضر مع اجلمياع بوجههاا   ، ما يذمونه وامتداح ما ميتدحونه

الفاضل وتستغفر معهم من املخطئني وتشمئز معهم من الاذين  
ويدور حديثهم عن تفاصيل صغرية قد ، جرهم الشيطان زطواته

تأخذ ساعات وأياما   احلديث عن حكم قص الشاعر لقصاة   
وكانت تشعر بساعادة  ، أو عالمات هناية احليض والطهر، معينة

، كبرية حني تكون متتلك معلومة تقوهلا عن حكم شيء حمرم ما
كانت تشعر أهنا ختّط خطًا واضوًا للنجاة بينها وبني الشار    

ويرتفع صوهتا فجأة وتربز عروق رقبتها وهاي حتلاف   ، العامل
احدى الزميالت أهنا مسعت احلكم قريبا مان ااذاعاة وأهناا    

 .متأكدة منه جدًا
و  داخلها وبشكل ال تقصده كانت تشعر أهناا تصابح   

وتسمعهم ، أقرب وأكرب إذا حتدثت عن فضائلها وعباداهتا معهم
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إذ خيطر هلا فعال  متاماوهم يزايدون عليها بفضلهم فال تصدقهم 
أن الذين يصرخون بفضائلهم خيبثون خلفها نفوساًا ملطخاة   

ترتاح أن ، لكنها ترتاح أن تتخيلهم كذلك فعاًل، بازطايا والعار
يكون املكان الذي تعرفه يعج هبذه التقوى تشعر بسعادة ال مثيل 

تصبح أذهنم ويصابوون  ، تنسجم بينهم، هلا وهي تتشابه معهم
وما ، ك االجتماعات املشغولة بتأطري صورهتا   اجملتمعتل، صوهتا

كل ما حتتاجه ، أو متيل فيها، ينبغي أن تكون عليه لئال خترج منها
لتشعر بالتواؤم مع فكرهتا عن احلياة ولتستعيد من وقت آلخار  

 .ثقتها هبا
وكم كان يرعبها ويثري حقدها أن تشوه صورة أحد الوعاظ 

ت نفسها شرو  حياهتاا وحادودها   الذين تتلقى عنهم منذ عرف
باجتاههاا أو   كانت تشعر كما لو أن جباًل يتهدم، كامرأة مثمنة

تتمعر اضابًا  ، كأسًا من املاء تقذف فيه كومة من التراب فجأة
وتبدأ   صاب لعناهتاا   ، وتشعر أن شيئًا ما يهدد وجودها نفسه

هنم وأ، واضبها واحتقارها على الذين جترؤوا على كلمة اهلل ودينه
، أو ختسف هبم األرض، ينبغي أن حيترقوا أو ميوتوا   ذات اللوظة

يتفاقم هذا احلقاد فجاأة     ، أن ينتهوا قبل أن يكملوا كلمتهم
 نفسها فيخيل إليها أن هثالء الذين صاروا أعداءها نتنوا الرائواة 

وإذا كان أحد منهم جيلس جبانبها فسرعان ماا  ، وأشكاهلم قبيوة
ور أنه ميكنه أن يصيبها بلعنة أو ينقل إليها هاذا  تبتعد عنه إذ تتص
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فقد كانت تشعر أن ، الشيء اجلريء الكبري الذي يزعزع به عاملها
هذا ازراب يكرب فيلتهم رأسها إذا فكرت أهنم صااروا أناساا   
كثريين وتلجم كل هذا اهللع بأن تستعيذ باهلل من آخر الزمان ومن 

 .شيء هبذا السوءالفتنة وتتمىن أن متوت قبل أن حيصل 
هناك من يرى العامل من وجهة نظره الوحيدة والنهائية اليت 
تكتسب جدواها من مجاعيتها وكثرة القائلني هبا ال من أي شيء 

وما جيعل اآلمر صعبًا أنه مطمئن إليها مرمتياًا بكاملاه     ، آخر
، ومتعود عليها تعود جعلها مع الوقت حتتل ذاته نفسها، داخلها

ته   التعبري عن وجوده ورؤاه وتواصله مع اآلخرين وتصبح طريق
؛ إن من تصبح معتقداهتم هم بال زيادة وال نقصاان ، ومع احلياة

فقد أصبووا بإرادهتم الدروع البشرية للجهل والطغيان واحلروب 
 .وإهنم كل ما حيتاجه الشيطان ليسن ميثاقا للتفاصيل، والساسة

بابًا ميكن طرقه وميكن مل يعد ، املطلقة إن الذي أصبح فكرته
بل أصبح جدارًا ، وال نافذة يدخل منها الضوء واهلواء، أن يفتح

