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نـومـيـدوس
بـ ل  /يانيي حي

اإلهداء ....
إل هها اإنم وو اإهذ إل يـيارقن مقه أ جئ
إل ههه اإحيية
إل اريي اإح ل واإيبقظ إل مي شجقن و إلنقن
يكرة ههه اإروا ظ اإبصيرة
إل مي ح ااني رر ب مقن و بـيءه مجن ...
رر قن اإجز ز ..ههه اوا تن األوإل
هد لي ...
إـيي و ـدد رـبــ !
يانيي حي

رد تكوأ مبدمظ
أ ترر يإني مجيقي مي ت ي اإجواإل اإلجيدة اإتن تحكي مجقي ل ههه
األاض هو مر مثير إ دهشظ اإلشر ظ إكقكل  -لي اإلشر– تج نوأ أ
مركل

جقيقي مط بـي نتل مشر كياقيت خ بئ مي اإتراب إتحكي األاض

رـ تبر ي د بن أ جئ يي يحيت هها اإكتيب ي وا دة مي
رصص ااتحواذ اإشي ل قن اإلنس ااتنتع أ جئ
و..

تكنم رراءة اإكتيب .
...

لر ئ...
يف طبقة مظلمة من طبقات األرض ربت قاع احمليط آل بنا اغبال فاستوطنا
اعببال واحمليطات وبيوتكم اؼبهجورة ،لكن ىنا يف القاع ،أقمت فبلكيت...
فبلكة اؼبلك حربيت.
كبن نراكم من حيث ال تعلمون ،وىو ما يثَت جنونكم أيها البشر ،نعلم عن
حياتكم ما ال تعلمون ،نسمع أحاديثكم عنا اليت ال تنتج إال عن خوفكم
منا ،نعلم كيف قبعلكم تسكنون اعبحيم يف حياة األبد القادمة ،وأنتم
تستجيبون لنا ،فقط ألنكم أغبياء ،ضبقى ..لكن ال يبكننا الصعود إىل
ىناك ،حيث أقداركم وأرزاقكم ،ومن يفعل ذلك يطرد من القبيلة ،يطرد من
فبلكيت ...لكن عندما يتعلق األمر بأحد حكماء القبيلة وأحد أفرادىا رفيعي
الشأن فإن ذلك ىو ما يثَت جنوين.
إن ما يطمح إليو لن يفيده يف شيء ،تكفيو كتب اغبكمة السليمانية اليت
ورثها من عائلتو من بٍت اعبن ،صعوده إىل السماء قد ينزل عليو عقابا إؽبيا
لن وبتملو ...حاولت أن أكون لو من الناصحُت لكنو استمر يف العصيان،
عادة العصيان موروثة ال تعيب أحدنا ألهنا خلق من أخالق أبينا األكرب
«إبليس» ،لكن حسب ما آلت إليو التجربة فالعصيان خلق غَت ؿبمود عند
الرب جل وعال ،من ذا الذي يعصي سيده ووبظى بالنجاة من العقوبة
والغضب!!

*******

األب...
عملت يف إحدى الشركات يف ؿبافظيت القريبة من النوبة وأىلها
البسطاء ،ومن قرية ريفية يف إحدى ؿبافظات اعبمهورية أتيت بزوجيت
زينب يف السابعة عشرة من عمرىا ،بينما كنت يف الثالثُت ،مرت عشر
سنوات على زواجنا ومل يرزقنا هللا بالذرية.
هللا جل شأنو يقول «اؼبال والبنون زينة اغبياة الدنيا» ،أدركت اؼبال
وصبعت منو ما يزين حيايت وحياة عائليت ،اشًتيت منزال جديدا
وأصبحت حيايت مقسمة بُت منزيل ومنزل والدي ،رحل أيب ليًتكٍت مع
أمي العجوز اليت رفضت أن تًتك منزؽبا القدمي وظلت تنتظر حفيدىا أو
حفيدهتا.
زينب تريد فتاة ألهنا عاشت حياهتا يف منزل أىلها وحيدة ،وتقول إن
الفتاة عندما تكرب تصبح ابنة وأختا وصديقة ،بل وأما أحيانا ،وأنا أيضا
أريد فتاة؛ فرزق اإلناث أكثر من رزق الذكور بركة .أذكر أن أمي
أخربتٍت أهنا أيضا رغبت يف أن تنجب فتاة لكنها رزقت يب.

يف قريتنا يبكنك أن تأكل يف أي منزل وأن تدخل أي دار ،كل األطفال
ينادونك بـ«أيب» أو «عمي» فالن ،فال تشعر بالغربة أو فقد القرابة
بينك وبينهم ،وخوفك أيضا يسيطر عليك ذباه كل نساء القرية،
أصبحت زينب واحدة من أىل القرية لكوهنا زوجيت.
ذات يوم عدت من عملي مساء ألجد صالة اؼبنزل فبتلئة بنساء القرية
العجائز ،نظرن إيل وأنا أبتسم متسائال« :أين زينب؟» ،راودتٍت األفكار
الشريرة صبيعا ،ترى ىل مرضت ..أو سقطت من الطابق العلوي
للمنزل؟ ..ىل احًتق شيء وأصيبت؟ ...ىدأت نَتان قلقي بعد دقائق
عندما خرجت أمي وخلفها سيدة ترتدي مالبس سوداء – كالباقيات –
من غرفيت مث نظرتا إيل وابتسمتا ،مث رحلن صبيعهن بنظرة من عُت أمي
وأنا أقف مذىوال أنتظر تفسَتا لتلك اغبركات اليت تشَت إىل مؤامرة
تدبر.
لست أنا ذلك الشخص الذي يؤمن باػبرافات واألعمال ويذىب إىل
الدجالُت ،لكن أمي ونساء القرية اتفقن على أن نقوم بذلك من قبيل
«اسعى يا عبد وانا اسعى معاك» .قالت تطمئنٍت إن الشيخ عبد الستار
رجل دين ومعاجل باألعشاب فقط ،ال عالقة لو باألعمال والشعوذة
وأمور الكفر تلك .أظبع أحيانا عن اؼبعاعبة باألعشاب والطب البديل

وال أظن أنو أمر سيئ ،كما أن أمي رغم كرب سنها امرأة مؤمنة باهلل
سبحانو وتعاىل وتثق بأن الرزق بيد هللا وحده.
دخلت من الباب اغبديدي ؼبنزل الشيخ عبد الستار وأنا أمسك بيد
زينب ،كانت ترتعد ،نظر إلينا الشيخ وىو يقف عند باب الغرفة اليت
استقبلنا فيها ويف يده مسبحة تشبو مسبحيت قليال .كنت أتوقع أن أرى
رجال يف جلباب متهالك وؾبموعة من السبح حول عنقو وخبور وظالم،
لكن األمر مل يكن كذلك ،الشيخ عبد الستار رجل وسيم أصغر مٍت سنا
يرتدي بنطاال قماشيا وقميصا عاديا كما أرتدي أثناء ذىايب إىل عملي،
فقط سبيز بلحية خفيفة حول وجهو اؽبادئ.
استمع إيل واالبتسامة مل تفارق وجهو ،أخربتو عن السنوات العشر
اؼباضية من زواجنا وأخربتو عن التحاليل والفحوصات اليت قمنا هبا أنا
وزينب دون علم أمي ،فالقرية ال تؤمن بالطبيب بقدر إيباهنا بالشيخ
الربكة اؼبعاجل ،فقال بطمأنينة« :ال بأس ،فاألرزاق بيد الرضبن» ،مث قرأ
آيات من القرآن وىو مغمض العينُت وزينب صامتة ىادئة...
خرجنا من منزلو ومعنا كيس فيو بعض األعشاب وورقة هبا أظباء بعض
سور القرآن اليت طلب من زينب أن تستمر يف قراءهتا .القلق الذي كان
يبأل صدري أثناء ذىابنا تالشى سباما عند خروجنا فقط ببعض اآليات
واألعشاب احملفزة للجهاز التناسلي .صدقت أمي.

عدة شهور ،وعدت إىل منزيل ذات يوم ألجد نفس اؼبشهد يتكرر ،نساء
القرية ؾبتمعات -وقد علمت من اؼبرة السابقة أن أمي ىي اليت
ذبمعهن -لكن االختالف ىذه اؼبرة أن زينب ذبلس وسطهن واالبتسامة
ملء وجهها الربيء والنساء يربنت على يديها ويباركنها .قالت أمي:
«ؿبمد ،ستصبح أبا يا بٍت ،والربكة يف الشيخ عبد الستار» ،مث بدأت
مبارزة من الزغاريد بينها وبُت صديقاهتا.
السعادة اؼبصحوبة بالدىشة ومزيج القلق والنشوة انتشرا سريعا يف
روحي عندما نظرت يف عيٍت زينب اللتُت تفيضان بدموع الفرحة ،علمت
حينها كيف تكون اؼبرأة اليت ال تنجب ،تكون كما كانت زينب يف
السنوات العشر اؼباضية ،جثة حية تتحرك بُت الرجاء واليأس ،تكون
شجرة ظليلة ترتعد كل فجر خشية أن يقطعها صاحبها .اليوم فقط
أشبرت زوجيت ودب فيها ربيع اغبياة من جديد.
ذىبت إىل الشيخ عبد الستار ألشكره ،فابتسم يل واستقبل اػبرب
بسعادة تشبو ىيئتو اؼبتواضعة .بعد دقائق فقط تبدل حالو وشخصت
عيناه ،ال أعلم ما سر ىذه القشعريرة اليت انتابتٍت وأنا أنظر إىل عينيو
وخيل إيل أهنما شديدتا السواد يف تلك الليلة أكثر فبا كانتا اؼبرة
اؼباضية.
يف اعتقادي كانت زينب حامال لتسع سنوات وليس تسعة شهور ،ذلك
من طول انتظاري ،إىل أن جاءت يف ليلة من ليايل الشتاء اؼبمطر يف

قريتنا طفليت اعبميلة ،وأنا أقف مع الشيخ عبد الستار خارج الغرفة.
نظر إيل نفس النظرة العميقة تلك وبارك يل ،كنت متلهفا لرؤية اؼبولودة
اليت نامت يف مهد اشًتتو أمها قبل عشر سنوات ،كانت الطفلة رائعة،
ذات شعر أسود كثيف وعيون مغمضة وبشرة متوردة ،كانت ابنيت
حسناء.

*******

نوميدوس...
ال شيء يف ىذه اغبياة أصبل من أن تطلع على عامل الغيب ،لكن أن
تطلع على علم غييب مزعج ،ىو أسوأ ما يف ىذا األمر اعبميل ،ولعل
ذلك ىو األمر الذي من أجلو حجب هللا عنا رؤية أقدارنا ومستقبلنا،
ولعل ذلك أيضا ىو الرضبة اليت يسبغها هللا علينا .اغبكمة ليست ميزة
أو صفة جيدة كما يعتقد بنو البشر ،فاغبكمة على الرغم من أهنا تقي
من السوء لكنها أيضا تقي من متعة اعبنون!
ذلك ىو أنا« ..نوميدوس» اغبكيم ،عشت للحكمة منذ أن جئت إىل
ىذه األرض ،والوراثة اؼبهنية ال زبص البشر فقط ،فلقد غبق يب نفس
أبوي ما
البالء ،فنشأت وتربيت وأنا حكيم وابن حكيم ،تعلمت من ّ
ورثاه من ذلك الزمن البعيد حيث كانا ىبدمان النيب سليمان عليو

السالم .حدثٍت أيب عن قصة النملة اليت ظبعها سليمان وىي ربذر قومها
منو ومن جنوده ،كان أيب ضمن ىؤالء اعبنود ،وكان من أشد اعبن حبا
وإخالصا للنيب سليمان .عندما مات النيب وقضت اغبكمة اإلؽبية بأن
يتأخر خرب موتو عن أيب وبقية اعبنود من اعبن شعر أيب أن موت سليمان
ليس سوى رسالة من هللا لنا ،بأن القدر والغيب بيده جل شأنو فقط،
وأن اعبن قد يتمتعون بالصفات اػبارقة مثل التخفي والصعود إىل

السماء واؽبيئة اعبسدية اؼبتعددة ،إال أن علم الغيب ال يظهر إال ؼبن
ارتضى جل شأنو وتقدست عظمتو .ظل أيب يعلمٍت ىذه اغبكمة ووبرص
على توثيقها يف روحي لكن ...اغبكمة أمر والفضول واللهفة أمر آخر،
ولعل هللا خلقٍت بذلك الفضول والشوق إىل علم اجملهول ألمر قضى أن
تتجلى بو حكمتو.
اغبكمة اليت سبنعك من القفز من السماء إىل األرض فقط ألنك زبشى
االحًتاق أو االصطدام بإحدى األرواح الصاعدة إىل السماء ،واغبكمة
اليت سبنعك أيضا من رؤية قدرك احملتوم فقط ألنك فبنوع من ذلك.
لن أظبح لليأس أن يتملك قليب ،سأستمر يف الصعود كبو السماء ويف
كل مرة سأذباوز خطرا ما .أثق أن شبة أمرا ما يف قدري يستحق أن أطلع
عليو وأن أعلم بوقوعو قبل اؼبرور بو.
حربيت العظيم ،ملك قبيليت ،يعشق قتل البشر وأسرىم يف فبلكتو
ػبدمتو ،يكره النيب آدم ويكره البشر بصفة عامة ،ويكرىٍت ألين أحبهم.
شبة عالقة ما تربطٍت هبم ،قد تكون البداية عندما تتلمذ أبواي على يد
النيب سليمان وطوع هللا أمرىم لو فكانت حياهتم ىي السمع والطاعة،
وردبا العالقة الرابطة بيٍت وبينهم نشأت منذ ذلك اليوم السعيد الذي
غرر فيو األب األكرب ؼبعشر اعبن بالنيب آدم وجعلو يقًتف اإلمث الذي
قضى هللا فيو باػبروج من اعبنة والنزول إىل األرض .مل يكن يل على ىذه
األرض وجود ،لكن كانت روحي ذبول يف أثَت اؽبواء احمليط بالنيب آدم .مل

يرد يف خاطري ولو لثانية أن أسقط يف ما يسمى اغبب ،لكن اؼبفاجأة
أنٍت سقطت يف حبها .علمت أثناء رحلة من رحاليت إىل السماء أن فتاة
ستحيا عمرىا يف عزلة ما ،حىت تقضي كببها يف يوم ما .فشلت ؿباواليت
يف اسًتاق اجملهول ،لكٍت شعرت عندما ظبعت خرب ىذه اؼبولودة أنٍت
حظيت بغنيمة ىائلة ،فانطلقت إىل موطنها يف تلك البقعة من بقاع
األرض ،وظللت أنتظر ؾبيئها .أعلم أن هللا قدر ؽبا أن تصل إىل األرض
يف وقت معلوم عجزت عن إدراكو ،لكٍت كنت متلهفا لرؤيتها ،متلهفا
لصوهتا وطفولتها الربيئة ،انشغلت هبا عن تلك اؼبغامرات اليت كنت
أستمتع خبوضها ،نسيت اجملهول الذي ؽبثت وراء اكتشافو لسنوات
طويلة ،وقررت البقاء مع ىذه الرضيعة اليت ستصل عما قريب إىل
األرض .فُتنت هبا ،تلك الفتنة اليت تفقدك صوابك وتنسيك ما كنت
تفعل ،وزبطفك من نفسك ،أظن أن فتنتها عقاب!.

«حسناء» االسم والصفات ،صبيليت ،ظبيتها صبيلة وستبقى صبيلة إىل
اغبياة األبدية .أمر ما هبذبٍت إليها ،ذىبت إىل والدىا يف منزل الشيخ
عبد الستار ،كنت أتأمل فرحتو من خالل عيٍت الرجل ،وكان ينظر إىل
عيٍت خبوف.
قررت أن أمأل عزلة الطفلة .صعدت إىل وجو األرض ولزمت غرفة زينب
ليطمئن قليب على الصغَتة النائمة يف رضبها ،وقفت جبانبها يف ليلة
الوضع وانتظرت نزول اعبميلة حسناء ،كنت أول من يلمسها قبل اؼبرأة
العجوز اؼبخيفة تلك اليت جلست مشمرة عن ساعديها الستقبال

الطفلة ،كانت يداي بدال من يديها .طبعت أوىل قباليت على جبينها
وىي مغمضة العينُت نائمة غَت مدركة أهنا وصلت إىل األرض أخَتا ،مث
خرجت من الغرفة وتركت اؼبرأة تغسلها وتضعها يف قطع من القماش
األبيض ،فأصبحت كاؼبالئكة .كاد الرجل يرقص من شدة الفرح ،كما
بكت زينب بشوق لطفلتها قبل أن تذىب يف غيبوبة الراحة من عناء
الوالدة .أدرك مدى سعادهتما ،لكنها لن تكون حبجم سعاديت.
اليوم أصبح كوكب األرض يسمى كوكب اغبسن ،وأصبح منزل والديها
ىو مسكٍت ،ومهدىا الصغَت مالذي ،أشعر أنٍت أصبحت أبا فجأة ،يل
طفلة ترقد يف مهد صغَت ،كم مرة ذبولت حولو وأنا يف انتظارىا .عجبا
ؽبذه األلفة الغريبة اليت سبأل القلب وأنت يف رفقة طفل! طفل ال يعرفك،
ال يستطيع أن يتبيّنك ىل أنت ملك أم بشر أم جن!!
طفلة على وجو التحديد ،أنثى رقيقة بديعة كما تكون الزىرة األوىل يف
فصل الربيع ،بعد الشتاء الطويل واعبفاف القارس ،تنظر إليك الطبيعة
بعُت مشفقة حنونة وهتبك زىرة صغَتة ،فاتنة ،تتفتح يف خجل لتمأل
اغبياة اخضرارا وربيعا وازدىارا .تالمذيت يف القوقعة يقولون إنٍت أصبحت
شاعرا ،عن أي شعر يتحدثون؟! فالشعر يكتب يف سائر البشر ويكتب
يف عامة اعبن ،لكن ىذه الفريدة من نوعها ربتاج إىل أجبدية مستقلة
بذاهتا ،أجبدية زبلق ؽبا خصيصا ،ألكتب هبا عن تلك الشعَتات القليلة
فوق جبينها الوضاء ونعومة بشرهتا اليت تفيض إشراقا ،حسناء سبلك ىيئة
مالئكية يف قمة البهاء.

