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بينام أخطو عىل السلم الرطب، أرسلت شمس الشتاء أشعة خجولة 
من الشبابيك الواسعة يف واجهة العامرة، يف ذلك الضوء بدا كل يشء 
مألوًفا، ملمس الرخام البارد، َتشققات احلائط، انحناءة السلم السلسة، 

ورائحة صباح يتهادى بعد أمسية مطرية.

لوهلة ظننت أنني سألتقيه عند هناية السلم، حيث اعتاد أن يميل 
ازًحا إياي، ختيلت ومضة الكامريا، وَعّبقت  ّدقا خلطوايت، ممُ بجسده، ممُ
اجلو رائحة السجائر والقهوة، املزيج ذاته الذي طاملا نفرين من الرجال 
فونة جاعاًل أغسطس أسوأ  يف املواصالت العامة، يفوح منهم بغلظة وعمُ
شهور السنة يف املدينة الرمادية، ولكن يف حالته أضاف َعَرقه عىل ذلك 

ّببة، َحالوة ال أفهم هلا سببا. املزيج َحالوة ممُ

تقطعة من جرجرة حقيبتي الثقيلة خلفي أواصل الصعود،  بأنفاس ممُ
فالعامرة ال حتوي مصعًدا وال أتف��ق جيًدا مع البواب، فلطاملا صددته 
ح��ن حاول َدس أنفه يف أموري اخلاصة ومل أفهم عالقته اجليدة بآدم، 
أو كيف يعرف عنه الكثري، ولكنه حن رآين منذ قليل أهبط من سيارة 
األجرة الح عىل وجهه ش��بح ابتسامة كدت أتأثر هلا، لكني مخنت أنه 
َعنى هبا ش��خص آخر، فتعاميل لفرتات طويلة مع أش��خاص مصابن 
 باجلف��اف العاطفي، أش��خاص من الصع��ب معرفة ما يش��عرون به، 
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ألهنم ال يفصحون أبًدا، خوًفاعىل اهلشاشة الساكنة يف أعامقهم، جعلني 
أكثر انتباها لإليامءات الصغرية باحثًة عن مغزى ما خلفها، إيامءات باهتة 
تبلًدا وخائًفا.  ال ترويك حن تكاد متوت من العطش، فتصبح مثلهم ممُ

وضعت املفاتيح يف باب الشقة والتفت خلفي نحو باب شقته، أعرف 
أنه ليس بالداخل، فصوته الذي جاء عرب اهلاتف افتقد هبجته املعتادة، 
كان صوًتا أجوف وبعيًدا كرتديد صدى لصوت غاب من وقت طويل، 
ومع هذا تسارعت َدقات قلبي مع خطوايت املمُتجهة لبابه، ربام كان يف 
الداخل يتجاهل العامل كام يفعل أحيانا، وحن يتعرف صوت طرقي 
عىل الباب، سينفض عنه الركود وينهض لنكمل كل تلك األحاديث 
التي توقفنا عندها وال أذكر ماهيتها، بعد عدة طرقات مل يفتح، مل يأت 
صوته أو رائحته، كان ملمس الباب بارًدا كأنه يدفع يدي بعيًدا، الباب 
الذي ترددت أمامه كثريا وارجتفت، رتبت أحاديثي أمامه وتلعثمت، 
 ثم أعود بعد عام كامل بوجه جديد وهيئة خمتلفة فيلتقيني بكل هذا 

الربود.

نَكس األجنحة،  منذ عام يف تلك الشقة، أقمتمُ مع غول، مع طائر ممُ
يف، وحش يغيب أحيانا ثم يعود، وحن يأيت... حن يتسلل  وحٍش خممُ
من ذلك الركن املظلم يف عقيل، يمُفسد كل يشء، خيربين يف صباحات 
املرآة  وأتطلع يف  كتفي  فوق  أمحله  أستيقظ ألجله،  ما  لدي  ليس  أنه 
فأرى امرأة َتشيخ وحيدة، حيمل وجهها آثار بمُقع َبيضاء تركها البمُهاق 
يف آخر نوبات انتشاره، يغري مذاق القهوة، يصحبني يف الطريق للعمل 
لقيني جثة هامدة حن أعود للبيت، ذلك الوحش يعود من وقت  ثم يمُ

آلخر ليطمئن عىل متلكاته القديمة.
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تلفة قلياًل، بل خفيفة، رائحة شتاء سكندري  رائحة البيت اآلن خممُ
قادم دون َعطن يف اهلواء، دون بقايا أشخاص َمعطوبن مروا من هنا، 
فة ليدخل اهلواء وينترش يف عقيل ليحمل ما قد ختبئه  فتحت باب الرشمُ

اجلدران من بقايا قديمة تذكرين بتلك األيام.

البحر  أراقب  الرشفة،  يف  الساخنة  قهويت  بارد، رشبت  محام  بعد 
والشارع يف تلك الساعة املمُتأخرة من اليوم، أستعد أليام طويلة سأقضيها 
تتبعة آثاره، هذه املرة سأطارده َعلنًا وسأدعي أن كل ذلك  بحًثا عنه ممُ
القديمة،  النوم يف حجريت  بدافع من الصداقة وحدها، مل أجرؤ عىل 
استلقيت عىل األريكة يف مواجهة الرشفة، واضعة حاسويب الصغري 
عىل قدمي، َوجلت لصفحة أجمد الشخصية، أنظر للتحديث األخري، 
بضعة  منذ  تركتها  كام  صفحته  لكن  آدم،  مع  جَتمعه  صورة  نرش  ربام 
أخربه  له  أرسلت  بنفسه،  التقطها  أو  »آدم«  أي صور ختص  بال  أيام 
بعوديت ورغبتي يف لقائه، معرفتي بأجمد كانت عن طريق »آدم«، طلبت 
مّضها بالطريقة التقليدية  منه ذات يوم أن أرى صوره، أخربين أنه حيمُ
لب، لكن لديه صديًقا مهتاماًّ باإلنرتنت حيول  وحيتفظ هبا كأفالم يف عمُ
تلك األفالم لصور عىل الشاشة يضعها يف صفحة أنشأها له، بحثت 
تابعيها، كنت كثرية األسئلة، حقيقًة مل  عن تلك الصفحة ورصت من ممُ
أكن مهتمة بالتصوير بل كان االهتامم األسايس بآدم، بأسفاره ورحالته 
علمي دون ألتقيه، حيادثني عن  ومعارفه، وشيئا فشيئا أصبح »أجمد« ممُ
تقنيات التصوير، أنا التي ال متلك كامريا وال تعرف شيئا عن طريقة 
عملها، كان ودوًدا وصبوًرا ومتوفًرا لإلجابة عن أسئلتي، عىل العكس 
من »آدم« الذي بالرغم من وقوفه عىل بعد إنشات مني يبدو بعيًدا كأنه 

يف آخر الدنيا، غامًضا ال أعرف متى يأيت، أين يذهب أو فيم يفكر.
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حتى الصباح شاهدت صوًرا كثرية آلدم من بن كل تلك الصور، 
هناك صورة واحدة طاملا حّدقتمُ إليها، صورة واحدة قادرة عىل إيالمي، 
قدمة الصورة يقف  رغم أن من التقطها هو »أجمد« وليس »آدم«، يف ممُ
حتمل  الطويلة  يده  متتد  العريضة،  وجبهته  املسرتسل  بشعره  »أجمد« 
يبتسم  الرصيف  »آدم« جالًسا عىل  الصورة  يظهر يف عمق  الكامريا، 
ابتسامة تضيق هلا عيناه وال يظهر منه سوى رموشه التي تمُلقي بظالل 
عىل وجنتيه، جتلس بجواره امرأة مَتيل عليه بحيثمُ تمُالمس كتفه، كأهنا 
تعرف أنه حَيق هلا أكثر وأنه يمكن أن تمُلقي برأسها عىل هذه الكتف 
رسل يميل  لكنها تكتفي فقط بمالمسته، هلا عينان زرقاوان وشعر ممُ
لونه البني لألمحر قليال، يمُغطي وجهها الكثري من النَمش، بينام تكشف 

ابتسامتها عن غامزة يتيمة.

مالبيس،  من  أمُعدل  وهنضت  األريكة  عىل  توب  الالب  وضعت 
وقفت أمام املرآة يف الصالة أتطلع لنفيس، أقارن بينها وبن الصورة، 
بدا وجهي شاحبا هباالت سوداء خلفها الكحل، عينان بنيتان صغريتان 
وشعر أسود لييّل بشعريات بيضاء كثرية متناثرة، وعىل جبهتي بقع بيضاء 
صغرية سبّبها مرض البمُهاق، وحن ابتسمت كان احلزن يرقد يف عيني، 
يطل كشبح، ابتسامتي ال تشبه بأي حال من األحوال تلك االبتسامة يف 
الصورة، فحن أقارن نفيس مع الفتيات األخريات كنت أخرس دائام، 

فقبل كل يشء كنت بلونن، األبيض واألسمر.

تناسية غياب  شعرت بتأنيب الضمري ألين عدتمُ للتفكري يف ذايت ممُ
»آدم« وأين ال أعرف أي يشء عنه، مل تأت رسالة بعد منه أو من »أجمد«، 
للجدران،  أنظر  وصول رسالة،  لصوت  ممُصغية  كله  الليل  فقضيت 

أتذكر ذلك اليوم حن تكرّس كل يشء. 
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حن َيتكرّس يشء بداخلك للمرة األوىل تسمع صوًتا مدّوًيا كانفجار، 
يفك، ترغب يف التمسك بأي يشءكيال  صوت هيزك من الداخل، خيمُ
تسقط يف الداخل وإىل الداخل، وحن تنجو وستنجو، ينقص اإلحساس 
بداخلك، يبهت لون األشياء من حولك درجة واحدة، وتصبح الصورة 
غّبشة قليال، مع التكرّس الثاين يكون الصوت أخف، لكن  ضبابية وممُ
الدمار بالداخل كام هو، كأنك حتوي قارًضا يأكل من روحك تدرجييا 
الذي تسمعه مع كل تكرّس هو  الصوت  قضمة قضمة، حتى يكون 
قْرض واهن، وعند حدوث التكرّس األخري تكون هنايات األعصاب 
يف داخلك قد ماتت وأصبحَت خِدًرا، ال تسمع ذلك الصوت الذي 

حيّذرك أنك اقرتبت من النهاية وأنك اليوم ستفقد كل يشء.

فمنذ عام يف صباح شتوّي دافئ بال أي مقدمات توحي باقرتاب 
املطر، رأيت الشمس تتوسط السامء، تقف فوق الرؤوس، تمُبلل كل 
رتبة أكثر، من شباك  باهتة وممُ الرمادية  القاهرة  يشء بالعرق، وجتعل 
رغمة  بكرة ممُ امليكروباص حدقت باآلخرين، الكائنات التي استيقظت ممُ
بها وتود لو تنتهي منها برسعة لتعود  لتبدأ يوًما جديًدا، تفعل أشياء ال حتمُ
حرها، شعرت أين ثقيلة كثمُقل النوم عىل وجوههم، كثمُقل  وختتفي يف جمُ
بذات  يفكرون  مجيعا،  تشاهبن  ممُ بدوا  العراك،  يف  والرغبة  التكشرية 
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األشياء، يف األقساط املمُتأخرة، يف مشكالت األوالد ويف العمر الذي 
ّدر يل اليوم التعامل مع واحد  يمر رسيًعا، شعرت بالشفقة عىل نفيس لو قمُ
من هؤالء، ولكنك لو حّدقت يف وجهي الكتشفت أين ِمثلهم، وهذا 
ما أخافني، كنت أجلس بجانب الشباك يف مواجهة الشمس، جيلس 
تكّورة عىل ذايت كأنه بعد  باعًدا بن قدميه، فانتهيت ممُ بجواري رجل ممُ
حلظة واحدة ستنفتح هّوة يف املكان وتبتلعني، كنت كمن يشاهد فيلاًم 
النوع  زعجة وموسيقى تصويرية رخيصة من  ممُ بألوان صاخبة  رديًئا 
املمُثري للغثيان، وحن دخلت من باب َمطة املرتو وضعت حقيبتي عىل 
جهاز املسح، بينام انشغل الرشطي بتصفح هاتفه عن متابعتها، احلقيبة 
ملة بأشياء تكفي للنجاة ليوم واحد، أقضيه سهًرا أرصخ يف  ثقيلة ممُ
اآلخرين وأحتمل ضجيجهم، حتى أصبح ذلك الضجيج يسكن داخيل، 
يفة يف تلك العتمة، ركبت عربة املرتو املمُزدمحة، فمقارنة  يوقظ أشياء خممُ
تكّدس وال ترى شيئا من  غلق وممُ بالقطار طاملا ازدريت هذا اليشء، ممُ
الزجاج سوى انعكاسك فاختنقت أكثر، حن انغلق الباب والح أمامي 
انعكايس تدفعه أجساد املمُحيطن يب، رأيت وجهي بال مالمح كأن كل 
تفاصيله انصهرت متاما كالشّمع، بل يمكن القول أنني أصبحت شبيهة 
باملدينة باهتة وملة، كنتمُ ملة املالمح، لستمُ قبيحة أو مجيلة، بل النوع 
ثريها، كصورة قديمة، كلوحة بألوان قليلة،  الذي ال يعلق بالذاكرة أو يمُ
كمشهد هبت لكثرة إعادته، كنت هذا الوجه، هكذا يراين اآلخرون، 

بني أحد. فتفهمت ملاذا حتى مع اقرتايب من الثالثن مل حيمُ

أحببت الطريق يف شربا القديمة حيث األشجار املتناثرة والبيوت 
القديمة بشبابيكها الواسعة واألسقف العالية، توقفت أمام بيت أحب 
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املرور بجواره، بدا ساكنًا غارًقا يف الصمت ومع ذلك يدعوك للداخل، 
بعد أن يتجاوز نظرك بوابته السوداء التي تعلوها ياسمينة جافة، سرتى 
لمي القديم بسكن  رؤوس أشجار، وتشم رائحة زهور خافتة، عاودين حمُ
بيت كهذا، وأين ذات ظهرية سأضع طاولة يف حديقته، حَتميها من الشمس 
َتكعيبة عنب، وحن متر الشمس بن أوراقها سرتسم ظالالً خمتلفة عىل 
مفرش الطاولة األبيض، أراين أجلس إليها أرتدي فستاًنا خفيًفا ربيعًيا 
نَا بزهور عباد الشمس، يقف خلفي رجل واضعا يديه عىل كتفي،  زيَّ ممُ
فأميل برأيس عىل إحدى يديه، رجل تمُطمئنني رائحته وأعرف دون أن 
بني، يدخل من الباب أيب وأمي وإخويت، ويف هذه اللحظة  ألتفت أنه حيمُ

متاًما تتوقف األرض عن الدوران ويتجمد الزمن وأبقى هنا لألبد.

احللم  هذا  كأن  اآلن،  حاًرا  أصبح  اجلو  أن  رغم  برجفة  شعرت 
خّلف يف نفيس برًدا وخوًفا، وكأن الطريق للمشفى ازداد طوال وعيّل 

أن أقطعه وحدي.