مع جدران كثرية سجنا كبريا يبتلع احلياة واحلرياة   مصمتًا يصنع
ومع الوقت ستكتشف أنك لن تصري نافذة هلم أبادًا  ، واانسان

وستكتشف أناك  ، ألن ذلك يعين هدم اجلدار وبنائه من جديد
أنات  ، أنت مشكلتهم وهام مشاكلتك  ، متعبونمتعب وهم 

دائرة ، أنت تسخر منهم وهم خيافون منك، عدوهم وهم أعداؤك
 .مكتملة التعاسة وبالغة الفداحة واألثر
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وعليك أن تعرف أن وجودك   احلياة حبد ذاته ادانة تنتظر 
إن أول شايء  ، فاألبرياء الوحيدون ميوتون قبل اجمليء، ااثبات

نفسك تكون به قد اختذت موقفك مان هاذا   تفعله من تلقاء 
فسايتوول  ؛ أما إذا انتظرت أن تقلد وُتلقن وُتاثدب ، الوجود

ألهنم لان  ، موقفك مع التعود إىل ضدك مهما ظننته   صاحلك
يعلموك سوى أن تكون جزءا منهم وامتدادًا هلم إنك طريقتهم   

افات وإن هذا ما تفعله الثق، البقاء وإهنم حيمون بك أنفسهم منك
 !تتناسخ؛ الشمولية   العامل

وهكذا علقت نادية   كل ما تعتقد أنه خالصة الوجاود  
وفووى الصاوت األعلاى   ، وطريق احلياة الصويح، الوحيدة

 ،واألكثر عدالة وأمانًا
إهنا اآلن مسجاة باجلسد والروح معًا أمام حمراب هذا احلرام 

ودون طلب ، هيالكبري ال لتصلي هذه املرة بل لتموت هبدوء متنا
 .أو إثارة حلفيظة هذا احملا  بالتسليم والكرامات، للنجاة

كان املكان قد أصبح خانقًا وشعرت أنه يسوب أنفاساها  
وسيطر الغام  ، وخيم ظل كئيب على صدرها، دون أن يعيدها

وازوف من املوت من جديد عليها إذ ما إن تفتح عينها وتستعيد 
وأهنا ، ا أهنا مل تفعل شيئًا لتنجوشيئًا من وعيها حّتى حيز   نفسه

وال تغفاو  ، وال متلك قوة لتكسر البااب ، ال متلك شيئًا لتفعله
لطاملا هربت مان  ، ومازال عليها أن تنتظر، افوهتا األخرية بعد
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ولطاملا استسلمت لكل ماا  ، مواجهة أصغر املخاوف وأبسطها
فرض عليها أو وجدت نفسها فيه لكنها هذه اللوظة   مواجهة 

وبالرام مان أهناا   ، الشيء الوحيد الذي ال تستطيع اهلرب منه
إال أن بطاأه  ، استسلمت وقبلت وانتظرت، فعلت معه ما تعرفه

 .يكاد ينزع قلبها من أحشائها من شدة الكَبد واحلزن
من جديد تشوذ حياهتا من خالل ذاكرهتا كماا لاو    بدأت

اة فهي كل كانت حماولة بالغة اليأس أن تعود ومهما تكن هذه احلي
وإننا هنرب باجتاه ماا  ، ما تعرفه إزاء املوت الذي ال تعرف عنه شيئًا

 .نعرفه مما ال نعرفه دائما ولذلك تصغر حياتنا ويكرب ازوف واحلذر
، كانت تريد التأكد هل عاشت صاحلة وطيبة وكما جياب 
، شوذت ضمريها لتتذكر كل ما فعلتاه مان أعماال طيباة    

صبوت وحيدة مع أبويها مل تعد واكتشفت أهنا ومنذ كربت وأ
، تصلي سوى صالة الظهر ألهنا تكون   العمل وأماام النااس  
لكنها خجلت من هذا االكتشاف وجتاهلته فورًا وختيلت بشكل 

فهي تثمن ، مقتنع أخريًا أهنا ما تزال تصلي كل صلواهتا   أوقاهتا
، وما دمت تندم فقد أنكرت، أنك ما دمت حتمل النية فقد فعلت

الندم ؛ ان هذا تقريبا هو كل ما يوجه حياهتا من أعماق قلبهاوك
 .وما بينهما كان يتعّرش ازوف وتتثاقل ازطى، والنوايا