ربولت مع الوقت من اغبكيم نوميدوس إىل األب نوميدوس اؼبتيَّم ،كنت
أىرب من مقابلة حربيت الذي ينتظرين ليلومٍت ويردعٍت عن تلك

األفعال الصبيانية حسب اعتقاده ،لكنٍت ال أكًتث ألمره اآلن ،أغوص
يف أعماق النشوة واؼبغامرة وال أريد فقدان ىذه اللذة العجيبة ،لذا كنت
أحرص على أن أكون ذا ىيئة مطمئنة يف حال رؤييت ،لعلها تفتح عينيها
ذات يوم وتراين ،ال أحب أن تبكي ،فعندما تسيل دموعها أشعر أن حبار
األرض اجتاحت يابسها وأن الكوكب كلو أوشك على التفتت.
إن التاريخ الذي سيكتب عٍت ذات يوم وسيدرس لتالمذة أحفادي
سيقول إن واحدة من بُت ماليُت البشر سرقتٍت ،سلبتٍت فؤادي ومل
أستطع مقاومتها وىي ال ربمل من العمر سوى بضع ساعات ،وحىت
هناية األجل لن أتركها ،سيقول التاريخ إن واحدا من أعظم اغبكماء يف
فبلكة العظيم حربيت ظل يطارد البشر ويصعد إىل السماء كي يقتحم
قدسية اجملهول ،لكن هللا شغلو بفتنة ونعمة متجسدة يف أنثى من بنات
حواء ،سيقول التاريخ إن آدم انتصر مرة على إبليس ،لكن حفيدة آدم
تكاد تقتل حفيد إبليس من فرط سعادتو باغبصول عليها.
توالت األيام وغدت الرضيعة طفلة يف أعوامها األوىل ،زبطو خطوات
صغَتة فوق األرض وهتبط قدماىا على سطح قليب اؼبنبسط أمامها .ما
ألذ أن تكون فراشة تطاردك يدان ناعمتان يف الصباح ،ال تضاىيها لذة
أخرى ،ويف اؼبساء كن بُت ذراعيها يف قطتها الصغَتة ،واجعل بشرهتا
اغبليبية تالمس جسد القطة اليت تتنكر يف ىيئتها ،واشعر بالقشعريرة

الناذبة من سعادتك .ىذه ىي مغامريت األصبل على اإلطالق ،كيف
تكون اغبياة يف قمة البهجة وأنا أقف جبوار طاولتها وىي على كرسي
اشًتاه ؿبمد خصيصا لتجلس األمَتة اعبميلة وتأكل طعامها وتسقط
بعضا منو ،أقف وأتشمم الفتات ذاك لعلي أهنل من رحيقها ،أثق بأن
حربيت لو رأى مالؿبها الصغَتة اؽبادئة سيتحول إىل كائن وديع بدال من
ذلك اغبقد الذي يقطر منو أينما وجد.
ينتابٍت اغبزن كلما تأملت وجو حسناء اعبميلة وتذكرت أهنا ستفٌت ذات
يوم ويواريها تراب األرض ،ترى كيف سيكون مصَت أمها وأبيها بعد
ذلك االنتظار اؼبميت؟ سبنيت لو أن يل عمرا يوىب ،فأىبو ؽبا كما وىب
النيب آدم من عمره البنو داود.
ذات مساء ،أذكر أهنا كانت ربتفل يف منزل اعبدة بُت أبويها بالعام
اػبامس ؽبا يف حيايت وعلى ىذه األرض ،انتهى اغبفل وعادت إىل اؼبنزل
ويف ظلمة الليل ضبلت القط الذي أتلبس فيو مث ضمتٍت إليها ،أصبحت
ذات ذراعُت صغَتين لكنهما تبثان يف دفئا ما ،مث نظرت إىل عيٍت
مباشرة وقالت« :آه يا بسبس كم أحبّك ،ىل أخربك سرا؟ ...كم

أخشى أن أفارق عائليت الصغَتة ،أيب وأمي وجديت اليت زباف منك».

نظرت إىل عينيها وىي تفضي إيل بأسرارىا وتعدين أهنا ستحتفظ يب على
الرغم من انزعاج جدهتا مٍت ،قالت ؽبا زينب إن ىذا القط ولد معها يف

نفس اليوم ولذلك تبقيو معها يف غرفتها ،وذلك أفضل ما قامت بو
زينب.

*******

اإشدة...
رزقٍت هللا بولدي ؿبمد يف عامي األول من زواجي ،وحلمت كثَتا بأن
يبق يل سوى
يصبح يل أبناء كثَتون لكن مل وبدث ،ومع رحيل زوجي مل َ
ؿبمد ،فأصبح ىو كل أملي يف ىذه اغبياة ،لكنٍت فضلت البقاء دبنزل

وليبق ولدي وزوجتو يف منزؽبما
والده إىل أن تفيض الروح إىل خالقهاَ ،
حىت يعتادا اغبياة بعد فبايت.

جاءت حسناء الصغَتة بعد سنوات من االنتظار ،فتحولت حيايت إىل
حياتُت ،إحدانبا على وشك االنتهاء واألخرى تبدأ .كانت الطفلة تكرب
ويكرب معها قلقي عليها ،وقلق والدىا ووالدهتا .كم مرة غبقنا بالطفلة
وىي على شفا حفرة وتكاد تسقط ...كثَتا ما كنت أرى أحالما سيئة
تنبئ خبطر ما سيلحق بالطفلة .ذات يوم استيقظ ؿبمد ليجد الطفلة
غارقة يف حوض االستحمام والقط اللعُت جبوارىا يزؾبر ويبوء بكل ما
أويت من قوة ،كادت تغرق لوال ىذه الضجة .حذرت أمها كثَتا من ىذا
القط لكنها مل تكًتث ،احتفظت بو منذ أىدتو إليها أمها فور والدهتا ،مث
تعلقت الطفلة بو .شبة أمر ما يكمن يف ىذا القط ،عيناه كأهنا تراقبنا
حبذر وخبث ،كلما اقًتبت من الطفلة يف الليل أجدىا تضمو بقوة وكأنو
يبادؽبا العناق.

كنت أجلس يف غرفيت كعاديت بعد كل فجر ونظري إىل السماء،
الشمس تسقط بسرعة كبَتة ذباه اؼبنزل حىت اقًتبت من نافذة غرفيت
ورأيت ؽبا عيونا كعيون ذلك القط تنظر يل ،نظرة جامدة ـبيفة تكاد
زبًتقٍت ،بكيت من خويف ،بكيت حىت انقطع الدمع من عيٍت وشعرت
بأن الشمس مدت إيل ذراعيها وظلت تربت على كتفي ،تربت بقوة،
بشدة ،إىل أن استيقظت ألجد حسناء ىي اليت تربت على كتفي وهتمس
بقلق« :جديت ،جديت ،استيقظي» ،ضممتها إىل صدري وىي هتمهم
وتبكي...
كانت حسناء تبحث عن القط يف تلك الليلة وباتت معي عندما تأخر
الوقت وتعجل والدىا الذىاب إىل منزلو ،كانت تلك ىي اؼبرة األوىل
اليت تقبل فيها النوم خارج غرفتها يف منزل ؿبمد.
يف صباح ىذا اليوم اؼبشؤوم ،استيقظنا بعد شروق الشمس وذىبت أنا
والطفلة إىل منزل ؿبمد لنفاجأ بانفجار أسطوانة الغاز يف تلك الليلة،
ترددت على أذين حوقالت وتسبيحات كثَتة .اختفى القط قرابة أسبوع
من ىذه الواقعة اليت زادت من ش ّكي يف أمره ،بينما حسناء الذاىلة اليت
مل تستطع استيعاب مرارة اليتم وىي يف مطلع الثامنة من عمرىا ،كانت

زباف مٍت ،تقول باكية إنٍت قتلت القط وقتلت والديها!
ذات يوم عادت حسناء من مدرستها ربمل القط بُت ذراعيها وىي يف
غاية السعادة ،هنرهتا وطلبت منها أن تطرده خارج اؼبنزل؛ حتما قد امتأل

باألمراض واؼبيكروبات ،لكنها أخذتو إىل اغبمام لتحممو مث ذىبت بو إىل
غرفتها وأغلقت على نفسها الباب باؼبفتاح! ظبعتها تقول بصوت مرتعد:
«أنا خائفة منها ،أخشى أن تشعل النَتان يف غرفيت وتذىب للنوم كما
أبوي ،أريد الرحيل من ىنا ،أسبٌت أن أذىب بعيدا عن ىذه
فعلت مع ّ

القرية» ،مث اسًتسلت يف البكاء بصوت خفيض يعصر قليب .يا

للكارثة !...كيف يبكن معاعبة ىذا األمر؟! ...حسناء الفتاة الضاحكة
الفاتنة أصبحت كتلة من اغبسن الكئيب تتحرك فوق األرض ،تتجنبٍت،
تغلق غرفتها قبل الرحيل وتعود إليها وتغلق الباب ؾبددا...
كانت تكرب ويكرب معها -منذ ذلك اغبادث -حزين وأؼبي ،وكأن اغبياة
اعبديدة اليت ابتدأت لتوىا قد أوشكت على االنتهاء كاألخرى.
انتهت مرحلة اإلعدادية لطفليت الصغَتة لتصبح فتاة ذات جسد مفعم
باغبيوية وقلب يفيض يل بالكراىية ،اؼبساحة الصامتة بيٍت وبينها تزداد،
تأكل هبدوء مث تقف لتغسل يديها وتذىب لغرفتها .حاولت كثَتا أن
أكسر حاجز الصمت بيننا لكنها كانت توصد كل األبواب يف وجهي،
تعرفت إىل فتيات كثَتات وأصبحت صاحبة أسرار ال أحد يعرفها سوى
تتخل عن تعلقها
وفاء ،صديقتها ،لكنها رغم السنوات اليت سبضي مل َّ

بذلك القط الذي أكرىو كثَتا ،عندما أنظر إليو ليال أتذكر األرواح اليت

تسكن القطط خاصة ،كثَتا ما نسمع بتلك األساطَت.

*******

نوميدوس...
الوقت يف حال االنتظار طويل للغاية ،أطول من رحلة إىل السماء
السابعة ،لكنو أقصر من طرفة عُت سليمان اغبكيم إذا كنت ال تريده أن
يبضي .حسناء صبيليت تكرب وتزداد أنوثة يوما بعد يوم ،وقليب يرذبف يف
كل يوم تكرب فيو أكثر ...الوقت يبضي واألجل سينتهي ذات يوم،
وتلك العجوز الشمطاء تكره سكٍت بُت ذراعيها يف الليل هبدوء ،تكره
القط بسبس الذي أنقذ حسناء من ذلك اغبريق ،كانت ستموت يف عدة
مواقف وال أحد يهتم ،أشعر أن ىناك ؼبسة ما يف ىذه اللوحات الدموية
حول حسناء ،ؿباولة غرق ،وسقوط يف حفرة عميقة ،وأخَتا حريق يشب
يف منزؽبا!
تأؼبت كثَتا وأنا أراقب صمتها وىي طفلة يف أوىل ليايل يتمها ،واغبزن
يغطي مالمح براءهتا كما تفعل السحب الدخانية حول القمر ،وددت لو
استطعت أن أرد إليها والديها اللذين لن يسعداىا كما أسعدىا ولن ىبافا
عليها مثل خويف ،كم مرة تركت حسناء وحدىا وأنا غائب وىم نائمون،
كم مرة يطاردىا القلق واؼبرض وىم صامتون ،كنت أكرىهم ألهنم ال
يعلمون كم ىي رقيقة وكم تبدو كئيبة أثناء بكائها.

بقيت ىيئة القط غائبة عن اؼبنزل حيث ذىبت ألحبث عن تلك اليد
اػبفية اليت تسعى ؼبوت الزىرة اليت نبتت يف عامل األموات الذي أسكنو،
ومل ِىبب ظٍت ،إنو العظيم حربيت ،عاشق الشر والوريث الشرعي غبقد
إبليس ،انتظرين ..لكن يف هناية العام الثامن يل مع حسناء انفجر غضبو
يف منزل الطفلة الربيئة ،يبتغي من وراء ذلك أن ترحل وأعود لعهدي
السابق ،لكن قليب مل يشأ أن يًتك حسناء يف تلك الليلة تذىب إىل
بيتها ،وككل مرة تنجو فيها من موت ؿبقق كنت أنتشي وأحلق يف
السماوات السبع وأىبط إىل األراضُت من فرط السعادة والسرور ،لكن
اآلن ،ينبغي علي أن أحذر أكثر من حذري على طفليت الصغَتة من يد
حربيت وجنوده الذين يتناثرون حول حسناء يف كل مكان .طلبت منو
االبتعاد عن ىذه البشرية لكنو رفض واستهزأ بتهديدايت ،لست أنا القائد
الذي يتلذذ بالقتل والتعذيب ،لكٍت أعلم جيدا كيف أبث اغبب واؼبودة
يف قلوب تالمذيت ،فتبقى فبلكة الشر خاوية على عروشها ،ىبفق فيها
قلب حربيت العظيم وربرقو ألسنة اللهب اؼبتصاعدة من حقده وكراىيتو
للبشر.
تركت لو التحذير والتمست عفوه ،فرغم كوين حكيما من أفضل
حكماء اعبن لكنو ملك يستطيع أن هبعلٍت أقل من أصغر نفر من اعبن
يف قاع احمليط اؼبظلم.
عدت بعد ىذه الزيارة السريعة إىل طفليت اليت كانت تبحث عٍت ،بدأت
تشعر باالنتماء إيل ،تلك سعادة أكاد أجن من فرطها .استقبلتٍت بلهفة

عظيمة واسًتسلت بعد صمتها اؼبطبق يف اغبديث والثرثرة ،كنت أستمع
إليها وأمسح برأسي على وجنتيها ،اشتقت إىل ىذا اؼبلمس اغبريري،
ورغم الغضب الذي يالحقنا لكنٍت مل أجد بدا من الدخول إىل عقلها
الباطن ،كنت أغوص يف أحالمها ،مث بدأت أخطفها أثناء نومها ألجوب
هبا شىت بقاع األرض ،أدخلتها بيت اؼبقدس وأطلعتها على مدينة
سليمان القابعة ىناك ،أريتها حدائق بابل اؼبعلقة ،وذىبت هبا إىل اؽبند
لتشاىد األطفال ذوي البشرة السمراء كأطفال مدينتها والشعر الكثيف
األسود ،مث رحلنا إىل تركيا ،وروما ،والصُت ،تعلقت بعيوهنم الضيقة
وكانت تضحك منها كثَتا ،راقت ؽبا اؼبأكوالت اؽبندية الكثَتة التوابل،
أما يف روما العاصمة اإليطالية فكانت تراقص التحف الفنية الرائعة،
مضت سنوات عمرىا القصَتة يف رحالت مستمرة من خالل التنقل
أثناء النوم حول العامل ،فعلت ذلك ألحقق ؽبا ىذه األمنية الصغَتة،
الرحيل عن ىذا اؼبنزل ،لكن بطريقيت ،ولكي ال تنزعج جدهتا كانت
فكرة إغالق باب الغرفة أمرا جيدا حىت ال ترى الفراش فارغا يف الليل.
عندما وصلت حسناء إىل مرحلة اؼبراىقة كانت العالقة بينها وبُت جدهتا
شبو منقطعة سباما ،وىو ما سبنيتو ،فقد أصبحت يل وحدي ترقد بُت
ذراعي وتشرد طوال اليوم يف عامل من األحالم .حذرهتا يف بداية األمر
من أن رب ّدث أحدا عما ترى يف اغبلم -حسب اعتقادىا -لكنها كانت
ربدث قطها بسبس الذي ىو أنا ،قبلت أن أحيا فقط يف عقلها الباطن

على أن أتأملها يف صمت ووجل كل يوم...

