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إهداء

أمي!
تباًعا اكتشفت حتى األمر، استصعبُت ثم الذاتية، سريتك أكتب أن يوًما أردت

حكاياتي. كل تفاصيل تسكنني أنك





امللعون الطائر

بالسماء، تتعلق الرءوس األسبوعي، اللقاء هذا يف باآلالف، مجتمعة حشوًدا جميًعا، وقفنا
أجواءٌ القداسة. أمارات وجهه وعىل سكينة، حديثه يف فينا. يخطب تلته فوق الواقف وبهذا
تُتىل وصلوات دعوات بابًا. للسماء نطرق وكأننا ألعىل، بأيادينا نرتفع خالصة. إيمانيٌة

جماعي. تأمني وسط
نشعر خطايا. من األسبوع طوال ونفوسنا بأبداننا َعِلق ما تُطهر الدقائق مضت

بريًقا. املشهد فيزداد كالتِّرب، رءوسنا فوق تتناثر بكلماته
بامتياز. اإليماني الطقس هذا يف تسقط دنيوية مظاهر فكلها نحيب؛ أو لبكاء حاجة ال
النفوسواألبدان، أثقال من فت خفَّ التوبة مراسم وكأن األرض، صالبة تتحمل األقدام تُعد لم
األبيض ردائه يف وهو بالسماء. األرض حدود يمحو ُمخَميل كبساٍط تحتنا األرض فصارت

بَركته. ليمنحنا جاء السماء من كرسوٍل
بابتسامٍة يُجيبهم التوبة. لقبول أمارًة بحماسة، املؤمنون، يسأله الخطبة انتهاء بعد
تتعلق رساحها. ويُطِلق بَركته، مانًحا لها يهمس بيضاء. حمامٌة إليه فتُحَمل صافية،

حماسًة. الجموع فتزيد السماء، ببياض الثلجي بياضها فيختلط بجناَحيها، النفوس
ضخامًة. تزداد اقرتبت وكلما تقرتب، ثم سوداء، كنقطٍة فجأًة يظهر املشهد، يقطع
املشهد نُتابع توبتنا. طقس اكتمال من حرماننا بسواده أراد وكأنه الحمامة، حيثما يتَّجه

لها. العون قلوبنا فتطلب توبتنا، َقبول أمارة بالحمامة، قلوبنا تتعلق مشدوهني.
البياض ذات ملساعدة أخرى صالًة املؤمنون ويبدأ الصفوف، بني االضطراب يزيد
الطائرين، الجسدين بني املسافة تقلُّ فيما توبتها، تُقبَل أال رافضًة العيون تُغَلق الثلجي.
وتبتلعهما مًعا، ويرتفعان باألسود، األبيض فيختلط الضخم، بِمنقاره عليها يحط حتى

حب. السُّ
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فشلنا، وحينما امُلتشككني. غمزات وسط تفسرٍي عن البحث حاولنا مرَّت، ثقيلة لحظاٌت
حاول وحينما واإلنكار. الفزع يشوبه صمٌت الجميَع وركب الرءوس، منكِّيس الجمع انفضَّ
من محوه يف رغبًة بالصمت؛ وأمروهم آباؤهم، نََهرهم حدث، ما رواية إعادة األطفال

ذاكرتهم.
أو إيمانه، لقلة الحدث عن غاب ملن آخر اجتماٌع هناك كان التلفاز، أجهزة حول
امُلرتفعة األيادي املشهد: الجميع يُتابع اإليماني. الحدث بث إعادة وقت حان النشغاله.
ولكن الرساح. وإطالق والهمس، املحمولة، الحمامة بقداسته؛ الساكن والوجه للسماء،
أراد حيث واختفت مقدَّسة، بكلماٍت الجموع تودِّعها عاليًا، املرة هذه يف طارت الحمامة

التوبة. قبول لصفو تعكري دونما حب بالسُّ بياضها واختلط لها، الجميع
أم حقيقيٍّا كان هل املؤمنني: تساؤالت وسط البث إشارات يف األسود النورس اختفى
يتكرر أال لضمان إلكرتوني طائٌر استُخدم التالية األعوام ويف الرشيرة؟ أرواحهم اختلقته

اللعني. الطائر هذا ظهور
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هترب «سندريال»

تُخربني وهي البائعة «أيْمان» أتذكَّر إفساًدا. زينتي يف تعيث فُرطوبتها الصيف؛ ليايل أكره
مرة. ألف فألعنها الثلج، كذوبان تذوب هي وها املساحيق، بثبات

زكامي إخفاء محاِولًة دقائق، بضع كل زينتي ألسوي مرآتي عن حقيبتي يف أفتِّش
حذائي. عىل الشارع ُعدوان الورقي بمندييل وأُزيل األلوان، من بمزيد

املقابل الرصيف عىل وقفته يف املشدود اللعني وهذا ساعتني، من أكثر الوقوف أتعبني
شيخوختي. بزحف نظراته تذكِّرني

ذهابًا السري يف وأستمر ، أملُّ حني ظهري خلف ومراٍت مرًة، صدري أمام يديَّ أعقد
عمري. كِسِني امُلتهالك الفندق هذا زبائن أمام وإيابًا

خطواتها يف تتبخرت القوام، ممشوقَة الشابَّة تلك تختال الطريق، من األخرى الجهة عىل
بإلقاء مفاتنها أبرزت التي املساحيق وتلك امُلتعالية نظراتها تُْغريني زهًوا. املرفوع برأسها
اللون الكالحة ببزَّته رجلنا بنظرات رغباتي فرتتطم بعناية، املرتَّب رأسها فوق حجر

الثمن. الرخيصة كِزينتي
فأرمي «سندريال»؛ أكون أن وأتمنَّى وقفتي، فألعن العايل، الكعب هذا ألُم عيلَّ يُلحُّ
الليل، منتصف حلول قبل أجمعني منهم وأهرب أمرائي، وجه يف وبِزينتي العايل بحذائي

املرَّات. آالف لزوجته وأدعو أبي، منزل يف خادمًة خاطر، ِطيب عن وأعود،
. عينيَّ تدمي امُلتأللئة ومصابيحها صاخبة، سيارة أبواق أوهامي تخرتق بعيد، من
صَدقت وبالفعل إمكاناتي، عن املرتفع كفايتهم وسقف السيارات زبائن بخربتي أعرف
رحلت ثم السيارة، أصحاب مع ورجلها الفتاة فيها تحاَدثت دقائق مرَّت حينما عاتي توقُّ

بهم.
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بنظراته يرميني الذي الُقمامة جامع بُمداعبة عقيل أشغل ويهرصني. امللل ني يشقُّ
الُخطى ويُرسع تجاوبي من فريتاب الجانبية، الغمزات من فيًضا إليه فأُرسل الفضولية،

ُمبتعًدا.
رجلنا ونظرات كُمراهقتهم، امُلشاكسة صفاراتهم ركابها يُطِلق بخارية، دراجٌة تمرُّ
وَمضيعة رضر فكلها امُلراهقني؛ مُلداعبات االنصياع بعدم تأمرنا فالتعليمات رغباتي؛ تكبِّل

للوقت.
والرطوبة. الزينة ثقل عني ترمي صدًقا، أكثر بها أشعر الساخرة، كلماتهم تُداعبني
بالرفض رجيل فيأمرني السعر؛ رخيصة وسيجارة كلمة، يملكون؛ بما إغرائي يُحاولون
الِعنان ويُطِلقون الطريق، جانب عىل يتحلَّقون ييئسون، وحينما رأسه، من عنيفة بحركٍة

املجلِجلة. وضحكاتهم لنكاتهم
تمتعض غريي يجد ال وحينما ويساًرا، يمينًا ت يتلفَّ أمتار، بعد عىل يأتي آَخر أملح
أذنه، يف ويطنُّ له، ويتودَّد يُفاوضه رجيل، إليه يُسارع بالرحيل يهمُّ وحينما مالمحه،
تستوقفني بالتبخرت، أهمُّ وحينما إمكاناتي. استعراض عىل تستحثُّني نظراٍت إيلَّ ويُرسل
املسحولة بضحكتي تذكِّرني وحرة، طليقة الطريق، جانب عىل امُلتناثرة الضحكات تلك
الدرَّاجة إىل وأرسع العايل الكعب هذا فأخلع تجاهي، السري يحثَّان أراهما وادعاءً. كذبًا
بسعادٍة وأستنشق الالعنة، الرجلني نظرات تحت ننطلق بي. تطري أن تلبث ال التي البخارية

املنتَظر. عقابي من يقيني رغم الرطبة، الليلة هذه يف نسمة أول
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إلكرتوين نداء

يف ارتفاًعا األمكنة أكثر ويُنافس ُفَسيفساء، كلوحِة األطياف كل من بالبرش يعجُّ املكان
التي الرشيرة أفكاري عني أهشُّ ُممتعًضا، جلستي يف أتململ السكانية. كثافتها معدَّل

الربيعية. مارس أجواء تُناسب ال التي االختناق أجواء تلطيف تُحاول
القاعة تلك يف ِرصنا بجانبها، ُمعِطبة أجزاءً فتُحيلنا تقتحمنا التي اآلالت تلك ككلِّ
لصاحب وغرية بلهفة ت وتتلفَّ اإللكرتوني، النداء لهذا ترضخ وآذان» «عيون مجرد الصغرية

املحظوظ. الرقم
نبدأ الوقت، ولقتل للتعارف نعتاده وكطقٍس للقاعة، إضايف رقم دخول بمجرد
الشاشة عىل الوامض الرقم عيناه تلتقط امُلنتظرين. يُحيص وكأنه النظرات، تبادل يف
كومة إىل لينضمَّ قدميه يجرُّ ثم النقاط»، «فارق ل القاضية» «الرضبة فتأتيه اإللكرتونية،

االنتظار. مقاعد عىل األرقام
األرقام حجم بني الهوَّة اتساع مع املكتومة واالعرتاضات فات، التأفُّ معدَّل يرتفع
الُفضويل هذا فيُطلُّ الوقت، يُْغريني كسلحفاة. البطيئة امُلضاءة األرقام وحركة امُلتململة،
يصله ما عىل ويقتات مصاريعها، عىل املفتوحة الة النقَّ الهواتف بأرسار يحتكُّ رأيس، من

مللهم. الجميع بها يقتل أثريية وثرثراٍت جانبية أحاديث من
ذات الرياضية األحذية بني ما امُلتباينة، أصحابها وقامات األحذية، عيني ترصد
«البانص» بحذائه والجامعي املقلَّدة، «املرضوبة» واألخرى املشهورة، التِّجارية العالمات
الحاد بكعبه الناري األحمر الحذاء وذات املوضة، نداءات آخر حسب جوربيه، من ُمتحرًرا
فاكتفت أحمالها من فة املتخفِّ وتلك امُلتكررة، اعرتاضها وعبارات فها تأفُّ يف البادية كطباعها
الشخصية.» رموز لفك عالمة «الحذاء للموضة: مجلة يف قرأتها مقولًة أتذكَّر بالصندل.



لألحالم يتسع ال صندوق

محاوالتي فتقطع ال، النقَّ هاتفي محتويات ببعثرة تهدئته وأحاول شيطاني، من أتعوَّذ
وراتبه، العمل، يف ُمديرها بمشكالت معنيَّة غري ألني تفطن لم التي بجانبي الثرثارُة تلك
أرجوحٍة إىل ساَقيها اهتزاز وطأة تحت مقعدي يتحوَّل فيما هاتفيٍّا، ترويها التي وحوافزه

بُدوار. تُصيبني
األملانية، لسيارته فضية ومفاتيح إيداع، استمارة عىل ُمتكئًا يدخل األرقام، أحد يختال
الشاشة. عىل امُلضاء والرقم ورقتها يف النظر تُعاود التي الريفية السيدة تلك به تتعثر

امُلتباهي. لَخْطوه تنتبه فال الحال، بفرج نفسها تُمنِّي هكذا رقمني»؛ «باقي
كفَّ ما إذا حلوى بقطعة بمكافأته له تُِرسُّ الباكي، طفلها جرَّ وتُعاود بتمتمة، تعتذر

وهرجه. رصاخه عن
ويُبلغها ُمباالة، بال رجاءها يُخيِّب بسطوته. املتشبِّث البنكي املوظف تُحادث بلهفة،
ملراجعة التها توسُّ ورغم تِصل. لم املسافر زوجها حوالة أن الزجاجي حاجزه خلف من
تتحامل أصابعها وأطراف ترتاجع التايل. الرقم بدعوة اإللكرتوني النداء يُخرسها بياناته،

حظها. إليه تشكو وكأنها الزجاجي، الحاجز عىل
سماعتَي ألحان وقع عىل جسدي ويرتاقص حينًا، أصابعي فأُداعب الوجوه، أسأم
املستنكرة، ونظراته الصغرية بلحيته امُلِسن جاري لفضول أنتبه وحينما آخر، حينًا أذنيَّ

الباردة. املوظفني مالمح يُشِبه الذي الرمادي للحائط عينيَّ رساَح ُمباالٍة بال أُطِلق
من ٪٢٠ تسرتد «كيف والجيوب، املخ لغسل ُمتشددة بإعالناٍت نظراتي ترتطم
أسبوعيٍّا»، الستة الفائزين من و«كن استنزافك. مدى عىل يتوقف األمر مشرتَياتك؟»

العتيقة. دولتك بانهيارات تذكِّرك التي العمالت أسعار وشاشات
توتُّري يزداد العمالء. من عدد هروب/نجاة بعد تدريجيٍّا، األرقام هوَّة تتقلَّص
يموت فجأًة، كانتظارها. لألعصاب املفتِّتة الرتيبة اإللكرتونية ات الدقَّ تتابع مع وتملُميل
انقطاع املوظف يعلن وبهدوءٍ الشاشات، وتُعِتم الرنَّات، وتتوقف اإللكرتوني، الصوت

البنك. يف الكهربائي التيَّار
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اخليزراين الوجه

أال التحذير منها يتطاير بنظراٍت أمي تُنبهني السجادة. بطَرف ك أتمسَّ ُمرتعشتني، بيَدين
الخوف. ظلمات بني فأسقط أُفِلتها،

ألخرى تُسِلمك منها كلٌّ الرعب، من ُمتعاقبة دوائر يف صغري يشءٌ يتسبَّب أن يمكن هل
أوسع؟

امُلتشابك البيضاوي بوجهها تصدمني مطبخنا، حائط وجه عىل يفسكون ترُقد أُتابعها
الِخزانة. من األدوات بعض إحضار أو الباب، غلق حاولت كلما

الِخزانة من مني أمي طلبته ما بإحضار فأنشغل وظيفتها، أتذكَّر حينما بَدني يقشعرُّ
فتسقط، بساقها، كوعي فريتطم إليها، أصل كي أصابعي أطراف عىل أستطيل الُعلوية.