عدد ما تساتغفره  ، فكل شيء عندها كان معدودا وحمدودًا
وعدد ما تصاليه  ، وعدد ما تسبوه أيضا، لتبين هلا قصرا   اجلنة
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وعدد ، ايام   رمضانوعدد ما تفطره من ، من ركعات اضافية
، وعدد ما تقتنيه من مالبس، ما حتتاجه من مقادير لطبخة معينة
، وعدد ابواب اجلنة واجلويم، وعدد الشعرات البيضاء   رأسها

وكانت تشعر باألمان لألشياء اليت ، وعدد األحاديث اليت حتفظها
وكلما كان العدد معلوما ومتاحا كلما كان ذلاك  ، ميكن عدها
كانت حياهتاا  ، وأهنا لن تضيع، ا تقف على أرض صلبةيعين أهن

حماطة بالعد والتعداد بينما كانت نفسها هي الصفر الوحيد الذي 
 .يعد كل هذه األعداد ويعتين هبا

، جالت بعينيها   الغرفة فوجدت كل شيء قابع   مكانه
وال شيء ، وال شيء يتفتت من يأسها، ال شيء يقفز من خوفها

شعرت بأهنا ُتركت وحدها مناذ  ، لقاء نفسهحيدث جلبة من ت
لكنها ارتاحت لوهلة من وجود كل شيء مكاناه  ، وقت بعيد

فلطاملا حافظت   نظافتها للبيت على كال  ، ومن هذا الترتيب
وكم كان يوترها أن جتد خلال ما أو فوضى   ، شيء   مكانه

وكام  ، األرض أو حتريكا لشيء من مكانه الذي اعتادت عليه
مع أبناء اخوهتا املزعجني الذين ياأتون   ااجاازات    تعاركت

، مع األشاياء مان حوهلاا    ليوركوا هذه السكينة اليت صنعتها
وكانت تضرهبم أحيانًا إذا تطاولت أيديهم على أشياء ميكان أن  

فكاانوا  ، تكسر أو تتلوث من بقايا احللوى واألتربة   أيديهم
أن ذلك نوع مان  بينما كانت هي ترى ، يسموهنا العمة نظيفة
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التكرمي هلا وكان هوسها هذا بالنظام جيعلها بالرام من حبها هلم 
تكره أن يطيلوا مكوثهم   البيت فيخرب كل شيء كانت قد 
استمدت األمان وتالءمت نفسها مع وجوده بشكل معاني    

 .مكان معني
، حىت وجهها وشعرها ومالبسها كانات ثابتاة ال تاتغري   

خلف بلون أسود باهت تتخلله شعرات فشعرها معقوص دائما لل
ووجهها من كثرة ثباته باتت له نفس التقاسيم ، بيضاء   املقدمة

واملالمح طيلة الوقت يشبه من تلّقى خربا صادما فظل مشالوال  
ومالبسها دائما فضفاضة بألوان داكنة ألهنا ، على امتعاضه لألبد

الوقت  لقد صارت مع، جتعلها ال تقف على شكله الغري متناسق
وكأنه مت صبها   قالب متجمد تدور   داخله بغصة مكبوتاة  

وأصبح أي تغيري مزعجا ويثري ، ومتاٍه حتتار هي نفسها منه، بعنف
خجلها ومقتها وكم كانت تكره أن جتربها أمها على حضاور  

إذ يتطلب ذلك أن ختلع جالبيتها وشاعرها  ، حفلة زفاف معها
تصاق دائماا باجلادران    فكانت تل، إىل شيء خمتلف املعقوص

وأطراف الطاوالت وتسارع للجلوس   مكان واحد منذ بادء  
وكم كانت تشعر بالسعادة حني تشعر أن ال ، احلفلة إىل هنايتها

، أحد ينتبه هلا بينما هي تنتبه لكل تفصيل دقيق   النساء حوهلاا 
وكانت جتعال اجلمايالت   ، وختّمن أمساء أزواجهن وأشكاهلم

أما القبيوات فكانت تعتقد ، ى وشك الطالقتعيسات جدا أو عل
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أهنن أمهات معذبات وزوجات ُأَول تزوج علايهن أزواجهان   
أما العروس فقد كانت تبوث فيها طويال عن سبب ، وهجروهن

وكم كان يبتهج شيء   داخلها حاني  ، جيعلها مزيفة باملاكياج
فتبقى حتكيه وقتا طويال ألمها بعاد  ، تكتشف عيبا متت تغطيته

لكن اآلخرين بالنسبة هلا ورام كل شيء كانت تاراهم  ، ودةالع
لقاد  ، ولديهم أشياء تبعدهم عنها وتبعدها عنهم أكثر، سعداء

كانت تعتقد فعال أهنا جيب أن تكون ساواها لتشاعر باحليااة    
وأهنا خطأ اري مقصود لكنه يأكل ويشرب ويتانفس  ، ولتعيشها