وفاء ..تلك الصديقة اليت دخلت إىل حياهتا دون أي مقاومة مٍت أو من
حسناء ،ىي فتاة ثرثارة جدا ،سبأل هنار طفليت ،وتشغلها عن جدهتا اليت
ال تكف عن اغبديث اؼبمل عن تلك األيام اػبالية وعن والدىا ووالدهتا.
كنت أحب زيارات وفاء رغم األفكار اؼبراىقة اليت كانت تبثها يف عقل
طفليت.
ذات يوم اصطحبت وفاء صديقتها حسناء إىل النهر اعباري ووقفتا
دبالبس اؼبدرسة ذات اللون الكحلي ،كل منهما تكشف عن جزء يسَت
من ساقها ،واؼبياه العذبة تداعبهما .كانت صبيليت تضحك بفرح من
عمق بعيد يف روحها ،تلك الضحكة اليت مل تضحكها يف الواقع منذ
وقت بعيد ،يف تلك الليلة قررت أن أعاقبها على العبث يف مياه النهر
فقلت ؽبا« :لن نسافر الليلة إىل أي مكان يا عنيدة يا فاتنة» ،فقط بقينا
يف قارب يف وسط النيل نتأمل النجوم والقمر ،لكنها بالطبع حزينة،
كانت تنظر إيل بعينُت سوادنبا أشد فتنة من ظلمة السماء اؼبوشاة
بالنجوم ،زبربين أهنا مستاءة من غَتيت عليها ،ظلت تطلب مٍت
مساؿبتها ،روحها يف اغبلم تدىشٍت ،ويدىشٍت أكثر ذكاؤىا ونقاء
فطرهتا ،تلك الرقيقة اليت تسَت يف القرية خبصالت شعرىا اؼبتناثرة
وفستاهنا األخضر لتًتك يف كل قلب حسرة ،ىي معي ،تتوسل إيل أن
أساؿبها ،تستيقظ من نومها يف نشوة وسعادة لتقف أمام اؼبرآة وتطلق
العنان لذراعيها حيث سبدنبا وكأهنا تريد أن تبقى يف السماء طائرة ،مث
سبسك أعواد الطباشَت اؼبلونة وتصور كل مكان مبضي إليو برسوم

كاريكاتَتية مضحكة .أصبحت فتاة ناضجة وما زالت لوحاهتا خربشات
قطة صغَتة غارقة يف حب قط معمر اظبو بسبس .كم أخشى ذلك
اليوم الذي ستقع فيو صبيليت يف بئر العشق ،ترى من سيسبق اآلخر،
هناية األجل أم بداية العشق؟!
حربيت العظيم ما زال غاضبا ،ينتظر عوديت إىل القاع .حسنا أيها
العظيم ،سآيت إليك ،وسأترك صبيليت يف عناية اػبالق الذي أبدع يف
حسنها...

*******

لر ئ...
كم عاما مضى يا نوميدوس دون أن تتوب عن خطاياك ،واليوم تأيت
وأنت مدرك سباما ؼبا سيلحق بك من أذى .مىت ستشبع من التسكع يف
طرقات القرية تلك بُت النساء العجائز والصبيان ،وصلت بك ىذه
البشرية إىل أن تسيطر على عقلها وتنتقل هبا إىل أماكن متفرقة من العامل،
ىل تعجبك ىيئة الفارس الوسيم الذي يصحبها يف ىذا اغبلم؟ ىل يروق
لك اسم بسبس أيها اغبكيم؟! تتنازل عن مكانتك العظيمة بُت
عشَتتك وتالمذتك وقبيلتك من أجل ىيئة قط أشعث يتمسح يف صدر
فتاة ساذجة ،تقف لتلتقط فتات طعامها من ربت قدميها ،وتبقى يف
فراشها وىي نائمة! أي مرض أودى بك إىل ىذا اؽبالك؟! من أنت أيها
اغبكيم لتنزل إىل عامل البشر وتغرم هبم إىل ىذه الدرجة؟! ال أظن أن
ىناك عقابا يناسبك أكثر من ذلك.
أقول لك حقيقة ردبا غفلت عنها ،طفلتك اليت تركت بنات اعبن من
أجلها ستعشق عما قريب ،ستسقط يف شبَاك أحدىم ،ولن تستطيع
السيطرة على قلبها ،ستخسر كل شيء ،أفنيت سنُت من عمرك

إلسعادىا وستطعنك يف قلبك .ما الذي يبنعك من التلبس هبا؟ ِ
ائت هبا
إىل عاؼبنا ،ىنا يف القاع ستكون آمنة بدال من ىذا العذاب..

 «تعلم يا سيدي ،لو أهنا تتحمل ؼبسة مٍت عبسدىا الرقيق ؼبا تأخرت،لكن بنات حواء خلقن من الًتاب والنار ال تسكن يف الًتاب .أحدنا
سيقتل اآلخر ،ولن أربمل أن أكون قاتال ذات يوم ،خصوصا لو كان
القتيل ..حسناء ..صبيليت».
نوميدوس وبدثٍت بتأثر بالغ وقد فاضت عيناه وىو ينطق باظبها ،تلك
اللعنة البشرية اؼبسماة حسناء ،أو ردبا كان األمر عقابا إؽبيا ،العشق..
ذلك اؽبلع الذي يكسرك إىل شظايا صغَتة ربت أقدام من ربب ،أعرفو
جيدا ،وقد انتصرت عليو وتشبعت نفسي باغبقد والكراىية عبميع
البشر.
ينبغي عليك يا بٍت أن تسعى قريبا للشفاء من ىذه اؼبخلوقة ،قبل أن
تدانبك الغَتة السوداء اليت ستجعل حياتك موتا مستمرا.
صمت قليال وقام من ؾبلسو لَتحل ،كنت أنصحو فعال ألن الغَتة جنون
لن يتحملو .من أجل تلك الغَتة منعت أفراد القبيلة من التدخل يف
حياة نوميدوس أو حياة طفلتو ،ومن أجل ذلك أيضا أصدرت مرسوما
ملكيا لرعاياه من اعبن الذين يتلقون اغبكمة منو بتغيَت القائد اغبكيم
عبماعتهم...
أسبٌت لو أنو قتلها ذات يوم من فرط غَتتو وتنتهي ىذه اللعبة
السخيفة...

*******

اإشدة...
قليال ما كنت أجلس مع حفيديت لفرط انطوائيتها ،كانت تكتفي بالنظر
إيل على طاولة الطعام مث تلقي ببعض طعامها إىل القط وىي تداعب فرو
رقبتو ،ىذا القط الذي لطاؼبا شعرت أنو حارس أمُت على حسناء رغم
حقدي عليو ألهنا كانت تتحدث إليو أكثر من حديثها معي .ذات صباح
كانت حفيديت تقف أمام اؼبرآة يف غرفتها ،وللمرة األوىل منذ سنوات
تًتك باب غرفتها ىكذا مواربا .تأملت الغرفة جبدراهنا القديبة ،مل يتغَت
فيها سوى بعض الرسومات .من الواضح أهنا كانت تضيع وقتها يف
الرسم على اعبدران .سريرىا يتوسط الغرفة سباما ،ال يستند إىل أي من
اعبدران ،فوقو ناموسية كبَتة معلقة بالسقف ،ورائحة ما تفوح من الغرفة،
مؤكد ىي رائحة القط الذي ينام جبوارىا كل مساء ،وصوت مسجل ٍ
آت
من مكان ما يف الغرفة بأغنية قديبة كانت رببها زينب .حسناء أمام
اؼبرآة تصفف شعرىا وىي هتمهم بكلمات األغنية.
خرجت من الغرفة لتنظر إيل بابتسامة – ألول مرة – مث قبّلتٍت وضمتٍت
إىل صدرىا وأنا متجمدة بُت ذراعيها ،ال أعلم ؼباذا تتعامل معي بذلك

اللطف الغريب عنها!« ...صباحك سعيد يا جديت» ،قالتها وانطلقت
كبو باب اؼبنزل مث أكملت« :سأذىب لتبُت نتيجة ثانوييت ولن أعود،

ُّ
سكت ومل أعقب،
فسأذىب مع وفاء يف جولة وردبا أبيت عندىا».
فتلك عادهتا من وقت إىل آخر ،تنام عند صديقتها الوحيدة .دخلت
غرفتها ألجد السرير اؼبنتصب يف وسط الغرفة كالضريح ،وصوت الغناء
مستمر ،ال أعلم من أين يأيت ،واؼبرآة مكسورة ،ووجدت «أجندة»
زرقاء أعرفها جيدا ،تلك ىي آخر أجندة اشًتاىا ؿبمد ،رضبو هللا.
مددت يدي ألفتحها ،فإذا بيد سبسك يدي...

*******

حقيء...
زينب ..أمي ..كم اشتقت إىل ىذه اؼبرأة اليت نامت لألبد يف وقت
مبكر جدا من حياهتا .كانت ربلم يل بأن أصبح ذات يوم مرشدة
سياحية تقف بُت األجانب من كل مكان يف األرض لتحدثهم عن عظمة
ىذا البلد وحضارتو بُت األمم .أمي كانت سيدة طموحة رغم تواضع
القرية اليت أتت منها.
مل أشأ يوما أن أخذؽبا ،فقد احتفظت حبلمها بُت ثنايا روحي وسأكونو
ذات يوم ،حىت إنٍت بت كل ليلة أحلم بالًتحال بُت بلدان العامل .شبة
بعض األمور اؼبثَتة للقلق يف ىذه األحالم لكن الفكرة فبتعة إىل حد
عدم التصديق ،وددت أن أح ّدث وفاء عن ىذه األحالم لكن تذكرت
ذلك اؽباتف وخشيت أن أفقد لذيت الشخصية .وفاء ابنة مؤذن القرية

الشيخ عبد الستار ،تقول إنو تعلّم طب العطارة القديبة من والده ،كما
أن أمي كانت ربب عالقيت هبا وسبدح ذلك الرجل كثَتا ىي وأيب ،لكن

الغريب أن وفاء ال تصلي.
يف اؼبرحلة الثانوية كانت وفاء ترسب كثَتا ،حىت إن أمها دائما تعجب
من صداقتنا القوية رغم تباين مستوياتنا الدراسية ،أمها ال تعلم أن ىناك
حلما يقبع بداخلي يقض مضجعي ،يف الوقت الذي ربلم فيو الفتيات

بالسندريال وفستان األمَتة اؼبزين بالزىور كنت أحلم دبدن العامل اليت
أصبحت جزءا من عاؼبي اػباص .منزل وفاء يشبو منزل أيب رضبو هللا،
لذا أحب وفاء وأحب رفقتها ،مالؿبها السمراء وثرثرهتا ذبذبانٍت ،كما
أهنا سبلك جهاز كمبيوتر نستطيع من خاللو الدخول إىل اإلنًتنت ،وقريبا
سأكمل شبن اعبهاز الذي سأشًتيو وأنا يف القاىرة.
يف ذلك الصباح اتصلت يب لتوقظٍت من النوم الذي ال أحب أن أتركو،
وأخربتٍت أنٍت بالفعل حصلت على ذلك اجملموع الذي لطاؼبا سبنيت أن
أحصل عليو ،وبذلك فقد حانت الفرصة لالنطالق إىل ىناك ،حيث
أسبٌت من كل قليب.
فتحت باب غرفيت ألترك جديت تتعرف إىل عاؼبي الصغَت ،لتنظر إىل
لوحايت اليت صورت فيها كل األماكن اليت أسبٌت زيارهتا يف الواقع كما
كنت أزورىا يف اغبلم ،حلمي األخَت كان يف القاىرة الكربى ،قاىرة
اؼبعز لدين هللا الفاطمي ،تلك اؼبدينة اليت قال عنها أحد القضاة قديبا
عز اإلسالم .رظبت كل ما أذكره من اغبلم وقد
إ ّن من مل َيرىا ..مل يعرف ّ
قررت أن تبدأ رحليت يف البحث يف عامل اغبضارة من القاىرة ،من ىذه

العاصمة صاحبة األلف مئذنة.
تركت مرظبي القابع على جدران الغرفة وخرجت ،ألفتح بابا من العاطفة
يف صدر جديت من جديد حىت تتقبل خططي اؼبستقبلية .أعلم أهنا مل
تكن سببا يف تلك اغبادثة ،لكن قليب أيضا مل يستطع حبها ،ففضلت

البقاء وحدي يف عاؼبي اػباص اؼبمتع ،وكانت مشكورة ربًتم ىذه
اػبصوصية.
غادرت اؼبنزل كي أذىب إىل وفاء لنرتب شؤون سفرنا ،لكنٍت سرعان ما
عدت إىل الغرفة ألجد األجندة بُت يدي جديت .أخذهتا وذىبت وىي يف
صمت مطبق ،وبسبس الشقي يعبث حبذائي.
صديقيت وفاء ،غرفتها ذات جدارين بلون أزرق يشبو السماء وجدار
آخر مكسو بالصور الصغَتة والكبَتة والغريبة ،صور كثَتة جدا ،وفاء
لديها معرض صور عبقري يف غرفتها ،كلها أماكن سبق وأن درجت ربت
ظبائها وإن كان حلما لكن شعوري الداخلي يقول ذلك .السرير
منكمش جدا يف ركن من أركان الغرفة ،ودوالب بٍت مكتسح نصف
اعبدار الرابع قرابة باب الغرفة ،جهاز الكمبيوتر اػباص بوفاء كبَت لو
طاولتو اػباصة اليت ربتوي صبيع أجزائو اليت تصدر الصوت الرىيب
ذاك .دخلت معها من مدخل اؼبنزل إىل الغرفة وسط ترحيب إخواهنا
الصغار .كنت أشعر حبماس شديد وأنا أجذهبا من يدىا لًتتدي مالبسها
كي نذىب ،لكنها جذبتٍت من يدي لنجلس على سريرىا الصغَت فتسرد
يل مقابلتها األخَتة...
«آه يا حسناء لو ترين كم ىو وسيم وقوي وجريء! مل أكن أعلم أن
اغبب صبيل ىكذا يا صديقيت ،ىو من القاىرة ويعمل باؼبدينة القريبة من
ىنا ولديو شقة صبيلة...».

وفاء ربدثٍت عن صديقها الذي تسهر معو كل ليلة عرب اإلنًتنت بينما أنا
يف غرفيت أذبول حول العامل يف حلم من األحالم بصحبة فارس وسيم..
ربدثٍت عن اغبب الذي مل أجربو سوى مع بسبس الذي يشعرين دائما
بأنو أكثر ـبلوق وببٍت ،أريد أن أرى كل البلدان اليت ذىبت إليها يف
أحالمي ،أريد رؤية تلك القبة اػبضراء يف األقصى ،أريد التجول حول
األرض ،وأرى تلك القرية اعبليدية عند قطب من قطيب الكرة األرضية،
أريد مداعبة ذلك اغبيوان الذي وبمل ولده فوق صدره كما ربمل نساء
قرييت صغارىن ،كما أسبٌت رؤية ذلك الوسيم الذي يذىب معي دائما.
وفاء اليوم يف قمة السعادة ،ىذه ىي حالتها كلما سهرت مع صديقها،
تقابلٍت يف الصباح وتظل تسرد ذكرياهتا معو طوال اليوم .علمت منها أنو
من حي شعيب يف القاىرة ،حيث تقف صباحا لتناول اإلفطار أمام عربة
ما يرأسها رجل يبيع لك الفول الغارق يف الزيت والكمون بصحبة بعض
اؼبشهيات الشعبية اللذيذة وخبز ساخن ،حيث تستمع إىل صوت اؼبؤذن
وكأنو يف منزلك ،وكذلك جرس الكنيسة ،حيث ال تعلم ىل مرمي مسلمة
أم مسيحية ،ىل ىي أخت جرجس أم أهنا أخت ؿبمد ...ربدثٍت وفاء
عن قصص كثَتة يرويها ؽبا عشيقها ،تسألٍت كثَتا عن أحالمي وقليب
الذي مل يفتح بعد ،لكنٍت على عهد مع ذلك الطيف الذي وبملٍت كل
ليلة إىل بقعة من بقاع األرض زبتلف عن سابقتها ،فقط أواجو مشكلة
مصَتية ،اآلن أريد رجال يشبو أحالمي ،يشبو ذلك الفارس ،لكنٍت لن
أجده بكل أسف.

مساء صديقيت ـبتلف سباما عن ذلك اؼبساء اؽبادئ يف غرفيت ،حيث
الضوء اؼبنبعث من القمر الذي وبول سريري إىل عرش ملكة ترقد
منكمشة األطراف ،لكن ىنا مل ألتفت إىل القمر وال السرير ،وال أدري
أين ذىب بسبس ،فقط كنت أحدق يف شاشة الكمبيوتر ،أنتظر انتهاء
احملادثة اػباصة بُت وفاء وصديقها ،انتابٍت حرج شديد عندما مل تشعر يب
وأنا جبوارىا ،التفتت إيل فجأة وطلبت مٍت أن أبتعد عن اعبهاز ألهنا
ستفتح الكامَتا ،قمت إىل سريرىا القابع يف الزاوية ،وغطيت وجهي
لكن راقبت ما وبدث من وراء الغطاء...
يف الصباح ذىبت إىل جديت وقد قررت أن أعلمها برغبيت يف الرحيل إىل
القاىرة ،سأسكن يف منازل الطالب يف اعبامعة وسأشًتي جهاز كمبيوتر
خاصا يب ،وكما توقعت رفضت وبشدة ،كانت تلك ىي اػبيبة اليت
جعلتٍت أرتب ػبطة ما ،فقط أحتاج إىل اؼبال ،حاولت التوسل إليها وىي
تربت على كتفي وأنا جاثية أمامها ،لكنها قالت بعد ابتسامة رقيقة« :يا
بنييت ،كوين حذرة ،فالعامل ال ينتمي إىل اؼبالئكة فقط ،ىناك شياطُت
أيضا ،انتبهي لقلبك جيدا ،واستمتعي بطفولتك ،وال تتعجلي أمرا ىو
ٍ
آت لك ال ؿبالة».
حزنت كثَتا ألنٍت سأفارقها ،لكن ىي من اختارت ىذا الطريق ،فما
اؼبانع إن تركتٍت أخوض التجربة وحدي؟

بعد مفاوضات استمرت طوال اإلجازة وبعد ترتيبايت اػباصة مع وفاء
يبق سوى زيارة مٍت شخصيا
كنت قد قدمت بيانايت عرب اإلنًتنت ومل َ

إىل اعبامعة حيث يتم كل شيء .يف منتصف ليلة ما وقبل موعد الدراسة
بأيام كنت قد صبعت كل ما ىبصٍت يف الغرفة اليت شهدت كل أحالمي

ومشاعري وخويف وقلقي وخواطري وذكريايت ،حقيبيت الصغَتة كانت
ثقيلة جدا ،عندما ألقيت هبا من نافذة غرفيت أحدثت ذلك الصوت
الذي ينتج عادة من انفجار قنبلة ،فتحت باب الشقة اػبشيب برفق
ليخرج بسبس ويسبقٍت إىل مدخل اؼبنزل .مث اذبهت إىل غرفة جديت
الغارقة يف النوم كعادهتا ،قبلتها كما يفعل كل ىارب يف األفالم مث فتحت
دوالهبا وأخرجت صندوقا صغَتا وفتحتو ألجد فيو ظرفا من تلك
األظرف الصفراء اغبكومية ،بو تركيت من مال أيب ،أخذتو وتركت ؽبا
رسالة تفيد بذلك وتفيد أيضا بأنو ال ؾبال للعودة ،فسأكمل دراسيت
وأستقل بذايت يف القاىرة ،حىت تأيت ىذه الفرصة الرائعة اليت أسافر فيها
حول العامل .أخربهتا أن ىاتفي الشخصي لن يغلق ،وأنٍت لن أدعها تقلق
علي ،ولن أفعل شيئا هبعلها زبجل مٍت.
مث خرجت من الغرفة ببطء والساعة تدق الواحدة صباحا ،وجدت
بسبس نائما بداخل حقيبيت .ىذا الشقي العجوز أصبح الربد يؤذيو،
ضبلتو وانطلقت كبو ؿبطة القطار لنستقبل اليوم اعبديد ربت ظباء
العاصمة.