انتقل الثمُقل اآلن من حقيبة ظهري إىل داخيل وركبتّي، نظرت حلذائي 
أرغب يف إدارته للخلف والعودة، أركض حتى أصل لغرفتي، أمُغلقها 
وأختبئ، ولكني هكذا أفكر وأشعر كل يوم، وهذه رغبتي التي ال تتغري 

أبدا، وهذا الشعور اليومي متى سأعتاده؟

نتظرة دوري، أّتنقل ببرصي بينه  وقفت أمام بائع السندوتشات ممُ
وبن الساعة، فدقيقة واحدة تأخري ينجم عنها تكدير طيلة اليوم، كلام 
لقيا بجسده  ممُ ما زال طويال  بدايته،  اليوم مازال يف  أن  فكرت كيف 
املرتهل، اختنقت أنفايس، مدت امرأة يدهيا تلمس هبا أقراص الطعمية 
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بتسمة للرجل  قابل الرجل، ختترب برودة الطعمية ممُ املوضوعة يف الصينية ممُ
الذي جتاهلها كأنه ال يرى ما فعلته، بينام حدجتها بنظرة جعلتها ترتاجع 

قليال وختفض رأسها، يف الوقت ذاته تقلصت أمعائي قليال.

تطلعت لوجهي يف مرآة احلامم وجلذور شعري البيضاء، أمسكت 
يمُصيبني  فمي  العصارة يف  يزداد، وطعم  تقلصها  أن  بأمعائي شاعرة 
بالغثيان، تقيأت يف احلوض أمامي عدة مرات وكلام رفعت رأيس عاودتني 
الرغبة ثانية، شعرت أن امليكروباص والرجل واملرأة والقاهرة كلها 
تمُقيم يف صدري وتضغط عىل معديت، وكلام ضغطت ازدادت رغبتي يف 
التقيؤ، بعد نصف ساعة كانت رائحة القيء تفوح مني ومن َشعري، 
أسفل  ثم وضعت رأيس  صل شعري،  َغسلت خمُ وعيناي محراوين، 

الصنبور تاركة املاء البارد ينساب.

الثقيلة  بعد تأخري نصف ساعة وقفت يف رواق املشفى، حقيبتي 
يط هبام هاالت  تنقتان حتمُ خلف ظهري، تفوح مني رائحة سيئة، عيناي ممُ
ّولة الشتاء ألغسطس آخر،  سوداء، مَتر الشمس من الشبابيك املفتوحة ممُ
فتنترش رائحة القيء ورائحة كلور مزوجة بدم َزفر تفوح من األرضيات 
املمُبّللة، تابعت فم الطبيب األعىل َيسبني لتأخريي، بينام وقف املرىض 
واألطباء ومجيع من يف الرواق يمُشاهدون، مل أعتذر، مل أفتح فمي ألقل 
شيئا، مل أحترك خطوة واحدة، بل حدقت يف سطح فنجان القهوة الذي 
أمحله يف يدي... بدا هادًئا بشكل خميف، وشعرت أين أتضاءل للحد 
فيه، لكني مازلت هنا أشعر بوحدة مل أختربها من  الذي قد أختفي 

قبل، كأين آخر من تبقى عىل األرض.

حن اقرتب الليل ملعت أضواء النوافذ البعيدة عىل شباك املكتب حيث 
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كنت أعد النسكافيه، كنت أراقب تلك البيوت ماولة ختيل احلياة فيها، 
أمرر يدي أحيانا عىل البخار املمُتصاعد من الكوب باحثة عن الدفء، 
ففي هذه اللحظة كان اجلو خريفًيا بارًدا، من مكان ما تأتيك لفحة هواء 
باردة ولكنها يف الوقت ذاته رطبة كأن الصيف قد مر هبا منذ قليل، يف 
تهدلن  تعبة بجفنن ممُ اجلزء املمُغلق من الشباك رأيت انعكايس، بدوت ممُ
وعينن منتفختن، واستطال وجهي قليال، مل أهرب من نفيس هذه املرة 
تمنية لو أختفي، أن أحتول هلواء وأترسب  بل وقفت أحدق وأحدق ممُ
من النافذة هبدوء، وعىل مهل أرحل ملكان بعيد، مِلَ أفتقد البيت دائام 
كأين قضيت عمري كله عىل الطريق؟ من أين يأيت كل هذا التعب يف 
اللحظة التي أفتح فيها عيني عىل الرسير؟ وملاذا يسكن الربد عظامي 

بالرغم من كل هذه األغطية؟

ما اخلطب؟!

نهية الَضفرية  رمحة هو اسم البنت التي لن أنجبها، لن أضفر شعرها ممُ
زّينة بالورد،  برشيط أبيض من الساتان، ولن أشرتى هلا جوارب بيضاء ممُ
فرغم أن أكثر ما أخشاه بعد املوت برًدا هو الوحدة، فأخشى أيضا أن 
أمُورثها أحد َمَريضَّ أو كليهام، أن تمُصاب باكتئاب يأكلها من الداخل 
تقّبلة لقدرها، وأن يتغري  يلها عجوًزا ساخطة عىل اآلخرين، غري ممُ وحيمُ
لون جلدها تدرجييا لألبيض، تستيقظ ذات يوم لرتى نفسها تشّوهت 
تسائلة هل يمُشفق عليها اآلخرون أم يتحاشوهنا، ثم َتعشق َرجاًل ال  ممُ
ب شخًصا بكل هذا احلزن؟! تعود للبيت تبكي  يبادهلا احلب، فكيف حتمُ
دق طيلة  كل ليلة يف حجرهتا قبل النوم، تنتظر الَونس الذي ال يأيت، حتمُ

النهار يف هاتف صامت، فتمُصاب روحها تدرجيًيا بالعطب.
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فعىل كثرة اآلخرين الذين أمُحادثهم طيلة اليوم، أستمع إليهم وأحيانا 
أثرثر، أجدين أتعطش من الداخل للحديث، أتعطش لالستامع يف خضم 
كل تلك الثرثرة، كأن هذا التواصل يزيدين حترقا لتواصل من نوع آخر، 
لتواصل حقيقي أقول فيه كل يشء دون أن أمُرجم أو أوصم، تواصل 

يمُشبع روحي ال يمُميتها جتويًعا وال يرتكها تتجمد من الربد.

ماذا لو كانت بداخيل هوة تبتلع كل يشء، تكرب مع كل مرة أبكي 
فيها أو أحزن، تتغذى عىل كل نظرة جافة أتلقاها أو كل صد؟ ماذا 
فبعد ختطي مرحلة معينة، مهام فعلت  إنقاذي قد فات؟  أوان  أن  لو 
لن يعود يشء كام كان ولن أصبح أبدا بخري، هل يمكنني يوما ما أن 
أبتسم دون أن يطل احلزن من عيني، أو أن أضحك دون أن أشعر أن 
يف داخيل مكاًنا منعزالً عن الضحك، يؤمله صوت تردد هذه الضحكة؟ 

هل سأكون بخري؟

بعد نومي لساعتن عىل رسير من اجللد استيقظت، ما ال تعرفه عن 
رسائر اجللد، أنه مهام نمت عليها لن يصبح مكانك دافئا أبدا، ففتحت 
عيني شاعرة بضغطة يف صدري، كأن أحدهم لكمني بعنف أو ضغطني 
من كلتا يدي فتحطمت ضلوعي، لدقائق أجدين عاجزة عن التفكري، 
أترصف بآلية من استيقظ من نومه للتو، أعرف أن هذه الساعة من اليوم 
يفة ملن هم مثيل، ملن يقضون اليوم كله يف ماربة األفكار السيئة، ملن  خممُ
ال جيدون من يتجاوزون معهم يوما ما زال يف بدايته، من خيربوهنم أن 
كل يشء سيكون بخري، ففي اللحظة التي جلست فيها عىل الكريس 
بانتظار دخول املرىض، ازدادت حدة األفكار، وضعت أمامي يدي 
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امللونة باألبيض واألسود، تتبعت اخلط األسود فيها، األشكال التي 
يرسمها، تذكرت أين مل أزين يدي يوما بخاتم أو بطالء، كأين أخاف 
أن جيذب هلا النظر أكثر، فيحدق فيها اآلخرون، شعرت برغبة يف إلقاء 
تعب للدرجة التي ال يتحمل  رأيس بعيدا عن جسدي، ألن جسدي ممُ
فيها عبء هذا الرأس، نظرت ثانية لسطح كوب قهوة جديد، ورأيت 
أن سطحها بدأ يضطرب وبدأت األصوات خارج احلجرة ختفت وأخذ 

العامل يبهت وال أتذكر ما حدث.

أول يشء وقع عليه نظري بعد عوديت للوعي هو قدماي الباردتان 
تمُغطيهام الدماء، ال أذكر أين أو متى فقدت حذائي، ربام قطعت الطريق 
دقون  كله هلنا ركًضا أو َمشًيا، كنت أشهق وأتنفس بصعوبة، اآلخرين حيمُ
فارغ،  شبه  القطار  يفعلونه،  ملا  ويعودون  يتجاهلونني  ثم  وجهي  يف 
مل أعرف إىل أين يتجه، كنت أرتدي مالبس العمل، بزة من قميص 
من  قليل  بعد  الصغرية،  حقيبتي  عىل  قابضة  يدي  أسودين،  وبنطال 
تقطع األنفاس هدأت حن تعرفت عىل املحطات، ووجدت أين أجته 
لإلسكندرية، رجعت بظهري للوراء وتنفست ببطء، وكام يغفو طفل 
مًها لالستيقاظ غفوت، غفوت دون  للعامل وال حيمل  يعبأ  صغري ال 
النوم وأستيقظ متأخرة فأتعرض  خوف أال أحصل عىل كفايتي من 
للتكدير، غفوت دون اخلوف من كوابيس أطارد فيها أحالمي القديمة 
املختنقة  القاهرة  عن  بعيدا  غفوت  عيني،  فتحت  كلام  تطاردين  التي 
الضاغطة عىل أعصايب، بعيدا عن رصاخ املرىض يف الساعات األوىل 

من اليوم، غفوت دون تفكري كم أنا وحيدة!

ربام  أو  ماهيته،  أعرف  ال  لكنى  ما  يشء  يل  حدث  قد  أنه  أعرف 
جتاهلته، لقد فقدت جزًءا من عقيل تلك الليلة، يف احلقيقة مل أكن متزنة 
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متاما قبلها، كنت بالكاد أمتاسك، ظننت أين سأحافظ عىل بيت الزجاج 
داخيل ألطول فرتة مكنة، سأحافظ عليه حتى ينتهي كل يشء وتأيت 
أيام أفضل، لكنها مل تأت قط، ومل أحظ يوما بام أردته، مل أحظ بحبيب 
أثرثر معه حتى الصباح، خيربين أنه برغم العطب الظاهر أملك مجاالً 
خفًيا، مل تكن لدي الصديقة التي تصطحبني يف رحلة، وحن أخربين أيب 
أنني ميزة ضحكت يف رسي ألين كنت أعي جيدا حجم هذه الكذبة، 
مل أكن ابنة أمي املفضلة، التي أظن أهنا ال حتبني بقدر ما تؤدي واجبها 
ناحيتي، أمي التي مل تعد تتحمل صمتي أو صمت البيت بعد وفاة أيب 
فأبقت التلفاز يعمل طوال اليوم والليل، كأن صوته يتسلل ألحالمها 
فيبعث فيها الونس، ذلك اخلوف من الصمت انتقل يل، حتى أدمنت 
أنا األخرى الضوضاء، ربام يقيض الضجيج ِمن حويل عىل كل تلك 

اهلمسات يف رأيس.

أمُبقي عىل مسافة بيني وبن اآلخرين، قد أقيض بعض األيام أفكر 
ماذا أقول أوكيف أترصف، ليس ألين ال أثق باآلخر بقدر ما ال أثق 

بنفيس، ألين أعرف كم أبدو قبيحة عن قرب!

لست ودوًدا وال جماِملة وال أراعي مشاعر اآلخرين، غاضبة طوال 
الوقت كام لو أين عىل استعداد للدخول يف عراك، أفتقد اجلامل الداخيل 
كاخلارجي، وأختبط طيلة الوقت، إدراكي العايل بالفوىض بداخيل جيعلني 
عىل وشك البكاء دائام، ألين ال أعرف كيف أصلح كل تلك األشياء، 

حقا كيف تصلح كل هذا العطب!

لست أول من تفقد والًدا وال من يشوهها املرض، كام أين واحدة 
من الكثريين من عجزوا عن خلق احلب يف قلوب اآلخرين، إذا مل تكن 
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هذه األبواب ممُرشعة عىل السواد، إذن فام مصدره؟ من أين دخل؟ ملاذا 
جيلس بجواري دائام؟ ملاذا يقول كل ما يؤملني وأصدقه؟وملاذا يف هذه 

اللحظة ال أملك الشجاعة وأمُهني كل يشء؟!

ربام يف اللحظة التي مل أعد أرفع فيها نظري للسامء كلام أمطرت، أو 
ربام حن فقَدْت قهويت مرارهتا التي أدمنتها، أو عندما جتاهلت اآليس 
كريم ساعة مروري به، ربام حن أصبحت أغنيتي املفضلة تزعجني، 
أو تشوهت سطور الكتاب الذي أقرؤه، وعىل األرجح يف اللحظة التي 

يئست فيها أن ينقذين شخص ما وعجزت عن إنقاذ نفيس.

باالنتشار  به ماء، ويبدأ احلرب تدرجييا  إناء  كام تضع نقطة حرب يف 
وبعد حلظات يتحول لون املاء، هكذا حيدث، أصغر األشياء وأكثرها 
كبتيك،  بساطة، أدق اإليامءات، أبرأ الكلامت، إحساس بالثَِّقل يبدأ من رمُ
يصعد لصدرك فتشعر أن السامء بعيدة والعامل ضيق، ال تسمع صوتا 
غري ما يرتدد يف رأسك،ال يلفت انتباهك إال الوقت، إما رسيع يرسق 
من عمرك، وإما بطيء يذبحك بسكن بارد، يتحول النوم للَمهرب 
الوحيد، نوم طويل وشهية مفتوحة، متزح كثريا وتضحك، وعىل غري 
عادتك تبدو للمرة األوىل كأنك بخري، ربام ألنك تعرف أنه اقرتب، حتاول 
مقاومته، جتاهله، ثم حن ال يغادرك تستسلم، يتقطع نومك وتتخلله 
الكوابيس، تفقد الشهية والقدرة عىل الكالم وختتبئ يف عنق زجاجة أو 
يف ذلك الركن البعيد من عقلك حيث خبأت وحوش القصص التي 
ظلم تسمع  سمعتها حن كنت طفاًل، كام لو أنك تسري وحيًدا يف شارع ممُ
صوت خطوات تقرتب منك، تشعر بأنفاس دافئة عىل عنقك، فيرسي 
هواء بارد يف جسدك حتى يصل ألسفل ظهرك ثم يغطيك عرق بارد.
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ليلة اليوم األول

هواء املساء يأيت ثقياًل، َيلوح اخلريف من بعيد فيتغري اجلو قلياًل ولكنه 
َتغري عىل استحياء، مازلتمُ أشعر بالشمس فوق رأيس، أو باألحرى 
عالقة يف صدري، جرجرت قدمّي بوهن للمطبخ، أمُشعل الضوء األصفر 
فيرسي يف البيت املمُظلم، أقف قلياًل أتطلع لكل ما حويل، عاجزة عن 
َتذكر سبب وجودي هنا، يدخل النسيم من الشباك حاماًل روائح بعض 
النباتات عىل السطح، أشعر بقلبي عىل وشك االنفجار، فكل األشياء 
كام هي لكني مل أعد أنا، فربغم الشمس العالقة يف صدري ترسي الربودة 
يف جسدي، َأملٌ يزداد يف ركبتي، ويشء مظلم جيذبني لألرض العارية، 
أمُلقي بجسدي عىل البالط، أسرتق برودته وأدفعها نحو قلبي، أتكوم 
عىل جسدي ناظرة بطرف عيني للمصباح، للضوء األصفر، تتكون 
بحرية صغرية من الدمع حتت وجنتي، أشهق ويغيب النفس ثم يعود، 

وكمن هيوي يف حفرة عميقة أغط يف النوم.
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اليوم الثاين

اولًة تذكر  يمُوقظني أذان الظهرية من اجلامع القريب، أفتح عيني، ممُ
السبب الذي أجرى دموعي، كأين مل أبكي قط، وكأن الوجع غاب عني، 
املكان كله غارق يف الصمت، أبتلع ريقي فأجد حلقي جاًفا َيشوبه املرار، 
دوار خفيف يف رأيس، متر الشمس بشعاع مرجتف لتسقط عىل األرضية 
باهتة اللون، يشء يف هذه الشمس الشتوية املمُستسلمة يمُشبهني، يف يوم 
آخر كنت ألستسيغ القهوة، سأرشهبا بينام أستمتع هبا ترسي يف حلقي 
وجسدي ثم تومض يف رأيس، كنتمُ ألمرر يدي يف ذلك الشعاع فأشعر 
بالدفء، كنتمُ ألعانق أمي وألقي برأيس تاركة نفيس للشعور باألمان، 

وحن أقول يا رب مل أكن ألخجل كأين ال أستحق التلفظ هبا.