 .ويثري شفقة وسخرية اآلخرين فقط
الذي منذ وقعت   حبه وقعت   حب األوهام حىت ناصر 
ألنك حني حتب فال شيء ميكناه اقناعاك   ، والتجرد من الواقع

فقد كانت راام  ، والعاشق يسمع كل الالءات نعم، باملستويل
وعيشه معظم ، معرفتها فيما بعد عن حجم تعاسته وفقره وبثسه

 إال أهنا بقيت مقتنعاة ، الوقت على صدقات األقارب أو الديون
وأنه كل ما حتتاجه لتكون سعيدة بدورها ، ، متاما أنه أسعد منها

وأنه شيء بعيد ال ميكن أن تكسبه سوى بالتخلي النهائي عان  
فقد كانات  ، أو إن هذا ما وجدت نفسها فيه وهي حتبه، ذاهتا

وكانات  ، ترمي بنفسها   اجتاهه كلما شعرت أنه سايهجرها 
مع الوقات  ، يقة هلذادون أن متلك طر، تستميت   اامساك به

فكانت ، بدا هلا أن جسدها هو طريقتها الوحيدة   التواصل معه
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تندفع بني يديه بكل خجل ونفور وعجز   ذات الوقت لتتمكن 
أو جمرد البقاء إىل جانبها أطول وقات  ، من اشعاره بالرضا عنها

لكنها اكتشفت أن هذا مل يكان  ، والشعور بإقباله عليها، ممكن
وهو يعدها مباا  ، سرعان ما يتهرب منها مرة بعد مرةجمديا وأنه 
صفعة مدوياة   حىت اختفى   النهاية كما لو كان، تتوسله منه

تركت أثرها   كل جسدها وأخذت معها ما تبقى من كربيائها 
 .وأنوثتها

فقد خسرته ، وكانت قد خسرت به آخر رهاناهتا مع الرجل
لكناها كلماا   ، ضاا وصار االبن مستوياًل أي، أبا وأخا وحبيبًا

وكصادق ال  ، تذكرته أحبت أن تتذكره كواب ال كاذنب  
فقد كان جمرد تذكره يبعاث هنارًا   ، وكأمل ال كيأس، ككذبة

ينساب   صدرها فتدمع منه عيناها حبزن مضيء تغفر به لكال  
 .حياهتا لو شاءت

، إننا   اللوظة اليت حنب فيها نتجرد من كل قوانني البشر
يد الذي ميكننا القيام به هو أن ننغمس ونشعر أن الصواب الوح

ذلك أن الضامري  ، إنه استثناء الضمري األكرب   حياتنا، فيه أكثر
قد حيضر عند أعىت اجملرمني و  حلظة ارتكاب جرميته لكنه لان  

وفيما عدا احلب كان ضمري نادية ياأيت  ، حيضر عند الذي حيب
، ليه عليهاا أخالقيا كانت تصنعه من اجملتمع وما مي، من خارجها

 .أما من داخلها وفعليا فلم يكن يوجهها سوى ازوف
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لقد ترّبت على خوف كبري حتتضنه السماء وحتته خماوف ال 
تنتهي حىت   املوت والتالشي كانت ختاف من عذاب القرب ومن 
العقارب واألفاعي اليت ميكن أن تطاردها   رحلة الفنااء باال   

ا احلاضر باساتمرار هاو   و  واقعها اليومي كان خوفه، هوادة
ومن لسان اجملتمع الذي الك وقتًا طاويال    ، ازوف من الرجل
كانت ملعونة من اجلميع ولعنت معها فيماا  ، مسعة فتاة   بلدهتا

وأبوها الذي مل خيارج    ، بعد أسرهتا وأمها اليت قاطعنها النساء
كان ازطأ هبذه الفداحاة  ، جنازته سوى أوالده وبعض الغرباء

ذلك أهناا   داخلاها كانات    ، فا هلا أكثر من ازطأ نفسهخمي
تتعاطف سرا مع تلك الفتاة اجلميلة الايت كانات زميلتاها      

وكانت ، املدرسة وحديث الشباب   حفالت الزفاف واألعياد
إال أهنا أمام اجلميع ، تشعر أن ما حصل هلا أكرب بكثري من فعلتها

ومل يعد ممكنا سوى ، الترابتقرر أهنا وضيعة وعفرت مسعتها   
وكم أثارت دهشتها وهي تلتقيها   ، أن متوت على تلك احلالة

عزاء خاهلا الذي هو زوج عمة هذه الفتاة وقد أصبوت أمجال  
يومها شعرت ، وتزوجت من رجل حيبها كثريا ولديها منه طفلتني