*******

نوميدوس...
كلمات حربيت مل تكن مزعجة أو مفاجئة يل ،فأنا أعلم سباما أهنا
ستلتقي برجل من بٍت البشر وستعشقو ،ولكم سبنيت أن ينتهي أجلي
قبل ذلك اليوم .ترى ىل ستجد فعال رجال يشبهٍت ،أو باؼبعٌت األفضل
يشبو الفارس الذي يزورىا كل ليلة يف اغبلم حبلتو األنيقة وقوامو
اؼبمشوق وجنونو اؼبذىل؟ لقد جعلت مهمة ذلك البشري اجملهول تقريبا
مستحيلة .قد ذبد الرجل الوسيم ذا العُت الرمادية ،لكنها لن ذبد رجال
وسيما وذكيا وصبورا وحنونا ،الرجل يف بٍت البشر إما وسيم مغرور
جاىل ،وإما مثقف حنون قبيح ،أو صبيل وحنون ومنافق ،تتناقض كثَتا
صفاهتم وال يكتملون ،هللا مل ىبلق بشرا كامال ،ومل هبعل على األرض
رجل خَتا من مصطفاه ،صلى هللا عليو وسلم ،فلتبحث إن شاءت عن
رجل يتخلق بأخالق النيب ،ال أعدىا بأهنا ستجده...
كنت يف منزؽبا عندما وقفت جدهتا ربملق يف الغرفة وتبحث عن صوت
اؼبسجل اؼبلقى ربت السرير واػبوف يتسرب إىل عقلها .عندما يسكن
جٍت يف ركن من أركان البيت فلألمر قدسيتو ،شعرت العجوز هبذه
القدسية.

وأخَتا زبلصت منها ومن وفاء أيضا ،سنذىب إىل القاىرة الكبَتة
اؼبزدضبة ومبرح معا ولن يبنعٍت عنها أي ـبلوق على ىذه األرض.
يف القطار السريع كانت األشجار ذبري بسرعة كبَتة خارج النافذة
وكذلك اؼبنازل واألبنية ،كل شيء يف اؼبدينة يسرع ىربا من عيون
حسناء ،بقيت فوق كتفها وىي تقرأ ديوان شاعرىا اؼبفضل تاركا
خصالت شعرىا -الطائر بفعل اؽبواء -تالمس وجهي وتركت عطرىا
يصبغ روحي ...مل ننتظر كثَتا حىت استقرت رحلتنا أخَتا يف غرفة
متواضعة يف سكن باؼبدينة اعبامعية ،حيث تطل شرفة الغرفة على النهر
من بعيد ،كانت الغرفة أشبو ما تكون بقوقعة يف قاع احمليط ،مظلمة،
باردة ،آمنة ،خالية من أي ـبلوق ذي روح سوى صبيليت ..وأنا ،أنا
الظالم الذي وبيطها وأنا السماء اليت تظللها ،وأنا اؽبواء الذي يطوف
حول قلبها وىبرج ؾبددا ...أول ليلة يل معها وحدنا.
استيقظت جدهتا يف ىذا الصباح لتقرأ الرسالة اؼبًتوكة ؽبا مث تلعن ذلك
اليوم الذي رأهتا فيو ،مل أستطع سبالك نفسي ،كدت أن أقتلها لكٍت
صببت جام غضيب يف ىذا اؼبصباح الكهربائي ليصدر صوت فرقعة
تشهق ؽبا العجوز وترتعد خوفا .بقيت يف غرفتها وحدىا حىت أتت
جارهتا العجوز األخرى ،تلك اؼبرأة اليت تلقت على يديها طفليت حسناء
يف تلك الليلة اؼبيمونة من ليايل الشتاء .ظلت اعبدة تتحدث مع ىذه

القابلة عن شقاوة حسناء وطيشها ،لكن اغبديث انتهى بأن تقبلت
الوضع وانتهى أمرىا.
أن تدرك منذ اللحظة األوىل يف لقائك مع من ربب أنو سيفارق اغبياة
ذات يوم ،وستحرم من تلك البسمة اؼبفعمة بالفتنة ،ستنظر يوما إىل
ىذه اؼبالبس الرائعة اليت ربيط جبسدىا لتجدىا خاوية باىتة ،أمل مل أجربو
قبل اليوم .لذا أريد أن أشبع روحي هبا ،أقرأ خواطرىا يف تلك األجندة
الزرقاء عٍت وعن رحالتنا ،تعشقٍت ،تتمٌت أن ذبد رجال يشبهٍت فعال،
تقول إنٍت أربمل جنوهنا ورغباهتا ،تقول إهنا عندما تفكر يف شيء يف
الواقع ذبد فارس أحالمها وبقق ؽبا ذلك الشيء يف اغبلم .وأصبل ما
كتبت أهنا تتمٌت لو أن اغبياة حلم كبَت ال تصحو منو أبدا ألهنا تريد
البقاء بصحبة الفارس الذي وبقق األمنيات.
يف صباح يوم ما كتبت أهنا فبتنة يل حقا ألنٍت جعلتها تذىب إىل ذلك
الربج الكبَت يف مدينة باريس ،تقول إهنا كانت تنظر إىل صورة يف غرفة
وفاء وتشعر بشوق كبَت إليو ...الشوق يا فاتنيت ىو ما أخشاه حقا،
سأشتاق إليك كثَتا.

*******

حقيء...
أن تأيت إىل القاىرة ألول مرة يف حياتك ىو دبثابة مغامرة حقيقية ،غرفيت
اعبديدة ىادئة باردة جدا يف الليل ،شعرت أنٍت مل أكن وحدي لكن...
رحلة يف قطار النوم العميق كانت مالذي.
يف الصباح ذىبت بصحبة بسبس يف رحلة استكشافية يف أحياء القاىرة،
سَتا على األقدام وكأنٍت سائحة كهؤالء السياح اؼببعثرين يف مدينيت يف
النوبة .أدركت حينئذ ذلك الشعور العميق بالدفء ،العمارة اإلسالمية
بكم
يف اؼبساجد بالقاىرة وروعة ؾبسدة ،كما تشعرك اؼبتاحف اؼبصرية ّ
اغبضارة اليت توصل ؽبا الفرعون اؼبصري القدمي ،كذلك األمر مع األبنية
القديبة اليت ما زالت ؿبتفظة بعبق الثمانينات ،كنت أشعر برائحة أيب يف
شوارع اؼبدينة ،وتفصلٍت عن تلك الرائحة مناظر السيارات واألصوات
اؼبتعالية جدا .يف هناية اليوم كان الزحام فبيتا ،لدرجة مل أكن أتصورىا،
القاىرة تشعرين بأنٍت أقف يف ؾبرة منفجرة لتوىا ،مل ىبتلف األمر كثَتا
عما رأيت يف األحالم ،لكن إن أخربت أي أحد هبذا األمر سيسقط
على األرض ضاحكا .من األفضل أن ال أتذكر أحالمي اآلن وأنا يف
أرض الواقع.

وقفت أتأمل جهاز البتوب رأيتو أفضل بكثَت من جهاز صديقيت اؼبكتيب
الكبَت ،وقررت أن أشًتيو يف أقرب وقت ،وبالفعل مل ِ
يبض على وصويل
إىل القاىرة سوى أيام قليلة حىت امتلكت ذلك الالبتوب وصرت
أستخدمو دبهارة عالية ،كذلك التحقت باعبامعة وىناك التقيت بأصدقاء
كثَتين تبادلت معهم أرقام اؽباتف والربيد اإللكًتوين ...حيايت يف القاىرة
تدون وزبلّد يف التاريخ!
مغامرة تستحق أن ّ
استمتعت بكل أمر وبدث يل ودونت يوميايت يف أجندة أيب الزرقاء ،تلك
الذكرى اليت حصلت عليها من منزلنا ،ويف تلك الليلة وأثناء جلوسي
على سريري الذي تعبت كثَتا حىت وضعتو يف وسط الغرفة كما اعتدت،
فأنا يف ىذه اؽبيئة أشعر بأنٍت ملكة على عرشها فعال ،فجأة ظبعت
صوت أذان الفجر وكأن ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت أظبع فيها ىذا
الصوت.
 «ؼباذا ال تصلُت؟!».شبة ىاتف ما سألٍت ىذا السؤال فور انتهاء األذان! وكأن أحدىم هبلس
جبانيب ويهمس قرب أذين مباشرة .مل تكن ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت أشعر
فيها بأن ىناك دفئا ما يقًتب من أذين ورقبيت .شيء ما يصبح قريبا مٍت
إىل درجة االلتصاق الشديد بظهري أو كتفي ،كانت تلك ىي ضبيمية
بسبس معي ،لكن أحيانا ينتابٍت شعور فبيت بأن األمر أكرب من قط
يداعبٍت!

أصل ومل أفتح كتاب هللا ...قمت ألصلي
منذ رحيل أيب وأمي وأنا مل ِّ

لكن مل أجد شيئا يف غرفيت يصلح للصالة ،علّمتٍت أمي أن اؼبرأة إذا
وقفت للصالة هبب أن تغطي جسدىا وشعرىا حبجاب ساتر ،وهبب

قبل ذلك أن تتطهر بالوضوء ،كذلك هبب أن تتجو إىل القبلة ..من أين
يل بالقيام بكل ذلك؟!
اشًتيت لنفسي سجادة صالة بعد ما أىدتٍت يبٌت ،إحدى صديقايت،
جلبابا واسعا يوضع على الرأس كي أصلي فيو ،ونصحتٍت بأن أرتدي
اغبجاب ما دمت مسلمة.
يسموهنا يف اعبامعة األخت يبٌت .مل تكن ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت أرى
فيها امرأة منتقبة ،لكنها كانت اؼبرة األوىل اليت أرى فيها منتقبة داخل
اعبامعة .كانت يبٌت تتقرب مٍت بشكل ودي رقيق ،ذات يوم أعطتٍت
كتيبا صغَتا عن عذاب تارك الصالة وعذاب القرب ،مث أعطتٍت كتيبا
آخر عن فضل النقاب وأدلة وجوبو .ىذه الفتاة اليت مل أسبكن حىت اآلن
من رؤية شيء منها سوى عيون خصبة جدا ،متميزة بلون أخضر بديع،
ال ربدث أحدا بداخل اعبامعة سوى أساتذهتا وصديقاهتا احملجبات
واؼبنتقبات .مرت فًتة وجيزة كانت تتعامل معي فيها ببشاشة أخت
فعال ،لكنٍت مل أىتم بذلك ،لست فبن يفضلون قراءة ىذه النوعية من
الكتيبات الدعوية ،كما أن جل اىتمامي ىو دراسيت ،وعلى الرغم من
ذلك فإن فكرة اغبجاب بذاهتا مل تكن مزعجة يل على اإلطالق .لكن
عمر اعًتض على ىذه الفكرة ،عمر ىو صديقي اؼبقرب ،تعرفت بو من

خالل اإلنًتنت ،عالقتنا ليست كتلك العالقة اليت تقيمها وفاء ،على
الرغم من أنو حاول مرات ليجعل العالقة تتخذ ىذا اؼبسار وفشلت
ؿباولتو أمام رفضي .تعجبو سجييت ،يقول إنٍت شبرة طازجة مل سبسها يد
بشرية بعد ،ما زلت بغبار الشجرة اليت أشبرتٍت ،دائما ما يضحك من
ردود أفعايل اؽبادئة والطفولية أحيانا.
بشرتو الداكنة تذكرين بوالدي ،هبب أن أعًتف بأنٍت مغرمة بكل شيء
يشبو والدي .عمر يعيش يف القاىرة ووعدين بأنو سيأيت للقائي قريبا.
أكره رائحة الدخان ،لكنو ال يتخلى عن تلك السيجارة يف فمو ،لذلك
أخشى ذلك اللقاء .يطلب مٍت أحيانا أن أعيد سريري إىل جوار اغبائط،
فهو ال يستطيع العيش يف غرفة غَت مرتبة ،لكنٍت اعًتضت على اقًتاحو
ففاجأين بقولو« :عندما نتزوج لن أظبح لك بوضع السرير يف وسط
الغرفة ىكذا»!
أغلقت احملادثة وذىبت للنوم ،لكنٍت مل أجد بسبس .حبثت عنو لكنٍت مل
أجده ،قد يكون يف اػبارج يبحث عن طعام لو ...خرجت ألحبث عنو يف
أروقة السكن وأنا أفكر يف كلمات عمر «عندما نتزوج ...».أظن أنو
شاب ؾبنون ليتحدث ىكذا إىل فتاة ال تربطو هبا سوى شاشة زجاجية!
يبت إىل فارس أحالمي بأي
كل ال يبكنٍت تقبّل األمر؛ عمر ال ّ
على ٍّ
صلة ،بنيتو الضعيفة ،شعره اؼبلفوف كفروة اػبروف ،عيناه البنيتان،

أسنانو الصفراء اليت تكاد تكون سوداء ،ال أستطيع استبدال فارسي هبذا
الفىت.

كنت أسَت بفستان أبيض يف حديقة فبتلئة بالزىور كتلك اليت نشاىدىا
يف األفالم ،وكذلك كان عمر يقف دبالبس أنيقة سوداء وابتسامة صبيلة
تكشف عن أسنانو اؼبشوىة ،يذكرين بالنوبة وأىلها الدافئُت .قليب ينبض
بشدة وموسيقى أغنييت اؼبفضلة تًتدد يف اغبديقة كلها ،رفعت عيٍت إىل
السماء ألجد القمر بدرا يف سبامو ...وفجأة ظهر بسبس من وراء عمر
ليقف بيٍت وبينو ،بدت على وجو عمر عالمات الذعر وأخذ يناديٍت
لكنٍت أصبت بصمت غريب عندما ظل بسبس يعبث فوق صدر عمر
كأنو وباول افًتاسو ،عندىا صرخت أنادي :عمر!!!!
شعرت بقوة خفية توقظٍت من ذلك اغبلم ألجد نفسي نائمة يف أحد
أروقة السكن! قمت من مكاين مسرعة كبو غرفيت قبل أن يستيقظ أحد
ويراين ىكذا دبالبس النوم .بعد أن عدت إىل الغرفة تذكرت بسبس
فرجعت ألتفقده ،ويف ىذه اؼبرة قابلتٍت يبٌت .شبة آيات تتلى تأيت من
مكان بعيد ،الصوت يتصاعد من غرفتها وىي تتحرك حبذر كبو اغبمام
وللمرة األوىل من دون نقاب ،رأيت مالمح وجهها ،أقل كلمة فبكنة
عنها أهنا فتنة تتحرك فوق األرض ،ذات وجو ناصع البياض تطل منو
روعة اخضرار عينيها .نظرت إيل وابتسمت بشفتيها الصغَتتُت مث قالت:
«ماذا تفعلُت ىنا يف ىذه الساعة اؼبتأخرة؟» ،ابتسمت يف حرج شديد
لكن بسرعة قلت ؽبا إهنا ىي أيضا ىنا يف ىذه الساعة ،فقالت
باقتضاب« :كنت ذاىبة ألتوضأ كي أصلي» .قطع حديثنا خروج
بسبس من باب اغبمام وىو ينظر إيل وإليها ويبوء بصوت خافت.

نظرت إليو يبٌت بفزع مث دخلت إىل اغبمام وىي ملتفتة تتبادل نظرات
اغبقد معو وىو ينكمش إىل صدري ويبوء متأسفا عن شقاوتو ،فعدت بو
ط يف نوم عميق ؾبددا ،لكنٍت مل َأر أي شيء يف ىذه الليلة
إىل غرفيت لنغ ّ

من خالل اغبلم ،يبدو أن فارسي انتظرين يف الفراش طويال لكنٍت غفوت

جبوار اعبدار خارجا وال أعلم كيف.