موضعها. إىل وإعادتها حملها إىل فأضطرُّ
منحتها التي لطبيعتها ب فأتعجَّ الرفيعة، األسطوانات تلك التواءات مع عقيل يدور
صور لذهني فتتداعى وليد، كوجه نعومتها يف السخيَّة وملساتها األنثوية، التقسيمات تلك
والقادرة الصابرة لجيناتها وفيًَّة هذه ظلَّت فيما سيقانها، من ُحِرمت التي امُلقَعدة النبتة

التحمل. عىل
الطقس هذا إجراءات كأحد املنزل، جنبات يف يرتدد صوتها بصدى أمي تُفيقني
مثل الصغرية يقظتي بأحالم ُمحتميًة تجنُّبها وأحاول نظراتها، رشر أُتابع األسبوعي.
هدوئها من كثريًا امُلتهالك، وجسدها تعبها بسبب التنظيف، يوم يف تفقد فهي عمري؛

يل. املسموح حدود ويف تطلب، حينما إال ل أتدخَّ أال فأحاول ؛ الهشِّ
القصرية أصابعي تتشبَّث هباءً. رجاءاتي كل فتضيع أمي، فم من آمرًة الدعوة تأتي
بُمحيط صغرية ككرٍة فأرتطم الرضب، يبدأ ثم امُلتدلية، وعناقيده املنسوج الطرف بهذا
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يتطاير أن يمكن هل أصابعي؟ أصابت لو بي ستفعل ماذا وامُلتعاقبة. امُلثرية الخوف دوائر
عن بالبحث ستنشغل أم حينها أمي ستُوبِّخني وهل األجنبية؟ األفالم ِغرار عىل أجزائه أحد

مني؟ الهارب الجزء
السور هذا يف الرضبات تسبِّبه الذي االرتعاش بداية مع كوابيس أحالمي تستحيل
وتًدا قدمي تصري أن فأتمنَّى األسبوعية، عقوبتها لتنفيذ كمقصلة سجادتنا يحمل الذي

تساؤالتي. وترية وتزداد االهتزازات، أشد يخلعه فال األرض، يف مثبتًا
عيناي تبدأ جسدي. اختالجات أم البالط اهتزازات بسبب كان إن أفقه فال هلعي؛ يزيد
أمي وجه أرى ال وأخريًا، َروعي. من تهدِّئ لعلها أخرى؛ ترنيمٍة يف عقيل ويغيب الذهول، يف

خيزرانتها. أو
عطرها. زجاجة يدها ويف هلعها يُواجهني برتاٍخ. عينيَّ فأفتح بشدة، أمي تهزُّني

لإلجابة. أمل بال امُلفاجئ، العطب لهذا سبب عن وُروحي جسدي أنحاء يف تفتِّش
هلعي لكن يقظتي، أحالم عىل تعلِّق تُعد ولم منذئٍذ، األسبوعي طلبها عن أمي امتنعت

مستمرٍّا. زال ما االهتزازات من
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إنجليزية بكلماٍت حديثه ح يلقِّ الجدية، مالمح وجهه عىل يرسم الصحفي، املؤتمر يبدأ
بيانية، رسوماٌت عليها كبرية، إلكرتونيٌة لوحٌة ترتكز يساره عىل «السينيه». بذلته تُناسب

املؤسسة. نجاحات لتأكيد وبيانات أرقام عىل بأحمره يخطُّ أوراق، تستلقي وأمامه
وسط بيانه. يُتابع وهو بتأنٍّ ها يفضُّ اعتيادية وبحركٍة األسئلة، ِرْزمة تِصله
جريئة عينيه؛ فتصدم يفتحها، غريها. عن الشكل يف تختلف ال دورها، يأتي القصاصات

صدًقا. تقُطر أنها واألسوأ ورصيحة،
وحينما كاتبها، تكشف عالمة أو إمضاء عن فيها يقلِّب ُمرِسلها، عن الوجوه بني يبحث
تلك بني من أو العمود، هذا خلف من مرًة يأتيه شبح فيُفاجئه تجاُهلها، يحاول تتكتَّم

املبطَّنة. الحواجز تجاويف من برأسه يُطل ثم املخملية، الستائر
الخط بهذا معلَّقتان وعيناه الحريرية، عنقه رابطة عن يتخىلَّ كلماته، تتقطع يتلعثم،
تُِربز وكأنها بسخرية عليه فتطل صاحبها، تفضح لعلَّها الكلمات؛ يستجدي كاتبه. وبشبح

لسانها. له
استعادة يحاول كطفل. قطراته تتبعثر ماء، بكوب إليه فيُسارعون حرشجة، تُباغته
الشبح يُطارده األمامي. جيبه مع لعناقه يُعيده ثم بمنديله، حرجه قطرات وإزاحة الثبات،
بعدد شبحه تناسخ يمنع ال ذلك لكن الثمينة، نظَّارته خلف من عينيه يفرك أخرى، مرًة

قاعته. حضور
عىل احتال أحدهم أن فيشكُّ اإلعالميني، مقاعد بني ثرثرًة يلمح بعقله، أسئلته تستبدُّ
باالتفاق األسئلة إيقاع بضبط بجدلهم، املخبولني الصحفيني تباهي ملنع وضعه الذي النظام

ته. منصَّ إىل مكتوبًة إرسالها أو الرئيسية، الصحف مندوبي مع
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بقاطرة ودهسهم نفاًقا، تجاوزهم ملوظفني وجوًها ُمرتديًا املرة تلك شبحه يُداعبه
ترقيًة هو فنال ُمديره، عن الشخصية محاَدثاته بإحدى وىش أحدهم وصعوده. طموحاته
عنه، تقريًرا دسَّ وثاٍن للمبنى، األخرية مغاَدرته قبل ضحيته من عتاب ونظرة استثنائية،

أخالقي. فساٍد فضيحَة له دبَّر وآخر
حتى ماضيًا، عليها اعتاد رنَّانًة شعاراٍت رافعَة ولكن األوىل، لهيئتها أشباحه عادت

الصالحية». «ُمنتهي الفتة وعليها وقلبه، عقله قيصمن ركٍن يف فخلفها عطبها، ثبت
وظيفته حول وأسئلتهم القدامى، أصدقائه وجوه عىل مرسومة دهشًة الورقة له تُعيد
كلية خريج هو ُمواَربة، بال قال هكذا كالم»! «بائع اها، ُمسمَّ أمام كثريًا فوا توقَّ الجديدة.
تجارة، و«كله الكالم، وآخرها البضائع، من كثريًا فباع حينًا، بالتجارة عمل الذي التجارة

الجديد. املجال هذا اقتحامه لهم غ سوَّ هكذا شطارة». والتجارة
كالٌم كالتجارة؛ اآلن: يفتقدها بأريحيٍة فأجاب وظيفته، متطلَّبات عن يومها سألوه
الحذاء حتى والشياكة، البذلة، تنسوا وال املستمر. التسويغ عىل وقدرة واثق، ووجٌه معسول،
فيمكنك لقراءتها، داعي وال حديثك، يف تستحرضعناوينها البرشية التنمية يف وُكتُب الالمع.

الخلفية. أغلفتها قراءة حتى أو لها، ملخصات عن البحث
تمأل امليكروفونات تلك وكل التلفاز شاشات عىل يُتابعونه وهم وجوههم اآلن يتخيَّل
اللعينة. الورقة بهذه حضوره القتحام أحدهم دفعت الغرية بأن نفسه فيُقِنع منضدته،

إىل يعود وأن املؤتمر، يُنهي أن فحاول ثباته، عن تخىلَّ عاته، توقُّ ِلَغيابات أسريًا وقع
قدميه. تحت من املخملية الدرجات واختفت أمامه، الهوَّة فاتسعت مكتبه،
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ضبطه من للتأكد مرَّاٍت الصوت مستوى تُراجع بشدة، تحتضنه املحمول، بهاتفها تُمِسك
السبعون. عمرها سنوات عليها فرضتها التي أذنَيها سماعات موضع س تتلمَّ ثم أعاله، عىل
بفنجان تحتمي بها. االستفراد يف النوم» «سلطان آمال لتخيب شقتها أضواء تُنري

عليه. لنرصتها فتستجديه الثاني، قهوتها
الوردي؛ الباب تطُرق عودتها وأثناء باملطبخ، مكانه إىل ه فرتدُّ فنجانها، من تنتهي
بعمق وتستنشق د، تتنهَّ الغرفة. ساكنة غياب رغم عليها واَظبت التي عادتها عىل جريًا

املحبَّب. بعطرها رئتَيها ر لتطهِّ
األوراق ترتيب وتُعيد الصغرية، األنامل بلمسات املبطَّنة والكتب باأللوان تختيل

املتعرِّجة. والحروف الشخبطة بفعل الفوضوي بوجهها املحتفظة
للعودة رحلته ليبدأ القطار مع تُصفر ثم أحالمها، لتُكمل «البازل» ِقطع عن تبحث

آخر. حينًا واملناَكفات وبالرصاخ حينًا، الرباءة بطعم حلوة، سنواٍت إىل
الطويل، لغيابها تُعاتبها التي ة امُلرتاصَّ القصص أبطال مع األحاديث تتبادل
تنظيف وجولة االعتذارات، لها فتقدِّم َشيبًا، زاَدتها سنوات غبار بإزاحة وتستعطفها

مجانية.
أن أو البعيد، املحيط شواطئ إىل يُرسلها سحريٍّا بساًطا تَهبها أن بطالتها من تطلب
نُعاس بنَوبة يُفاجئنها البطالت لكنَّ امُلملَّة، لياليها من دقائق بها تخترص حكاياٍت تمنحها

الوردية». «األمرية من ملسة سوى منه يُخرجها لن طويل
بشعرها الحسن»، «ست ل مقصوصة صغريٌة صوٌر الكبري ر املصوَّ الكتاب من تسقط
موعدها. يف ألحضانها أخرى مرًة يُعيدها ثم براًحا، أكثر ألحالٍم حملها طاملا الذي الطويل
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الحديثة؛ الطريقة عىل ه َقصِّ حتى أو «الجميلة»، ضفائر بجدل تكتفي لو تودُّ فهي اليوم أما
أخرى. مرًة رحيلها يمنع ذلك لعلَّ

املائة جاَوزت حتى بالسنتيمرت امُلقاسة بفرحتها محفورة اآلثار زالت ما الحوائط، عىل
ة. الهشَّ كتفها عظام عن بعيًدا اليوم فرحتها استطالت فيما بقليل،

فتُعيد ملكانه، عكازها يجرُّها هاتفها. فتتذكَّر الليل، بانتصاف وتُعِلمها ساعتها تدقُّ
خائبًة. فرتجع إليه، النظر

مشغولة الخطوط لعل أو مضبوطة، غري الساعة ربما نفسها: وتمنِّي وتنتظر، تنتظر
تنتظر صدئة. كآلٍة جسدها ينخر وس كالسُّ خوفها يزحف فيما تنتظر االتصاالت، لضغط

املحبَّب. بكعكها الوردي» الرداء «ذات تأتيها ربما وتنتظر،
يَديها ويف ُمنتظًرا، مقعده عىل والجسد صاخبًا، رصاخه يظل األريض، الهاتف يرنُّ

النتفاضته. ا ُمستعدٍّ املكَّار ثعلبها يُطلُّ بينما أذنَيها، سماعات تهمد
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ُمتتاليًة دواماٍت طويًال، طبيعيٍّا مخاًضا ِعشت الكون. رحم يف نطفة األُوىل، الشاهدة كنت
يبدو انفصاٌل يُفاجئني حتى بديمومته، يُْغريني لقاءً ثم فراًقا وااللتحامات، االنشقاقات من
أول من قطرًة أم جبل، من ذرًة كنت هل عدة: تساؤالٌت بك ترتطم أيًضا. هو حتميٍّا يل

بها؟ وارتوى الكون عرفها أمطار
االرتواء، بداية وشهدت َعْطىش، الجميع كان حينما البعيدة؛ ذاكرتي أشحذ أن أُحاول

األكرب. الطوفان ن تكوَّ حتى ُمتتالية، زخاٍت أخرى، ِتلو نقطًة
عينيه يفرك ُرَويًدا، ُرَويًدا ينكشف الكون حيث تَعدُّون؛ مما سنٍة كأَْلف اللحظات تمرُّ
ولم ْعنا، تجمَّ إعجازية، وبحركٍة يكتفون. وال يُشِبهونني، آخرين أنا ألكتشف الناعستني،

فيَكون. ُكن مجرد من أكثَر األمر يكن
األبيض. من ُمتتالية ملساحاٍت يأخذني غروٌر قيمة، للزمن يُعد فلم أخريًا، االستقرار حلَّ
كل تطاولك حيث بالوحدة؛ منطوق غري شعوًرا يُلبسك ولكنه املحسود، بالتفرد إحساس

ُمخلًصا. رفيًقا األمواج هدير ويصبح املواسم،
بكارتي فيفضَّ خجًال، أبتسم البكر، كالعروس األول، الزائر يأتيني حتى حدود، ال
فال آخرون يأتيني ولكن وفاءً، وأُعاهده وولًها، عشًقا األسماء، أول فأحمل بدائية، بَمراسم

اآلثمون. ويكثر ُحرمتي، تُحَفظ
للوهلة يبدو، للوحدة واخرتاق البلهاء واالبتسامات بالضحكات تنطق ُمتتابعة زياراٌت
وتُنتَهك التدخل، يطول حينما الرشير، وجهه يظهر أن يلبث ما ثم محبَّبًا، األوىل،

للعشق. زائفة يات مسمَّ تحت للروح د متعمَّ بتشويٍه الخصوصية
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«األسود»، بفعل وتختنق تتقطع ثم األنفاس، وتتواىل رثاءً، حويل من الكون ويزداد
ثم وصخبه، بغروره «األصفر» ويحتل «األبيض»، مساحات وتتآكل االحتكاك، ويزداد

بعنفوانها. األلوان تختلط
الصورَة تحتل املدى، وعىل باليابس. ك حوافُّ وترتطم تحتلُّك، وجلبة املدىجنونًا، يرتفع
الرافعات، صخُب بهديرك يُستبَدل الحديد. وسبائك األسمنت، وأطنان العمالقة، الناقالُت
عىل تذكاري» «نصب مجرد بالنهاية تصبح حتى روحك، تأكل وناطحات والشاحنات،

امُلعايدة. بطاقات
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اهلواء فقاعة

بعض دغدغاتها استمرار فيتمنَّى أنفه، فقاعاته تُداعب الفوار. كوَب واحدة بجرعٍة يتناول
التحسن. من بقليل فيشعر فمه، لغازات ترسيح نوبة تُفاجئه ِضيقه. حدة ف لتخفِّ الوقت؛
هكذا الطبيب.» لنصيحة واالنصياع الدسمة، األصناف تلك إغراء مقاَومة عيلَّ «كان

األول. ضعفه مُلجاراة بعودته يقينه رغم نفسه، وبَّخ
بثقبنَي، أضيق بنطاله حزام عقد يف بنجاحه فيسعد مظهره، عىل األخرية النظرة يُلقي
إلحاح مع طموحاته يف التمادي يستطع لم لكنه اإلمكان، بقدر امُلتديل كرشه محيط ليقلِّل

تهدأ. لعلها مفتوحة؛ سرتته فرتك أمعائه، رصاع
واحدة. نوبًة غازاته ثقل من يتخلَّص لو يتمنَّى القاعة. إىل يتَّجه ُمرتاخية، بخطواٍت
فيلعن ساكنيها، وجوه معظم بجهله يتفاجأ التي طاولته عىل ويدلُّه املنظِّمني، أحد يستقبله

الفخ. لهذا املنظِّمني
يف يتبخرت وهو سطوته ة منصَّ فوق الرابض ذلك كغازاته، محبوس بحقٍد يُتابع،
باردة بتحيٍة يكتفي فيما لطاولته، ويُصاحبهم ين املدعوِّ كبار يُصافح كطاووس، خطواته
به نصَّ حينما َلغبائه «يا نفاقه. فروض يقدِّم ُمطيًعا، خادًما يوًما كان لعرَّاٍب فيتأىسَّ له،

لشيطانه. تَْمتم له!» نائبًا
الصحافيني، صالونات يف نميمة موضع أصبحت التي ُمضيفه بأناقة لجاره يهمز
بأنه له غامًزا يستخدمها، الشعر صبغات من نوع أي عن مصطنَعة، برباءٍة ويتساءل،
له امُلهداة الذهبية ساعته ثقل سببه كان ربما اليرسى، ذراعه مستوى يف انخفاًضا الَحظ

«ألصدقائها». عطاياها يف السخيَّة النفط لدولة األخرية زيارته يف
ُمريديه بني ليُشيعوا الطاوالت، بني هداهده أرساب فيُطِلق بسطوته كان لو يتمنَّى
املؤسس موقعه وأن لها، «طالقه» بعد قارئيها عدد انخفض املرموقة الصحيفة أن كيف
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العمل، سري شدَّ جاهًدا يحاول الجديد الغربال أن وكيف «أليكسا»، مؤرش يف اها تعدَّ حديثًا
الوالء. لضمان الرواتب رفع إىل اضطرَّ إنه حتى

فقاعات مثل يصبح، لو تمنَّى أخرى. فوار جرعة فيتناول امُلثَقلة، أمعاؤه عليه تُِلح
ليُزيح الفضائية؛ شاشاته عىل الساطع النجم ذلك إىل فريتفع اًفا، وشفَّ خفيًفا دوائه،
تنفجر كانت عندما وخاصًة الفقاعات، بلعبة يستمتع كان حينما ِصباه؛ يتذكَّر ُمنافسيه.
الفقاعات عىل أيًضا، تعتمد، التنظيف عملية أن حينها يعلم يكن لم أصدقائه. وجوه يف
الفقاعات؛ تلك إحدى يكون أن احتاج ربما املالبس. سطح عن األوساخ فصل عىل وقدرتها