، أن احلياة ال تسري على القانون الوحيد الذي آمنت به وتعرفاه 
كان يربكها كثريا ، أناس حيبهم القدر بقدر ما يوجعهم وأن مثة

ويزرع ، أن جتد ما يغاير ازط املستقيم الذي عليها أن متشي عليه
وتفضل أن ،   داخلها مزيدا من الرفض وازوف بدال من الشك
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يرحيها هذا ، تعتقد أن خسائر هذا ازروج ستأيت   احلياة اآلخرة
واجهتها احلياة مباا ال ترياد أن   كلما ، االفتراض املمتد للثمن

 .أو تتصاحل معه، تفهمه
وحىت حني انفرطت عقدهتا بطريقة أولية جاحماة وبالغاة   

فإهنا ظلت   كل ، الرخص   تعويضها لفداحة خسارهتا للوب
تلك املعمعة واألخطاء والعالقات اجلسدية ازالصة حتتف  هباذا  

، ال مثيل لاه  الطريق احلاد   داخلها وتشعر بندم مرير وخوف
ويزداد كرهها ملاا  ، فكانت تعود للمنزل لتصلي أكثر مما جيب

فقد كانت ما تزال توجه احلديث   اجملالس ، تفعله ونكراهنا له
وأن علاى املارأة أن   ، عن فضائل احلجاب احملتشم الذي ينبغي

وكانت ، تغطي حىت يديها ألهنما يعطيان الرجل اشارة عن لوهنا
ديهن فاتنة جدا وقاد تساوب الرجاال    تقول "هناك نساء أي

بل إهنا وبفضل تواصلها اجلديد مع اانترنت أصبوت ، للخطيئة"
تقدم آراء عن الفاسقني الذين يرابون   جر املرأة إىل السافور  

 .واالختال  واحلرية
أمساكت بنصال    كان لديها هذا الشعور باالمتالء كلما

باني  ، لشر وازريطريقا بينها وبني ا الطريق املستقيم وقطعت به
بني ما تثق به بكل ثقلها وبني ماا ال ترااب أن   ، الليل والنهار

وكانت هبذا حترر ضمريها ازارجي ، تصدق وجوده أو مشاركته
 .عليها من املساءلة وخوفها الداخلي من االنقضاض
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على أهنا كانت تبكي وحتترق   بعض الليايل ليس شاعورا  
كانت تكبت ، ى حظها وقدرهاعل، بالندم بل بالشفقة على نفسها

وكل ماا  ،   داخلها كراهية فتاكة لكل حياهتا وجمتمعها وعائلتها
وكانت حتاول   هاذا  ، حييط هبا من دوائر مغلقة ال تعرف سواها
أن ال تواجه كل هذا برأس ، البكاء واحلزن أن تتغري فجأة أو ختتفي

يصطك   بعضه كجرذ حمبوس   مصيدة وسيموت وهو يادور  
، كانت تشعر أحيانا هبذا اجلزء اجلّبار من ثقل الوجاود ، ى نفسهعل

لكنها مل تكن لتفعل شيئا أكثر من التسليم له حىت ينتهي أو خيف أو 
أو االتصال بإحدى أخواهتاا  ، تتشاال عنه باملزيد من العمل املنزيل

لتتودث معها طويال عن أشياء يومية عادية لكنها بالنسبة هلا كانت 
 .أن تغري مزاجها أو تشعرها ببعض االرتياح مهمة وميكن

لذلك تتواشاه ، كان الصمت بالنسبة هلا أمرًا رهيبًا وخميفًا
وحني ، بسرعة   اختالق موضوع للكالم إذا كانت حبضرة أحد

تكون وحدها فإهنا تدندن أو تستغفر أو تعّد أو هتمهم بصاوت  
ت املهم أال يتشعب حوهلا صامت ال تطفئاه   الوقا   ، مرتفع
وكثريا ما رفعت صوت التلفاز أو إذاعة القرآن لتودث ، املناسب

و  الليايل اليت ، وال تغرق فيه، صوتا يطفو على الصمت فال تراه
اصالحه أو  يهامجها فيها األرق كانت تبوث عن شيء معطل

أو خترج كل ، لتنظيفه أو مالبس مقطوعة اعادة حياكتها متسخ
 .ترتيبه وتنام من التعبما   ارفتها من أثاث وتعيد 
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شعرت خبدر ثقيل يربض على قدميها ومل تعد تستطيع رفع 
إهنا جمهزة ومنذ متيزت كوهناا  ، رأسها باجتاهها لترى ما حل هبا

وأن تستجيب لكل ما يفعله الوقات  ، امرأة أن تكون مفعوال به
وهي اآلن تفكر فقط   مدى حتملها وكم ستصمد   تلقي ، هبا