أضع القهوة عىل املوقد وأستمر يف حتريكها، أحاول تذكر مكان 
هاتفي، ذلك اليشء الذي بالكاد فارق يدي، راقبتمُ العامل منه، حسدتمُ 
اآلخرين ومتنيت أن أِحل ملهم، انتظرت رسائل مل تأيت، وحن كنت 
بحاجة شديدة للتحدث ألحدهم يغرق هاتفي يف الصمت، فيمُذّكرين 
كم أنا وحيدة، محلت فنجايل وعدتمُ لغرفة نومي القديمة، بحثت يف 
األشياء املتناثرة عىل األرض، وجدت اهلاتف صامًتا، فتحتمُ احلقيبة 
الصغرية ـ اليشء الوحيد الذي عدت به من ذلك اليوم ـ أخذت الشاحن 
العمل،  من  كثرية  اتصاالت  بورود  أعرف  كنت  باجلهاز،  وأوصلته 
قررت جتاهلها والتحدث مع أمي التي ما زالت تظن أين يف املشفى، 
وري، نظرت لصورة معلقة عىل  ثم تأملت الغرفة املمتلئة بلمُعبي وصمُ
احلائط كنت أبتسم فيها، ابتسامة ضاقت هلا عيناي، ابتسامة تقول: أنا 
بخري وسأظل هكذا، كل ذلك الوقت َمر ومل يتحقق من أحالمي إال 
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القليل، وهذا القليل حتول لكوابيس ختنقني، فتحتمُ الدوالب ومل أجد 
غطى  أي مالبس فلم آِت هنا منذ سنوات، الدوالب وكل ما حويل ممُ
بالرتاب، لكن زيارات أمي املتقطعة أبقت عىل الغاز والكهرباء، حتى 
ملسات يدها ماولة إزاحة الرتاب املرتاكم ما زالت هنا، اجتهت لغرفة 
صة، فتحت دوالبه وأخذت بعض من مالبسه، عدت  تجاهلة غمُ أيب ممُ
هبا لغرفتي وألقيتها يف الدوالب، وهكذا أصبح لدّي ما أرتديه، بعد 
أن أهاتف أمي سأجلس إىل قهويت ثم أدع نفيس تسقط، ألنه ال طاقة 

لدي وال سبب يدفعني للمقاومة.

ليلة اليوم الثاين

وقفت يف الرشفة أراقب العامل، أريح رأيس عىل السور احلديدي، 
تشتد آالم معديت بعد هذا العدد الكبري من فناجن القهوة، تسري بعض 
الفتيات عىل الرصيف املقابل، يأيت صوت ضحكاهتن إيّل، فأرغب أن 
حرك  زدمًحا وغارًقا يف حاله كأنه يسري بممُ أصبح مثلهن، يبدو العامل ممُ
رك يتغذى علينا نحن البرش، حيتاجنا فقط ليعمل، ثم  يف مكان ما، ممُ
زدمًحا هكذا  مع الوقت بعد أن نمُستنزف نفقد أمهيتنا، ملاذا يبدو العامل ممُ

كلام شعرت بالوحدة؟

يومض ضوء يف عيني، أجفل ثم أرفع رأيس باحثة عن مصدره فال 
أرى شيًئا، أظن أين بدأت أتوهم، أسمع صوت رصصور الليل يأيت 
من مكان ما، يمُذكرين باأليام القديمة، يبدأ إحساس باألمان االنتشار 
سه خيتفي، حيل مله الوحش الذي أعرفه  يف داخيل، حن أحاول حَتسُّ
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ربين أين لست جيدة كفاية ألنتمي هلذا العامل املمُزدحم، ال أحد  جيدا، خيمُ
بني، ال أحد ينتظرين، وأين َمنسية. هناك حيمُ

صباح اليوم الثالث

رائحة أنفايس كرهية، أشم رائحة شعري الزّيتي، بينام تنبض بثرة يف 
جبيني، جسدي ثقيل، وكل عظامي تؤملني، أخاف أن أحترك فأكرسها، 
كام أين ال أثق أن قدمّي قادرتان عىل محيل، يبدو كل يشء باهًتا ومشوًشا 
وبعيًدا، كأين لو مددت يدي ألملس أي يشء سيختفي، أو كأين أطّل عىل 
تعبة للدرجة  العامل من خلف جدار، ال أفكار يف رأيس اآلن، ربام ألين ممُ
التي جتعل رأيس ال يقوى عىل محلها، مازلتمُ أحدق يف سقف الغرفة، 
تصل بعض األصوات من الشارع فأسمع طنينًا يف أذين، أتكور وأحدق 
يف الدوالب، ثم احليطان، فبن تلك احليطان أحالم كثرية وتوقعات، 
أردت أن أكون كل يشء أو شيًئا مهم لشخص ما، أردت أن أستيقظ 
لعميل دون أن أدفع جسدي من عىل الرسير، وأال متر األيام يف انتظار 
تأتيني وقت  أال  توقفت عنها،  التي  أردت مارسة هوايتي  اإلجازة، 
والبكاء حتى  الذهاب ألقرب مرحاض  أو  اهلروب  رغبة يف  العمل 
يسيل الكحل ويزداد السواد أسفل عيني، متنيتمُ لو أثق بنفيس أو أن 
أتوقف عن َجلدها ألهنا ختذلني، ألهنا ليست مجيلة كفاية أو ذكية كفاية 
أو حتى قوية، أردت أال أكرب وأن أبقى حتى النهاية أستند عىل أيب، 
أردت كل تلك األشياء وانتهيتمُ عالقة هنا، غري قادرة عىل السري يف 
طريق بدأته، عاجزة عن التقاط أنفايس، أخاف أن أهنض من الرسير، 
تمُصيبني نوبة فزع، فأجلس وأمد رأيس بحًثا عن اهلواء، أدفع اهلواء 



24

داخل صدري بكل عنف، كأين أحرشه يف رئتّي وأمعائي، أشهق أكثر 
فيحتقن وجهي، أنظر لكل ما حويل كأهنا آخر مرة، أتأمل اللمُعب الساكنة 
يف ركن الغرفة، أنظر أللواهنا الباهتة، متتص اختناقي، بعد قليل يعود 

تنفيس هادًئا بطيًئا، فأمتدد عىل الرسير ثانية بحًثا عن النوم.

قرابة العصاري، كان صوت العصافري يف املسقط قوًيا، وجدتني 
أتسمعه يف احللم، وأستيقظ ألجده حقيقًيا، أخرجتمُ قدمي من حتت 
األغطية وضعتهام عىل األرض الباردة وقفت عليها مستندة إىل الرسير، 
ثم بعد قليل حتركت، غسلت وجهي ودون النظر يف املرآة رفعت شعري 
ألعىل، أعرف أنني أبدو قبيحة، فمن دون الكحل سيزداد صغر عيني 
املتورمتن من كثرة البكاء، وأن شعري قد غابت عنه الصبغة فظهر لونه 
الفيض، مخنتمُ كم أبدو خميفة بشعري األبيض هذا، ارتديت معطف أيب 
البني الكبري، وخبأت يدي يف أكاممه، أغلقت سحابه وأخفيت جزًءا من 
ذقني خلف ياقته، فتحت الباب وصعدت السلم درجة درجة للسطح.

مع كل درجة يومض الضوء يف عيني فأغلقهام، وحن وصلتمُ كنت 
منهكة، ال أعرف هل ألين صعدت دوًرا واحًدا؟ غادرت الرسير؟ ألين 

أمحل رأيس الثقيل؟ أم ألين ببساطة أتنفس.

يف اجلزء اخللفي من السطح وضعت أمي أريكة وبضعة كرايس، 
والكثري من أواين الزرع، تعلو األريكة حتى باب السطح تكعيبة عنب، 
قد جفت اآلن، الشمس بلوهنا القرمزي ختتفي تدرجيًيا خلف السور، 
النبات امليت، وأواين الزرع الباهتة ويوم آخر ينتهي دون أن يقودين 
ملكان، أصابني بالفزع، شعرت بدوار وركضت يف اجتاه األريكة، رقدت 
عليها خمبئة جسدي يف معطف أيب مغلقة عيني، متمنية أن خيتفي هذا 
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العامل كام أعرفه، وكام أنا به مترّشبة الوحدة حتى عظامي.

كانت بداية البهاق ببقعة بيضاء توسطت عنقي، كنتمُ أتفقد وجهي 
يف املرآة، ورأيتها تستقر أسفل الرقبة، حينها مل أفهم طبيعتها، ناديت 
عىل أمي وأيب اللذين وقفا حائرين يتطلعان إليها دون تقديم تفسري 
واحد، أدركت يف داخيل أن شيًئا ما تغري، تغيرًيا سأملسه كلام أطال غريب 
الّتطلع إىل يدي، أو بعض البقع التي تناثرت يف وجهي، ببساطة مل أعد 
أنا، أصبحت أحتسس نقيص كلام مرت أمامي فتاة مجيلة، كلام أمُعجب 
رجل بامرأة ونيس أين بجواره، النقص يزداد، ومع االنتظار الطويل، 

يشوبه املرار، مرار يمُسبغ داخيل، وال أستطيع اخلالص منه.

ساعات طويلة قضيتها يف حجرات انتظار األطباء، ال جديد، الطريق 
طويل والتحسن بطيء، حاولت اعتياده، لكن كلام مر الوقت فهمت 
في يدها بقفاز لتتحاشى فضول الغرباء،  أين لست سوى فتاة بلونن، ختمُ
كام أتلقى جلسات ضوئية مرتن يف األسبوع، أخلع مالبيس وأقف 
أمام جهاز ترتاص فيه اللمبات، لتزداد األماكن الداكنة اسمراًرا، بينام 

حتتفظ البقع البيضاء بلوهنا الباهت.

 



26

مل أنم، بل عيناي املفتوحتان تشاهدان العامل بصمت، وأذناي تستمعان 
ذايت  عن  البحث  أحاول  متكورة  وأنا  اخلافتة،  األصوات  تلك  لكل 
التي كلام خطوت  املمُرة احلانقة واهلشة يف آٍن، تلك  ومالمستها، ذايت 
ت عنها، وكلام ملستها تناثر الغبار  يف اجتاهها تبدلت مالمها حتى هتمُ
املرتاكم عليها يف اجلو، كأهنا ظلت منسية لوقت طويل، نسامت باردة 
رك أوراق العنب الصفراء فيصدر عنها صوت، صوت تسمعه بعد  حتمُ
طول غياب، يف يوم آخر، أنا أخرى، كنت ألالمس كل يشء وأحتفظ 
به داخيل، لكن اليوم تبدو تلك األشياء كآخر ذكرى من حلم راودك 

قبل االستيقاظ.

غفوت قلياًل لتوقظني رائحة قهوة قوية، يقف أمامي رجل حاماًل 
القهوة، يطالعني بصمٍت كمن يراقب مشهًدا دون التدخل فيه، شعره 
وحاجباه كثيفان بذقن خفيفة حَيمُّكها بينام يتطلع ناحيتي، يلتف حول 
عنقه رشيط أسود ينتهي بكامريا، يتناقض سامره مع قميصه األبيض 
دون  يراقبني  زال  ما  عيني،  إلغامض  بياضه  يدفعني  الذي  املتعرج، 
أنه شعر  أعتقد  نفسه،  هيئتي يف  أثارته  الذي  ما  أعرف  حديث، وال 
باخلوف أو االرتباك لرؤية فتاة يف مثل عمري شعرها أبيض، أو ربام قبح 
منظري أثار التقزز يف نفسه، أردته أن خيتفي، أن يغادر وأال يسأل أسئلة 
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سخيفة أو حيدق لبقع البهاق يف جسدي أو شعري األبيض، لكنه دون 
كلمة واحدة اجته للسور بجوار األريكة، وضع القهوة عليه، وأستند 

إليه يراقب األفق يف تلك اللحظات األخرية من النهار.

 كيف تتحدث عن كل يشء دون كلمة واحدة؟! كيف تمُعانق شخًصا 
رتشًفا منها  دون ملسه؟! كيف تمُرّبت عىل كتفه بينام تقف مسًكا بالقهوة ممُ
عىل مهل؟! ظِل ذلك الرجل الغريب عىل األرض كان أقرب يل من 

تعطشة للمزيد. ثر عرفتهم يف حيايت أو مروا يب وتركوين ممُ كمُ

ما زال واقًفا هناك غارًقا بالصمت، تعرفت عىل وجوده من ضوء 
سيجارته ورائحة قهوته، انتهزت فرصة حلول الظالم وهنضت ألغادر، 
مل أرد أن يرى مالبيس الرثة أو مظهري السيئ، وحن اقرتبت من باب 
السطح استدرتمُ أللقي نظرة عليه، أناروجهه ضوء سيارة مارقة يف 
الشارع، فبدا يل مألوًفا أعتقد أين التقيته من قبل، ربام هو جاري الذي 
مل ألتفت له يوما، لثانية تسمرت أمام إدراكي أن شعوري به أقدم من 
الذي  الطفولة،  ناحية صديق  ملا حتّسه  أقرب  بل هو  بجار،  شعوري 

تتعرف إليه يف عامك األول ويرافقك طوال سنوات الدراسة.