*******

لر ئ...
«ىاىاىاىااااااا ...أمل أخربك يا بٍت؟ ىا ىو البشري اؽبمام ظهر يف حياهتا
عرب آلة حديدية اخًتعها البشر ،أمل أخربك عن مكرىم وحقارهتم؟ أمل
أطلب منك أن زبطفها إىل ىنا وتعيش معها بأمان بدال من ىذه اللعبة
الساذجة؟ ؼباذا أوقفت زبانييت بعد ما قبحوا يف استدراجها خارجا؟ لو
صربت فقط دقائق عبعلتها بُت يديك إىل األبد ،مل أكن أنوي إيذاءىا،
صدقٍت...».
كان نوميدوس يستمع إىل كلمايت وىو باكي العينُت ،غَتتو ابتدأت
لتوىا .اليوم ستلتقي بفارس أحالمها ،عمر .ؼباذا ال يذىب وهبلس معهم
على الطاولة ليشاىده وىو يصافحها مث يقدم ؽبا زىرة ضبراء؟ ما الذي
يبنعو اآلن؟ كنت فعال أريد معاقبتو لكي ال يتخلق بأخالقو أحد أفراد
العشَتة وتدمر فبلكيت ،لكن حالتو اليت تسوء كل يوم أعظم عقاب نزل
عليو ،وسينظرون إليو ويعتربون.
انظر يا صديقي إىل كوننا الفسيح ،إىل ىذه اؼبملكة العظيمة وذلك
العرش الكبَت ،عرشي ،وأنا ..حربيت العظيم ،أبناء أعمامك ،وبناهتم،
نسائك ،مدرستك العظيمة للحكمة ،ذريتك القادمة ،ىل ستًتك كل

ذلك من أجل بشرية ال تشعر بك ،وال تعلم عن وجودك سوى أنك
ؾبرد حلم؟ ىاىاىاىا ،أنت حلم يا نوميدوس!
جلست أنتظر من نوميدوس ردا لكنو مل ينطق ،ينتحب وحسب .اآلن
بدأ يشعر دبا يفعلو من أمور مشينة ،كانت السماء تفيض بالغيوم وساحة
عرشي تظلم شيئا فشيئا عندما رفع نوميدوس رأسو ونظر إيل بعينُت
يتطاير منهما الشرر .اقًتب مٍت ونبس« :حسناء لن تكون لغَتي ،ولو
وصل األمر إىل أن أكون أنا قدرىا السيئ فسأكون» ...اآلن اطمئن
قليب ،فقد توحش اغبب الساكن بصدره وسينتقم ال ؿبالة ،ىذه ىي سنّة
اغبب يف عاؼبنا ،واليوم ولد حربيت جديد اظبو نوميدوس ،صنع نفسو
بنفسو حيث أغلق الدائرة عليو مع ىذه البشرية اليت مل ولن تصبح لو يف
يوم من األيام.
فلتنزل عليكم اللعنة أيها البشر ،يف كل يوم يولد منكم آالف مؤلفة
ويبوت كذلك وال تشعرون بنا ،كم عاشق ُكسر قلبو منا وكم مريض وكم
قتيل يسقط ربت أقدامكم.

يا غبقارة اغبب ...مسكُت نوميدوس ،اغبكيم الذي ولد بداخلو قد قُتل
منذ ظهور ىذه الفتاة ،حىت ىذه اللحظة مل يدرك نوميدوس أنو ىو
صاحب القدر السيئ.

*******

حقيء...
يف هناية يوم من أيام دراسيت وبعد إهناء مكاؼبة خانقة أخرى من مكاؼبات

جديت اليت ما زالت تريد مٍت العودة إليها ،قابلت عمر .جاء كما وعدين،

وجدتو ينتظرين يف مقهى اعبامعة مرتديا واحدة من تلك «التيشرتات»

اؼبنتشرة ىذه األيام ،وبنطاال من اعبينز .اختفت نظراتو الثاقبة اليت زبجلٍت
بنظارة مشسية ،صورتو مل زبتلف كثَتا عن اليت تظهر أمام الكامَتا اؼبغيمة

اليت وبادثٍت من خالؽبا ،نفس البشرة الداكنة والسيجارة اؼبعلقة بُت شفتيو،

وسبيمة حبرف التيٍت معلقة يف رقبتو .ربدثنا كثَتا لكنو دانبٍت جبرأة غَت عادية

عندما نبس قائال« :سبلكُت جسدا ناريا» .شعرت بربد يسري يف صبيع
أوصايل وسبنيت لو مل ِ
آت للقائو ،أخذ يدي بُت يديو ونبس ؾبددا بنفس

العبارة مكمال إياىا بـ«ترى َمن سعيد اغبظ الذي سيستمتع هبذا

اعبمال؟!» ...ال أستطيع السيطرة على جسدي اؼبرتعد ،شعرت أن كل من
يف اؼبقهى ينظر إلينا ويسمع نبضات قليب اؼبتسارعة .اغبقيقة أهنم كانوا

ينظرون إىل عمر وىو يقبل يدي برفق ،مث وقف ودار حول الطاولة ونظر

إليهم فتظاىر اعبميع بأهنم ال يتابعوننا ،فعاد عمر إىل مقعده وىو ينظر إيل

ويرتل عبارات اغبب .نسيت أن لقاءنا ذلك ىو اللقاء األول ،نسيت أنٍت مل
أعرفو سوى من أيام فقط ،نسيت أن جديت قالت يل أن ال أتعجل أمرا ىو
ٍ
آت يل ال ؿبالة ،ونسيت بسبس الذي اختفى منذ ذلك اليوم.

كانت يبٌت تنتظرين على باب اؼبدرج ورائحة الغضب تفوح منها ،استوقفتٍت
ونبست يل بأن أتقي هللا يف ما أرتدي ،كانت مالبسي عبارة عن سًتة

نسائية ضبراء وبنطال من اعبينز ،ال أعتقد أهنا سبلك اغبق يف أن توجو إيل
النصيحة هبذه الطريقة ،لذا سحبت ذراعي من يدىا ومل أعطها جوابا.
عدت إىل السكن وربت اؼباء وقفت أسًتجع كلمات عمر ،يبدو أنٍت فُتنت
بو وبكلماتو اؼباجنة اليت أظبعها ألول مرة يف حيايت ،يبدو أنٍت مل أنتبو يوما
إىل جسدي وتفاصيلو اليت تكاد تكون فاتنة يل اليوم! كما يبدو أن الفرسان

يف الواقع ؽبم مالمح ـبتلفة.

ظالم دامس أجربين على اػبروج من ربت اؼباء ،أضأت الغرفة واتصلت
بإدارة السكن لتأيت وتصلح عطل الكهرباء يف اغبمام...
ط يف سبات عميق
ظبعت صوت بكاء آتيا من مكان ما ،كانت القاىرة تغ ّ

يف تلك اللحظة ،فقط صوت البكاء ،بكاء شخص وليس طفال ،ردبا أحد

اعبَتان يف الغرف اجملاورة يبكي على جرائمو!
مل ِ
أعط لألمر اىتماما ،فقط كنت أتأمل النهر اغبايل وأذكر كيف كنت

أغسل قدمي فيو مع صديقيت وفاء .حسنا ،سأتصل هبا لتؤنسٍت يف ىذه
الليلة اؽبادئة.
رنُت بعيد مث صوهتا الرقيق يأتيٍت ليخطفٍت إىل النوبة ورائحة اػببز الشمسي

والطمي الذي مل هبف بعد ،ومذاق الشمس الذي تغلغل يف جدران القرية
وأبواب منازؽبا.

اغبنُت ...مرض ؿبزن جدا ينقض على اإلنسان بغتة فيفتك بو بال رضبة وال
شفقة .كانت تسألٍت عن حايل وحال اعبامعة والغربة األوىل يف حيايت،

أجبتها هبدوء أن كل شيء على ما يرام ،مث سألتٍت عن اغبب ،فوجدتٍت

غارقة يف الصمت وخيّل إىل أن وجو عمر أمامي يف السماء يغمز بعينو

الشقية .ال أعلم كيف أخربك يا صديقيت عن ذلك الرجل ،كيف أصارحك
بسر أحالمي ،اؼبقارنة تكاد تكون
بكلماتو اجملنونة ،كيف أفضي إليك ّ

مستحيلة ،لكن عالقيت بعمر تتعمق بسرعة جنونية ،كيف تعرفت إليو وكيف

التقينا وكيف يتحدث ىكذا .صوت وفاء يقطع حبل أفكاري ،تريد اعًتافا،

قلت ؽبا« :ليس اآلن ،فالكهرباء منقطعة وأنا أشعر باػبوف ،قد يأيت
أحدىم ليسرقٍت» ،ضحكت وفاء مث قالت« :أو يغتصبكِ ،
أنت صبيلة جدا

يا حسناء» ،مث فجأة انقطع االتصال...

شعرت أن ما كنا نتحدث عنو يتحقق ،برودة اػبوف سرت يف قدمي كموجة
كهرباء شديدة لتصعق عقلي ،انتفضت وأنا أستمع ؽبمس ٍ
آت من مكان
ما ،شعرت أن لصا ما ىبط من السماء ليقف جبواري مباشرة ،زفَت ىادئ

يصعد من صدر مهموم جبوار أذين وأنا يف الظالم متجمدة ...رن اؽباتف

أخَتا ليخرجٍت من ىذه اللحظة اعبامدة ،إنو عمر .أجبت بسرعة ليخربين

للتو ،فسألٍت
أنو اشتاق إيل كثَتا ،أخربتو -كذبا -أنٍت كنت أفكر فيو ّ

فيم أفكر بالضبط ،واستمرت احملادثة على وتَتة واحدة،
بطريقتو الشيطانية َ
يشاغبٍت وأنا أىرب منو ،لكن يف حقيقة األمر كنت يف غاية سعاديت...

اغبب يأتيك من حيث ال تعلم ،اغبب انفجار مفاجئ كاالنفجار الذي

أحرق منزيل .تُرى من الذي ستكتب لو النجاة ىذه اؼبرة؟ أنا أم عمر؟ شبة

أمر ما بانتظاري مع عمر ،حياة مديدة ،مغامرة لن أندم عليها ،أو ذبربة

أتعلم منها درسا جيدا...

يف الصباح كنت أشعر بإعياء شديد نتيجة النوم أمام الشرفة اؼبطلة على

النهر السعيد .سألت نفسي فجأة :ؼباذا ال أصلي فعال؟! تذكرت ذلك

اؽباتف الغريب ،مث ظبعتو ؾبددا يقول بصوت رتيب :إذا مل تصلي فستذىبُت

إىل اعبحيم.

كان الصوت نابعا من عمق بعيد يف قليب ،لكنو أيضا ينبع من ركن ما يف

أركان الغرفة .كان اػبوف هبتاحٍت كلما تردد الصوت يف أذين...

توضأت ووقفت يف اذباه القبلة على السجادة اليت فرشتها يل صديقيت

اؼبتدينة تلك ،ويف نييت أن أصلي الفجر .ترى ىل ىي ركعتان أم أربع

ركعات؟! تبا يل ،ال أذكر .كنت قد بدأت الصالة فعال ،قرأت الفاربة،

أكاد أذكرىا ،مث ركعت وأنا أشعر بأنٍت أؤدي على كبو غَت صحيح ،صليت

ركعتُت ويف هناية التشهد تذكرت أيب عندما كنت أصلي برفقتو وأنا صغَتة،

ينتهي من التشهد ويرفع يديو بالدعاء يل وألمي وجديت ،مث يلتفت يبينا

ليسلم فَتاين جبواره خبمار أمي الطويل ،فيبتسم مث يلتفت يسارا ليكمل

السالم وينهي صالتو مث وبملٍت وىو يتمتم بشيء ما ويبتسم حىت ينتهي من
ذلك فيقبلٍت قبلة ىادئة لن أنساىا أبدا ،ويهمس يل أن أذىب للنوم ؾبددا

حىت تطلع الشمس .إذن فصالة الصبح ركعتان .انتهيت منهما وجلست

ألسبتم مثل أيب ،ورغم أنٍت ال أعلم ما الذي كان يقولو يف ىذه التمتمة لكنٍت

دعوت هللا أن يقبل ىذه الصالة مٍت.

الصالة ..تأملت سنوات عمري السابقة من دوهنا ،فتاة ليست ظبراء كأىل

سر
بلدهتا ،وتعيش بُت غرفة نومها ومدرستها وصديقتها ،ربرص على كتمان ّ
ما ،تتنقل بُت أىل القرية سافرة خبصالت متمردة ،ؼباذا مل تعلمٍت جديت
الصالة؟ يبدو أن الفجوة الزمنية بيننا جعلت التواصل مستحيال تقريبا.

أذكر أنٍت كنت أحملها بُت حُت وآخر تصلي ،لكنٍت مل أىتم ألسأؽبا ،منذ مىت

وأنا أساؽبا عن أي شأن يهمٍت؟

قمت بعد تفكَتي العميق ذاك أحبث عن مصحف يف غرفيت ،فلم أجد .كم
كنت ضئيلة متساىلة يف أمر ديٍت ،خرجت أحبث عن يبٌت ،حتما سأجد

لديها مصحفا ،وبالفعل وجدهتا متجهة إىل بوابة اؼبدينة دبالبسها الفضفاضة

السوداء ،ناديتها وطلبت منها مصحفا فرحبت يب جدا ،وعادت معي إىل
غرفيت لنجلس معا ،اختلفت يبٌت يف ىذا الصباح عن يبٌت اليت أمسكت

بذراعي أمس وهنرتٍت بشدة ،حدثتٍت برفق كبَت وجلسنا معا نقرأ القرآن...

*******

نوميدوس...
كتبت ؽبا رسالة واحًتت كيف أرسلها إليها ،ىل لو أرسلتها من خالل
وسيلة بشرية ستهتم باألمر؟ أشك يف ذلك ،ضبلت رساليت وانتظرت أن
زبرج من اغبمام وتكف عن التفكَت يف ذلك اللعُت عمر ،لكنها مل
تفعل ،فاضطررت إىل إغالق الكهرباء ،خرجت لتقف يف الشرفة تتأمل،
كنت أحبث عن طريقة ،طريقة مقنعة تدخل األمر إىل عقلها ،ومل أجد
بدا من خوض ىذه اؼبغامرة...
شعرت بقريب من وجهها ،كان عبَت أنفاسها يلهب صدري ،للمرة األوىل
أقًتب منها قربا حقيقيا بدال من مداعبات القط بسبس ؽبا ،عبقها،
ملمسها ،وحىت خوفها النبيل ،كانت قطعة من الفردوس بُت يدي ،تشعر
بلهيب صدري واضطراب خافقي ،مل أكن أتوقع أنٍت ذات يوم سأصل
بقلبها إىل ىذه النقطة ،لكن لكل لذة ذروة نصل إليها مث هنبط من
جديد .كان اتصال عمر ىبوطا مفاجئا قاتال للذيت بقرهبا ،مل أشأ أن
أزعجها أو أثَت اػبوف يف قلبها أكثر من ذلك ،تركتها ربادثو حىت نامت
الفاتنة وبقيت جبوارىا.
ينبغي علي أن أدخل اآلن إىل عاؼبها كي أذىب هبا إىل أكثر مكان
تعشقو يف العامل ،وىناك سأوقظها ،لتدرك أهنا يف واقع ،واقع أضبلها إليو

كل مرة ...نظرت إىل وجهها اؼبالئكي النائم ،قبلت أناملها واستنشقت
رائحتها الشهية ،تشبو قطرة ندى مل زبتلط بالًتاب بعد ،هتت يف غيابات
جسدىا ،كما لو أهنا عروس يف ليلة زفافها ،مل أستطع مقاومة الولوج إىل
فتنتها...
يف الصباح اسًتسلت الشمس يف تقبيل كل موضع قبلتو منها ليال،
أصبحت قبمة ،كل ذرة يف تكوينها تلمع ،فتحت عينيها وأنا أمام وجهها
مباشرة ،كانت تشعر باإلرىاق ..عذرا يا طفليت ،قربك يلهب مهجيت .مل
أستطع ...حزنت وسبزقت خواطري عندما مل تذكر أي شيء من ىذه

يصل
الليلة وكأهنا مل ربلم ،وقفت تفكر يف أمر الصالة ،أخربهتا أن من مل ِّ
ىو يف اعبحيم ال ؿبالة .عاد اػبوف يبأل عيوهنا وبدأت تتذكر والدىا،
بقيت يف صمت حىت قامت إىل الصالة...