اعماقها كانت تتمىن لو امتلكت مزيدا من الصرب  و ، هذا األمل
وببطء ومن جديد راحت تغياب    ، ومزيدا من األمل لتنجو
 .ظلمات فقدان الوعي

رأت أهنا ترفع يديها   حماولة أخرية للنجاة كمن يريد أن 
يأخذ اائبا عزيزا   حضنه لكنها شعرت أن ياديها تصابوان   

ت هبما   األرض وتردد   ثقيلتني ال ميكنها رفعهما أكثر فطوح
التفتت إىل جهة ، أذهنا صوت ارتطام آخر حماوالهتا وآخر آماهلا

كان خيرج من طارف  ، يدها اليمىن فاقشعر جلدها هلعا مما تراه
لوهلة تغري مكاهنا فرأت أهنا هاربة   ، كّمها جيش أسود مسموم

وهاهلا أن ذلك اجليش الاذي  ، مكان اريب كله حطام ودمار
رجاله ينعقاون علاى   ، نه ينتشر   هذا املكان الغريبهربت م

يسولون الناس   ، اجلثث كالغربان وينهشون كل ما بطريقهم
ويصلبوهنم وينوروهنم وحيرقوهنم ويعدموهنم بالرصاص ، الشوارع

حاملني ، كانوا يلوحون بسكاكينهم ويكربون، مجاعات وفرادى
بها واحد وهو مر جبان، الرؤوس املقطوعة عن أجسادها ويرقصون

 ."!يهتف "يا له من منظر مجيل
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كانوا يبدؤون ارباء وكلما اقتربات مناهم اساتوالت    
وكانوا يصريون اخوهتا ، وحتف  أمساءها، وجوههم لوجوه تعرفها

ومدير القسام    ، وإخوة زميالهتا وأبناء بلدهتا، وأبناء اجلريان
، وصبية بل وحىت أخواهتا وجاراهتم وأطفال، عملها وبائع البقالة

راعها أهنا تعرفهم وركضت   كل اجتاه فكانوا خيرجون مان  
يتصابب  ، و  اري مرة توقفت الهثة، ومن كل طريق، البيوت

جبينها عرقا لتتالحق أنفاسها فترتاع أكثر حني تكتشف أهنام  
ضعفت ركبتيها من هول ، صاروا يقتلون بعضهم ويكربون أيضا

، ربت ثياهبا من دمولكثرة ما دهست من جثث وما ش، ما رأت
وكانت احلرائق   ، وعرفت أهنا لن تنجو أبدا فقعدت   الطريق

فأطرقت تصم أذنيها وال ، كل مكان وصوت الرصاص ال يتوقف
 .تنتظر هذه املرة سوى املوت
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 الف م الخامس

كان مثة ضوء خفيف مثل حداء حزين يهيم على رموشاها  
فتشعر أن مسعها يصاري  ، فتنغلق مرة أخرى وهي تغالب لفتوها

وصوت عربات تبتعد ، صافيا يلتقط حىت حركة اهلواء عند النافذة
شعرت ، كما لو كانت تسوب معها رجاءها وتبعثره   املدى

أهنا متد يدها وأهنا تنهض بقوة وبأس وتركض باجتاه والديها وهي 
 .تبتهج   نفسها أنه جمرد منام

دها ااري  كانت أوجاعها تتالشى وختف وتشعر أن جسا 
موجود وأن روحها حتلق   الغرفة بعيدة عنها وال ميكنها أن متد 

شعرت أهنا موجودة هبذه احلالة من الفرقة باني  ، يدها لتلتقطها
وأن أي حماولة لوصلهما معا ، اجلسد والروح منذ زمن بعيد جدا

كانت تتطلب امرأة سواها وحياة سوى حياهتا وعاملا كامال اري 
احلياة اليت توشك أن تغادرها بكل هذا ، احلياة وفكرت  ، عاملها

للدرجة اليت تشعر هي نفسها أنه أمر كاان  ، التالشي والرهافة
 .جيب أن حيدث منذ وقت مبكر
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مر شريط حياهتا من أمامها فرأت أنه باهت وقصري كأناه  
هل تريد اآلن ، هل كان حيبها أحد؟ هل كانت حتب أحد، حلظة

و هلا أهنا اادرت بالفعل وأن شيئا ما كان يبد؟، أن يشعر هبا أحد
مسح هلا أن تطل من نافذة الغياب لتدرك حجم هشاشة حياهتاا  

رأت أن والديها الكهلني يواصاالن احليااة وال أحاد    ، كلها
وأن ، يتذكرها إال حينما حيتاج إىل عمل   املنزل أو خدمة ماا 