نفاقها. من القاعة ليُطهر
خالل نجاحاته رسد امُلضيف ويبدأ كبرية، شاشٌة تُنار الصخب. ويهدأ األنوار، تُغَلق
عىل الساطعني السياسة ونجوم ُمراسليه وعدد مؤسسته، قمة عىل فيه ربض الذي العام
انطفاء فور خطواته يف ف ويتخفَّ معدته، وتتحرَّر فقاعاته، تنفجر جريدته. صفحات
أثناء وجهه عىل عريضة ابتسامٌة وتحلُّ الحفل، نجم بمصاَفحة يُسارع وهو الشاشة،

التصوير. نوبات
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بأربِعه، يستغيث الرطب، اإلحساس هذا يكره ملله، بها ف يخفِّ يُطِلقها، عميقة زفرٌة
فتبعث الناعمة، الُحبيبات حرارة األوىل أطرافه س تتلمَّ عليها، يتحامل ُمتثاقلة وبخطواٍت

الدفء. بعض نفسه يف
حدوًدا أطرافه يمنح ُمتكرسة، وأخرى منحيَّة خطوًطا فريسم السخي، الوجه يُداعب
بنظراٍت يُطارده بحرارته، املزهوَّ سماه، يف امُلتأللئ القرص هذا بها يغوي ُمتناهية، ال

عجيزته. حرارة من ف فتخفِّ خطوات، تُزيحه موجٌة تُفاجئه حتى ُمضطربة،
ضحكاتهما فتتناثر بالستيكي، مسدس من املياه ان يرشَّ يتداعبان، ذراَعني، بعد عىل
أطراف تُالمس فيما اليشء، بعض امتأل الذي للخرص تمتدُّ يٌد صفائها. وبقدر حبَّاته، مع

الصغرى. نَبْتتهما األخرى اليد
بألوانها، السخي َزهُوها التواءاتها، تُْغريه ُمنتفخ، بجسٍد يلمحها موجتني، بعد عىل
وبرجاء، بِضيق د يتنهَّ ضعفه. فيُخزيه ومرتني، مرة يتمطَّى امُلنفرد، صمودها يجذبه
النَفس يُطِلق التهادي. وحلم األلوان فتُداعبه خطوة، تقرِّبه املاردة، املوجة تلك يستعطف
تحاول أطراًفا بعصبية ويُزيح أقدامه، تحت من امُلتأللئ الوجه فيخبط العزم، ويشدُّ عميًقا،

مروره. منع
بنظرٍة تُجيبه األوىل؟ املرة تتذكَّرين هل أذنَيها: يف يهمس يُداعبها. الضحكات َوْقع عىل
فتتدافع املرة تلك األطراف تتالمس وشاكسته. سحرته طاملا التي النظرة تلك َخْجىل؛

مشاعرها. دغدغة يف األزيل بحقه يحتفظ يزال فال قلبها، رضبات
الغضب مالمح وجهها عىل ترتسم بالضحك، ان فيضجَّ غادرة موجة بفعل تسقط
صار الذي بردائها فتُقارنها مفاتنها، تكشف التي بمالبسها أمامهما أخرى تخطو حينما

أرطال. بضعة ُمحيطه أثقل الذي خرصها ليُخفي فضفاًضا
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اإلعالنات، موديالت كإحدى الزغب، من الخالية املمشوقة للساق جانبية نظرًة تلمح
ة. حادَّ ٍة ُمشادَّ عىل النية فتعقد الداخيل، رصاعها يحتدم

كف ظل يظهر عنهما، فيحجبه املوج، يرفعه جسد، بنصف يلمحانه بابا!» «ماما!
هو ظهر املوجة هدأت ما إذا حتى الَعْدو، يبدآن مذعورة، وبنظرٍة كاستغاثة. مرفوعة

والظَّفر. الزَّهو عالمات وجهه وعىل عوَّامة، داخل متشبِّثتني بقدمني

26



قيلولة

وجهها رغم تِصلنا التي ودعواتها الغاضبة، أمي صيحات أتذكَّر الساعة تلك تحلُّ حينما
املقدَّسة. اليومية لعادتها احرتاًما للنوم؛ بالخضوع تأمرنا وسادتها، تحت املكور

«إرغامنا»، محاوالت عىل نتحايل وخامسنا، رابعنا إلينا يُضاف أن قبل الثالثة، نحن كنَّا
عرب املمتدَّة أطرافنا تتداعب أسفلها، أالعيبنا تتواصل بينما رءوسنا، فوق ألِحفتنا فنشدُّ

ُعتاة. كقراصنٍة نركبها أمواًجا مالءتنا من فنخلق األربعة، رسيرنا أبعاد
ضحكاتنا رنَّات إخفاء ُمحاولني «صلَّح»، لعبة أثناء أحدنا لسع يف يسبق أيُّنا نتصارع
قدميها، أطراف من برضبٍة أمنا، تحثُّنا وحينما التمويه. من ملزيٍد الغمزات نتبادل ونحن
لنا. قدوًة وجريي توم مغامرات من متِخذين واملقالب، النكات اختالق يف نبدأ الصمت، عىل
خلف من امُلتتابعة أمي ورضبات النوم سلطان وطأة تحت تباًعا إخوتي أعنُي تتساقط
«املالئكة بنوم تيمنًا يميني؛ عىل أستلقي ذهني. عىل النوم يستعيص فيما أحالمها، ستائر
البرش؟ مثل ا حقٍّ املالئكة تنام هل فأتساءل: الدينية، الرتبية أستاذ ثنا حدَّ كما والرُّسل»

وظاللها الشمس أشعة خيوط عيني تُداعب حينما جانبًا، اإلجابة عن البحث أُزيح
أرساب مع أفعل كما بيدي، مرورها أُعيق املغلقة، نصف فتحاترشفتنا عرب امُلتسللة الرتابية

مسارها. أخرى مرًة تُواصل وهي خيوطه أُتابع ثم مدرستنا، حديقة يف النمل
امتصاص ومحاوالتها خيبتها أُتابع الزائفة، ستائرنا ورود عىل تنتصب فراشة أملح

رمقها. يسدَّ لن كاذب رحيق
قرأت أين أتذكَّر ال ظهري. عىل فأستلقي واألمراء، امللوك نوم طريقَة املرة تلك أجرِّب
تعديالت فأدخلُت عدة، مراٍت األمرية دوَر بنجاٍح صت تقمَّ أنني أظن لكنني املعلومة، تلك



لألحالم يتسع ال صندوق

صوتيٍّا تسجيًال وأخفيت وبناتها، أبيها زوجة مواجهة يف جرأًة أكثر وجعلتها مأساتها، عىل
مملكتي. من رجعٍة بال فخرجن والدي، أمام إنكاره يستطعن لم مالبيس طيَّات يف لهن

فأرسم الرسم، مدرِّسة نصائح أتبع أخرى. مرًة ستائرنا ترتاقصخيوط الجدران، عىل
وذلك وحيش، لحماٍر وأخرى قنفذ، أذن تلك فضفاضة. بمالمح وبرش لحيوانات وجوًها بها
فقد الورق؛ عىل الروح فيها أبثُّ كيف تُخربني لم لألسف، بارزة. وجبهٌة مفلَطح أنٌف
ليس الرسم وألن املنهج، إللحاح الجغرافيا مادة لصالح أسبوعيٍّا اليتيمة الحصة سحبوا

ورسوب! نجاح مادة
وكتبنا ُمفتينا حسب لعناتها رغم أجرِّبها هل اليرسى. الجهة إال خيار أمامي يبَق لم
ساعة عىل لحرصها فأعجب الصباحي، الندى ات كزخَّ الهادئة أمي أنفاس تلفحني الدينية؟
ذهني. يف األفكار رصير إيقاف يف محاوالتي فشلت فيما مشاغلها، كانت مهما قيلولتها

التي برشفتي الهزَّاز كرسيِّي عىل أستلقي نفسها، الساعة يف عاًما، عرشين وبعد اليوم،
عىل عصيَّة تزال ال عيني وبينما تشاء، كيف زهورها من تنهل للفراشات، َمرتًعا جعلتُها
خريفها شمس ألشعة ُمستسلمًة أمي أنفاس املقابلة األريكة عىل تتهادى النوم، سلطان

الوادعة.
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لسانه يُطِلقها همهماٌت كلماته شتوي. يوم عرص يف حارتنا به تفاجأت َجْهوري، بصوٍت
فالَحقناه األَجش، صوته أزعَجنا غريه. يراها ال أشباًحا أو نفسه يحدِّث كأنه األعرج،

بلعناتنا.
رحيل وحتى ظهوره، بمجرد التعويذات نُطِلق يوميٍّا. ذاته الوقت يف حضوره اعتدنا
أِجنَّتهن، عىل خشيًة الحوامل تتوارى بظهوره املجاِورة. بالشوارع صوته لصدى تردُّد آخر

آخر. حينًا الرملية قذائفهم ويُطِلقون حينًا، يقلِّدونه الشوارع؛ شياطني تتبعه فيما
اللواتي الحارة وسيدات الشارع ِصبية من جماهريها لها كانت التي معاركه تعدَّدت

الرشفات. عرب الصباحية ثرثراتهن بها يْشَغلن لحكاياٍت فن يتلهَّ
تعثَّر عندما سخونًة، وزادتها الشائعات، وأشعلتها أكرب، املعركة كانت اليوم هذا يف

بالشؤم. قدومه ووصف لسبابه، العنان فأطلق املحالت، أحد صاحب بدوي»، «عم به
صوته سكت حتى عدة، ساعاٍت السكون يستبيح بدوي» «عم رصاخ كان الليل، ويف
استدركوا: ثم بالحنجرة، حادٌّ التهاٌب إنه فقالوا مرضه، تشخيص يف األطباء احتار تماًما.

الصوتية. األحبال يف بل
األعشاب يف األمل اْلتَمس الحيوية، ات املضادَّ الت لتوسُّ الخضوع األلم رفض وحينما
ذلك لكن والوصفات، الخلطات إبداع يف تفنَّنوا الذين املنطقة عطَّاري أسعد ما وهو الطبية؛

األمر. نهاية يف يُجِد لم
بخت «يا الشعبي: املثل د وردَّ الظاملني، عقوبة عن املسجد إمام تحدَّث جمعة، ويفصالة
بينها حجاب ال املظلوم «دعوة أن من امُلصلني وحذَّر ظامًلا.» يبت ولم مظلوًما، بات من

الخالق». وبني
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عىل االستلقاء الغداء، تناول بعد بدوي، لعم يحلو حني العصاري، فرتة ويف يومها،
زوجته جلبتها التي األعشاب من كوبًا مرضه منذ به استبدل الذي شايه وتناول رسيره

شكوك. من نفسها يف بما امرأته فاتَحته أسوان، من
وحينما ربانية. إشارًة أو ذنب، عن تكفريًا يكون ربما مرضه بأن له ملَّحت استحياء، عىل
سبابه عىل ورده املجذوب، الرجل مع بمعركته رصاحًة ذكَّرته لشكوكها، نظراته استجابت
طلبت ثم «ُمفرتجة»، ساعة يف دعوًة تفسريها، حسب كانت، التي الهمهمات يتجاوز لم الذي

املجذوب. خاطر تطييَب برصاحٍة منه
خضع البيت، أصاب الذي الحال» و«وْقف العيال، أم وحديث املرض إلحاح أمام
وأحضان ، حارٍّ بلقاءٍ الحارة أهايل ُفوجئ املجذوب لقدوم بشارة أول وعند بدوي»، «عم

الغداء. إىل «الربَكة» الرجل دعوة ثم وُقبالت،
شخطته إليه وعادت صوته، تعاىف وقد إال لح الصُّ عىل الثالثة ليلته بدوي عم يُتم لم
بها أرادت وكأنها النهار، وضح يف زغاريد زوجته وأطلقت والدكان، البيت ترجُّ كادت التي

وأمله. الليل رصاخ محو
«بَركته». حسِّ عىل شاة وذبح املربوك»، «شيخنا بربَكة األيْمان بدوي» «عم أغلظ

ف ويتوقَّ الرجال، ل يرتجَّ «املربوك» الرجل مرور ساعة ففي الحال؛ تبدَّلت حينها ومن
املربوك. املوكب رشفاتهن من النساء وتُتابع والرشاء، البيع

صالة بعد دكانه يف عاجل اجتماٍع إىل الحارة كبار بدوي» «عم دعا أسابيع، بعد
إقامتها. لحني دكانه إغالق عىل ِصبيته وأجرب بل عليها، ُمواظبًا أصبح التي العشاء

وأهمية عليه، الثبات ووجوب الخري، عمل عن طويلة بمقدمٍة حديثه «بدوي» افتتح
دائم، بشكٍل «املربوك» باستضافة اقرتاحه أطلق ثم جميًعا، وألهلها للحارة الربَكة إدخال

الحارة. أركان أحد يف مجلس له يُقام وأن
بدوي» «عم لكن مباَلًغا، «املربوك» بالرجل ارتباطه واعتربوا الحضور، تَلعثم البداية يف
من وَمرأى مسمٍع عىل الصلح بعد األطباء، حرية بعد شفائه، ثم بمرضه بتذكريهم أسكتهم

رفضهم. ويالت من بتحذير حديثه ُمختتًما الجميع،
اجتماعاٍت يف تجلَّت حماسة إىل تحوَّلت ثم استحياء، عىل األمر أول يف بدت مواَفقًة كانت
ونهاًرا. ليًال استمرَّت دورياٍت يف ات املهمَّ وتوزيع وتأثيثه، املناسب، املكان عن للحديث تالية
مصلح»، «األستاذ امُلتعلمني»، عائلة «كبري كان مجهوداتهم من سِخر الذي الوحيد
أبنائه تعليم حرصعىل الذي الوحيد ألنه لقبه عىل حصل الذي املعاش، عىل امُلحال املوظف

فيها. الكبري ج وتخرَّ الجامعة، إىل وصلوا حتى الثالثة
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ونفر اجتماعاتهم، عن فاحتجب وحماستهم، بُحَججهم مصلح» «األستاذ يقتنع لم
من الجمُع وانفضَّ املقهى، من املعروف ركنه يف فانزوى «املربوك»، كرامات تصديق من
حني املحالت، أصحاب يُثريها مكبوتة، مشاَحناٍت إىل الحارة بأهل عالقته وتحوَّلت حوله،

مرتفع. بصوٍت للمربوك الدعاء د بتعمُّ مروره،
وقرأ «مصلح» تجرَّأ «املربوك»، ُمقام استقرَّ وبعدما صباح، ذات باملقهى جلوسه أثناء
أن وبما كبرية، مشاَحنًة الخرب استحال ُمشعوذ. اٍب نصَّ عىل القبض عن جريدته من خربًا
الحارة أهل من جماعي بقراٍر األمر انتهى فقد الحارة، يف ملك» «صاحب مصلح» «األستاذ
الصحف بيع وُحِظر بالحارة، «الفتنة» إشعال يف ُمشارًكا اعتربوه الذي الجرائد بائع بطرد

نهائيٍّا.
«املربوك» يكن ولم نصيبًا. «الربَكة» من حمل الذي اسمها من بدءًا الحارة؛ حال تبدَّلت
فقهه حسب كلٌّ ها يفرسِّ كلمات، وأشباه همهمات دائًما كانت إجاباته ولكن سائًال، يردُّ
لِتيههم. ورشد مأساتهم، خالصمن عن الباحثني للتائهني َمبًكى الحارة فصارت الخاص،
كذبها، من ِصدقها يقينًا نعلم ال التي وكراماته «املربوك» سوى شاغٌل للحارة يعد لم
الخمسة ذات محمود»، «أم ابنة نحس فك ِمثل السهرات، يف حارضًة حكاياته وصارت
يأتي الحالل» «ابن لعل بيتها، بعتبة يمرَّ أن «املربوك» إىل لت توسَّ التي ربيًعا، والعرشين
اقرتاح عىل امُلشاغب املقهى صبيَّ جرَّأت الربَكة تلك أيام. بعد حصل ما وهو بابها، ويطُرق
الجميع. ذه نفَّ ما وهو للتربك، الحارة أبواب عتبات عىل املربوك استحمام ماء من يرشَّ أن
حجب حتى ُمرتديها، نطاق اتَّسع التي الجالبيب بلون تام، بياٍض إىل الحارة تحوَّلت
األلوان اختالف اعتاد الذي وهو وأرسته، مصلح» «األستاذ يحتمله يُعد لم بياض الرؤية.
فرحل يلحظوه، لم بأنهم ونساؤها الحارة رجال تظاهر بينما أمتعته، فحزم واألشكال،
الجميع د تنهَّ ركبها، التي األجرة سيارة ملصابيح شعاع آخر ومع وداع، أو سالم دون