أثارين الفضول ملعرفة ذلك الرجل، كنت أعرف أين أستغله ألشغل 
نفيس عن التفكري يف ذايت، ولذلك مل أقاوم التفكري فيه، بل جعلته ينساب 
لعقيل، تذكرتمُ بعض األشياء عنه، وتذكرتمُ أين كثرًيا ما اصطدمت 
به عىل السلم، يف أيام الشتاء التي قضيتها هنا، كان يركض عىل السلم 
هبوًطا وصعوًدا فلم أنتبه ملالمه جيدا، ال أستطيع حتديد انطباعي عن 
سلوكه باألمس، هل كان فًظا ألنه مل حياورين وجتنبني؟ أم كرياًم عندما 
وجد حالتي رثة ال تسمح بذلك؟ الشعور الوحيد املؤكد هو رغبتي 
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يف التعرف إليه أكثر، يف فهم عامله والتقرب منه، رغم صوت يف داخيل 
أعرفه جيًدا حذرين من هذا وطلب مني االبتعاد عنه، وكالعادة جتاهلتمُ 
ما  أو ألنه مل يكن لدي  إهلاء نفيس،  الصوت، ربام رغبة مني يف  هذا 
أخرسه، أو ألن هذا الغريب كان لديه يشء ما أحتاجه بشدة ألنجو، 

نهه، لكني أريده. يشء خفي ال أعرف كمُ

يف ذات املوعد تقدمت من باب السطح، وقفت يف مواجهة األريكة، 
كان جالًسا أمامي، يضع الكامريا عىل الطاولة بجوار موقد صغري يعد 
عليه القهوة، التي وصلت إيّل رائحتها، ارتبكت وجتمدت مكاين، فربغم 
صعودي بحًثا عنه، مل أتوقع رؤيته جالًسا بكل هذه الثقة، كأنه ينتمي 
إن  بل  الزرع،  كأواين  متاًما  منه،  جزء  كأنه  بل  مني،  أكثر  املكان  هلذا 

شعوري باأللفة جتاهه متاما كشعوري باأللفة جتاه املكان.

قال دون رفع  القهوة،  ابتسامة جانبية، مستمًرا يف حتريك  ابتسم 
نظره: اقرتيب، أعد القهوة لكلينا.

حتركت بآلية مدفوعة من يشء ما عاجزة عن فهمه، جلست عىل 
علقة نظري بالقهوة التي تغيل، ارتعد جسدي  الكريس بجوار األريكة ممُ
حن تذكرت سطح كوب القهوة ذلك اليوم واجتاحتني رغبة يف اهلرب، 
أتى صوته األجش آخذا إياي بعيًدا عن أفكاري: القهوة حتب االنتظار، 
أن تدعي الوقت يفعل كل يشء، هكذا تمُعد القهوة الرتكي، سأعّرفك 

عىل أنواع كثرية يف األيام املقبلة.

رحًيا  ناولني فنجان القهوة وصّب لنفسه واحًدا آخر، أخذ يرشبه ممُ
َظهره عىل األريكة، مل يتحدث بعدها، بل يرتشف القهوة فقط، حن 
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أظلمت الدنيا، سحبت َنفيس وغادرت، كانت القهوة أكثر من جيدة، 
أردت أن أحتفظ بمذاقها يف فمي، فلم أتناول شيًئا بعدها، مل يقل الكثري، 
مل يعّرفني بنفسه أو حياول التعرف إيّل، فوجدتني أرغب يف العودة، يف 
رشب القهوة والتحدث إليه، قضيت الليل أفكر يف األشياءالصغرية 
التي تبقت من ذلك اللقاء اخلاطف، أفكر يف الضوء اخلافت الذي يسبق 
العتمة، يف رائحة قهوته املمتزجة بعطر الياسمن الشامي الذابل، يف 
ملعان معدن الكامريا اخلاصة به، ثنية قميصه املمُتعرج، لون عينيه حن 
ختتفي الشمس، دفء الشعلة الصغرية عىل الطاولة اخلشبية، كل ذلك 
جعلني أشعر أن هذا الرجل لن يؤذيني أبدا، فكأن صدري اتسع ليشمل 
أنفايس حرة  قلياًل عن رأيس، فدخلت  ارتفعت  السامء  أو أن  العامل، 
جعلته  املدرسة،  يف  صداقات  كّون  كطفل  كنتمُ  جديد،  هبواء  مملة 
يرغب يف الذهاب إليها كل يوم. وملاذا كان لديه فنجانان من القهوة 

إن مل يكن يتوقع ِرفقتي؟!
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هل ولدتمُ حزينة؟ أم أنه شعور مسّبق داخيل أين لن أكون بخري؟

ال أعرف إن كان خويف الشديد من الوحدة هو الذي دفعني إليها، 
أفعله  ما  أفضل  أن  وجدت  ببساطة؟  ناحيتها  رستمُ  قدري  ألهنا  أم 
هو جتنب هذا النوع من األسئلة، أو أن أطفئ الضوء يف عقيل قلياًل 

وأذهب للنوم.

بينام  األريكة  عىل  وتنام  السهر  يف  العائلة  تتأخر  حن  النوم  ذلك 
يستمرون يف التحدث، أردت أن يذهب عقيل للنوم مستمًعا للحديث، 
ألي ثرثرة، ثرثرة من شخص أعرف أنه قريب مني، شخص أثق به 
أستيقظ من  الرسير وحن  حن جيدين غفوت، حيملني ويضعني يف 
الغفوة سأجدين بخري، اعتاد أيب فعل ذلك، وبعد موته كنت أبحث 
عن أي شخص، أصابني فقده بحالة هلع مستمرة، ففي داخيل كنت 
أرتعد، ألن أي غريب قد يؤذيني، أي طريق قد أتوه به، وأي قرار هو 
خاطئ، كنت أختبط، وألين أعرف أن امليت اليعود أبًدا أردت استبداله 
بشخص آخر، كنت عىل استعداد للوقوع يف حب من يعاملني بلمُطف 
أو أحياًنا بقسوة ألهنا ستذكرين بقسوة أيب، كنت أميل لآلخر بمجرد 
ابتسامة واحدة، فتأذيتمُ كثريا وفقدت الثقة بنفيس، خفت لو اقرتبت 
من شخص جمدًدا أن أحبه ألين بحاجة ألي شخص، والواقع أين كنت 
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بحاجة لنفيس، لكني أطلت االستناد عىل ظهري، حتى رشختمُ عظامي 
وخفت عىل ذلك الظهر الذي ساندين طوياًل أن ينحني، أنا مشوشة 

وأعي هذا، وأخاف أن يستغل غريب كل هذا الضعف.

كنت كمن يستمع للحن حزين عرب املذياع، فيتذكر كل األشياء 
السيئة التي مر هبا ويغلبه شعور عميق باحلزن، ويف حالتي مل يكن اللحن 

ليصمت أبدا، بل يستمر يف حلقات لن تنتهي إال بمويت.

لعدة أيام استيقظت برأس خاو، ال أحتدث إال مع أمي عىل اهلاتف 
للذهاب  إال  البيت  أغادر  أكن  مل  اآلن  »آدم«، وحتى  ألطمئنها ومع 
الشمس كنت أجلس  تغيب  يوم وحتى  لعدة ساعات كل  للسطح، 
قبالته، شعري الفيض مرفوع ألعىل، أخبئ بقع يدي البيضاء بكمي، 
وأشاهده يعد القهوة أمامي، ال نتحدث عن يشء غري القهوة، حتى 
هذه األيام كنت أتناول أي قهوة، كل أنواعها حتى الرديء منها، أقتات 
فقط عىل الكافين، مل أعرف أي يشء عن صناعتها أو أنواعها أو حتى 
ادثني »آدم« عنها تلمع عيناه ومع ذلك  طرق إعدادها املختلفة، حن حيمُ
القهوة، مل يكن يف داخيل ما  بتعاٍل، بل نتحدث فقط عن  مل يعاملني 
أحتدث عنه، فلم أعرف كيف أعرب عن كل تلك األصوات الصارخة، 
كيف أصّور الظالم واألشباح والوحدة، لن أعرف تربير َتركي لعميل 
أو سبب حزين الدائم ونوبات اكتئايب، اليشء الوحيد الذي أثق به أين 

خائفة وال أعرف ملاذا.

كان كل ما يف »آدم« ناضج، ابتداًء من عظمتي وجنتيه حتى شعر 
طفويل  صوت  لضحكته  ضحكته،  عدا  ما  باألبيض،  املختلط  رأسه 
يثري يف داخلك الضحك، كان كثري االبتسام، يعود ذلك للطفه املبالغ 
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به، لكنه مع ذلك مل يضحك إال قليال، أشياء قليلة فقط تضحكه، لذا 
زن قاتم وخميف،  للمرة األوىل منذ التقيته أرى حزًنا نائاًم يف عينيه، حمُ

عطب روح.

بينام أجلس آلدم حيادثني، جيلس االكتئاب بيننا، يستمع إليه ويشاهده 
بَوله كطفل صغري، يبدو أن اكتئايب مثيل وحيد، بحاجة ملن يربت عليه، 
ملن يوجه إليه احلديث دون أن يتجاهله أو يلعنه، لكن متى أصبح اكتئايب 

يثري تعاطفي؟ متى تصاحلت معه؟ وكيف؟!

سألت »آدم« إن كانت املكتبة عىل ناصية الشارع ما زالت تزاول 
ستندة عىل السور بينام يدخن سيجارته  نشاطها، كنت أقف بجانبه ممُ
ّملة  يلتفت، وقال: لطاملا رأيتك ممُ ابتسم كعادته دون أن  عىل مهل، 

بالكتب، تريدين العودة للقراءة جمدًدا؟

نتزع منك كأن روحك تلتف حوهلا قلت:هناك أشياء ال تمُ

ـ عليك احلذر من هذه األشياء ألهنا تتملكك يف النهاية 

ـ وتنقذك أيضا، كالتصوير والقهوة بالنسبة لك، أليس كذلك؟

ـ ليس لديِك أدنى فكرة!

قال اجلملة األخرية بيشء من احلزن، ولكنه بعدها استدار ليغادر، 
قائاًل: التقي يب صباحا يف السادسة عىل الشاطئ.

وابتعد صوت خطواته حتى اختفى.
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حن انطلق املنبه يف اخلامسة، مل أكن نمت، أعرف أنه ليس موعدا 
حقيقيا، وألين مل أحظ بموعد يف حيايت من قبل فلم أكرتث للفارق، 
زلتي سأخرج ملواجهة  كنت قلقة بشكل أسايس ألنه بعد أسبوعن من عمُ
أين  هذا  يعني  أال  ولكن  املواجهة،  »آدم«هذه  وجود  سيسّهل  العامل، 

أصبحت أثق به كثريا؟

اآلخرين  جتاه  مشاعره  ويوثق  ليزن  جيلس  كمن  أبدو  أين  أعرف 
يف كل حلظة، هذا يبدو ماًل جًدا، وأعرف أن ما أفعله لن حيميني من 
األذى املمُقّدر يل، َوقفتمُ أمام املرآة أمرر أصابعي عىل البقع البيضاء، 
تناثرة حول فمي، وواحدة صغرية أسفل عيني تبدو كدمعة  بضع بقع ممُ

حى أبدا. ال متمُ

هرتًئا يعود  ليس أمامي خيارات كثرية يف املالبس، ارتديت جينز ممُ
أليب وتيرشت قدياًم، وكالعادة رفعت شعري بفوضوية ووضعت عىل 
جسدي معطف أيب، مل أخرج يوًما يف حيايت متخيلة أين قد ألتقي احلب 
عىل عتبة الباب، أوعند املنعطف القادم، أومهت نفيس باحلب كثرًيا لكن 
عرفت دوما أين ال أليق به، فمقارنة بالفتيات كنت ال أحد، فبينام تشتكي 
فتاة من بثرة وال تستطيع النوم بسببها، كان عيّل التعامل مع تغري لون 
جلدي والتهديد املستمر هبذا، فتحت الباب ووقفت أمامه خائفة أن 
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أمُري العامل وجهي، فمن سيحميني من نظراهتم، ومن سيشعرين ولو 
كذًبا أين مجيلة؟

أن  يتملكني دوار خفيف، أخاف  بالسور،  السلم مسكة  هبطت 
العظام،  أستند عىل قدمي ختوناين، أشعر كأن جسدي كله خاٍل من 
من  اقرتبت  اخلطو من جديد، وكلام  يتعلم  درجة كمن  درجة  أهبط 
ضوء النهار يف اخلارج، أو ترامت يل جلبة الشارع، أردت أن أركض 
عائدًة ألعىل، أن أختبئ يف الغرفة وأال أغادرها أبدا، لكني كنت واثقة 
أن العامل بطريقة أو بأخرى سيعثر عىل ويؤذيني، ملست باب العامرة 
اخلشبي الكبري، حاولت امتصاص الربودة منه، مر صبي يركب دراجة 
مرسًعا، تأملت سلتها األمامية وجرسها، وتذكرت حلمي القديم بامتالك 
واحدة، منحني هذا احللم الثقة ألتقدم قليال، حينها توقف أمامي رجل 
حيمل مرآة كبرية، رأيت وجهي وانعكايس، كم بدوت عجوزا باهتة 
نحتا قوة خارقة، فركضت عىل السلم ألعىل،  ووحيدة! وكأن قدمي ممُ
أمسكت يب يد وجذبتني للخلف وحن التفت رأيته هو، حيدق يب، 

يتسلل داخيل، ويكرّس املرآة التي رأيت فيها كم أنا قبيحة!

تلعثمت، مل أعرف كيف أعتذر إليه، لكنه بدا كمن يتفهم كل يشء، 
نكست رأيس هربا من عينيه، لكنه قال معتذرا: طرأ يشء ما، ما رأيك 

لو نذهب غدا؟ 

أومأت برأيس موافقة، ماولة االحتفاظ ألطول فرتة مكنة هبدوئي 
وتصنعي.
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مع دقة الساعة السادسة كنت أجلس يف الرشفة، أراقب البحر، مل 
أنم جيًدا، شعرت باحلرج من نفيس، بضعفي أمام االكتئاب، وأشفقت 
عىل ذايت، ففي كل يوم أجرجر جسًدا ميًتا تفوح رائحته التي ال يشمها 
أحد غريي، أردت أن أبقى جالسة هكذا لألبد، فقدت الرغبة يف أن 
أحتك بالعامل، أن أرى أحًدا أو أحتدث إليه، مل أمُرد العودة لعميل ومارسة 
الطب، ال أريد أن أستيقظ كل صباح متمنية أن ينتهي اليوم، أو يدفعني 
الضغط ألقسو عىل اآلخرين أو أيسء إليهم، أخاف أيضا أال أحاول 
يبدأ فيها يوم  التي  التعلم ألن روحي ثقيلة ومتعبة، يف هذه اللحظة 
والً عمالًقا، وكنت أتضاءل أمامه لكني مل أختِف بعد. جديد، بدا العامل غمُ

مضيت ناحية الباب حن سمعت طرقاته، ظننته البواب يريد أن 
يزعجني باستفسارات غبية، أردت أن أحذره من طرق الباب، وأين 
سأرسل يف طلبه حن أحتاجه، فتحت الباب تاركة شعري األبيض 
عىل طبيعته، مرتدية يت شريت أيب املهرتئة ياقته، ميلة رأيس املثقل عىل 
نبهتني ألفتح عيني ألجد  ناحية، جاء صوت يكتم ضحكة خفيفة، 

آدم واقفا أمامي:

ـ انتظرتك ومل تأيت، مخنت أنك نسيِت املوعد.



36

ـ لكن املوعد كان باألمس وليس اليوم.

ـ حن تتخلن عن املوعد يتأجل تلقائيا للغد.

ـ من قال هذا؟

ـ أنا.