وقفت جبلباب الصالة وكأهنا ملَك قائم بُت السماء واألرض ،كانت كيوم
مولدىا ،موشحة بالبياض ووجهها الساحر يطل من أعلى قامتها كأهنا
بدر ينظر بعطف إىل أىل اعبنة ،مث فزعت قائمة إىل اػبارج .كانت
تبحث عن صديقتها اؼبنتقبة تلك ،وبعد قليل عادت إىل الغرفة هبا
وجلست تقرأ معها القرآن .كانت الطمأنينة زبطو خطواهتا األوىل كبو
قلب حسناء كما مل تطمئن من قبل ،أشرق وجهها وازدادت ابتسامتها
نورا وفتنة ،بقيت صامتة تستمع إىل يبٌت اليت اسًتسلت يف اغبديث عن
فرضية اغبجاب وشروطو وأحكامو ،كانت تتسلل إىل عقل طفليت هبدوء

وروية ،بدا على مالمح حسناء أهنا اقتنعت ،كما رحلت صديقتها وىي
متوشحة بالرضا واالنتصار .وفجأة ...رنُت...
أكره رنُت ىاتفها ،أكرىو .ذىبت إىل الشرفة يف ؿبادثة مع اللزج عمر
ؾبددا ...كدت أحًتق يف تلك الساعة ،مل أستطع التحكم يف غضيب
عندما أسقطت اؽباتف من يدىا ليتحطم على أرضية الغرفة فصرخت
حسناء وانكمشت لدقيقة بُت ذراعي ،كنت أىدئ من روعها وأعتذر
عن غضيب ،لكنها ال تشعر يب ،ماذا عساي أن أفعل يا طفليت وأنا أراك
تغرمُت بسرعة جنونية برجل مزيف كاذب؟! بعد ىذه السنوات من
حرصي عليك يأيت ىذا الكائن ليخطفك مٍت؟!
ابتعدت عنها ونبت على وجهي وأنا أفكر يف حيلة أخدع هبا حربيت
كي ال يأمرين بإنزاؽبا إىل العامل السفلي يف القاع ،بينما ذىبت اؼبشاغبة
ؼبتابعة ؿباضراهتا ،الحقتها وىي تسَت هبدوء ،أظبع صوت صدرىا وىي
تتنفس بعمق وبسرعة ...يف هناية اليوم اصطحبتها يبٌت إىل نزىة بُت
اؼبسجد الذي تتلقى فيو العلم الشرعي وبُت أزقة مصر القديبة الدافئة،
إىل أن انغمست الشمس يف عذوبة النهر .وقفت حسناء تتأمل النهر
وىو وبتضن الشمس بكل قوتو وىي تقاوم الغرق بال جدوى ،مث التفتت
صويب ،حدقت النظر ،عيوهنا تأسرين ،ترى ماذا سيحدث عندما تراين؟
ىل اػبوف اؼبعتاد الذي نلقاه كردة فعل طبيعية من البشر ذباىنا سيكون
ذاتو؟! كانت يبٌت تقف جبوارىا تسأؽبا عن رأيها يف الكتيبات اليت أىدهتا
ؽبا ،شردت حسناء ومل ذبب فقالت ؽبا« :حسنا ،استمعي إىل ىذا إن مل

تعجبك الرقائق» ،كانت سبسك يف يدىا شريطا من شرائط الكاسيت
مسجلة عليو إحدى ؿباضرات شيخها .وضعتو يف حقيبة حسناء اليت
أطبقت يف خشوع وىي تتأمل الغروب الذي يضفي على النهر هبجة
وفتنة.
يف اؼبساء عدنا فاستلقت ؾبهدة على سريرىا ،تركتها عندما ذىبت يف
رحلة عميقة للنوم ،ورحت ؽبذا اؼبزعج عمر ،يف مقهى قذر هبلس اغبقَت
وسط صحبة ال تكاد زبتلف عنو كثَتا ،يتحدث بصوت مرتفع والدخان
ىبرج من فمو وأنفو أكثر من غضب حربيت ،وب ّدث أصدقاءه عن تلك

الفتاة الساذجة اليت ستسقط ضحية نزواتو الرخيصة ،يقول ؽبم إهنا سبيل
إىل ذلك اعبو الركيك من الرباءة والعفة لكنو سيستمر يف ؿباوالتو حىت
يثبت ؽبم بالدليل أهنا كمثيالهتا فبن يستخدمن اإلنًتنت يف فبارسة

البغاء ..تبا لك يا لعُت!
انتهت جلستو القذرة مع أصدقائو واذبو إىل منزلو وىو يًتنح من فرط
اػبدر الذي يسري يف دمو ،كان ال بد من أن أواجهو .ظهر لو القط
بسبس وظل يسَت خلفو يف الظالم ،التفت وىو ال يدري ماذا يفعل،
نظر يف عيٍت ،أطلقت يف وجهو صرخة بدت للسامع كأهنا مواء يصدر يف
مشاجرة بُت القطط ،قفزت على وجهو واهنلت عليو ضربا ،كان وباول
التخلص مٍت ويدفعٍت لكنو مل يستطع ،تركت يف وجهو آثارا ستذكره
دائما بأنو ذبرأ يوما واقًتب من فتاة عشقها نوميدوس.

يف الصباح كانت فتايت برفقة يبٌت ،أصبحت ربب التجول معها يف كل
مكان ،ويف ىذه اؼبرة كانت ترتدي مالبس سوداء كمالبس صديقتها،
كانت تسَت برفقتها وىي يف غاية السعادة ،كانت يف ىذا اليوم ؿبط
أنظار الطالب والطالبات ،يتهامسون عن ىذه الفتاة اليت ربولت فجأة،
بعضهم سخر من األمر وبعضهم من أصدقاء يبٌت كان يف غاية السعادة
والسرور ،أما أنا فقد كانت واحدة من أمنيايت أن أخفيها عن عيون كل
ما خلق هللا فوق األرض وربت األرض...

*******

حقيء...
عالقيت بيمٌت ىي العالقة اآلمنة اآلن ،ىي اليت تشعرين بالقوة والثقة،
عندما وضعت اغبجاب على رأسي يف ذلك الصباح كنت يف غاية
السعادة والفخر ،ال أنكر أنٍت اختنقت ورؤييت أصبحت غَت واضحة،
لكن شبة أمر ما فبيز يف ىذه التجربة ،العباءة والنقاب اللذان يشعان
ْ

وقارا وسكينة ،كنت بداخلهما كطفلة صغَتة تنظر إىل العامل من خالل

«طاقية» اإلخفاء ،ورغم أن عيون الطالب كانت تالحقٍت ونبساهتم
كانت تصل إىل أذين ،لكن أحدىم مل ينزعج مثلما انزعج عمر عندما
فتحت احملادثة معو ،كنت متلهفة جدا ألرى تعبَتات وجهو وانطباعو
حيال نقايب ووضع حيايت اعبديد ،كان استياؤه شديدا جدا ،كان وجهو
فبزقا كما لو أن أحدىم قام بتشروبو ،كانت إحدى عينيو مغطاة
بضمادة .سألتو بقلق عمن فعل بو ذلك ألتلقى منو ردا غريبا أدىشٍت،
قال يل إن بسبس ىو من فعل ذلك! ...كان قلقي عليو أشد من غرابة
ذىاب بسبس إليو.
ويسب القط ،كانت رائحة بسبس يف ىذه اللحظة
بقي عمر وبتسب
ّ

تفوح من مالبسي ومن فراشي ومن ستائر الغرفة ،أشعر أنو ىنا يف مكان

لكن أحدا مل
ما يلعب معي لعبة االختباء ،ناديتو وأسهبت يف النداء ّ

هبب .قلت لعمر إن بسبس ٍ
ـبتف منذ فًتة كبَتة ،فقال يل إنو أصبح
قطا من قطط الشوارع ،وظل يتوعد لو بالقتل واغبرق واألذى ..إىل أن
انقطع االتصال بيننا.
منذ أتيت إىل القاىرة وىناك شيء ما غَت طبيعي ،جسدي اؼبرىق،
اختفاء بسبس ،رائحتو اليت تفوح وتنتشر فجأة ،تلك اؽبمهمات اليت
تًتدد جبوار أذين قبل النوم وقبل االستيقاظ ،وحىت أحالمي اليت كنت
أحلمها مل تعد تأتيٍت..
يف الصباح كان ىاتف عمر مغلقا ،والقلق وباصرين من كل اذباه وليس
يل سوى الصالة والدعاء .أتت يبٌت تدعوين إىل حلقة من حلقات التعلم
فلم أستطع االستجابة ؽبا ،نظرت إيل طويال ويف عينيها نوع من القلق مل
أعهده على وجهها وىي اؼبطمئنة السمحة ،أو غاضبة مستاءة من منكر
ما.
قالت يل« :ىل تنامُت يف الليل جيدا؟» ،قلت ؽبا إنٍت أسهر أحيانا،
فقالت يل إن وجهي مرىق جدا ،مث قبلت جبهيت وطلبت مٍت النوم
جيدا ،مث رحلت .أغلقت باب غرفيت وجلست أنتظر خربا ،أعدت
اتصايل بعمر مرة ثانية ،فقال إنو يف طريقو إيل ...قلت لو« :أنت ؾبنون!
سمح لك بالدخول إىل سكن الطالبات ،مستحيل!» ،فقال« :ال
لن يُ َ
تقلقي ،إن يل طريقيت اػباصة ،.»..وانقطع االتصال.

دقائق قليلة وكانت طرقاتو على الباب ىادئة خافتة تلمس شغاف قليب،
استقبلتو يف غرفيت متعجبة كيف صعد إىل ىنا هبذه السهولة ،واألكثر
غرابة من ذلك ،كان وجهو متعافيا سباما من تلك اعبروح وعيناه
سليمتان!...
وقبل أن أسألو بدىشة كيف استطاع الوصول إىل غرفيت ،نظر إيل نظرة
جريئة جعلتٍت أبادلو النظرة دون أن أنطق ،مث مد يده ورفع الغطاء عن
وجهي ،كانت عيناه يف تلك اللحظة تفيضان حبا ،لكنو التفت صوب
النافذة وقام إليها ليغلقها ،مث ابتسم وأخربين أنو ال ينبغي أن يراه أحد يف
غرفيت .ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت أصبح فيها وحيدة برفقة رجل يف غرفة
مغلقة ال يرانا أحد ،التوتر الذي غبق بأناملي كان كافيا ليجعلها متجمدة
باىتة تتحرك بعشوائية شديدة ،عيناه تسريان عرب شراييٍت وزبًتق قليب
الذي أوشك على اؽبالك ،بدأت أناملو تالمس يدي الساكنة فوق طرف
السرير ،ونبساتو تذىب يب إىل عامل أظن أنٍت ذىبت إليو من قبل ،عامل
يشبو قبالت حارة وردية اللون وقبوم تربق وتلمع يف كبد السماء
اؼبضاءة بالشمس الدافئة ،كنت غائبة عن العامل األرضي ومل أفِق من
ذلك الغياب إال عندما انتبهت لعمر وىو وباول االقًتاب مٍت هبيئة
حيوانية ،كنت أشعر بأنو ينظر إيل نظرة الذئب إىل فريستو الشهية ويداه
رباوالن السيطرة علي ،حاولت أن أصرخ لكنٍت مل أستطع ،سبنيت أن
تصبح ىذه الساعة كابوسا مزعجا ويأيت أحدىم ليوقظٍت منو...

غبظات وربققت أمنييت الثمينة ،طرقات قوية على باب الغرفة جعلتٍت
أقف خائفة متنصلة من قبضتو وىو ينظر إيل نظرة الظافر اؼبنتصر ،ألقى
بالنقاب يف وجهي واذبو كبو باب الغرفة ليفتح للطارق فقلت لو:
«انتظر! ال ينبغي أن يراك أحد ىنا .أليست ىذه كلماتك؟» ،ابتسم مث
وقف خلف الباب حىت يتسٌت لو اػبروج ،ففتحت الباب لتدخل يبٌت
وىبرج ىو من ورائها .ال أعلم ؼباذا عادت ،ردبا أرسلها هللا لتنقذين مرة
ثانية كما فعلت وأنقذتٍت من عقاب يوم الدين ،باتت سَتة عمر منذ
ىذه اللحظة تثَت امتعاضي ،الحظت يبٌت تغَت حاليت اؼبزاجية وطلبت
مٍت أن أتوضأ وأصلي...

*******

لر ئ...
يظن نوميدوس أن باستطاعتو االستمرار يف لعبة العصيان تلك دون
عقاب ،لكن ما فعلو هبيئة عمر سيبقيو دائما خارج سياق اؼبسرحية،
كانت سعادتو كبَتة عندما انتقبت إنسيتو ،لكنو نسي أن اغبجاب ينبغي
أن يكون حجابا بالقلب أوال ،فها ىي تسهر مع صديقها ،وربدثو وتفكر
فيو ،وحىت إهنا قبلت أن تستقبلو يف غرفتها ،إن مل يكن نوميدوس ىو
اؼبتلبس هبيئة عمر وإن مل تكن ىذه ىي خطتو لإلطاحة بصورة عمر أمام
فتاتو فإهنا يف تلك اللحظة كانت سًتضى بأن يكون عمر اغبقيقي معها
يف غرفتها .حىت ىذه اللحظة واإلنس يتناولون الشعائر الدينية باؼبظاىر
فقط ،حىت يومنا ىذا والفتاة اؼبنتقبة تعد رمزا للعفة والشرف واغبياء
والدين ،رغم أنٍت أعلم سباما أن ذلك ليس صحيحا دائما ،كما أن
السافرة ليست بالضرورة فاجرة ومتدنية كما يقولون.
نوميدوس اآلن ينظر إىل حسناء بنفس نظرة ؾبتمعها اإلنسي البغيض،
وباسبها حسب ما ترتديو .أليس من حقها أن زبطئ ،أن تعشق ،أن تقف
اللتقاط صورة ما؟
قطع نوميدوس االتصال اعباري بُت عمر وحسناء ألهنا رغم ارتدائها
للنقاب لكن عقلها مل يزل يفكر يف عمر بطريقة ما .استيقظت يف ذلك

الصباح خائفة عليو ،تفكر فيو ،مل ِ
تول أمر القط اىتماما ،واآلن قبح
نوميدوس يف جعلها تكرىو وزبشى لقاءه مرة ثانية.
على صعيد آخر ،فقد أحاطها هبالة من اغبظر سبنع عمر من رؤيتها أو
التفكَت هبا .أنانية نوميدوس وطفولة عشقو تثَت شفقيت ،تلك ىي
مساعيو منذ التقى هبا قديبا ،يود لو يستطيع أن يسكنها بداخل قارورة
ماسية قابعة ربت قاع احمليط يف قوقعتو.
لكن اآلن انتهت مهلتو يف إدراك ما فاتو من فرص للعودة إىل عاؼبو،
هبب عليو اآلن االختيار ،إما أن يعود هبا إىل ىنا وإما يوقف ىذه اؼبهزلة
الساذجة.
كالعادة عندما هبد صعوبة يف االختيار يبقى بعيدا عن مواجهيت ،لكن
تالمذتو يتعجلون أمره ،يتصيدون أخباره وآثاره .راميس تبحث عنو
وتنتظر الفرصة اؼبواتية حىت تستطيع الوصول إىل ىذه الفاتنة اليت شغلت
اغبكيم نوميدوس...
راميس ىي جارييت األفضل من بُت بنات اعبن صبيعهن ،ىي الوحيدة
اليت تعشقٍت وال تطيق بٍت اإلنس صبيعا ،فقط ألهنا تعشقٍت ،تزعجها
أخبار نوميدوس وؿباوالتو يف أرضاء حسناء ،على الرغم من أن أختها
تتوق إىل الصعود عاليا لكنها سبنعها ،وربكم سيطرهتا عليها .ردبا كانت
كراىيتنا لإلنس ىي العامل األساسي يف قرهبا مٍت والتودد إيل ،راميس
رغم أنوثتها الطاغية لكن غضبها غضب وحشي ،وال شيء يبسكها عن

قتل حسناء يف ؿباولة إلرضائي سوى أمري ؽبا ولكل أفراد العشَتة بعدم
اؼبساس حبسناء ،تلك اليت سبضي الوقت دائما برفقة يبٌت بُت الدروس
واحملاضرات ،ويف الليل سبكث أمام جهازىا اإللكًتوين تبحث عمن
يسلي وحدهتا ،ربادث وفاء صديقتها القديبة لتسمع منها ما لذ وطاب
عن اغبب والولع والشوق ،فتبقى حائرة بُت ما تسمعو من يبٌت وما تلقيو
على مسامعها وفاء ،بُت رغبتها الشديدة يف حبيب يبأل وحدهتا وبُت
عفافها وعامل الزىد الذي اختطفتها إليو يبٌت ،ونوميدوس بُت ىؤالء
ساقط ربت قدميها .أرسلت إليو ربذيري األخَت ،قبل أن تتخذ راميس
موقفا فعليا من فتاتو اعبميلة ،واآلن أصبحت مهمتو ىي إنقاذىا من
يدي راميس.