وأراح.» «اسرتاح وردَّدوا:
كم بالغثيان. وشعور بُدوار إال تنتهي ال دروشة حلقة يف تدور وكأنها الحارة صارت
ِطواًال، سنواٍت وجوده تؤكد الحكايات نعلم. ال بينهم؟ «املربوك» بقي وكم األمر؟ استمر
جالًسا وجدوه بالدخول وا همُّ وحينما لخيباتهم، حلوًال امُلتوسمني بعض يوًما جاءه حتى
الستمراره قلقوا وحينما طواًال. ساعاٍت بسطته عىل فبقوا ركبتيه، بني رأسه حامًال ُمتقوًسا،

خلوته. اقتحام اقرتحوا وضعه، عىل
بني الفور عىل فسقط بهزِّه، املقهى صبيُّ ع تطوَّ إيقاظه، يتوىلَّ من عىل مداوالت وبعد
حقيقة عىل أفاقوا وحينما والحزن. الغم فركبهم لقومه، ينعيه الهثًا الصبي خرج قدميه.
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يخلعون وكيف حاله؟ عىل يدفنونه أم لونه يُغسِّ هل وتساءلوا: بدفنه، ثانيًة انشغلوا الخرب
حينما الرتاب عليه وأهالوا بعباءته، دثَّروه ثم لذلك؟ أهل هم وهل عورته؟ ويكشفون ثيابه

املكان. عىل تخيِّم املوت رائحة بدأت
ربما وكراماته؛ حكاياته يردِّدون ظلُّوا عتبته، فيه يُفارقوا لم طويًال، ِحداًدا عاشوا
فراقه، استيعاب يف فشلوا وحينما تفكري، وبعد يُميزهم. كان ما فقدان أو النسيان، خشيَة

بحراسته. املقهى صبي ع وتطوَّ إليه، ون يحجُّ الناس ظلَّ مقاًما قربه عند أقاموا
وحديث «املربوك»، صوت يُشِبه َجهوري صوٍت عىل الحارة استيقظت أسابيع، وبعد
معجزًة أن مقامه، إىل طريقهم يف الظالم يف يتخبَّطون وهم ظنُّوا، امُلتقاطعة. كلماته يُشِبه
ُمتتالية، حلقاٍت يف يدور عباءته يف فالحظوه دخلوا، «املربوك». قرب عنها انشقَّ أخرى
املقهى صبي رأوا الوجه، تستبني عيونهم بدأت وحينما همهماته، يُطِلق للسماء ووجهه
انفرجت املفاجأة، ورغم وبَركته. عباءته ومنحه جاءه قد املربوك من ا» «مسٍّ أن أخربهم الذي

حارتهم. إىل «املربوك» لعودة الرجال أسارير

32



سكر قطعة

شفتَيِك إىل تزحف مرشوباتي، إليِك أحمل العادة، تلك أنا أدمنت حتى منِك، كُمداَعبة بدأْت
بني وخبَّأها السكر، قطعة رسق ن عمَّ بدالٍل وتسألني تضحكني، سكر. قطعة منها لتختلس
رقيب. بال حالوتِك من ينهل أن يف الوافر لحظِّه الكوب من حينها أغار اللؤلئية. حبَّاتِك

ثرثرتِك، تبدئني وحينما برباءتها. تُْسكرينني الحلوة، ضحكاتِك فتنثرين أُدغدغِك،
لسانِك، عرج تشتكني وأنت عدستي، عن وجهِك إخفاء تُحاولني فيما املدلَّلة، كلماتك ل أسجِّ
فرتدِّين به، واستئثارِك الساقطة لسنِِّك وإخفائِك األسنان، جنيَّة مع بغرورِك بخبث فأذكِّرِك

فمها. لفقر لدميتِك؛ إهداءه أردت إنك برباءٍة
وجهِك امُلفِرطة؛ حالوتِك رس يكشف وهو اللعني الجهاز ذلك مؤرشات أُراقب اآلن،
هل بجزٍع تسألينني هزالِك، خلف من سكَّرِك. تذوِّب التي األسالك تلك وكل الشاحب،

عادتِك؟ يف االستمرار تستطيعني
مألت ومرارته منضدته، عىل شاخ بارًدا، أصبح شفتَيِك. ببصمة يحتفط الكوب زال ما

السكر. قطعة انتظار يف انتظارك. يف الحلق
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قبل دائًما، تصفها كما عز» «كف الحريرية، اللمسة تلك أعرف تُوقظني، ة البضَّ ها بكفِّ
بفعل وفائدته مذاقه يَِضع لم الذي والخضار البلدية، الزبدة عن حديثها يف تستطرد أن

«خريها». أيام عىل ترتحم وهي شفتَيها مصمصة مخيِّلتي أخرى. وأشياء امُلبيدات
للحاق اإلرساع عىل وتحثُّني استيقاظي، من تتأكد حينما الخافت النداء عن تتوقف

سأجدها. أين جيًدا أعلم حيث بها؛
ترقد حيث «الكزرولة»؛ بيمينها تُمِسك شديد بحرٍص مطبخها. مدخل عىل تنتظرني
جدي صنعه الذي املستطالة األرُجل ذا الخشبي الكريس ذلك وباليرسى سالم، يف بيضاتها
من ُمتتالية جرعاٍت يف تتسبَّب التي الصباحية مهمتي يف قامتي ويُطيل لرُيافقني يىص خصِّ

مالبيس. واتساخ املدرسة، موعد عن تأخري بسبب أمي؛ توبيخات
«عيون إىل وتنقلها بيضاتها، منها وتستعري دجاجاتها، عىل تحتال أن جدتي اعتادت
األمر، يُعجبني لم البداية، يف حمام. زوج لكل واحدة بيضة تُسميها، كانت كما الحمام»
الكبار أنتم تُخربوننا كما حرام الرسقة استعرايض: بشكٍل وأضفت «رسقًة»، األمر واعتربت
ألمهاتها والئها بني الدجاج لفراخ اضطرابًا ذلك يسبِّب أال حقيقية: حريٍة يف ُمتسائلًة عادًة،

بالتبنِّي؟ واألخرى الجينية
من ويقلِّل الصغار، نمو من ع يرسِّ الحمام دفء أن وتُخربني تُهدهدني، جدتي كانت
اسرتاحة أخذ األم أرادت فإذا َحنون، الحمام أن كما للفقس، البيض يحتاجها التي الفرتة
املهمة، يرتك فأناني؛ الديك أما راضية، بنفٍس الرقاد عىل معها ذَكرها تناَوب الرقاد، من

للدجاجة. طالت، مهما
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التسلل بعدها اعتدت كاملة، بيضات عرش اليوم حصاد الصباحية. املهمة من ننتهي
لحلول أمي تستعجلني بيضاتها. مصري عىل تطمنئَّ كي لها أهمس الدجاجات، ألكشاك
وعتاب. حقد بنظرة وُعرفه بريشه امُلختال هذا أرمق وأنا العش من فأخرج املدرسة، موعد
بدأ البيض «تعاَيل! مرسعًة: فتُناديني نداءاتها، وأول الحياة، نقر جدتي أذن تلتقط
نعومته. س وأتحسَّ امُلنتيش، زغبها أُدغدغ الصغرية، الفراخ أحمل للحذر، تُنبهني يفقس.»
للصغار، انات يىصكحضَّ خصِّ املصنوعة الكتاكيت أعشاش إىل جدتي تحمله جديد، كطفٍل
من وبعًضا حنانها منها سرتثُّ الدجاج صغار أن أشعر الحمام. بُمواساة أنا أنشغل فيما

بجميلها. عرفانًا روائحها؛
لهم تحرضِّ عليها. أطفالها تمرد أو شيخوختها، لتعوِّض ربما صغارها؛ جدتي تدلِّل
حضانتهم، فرتة طوال املبلول، والخبز الطعام، وبقايا والقمح، املفتَّت، املسلوق البيض

سنٍّا. األكرب الدجاج أعشاش إىل انتقالهم وحتى
ذات فيلَّته عن جدي استغنى واألحفاد، امُلتزوجون وكثُر اليشء، بعض كِربنا حينما
تحتاج ال التي العالية، وأسقفها القديمة، العربية األفالم شقق اتساعها يف تُشِبه التي الغرف
كل ليحتلَّ عمارة بها واستبدل األطفال، نحن لشغبنا تتسع وحديقة اصطناعية، لتهويٍة

وسالملها. طوابقها بسطات عىل بالصدفة فيها نتقابل فيها، شقًة ابن
سطح فوق ُمنتصبة الخوص من لها بأعشاش واكتفت دجاجاتها، جدتي حملت
لم السُّ صعودي ومن سطحنا، سور من عيلَّ خشيًة أمي تحذيرات وازدادت الجديد، منزلنا

بالسطح. األخري الطابق يربط كان الذي الخشبي
ملنع بعموَديه ُممسكًة السفىل، درجته بجانب أنا أبقى بينما إليه، تسبقني جدتي كانت
صعوده. يف رحلتي أبدأ ته، لقمَّ لوصولها اطمأننت إذا حتى خطواتها، وقع تحت تراقصه
ونستبدل مخلفاتها، من أعشاشها ونُنظف دجاجاتها، رساح نُطِلق يوميٍّا، الكرة نُعيد
ُحبيباتها، وننثر مياهها، أحواض ملء ونُعيد نظيًفا، آخر أسفلها املفروش الجرائد بورق
تكفي باحتنا تعد فلم الحمام»، «عيون إىل ال البيض، نحمل ثم باملاء، املمزوج الخبز ونضع

أرسته. أفراد عدد حسب كلٌّ العائلة، «شقق» إىل ولكن ألبراجها،
صيحات وقع عىل جسدي انتفض الشارع ناصية وعىل مدرستي، من ُعدُت يوًما،

ومدخله. عتبته عىل امُلتجمهرة الجموع تلك ظنوني أكَّدت بيتنا، مصدُرها ورصخات
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جدتي طيور بأن العتقاده منزلنا؛ سطح فوق حرًقا االنتحار اختار أحدهم أن عِلمت
طبًقا امُلنتحر، ولكن جدتي، دجاجات مت تفحَّ حياته. إنهاء من ستُرسع الخشبية وعششها
الحرق؟ أم أرسع خوًفا املوت هل تُرى، خوًفا. مات رعبًا، امُلنتصبة مالمحه رأوا عيان لشهود
من ملنعها تنتحب الخشبي، لم السُّ تحت متكوِّمًة فوجدتها جدتي، عن أبحث أرسعت
أجولة. يف امُلتصلبة أجسادها يجمعوا أن قبل طيورها عىل األخرية النظرة إللقاء الصعود

عادتها مزاَولة من جدتي بحرمان فرمانًا جدي وأصدر منزلنا، إىل أيام بعد الهدوء عاد
بشقتها. اليتيمة رشفتها داخل قفص ببناء ُمكتفيًا السطح، فوق

جدي، رحل وحينما جدتي. شقة إىل تسلُّيل نوبات وقلَّت انشغاالتنا، وازدادت كِربنا،
جدتي لجأت والكرواسون، فليكس الكورن به واستبدلوا البيض، تناول عىل الصغار وتعاىل

شارعنا. من القريب السوق يف بيضها لبيع
نحن نتنادر كنا عاداتها. إليها وانتقلت طيورها، رائحة تُشِبه جدتي رائحة أصبحت
واحتضانها واأللقاب، األسماء عليها وإطالقها طيورها، مع ألحاديثها العائلة ُمراهقي
رائحة من فهم تأفُّ بحجة لها؛ أبنائها زيارات وقلَّت الطفيليات. عن ريشها بني وتفتيشها
جعلت ِقلَّتها إن أم فعًال، السبب لهذا الزيارات قلَّت هل أتساءل: كنت طيورها. قاذورات

عنهم؟ عوًضا بدجاجاتها تستأنس جدتي
محاوالت تشكو بابنا، عىل تنقر أصبحت وعقلها، جدتي جسد عىل الشيخوخة زحفت
أمي تسمعها طيورها. يف النريان فأشعل قلبها، حرقة أراد الذي واللص دجاجاتها، رسقة
امُلسترتة. وسطضحكاتنا للمذاكرة للدخول وتدفعنا امللوخية، أوراق تقطف وهي ُمبالية غريَ
الدجاج برائحة متعلِّلني أخرى، أحياءٍ إىل االنتقال ويقرِّرون اإلخوة يجتمع سنوات، بعد

البيت. بجدران العالقة
وأتسلَّل منزلنا، ألركان تذكارية صوًرا يلتقطون وإخوتي أمتعتنا، بحزم أمي تنشغل
الجدران عىل أملح سنوات، منذ العفن والخبز القمح رائحة فتلفحني الخامس، الطابق إىل
أطالل وأجمع القرفصاء، أجلس رساحها. تُطِلق زفرات بضع أمنحها عالقة، ريشاٍت

رحييل. أثناء يدي حقيبة يف أُخفيها الخوص، من بأعواد وأحتفظ األعشاش،
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ذكرُت الفالني. فالن املخَرضم، واألكاديمي والكاتب املفكر هو قدَّمتُه: خبيثة، بابتسامٍة
يف بصمًة تركت مهمة بدراسٍة ذيَّلتُها وإسهاماته، كتاباته من طويلة وقائمًة حسناته،
رغم الدراسة، لهذه ُمستفيًضا عرًضا اآلخر ضيفي وقدَّم النقدي. والعمل الفكر أصول
شبابه، َريْعان يف لها املؤلف كتابة رغم أنه يذُكر أن ينَس ولم طويلة، سنوات منذ صدورها

ُمستنري. لعقٍل مهم بحضوٍر تُنبئ كانت فإنها
اآلن أصبحت التي نظاراته عدسات يعدل وهو بشدة املفكر وصاَفحني الحلقة، انتهت

موضعها. إىل الخاصة سماعاته وأعاد االستديو، سماعات عنه وخلع ُسمًكا، أكثر
ويُراجع ذاكرته يشحذ أن أذنه يف أهمس وأنا االستضافة مكافأة مظروف أعطيته
نحافًة أكثر وجهي كان نعم، لديه. طالبًا كنت حينما وجهي، ليتذكَّر األوىل فكره سنوات
اليتيم غرفتي ضوء عىل فيها سهرت التي الطويلة الليايل تلك وامتصاص الفقر بفعل

جنيًها. عرشين مقابل دراساته له أكتب وأنا األصفر،
راحته، عىل الراقد مظروفه إىل أنظر وأنا بسخرية، فأخربته مفتوح، بثغٍر إيلَّ استمع
التي الضخمة دراسته عن إضافية جنيه بمائة كافأني حينما الفرحة تلك أنىس لن أنني
منفوَخ امُلضيف لكريس أنا وُعدُت ُمتعرًقا، االستديو ترك املجد. خطوات أُوىل به خَطت

الصدر.





رجل يفحرضة

كدليل امُلتالحقة أنفايس أُخفي امُلبكرة. رجولتي إلثبات بائسة محاولٍة يف الُخطى أُرسع
األجساد. ترتطم كما واألحالم املخاوف ترتطم الحائط، ذلك بجوار ضعفي. عىل إدانة

تصعد خِربة كعربٍة الليلة تلك أصعدها قاسيًة، بها أشعر أمامي، تمتدُّ لم السُّ درجات
هي. تخذلني فيما قدمي أحمل شديًدا، مرتَفًعا

ذهب هل امُلتحجرة: دموعها وتسألني استسالمها، يف تبقى تراني، حينما أمي تُذَهل
علينا. كقٍرب وأغلقها الغرفة، فأدخل بأنينها، ملحاَرصتي فرصًة أعطيها ال ا؟ حقٍّ

استعرضها طاملا التي ورجولته وغضبه سطوته من تماًما عاريًا اآلن، أمامي ى مسجٍّ
وحيًدا فرتكه خذله، الصمود هذا باردة. بابتسامٍة ه وردَّ بكائي، أمام صموده أتذكَّر أمامي.