ـ ثم؟

ـ سأنتظرك عىل الشاطئ، سأشرتي لِك القهوة.

وقفت أنظر لباب الرشفة املفتوح، شعرت أين أختىل عنها، أخوهنا 
لو وافقت عىل دعوته، رددت قاعديت أال أمتسك باآلخرين، أال أسمح 
هلم باقتحامي، ألهنم جيعلونك تعتادهم ثم يرحلون، أعرف البدايات 
بداية صداقة، سآخذ منها وأعطي فيها، وأنا  حن متر أمامي، وهذه 
ليس لدي ما أعطيه ألحد، وأخاف أن آخذ من أي شخص فأستنزفه، 
كمصاص دماء متعطش للحياة واحلب وكل األشياء التي حدثوه عنها 

ومل يرها من قبل.

ولكني أريد أن أكون بخري، أن أحتدث لرجل وأنظر يف عينيه، ال 
أريد أن يمنعني مريّض من احلياة، تعبت من محل االكتئاب يف عقيل، 
أهنكتني كل تلك األفكار يف رأيس، أريد العودة للبيت وأن أشعر بداخله 
باألمان، ال أن أبقى أبحث عنه حتى وأنا بن جدرانه، مل يكن ذلك البيت 
يف القاهرة أو اإلسكندرية، مل يكن يف املشفى، أو بن كتبي، البيت الذي 
أحترق للعودة إليه جاثم يف صدري، أشعر به وأعرف كيف ستبدو العودة 
إليه، ولكني أدرك جيدا أين ال أعرف طريق العودة، وأعرف أيضا أن 
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كل أبوابه موصدة، وأضواءه مطفأة، وأين هنا وحدي أجتمد برًدا، أريد 
الوقوع يف احلب دون حسابات مطولة عن الربح واخلسارة، أن أنظر 

للبقع البيضاء يف وجهي دون أن أخجل من نفيس، أريد التنفس...
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كل ما فعلته هو أن استبدلت بالتي شريت واحًدا آخر حالته ال 
ختتلف قليال، ما تبقى من شعار كان عليه يوما ما، هو بعض احلروف 
املتناثرة والباهتة، ال يمكنك أن تكّون منها كلمة، مللمت شعري وعقدته 
يف اخللف، ثم ارتديت جاكت أيب، كانت حالتي رثة، مل تكن تليق بأن 

أخطو حتى للخارج، ما بالك بتمشية مع رجل وسيم عىل البحر!

البيت قريب من البحر، فقط أعرب الشارع ثم أكون هناك، اجلو بارد 
والغيوم متأل السامء، يمكنك أن تشم رائحة املطر حتى قبل هطوله، 
رتديا بنطاله  حن اقرتبت من الشاطئ رأيت »آدم« يلعب مع كلبه، ممُ
القصري، ال أعرف أنواع الكالب جيدا، فأنا مل أمتلك واحًدا من قبل، 
ميز  أنه  رماديتن ضيقتن، شعرت  عينن  يملك  كان  الكلب  أن  إال 
نوعا ما، عندما رآين »آدم« ابتسم بدفء واقرتب مني يلحق به كلبه، 
أخذ يدي ومررها عىل زغب الكلب، شعرت بقشعريرة وتراجعت 
قليال، أخذ يدي ثانية قائال: جيب أن تصريا صديقن، فقد أتركه يف 

رعايتك حن أسافر.

ـ هل تسافر كثريا؟

ـ ال أسئلة عزيزيت، بل قهوة.

 حينها ترك طوق الكلب يف يدي وركض يف اجتاه الشارع، حاول 
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الكلب أن يلحق به فمنعته، ووقفت أحدق يف الطريق كالبلهاء، شاعرة 
بيتي من هنا، أخذت  نافذة  بإمكاين رؤية  أنه  باخلوف والغربة برغم 
الدموع تبلل وجنتي دون أن أفهم السبب، فأنا منذ صغري ال أحب 
أن يرحل شخص ما أمامي، لذا حن أكون مع أصدقائي أتعمد الرحيل 

مبكرة، لو رحل شخص ما وتركني خلفه أشعر باحلزن.

حن عاد بعد قليل أخربته أن شيئا ما علق بعيني، ناولني القهوة، 
وسار بجانبي هو والكلب دون أن يقول شيًئا، من وقت آلخر كانت 
أيدينا تتالمس، مل يكن يسحبها بعنف أو ينتفض، بل جيعلهام تبتعدان 
تدرجييا، مع كل حلظة كان الربد يف عظامي يزداد، بالتزامن مع رغبتي 
يف العودة لغرفتي واالختباء، بينام هو يسري بجواري ببنطاله القصري 
دون أن يشعر بالربد، أنقل طرف نظري إليه أحيانا، أتأكد أنه هنا، وال 
أفهم كيف ينتقل من ثرثرة متواصلة واقتحام حليايت، هلدوء وصمت ال 
أشعر معهام بالوحدة، مل تعد جيوب اجلاكت كافية لتدفئ يدي وبالرغم 
من رغبتي يف البقاء، استأذنت منه يف العودة، وقف يف مواجهتي وقال: 

سأنتظرك غدا هنا يف السادسة.

ـ لكن ملاذا؟

ـ ألننا أصدقاء، وألين أحب التمشية معك واحلديث.

ـ لكنك ال تقول شيئا.

ـ سأنتظرك غدا ألستمع إليِك.

الكلب موجها ظهره يل، شعرت  أمامي بصحبة  يتمشى  عاد  ثم 
بالضيق ثانية ورحلت عائدة للبيت.
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شيئا فشيًئا أخذت أعتاد ذلك الروتن الصباحي، اهلواء البارد عىل 
الشاطئ ممال برائحة البحر، اللعب مع »أسود« كلب »آدم«، الثرثرة 
مع آدم الذي قد يكتفي بإيامءة أو ابتسامة أو بثرثرة تمُشعرين أن الطريق 
بيننا طويل وأن ما أراه منه جمرد بوابة حديدية تقع يف بدايته، أضف 
يبقى يف  والذي  نوعها كل صباح  يتغري  الذي  القهوة  ذلك طعم  إىل 

فمي طيلة اليوم.

بطريقة ما متكنت من إبعاد األسئلة واألفكار السيئة عن رأيس، كأين 
اكتشفت املكان السحري حيث خيتبئ زر عقيل، مددت إليه يدي، أدرته 

فانطفأت األضواء أو هكذا ظننت.

يفني أوقات بعد منتصف الليل، العامل  كالكثريين يف هذا العامل ختمُ
هادئ، ال أصوات تأيت من بعيد تتكلف بتشتيتك، ال اتصاالت مزعجة، 
الصوت  ببساطة  تنعدم،  تكاد  الطريق  عىل  السيارات  أصوات  حتى 
التي  لذا خفت األيام  الذي تسمعه هو الصوت يف رأسك،  الوحيد 
اضطررت فيها ملشاهدة تلك األوقات ال متر، حن كنت أعمل، متكن 
العمل من إهلائي عنها، ثم خيضع عقيل لرغبة جسدي املمُنهك يف النوم 

وينتهي األمر.
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 أما اآلن، فأجدين يف مواجهة رأيس املضطرب، خيربين بكل األشياء 
السيئة التي حدثت معي، يعيدها َحدًثا حَدًثا، كل من جتاهلني أو آذاين 
أو رفضني، حتى األشياء الصغرية التي تمُودعها طفولة بعيدة تظن أهنا 
لن تعود منها، جتدها قطعت كل تلك املسافة لتواجهك من جديد، ثم 
بال رمحة يطلب مني عقيل التطلع يف املرآة، وتقرير إن كانت فتاة بقبحي 

أو بالتشوه الذي أعاين منه تستحق احلياة! 

يف تلك الليلة كنت برفقة »آدم« عىل السطح، أراد أن جيرب نوعا 
جديدا من القهوة، وأن أشاركه الرأي، ظننته يمزح، ألين حديثة العهد 
بأنواع القهوة، فألعوام طويلة اعتدت رشب ما يقدم يل منها، ما يكفي 
ستيقظة دون السؤال عن مصدرها، حن صعدت عىل السلم،  إلبقائي ممُ
وجدته ما زال رطًبا من تلك األمطار التي استمرت منذ الظهرية، تاركة 
اهلواء معبًقا هبا، أخذ قلبي خيفق بقوة مل أعتدها من قبل، كأنه ينوي الفرار 
من صدري، وجدت »آدم«قبالة الباب، جالسا يعد القهوة، وحيركها 
عىل مهل، كل يشء يف تلك األمسية كان رائًعا، ومع ذلك كلام حاولت 
ملس يشء أو اإلمساك به اكتشفت أنه ال خيصني، فالرجل اجلالس أمامي 
قد ينظر لفتاة مثيل بعن العطف أو الشفقة أو ربام الصداقة، لكنه لن 
حيب فتاة تبدو هكذا، والقهوة التي يعدها من أجىل اآلن سيمُعدها من 
أجل امرأة أخرى، وربام يفعل ذلك بشغف أكرب، حتى اإلسكندرية، 
بدأ  طويل،  لوقت  إليه  أتطلع  أبقى  لن  األفق  يف  املرتامي  البحر  ذاك 
لون وطعم كل يشء يتغري من حويل، فكرة ترسبت من باب موارب 
يف عقيل وجرجرت خلفها كل األفكار السيئة، جلست كعاديت عىل 
أتدفأ يف معطفي، ملحني بطرف عينه، وكأنه  الكنبة،  الكريس بجوار 

قرأ ما يعتمل ما بداخيل.
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ـ ال تبدين عىل عادتك الليلة.

ـ كأين سأصاب بالربد.

ورفعت يدي ألنفي أضغط عليها، ألومهه بصحة كالمي، َصّب 
القهوة يل وقال بنربة جعلتني أدرك فشل كذبتي:

ـ ستدفئك القهوة قليال.

وجدهتا مناسبة ألغري املوضوع، فسألته عن ارتدائه الدائم للمالبس 
اخلفيفة

ـ تعرفن أين كثري السفر، قد أخترب أكثر من طقس يف أسبوع واحد، 
يف البداية تنقلت من ارتداء املعاطف للمالبس الثقيلة، حتى تكيف 
جسدي دون أن أدري، أعتقد أن لدينا القدرة مجيعا عىل التكيف، حتى 

مع أكثر األشياء سوءا.

ـ حينها سنعتاد األشياء السيئة، وقد نفقد القدرة عىل تغيريها

ـ مؤقتا، حتى تتولد يف داخلنا القدرة عىل التغيري، حتى يصبح كل 
يشء بخري.

رددت بحدة: لن يكون أي يشء بخري، يف احلقيقة لن يتغري يشء، 
ستبقى حيايت املزرية تنقلني من يوم آلخر، سأعاود العمل يف املشفى 
أليام طويلة، سأكون سيئة املزاج، وأفقد أعصايب رسيًعا، أفتقد أيب، 
وأجتنب النظر يف املرآة، وسأستيقظ كل يوم خائفة من انتشار البهاق 

يف وجهي...
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وبعد أن انتبهت الرتفاع صويت قلت: آسفة، ال أعرف ماذا أصابني 
اليوم.

ـ تطفو األشياء عىل السطح ألهنا تود اخلروج.

نمق، لن حيل شيئا، وال  مل أرد أن أسمع شيئا، شعرت أن حديثه ممُ
أعرف إن كنت حقا آمل حاًل، أردت فقط أن يتوقف، فتناولت القهوة 
صامتة، غري راغبة يف احلديث، خائفة من ليلة ثقيلة وطويلة متتد أمامي، 

وقد ال تنتهي.

فتحت خزانة األدوية، حتتفظ أمي ببعض األدوية املنومة، فتحت 
علبتها، مل يكن هناك الكثري، شعرت بخيبة أمل، فربام لو كانت حتى 
نصف متلئة لتناولتها وانتهى كل يشء، اكتفيت بقرصن، ووضعت 
نفيس يف الرسير، تاركة هواء البحر يدخل من الشباك،ال أعرف كم كانت 
الساعة حن فتحت عيني ثانية، لكن اخلارج ما زال يغط يف الظالم، مل 
أستطع إال حتريك عيني، كأين فقدت السيطرة عىل جسدي، رأيت عند 
مؤخرة الرسير امرأة ترتدي األسود، مل أستطع إال تبن عينيها املحدقتن 
أنفاسها كرهية ومع كل نفس كان صدرها  ببطء، رائحة  تتنفس  يب، 
يأز، حاولت حتريك جسدي، فوجدتني عاجزة عن ذلك، حتى صويت 
انحرش يف حلقي ومل خيرج، تراكمت الدموع أسفل رأيس عىل الوسادة، 
وتسارعت أنفايس، بعد قليل بدأت أمتكن من حتريك جسدي، وحن 
رفعت رأيس مل أجدها، مل يبق منها إال رائحتها التي خلفتها يف املكان، 
أخذت أحاول التقاط أنفايس بينام أبكي يف الوقت ذاته، قدماي ترتعدان 
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وحن ملستا األرض رسى الربد أسفل ظهري، وقفت يف الرشفة ماولة 
التنفس وفتح فمي، كان اهلواء قويا فأخذت أرجتف، وأخذ شعري 
يتطاير، شعرت بالغضب منه ومن ذايت، فجذبت بعضا منه بيدي، مل 
أشعر بأمل، وخزة بسيطة، لكني أردت التخلص منه، مِلَ أحتفظ بشعري 
طويال وناعاًم بينام أفتقد اجلامل؟ كأن شعري ال خيصني، بل رسقته عىل 
غفلة من فتاة مجيلة، وتذكرت تلك املقالة التي قرأهتا عن صناعة زوائد 
الشعر، وكيف أهنا تصنع يف بعض األماكن من املوتى، هرعت للداخل 
فرغة  أرتطم باألثاث، وحن وصلت للمقص، أجهزت عىل شعري، ممُ
كل الغضب بداخيل، خائرة القوى ارمتيت عىل األرض، وسط شعري 
املتناثر، أصيل لل�ه أن يتوقف نبيض، أن أختنق، أو تتوقف األرض عن 
الدوران، ألين أشعر بحركتها عىل صدري، وأهنا بجباهلا، بكل تلك 

املياه، والبرش املزدمحة هبم، ثقيلة، وخالية وأنا... أنا وحيدة للغاية.

أيقظتني طرقات »آدم« عىل الباب، مل أستيقظ عىل املوعد ومل تكن 
الصدمة  آثار  الباب ورآين، بدت  بذلك، حن فتحت  حالتي تسمح 
عىل وجهه، مخنت أن منظري مريع، ولكن شعوري بذايت هو األكثر 
إخافة، أخذين من يدي، فتح باب شقته، أحرض كرسيا أجلسني بجوار 
الباب، ثم وضع عىل جسدي بطانية، اجته للداخل بينام أسندت رأيس 
عىل احلائط، أستمد منها الربودة، عاد حيمل عصري الليمون، ووقف 
ينظر إيّل، يداي ترتعدان وكلام رفعت الكوب لفمي تساقطت منه بضع 
قطرات عىل البطانية وعىل مالبيس، فأنظر ناحيته معتذرة، ولكنه أشار 
بيده مدركا سخافة اعتذاري، حن انتهيت عاد حيمل مناديل ورقية، 

وقبعة، وضع القبعة عىل رأيس، وقال للمرة األوىل هذا الصباح:
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أمر  الصباحية، وهذا  تفوتن موعدنا، مفسدة قهويت  البداية  يف  ـ 
ملكان  الصطحبتك  مني  طلبت  لو  هكذا،  شعرك  تقصن  ثم  سيئ، 
يستطيعون العناية فيه بالشعر، كام أعتقد أننا جيب أن نذهب للتسوق 

ورشاء مالبس جديدة لِك.