*******

حقيء...
ال شيء يف ىذه اغبياة أصبل من وقوفك بُت يدي هللا مغمض العينُت
قليال ،خاشع القلب نادما على ما فاتك من لذة القرب ،ترتل آيات
القرآن وتسَت بُت اػبلق بزي مشرف ال يوحي بشيء للرائي سوى
باحًتامك وقوة إيبانك .كانت يبٌت تقول إن قليب طاىر نظيف ،وال بد
أن تصبغ عليو الرضبة والسكينة ،قالت مازحة« :اتركي يل نفسك سباما
وسأجعلك واحدة ـبتلفة سباما» .مرت فًتة كبَتة مل أشعر فيها بشيء
سوى غياب عمر وقبلو غياب بسبس ،فأصبحت فارغة خاوية كأنٍت
أرض خصبة غابت عنها قطرات اؼبطر فتصحرت ،على الرغم من أنٍت
يف ىذه األيام دون غَتىا كنت ال أفارق يبٌت وال حلقة الدرس ،لدرجة
أن اؼبعلمة اليت تلقي على مسامعنا احملاضرات أصبحت تفتقدين إذا
تغيبت عن اغبلقة ،بل وأحيانا تأيت إىل غرفيت يف اؼبدينة اعبامعية لتعطيٍت
احملاضرات إذا كنت مريضة .شعرت بأهنن عائلة صغَتة متكاملة ،اؼبعلمة
ىي األم الكبَتة ،ىي امرأة مات زوجها -كما يقولون– شهيدا ،وتولت
من بعده رايتو ،فأصبحت سبضي حياهتا بُت اؼبساجد واؼبنازل يف الدعوة،
مث تطورت دروسنا حىت وصلنا إىل باب «اعبهاد يف سبيل هللا» ،وىنا
كانت صبيع ؿباضراتنا عبارة عن جلسات دامعة .أدركت حينها أن
اجملموعة كلها تقريبا بُت زوجة لشهيد أو خطيبة لشهيد أو أخت لشهيد،

ومنها تطورت عالقتنا فبدأت عالقيت ببعضهن تتخذ شكال أعمق،
استمعت إىل قصص مل زبطر يل على بال ،توطدت عالقيت هبن من
خالل التواصل اإللكًتوين ،علمت يف ما بعد أهنن يتبعن سياسة معينة،
وىي سياسة الطاعة والتفاين يف سبيل ىذه الطاعة ،وعلمت من
أصدقائي اآلخرين أن ىذه الفئة من اجملتمع ىي فئة ؿبظورة سياسيا.
كنت كمن وقع يف فخ كبَت ،وىا أنا ذا أتعجل أمرا آخر من تلك األمور
اليت غالبا ما كنت ألقع فيها لو كنت برفقة جديت.
كانت براءة يبٌت ورقة أخواهتا شيئا ال يضاىى ،رغم ما يقال عن ىذه
اعبماعة اؼبزعومة من كوهنم صباعة ـبربة وإرىابية .يبدو أن لكل شيء
وجهُت يف ىذه األرض.
مرت فًتة كبَتة وأنا برفقة يبٌت ،أذىب معها للدرس وأتعلم منها
السماحة وفن النصيحة واؼبوعظة اغبسنة ،لكن يف وقت ما كانت زبتفي
وال زبربين إىل أين تذىب ،كما أن شبة أمرا ما كان وبدث يل ..كنت
أشعر بأن أحدىم يقًتب مٍت يف تلك الليايل الباردة ،ويف حرارة الصيف
كان قربو دبثابة نسمة باردة متجلية من السماء إىل فراشي مباشرة.
لكن
حاولت أن أترك قليب يذوب كامال يف معية يبٌت وبقرب صباعتهاّ ،
شيئا ما بداخلي كان يرفض ذلك الذوبان ،حىت ذلك اليوم...

*******

نوميدوس...
األزمة األخالقية يف عامل اإلنس قد زبطت كل حدود االحتمال ،ذلك ما
علمتو من خالل مراقبيت غبسناء يف ذلك اليوم ربديدا .لكل إنسي من
بٍت آدم قرين يالزمو حىت يف أحلك غبظات حياتو ،كانت ليمٌت قرينة
اندفاعية ال تكف عن اغبراك ،بينما كانت يبٌت ذباىد ىذه اللوثة اليت
تطيح بعقلها أحيانا ،ذلك ما أدى إىل التحاقها بالركب احملظور ،ذلك
الركب الذي اتشح بوشاح الفضيلة وااللتزام ،وعلى النقيض ذبد بعضهم
يواري سوءتو دائما خلف ذلك الوشاح النبيل.
يف صباح ىذا اليوم كانت حسناء بُت ذراعي غارقة يف نشوة مستعرة،
شعرت يف تلك اللحظات أهنا أصبل حورية خلقت على ىذه األرض ،بل
ردبا أصبل حورية خلقها هللا يف ملكوتو .نبت يف صباؽبا وىي بُت اليقظة
والنوم تتقلب يف حلم مل ي ُدم طويال ،فقد أفزعتها مكاؼبة عاجلة من يبٌت،
تستدعيها على الفور .التف القلق حول طفليت كما تلتف األصلة حول
جسد فريستها ،هتيأت للخروج وىي يف حالة من التوتر الشديد.
يف ساحة اعبامعة اشتد الزحام وسبسكت كل واحدة بيد زميلتها أو
أختها ،تلك كانت مظاىرة ،مظاىرة ضد حكومة ما ربكم ىذه الدولة
اليت ربكم على الشخص هبيئتو دون باطنو ،مث يتطور هبا األمر إىل

إصدار األحكام حسب حالتها اؼبزاجية دون النظر إىل أي اعتبار آخر.
يف اؼبظاىرة حسناء وحيدة ال تعرف أيا من ىؤالء ،ال تعلم ؼباذا خرجوا،
ؼباذا يرفضون ىذه السياسة ،وؼباذا ىم دون غَتىم منبوذون مهمشون!
بعد حبث مل ي ُدم طويال حيث ساعدهتا يف الوصول بعينها إىل يبٌت اليت
وقفت يف الصفوف األمامية ىاتفة حبماس كاد يفطر قلبها ،مل يستطع
قليب ربمل ىذه اؼبغامرة اليت ستخوضها حسناء ،تسَت بُت آالف من
البشر بينهم من كانت سريرتو نقية ،وبينهم من تباينت معايَت االلتزام يف
نظره فوجد أن ما ىو سري ال يطلع عليو البشر فهو مباح متاح ،بينما
ما ىو أمامهم فينبغي عليو أن يتخذ حذره ،كما كان بينهم من كانت
رغبتو تشبو رغبة الدود بُت اعبثث ،ال شيء سوى االنتفاع واالنتفاع إىل
آخر قطرة ..فئات متعددة تقع بينهم زىريت الربية النادرة ،وال تنتمي إىل
أي منهم.
تتأملهم يف حنق وخوف ،حىت فزع اعبميع وىرولت األقدام وبعثر اعبمع
اؼبختلف ذاك لتسقط يبٌت مضرحة بدمائها ،ىرعت إليها حسناء يف فزع
شديد .كيوم اغبشر كانت تلك الساعات ،ال يبحث أحدىم إال عن
نفسو أو من لو بو قرىب ،جلست حسناء متعثرة يف نقاهبا وعباءهتا
الطويلة جبوار يبٌت اليت بدأت روحها يف التخلي عن ىذا اعبسد ،غبظات
وانسدل الستار على وجو يبٌت الشديد الرباءة وصعدت الروح النقية إىل
بارئها ،كما طبدت شعلة االندفاع اؼبتأججة يف قرينتها اػبافتة على
الرصيف يف اؼبقابل ،وسالت دموع اغبزن واعبزع على وجو طفليت .مل

يصادفٍت ذات يوم موقف كهذا اؼبوقف ،شعرت بعجزي عن مقاومة
اغبزن ،مل نستطع إكمال غبظة وداع تليق برباءة يبٌت وطهارهتا ،فلقد أتوا
من وبملون السالح ليسحبوا حسناء من ذراعيها إىل حيث تطرح اعبريبة
على مسرح يديره فاعلها ،وترك اعبسد اػباوي من أي روح بعد أن
فارقتو روح يبٌت ملقى على الطريق ينتظر من يكرمو...
يف غرفة اغبجز وجدت رائحة أجساد متهالكة مشبعة بالتحدي
واإلصرار ،بينما انكمشت حسناء يف ركن مظلم مشبعة باػبيبة
والذىول .نظرت حوؽبا بعُت شاخصة لتجد جبوارىا واحدة من اللوايت
ينثرن أجسادىن على أرصفة الطرقات بثمن زىيد ،كانت اؼبقارنة يف نظر
حسناء قاتلة ،ؼباذا تنتهي هبا اؼبغامرة النبيلة يف غرفة عفنة برفقة ىؤالء؟
كان الزيف يبثل لونا أصفرا يغشي عيون حسناء ،مل أستطع فعل شيء
سوى الفرار هبا من ىذه الغرفة اليت سيسقط اؽبوان على ساكنيها يف
الصباح التايل ،يف غفلة منهن سرقتها وىي نصف غائبة بُت النوم
والسحابة الصفراء اؼبمتلئة بالشك والزيف...
للمرة األوىل أقف أمام حسناء موقف اؼبارد اػبارق غَت اؼبرئي ،يف
غرفتها بسكن اعبامعة كانت تلتفت حوؽبا بفزع مث تفرك عينها بُت الفينة
والفينة ،رباول فهم ما حدث وتذكر أي شيء .استحسنت مداعبتها
بت على كتفها بلطف فانطلقت رعشة الذعر يف جسدىا اؼبثلج
حيث ر ّ

من شدة اػبوف .اقًتبت قليال من وجنتها ونفثت اؽبواء اؼبنبعث من

تبُت رد فعلها
عمق روحي لينعم دبلمسها ،شهقت أو صرخت ،مل أستطع ّ

من كثرة الضحك .ال أعلم ؼباذا خفق قليب هبذه القوة وسرت يف
جسدي سعادة غَت مسبقة ،كدت أسقط ضاحكا بُت ساقيها وىي فزعة
قلقة ال تقدر على ؾبرد التفكَت يف حقيقة األمر ،اقًتحت عليها أن
تتوضأ وتصلي فقط لتهدأ قليال ،استجابت لوساوسي احملمودة راغبة يف
مزيد من السكينة ،بينما حضر ثالثة من جنود حربيت ىبربونٍت بأنو
ينبغي علي اؼبثول أمامو يف التو واللحظة...
أعلم أن حربيت لن يبهلٍت ،لذا وددت أن أترك ؽبا شيئا يذكرىا يب ،أو
على األقل يثَت يف نفسها أي احتمال لوجودي يف حياهتا ،مل أعد أحتمل
ىذه اؼبراقبة والتسلل اػبفي إىل عاؼبها ،ومل يكن أمامي سوى أن أكتب
ؽبا رسالة .ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت أمسك فيها قلما وأجلس يف ىيئة
شبو إنسية ألكتب كلمات ال أعلم الفعل الذي ستؤدي إليو ،ترى ىل
ستفهمٍت؟ ىل ستقتنع هبذه الفكرة؟ ىل ستصدق كلمايت اؼبرسلة فوق
أسطر من أجندهتا اػباصة اليت ال تسمح ألحد بالقرب منها؟
تساؤالت عدة ال يبكن اعبواب عليها إال بعد التجربة ،لذا جلست فعال
وكتبت:
« حقيء ي ذات اإو ب اإصلوو واإشداام اإ ي يظ اإيـيتقظ ني
اإجي ي اإحيي اإحح كني بوو ي رد اإنيفم ني األب اإهذ
اجد نشيجي إل اإحيية كثر مي واإدد اإهذ تكقيي إب كم
اإحح و ني ا ي اإهذ يت قلم مي نلر مومتي كم إي ظ رن

واة اإبـ حلس و ني اإهذ تجهب مقه وو و وإي إل ههه
اإحيية .كم ريبظ تنر مي ييتي نثي ظ نيروس دو روو ا ان
قللقن إل أ اجي تن نرهي قبص و قبص .ني اإقظو اإهذ
حيـ ي اآلأ ني اإجطر اإهذ ج ي رن ذاكرتي .هم

اتصدريي األمر ذا رـ ئ إي نقن د كنيء رلي ظ لر ئ
اإجقيل م ي مي م ود اإشيأ؟ رـيتقتن ...هقيد يية د ظ
تقتقرني اقبفيلي رن اإقجيل اإهذ إل مطر ليإي ّلن ي
غيرتن مي م ذإي اإيوو ّلن مي م رـياس ظمي

ااتجدذ مي اآلأ ...خي مي اإنم ص ووو ي اإجي ي  /اإحكيل

نوميدوس».
حتما إذا قرأت ىذه الكلمات ستبتسم قليال وتسخر من صاحبها ،حىت
وإن سخرت فال بد أهنا ستذكر ىذه الكلمات وتربطها هباجس ما يطرأ
إىل ذىنها فجأة لتعًتف يف قرارة نفسها بوجودي .يكفيٍت أن عيوهنا
ستسقط على ىذه األحرف الساذجة وتبتسم.
تركت الرسالة مصحوبة بقطعة من عمق روحي ربرس زوجيت اإلنسية،
ورحلت وأنا أفكر يف ىذه اعبرأة اليت أصبحت سبأل قليب.

*******

حقيء...
يبكنٍت أن أقوؽبا بكامل قواي العقلية .ذلك الصباح ىو أغرب صباح مررت

بو منذ ذلك الصباح اؼبميت الذي فقدت فيو أبوي .استيقظت من حلم ال
أعلم كيف ذىبت يف غياباتو بعد ذبربة الليلة السابقة ،تلك الغربة العجيبة

اليت انتابتٍت فور رحيل يبٌت ،وىذه اغبياة اليت ال تستحق أن كبياىا .شعرت
أنٍت ساحبة يف فلك سريايل وال أعلم أين الوجهة الصحيحة ،ؼباذا قتلت
يبٌت؟ ؼباذا مل يكًتث ألمرىا أحد؟ وحىت معلمتنا مل تأبو ؼبوهتا ،بل كانت

منتشية سعيدة ،كانت زبربين أن الفقيدة اآلن يف دار خَت من دارنا وبُت أىل

أفضل ؽبا من أىلها ،أخربتٍت أهنا كانت تنتظر ىذه الساعة لتلقى رهبا
منتصرة مقبلة غَت مدبرة ،ؾباىدة يف سبيلو!

مل يعد بداخلي متسع ؽبذه الشعارات وال ؽبذه احملاضرات اليت تثَت اغبماسة
يف القلب ،ال أعلم سر ىذه النقلة اعبغرافية الغامضة اليت انتقلت خالؽبا

ىاربة من مواجهة ربقيق يؤدي يب إىل سجن مؤقت على ذمة قضية ما ،كل

ما شعرت بو ىو إغماءة أفقت منها على فراشي وحيدة ،ظننت أن ما كنت
فيو ىو حلم طويل واستيقظت منو ،لكن الدماء اعبافة على عباءيت ونقايب

اؼبهًتئ وكدمات متفرقة يف جسدي ،كل شيء يقسم يل أن ما حدث ىو
واقع أليم!

شبة واقع آخر منذ وقت طويل وأنا أذباىلو ،واقع يقول إن أحدىم من عامل

ما يف ىذا الكون يضاجعٍت كل صباح ،ويف تلك الوحدة ظل يداعبٍت،

كدت أستمع إىل أزيز ضحكاتو اؼبكتومة لقاء الفزع الذي غرقت فيو،

أشعر أحيانا أهنم –سكان العامل اآلخر– أطفال يستمتعون بفزعنا ويسقطون
على األرض ضاحكُت عندما ينظرون يف عيوننا اػبائفة ويلمسون شفاىنا

الباردة اعبافة.

قمت للصالة وكأنو أمرين بذلك مث ذىب ليسًتخي يف غفوة بعد نوبة اؼبرح

تلك ،ارتديت مالبسي ونزلت إىل الشارع ،نسيت أن العباءة ملطخة بالدم،
لكن الغيمة الرمادية اغبزينة اليت خيمت على سكن اعبامعة وعيون طالهبا
ذكرتٍت دبا حدث ،كان بكاء قليب مرا قاسيا لكن الدموع اليت هبب أن

تسقط أرضا ضلت طريقها للخروج وبقيت حبيسة القلب اؼبوجوع ،غرقت
عيناي يف خدر من نوع يسمى ذباىل األمل حىت وإن كان فبيتا .كانت

الساعات هترب من بُت يدي يف ىذا اليوم وأنا أذبول يف اؼبدينة بغَت ىدى،
ظبعتهم يتحدثون عن ىاربة ،تسمى حسناء ،نوبية األصل ،بيضاء البشرة،

وكأهنا لقيطة قبعت يف دار جدة عجوز طوال الزمن اؼباضي ،ظبعتهم يرموهنا
بأفظع الشتائم واألوصاف ،عن ذلك الفىت الذي صعد إىل غرفتها ،وتلك

الصديقة اليت صحبتها إىل عامل اإلرىاب ،وعن سفورىا الفج وحجاهبا

اؼبفاجئ ،شعرت باختصار أنٍت مضغة يف فم اؼبدينة ،كما حاصرتٍت عيون

البعض فبن يعرفٍت أو ظبع من اآلخرين عٍت .رغم كل ما شعرت بو من
الضياع يف تلك اللحظات ،لكن ىناك خاطرا ىبط إىل عقلي فجأة،

وتذكرت تلك األحالم البعيدة اليت كنت أذبول من خالؽبا حول العامل،

تذكرت رائحة جديت ،ورائحة بسبس ومواءه الدافئ ،تذكرت ذلك اؽباتف

الذي انقطع ،كما غاب بسبس ،وتركوين صبيعا عارية من كل ما يدفئٍت يف
ىذه الوحشة ،تذكرت وفاء ،وكاؼبعتاد يف أحلك الظروف تعود سفينيت

لًتسو مطمئنة على شاطئ صدرىا وميناء أذهنا اليت ال تصم يف وجهي

مطلقا .اتصلت هبا ،غابت طويال قبل أن ذبيب على مكاؼبيت بصراخها

العجيب تعبَتا عن اشتياقها ،قلت ؽبا يف خاطري وؼباذا مل رباويل أن ذبهدي

أناملك الرقيقة بالضغط على أزرار ىاتفك يف ؿباولة إلشباع اشتياقك ىذا؟!
«يبدو أنٍت أصبت بنوبة اكتئاب حادة ،جعلت على عيٍت ستارا من الغيوم

السوداء» .كانت ىذه ىي عباريت األوىل ؽبا ،لًتد عليها وفاء ساخرة إن

عيٍت ال شيء عليهما سوى قماشة سوداء خشنة اؼبلمس عطنة الرائحة.