األخرية. لحظاته يف
قوَّته، أمام بارتعادي تذكِّرني األخرية. الرعب نظرة عىل الثابتتني عينيه يف املشهد أقرأ
األول انتقامي لحظة أخريًا حلَّت لعلها الغض. لحمي عىل آثاره ترك الذي حزامه وتحت

منه. واألخري
واستغالل انتقامي يل يحلو عصيَّة، دموعي أصبحت أراد، كما رجًال أصبحت اآلن،

ُمحرتف. العب كرضبات عليه املشهد أُعيد نظراته، الت توسُّ رغم ضعفه، لحظة
املارقة، بقدراته رعبي كوابيُس تُوهمني كانت حينما القديمة؛ لعبتي ذهني يُعيد
يده، من صفعة فتُوقظني املارد، قناع عن وجهه يف أفتِّش نعاس نوبة يف فيضبطني

أُزعجه. ولن يُزعجني لن أنه ُمطمئنٍّا بحثي أُعيد اآلن، أحالمي. عن ويُزيحني
دفنهم أحكم وركالت. وسباب، ويد، حزام، ضعفي؛ عىل ة املتجربِّ أسلحته من أجرِّده

ُقمُقمه. يف بالحبس عليه محكوم كمارٍد ثناياه وأسدُّ األبيض، طبقات يف
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وأين ُمتجرًدا؟ جاء وملاذا وكيف؟ حدث؟ ماذا فضولهم: وثرثرات تساؤالتهم أسمع
وال رجًال أكون وأن املرة، هذه أخذلك أال نظراتك تستحلفني عنه؟ انتفضت التي مالبسه
استسالٍم يف ومفرداته، الحادث هذا أمحو أن ذاكرتهم، يف «مارًدا» أُبقيك وأن رسك، أُبيح

تام.
تلك وظالل أسئلتي، أبثُّك إليك، أهمس ناصيتك، عند سأجلس أهدأ، سأكون اآلن،

تمنَّيتَه؟ الذي الرجل هذا إلحياء أم ملوتك عذًرا الحادث كان هل تُالحقني، النظرة
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يُلقون مقاعدهم يف يزالون ال املقاهي عىل الجالسون مجَمله، يف كثريًا يختلف ال املشهد
اليومي، التنظيف حدث يُتابعن رشفاتهن يف والنساء النرجيلة، أحجار ويستنشقون بالنرد،
الصمت، من خفيٍّ بتواطٍؤ اآلن يتم ذلك كل ولكن الجوَّالني، البائعني من خرضواتهن ورشاء

ُمتناثرة. مشاحنات أو جدال أو سخرية حتى وال ضحكات، أو ثرثرة ال
النفوس، ليحتل يمتدُّ األخطبوط، كأذرع فصار السطوة، تلك كل للصمت أصبح متى

ِحياده؟ يف املوت يُشِبه رمادي بلوٍن فيصبغها
بسفره، البعض فاعتقد األول، ذهب الثرثارين. بعض اختفاء منذ ذلك بدأ ربما
فحينما الصخب، حدة النخفاض االرتياح ترصيحات ورغم وداع. دون امُلفاجئ رحيله أو
األدمغة، حدود تخطِّي عىل تجرؤ لم ولكنها األذهان، التساؤالت مألت االختفاء تعدَّدتحاالت
بخوائه الثقيل الصمت وزحف بها، امُلشتبه النظرات فتواَرت ُعليا، سلطٌة للخوف أصبح ثم

الجميع. امتلك حتى
أقنعًة الوجوه وارتَدت التام، حيادهم الجميع فالتزم جريمًة، الوجه تعبريات صارت
أطفالهن األمهاتعىل وخشيت النهاري، وصخبها الليلية مجالسها من األرصفة خَلت ثلجية.
بشعائر يلتزموا لم وحينما عبثهم. ملنع أعناقهم حول أطواق بفرض فبدأن العقوبات، من

سياًجا. أفواههم عىل أَقْمن الصمت،
عدة. لشهوٍر بالستيكي وشاح بارتداء فُعوقبت علنًا، الضحك بتهمة امرأة ُضِبطت
الحياة أن ليتأكَّدوا جحور؛ داخل بالحبس ُعوقبوا الهرب، وحاَولوا البعض ضاق وحينما
التفكري معاَودة عن لردعهم بأصفاد؛ عقولهم وُقيِّدت يتخيَّلون، كانوا مما أوسع الرمادية

الهرب. يف
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أو حرٌّ هناك يُعد لم الفصول. تعاُقب ف فتوقَّ الرمادي، الحكم مع الطبيعة تواطأت
السعال وانترش للرمادي، والءاتها وقدَّمت الطبيعة خضعت ربيع. أو رطوبة أو بُرودة،

الجمود. الجميع والتزم األجساد، الكسل سكن والشهيق. كالزفري وأصبح
هناك تُعد لم الصمت، وطأة زادت وحينما التقارير. كتابة الجميع أدمن السابق، يف

معنًى. لها يُعد ولم اختفت حتى التقارير، فقلَّت تُستباح، أرساٌر
امُلتعة، بيوت ُهجرت حسيَّة، حتى أو عاطفية إنسانيٍة لعالقاٍت أشباح هناك يُعد لم
فخلعن اليأس، لِبَسهن حتى رجالهن، فتور عىل اعرتاًضا أفواههن من وزمَّ النساء، واشتكت

غسيلهن. أحبال فوق من الزاهية ألوانهن واختفت أنوثتهن، لباس
عىل وتُلَصق ع توزَّ ومنشورات أبواق، جديد؛ صخٍب عىل املدينة استيقظت يوم، ويف
للوفاء، اختباًرا واعتربوها الشعارات، تلك أحٌد يصدِّق لم التغيري. إمكانية تؤكِّد الجدران
املسافات فضاقت بالرمادي، املنازل فطَلوا طاعتهم، قرابني الكثري وقدَّم الصمت، فالتزموا

الفراغ. مساحات وتآكلت
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وصفحة يُْغويني، بسالمه األخرض اللون البوَّابة. تلك أعرب وأنا يُداهمني بالتحرر شعور
والطوابق، النجوم امُلتعددة واملباني الفنادق بفعل تتآكل أن قبل منها تبقى ما أو النيل
إىل ه أضمُّ الذي ككتابي بالحواديت ُممتلئًا صباًحا يل وتتمنى يل، تبتسم كأنها تستقبلني

كوديعة. صدري
تنتهي ال جرعات أو ورصاخها، صغريتي بكاء نوبات تقطعه ال صباح لقضاء دعوة
النيل. شاطئ عىل املوجود جامعتها نادي إىل صديقتي من يتها تلقَّ املنزلية، األعمال من

أنا الخاصة، بخلوتي ألستمتع انرصَفت ثم عضويتها، ببطاقة الدخول يل أتاحت
لم الكالح الرمادي بلباسه العامل هذا حتى منها. أرتوي الحالل، امُلتعة وثالثتنا وكتابي
يأتون الذين العلمية، هيبتهم بفعل هيئاتُهم امُلتشابهة املكان ُرواد من ظنَّني لعله يُزعجني،
َحِفظ كراساٍت تصحيِح أو للدراسة، الحاسوب شاشات أمام االنكفاء إما مشرتكة؛ ملهماٍت

العلمية. الرسائل عىل املالحظات لتدوين أو الخارجية، أغلفتها وشكل حجمها
الطاوالت تنظيف يستكمل راح ثم جلويس، عند رائقة ببسمٍة العامل اكتفى النهاية، يف
امُلبكر. الوقت هذا يف النادي ُرواد من القلة طلب حسب فتحها أو ت، املظالَّ غلق وإحكام

املجاور. إىل الكريساملقابل من ونقلتها أشيائي، فلملمت األول، جاء مهل. عىل األمر بدأ
كتابي عىل أنا فانكأفُت رحل، ثم لحظاٍت دامت منه نظرة وتريتُها، تتسارع قلبي ات دقَّ

وتوتُّري. قلقي أُواري
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الخماسني أتربة من الخالية الربيعية الهواء نسمات بُمداَعبة فيها نِعمُت مرَّت، دقائق
تحت ريشه ينفش وهو هيبته يستعرض الذي الغراب هذا أُتابع الحارة، املوجات وغدر

امُلتشائمني. لتعويذات آبٍه غريَ وليفته، لعلها آخر، أمام الحديقة، خرطوم مياه
لبعض، بعضهما يلتفت تأنٍّ يف املرة، هذه اثنان عودتهما. مع رعبي عاَدني أخرى، مرًة
يف إليها النظر يُمعن واآلخر كُمحرتفة، بإغراء جسدها تمرِّغ ثم بخالعة، تتهادى واحدٌة

اإلغواء. احتمالية ويقطع ُمتحفًزا، فيأتي ثالث فيُالحظهما غرور،
إلفساح بديلة لخطٍة نفيس وأعدُّ قادمة، معركة أجواء أتخيَّل وأنا مرَّت ثقيلة لحظاٌت
أمران جانبي، من دفاعي هجوم إجراء أو املعركة، أصداء عىل القراءة فاحتمالية لهم؛ املكان

تماًما. مستبَعدان
بدأ متى العصبية. لتشنُّجاتها فريسًة معدتي تركوا ولكنهم برحيلهم، عاتي توقُّ خابت
ولم الثالثني، تعدَّت التي عمري وسنوات الفارع بطويل مستهزئًة أتساءل الخوف؟ هذا كل

الصغري. املخلوق هذا أمام ارتجايف تمنع
التفسري بحسب الرعب هذا كل سبب عن الباطن عقيل يف وأبحث مخاويف، أُهدهد
زالت وما منها، قطيع فيه وهاَجمني طفلًة، أفزعني الذي الكابوس هذا فلعله الفرويدي؛
من يقشعرُّ بدني زال وما الكائن، هذا مع تعاميل عىل ويسطو اليوم، حتى ذكراه تُطاردني

االنسيابي. وجسدها َفروها
حينما االبتدائية؛ املرحلة أثناء مراٍت املخلوق هذا ماَرسها التي التسلل محاوالت وربما
نحتمي ونحن بعضنا رصخات فتعالت الدراسة، مقاعد تحت بأقدامنا يتحرَّش به ُفوجئنا
يف الفرَّاش نجح حتى امللعب، ساحة إىل للتفلت الفرصة استغلَّ وبعضنا املقاعد، بأسطح

أمورنا. أولياء إىل إنذار خطابات بإرسال لنا جماعيٍّا عقابًا النتيجة وكانت طردها،
مجال إحداها دخول عند عديدًة مراٍت انتفضُت حينما وابنتي زوجي سخرية أتذكَّر
إحداها تمتلك يل صديقة عىل واشرتاطي املفتوحة، املقاهي أو العامة الحدائق يف جلوسنا

ببيتها. ُمكوثي فرتَة غرفتها يف حبَستْها إذا إال بيتها أدخل أال
برامج أحاديث لعلها أو الرعب، هذا أورثني ما هي أمي عند النظافة فوبيا لعل
العلماء ألعن ظني. بحسب الغدر فيها لت أصَّ التي امُلستأسدة فصيلتها عن الحيوانات

الصباح. هذا يف واحدة فوبيا تكفيني اليوم، تُهاجمني التي ونظرياتهم النفس وأطباء
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يبحثون بطاولتي، وتحرَّشوا جماعًة جاءوا حيث جرأًة؛ أكثر الهجوم كان املرة هذه يف
فلملمُت امُلواء، ألصداء َمرتًعا املكان أصبح حتى امُلرتعشتني، قدميَّ تحت صيد عن بدهاء

ورحلت. حقيبتي
سمعت الكافترييا أمام مروري وأثناء مخاويف، أمام هزيمتي أُجرجر رأيسوأنا أُطأطئ
جرى الناس هي أسد، مش قطة، «دي مرتفع: بصوٍت البرش قسوة آلخر يشكو عامًال

إيه؟» لقلوبهم
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رقصمنفرد

تقارير عىل أيًضا هي تمرُّدها تعلن عاصفة وأجواء أسري غلظته، يف يُشِبهني درٍب يف
أستمع خطواتي. تُشعل التي بأحزاني ُمتلحًفا بِمعطفي، ُمحتميًا أسري الجوية. األرصاد
تام. انصياٍع يف ِفرقته تتبعه مايسرتو فتُشِبه عزفها يف تُواسيني الشجيَّة، الريح ألنشودة

نفسه عن الريح تُراوده كطفل، به ُمستنجًدا الطريق يفرتش اإلهمال، يُنازع ملحته
رقصتهما. ويبدآن فيُطاوعها، بعصاها تُغويه فيتمنَّع؛

قراءة يُعاود قصري. بدوراٍن عثرته يُداري وُمتعثرة. َخْجىل األويل الخطوات تأتي
وْقُع ويشتدُّ مًعا، يمتزجان اللحن يخدِّره وحينما قائده، إشارات ويُطاوع املوسيقية، نوتته

ُمحرتفة. كراقصٍة ته لخفَّ الِعنان فيُطِلق خطواته،
يرتطم وهو فأملحه صعوده، يف روحي يُداعب دوَّامته. صانًعا بمهارة املرة تلك يدور
ويُوسوس بها يتحرَّش بأنه يل ويهمس مني، يسخر شماتتي عن أُفصح وحينما بالجدران،

ُقعودها. يُخزيه ولكن مُلجاراته، لها
يُباركها الورقية، طائرته فيعقد رقصته، تُْغريه آخر، فضويلٌّ يُتابعه الرشفة، يف

صعوده. يف لتُصاحبه قيدها من ويُحررها الوردية، بأحالمه
أبدأ وحينما أحمالها، من ف فتتخفَّ روحي، معهما ترتقي اللحن، صعود مع يتحرَّران
ُغروره، ويأخذه لها، يبتسم كالندى، رقيقًة األوىل الزخات تُفاجئنا معطفي عن التخيل يف

أمامها. ته بخفَّ فيتباهى



لألحالم يتسع ال صندوق

لحنه، عن يتخىلَّ تها وشدَّ رضباتها توايل ومع وجهه، القطرات تُثِقل وقعها، يزداد
وخضوعه. طاعته قرابني فيُقدم املايسرتو، مقعد خلوَّ فيلمح سقوطه، يتواىل

ِمعطفي، غلق فأُحِكم الورقية، الطائرة تخمد وبجانبه بركته، يف هامًدا يرقد أملحه
ُخطاي. وأُرسع
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للحظة ينتبها حتى العناق لحدِّ املتباعدين، السوَرين عرب تتهامسان النحيفتان، اليدان تمتدُّ
الذهاب. إىل تدعوهما أمهما صوت عىل الفراق

روائح أو امُلتعددة، كسوره تُزعجه لم هبوطه، يف الدَّرج عىل تُسابقه ُروحه يُطِلق هو
بل كعادته، صغارها مع القطة تلك يُشاكس ولم املخلَّفات، وعفن املياه ودورات الرطوبة
املدرسية. وجبته نصف لها مانًحا قدميه، أصابع أطراف عىل فانسحب معها، كريًما كان
أمامها. ظهره يحني أال يُحاول الحقيبتني ثقل ورغم امُلهرتئة، حقيبتها عنها يحمل
يمنحها ثم يودِّعها، مدرستها من خطوات قبل قلبَيهما. بينهما ويحمالن يهما كفَّ يعقدان
كبُيوت رشوخ بذات ليست أحالًما لتَبْني الصغرية األنامل تتعانق اآلخر. وجبته نصف

الكبرية. الحارة
بسحنته هو يقف حيث الطريق؛ جانب عىل جيًدا، مقصدهما يعرفان العودة، طريق يف
بنهايٍة لهم ُمتعجًال الصغار، للعشاق يبتسم حكاياته، سماع عىل التالميذ يحثُّ الطيبة،

قصصه. كنهايات وردية
تُجيب يُشاهدا. أن يُحبان ماذا امُلِسن الرجل ويسألهما يلتصقان، النحيفان الجسدان