قلت بصوت خافت به بحة: لكن مالبيس جيدة، وال أحب التسوق.

ـ مالبسك ليست جيدة، إهنا تزيد شعورك بالسوء، وأنِت أول فتاة 
ألتقيها تكره التسوق.

ـ ربام ألين لست فتاة وال أبدو مثلهن، أكره رؤية انعكايس يف املرآة 
حن أبدل املالبس، أشعر كأين مسخ يرتدي مالبس جيدة.

 كان حديثي متقطعا، وأضغط عىل كل حرف كأين أتعلم احلديث، 
اقرتب مني، مال بجسده قائال: حان الوقت لنراجع طبيًبا، لقد فقدِت 

السيطرة.

أخذت أبكي كشخص كان يشعر أن به خطًبا ما، ثم شخص الطبيب 
إصابته بالرسطان، أو كطفل يتوسل بعينيه ألمه أال حتقنه بالدواء، كنت 
أتوسل بعيني ناظرة إليه أال يضع يده عىل مريض، كأنه لو أشار إليه 
سيتحول ألمر واقع، وسأكون مريضة، ولست جمرد شخص مصاب 

بانحراف املزاج.
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كرهت مظهري يف مرآة مصفف الشعر الذي اصطحبني إليه »آدم«، 
رم الذي اقرتفته حن  هنيته، ومرة للجمُ تربًما، مرة لدمُ كان يعبث يف شعري ممُ
قا، لكني كنت يف غنى عن سامع كلمة  قصصته بتلك الطريقة، كان ممُ
نقد واحدة، خاصة من شخص ال أعرفه، جتاهلت النظر إليه يف املرآة، 
كام جتاهلت النظر لنفيس، رغم صعوبة ذلك فاملكان كان كثري األضواء، 
كل األسطح به عبارة عن مرآة عاكسة كبرية، كل سطح يعكس شعري 
ومظهري السيئ، خفت أن يدفعني كرهي لنفيس، للركض خارجًة 
اولة جتاهل كل تلك األضواء واالنعكاسات  فأتسبب آلدم باإلحراج، ممُ
أخذت أغفو، تمُوقظني حركة يدي املصفف احلادة أحيانا، كأنه ضجر 
مني، مل أحظ بنوم جيد يف البيت، أقل األصوات تفزعني، لذا كنت 

أغفو يف أي مكان صاخب أو مزدحم، أو قريب من »آدم«.

بعد ساعتن حظيت بشعر قصري، بالكاد يالمس عنقي، يتلون بالبني 
الفاتح، الذي امتزج بلون عيني، مل أكره مظهري اجلديد، بل شعرت معه 
باخلفة، وكلام حتسسته، اضطرب قلبي، اجتهت للمقهى القريب حيث 
ينتظرين »آدم«، ابتسم لرؤيتي، ومتنيت حينها رغم خويف من الصور 
أن يفعل ما اعتاده حن يعجبه يشء ما ويلتقط يل صورة، ولكنه عاد 
جللسته، بينام ظلت الكامريا يف مكاهنا دون أن يمّسها، فشعرت بخيبة 

دركة حجم الفجوة بيننا. أمل، وعاودين اإلحساس بضآلتي ممُ
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تلقيتمُ اتصاال من أختي، فبعد زواجها انتقلت للعيش يف اخلارج، 
والنشغايل طيلة الوقت ذهبت أمي لتعيش معها، مل أحزن لذلك، ألن 
ال  وحدها،  طويلة  أليام  أتركها  التي  أمي  عىل  القلق  سيجنبني  هذا 
أنكر أن الوحدة تزداد سوًءا حن أعود للمنزل وأجده فارًغا، وأحيانا 
تعبة، وكل عظامي متكرسة، كنت أبقى مستيقظة  بالرغم من عوديت ممُ

طيلة الليل.

مل أكن قريبة من أختي، بال شك أحبها، لكننا ببساطة مَل نتفق قط، 
لو نظرت إلينا لن جتد ما جيمعنا، ال هيئتنا اخلارجية وال طِباعنا، تتأقلم 
أختي بسهولة مع ما حوهلا، وتندمج مع اآلخرين ببساطة، بينام أنا تزداد 
أقرب  لغريه كانت  أو  السبب  ربام هلذا  ارتفاًعا،  املمُحيطة يب  اجلمُدران 
مني ألمي ولآلخرين، فحن كنت أقيض أياًما يف غرفتي ال أفعل أي 
يشء، كانت هي يف اخلارج مع أصدقائها، ومع هذا مل أشعر بالغرية 
ل منا كانت تعيش بالطريقة املناسبة، كانت تظن أين أفتعل  ناحيتها، كمُ
الدراما أحيانا، حن أنغلق يف نوبة اكتئاب، حن أفقد شهيتي للطعام، 
ويتعن عىل والديت جذيب أو حتى ادعاء املرض إن مل أتناول الطعام، 
فكان عيّل حتى وأنا أختنق يف بئر عميقة، أن أمُمّثل أين بخري وأستمتع 
بشبايب، هاتفتني اليوم، كان الوقت باكرا جدا، ظننت أن أمي لست 
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بخري، فرددت عليها بينام عقيل يكاد يشت من القلق، يف البداية حتدثنا 
عن األمور العادية، وكيف أستمتع باإلجازة ) مل أخربمها عن حقيقة 
ما حدث، كل ما قلته إين أخذت إجازة لبعض الوقت( ثم قالت: آسفة 

إليقاظك، أردت أن أحادثك بينام ماما نائمة.

ـ ال مشكلة، تعرفن أين ال أنام جيدا.

ـ نعم أحيانا تغطن أليام طويلة، حتى نظنك مِت.

ـ هههه، وأحيانا متر أيام ال أنام إال ساعتن، كيف اجلميع؟ أفتقدكم.

ـ نحن أيضا، كلنا بخري.

ثم سمعتها تبكي بصوت منخفض.

ـ ماذا هناك، ملاذا تبكن؟

ـ أنا آسفة، مل أتفهم جيدا.

ـ ماذا تعنن؟

ـ تذكرين تلك الفرتة، حن فقدِت كل ذلك الوزن ومل تستطيعي 
حتى اخلروج من الرسير، حن ذهب بك أيب للمشفى، ماوال إجياد 
السبب، وبعد كل تلك الفحوصات، أخربوه أنِك مصابة باكتئاب حاد، 

لكنك رفضِت دخول املشفى، وتوجب عىل أمي إطعامك بنفسها؟

ـ كيف أنسى هذا، طاملا تسببت للجميع يف املتاعب!

ـ ممم، كنِت تتناولن ذلك الدواء، الذي جيعلك تنامن كثريا، وحن 
تستيقظن مل أكن أشعر أنِك معنا، كأن انفعاالتك كلها عىل احلد األدنى، 
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أو كيف أقول هذا، كأنك بطارية فارغة، عدِت لتناول الطعام معنا، 
وللحديث إلينا، لكنك مل تعودي أنت، توقفِت عن هواياتك كلها، حتى 

أفالمك التي أحببتها، مل تلتفتي إليها حتى حن تعرض عىل التلفاز.

استيقظتمُ ذات مرة بينام تغطن يف نوم طويل، كانت أمي جالسة يف 
املطبخ، ترشب القهوة واألضواء مطفأة، سمعت وقتها صوت رصصور 
وحن  زراعية،  أراض  أي  بالبيت  لذلك، ال حتيط  واندهشت  الليل 
سألت أمي عن هذا، أخربتني أن الل�ه يعتني بك، ألنك حتبن صوت 
لام رأته،  رصصور الليل، سألتها عن سبب استيقاظها، قّصت عيل حمُ
قالت إهنا حلمت بِك عندما كنِت صغرية، تسريين يف الشارع مسكة 
بيدها، وكعادتك حن مررمتا بالقرب من مل لفساتن األفراح وقفِت 
حتدقن فيها، مل يكن يف نافذة العرض غري فستان واحد، أخذِت حتدقن 
فيه طويال، وحن نظرت إليك أمي مل تعد تراك طفلة صغرية، رأتك 
شابة، ولكن يف عينيك حزن شديد، قالت إهنا مل تكن تقلق عليك من 
قبل، كان كل قلقها عيّل، ألين منفتحة وعالقايت كثرية، مل تفهم وقتها، 

أنك ربام مل تكوين بخري، أخربهتا...

ثم سمعت صوت تنهدها وبدت كام لو كانت حتاول أال تبكي:

ـ أخربهتا أهنا ماولة بائسة منك للفت النظر، أو ربام فتى ما كرس 
قلبك ومل تستطيعي التعامل مع األمر، مل أتفهم حينها، هال سامتني؟

ـ أنا... حسنا لقد فاجأتني، لكني مل أغضب منِك يوما، ربام مل أعرف 
كيف أعرب لكني أحبك، أعرف أنِك تظنن غري ذلك، وربام أنت مقة، 
أنا مل أبِك حن ودعتك يف املطار، ويف يوم زفافك كنت أقف بعيدا، 
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لكني حاولت كثريا أن أترصف بصورة طبيعية حن يتعلق األمر بك، 
لكنك مل متنحيني فرصة، ما مناسبة كل هذا، هل حلمِت يب؟

يتلعثم،  بدأ  حن  »أمحد«  ابني  مشكلة  تذكرين  أبدا،  ال  هههه،  ـ 
وطلبِت مني عرضه عىل طبيب؟

ـ آه، نعم.

حسنا، لقد عرضته عىل طبيب أمراض نفسية، ألن طبيبه رأى  ـ 
أن املشكلة ليست عضوية، ظننته يمزح، فكيف لطفل مل يتعد الثالث 
سنوات أن يصاب بمشكلة نفسية، أنا حتى ال أمد يدي عليه بالرضب، 

ال أحد يؤذيه.

ـ أعرف، أنت أم رائعة.

ثم أخذت تبكي بصوت عال، حاولت هتدئتها حتى توقفت.

ـ أخربين أنه مصاب باكتئاب، أعني كيف؟ إنه جمرد طفل، ثم نظر 
يل الطبيب كأين غبية ال أفهم، وطوال الطريق للبيت كنتمُ أحتضنه، 
ووجدتني أفعل معه كام فعلت أمي يف تلك األيام، حتى بدأ يتحسن، 
حن رأيت ابتسامته باألمس، كاد قلبي يتوقف، كنت نسيت كم يملك 
ابتسامة مجيلة، وجدت أهنا تشبه ابتسامتك، حتى نفس األشياء تضحكام، 
أكثر، ربام أمتكن ذات يوم من  باعتذار، وربام  شعرت أين مدينة لك 
تعويضك ألين مل أتفهم، مل تكوين تعانن من مزاج سيئ، لكنك فقدِت 

الرغبة يف كل يشء، أليس كذلك؟

اجلميع  تمُيقظي  أن  قبل  للنوم،  ذهبِت  هال  اآلن  قليال،  اقرتبِت  ـ 
وترتكيني أعود إليه
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ـ حسنا، سأتصل ثانية ألطمئنك علينا، لكن عديني أنه لو حدث 
لِك مكروه ستخربينني.

ـ لك هذا.

صباحا،  والنصف  الرابعة  الساعة  كانت  االتصال،  انتهى  حن 
شعرت أن املكاملة مل تكن حقيقية، فتفقدت هاتفي ثانية، حاولت النوم 
مل أستطع، فارتديت مالبيس وذهبت ألجلس عىل الشاطئ، ألول مرة 
أشعر أن لون السامء الغائمة خميف، وأن أمواج البحر التي تتكرس عىل 
الشاطئ، يف احلقيقة تتكرس داخيل، ثم بدأتمُ أبكي، مل أختيل أنه بعد كل 
تلك السنوات من جلد الذات، يأيت من حياول نزع السوط من يدك، 
فتكتشف أن السوط صار جزًءا منك، أظفارك التي أطلتها لتدافع هبا 
عن نفسك، انغرزت يف جلدك، كمن اعتاد التعرف عىل نفسه يف مرآة 
منكرسة، وحن استبدلت هبا واحدة سليمة، مل يعد يعرف وجه من 

هذا الذي يطالعه يف املرآة؟!

أريد أن أكون بخري، أخاف املوت جائعة، صدري متلئ بام مل أقله، 
أخاف أن ألعن كل تلك املسافات التي حافظت عليها بيني وبن اآلخر، 
خوفا منه أو خوفا من نفيس، ال أريد التلفت خلفي بحثا عن نفيس 
التي تركتها يف مكان ضللتمُ طريق العودة إليه، أريد املوت من فرط 
الشغف، من كثرة الرتحال، ال بحثا عن حب أو عن صاحب أو عن 
رفقة، وال أريد االدعاء أين بخري مكتفية بذايت، أريد مالمسة اآلخر، 
الثرثرة دون توقف، دون أن أخفي شيئا، ال أن يؤملني الصباح، وال 

أشعر أين لست جيدة كفاية.
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ال أظن أنه استعمل جرس الباب مرة واحدة يف حياته، وهذه املرة 
دون  ليس  هنا،  يزورين  أحد  ال  عليه،  طرقاته  من  ينخلع  الباب  كاد 
اتصال، لذا فكرت أن يشء قد حدث ألسود، ألين مل أسمع نباحه اليوم، 
فتحت له الباب، كان الغضب يمأل وجهه، وشعره ينتصب عىل رأسه.

ـ هل لديك البن الذي أعطيته لِك؟

ـ كان هذا من أسبوعن!

ـ ثم...؟

ـ لقد نفد.

ـ متزحن، أليس كذلك؟ هال بحثِت يف الداخل، ربام لديك بعض منه

ـ صدقني لقد نفد، أرشب معك القهوة طيلة الوقت، لذا ال أشرتي 
البن

نظر إيّل، فشعرت أنه سيقتلع وجهي.

ـ ال أعتقد أنك بخري، هل مات شخص ما؟

ـ مل أكن أعرف أن اليوم هو عيد مولد ميخائيل، مل أعرف أن األقباط 
حيتفلون هبذا العيد.
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ـ ال أعرف عم تتحدث.

ـ ذهبت ألشرتي البن فوجدت املحل مغلًقا، حن اتصلت به أخربين 
أن اليوم عيد، ولن يفتح املحل اليوم

أعتقد أين ضحكت كام مل أفعل من قبل، الطريقة التي كان يرضب 
هبا األرض بقدميه، ومتريره يديه يف شعره، حتى أصبح فوضويا، ربام 

ضحكت لنصف ساعة كاملة، بينام كان حيدق يّف بغضب.

ـ هناك مالت كثرية لبيع البن.

البن،  متى ستفهمن، أخربتك أن املذاق سيختلف، هناك نوع  ـ 
ودرجة حتميص معينة، ونسبة الزيوت، لقد رشبِت معي أكثر من عرشة 
كيلوجرامات بن من أنواع خمتلفة، ومازلِت عاجزة عن الفهم، أشعر 

كأن كل جهدي يف تعليمك ضاع سدى

ـ آسفة، ماذا ستفعل؟

ناًّا جيدا. ـ سأذهب للقاهرة، هناك رجل أعرفه يصنع بمُ

ثم قال وهو يركض ناحية السلم:

ـ ال تعتقدي أين سأسامك، سأجري لك اختبارا حن أعود، ويف 
حال رسوبك ال مزيد من القهوة.