اخوهتا حضروا جنازهتا فقط من أجل كالم الناس كما كانات  
أامضت عينيها بشدة يعتصارها  ، هي حياهتا لكالم الناس تعيش

وفكرت كيف سيكون شكل املوت ، حزن خانق ووحدة رهيبة
عندما يأيت ألخذها أخريا وهل ستكون مستيقظة لتراه وتصاعق  
، من الرعب فتنفتح عيناها عن آخرها كما ماتت احدى جداهتا
وهل هو سهل أم موجع وصعب ويسوب من جسدها روحها 

، خترج من أحشائها ومتزق كل شيء   طريقها بابطء  كسكني
هل ساينقذها  ، هل سيتودث معها وخيربها بشيء قبل أن يفعل

درات   رأسها ؟، أي أحد قبل أن حيضر املوت بلوظات، أحد
التساؤالت كريح عنيفة تتكسر أمامها كل ازطاوات وكال   
ااجابات وكل املشاعر عدا ازوف والرابة   أن يتوقف كال  

 .ا فجأة وبسرعةهذ
كان ، استماتت   الصلوات بال صوت وال حركة، صلت

كل جزء من كياهنا حيشد صلوات ال تتوقف من أجل الغفران أو 



99 

توقفت اآلن على كوهنا جثة ترى كل شايء  ، النجاة أو الرمحة
رأت أهنم يسوبوهنا وجيردوهنا من ، بعد املوت وتسمعه وتشعر به

تنظر إىل كامل جسدها العاري رأت أن أمها ، مالبسها لغسلها
ولوهلة انتفضت من هذه الفكرة وأزها خجل جارح أن تقاف  

وجسدها املترهال  ، والدهتا بالذات على شعر عانتها اري احمللوق
رأت أنه من الظلم أن ، واملليء بازطو  احلمراء والبيضاء والبقع

تعيش فيه كل هذا ازجل واالزراء مث ختجل منه وهو يغسل بني 
األحياء ومتنت أن تغسلها امرأة اريبة ومشغولة ال متيزهاا   أيدي

وال تقّلب وجهها لتتعرفه جيدا وال تتودث على رأساها عان   
ومتنت لاو  ، عنوستها وقبوها وحظها البائس وشباهبا الذي ضاع

أهنا كما عاشت هنا   كل هاذا التجاهال ونظارات االزدراء    
يعرفها فيه انساان وال  والدونية أن متوت بعيدا بعيدا   مكان ال 
، بدال من أن متوت هناا ، يشقق ثياهبا وأن تأكلها السباع والطيور

 .وبني الذين زرعوها كنبتة صناعية   مزهرية ال تعرف ما هو املاء
تبسم   داخلها خاطر كيف أهنا ستموت وهي ال حتمال  
ذلك الغشاء املقدس الرقيق الذي عاشت حياهتا كلها وهي ختاف 

عليه وختاف عائلتها وكل الناس   وطنها أن يصيبه منه وختاف 
وتذكرت املرة اليت رقدت فيهاا    ، سوء أو يتزحزح من مكانه

وكياف  ، املستشفى لبضعة أيام بعد معاناهتا من تسمم ااذائي 
اختها مضروبة بعنف مان أحاد    زارهتا من الغرفة اجملاورة امرأة
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وكيف كانت ، اخوهتا وترقد   املستشفى لعالج كسر   الفك
حتكي هلا وللنسوة الاليت   الغرفة ما حصل ألختها وأن الشرطة 
عندما حضرت ألخذ أقواهلا اعطوها ورقة وقلما لتكتب فيها ما 

كانت تقول للنسوة كل ذلك ، جرى هلا فلم تكتب كلمة واحدة
العذاب واملعاناة و  طرف احلديث قالت انه دفعها من أعلاى  

كانت ترتدي كعبا عاليا فسقطت الدرج وسقطت حىت أسفله و
تتذكر نادية بذات السخرية اليت حيملها جسادها معهاا   ، عليه

للموت كيف جتاهلن كل شيء وسألن بصوت واحد وأسائلة  
أرجو  ؟هل فوصها الطبيب؟، متتابعة "هل حصل لبكارهتا شيء

جيب أن حتصلوا على ورقة مان   ؟أال تكون املسكينة قد فقدهتا
ورددت ، ا تثبت أن ذلك حصل راما عنهاالطبيب   حال فقدهت

وان تزوجهاا  : مث أردفات ، حلظها من سايتزوجها  يا احداهن
 .!للخسارة يا ،فسيشك فيها طوال حياته

فكرت أن احلياة مل تكن عادلة معها وأنه ينبغي على املوت 
أن يكون رحيما هبا لكنها بقيت تتشبث بأنفاساها وحياهتاا ال   