الحسن.» وست حسن «الشاطر كالعادة: األلسنة، قبل ألعني
األمرية امها. ُخدَّ وسط زهوها يف تتبخرت وهي تُراقبها الذهبية، بجدائلها األمرية تُطل
أو ابنته، إضحاك يف يُفِلح عمن يبحث املدينة يف ُمناِديَه يُطِلق وامللك حزينة، زالت ما
فيهنأ الفقري، الشاطر الطيبة العرَّابة تُساعد مرة كل ويف الراوي، رغبة بحسب تطبيبها،

وبمملكتها. وبحسنها باألمرية
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صوت خشونة ازدياد ورغم ألحداثها، حفظهما رغم القصة تَكرار من يسأما لم
وذاكرته ظهره، وانحناءة بالطرقات، الطويل مُلكوثه امُلتعدد وُسعاله كهولته، بسبب الراوي؛

عدة. تفاصيل أسقطت التي
وِضيقها، الحارة أوحال يف قدماه فتتعثَّر أمريته، يتمنَّى كالم، بال ها كفَّ يداه ق تطوِّ

وأفكاره. أحالمه تتعثَّر كما
زيَّنها نقل»، «نصف عربة عىل مثبَّت آخر صندوٌق للشاطر ويصبح الحبيبان، يكرب
الخاص مرشوعه باستالم ُمحتفيًا لصورته واآلخر الجامعية، لشهادته أحدهما بإطارين:

الحي. رئيس من
رجاالتها وإنكار البلدية، رشطة مع يوميَّاته مثل بالحكايات، ُممتلئ أيًضا، صندوقه،
زبائنه مع وفصاله العرشين؛ فئة من بنكيًة ورقًة إليها يُضيف حينما إال الثبوتية أوراقه
الحديث، العرص «ُفتوَّات» وسطوة لسياراتهم؛ التِّجارية العالمة كانت مهما ينتهي، ال الذي
وعليهم مسئولياته عىل القسمة يقبَل اليومي حصاده أكان سواء تنتهي، ال التي وإتاواتهم

ال. أم
«ست دور عن تنازلت وقد قدَميها، تجرُّ وهي تأتيه أمريته. ينتظر يومه نهاية يف
السحرية تعويذاتها تُعد ولم عرَّابتها، خدعتها بعدما «سندريال»، ب واكتفت الحسن»،
املنازل، عىل جولتها انتهاء بعد تأتيه عنها. اليومية ها مهامِّ تأديِة أو ِهندامها لتعديل تصلح
خشبي بصندوٍق وانتهاءً العام، النقل أتوبيسات من بدءًا ُمتعددة؛ صناديق يف تلطُّمها بعد

بيتها. عنه يُقال املنزل، سطح فوق قابع
امُلتهدمني نصف سوَريهما وعرب والعيون، صالجدران وتلصُّ بِضيقها الحارة تبتلعهما
الدنيا تُعد لم روحيهما. إىل يب الشَّ وزحف امُلتقطعة، وأنفاسهما أحالمهما، رساب يُتابعان
الحسن». «ست هي تُعد ولم حسن»، «الشاطر هو يُعد ولم الحكايات، صندوق باتساع

يف يُعد لم أنه واَسته التي أمها من يعرف الرس. عن فيسأل أياًما، أمريته تختفي
يكن لم ربما آخر، ألمرٍي تَُزفُّ املنفوش وُفستانها ُحليِّها يف يُتابعها لتُهَدر. سنوات العمر
أيقظها حتى طويلة بغيبوبٍة األمرية أصابت التي ة السامَّ احة التفَّ قضمة سوى بالنهاية هو

املختار. األمري
دعابة يكفيها عادت ما فاألمرية حسن»؛ «الشاطر ک محظوًظا يكن لم أنه حينها يعلم
حول أسواًرا بنى والدها وأن دوائها، بمكان لتنصحه عرَّابة هناك يُعد ولم إلضحاكها،

بالعامة. اختالطها ملنع مملكتها
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ويحمل امُلتسولني، عىل بضائعه يوزِّع وهو املارَّة تابَعه صندوقه، غلق من لياٍل بعد
بوَّابة من وبالقرب بالجنون. واتهامات امُلتطفلني دهشة وسط آخر، صندوًقا ظهره عىل
حسن «الشاطر الدنيا»؛ «صندوق الصغار: العشاق عىل ونادى جلس، القديمة املدرسة

النائمة». «األمرية «سندريال»؛ السحري»؛ واملصباح الدين «عالء الحسن»؛ وست
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موكباملالئكة يفحراسة مدينة

فأنكروا عنِك، سألتهم كعادتِك، بجانبي أِجدِك فلم رسيري ست تحسَّ هزال. يف عينيَّ فتحت
املخدِّر. أثر من أهذي أنني فاعتقدوا وصفِك، حاولت معرفتك،

عن بحديثها وجذيل سعادتي أتذكَّر جدتي. بمباركة األول لقائنا منذ نفرتق، مرة ألول
االندهاش؛ نظرة عىل دائًما واملنفتحتان املتَِّسعتان، السوداوان العينان بيننا: التشابه أوجه
أمي ورصخات املبعثَرة؛ وأالعيبنا امُلتعثرة؛ األوىل خطواتنا الرباعم؛ تشبه التي أطرافنا

املطبخية. أدواتها نختلس ونحن بنا خطواتها تتعثر حينما امُلتتابعة
وحينما أجدلها، ثم ضفائرِك أنثر لِك أمومتي أدَّعي حينما جلساتنا؛ يف تتابع أعماٌر
تجميلية مساحيق لك أضع جدتي. مساعدة أستدعي الصغرية أناميل بني من تنفلتشعورِك
عن أمي كمحارضات محارضة أمنحِك ثم السريك، ج كمهرِّ تَبْدي حتى الحربية، بألواني

والصابون. باملاء تنظيف بجولة وأختمها وأهميتها، النظافة
لة. املفضَّ لعبتِك الغميضة؛ نلعب كنَّا االنطالق، يف األصوات تلك بدأْت عندما أتذكَّر
النداءات، كرَّرت حينها، األبواب. خلف ة؛ األرسَّ تحت الستائر؛ وراء االختباء تُجيدين كنِت
وجهِك تُخفني وجدتِك حتى عنِك بحثت أالعيبك. إحدى أنها فظننت الصمت، أنت والتزمِت
نارية». «أالعيب مجرد أنها وأخربتِك احتضنتِك منِك. تنبعث الخوف ورائحة املالءات، بني
لة. املفضَّ بلعبتها تداَعبنا جدتي، روح حرضة يف جلسنا تسلَّلنا، رشفتنا وإىل يديِك، ضممت
مدينتنا، يف اجتمعت األفواه، عرشات من ينطلق كزفرٍي امُلنطلقة األدخنة نُتابع كعادتنا،
فيها ترى إنها قائلًة منها، نخاف أالَّ جدتي علَّمتنا امُلتصاعد. الدخان يف الروح أخيلتنا تبثُّ
إيلَّ تُرسل أمي وجه رأيُت مرًة تباًعا. األدوار ونتبادل مدينتنا. يحرس املالئكة من موكبًا
عىل زينتهن يف األمريات تُشِبه ورفيقات للعب، محالٍّ أنِت رأيِت ومرًة السماء، بحجم ُقبلة
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جدتي مالمح وجدُت يومها املباركة. بتعويذاتها وليدها تدثِّر العذراءَ جدتي ورأْت األرفف،
مالئكتها. وجوه عىل املرات عرشات ُمستنسخًة

مشاهد ويستنطقون والدمار، الحرب عن بكلمات يتفوَّهون بُزوَّارها، الغرفة تضيق
آالت عدسات عن ألبتعد يَّ كفَّ بني وجهي أُخفي سقطت. وعوائل ُمتهدمة وبيوتًا خِربة
ات زخَّ أصوات تسمعني كنت حينما بانتفاضاتك تذكِّرني أضواءها، أُحب ال التصوير.
نرشها عند صورتي إىل التعرف يمكنك هل أتساءل: إني ثم ليًال. امُلتتابعة الطلقات

بالصحف؟
تكن لم ولكنها عنِك، يعوِّضونني أنهم ظنُّوا املكان. بها وملئوا بُدماهم، الزوار حرض
أطرافها، وبُعثرت الخراب، أجسادها يف عاث وحينما جدتي. روح تسكنها التي بمالمحك
أسخر الصدمة. أثر من ِصبيانية خياالٌت أنها ظانِّني الهذيان، آثار عن جسدي يف فتَّشوا
وتتبعثر لها؟ حدود ال وخياالت أخرى أطراًفا بغيابك فقدت أنني يَرون أال وأتساءل: منهم
بوجه تحتفظ زالت ما وهل املالئكة؟ تحرسها مدينتي زالت ما هل تُرى، برأيس: األسئلة

جدتي؟
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الرخيصة الكي وأدوات الفرد مواد روائُح األنوَف وتسدُّ الرؤية، فتحجب تتصاعد األبخرة
تحنيط. كغرفة املكان فتجعل السعر،

من طبقات خلف من التطلعات عن تتوقف ال وقلوب الطلبات، عن تتوقف ال أفواه
الزائفة. األقنعة

أُشارك كُدمية، فيه ل أتجوَّ أن يمكنني للحكي، كبري كصندوٍق تنتهي، ال هنا الحكايات
عيناها فامتألت أمها، يوًما صاحبت التي الطفلة كتلك باملشاهدة، أكتفي أو صنعها، يف حينًا
وأسطو أحرِّكها املاريونيتات، عرائس كصانع أُصِبح وأحيانًا، والقصص. باألسئلة ورأسها

وأمسخها. وأسحرها عليها
ليضعن طوًعا، يأتينني مقام، كصاحبة فأبدو بسيطة، وبكلماٍت عدة، بأسئلٍة عميل أبدأ
عىل ترتسم فرحة أجل من إمرتي؛ تحت كذلك وأحالمهن وأطرافهن وشعورهن وجوههن

كوشم. قلوبهن
السوداء للنقاط وإزالة بالبخار، إضايف بتنظيٍف رأيك ما فقط؟ الوجه تريدين؟ «ماذا
آتية طبيعيٍة ونباتاٍت والعسل اللبن من قناًعا معه سأُهديك ووجنتَيِك؟ أنفِك عىل امُلتطفلة
أحالًما ألحظ ربيعه.» إليه ويُعيد ه، مسامِّ سعن وينفِّ وجهِك سيُنري والنور، الجمال بالد من

للرضوخ. بزبونتي فتدفع املخيِّلة، يف ترتسم معطرًة وكلماٍت وردية
تلهث والحرمان، ة املشقَّ طرقات عىل أحجبتهما تتكرس العطش، تُعانيان «قدماك
من للتوِّ تستيقظ كعروٍس وتتمدَّد أصابعي بني تنتصب اآلن هي الحياة، مسئوليات خلف

طويلة.» غفوٍة
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مقاعد عىل األجساد بعيني أُحيص التزييف، أدوات خلف أعدو وأنا َعرقي يتصبَّب
هذا يف حتى حضورهن، موعد عن دائًما رات املتأخِّ األُخريات العامالت فألعن االنتظار،

اليوم.
الجميع، تسكن كروٍح املرات، عرشات استنساخه يُعاد السؤال، يتطاير املكان أرجاء يف
رغباتي تُدغدغ الليلة؟ تلك سيقضني كيف اليوم؟ حضورهن أسباب ما طاعته. من مفرَّ وال

نسائية. ذاكرٍة من معطرة لتوِّها الخارجة املاكرة الخليعة وضحكاتهن قصصهن،
عرسها، ليلة د لتجدِّ الوردية أحالمها بلون قميًصا اشرتت التي تلك همزات إىل أستمع
فيها املباَلغ األسعار حول حادٍّ نقاٍش يف دخولها ثم كاملة، سنوات عرش مرور رغم
وأناقتها، خامتها لجدارة املرصية؛ املصنوعات أزاحت التي الرتكية موديالته وآخر لالنجريي،

املوديالت. أفخم من باملستوَرد عامرة كانت التي البلد وسط بشوارع مذكِّرًة
مهمة يف أسابيع غياب بعد أيام، خالل زوجها لحضور تستعدُّ كانت التي منال ومدام
يُخربها تليفونية بمكاملٍة هو ففاجأها جديدة، شعر وَقصة فرد بجلسة مُلفاجأته جاءت عمل.
«الكرياتني أذنيها: يف ترنُّ وتحذيراتي خيبتها تجرُّ الجديدة ُحلَّتها يف فخرجت اآلن، بوصوله

األقل!» عىل ساعة ٧٢ ملدة االستحمام من سيحرمك
حبيبها، محادثة يف وقتها معظم أمضت التي العرشينية تلك مفاَوضات أرهَقتْني
أوىل ملقابلٍة استعداًدا شعرها؛ وطول صبغتها ولون ورْسمته، وشمها لون يف واستشارته

والدته. مع
استعداًدا ستكتفي، بأنها أبلغتني حينما البكر، طفلها عىل سلوى مدام حرَّضُت ثم
عن يسألها وهو ابنها سخرية لتتفادى صبغها؛ دون أظافرها بتقليم العائيل، لالجتماع

ُمِسنَّة. المرأٍة «املانيكري» سبب

كتلك حينًا رساحها تُطِلق لو تتمنَّى دوبارتها، إىل ومشدودة مجدولة وهي ضفائرها ل تتأمَّ
أحالمها تنتفض ة. البضَّ أعمارهن تُشِبه التي وبألوانهن بخصالتهن، امُلتباهيات الفتيات
أرساب هجوم مقاَومة هي تُحاول فيما امُلتطايرة، والجونالت الفساتني أذيال مع الفضفاضة

القريبة. الُقمامة أكوام بفعل امُلتطفل الذباب
بجانبها التي تلك تنغزها حينما بفردهما، وتكتفي ركبتيها، عن فتُفرج جلستها، تؤملها
دفعتها التي البلهاء أمها ووعود الكريهة، الرائحة تلك تلعن ألوامرها. فتستجيب زًة، متحفِّ

اليوم. ذلك يف الجلسة لهذه
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ُكْرهها لها هللا سيغفر هل ذلك؟ عن اإلفصاح يمكنها هل العام. ذلك العيد يُعجبها ال
معها املجيء عىل اعرتضت حينما أمها غضبت كما منها، سيغضب هل املباَرك؟ املوسم ذلك
هذا أبًدا يأتي أال فدعت املهمة، تلك تتوىل كانت التي الكربى أختها زواج بسبب العام هذا

خاطرها؟ بكرس عابئ غريَ رجائها رغم فجاء العيد،
تلك عائالتهم؛ مع األطفال أفواج ببرصها تابََعت الحديقة، تلك أسوار خلف من
املفضضة. والطراطري كريم، واآليس البنات غزل عربات حول والتحلُّق الطليقة، الضحكات
مع بلعبها تعبأ ال التي جارتها لدى رساحها تُطِلق أمها كانت حينما املاضية؛ األعياد تتذكر

أمها. تفعل كما فتياتها أو البلد ِصبية
الذبيحة، تُشِبه ورائحتها القوى ُمنَهكَة الليل آخر يف لتعود أمها تغيب بطوله اليوم
جلد من والحجم الطول ُمتباينة وِقطع اللحم، بِقطع لة محمَّ ثالثة أو كيسان يديها ويف

السوق. يف تبيعها ثم تجف، حتى الشمس يف أياًما تفرشها كانت وفرو
آخرين، مع تقف سيارته، إىل للَعْدو وتدفعها أمها، تنغزها املانحني أول حضور مع
العيد، رحلة من العودة عند أمها برائحة تذكِّرها بالدماء، ملطَّخة يٌد تخرج يديها. وتمدُّ
صاحب إىل عائدًة وتقذفها أخرى أجساٌد تدفعها بالرتاجع تهمُّ وحينما قشعريرة، فتنتابها
قرفصتها. إىل هي وتعود أدراجه، يعود ثم السوداء، أكياسه ع ويوزِّ منها يخرج السيارة،
وصلت حتى عدة، شوارع بني ُمبالية غريَ معها تحرَّكت للقيام. أمها دفعتها حنٍي بعد