ـ آسفة أستاذ، سأنتبه أكثر يف املرة املقبلة.
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املعتاد  مكاهنا  يف  الشمس  زالت  ما  السطح،  عىل  أنتظره  جلست 
من السامء، أصبح اجلو دافًئا قليال، وازداد اليوم طوال منذرا برحيل 
الشتاء، كل عام حن يتغري اجلو هكذا، وعىل عكس الكثريين يصيبني 
اخلوف، فرغاًم عني أحن للشتاء، أحن لنار املوقد التي كنا نلتف حوهلا، 
ستمعة لصوت  لألمسيات القديمة حيث اعتدت اجللوس يف غرفتي ممُ
تساقط املطر، ورغم أن أيب تويف يف يوم شتوي بارد، إال أن هذا مل حيملني 

عىل كره الشتاء.

أعتقد أنه رأى غيمة الكآبة حتلق فوق رأيس، حيث وقف يتأملني 
مسكا بأدوات القهوة وبحقيبة صغرية يف يده، ابتسم االبتسامة التي 
يمنحها يل كلام التقينا، وضع أدواته عىل الطاولة ومال ناحيتي، تراجعت 
كرد فعل، فابتسم أكثر ثم قال: أعرف أن الشتاء قارب عىل االنتهاء، 
فكرت أن أشرتيه من قبل، ربام منذ اليوم الذي التقيتك فيه، لكن كام 

تعرفن، التوقيت هو كل يشء.

ـ عّم تتحدث؟!

ـ عن هذا...

ثم فتح احلقيبة، وتناول معطفا بنيا مصنوعا من اجللد، فرده أمامي 
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كأنه يستعرضه:

ـ يف احلقيقة لقد سئمت هذا املعطف الذي ترتدينه طول الوقت، 
أعني الذي ختتبئن فيه، فاشرتيت لِك هذا.

وضعت يدي عىل معطفي أحتسسه:

ـ كان هذا املعطف أليب، حن مات تركنا معظم أشيائه هنا، مل نستطع 
التخلص منها، ومل نأخذها معنا، حن أتيت من القاهرة مل يكن لدي ما 
أرتديه، وحن بحثت يف مالبس أيب ووجدته، شممت رائحته، وشعرت 
أين سأكون قريبة منه هكذا، أعرف أن الرائحة ستزول حن أعتادها، 

أو حن تغطيها رائحتي، لكني مل أستطع التخيل عنه.

ـ هناك سبب آخر جعلني أشرتيه.

ـ ما هو؟

ـ موسم التخفيضات، لذا حن ننتهي من القهوة سنشرتي مالبس 
جديدة، هذا املعطف هدية، أما املالبس األخرى فستدفعن ثمنها.

ابتسمت وأخذت املعطف منه، ذلك املعطف الذي مل يرين أرتديه 
يوم رحييل، وحينها  فيها كانت  ارتديته  التي  الوحيدة  املرة  قط، ألن 

غادرت دون أن أقول وداًعا!
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خافتة  الشارع  إضاءة  كانت  لسيارة،  أستند  »آدم«  بجوار  وقفت 
قليال، مل يكن الشارع مزدمًحا، بل عدد قليل من السيارات، عىل واجهة 
العامرة َخلفنا، يلمع اسم الطبيب، ورغم أنه خيتفي بن الفتات أطباء 
ثر، شعرت باسمه يومض يف رأيس ويملؤه بالضجيج، أخفيت ذقني  كمُ
وشفتي السفىل أسفل ياقة املعطف جتنًبا للربد، أو حتسًبا كي ال يتعرف 
عيّل أي شخص، أجتنب النظر لعيني »آدم« الذي ظل ملدة عرش دقائق 
داخيل،  من  واخلوف  الرتدد  ونزع  تشجيعي  ماوال  يّف،  حيدق  كاملة 
وكطفلة صغرية أتوسل إليه أن نرحل، أن نغادر هذا املكان، يعيدين 
للبيت ويرتكني أنام، سأستيقظ غدا، أحتسس داخيل ألجد بعض الرشوخ 
الصغرية التي يمكنني التعايش معها، أكذب، كالنا يعرف ذلك، ربام 
يف  لن أنجو املرة املقبلة، ببساطة سأستسلم وينتهي كل يشء، هذا ما خيمُ
كلينا، أال أفتح له الباب ذات يوم بعد أن ختلفت عن موعدنا، فيظن 
أهنا مل تقاوم هذه املرة، ثم ينتقل تفكريه للوسيلة التي استخدمتها، ثم 
يبدأ يف لوم نفسه ألنه مل يساعدين، وتلوم أمي نفسها ألهنا صدقت أين 
يف إجازة وأين بخري، ثم يمر الوقت ويتكشف هلم أين مل أفعل هذا، بل 

يشء ما سيطر عىل جسدي وأخذ يتحكم فيه.

ـ أعرف أنك خائفة، مل أكن آليت بك هنا لو مل أثق به، أعرفه جيدا.
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كيف؟ ال تبدو يل من النوع الذي حيتاج لطبيب نفيس، تتعامل  ـ 
مع هذه احلياة كأنك طفل صبيحة رحلة مدرسية، لديك حبيبة رائعة، 
الشبح األسود يف  أصدقاء كثر، ومتميز يف عملك، أحيانا أشعر أين 

هذه القصة.

ـ ليست األمور أبدا كام تبدو عليه.

ـ ما املفرتض أن يعنيه هذا؟ أسمع هذه اجلملة كثريا، لكن األمور 
كام تبدو عليه، أبدو كفوىض عارمة، ويف داخيل فوىض، أقف أمام عيادة 

طبيب نفيس، األمور متاما كام تبدو عليه.

ـ حسنا، هل ينفي هذا أنك بحاجة هلذا الطبيب؟

مالمح  رأيت  ثم  الرتفاعه،  أنتبه  مل  الذي  صويت  خفضت  حينها 
االنزعاج عىل وجهه، مل أره هكذا من قبل، أعرف أين أغضبته، لكني 

مل أتوقع إغضابه هلذا احلد.

ـ أنت مق، ربام أخاف أن يميض وقت ألكتشف أنه لن يتغري يشء يف 
النهاية، وأين بعد عرش سنوات سأبقى عىل هذه احلالة، أتذكر أحالمي 
القديمة وأتساءل كيف وصلت هنا، لكني سأذهب، سأفعل هذا من 

أجلك.

ـ ال،افعليه من أجل نفسك.

ـ لو أخربين الطبيب أنه سيمرر تردًدا كهربائًيا يف عقيل، من جانب 
للجانب اآلخر، وأنه سيضمن يل أن ذلك سيخرس كل تلك الضوضاء، 
سأوافق، سأفعل ذلك، لكن سأطلب منه شيًئا واحًدا، من يصطحبني 

يف الطريق جلهاز الصعق... أنت!
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مل يكن موعدي مع الطبيب سيًئا، فعدا حتديقي يف الباب طيلة الوقت 
مفكرة باهلرب مل حيدث يشء، كان قريبا مني يف السن، ومع هذا كان 
يتحدث بنربة هادئة استفزتني أحيانا، بالطبع مل يكن هناك شيزلونج 
أمتدد عليه، وال إضاءة خافتة، ومل أحك له عن طفولتي، حتدثت عن 
رهي لشكيل، وهتريب من املرايا، عن كراهيتي  أشياء كثرية متفرقة، عن كمُ
للنهار ولضوء الشمس، وأن أسوأ يشء بالنسبة يل هو يوم طويل يف 
شهر أغسطس أقضيه يف القاهرة، أخربته أين ال أعرف ما الذي أفعله 
عموما وليست لدي أدنى فكرة كيف انتهيت هنا، أنا حتى ال أذكر ملَ 
أردت أن أصبح طبيبة، وبرغم أين ال أتوقف عن التفكري طيلة النهار، 
ال أصل ألي مكان، أمتنى لو هناك قابس يمكنني نزعه، حتى لو سيمُنهي 
حيايت، تراجع للخلف قليال مأخوذا كيف خلصت له كل يشء دفعة 
واحدة، أخربين أين مل أحك كل يشء كام اعتقدت، بل ما زلت أخفي 
الكثري، وصف يل أدوية كثرية تتالعب بكيمياء خمي، وربام تعيد ضبط 
اخللل، ابتسمت يف رسي متسائلة: هل هذا كل يشء، ثرثرة وبضعة 
أدوية وأعود كاجلديدة متاما، ال أعرف، لكني مل أتناول األدوية حقا، 
أبالغ حن أخربته  مل  »آدم«،  ثانيا، مل جيادلني  الطبيب  لزيارة  أعد  ومل 
أنا فقط ال  أنه لو قدر يل أن أذهب جلهاز الصعق سيصطحبني هو، 
أشعر أن تلك األشياء ستصلح العطب، ربام عيل أن أتقبل ذايت، ذايت 

املظلمة... حًقا ال أعرف!
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أصبح وجود »سارة« مسوًسا أكثر، كأهنا اكتسبت بمُعدا جديًدا، 
الطويلة، يف  اهلاتفية  االتصاالت  به وحتى ملسه، يف  الشعور  يمكنك 
ربام  فيها،  أراه  التي ال  املرات  منها، وىف  ضحكته حن تصله رسالة 
مل يعد يشعر بحاجتي إليه، أو مل من وجودي، مع هذا مل أعد أميل 
عليه كالسابق، ربام إدراكا لثقل ذايت، أو ألن حالتي أخذت تتحسن، 
أو ألين أدركت حقيقة مشاعري جتاهه، ما جعل بقائي بجواره صعبا، 
الواقع  الذي خفت من ملسه يف  الصداقة واحلب  بن  الومهي  فاخلط 
عربته يف رأيس وقلبي مرات كثرية، وكنت عىل وشك، يف أي حلظة، 
أن أقول شيًئا ما بدافع الغرية، أو برغبة أنانية يف امتالكه، مل يتحدث 
معي عنها كثريا، ربام ألنه بالكاد يتحدث عن نفسه، أدركت أن الوقت 
املتبقي لنا قليل، ولذا كان عيّل أن أهني األمور بطريقة صحيحة، لن 
أستطيع العودة للقاهرة، والعمل هبا، شعرت أهنا تزداد ثَِقال مع الوقت، 
لذا بدأت التفكري جدًيا يف السفر، تلك الفكرة التي ختليت عنها منذ 
فرتة، عدت إليها من جديد، ووجدتني أختفف من كل يشء، أختفف 
من مشاعري ناحيته، من تعلقي به، وأصبحت بدءا من اللحظة التي 
 اختذت فيها القرار، أنظر ألوقاتنا معا كأهنا مضت، ويف داخيل أخذت 

أودعه.
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قضيت أوقاًتا طويلة مع أيب أثناء عمله يف املقاوالت، يقيض عمله 
نهي تشطيباهتا، يف كل مرة عميل جديد ومكان  أن يتسلم الشقق ويمُ
امل  جديد، يصطحبني أللقي النظرة األوىل، وأقيض أوقاتا كثرية بن عمُ
الكهرباء والسباكة والنجارة، أصبح وجودي بينهم معتاًدا، فرتكوين 
ألعب بقطع األخشاب كام علموين استخدام األدوات، أحببت رائحة 
اخلشب، تطاير النشارة يف الضوء، عالمات القلم الرصاص عىل اخلشب، 
لون الغراء األبيض، ثم بدأت صنع أشياء صغرية، طاوالت، وكرايس، 
وغرفا كاملة، انبهر أيب هبوايتي اجلديدة التي أحببتها، واشرتى يل علبة 
أدوات صغرية، عىل رشط أال أؤذي نفيس، وأن أعمل هبا حتت إرشافه، 
أدخلت الصلصال يف األشياء التي أصنعها، وحن وصلت ملراهقتي، 
أصبحت أجيد صنع بيوتا كاملة من املنمنامت، حتى اليوم الذي ألقاين 
فيه االكتئاب يف الرسير، مل أستطع تناول اإلزميل أو أيا من أدوايت، 
 فقدت كل األشياء حالوهتا، وألقيت بعلبة األدوات يف خزانتي ونسيت 

أمرها.
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ـ لقد اختذت قرارا...

نظر إيّل »آدم« كأنام يراين أول مرة، ربام كانت املرة األوىل التي يسمعني 
فيها أقول هذه الكلمة، كنا نسري عىل الشاطئ، بعد فرتة انقطاع، ازدادت 

وطأة عمله يف األيام املاضية، فلم نعد نلتقي كثريا.

ـ حقا؟

ـ سأسافر.

ـ أين؟

ـ أملانيا، ليس اآلن، سأبدأ بدراسة اللغة أوال، وحن أتقنها سأتوجه 
للعمل هناك، ال يمكنني العودة للقاهرة، وال يمكنني التسكع هكذا 

طيلة الوقت، أنا ال أفعل شيئا غري التحدث إليك ورشب القهوة.

ـ وهل هذا سيئ؟

ـ تعرف جيدا ماذا أعني! لو مل أختذ خطوة اآلن يف أي طريق، سأظل 
عالقة هنا لألبد، رغم أين هنا بخري،ال يمكن االستمرار هكذا، لقد 
سجلت اسمي باألمس يف الكورس، سأبدأ األسبوع املقبل، لو سارت 

األمور بخري، ربام أرحل قريبا
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ـ حسنا، إن كانت هذه رغبتك، رغم أن طعم القهوة سيتغري، وسأفتقد 
مواعيدنا الصباحية هذه.

ـ تتحدث كأين حزمت حقائبي!

ـ أحتدث ألنك اختذت قرارا، القرار األول منذ التقيتك.

منحني ابتسامته املعتادة، ثم سار خيفض رأسه قليال، ال أعرف بَم 
شعرت حينها، ربام لو أخربين أهنا فكرة سيئة، أو أنه سيفتقد أكثر من 
جمرد مواعيدنا الصباحية، ربام لو طلب مني البقاء حتى لو كصديقة، ال 
أعرف ربام مل يكن رأيي ليتغري، ربام حدثت كل هذه األشياء بالطريقة 

التي تالئمنا، ومهام كانت الطرق التي اختذناها سننتهي هنا دوما.