ال ، مل تكن رام كل شيء تثق به طمعا فيها بل خوفا من املوت
تثق بأن صلواهتا وتطهرها وكل حماوالهتا ميكن هلا أن جتعله أخف 

لقد حضر   وجداهنا طوال حياهتا العذاب قبل الرمحة ، أو أرحم
واجلربوت قبل العدالة والصلوات املفقودة واملنسية قبل املاثداة  

ليس به زرع  والشتائم والغيبة اليت تأكل أعماهلا كصرامة   حقل
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شعرت أهنا متهمة وخمطئة وثقيلة ، قبل الكلمات واالفعال الطيبة
الذنوب وازطايا ومهما يكن فقد كانت نفسها تشعر أمام كل 
شيء طيب تفعله أنه ال فائدة وأهنا ستكون مع املخطئني العراياا  

استيقظت   قلبها كل الصور البشاعة الايت   ، ينتظرون اجلويم
هلا   حصص املواد الدينية و  دراساتها  كانت تصنعها   خيا
وأرهق روحها كيف ينبغاي أن تتاابع   ، اجلامعية لعذاب القرب

عذاباهتا األبدية دون أن تنقطع وهل كان هنااك مان طريقاة    
وكم عذهبا هاذا  ، لتتفادى هذا املصري وهذه احلياة من أساسها

ىت الشعور من التعاسة املمتدة واليت من طوهلا ال تعرف بالضبط م
 .ابتدأت ويشق على نفسها أهنا ال تتصور هلا هناية

رشح جسدها ولسعتها قطرات الرشح   جلدها الذي كان 
، وشعرت أهنا   طور جديد هو اال تتوجع بعاد ، مشققا وواهنا

فهي وإن ، تركت لكل شيء فرصته أن يكمل زحف املوت إليها
يس مل تكن مستعدة كما أي انسان يساق بيد قوية إىل مكان لا 

لديه فكرة عنه لكن عينية معصوبة وقدمية مقيدة وفمه مكمام  
فإنه سيمشي ال حيمله على كل خطوة إال فكرة واحادة أناه   
سيموت وأهنا حلظة ومهما كانت موجعة فسينتهي بعدها كال  

لكنها كانت ضعيفة جدا وواهنة ال تكاد تفرق بني ما هو ، شيء
ارت هي كلها   فقد ص، حقيقي مما هو من نسج خياهلا وتومهها

 .فكرة تشبه ازالص، هذه اللوظة فكرة تدور بعيدا عن جسدها
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شّد أمل عنيف أطرافها وشعرت به يسري   كل جسادها  
متصاعدا إىل رأسها فعادت من تلك الفكرة اليت حتاوم هباا     

كانت مرتعبة ، األعلى إىل األرض من جديد وهي تريد ان تبكي
، ذه اللوظة بالذات وحدهامن أن حيدث كل هذا وأن تواجه ه

ذلك أهنا عاشت حياهتا وهي ختتب  من كل خوف أو عجاز أو  
وشعرت أن العامل بعيد بالكاد تتذكره ، خطأ   أكناف اآلخرين

أو أنه كابوس   منام ، وأن احلياة شيء ما ختيلته بشكل خاط 
كانت متضي عليها الدقائق كما لو كانات  ، مل يوقظها منه أحد
ني هالميني ال تراهم لكنها تشعر هبم وتشعر أهنم سجانني ومعذب

كانات  ، يصريون أضخم وأكرب فيسدون أذنيها من الالصاوت 
تشعر كما لو أهنا تغرق ترى كل شيء حوهلا يرشح باملاء والعرق 
والدموع والصلوات األخرية املقطوعة الرجاء والبالغاة الياأس   

ألرض كانت تثقل وتشعر أن شيئا ما يضاغطها علاى ا  ، واألمل
مل تعد حتمل أي شعور سوى الشرود ، ويدوس عليها عدة مرات

كما لو كانت تريد أن تنخلع من جسدها وهترب بأسرع ماا  
وبينما هي   هذه احلالة مرمتية على األرض يقابل رأسها ، ميكنها

الباب فتوت عينيها للوظة فرأت الباب مفتوحاا وأالقتاهما   
  .لألبد
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 الف م األخير

تأخرت نادية ، الصباحات املألوفة واملكررة واملعتادة  أحد 
عن جتهري اافطار لوالديها واستغربت أمها أهنا مل تسمع هلا صوتا 

وقد ، دخلت الغرفة فوجدهتا مستلقية على األرض، منذ البارحة
 .لفظت أنفاسها األخرية

 
  



 
 
 
 