جرٍّا. أمها جرَّتها املوت. رائحُة أنَفها سدَّت كبري. صواٍن إىل
وبيمينه يقف أحدهم املنتصف، يف أصغر دائرة حول امُلنتصبة الجموع تتأمل وقفت
اثنان أطراَفه يثبِّت خروف، ينتحب قدميه وتحت أكرب، ولكنها السكني تُشِبه ة حادَّ أدواٌت
انتفاضته يف يرتكه ثم رقبته، أوردة يقطع بالسكني امُلمسكة يده قبضة من وبرضبٍة آخران،

سلخه. قبل عدة دقائق األخرية
كرهي ازداد بل الصبايا، كبقية فِرحًة أنتفض ولم تكبرياته، العيد هذا يف أردِّد لم
تُرغمني ة. امُلرتاصَّ وبقاياها والبقر الِخراف جثث وأكوام الدامية، السيول هذه كل مع للعيد
أمي عني يف سعادة تنتصب فيما الفقيد، عىل حزنًا دموعي تتطاير بينما االنتظار، عىل أمي

«املأتم». صاحب أخربها كما ألجيل، كرًما أكرب نصيبًا تنال حينما

مباَلغ بحرٍص الالمع وجهها أتربة أمسح كعروس، اليوم بها أشعر بضاعتي. رصَّ أُعيد
فريسًة وتركها العيد أيام ِطيلَة لخروجي زوجتي توبيخات أتذكَّر يب. الشَّ عنها أُزيل وكأنني
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بإضافة الجميع نصائح تجاهيل بعد خاصًة هذا، كل من العائد عن وأمها جاراتها لتعليقات
املناسبات. تلك مثل يف رواًجا تُالقي التي والبمب، كالصواريخ الحديثة، البضائع بعض

ذراعيَّ بني وانتفاضتها مرة، ألول انفجاراتها سمعْت حني ذُْعرها وحدي أنا أتذكَّر
ألنني وجنتي؛ عىل بُقبلة كافأتني مصدرها عن أخربتها وحينما العيد. هذا تُشِبه ليلة يف

الربيئة. السلمية ببضاعتي اكتفيت
االختيار يف مرتددًة ببضائعي، تعبث التي املالئكية الوجوه تلك من مالمحها رسم أُعيد
والذوبان البنات بغزل االكتفاء أو الشعر، ورشائط والبالونات القرطايس الرأس غطاء بني

بلوراته. بني عشًقا
عيناها وتتعلق اليتيم، بشباكنا أناملها بأطراف تتشبَّث عيد، ليلة كل يف تنتظرني كانت
العام ذلك املحبَّب لونها بنفسها. عيديتها وتختار ُمتلهفًة، ها تفضُّ ثم البضاعة، بأكياس
براءتها، بلون أبيض بالونًا أمنحها الجديدة، جارتنا ابنة دمية رداء بلون األبيض سيكون

جبينها. عىل ضاحكًة تنام وُقبلًة
مشرتَياتهم. الزبائن تسلِّم وهي النقود، أنا أستلم الخشبية، عربتي بجانب هي تقف
طرطوًرا أو بالونًا يستلمون وهم أناملهم، برعشة لتشعر الفرحة؛ هي تمنحهم أن ل تفضِّ

حالوًة. يُضاهيها ال بنات وغزل متوَّجني، كملوٍك يرتدونه
يف بالون بأول لها وأحتفظ عيد، كل يف الشباك بهذا أتعلَّق ِزلت ما وأنا رحيلها، منذ

األخري. ردائها بلون يذكِّرني املرة تلك ولكنه باألبيض، لها أحتفظ ِزلت ما جيبي.

وأطفالها ساكنيها من هدوءٌ يظلِّلها للعيد، الرابع اليوم يف املدينة شوارع هي جميلٌة
وأرفع وجوًها، أشدُّ العمل، من ُمتواصلة أيام بعد قدمي أجرُّ ودمائها. ومذابحها وجزَّاريها
إيلَّ ترتدُّ والتعب، الخيبة من إال خاٍل أنا وجهي بينما كساحر، أحالًما ن وألوِّ شعوًرا،

أنني. من يبثُّه ما رغم الصوت من مجرَّد كرصاٍص خطواتي
جفونها عن النوم تهشُّ الريفي، األسود بردائها امُلتلحفة أمها خلف قدَميها تجرُّ أملحها
أمها، طرف تشدُّ تؤدة، يف ترتيبها يُعيد حيث الخشبية عربته فوق ببضاعته تُالحقه وهي
تلحق مشنَّتها، األخرى بيدها تحمل وهي خطواتها، األخرى فتُرسع برغبتها، لها تهمس

الالمعة. القراطيس تلك عىل لهفًة تلتوي ورقبتها أمها، بخطوات
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تُشِبه وردية رشائط تزيِّنه المع لقرطاٍس ثمنًا ُعملتني؛ يه كفَّ بني وأضع إليه، أُرسع
وتمنحني تاجها، أُهديها إليها أصل وحينما ُمبتسًما، هو يُتابعني خلفها. وأعدو عمرها،
من فيُخرج بعربته، يأتينا لشعرها. جديدة َقصًة املالئكي لوجهها أُضيف دقائق بضع أمها

عيديًة. لها ويمنحه أبيض بالونًا جيبه

61





نظيفة ذاكرة

يُشِبه الذي الطنني هذا فقط، يُضايقني، يُزعجني. ال ولكنه اليشء، بعض ضيٌِّق املكان
باهتة، بألحاٍن ُملتحًفا خافتًا ينسدل الذي الضوء بهذا أنشغل األسنان. طبيب ِمربد وْقُعه

ألتبيَّنها. سمعي ألرهف يدفعني
جناحان، يل ينبت تلوينها. يُعاد باهتة وصوًرا ضُمرت، أحالًما األصوات إيلَّ تُعيد
ضفائري إىل فتُعيدني عقيل، فصوص بني ص أتلصَّ املاضية، سنواتي بني حرًة فأتجوَّل

العرش. األعوام وبراءة املجدولة،
وترجع تروح بالسالمة بالسالمة، حبيبي يا «بالسالمة أحمد فايزة صوت يأتيني
معانا»، ياليل الخري صباح «يا ندي بصوٍت الصبح ترطِّب وهي كلثوم وأم بالسالمة»،

صباًحا. السادسة وقرآن رفعت محمد تالوة مع ُمتداخًال
قبل الطازج، الساخن اللبن رائحة فتُخدرني امُلتعددة، أمي روائح أمام الصوت يبهت
تشجيني ثم الصباحي، الطقس هذا عىل اعرتاًضا أخي وتأفُّف املبسرت، اللبن به يُستبدل أن
أبي ُمناجاة من اإلنهاك يمنعها لم مالبسنا. تالل أمام امُلنحني أمي وظهر الكي رائحة
بعيد»، وأنت وشاغلني عيني، قصاد وأنت «واحشني كلثوم أم صوت صدى عىل غربته يف
أذني صم فأُحاول الصمد، عبد الباسط عبد صوت عىل ألحبائها أبدي لفراٍق ولولتُها تُقطعه

إيلَّ. ونحيبها التالوة وصول ألمنع بوسادتي
يُمِسك الذي الطبيب كهذا السحرية، عصاي أحمل أن ذاكرتي؛ ترتيب أُعيد أن أُحاول
يرفق أن حبيبها لطبيب تتوسل وهي الرومي ماجدة أتذكَّر برأيس. ويعبث بِمرشطه
فتنتهم أم لنداءاتها األطباء استمع هل تُخربنا؛ لم لألسف قلبه، يدخل عندما باألسماء
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تنظيف يُجيدون كما حكايتهما، من قلبه تنظيف فأجادوا جيًدا، مة املعقَّ الطبية أدواتهم
والعواطف؟ التعبريات من وجوههم

املسلسالت بأحد يوًما رأيتها التي املعتوهة تلك مثل سأكون دهاءً، أكثر سأكون أنا
اختارت تجميل عملية إلجراء الفرصة واتَتها وحينما وجهها، شوَّه لحادٍث تعرََّضت األجنبية،
أكثر شفتَيها وجعلت العريض، وجبينها امُلفلَطح، أنفها عن تخلَّت العيوب، من خاليًا وجها

املوضة. رصعات آخر فرضت كما اكتناًزا
تصغرني التي جارتي مع قديًما ماَرستها كالتي السحرية، ألعابي بعض سأُمارس
تصري التي والقطة الحيوانات، ومحادثة الجن عن حكاياتي تصدِّق فجعلتها عدة، بأعواٍم
أخرى، ترتيبصفحات ويُعيدون ذاكرتي، من سطوًرا يُزيحون سأجعلهم املساء. يف عفريتًا
سيحملون مهم، صحايف مؤتمٍر عن ميديا» «السوشيال يف وأعلن اإلعالم وسائل كل وسأجمع

وشغبي. أحالمي مقاس عىل ذكريات يضمُّ ملخي رسًما راحلون وهم
عن يكفُّ لعلَّه األيرس؛ إىل األيمن فصه من ونقلها سعادتي، لحظات بحفظ سأُوصيهم

أنفي. شعريات بني عالقًة ممكنة مدة أطول الروائح ولتبقى عطله،
نصائحها تكرار عىل أتمرَّد ولن وخوفها، أمي غضب الجديد إصداري يف ل سأتحمَّ
الفصل. عىل رقيبًة أكون ولن مخيِّلتي، يف بالعبث مُلعلمتي أسمح لن لكنني تنتهي، ال التي
وسأُخبئ التقارير، كتابة يف يل فخ كأول السبورة، عىل كتبتها التي األسماء كل سأمحو

باألبيض. كاملًة صفحاٍت ستلوِّن التي فراغي أوقات يف بها ألعبث رأيس يف أالعيبهن
ولن به، قام ما رشعية ومدى حرامي» واألربعني بابا «عيل حول أسئلتي عن سأكفُّ
للفأر العذر ألتمس ولن ألمريها، والبائس الطويل وانتظارها األمرية مع اليوم بعد أتضامن

حجًما. أو وزنًا يعرف ال فالدهاء األضعف؛ أنه قاعدة عىل جريي
يفخرن ووالدتي ُمعلماتي كانت كما ا جدٍّ وهادئة ا جدٍّ ومؤدَّبة ا جدٍّ مهذَّبة أكون لن

الشغب. بعض قاموسه إىل وأنقل التهذيب تعريف سأُعيد بي،
يف لحظات اختلسن اللواتي بزميالتي أيش ولن الدراسية، مناهجي عىل سأتمرَّد
تدوين سبيل يف املرة تلك سأشاركهن رائقة، لذة أجل من ممنوعاتهن يحتسني الحمامات

القصة. نهاية يف أُعاقبها ثم بطالتي، بإحدى لعناتها ألصق ثم انتشائي، لحظات
عىل صفحتي خلفية سأضع الفوتوغرافية، الصور كل عىل العرفية األحكام سأُعلن
تعليق حرية لعشاقي وسأترك امليالد، عيد أشجار تُشِبه شجرة مجرد بوك» «الفيس

أسمائهم. معرفة أو ها فضِّ دون بها وسأحتفظ فروعي، بني الثمينة أشيائهم
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يعود ثم آخر، ر ويؤخِّ لحنًا يقدِّم أفكاري، برشيط يعبث ، حادٌّ أزيٌز ُخططي يقطع
وروائحي، بألحاني ك التمسُّ أحاول وأنا قوًة، يزداد األزيز ُمباالة. بال واحدة بكبسٍة فيمحوه

جسدي. شعر وينتفض أسناني، يصكُّ الذي الصوت يزداد
عقيل، عرش عىل بها يرتبَّع شاسعة مساحًة لألبيض تُفِسح كممحاة الطنني يطغى

املشاغبة. خططي وتفشل القديمة، الروائح كل معه حامًال رسيًعا اللحن يبتعد حتى
ذاكرًة منحي إىل إضافًة مخي ورٍم من بشفائي أطبائي يتباهى الصحايف، مؤتمرهم يف
األسماء من خاليًا زرعوه جديًدا قلبًا حامًال الرومي ماجدة حبيب يرُقبني بعيٍد ومن نظيفة،

واألحباب.
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خلفها عطرها تركت سارت كلما فكانت اسمها؛ من كبريًا قدًرا حملت أنها خطأَها كان هل
الكربى؟ بجريمتها ييش

خارج تسلَّقتها فروٌع براءتها حدود عىل نبتت البتساماتها. تعرفحدوًدا لم طفلة هي
أسوًة ضفائرها، تُبعثر أن أذنها يف ووَشْت ألمها، يوًما ذهبْت الحياتي. ملنهاجها النصاملقرَّر
عشق أرصدة قلوبهن ويف الجمال، أوشمة ترقد أجسادهن عىل أحالمها، يف تراهن بنساءٍ

َمْرساهن. يف والتائهون العشاق يتدىلَّ شعورهن ثنايا بني الروايات، عرشات تكفي
لم خصالتها. عنان وأطلقت أمها، خضعت وإلحاحها ابتساماتها ابتزاز وطأة تحت
بعدد رحبة أحالٍم إىل ستحملها أجنحٌة ضفائرها ضفاف عىل لها ستبنُت أنه تعرف تكن

املتحرِّرة. خصالتها
وجوه عىل وغرست عينيها، بني بعثرتْها وخطاباتها. الحب بقصص حلمت الطفلة
به وزيَّنت وسائدها، للحب رشعت قزح. قوس بألوان ربيعية بساتني أزهرت قلوبًا أحبَّائها
يف موسيقيًة عالماٍت جميًعا ن فِرصْ لزميالتها، أحجيًة امُلتعرجة بحروفها كتبت مفارشها.

املدريس. درجها وأودعتها الخاصة، نوتتها
ط وتمشِّ حظها، تندب قلعتها جدران بني بالجلوس اكتفت التي كاألمرية تكن لم
خلفها، تشدو ورائحتها امُلتبعثرة، ترتاقصبخصالتها أن اعتادت ولكنها الذهبية، خصالتها

حقدهم. بمقياس ولهوها شعرها طول قياس اعتادوا الذين املدينة أهايل غرية فأثارت
إىل األيادي امتدَّت حيٍّا قدماها قبَّلت كلما فصارت وعطرها، جمالها من ِهبًة أرادوا
اتهم ومجسَّ كفوفهم بني وحبسوا عشاقها، من حملت ما فرط من امُلتساقطة خصالتها

رائحتها. من شيئًا ية مِّ الشَّ
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لتعَلق حتى أو سحرها، من جزءًا ينالون علَّهم سحرية؛ وأعماًال خلطات فيها جرَّبوا
الذين ُمريديها أعداد زيادة سوى نالوا وما جميعها، خابت ولكنها بأجسادهم، روائحها

قصصها. إحدى بها م وتطعِّ وتلوِّنها قلوبهم لتأخذ فتبعوها رائحتها، أثملتهم
روائحها، بصمات تتبعت املدوَّنة. أحالمها إحدى ُمعلمتها يَدي بني سقطت يوًما
بجدول وقيَّدتهم عشاقها، كل طاردت حتى فتحته إن وما املدريس، مكتبها درج عىل فدلَّتها

املدرسية. التعليمات نهم تلقِّ أن وحاولت الرضب،
فصارت ورائحتها، ألوانها ومشطت برشائطها، وخنقتها بضفائرها، امُلعلمة أمسكت
عاجزًة. سوءاتها تُداري فوقفت التشذيب، لدواعي تيجانها أفقدوها التي الشجرة كتلك

اإلثم. عىل أطفالهم ع تشجِّ واعتربوها بالفجور، اتَّهموها األمور. وأولياء األهل اجتمع
واملدينة املدرسة بتطهري وطاَلبوا إدانة، كدليل أبنائهم بقلوب التصقت التي رائحتها حملوا

خياالتها. من
ضفائرها فأعادت العقاب، من جزءًا هذا وكان بنفسها، عقوبتها تختار أن عليها كان

رائحته. من تتخلص حتى الشمس سياط تحت يلهث جسدها وتركت محبسها، إىل
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بقميص أزهو شمس، عباد كزهرة مرآتي أمام أختال وأنا تتأملُني غرفتي، أمي تدخل
الصيفية. إجازتها يف الخارج من عائدة يل قريبة أهدتنيه الذي الجديد نومي