يبدو أهنا يف مزاج جيد للمزح الثقيل والسخرية الالذعة من نقايب ومن

ىيئيت .أذكر أهنا كانت ترفض فكرة النقاب أكثر رفض من عمر ،ىي ال

تستطيع النظر إىل العامل من وراء قناع ،تقول« :أال تكفينا أقنعتنا اليت ال

لبلعها مطلقا ،قناع اػبجل ،قناع األنوثة ،قناع القوة ،قناع االحًتام ،قناع

العشق أو الكره؟ كلها على حد سواء ،ؾبموعة من األقنعة الثقيلة اليت ذبهد
عضالت القلب قبل عضالت الوجو» .ىرمت وفاء فجأة ،وكأن صوهتا يف
ىذه الكلمات يشبو صوت عجوز يف عقدىا الثامن من العمر.

وانتهت ؿباضرة األقنعة باقًتاح أن أخلعو وأعود إىل طبيعيت اليت مل تكن
فاسدة إىل ذلك اغبد ،طلبت مٍت أن ال أتعجل أمرا سيحدث ال ؿبالة ،مل

أكن حباجة إىل أكثر من جزء ضئيل من الثانية حىت أتذكر ىذه النصيحة

اؼبعينة اليت علقت حول عنقي كتميمة تطرد الشياطُت واعبن .لقي اقًتاحها

سخطا شديدا مٍت واسًتسلت يف مرافعة للدفاع عن نفسي وعن النقاب

أمام وفاء ،وجدت نفسي أحدثها عن وجوب النقاب اتباعا لسنة النيب وآل
بيتو ،لكنها قاطعتٍت حبنق شديد لتذكرين بأن األئمة اختلفوا يف وجوبو

وفرضيتو ،مث قالت بنربة األم اغبنون« :االختالف رضبة يا حسناء فال

تشددي على نفسك ،كما أنك ربتاجُت إىل وقت طويل إلصالح أشياء أىم

كثَتا من اؼبظاىر».

كلماهتا األخَتة تشَت إىل تلك األيام اػبالية اليت أمضيناىا معا بال صالة وال

حجاب وال أي ؿباولة إلحياء ىذه الذكرى اليت ومشت على قلوبنا وجعلتنا

ننتمي إىل ملة اإلسالم .أغلقت اػبط بلطف وأنا أىرب من مواجهة وفاء،
عدت إىل الغرفة ألختبئ من عيون اؼبارة ،عدت بعقل فبتلئ باػبواطر

الغامضة اغبائرة .أشتاق إىل أجنديت الوفية اشتياق اؼبغًتب إىل دفء الوطن
وضمتو...

تبخرت خواطري فجأة وجف السيل الذي عدت بو فور قراءيت ؽبذه
الكلمات ،رسالة كتبت يف أجنديت اػباصة ،تلك اليت ال تصل إليها يد
ـبلوق ما دمت على قيد اغبياة ويف صدري نفس يصعد ليعانق ذرات

اؽبواء ،خبط ىو غالبا خط طفل أصابتو ضبى شديدة جعلتو يتعرق ويرتعد

كثَتا لتسقط األحرف على صفحة األجندة متوترة معوجة تفوح منها رائحة
عبقة ،رائحة أعرفها جيدا ،كتلك اليت مشمتها ليلة انقطاع الكهرباء،

وكرائحة وسائدي يف منزل جديت ،عطن معُت ينم عن وجود حياة ما ،حياة

نابعة من صدر ميت أو ردبا كانت روحا!مل أستطع استيعاب اؼبوقف،

فاعتدلت يف جلسيت مث أعدت قراءة الرسالة ؾبددا ،مث قلت يف نفسي :ؼباذا

ال يكون حلما وسأستيقظ عما قريب؟

رغبتنا اعباؿبة يف ربويل أي كارثة يصعب على العقل ربملها إىل حلم أو

كابوس تكاد تكون مضحكة أحيانا ،حيث نقف على حافة الواقع ناظرين

إىل أعلى حيث األحالم ،متأملُت حالوة منظرىا ،متمنُت أن تنتمي أحداث

الواقع إليها ،تتفجر بداخلنا حينها بركة من الرضا بالواقع فقط لو اقتصر

على صرخة اليقظة من اغبلم اؼبزعج مث العودة إىل النوم اؽبادئ مرة أخرى.
كلمات الرسالة مل تكن مقلبا مدبرا من إحداىن ،أعلم ذلك فقط ألنٍت مل

أظبح ألي منهن باالقًتاب من عاؼبي اػباص والولوج إىل غرفيت .كانت
وحدىا يبٌت ىي اليت استطاعت اقتحام حيايت اػباصة وترك أثر بالغ

الصعوبة يف وقت قصَت .عجبا ألمرك يا يبٌت ،ترى ىل كانت نفسك مباركة

للحد الذي هبعلك طيفا يبر على ىذه األرض بسالم مث الصعود إىل السماء

هبذه اؽبيئة اؼبأساوية؟! ىل ىذه األرض اليت رويت بدمائك وىؤالء الذين
فروا من ساحة اؼبعركة متصفُت بكل معاين اػبسة يستحقون حياتك شبنا

لكرامتهم وصالح أمورىم؟!

يبدو أنٍت فعال سقطت يف بئر الصدمة وعادت األفكار اؼبقيتة تلعب
برأسي .للمرة اليت ال أعلم كم قرأت ىذه الرسالة اؼبوضوعة بداخل أجنديت،
لكن يف تلك اؼبرة األخَتة لفتت نظري كلمة «زوجك» يف النهاية .الظالم

الذي يشع بداخل صدري أشد وطأة من ظالم اؼبدينة يف تلك الساعة من
الليل ،فكرت يف األمر ،ىناك واحد من عامل آخر يسمونو اعبن ،يسمي

نفسو زوجي ،يطلب مٍت البقاء على أمل واحد وىو اغبياة األبدية معو،

ووبدثٍت عن تاريخ حيايت الفارغة من كل شيء سوى وفاء وجديت و ...قطي

الراحل...

بدأت أشعر بأن أحدىم معي يف الغرفة فعال ،وبدأت رائحة اػبوف القابع

يف أسفل بطٍت تتسلل إىل أنفي .قمت على قدمي اؼبتجمدتُت وأضأت
اؼبصباح األبيض ومصباح اؼبكتب الصغَت وفتحت الباب حبذر ألشغل

اؼبصباح اػبارجي أمام باب الغرفة .باتت غرفيت يف تلك الليلة المعة مشتعلة
بُت بناء مظلم وكأنو بناء مهجور ،كان الرعب الذي يبأل صدري شيئا لطيفا
مؤنسا أمام اؽباجس اػبطر الذي استنتجتو من كلمة زوجي ،وبدأت أذكر

تلك الصباحات اؼبتناثرة يف الفًتة األخَتة منذ قدومي إىل القاىرة ،كانت
اللذة اليت أشعر هبا يف تلك الصباحات لذة استثنائية ،كنت أعتقد أهنا

أحالم تغرق هبا أي فتاة.

عزمت على زيارة طبيبة للتأكد فبا إذا كانت أضغاث أحالم أم أن صاحب
ىذه الرسالة ىو زوجي فعال!
استدعيت النوم لكنو أىب ،فبقيت عالقة يف دوامة من األفكار الغريبة...

*******

نوميدوس...
للعشق تبعات مؤؼبة ،أنبها الغَتة ،تلك اليت قد تؤدي بالشخص إىل ما
وراء اعبحيم بدرجات ،أن تصبح عاشقا أنانيا ،أو أن تصبح عبدا ـبلصا
يغار على سيده ،فذلك يعٍت أنك قادر على ارتكاب خطيئة من اػبطايا
اليت ال تغتفر...
إن اغبكمة اليت قضت بأن يتوىل آدم خالفة األرض بدال من األب
األكرب لنا معشر اعبن كان سببها األول ىو غَتتنا وشدة ضبقنا ،تلك ىي
اغبقيقة اليت ال ينبغي علينا إنكارىا ،فلوال قتل بعضنا بعضا منذ بداية
التاريخ األزيل ؼبا خلق هللا ذلك الكائن العبثي من الًتاب ليكون خليفة
يعمر األرض بدال من أن يسفك الدماء .وكما كان الكرب إرثا عزيزا
علينا ،فالغَتة والتهور أيضا إرث ال يبكن التخلي عنو ،الغَتة اليت تشبع
هبا قلب راميس ،اعبارية اؼبخلصة غبربيت.
كانت ىي من أرسل اعبنود إيل ،كانت ربت ىالة من الغضب عندما
مثلت أمامها وبقيت صامتا ،نبمت بالرحيل قبل أن زبرج من تلك اؽبالة
السوداء اليت تتسع كلما فشلت يف ثنيي عن العودة إىل حسناء والبقاء
جبوارىا ،رغم ما قام بو حربيت من إخفاء ألخباري عنها وعن قبيلتها
لكنها استطاعت الوصول إيل والتمكن مٍت لتجعلٍت أقف أمامها ىا ىنا

يف ىذه الساعة .ىي ال تعشقٍت ألن قلبها ال يعرف سوى اغبقد على
بنات حواء ،إمبا تريد فقط إزالة ذلك اغبجر الثقيل الذي بينها وبُت
موالىا حربيت لتصبح احملظية اؼبرضي عليها دائما واؼبطاعة أبدا ،مل ذبد
أمامها قربانا أعز على حربيت مٍت ،ال شيء أكثر مرارة على اؼبرء من
السجن بداخل صخرة يف قاع الطبقة السابعة من األرض ،ليبقى يف
أعمق نقطة يف احمليط مثل حبة رمل ال تكاد ترى ،الظالم الدامس واؼبوج
اؽبادئ وكائنات ال تراىا وإمبا تشعر هبا وىي تتحرك لتفقدك السكينة
الداخلية ،قد تكون ىذه الكائنات ىي الذرات اؼبتناثرة من بقايا اعبثث
الغارقة وتلك ىي شظايا أرواحهم.
يف السجن تذىب الروح يف صراع بُت التأمل يف الالشيء والعوامل الغريبة
اليت تنتج من ذلك الالشيء ،وبُت الذكريات القابعة يف ثنايا الذات .ال
أنكر أبدا أنٍت كنت أقتات على الذكريات طوال السنوات العشر
اؼباضية حىت أستطيع التشبث بروحي اليت حاولت كثَتا أن تًتكٍت
وتصعد إىل حسناء اليت جفت كما ذبف الزىور بعد ذىاهبا إىل الطبيبة
اليت أخربهتا أهنا ليست عذراء بعد وابل من النظرات اؼبهينة والكلمات
اؼبعطرة بالسخرية واالستهزاء...
عندما علم حربيت دبا فعلتو يب راميس مل يتمالك نفسو من شدة
الغضب ،ىا ىي اؼبأساة اليت يعاين منها منذ قرابة ثالثُت عاما أصبحت
ؾبرد ذكرى عالقة يف صخرة صماء ال يبكنها فعل شيء يف ىذه اغبياة
سوى مراقبة العامل ،أصبحت حلما كما قاؽبا يل ذات يوم ،ورغم ذلك

فقد أخطأت راميس لتقودين إىل السعادة اغبقيقية ،حيث قرر حربيت
قراره األخَت انتقاما من ضباقة جاريتو وخداعها لو منذ سنوات عشر
مضت ،باركت ضباقتها وسعدت حبماقة حربيت األخَتة ،حيث أمرين
بالذىاب إىل حسناء بال عودة ،فقد تربأ مٍت ىو وعشَتتو وكل من يف
فبلكتو .مل أكًتث لذلك كلو ،فقط أردت أن أرحل إليها.

*******

حقيء...
ال يبكنٍت إنكار سعاديت باعتقاد أن ذلك الرجل سيعيش معي بقية العمر،
كما أن رؤيتو ىذه تعد مفاجأة سارة ،ألخرج معو ذات يوم ويسَت جبانيب

كرجل طبيعي هبيئتو اؼبثَتة لالىتمام ،وجبهتو اؼبزىرة وشعره ...شعره يكاد

يكون رماديا ،وىو ناعم كثيف! عيناه اللتان مل تصادفٍت عيون مثلهما يف
حيايت ،حتما ىذه ليست صورتو اغبقيقية ،وحىت الفرحة اليت ظهرت يف

عينيو فور وصولنا إىل ىذه األرض مل تكن طبيعية ،حبثت يف صورتو عن آذان

طويلة أو ذيل يشبو ذيل العقرب أو ـبالب كباسية أو ما يشبو ذلك لكنٍت مل

أجد سوى رجل شديد الوسامة ،إنو فارس أحالمي الذي أصبح فارسا
واقعيا.

أدرك اآلن أنٍت مستيقظة يف الواقع وال أحلم ،كنت أتذكر أحالمي الكثَتة
وىذه األماكن اليت أخذين إليها نوميدوس ،شعرت أنٍت ملكة فعال ،ملكة

من ملوك اعبن أتت إىل األرض يف ىيئة بشرية عن طريق اػبطأ ،ذكريايت معو

تنسيٍت اػبوف الذي ظل قابعا يف صدري منذ عشر سنوات أقمت خالؽبا

يف شقة مفروشة تابعة للشركة اليت عملت هبا فور زبرجي ،كانت حيايت شبو

عادية ال يبر هبا سوى عملي وأفكاري اللعينة واػبوف من ذلك اجملهول

نوميدوس...

كانت الطبيبة ربدثٍت بلطف شديد يف البداية ،قلت ؽبا إنٍت أريد معرفة ما

إذا كنت حامال أو ال ،لكن بعد أن علمت أنٍت ما زلت طالبة ،ربولت

نظراهتا إىل سهام مسمومة ،حىت كلماهتا الرطبة أصبحت قذائف موجعة ،مرة
أخرى تعرضٍت ىذه اؼبدينة إىل سطحيتها واىتمامها الشديد باؼبظاىر ،مرة

أخرى أجد نفسي ؿبكوما علي بالسجن داخل عباءيت ونقايب .ؾبتمع
غريب ،كنت أنا أغرب شخص فيو.

كنت ألتقط بعض فتات النوم كل ليلة ربت الضوء الشديد اؼبنبعث من كل

مكان ليقيٍت شر الوحدة اؼبخيفة واعبو الذي ال يتغَت ،مرت علي سنوات

الدراسة مرورا ثقيال ،كنت حائرة ،فرغم تلك الرسالة وجسدي اؼبفعم بأثر
ذلك اؼبخلوق نوميدوس لكنو أصبح غائبا مل يعد يزورين صباحا ،ومل تعد

أحالمي فبتعة كما كنت قديبا ،مل يعد ىناك شيء يف ىذه اغبياة كما كان.
زبرجت وخلعت النقاب على مضض ألجد وظيفة تدخل يل بعض اؼبال،

كانت جديت تودع ما بقي ؽبا من أيام حينها لتصعد إىل السماء وأبقى

كشجرة وحيدة يف غابة مقفرة ،كدت مع الغياب أن أشك يف أمره ،لكن

الطبيبة اليت أكدت يل أنٍت زوجة ألحدىم فعال ىي اليت حالت بيٍت وبُت

الشك .كنت أنتظر عودتو أو ردبا انتظرت أن هتدأ نفسي وتصعد الروح إىل
السماء ،مل أستطع تقبل أن يكشف ىذا اعبسد مرة أخرى على مرأى أي

ـبلوق ،اكتفيت بارتداء اغبجاب معلنة للعامل أنٍت أنتمي بالفعل إىل بقية
النساء وال عالقة يل بأي فئة معينة...

كل ما سبق قد انتهى فور دخويل إىل غرفيت ألجده أخَتا بعد عشر سنوات

من رسالتو اليت أصبحت أغفو على حروفها وأستيقظ ألقرأىا ،كان هبلس
فوق فراشي واالبتسامة سبأل وجهو الذي مل أشعر بأي غرابة ذباىو ،شيء

بداخلي اندفع كبوه ليعانقو لكنٍت كبحت ىذا الشيء ،ال أستطيع التوقف
عن التفكَت يف أمره ،مل يرد يف خاطري ذات يوم أن تكون يل عالقة بأحد

من اعبن ،وباألحرى مل أفكر يف األمر يوما .فكرت ىل ىو مسلم؟ إذا كان
ىو اؽباتف الذي دعاين للصالة فهو إذن مسلم .ربدث يف رسالتو عن

الصالة وعن اغبياة األبدية ،والقرآن يقول إن منهم اعبن اؼبسلم الطيب

الذي كان يستمع إىل النيب صلى هللا عليو وسلم ،وال يؤذي أحدا .أحسب
نوميدوس من ىؤالء القوم ،ومنهم من يؤذي البشر حىت وإن كان من اعبن

اؼبسلم!

كان ينظر إيل وكأنو يقرأ ما أفكر فيو ،مد إيل يده ،تلك الكف اليت مل

أشاىدىا من قبل ،يد رجل عادية ال زبتلف عن يد أيب كثَتا ،وكأنو يريد مٍت

أن أضع يدي يف يده .ابتسامتو تتسع وعيناه كأهنما تضمانٍت إليو ،يبدو أن

القادم سيكون أصبل فبا مضى ،ويبدو أنٍت لن أتعرض للزيف والسطحية مرة

أخرى...
شعرت بالنعاس بعد ساعات من اغبديث عن سنوات عمري اؼباضية ،مل

أتردد يف النوم جبواره كما كنت أغفو وىو بُت ذراعي قطا أشعث ،ألستيقظ
فأجدين معو يف مدينة اغبب ،ربت إيفل احململ بقصص اغبب على مر

العصور ،أخربين عندىا أننا سنمضي ىنا ما بقي من العمر ...ومن ىنا

بدأت حيايت األبدية اليت وعدين هبا.

*******
انتلئ
مي رف ي ريّلل اإروا ظ ل اإشو ا دو
مي هقي
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