أبيضان، برعمان ه حوافِّ صعىل يتلصَّ حيث ز؛ بتحفُّ التني الحمَّ ذا ردائي أمي تستطلع
الرداء. بخلع تأمرني وهي جبينها أمي تقطِّب عاملهما. يستكشفان الوالدة حديثَي كطفلني
صبيان!» البيت «يف قائلًة: يل وتغمز خفيفة، برضبٍة نهدي عيل كفها بطرف تخبطني

خلفها. غرفتي باب وتُغلق ترتكني،
يصغرني أكربهم أن تذكري أن نسيِت ولكنك اإلخوة، من خمسًة لديَّ أن أعلم أمي! نعم

كنقٍش. رأيس يف محفورًة مجيئه يوم تفاصيل زالت ما أعوام. بستة
املكان، أرجاء يف ُمتطايرة زائدة شحناٌت الكهرباء، توليد غرفة يُشِبه ِلما ل تحوَّ البيت
بطول امُلتقاطعة وأنفاسه أبي وتحركات امُلتواصلة، أمي رصخات ُمضطرب، والجميع
كنت وإن يحدث، ماذا أعلم وأنا لتُطمئنه، حني كل تخرج التي وجدَّتي وعرضها، الصالة

أمي. لرؤية الدخول من منعوني ملاذا أستوعب ال
أبواب َطْرق يُشِبه إنه بل استغاثاتها، كرصاخ ليس أمي، كرصاخ ليس آخر رصاٌخ
إىل أرسع وأبي بزغاريد، استقبلوه بني، مرحِّ كفوفهم البيت يف من كل له ع رشَّ الحياة،
سطح من وحرَّر مسدسه، وأخرج بذلته، طيَّات بني املخبَّأة الفضية علبته ففتح غرفته،
يف تسبُّبها رغم واملباَركات، التهاني ى يتلقَّ وهو كله، الحي ت رجَّ التي الست طلقاته منزلنا

عدة. أياًما الحمام أرساب هروب
سنوات. ببضع يصغرني الذي بأخي أمي يَُكنُّون أصبحوا الجميع أن ا جدٍّ أستغرب
لِحَق عطب إلصالح ُمْضنية محاوالت بعد ، والديَّ فرحة بواعث من ذلك ظننت البداية، يف
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السبب باعتباري ذنبي؛ عن تكفريًا ته فرسَّ الوضع استمرَّ وحينما والدتي، أثناء أمي برحم
صدره. عىل زرعه كوساٍم والدي حمله فيما كندبة، العقاب فتقبَّلت الحمل، ر تأخُّ يف

حتى ُقدًما، امُليض عىل أمي فأجرب رجولته، تأكيد وأراد واحد، بذَكٍر والدي يكتِف لم
وطلباتهم األبناء كثرة شَكت كلما أمي كانت وأنا. ذكور خمسة دستة؛ نصف أصبحنا
يف طفًال مات الذي ابنه باسم عالًقا عمره طوال ظلَّ الذي بوالدها وذكَّرها أبي، لكزها
عىل وهي فهجرها الدنيا، يف نسبه قطع مسئولية جدَّتي ل حمَّ األربع بناته ورغم حادث،

عاًما. ثالثني ذمته
وأقاربه ضيوفه عىل صف يف يُدِخلنا الخاصة، ككتيبته بنا يتفاخر ما كثريًا أبي كان
عىل «داري بقولها: دائًما تنهره أمي وكانت أعوام، بضعة كل يزوروننا الذين بلدته من

واحد!» ظفر يف نفسها ناس وفيه صبيان ٥ عندك تقيد، شمعتك
«إنت الصعيدية: طريقتهم عىل األقارب يستجوبني أبي. كتيبة أقود كنت البداية، يف
أنسحب ثم بي، أبي يتباهى فيما يل، تلقينه عىل حرص الذي أبي نسب فأرسد مني؟» بنت

الكبار.» يُجالسن ال «البنات أمي: تعليمات حسب رسيًعا
إخوتي دام ما كثريًا والداي ينشغل ولم أبي، كتيبة ِضمن وجودي تقهقر حني، بعد
رداء بطرف ُمعلَّقة إال أدخل ال عني الضيوف أحد يسأل وحينما بالواجب، يقومون بية الصِّ

الِبكر. لخجيل الحضور ثناء وسط أمي،
تجرحني كانت يومية، كُمتواليٍة حياتنا علينا ص تنغِّ وجدَّتي جدَّي مشاحنات كانت
إلدانتها؛ بدليله ملوًِّحا بابنا عىل الحاد َطْرقه أيقَظنا يوم، ويف نارية. كطلقاٍت لها اتهاماته
ذته نفَّ سحري» «عمٌل بأنها امُلشعوذين أحد ها فرسَّ عجيبة، خطوٌط بها مرسومة ورقٌة

بعده. من اسمه يحمل ذكر وإنجاب للزواج محاوالته لتفشل جدَّتي
الِبكر، ولدها تُناجي وهي ذهني، يف نديٍّا حاًرضا موتها ِفراش عىل جدَّتي وجه زال ما
قبل وجهها شحب ثم لجدِّي، ُقبلًة رسَمت بعده. من و«بهدلتها» الغياب لطول عليه وتعتب

اها. يتلقَّ أن
الدراسية، صفويف يف األوىل كنت به. والوحيدة األوىل جعلتُني ا، صفٍّ يل ورسمُت كربُت
الذي اليوم كذلك إخوتي، لسخرية محًرضا كانت التي الغرائبية الطبائع ذات والوحيدة
ُمنفرًدا، باسمي كي بتمسُّ ُفوجئ ولكنه كالعادة، استجوابي فحاَول ألبي، قريب فيه حرض

بغريي»! أُعرَّف «ال أنني بعنجهية أخربته والدي نهرني وحينما

70



معرَّف اسم

أبي يدخل أال عىل ة ُمِرصَّ أصابعها، عىل أشد أمي. برصخات تذكِّرني اليوم رصخاتي
طفلتي. أحتضن خافت، رصيٌخ الغرفة يف يرتدد وحينما ضعفي. عىل يطَّلعوا لئال وإخوتي؛
باسمها فأُخربه ِمعصمها، حول امللفوفة بطاقتها يف ليدوِّنه اسمها عن الطبيب يسألني

والدتي. من عاتبة ضحكة وسط والدها باسم وليس باسمي، معرًفا
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كثريًا يُعجبني النفيس، طبيبي تعليمات حسب مهٍل عيل أقضمها كربى، كشطريٍة لك أفضِّ
فقط هو اللَّحوحة، إغراءاتها مع خاصًة لة املفضَّ أطعمتي من يمنعني ال فهو الطبيب؛ هذا

لحايل. وترتكني معدتي تسأمني حتى ، برتوٍّ بالتهامها ينصحني
ويف أحزن، وحينما أكتئب، وحينما أملُّ، حينما آكل وأنا دواء»، «الطعام إن يل يقول
أو خرصي، محيط ازدياد تُراقب وهي الالئمة نظراتك تُالحقني وحني فراغي، أوقات

الجديد. نومي قميص أُريك وأنا فخذي عىل امُلرتاكمة الدهون طبقات عىل تعليقاتك
يذكِّرني املاء املاء؛ من ُمتتالية جرعات لرشب أضطرَّ ال حتى امِللح؛ من كثريًا أضع ال
تناويل الصباحية: قهوتك تُعدُّ وأنت فتُجيبني باكتئابي، وأخربك إليك ألجأ كنت حينما بك

فنجانك. يربد ال حتى وترتكني سخرية يف تبتسم ثم املاء. من كوبًا
التي الخيبات ِمثل ِمثلها جاهزًة لها أفضِّ باألدق أو شطائري، صنع أُجيد ال اآلن حتى
متأنِّقة أغلفٍة يف وتأتيني اذة، نفَّ دائًما تكون رائحتها صنعها، ويُجيدون األحباء بها يأتينا
وهو إغراء يف املتديلِّ ولسانه بابتسامته يُْغريني التليفزيوني، اإلعالن يف املوديل بوجه تليق

عنها. يُعِلن التي شطريته يلتهم
تحت وكأنني الساندويتش هذا المست كلما ترتعد حوايسِّ جعل الذي امُلعِلن لهذا تبٍّا

الالتينية. املالمح ذي الوسيم هذا من ُقبلة تأثري
للحميَّات تصلح ال دهون معظمها الدسمة، اللحم كشطرية إيلَّ بالنسبة أصبحت
مساءً، إال تظهر ال وأنت مساءً، نتناولها أال األفضل ومن اللحم، رداءة وتُخفي الغذائية،
سيتالىش ما ورسعان الرسيعة، للوجبات مطعم َمدخنة من للتوِّ خرج الذي بعطرك تأتيني
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شطريًة القادمة املرة معك سأتناول ا. حادٍّ معويٍّا تلبًكا إال أثًرا يرتك فال روحي من مذاقه
اللزج. حديثك يكفيني مايونيز، بدون

أُجيد ال وأشعة طبية، بتقارير ملوًِّحا يُنذرني حديثه، يف جدٍّا حادٌّ املرة تلك طبيبي
السلطة من كبرية كمية بتناول ينصحني والدهون، السكريات لرتاكم تؤرشِّ رموزها، قراءة
ووجوه لغات عرب تأتيني التي األثريية املحادثات تلك تكفي هل الدسمة، األطعمة عن بديًال

معدتي؟ لتهدئة العالم حول مختلفة
بشطريٍة واستبدلتها اللحم، شطائر عن مؤقتًا امتنعت حاًال، أفضل أنني اآلن أشعر
حينما وجهك إيلَّ تُعيد التي املقيل الجبن أصابع تحتضن الخس، من بطبقات محشوَّة
مفاجأًة كانت هل املفاجآت. تُحب ال إنك قلت األوىل، للمرة املقيل» «الجبن عن النادل أخربنا

املدلَّل؟ هرك يتناولها التي النقانق بشطرية محشوٌّ املايس خاتمك أن أخربتك حينما
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تقبع التي شقتنا نافذة من الحادَّة بنربته نافذًا األوىل للمرة الَجهوري صوته سمعُت حينما
ألصحاب الصارمة وأوامره ة، الجادَّ املالمح تلك أكََّدته فزًعا، قلبي يف أسَكن التاسع، بالدور

أصحابها. بمناصب أو الفاخرة التجارية بعالماتها عابئ غريَ السيارات،
جعلتني مسكننا، جراج من القريب بمقعده مررت كلما قشعريرٌة جسدي تملََّكت

الخاص. للسائق به االحتكاك مهمة وترك معه، التعامل أتجنَّب
رشاد»، «عم وأن ِطيبته، أكَّدت التي جارتنا حكايات مع تدريجيٍّا الرجفة تلك زالت
للشارع، امليزان رمانة هو بنشاطه، لها كحَّ طواًال سنواٍت وعايَشه الحي الذيعرفه الصعيدي

وسطوتهم. مناصبهم بحسب ساكنيه لرغبات نهبًا وسيُرتَك ناموسه، سيختلُّ بدونه
يبدأ رشاد» «عم أن الشارع، بهذا األخرية العرش سنواتها عاشت التي جارتنا، ترسد
واجهات ينظِّف املدارس، فرتة خالل بقليٍل وقبلها صيًفا، صباًحا السادسة منذ عمله
يه. صفَّ عىل املركونة بالسيارات ضاق الذي شارعنا يف وخروجها دخولها وينظِّم السيارات،
الدخول. أولويات ويرتِّب املدرسية، الحافالت بمرور يسمح أو يمنع واحدة بإشارٍة
األمامي املدخل عىل وهو االنتظار، مدة ويحدِّد الحافالت، ولسائقي للسكان تنبيهاته يُعطي

اآلخر. املدخل عىل ألوامره املنتِظر ابنه مع بالتنسيق للشارع،
استقبلها األوىل. للمرة عليه الصباحية التحية إلقاء عىل عتني شجَّ جارتي حكايات

التايل. اليوم يف منه بمبادرة ردَّها ثم عريضة، بابتسامٍة
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فوطته يمينه وعىل يربحه، ال مقعده عىل ينتظر الصباحية مهمته من ينتهي حينما
يخترب الزجاجية. ووجوهها السيارات هياكل ببرصه يُتابع تُفارقه. ال التي أداته املبلَّلة؛

برَّاقة. بنتيجٍة فيسعد عمله، إتقان مدى امُلواربة بنظرته
أكثَر يراها الزجاجية. بواجهاتها وخاصًة بالسيارات، رشاد» «عم تربط خفيَّة عالقٌة
بنقاء تذكِّره «نفاًقا». أو خدوًشا أو عيوبًا تُخفي أن تستطيع ال البرش، من وشفافية نقاءً
ته ضفَّ عىل وُمراهًقا طفًال وبجلوسه املديني، نزوحه قبل بالصعيد قريته يف النيل صفحة

بساطته. يف تُشبهه التي وأحالمه أرساره له ويرسد مالمحه، يُتابع
بأنواعها القماشية الِقطع يحملون الذين امُلتسولني من الشكوى كثري رشاد» «عم كان
االضطراري وقوفها أثناء تنظيفها، عن عوًضا السيارات، واجهات تشويه يف ويرشعون كافًة،

شارعنا. دخولهم فمنع االزدحام، وساعات املرور إشارات يف
الوجوه تابَع كرسيه فوق فمن الزجاجية، الواجهة تلك يُشِبه البرش وبني بينه ما كان
الحكومي كاملسئول املرايا، عن بعدها أو قربها بحسب أبعادها تتغري كما تتغري وهي
والطالبة وجهه؛ كمالمح تُالزمه التي الشمسية نظارته خلف من غروًرا امُلنتفخ بوجهه
وهذا ماطر؛ يوٍم يف املتخلفة الطني ُحفر مثل األسباب، ألتفه دائًما امُلمتعضة الجامعية
وبعض فيها؛ املباَلغ وانحناءته للمسئول تحيَّته أثناء نفاًقا مالمحه تتضاءل الذي الجار

الذاكرة. من صورتها ملحو الزجاج غلق سوى تستحق ال التي األخرى الوجوه
حينما سابق، وزير أبناء أحد تحية فتجاهل املزيَّفة، الواجهات لتلك يوًما يخضع لم
حتى مأًوى، عن تبحث طويًال سيارته فُرتكت مغرورة، وبإشاراٍت عينه، بطرف إليه تحدَّث

للرجاء. أقرَب ة ُمِلحَّ بكلماٍت وتنظيفها، لها موقف توفري وطلب االعتذار، إىل اضطرَّ
البرش، وأالعيب الحياتية العواصف أمام طويًال رشاد» «عم صمد األصيل، كالزجاج
بخيباٍت روحه أُصيبت الزمن. بفعل الواجهات الخدوشعىل تزحف كما شيخوخته وزحفت
بالسجن عسكريٍّا فُحوكم الضباط، أحد إهانة رفض ألنه عليه ُقِبض الذي البكر ابنه عدة:
األصغر وابنه العالج؛ انتظار قائمة عىل وهي ماتت ثم مرضت، التي وزوجته سنوات؛ ثالث
اضطرَّ حتى العمل، أبواب عىل طرًقا سنواٍت وأضاع متوسطة، شهادٍة عىل حصل الذي

أخريًا. معه للعمل
معطَّلة، سيارة دفع يف يساعد كان حينما النهارات، أحد يف كًرسا الخدوش استحالت

جديدة. دعامٍة إىل واحتاج ساَقيه، إحدى يف بكرس وأُصيَب رشاد»، «عم فسقط
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تظهر لم بساطتها ورغم العملية، له وأُجريت العام، املستشفى يف رشاد» «عم مكث
وببطء، طيًشا. جسده يف عاث إلهماٍل نتيجًة الفراش؛ قرحة إليه وأُضيفت التداوي، آثار
صدًعا صارت حتى وجسده، رشاد» «عم روح إىل الكرس آثار امتدَّت يوًما، ٤٥ مدى وعىل

دعامات. أو لحاٌم ينفعه ال هائًال
طرف عىل ًة جافَّ تستلقي تُواسيه، وفوطته خاليًا، اليوم أصبح رشاد» «عم كريس
أنا أقف فيما معطَّلة، مرور إشارة شارعنا أحالت التي السيارات تنتظره فيما مسنده،

الحاد. صوته يصلني لعله السمع أسرتق نافذتي خلف
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