اشرتيت مالبس صيفية، احتضنت معطف أيب ومالبسه القديمة، 
واحتفظت هبا يف اخلزانة، بدأت شوارع اإلسكندرية تزدحم، وأصبح 

اجلو دافًئا.
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كعادهتا األيام متر بإيقاعها الذي ال يتغري أبدا، لتجد نفسك حتادث 
املكان، مهام  أنه منذ عرش سنوات كنتم هنا يف هذا  صديقك وختربه 
فوقفت  أصابعي،  بن  تنفلت  أجدها  األيام  بتلك  التمسك  حاولت 
أراقبها بمنتهى السكينة، كام تراقب املشهد من نافذة قطار ال يتوقف 
أبدا، يف الصباح كنت أنغمس يف عمل املمُصغرات، حتديًدا يف صنع بيت 
أهديه ل�»آدم«، اهتممت بأدق التفاصيل، وضعت يف رشفته كرسين، 
كام صنعت أدوات قهوة، طليت البيت باأللوان التي طاملا ختيلتها، كام 
اكي احلقيقية، أردت هلذا البيت أن يشبه البيت  صنعت أمامه حديقة حتمُ
الذي طاملا حلمت بسكناه، أردت أن أهديه حلمي، كأين أهديه بزة 
زفاف لن أراه يرتدهيا أبدا، وعرصا أتوجه للكورس، ويصطحبني »آدم« 
لنتمشى بعدها، ازداد شعري طوال، بضعة سنتيمرات قليلة، كنت يف 
انتظار رد من املشفى، ألجهز أوراقي، ال أعرف إن كنت بخري اآلن، 
الثقل عىل صدري، لكني  فيه من ذاك  الذي أختلص  اليوم  أو سيأيت 
بأية خطب،  بينام أسري بجواره وحيادثني، ال أشعر  اللحظة،  يف هذه 
ختتفي،  لن  أهنا  أعرف  التأمت،  إليها  أحدق  التي  الرشوخ  تلك  كل 
 ستؤملني من وقت آلخر، لكني أعرف أنه عيّل تقبلها، وربام الوقوع 

يف حبها.
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يوم رحييل التقينا صباًحا، مل أذكر له رحييل، كالنا يعرف أنه اليوم، 
لذا جتنبنا احلديث عنه، كان سيغادر جللسة تصوير، لذا رشبنا القهوة، 
وظللنا صامتن طول الوقت، مل أعرف كيف أقول شكرا، أو سأفتقدك، مل 
نتحدث إال عن الطقس، وكيف يكره اإلسكندرية حن يغادرها الشتاء، 
وقفت قليال أتأمله يف صمت، وطلبت منه الرحيل قبيل، أردت النظر 
لظهره يغادر، واالحتفاظ بصورته حتى خيتفي عند املنعطف، أو ربام 
االحتفاظ بإحساس أننا ربام لن نلتقي ثانية، ذلك الوخز يف صدري 

ألين أدرك جيًدا أن هذا أقرب ما سأكون منه يوًما ما.

بعد عوديت للبيت، حزمت حقائبي، ورغم أن اجلو دافئي ارتديت 
املعطف الذي أهداه يل، محلت البيت املمُصّغر، وضعته أمام شقته، ثم 

رحلت ماولة أال أنظر للخلف كي أمتكن من العودة.
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ـ يف بعض الصباحات أستيقظ ألجدك يف رأيس، كأنك أقمت يف 
داخلها طوال الليل، أقلب هاتفي بحًثا عن رسالة منك، عن أي يشء 
خيصك، لكني أفشل يف تتبع وجودك، أفكر أن أمُهاتفك، أن أقول كيف 
صباحك؟ أو ال أقول أي يشء عىل اإلطالق، وأعرف أنك ستتفهم 
ذلك وتثرثر بالنيابة عن كلينا، لكني أعجز عن ذلك، فرغم قريب منك 

تبقى آالف األشياء تفصل بيننا...

أعود  حافلة،  من سهرة  أنتهي  أن  بعد  األمسيات؟!  وماذا عن  ـ 
للبيت فيزعجني صمته، أفكر لو كانت هنا، لتحدثت معها عىل السطح 
الليل  فيدفعني  أنا  أما  الصامتة،  الصباحات  تزعجِك  الصباح،   حتى 

للجنون.
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ـ منذ بضعة أيام جلست إىل صديقة يف املقهى، اجلو مثايل، تتخلل 
أشعة الشمس السحب املتناثرة، فتشعر هبا دافئة عىل جسمك، ليست 
كشمس القاهرة الوقحة التي تسطع فوق رأسك متاما، القهوة جيدة، 
حتى رائحتها تيش بجودة البن، من بعيد كان كل يشء بال أي شائبة.

ـ إذن فالقهوة كانت جيدة؟

ـ هل هذا ما جذب انتباهك؟

ـ نعم، هههههه، هل صديقتك مجيلة؟

ـ اللعنة عليك! بعد انتهائها من احلديث، جاء دوري، وجدتني ال 
أجد ما أقوله، ال أعرف، كأين استنزفت األحاسيس بداخيل، وقلت 
الكثري، فلم يبق هناك جديد، ربام استهلكني كل من مروا يب، غريوا 
موضع األشياء بداخيل، أو أخذوا أكثر من حقهم، وربام ما تركوه يف 
داخيل كان معطوبا، سيئا، فأفسد كل يشء، ما أعرفه جيدا أين ال أجد 
ما أمنحه ألي شخص، اكتشفت أين أخاف أن أقرتب كثريا، أحيانا 
أتعامل بميكانيكية شديدة، كمن ينظر من اخلارج، ربام هي طريقتي 

يف جتنب األذى، لكن... مِلَ أشعر بوجود يشء خاطئ.

ـ ألنه خاطئ، امنحي نفسك وقًتا، تستعيدي كل تلك القطع الناقصة 
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من داخلك، ومتألي الفراغات بقطع جديدة

ـ لكني ال أثق بنفيس، ماذا لو فعلت هذا ثم يأيت من يرسقني من 
جديد؟!

ـ تستبدلينها أيضا.

ـ إالَم؟ حتى أستنفد؟

ـ حتى املوت.

ـ أشعر أين مازلت طفلة صغرية، أحتاج ملن يأخذين من يدي، يرافقني 
يف الطريق، وأحيانا أحتاج لرفيق َلِعب، ألعب معه طيلة اليوم حتى 
يغلبني التعب، ثم أمُلقي بجسدي عىل الرسير فأغفو دون تفكري، وأحتاج 
للصمت، لشخص أصمت معه، وال أشعر بعبء هذا الصمت، كأن 

الصمت بيننا طبيعي كالكالم

ـ صمت ال يشبه الصفحات الفارغة من كتاب؟!

ـ وال يكون شبيًها بلقائك بشخص قريب منك بعد غياب، فال جتد 
ما تقوله، لو حدث هذا لنا، ماذا سنفعل؟

ـ سنبتعد.

ـ هكذا؟

ـ هبذه البساطة.
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ـ هل بدأ الشتاء؟

ـ أمل يبدأ يف اإلسكندرية؟

ال، أفتقده، كل األشياء تتغري هنا مع قدوم الشتاء، كان املكان  ـ 
يتحول لواحد آخر، يبدو الصيف كأنه مستمر من العام املايض.

ـ هذا شعور طبيعي، بعد انفصالك عن »سارة«

ـ أعرف!

ختربين  أن  نتحدث،  أن  جيب  األبد،  إىل  هذا  جتاهل  يمكنك  ال  ـ 
حقيقة ما حدث

ـ لكن مل حيدث أي يشء، أراد كل منا شيًئا خمتلًفا، حاولنا تأجيل 
هذا اخلالف كثريا، حاولنا حتى االلتفاف حوله، لكن كنا سنصل يف 

النهاية لنفس النتيجة

ـ أمل تستطع منحها ما أرادته؟

ـ حاولت.

ـ آسفة.

ـ فقط حاويل قضاء الشتاء املقبل هنا.
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ـ إهنا تثلج.

ـ متطر.

ـ أفكر يف...

ـ القهوة!
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أحيانا أقوم بنزهات يف عقيل، كأن أمتشى معك يف وسط البلد، لسَت 
مرسعا فينهكني اللحاق بك، وال بطيئا فأرشد عنك، تتالمس أكتافنا 
أحيانا، ويعرب بيننا املارة فنعود ونلتقي، أود قول كل يشء، واحلكي 

لساعة متأخرة، تدعوين للقهوة، فيستمر اليوم يف عقيل لألبد.
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عزيزي

جيب عيل حتذيرك، فهذه رسالة طويلة

مرت أسابيع منذ حديثنا األخري، أنت ال تعرف كيف يعيدين صوتك 
لأليام القديمة، لقد عاودين االكتئاب جمددا، يبدو أين لن أختلص منه 
عقيل،  منحته  لدي،  ما  كل  منحته  يشء،  كل  منحته  أين  ظننت  أبدا، 
وجسدي فرتك بعض التجاعيد عىل وجهي، منحته كل الوقت فسلب 
مني احلب والصداقة والعائلة، تركني هشة ووحيدة، ترك قلبي مرشوًخا، 
وجروحي ال تلتئم، ظننت أين كّفرت عن كل خطاياي وحن أمثل أمام 
الل�ه سيغفر يل، كيف حياسبني عىل احلياة التي أثقلتني حتى التعب؟ 

عن عمري الذي قضيته أبكي دون أن أفهم ملاذا؟

ولكني كالكثريين متلئة باخلطايا، وربام أكربها هي رغبتي يف حياة 
عادية، حن يمر بجواري ثنائي متشابك األيدي، أتطلع إليهام، أختيل 
نفيس مكان الفتاة، أرغب أن أالمس يده، أن يغازلني وربام يعانقني.

الداخل،  بالنقص، وأين ال أحد، فارغة من  الرغبة تشعرين  تلك 
ومعطوبة.

األيام املقبلة لن تكون سهلة، سأقاوم، سأجلس إىل الوحدة واالكتئاب 
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أتفاوض معهام، نتوصل حلل وسط، ال أعرف ما الذي أملكه ويغرهيام 
هلذا احلّد؟!

هل لديك فكرة؟! أرجوك أنر بصرييت.

ملحوظة:

لست بحاجة للمساعدة، تعلمت الوقوف وحدي، هذه جمرد فضفضة 
مسائية، ربام يف الصباح سأكون بخري، لكني أمتني رؤيتك.

دمت بخري، بل دمت سعيًدا.

ملاذا يتعاطف العامل مع مرىض الرسطان وال يتعاطف معنا؟!

يتعاملون مع هذا املرض كأنه األسوأ الذي قد حيدث لك، يعتربون 
من تغلبوا عليه أبطاال، لكن ماذا عنا؟!

نحن، ضحايا االكتئاب، هل يتخيلون شعورنا حن نستيقظ كل 
صباح، حن نجرجر أجسادنا للعمل، هل لدهيم فكرة عن شعوري 
حن أتطلع يف املرآة، عن ارتدائي للقفازات كي أخفي البقع البيضاء 
يف يدي؟ أشعر أحيانا أين لو غادرت الرسير سأهتشم لقطع صغرية، 

أو أنه عند الباب ينتظرين خرب سيئ، خرب ال أقوى عىل َتلقيه.

مع الرسطان أنت حتارب املوت، هترب منه، ختافه، لكن مع االكتئاب 
ختاف احلياة أكثر، ختاف أن هتزمك، ورغم رغبتك يف املوت، ال تريد 
للحياة أن تتسلل بن أطراف أصابعك، فنحن نحبها، لكن حبنا هلا 
نظري فقط، ألهنا مل تكن يوما جيدة معنا، فنحن نحب اللمة ولكننا 
نخشاها، نحب الصخب، الضجيج، الشارع، اهلواء، والبدايات، نحب 
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األحضان، اللحظات العفوية، الكالم املرجتل، تالمس األيدي، سهرات 
بقينا  الصيف، نحب احلب، لكننا نخاف أن يأيت العامل عىل القشة التي تمُ
عىل قيد احلياة، أن خيتل توازننا، أن نسقط وحن نفقد الرغبة يف احلياة، 

ونرحل، يصفوننا بالكفر ويلعنوننا.

ال أحد يلومك لو أصبت بالرسطان، كام أهنم ينضمون إليك يف 
حربك معه

لكننا نمُالم ألننا ضعاف، أو ألننا ال نملك إيامنا قويا، كام نخوض 
حربنا معه وحدنا، ألنه ال يستطيع أحد حتملنا، ونخاف أن نستند عىل 

كتف فيتخىل عنا.

أشعر  أو  أمي،  بالربد يف حضن  أشعر  »آدم »كيف  يا  يفهمون  ال 
بالوحدة حن أحتدث مع أقرب الناس يل حتى معك أنت.

يف معظم األيام أكون بخري، ويف األيام السيئة أريد أن أكون وحدي 
معك، هل تفهمني؟
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نقلها؟  مل  التي  الكلامت  فعلها؟  أردنا  التي  األشياء  تذهب  أين  ـ 
األشخاص الذين ابتعدنا عنهم يف اللحظة التي أردنا أن نخطو جتاههم؟ 
األماكن التي وعدنا أنفسنا بالعودة إليها لكننا َجبمُنّا أو نسينا؟ طيلة الوقت 
أفكر يف األشخاص الذين أردت التحدث إليهم لألبد وأن ألتقيهم 
حتى النهاية، يف الرحالت التي خططت هلا، مع علمي باستحالتها، 
ما أعرفه أن تلك األشياء ترتاكم خلفي ثم تطاردين فأبقى دائام أتلفت 

إليها أو أحاول اهلرب منها.

ـ أذكر أين فكرت يف هذا من قبل، كيف لتختلف حيايت لو رست 
يف طرق خمتلفة، لو اختذت خيارات أخرى؟

ـ ربام هناك مكان ما، بل أماكن كثرية، تنتج عن تلك االحتامالت 
هل  لكن  واجلسد،  الوجه  نفس  يشبهونني،  أشخاص  الالمتناهية، 

أرواحهم ثقيلة مثل روحي؟ هل سأكون سعيدة؟

أحيانا أشعر بالسعادة، كأين طفلة يف العارشة، متر يف رواق طويل 
ساعة الظهرية، الوقت بطيء لكني ال أشعر بامللل، أقف يف مواجهة 
النافذة، تداعب الشمس يدي بينام ال أشعر بأي خطب، الغد موجود 
كلغز سيكشف عن نفسه يف الوقت املناسب، حيمل بن طياته احلب، 
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الصداقة، الونس، رحالت لبالد بعيدة، تتحدث لغرباء لن تلتقيهم 
جمددا، تتذوق قهوة لن تشبه غريها يف أي مكان، تمُنهي كتابا قائال لن 
أقرا مثله أبدا، يرتعد قلبك، وتتسلل الشمس من بن أصابعك، ثم 

متيض يف الرواق منتشًيا لكل تلك االحتامالت.

ويف النهاية ما الذي أعرفه أنا عن السعادة؟
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يف صغرى امتألت كوابييس بوحوٍش ذات عن واحدة، أو قد ختفي 
نفسها بكفن أبيض بال أكامم، تظهر فجأة من العدم، وتتجول بصوت 
مسموع، أفتح عيني أجدين غارقة يف العرق، أحاول التقاط أنفايس، 
املجاورة،  الغرفة  آتًيا من  أيب  تنفس  للنوم مستمعة لصوت  أعود  ثم 

فيترسب األمان ألكثر األماكن إظالًما بداخيل.

بال  نوافذه  بالقطار، قطار قديم مهرتئ،  إال  أحلم  لكني اآلن ال 
زجاج، وأبوابه متهالكة، يبدأ القطار يف التحرك، عيّل اللحاق به، ال 
يمكنني انتظار قطار آخر، يشء ما يتعلق هبذا القطار وحده، لكن قدمّي 
ثقيلتان، ومهام ركضت يبتعد أكثر، خيفت صوت مركاته، ويتحول 
لرشيط يمتد ناحية األفق، تاركا إياي عىل الرصيف، ال أعرف إن كان 
القطار سيحملني إىل البيت، أم أن البيت خلفي يف هذه املدينة التي 
أهرب منها، ثم أفتح عيني، بال أنفاس متقطعة، ودون ذرة عرق واحدة، 
كم العادة، أو بحًثا  ال أسمع صوت أنفاس أيب، أتطلع يف هاتفي بِحمُ
املظلم  املكان  ينبعث يف  أو عن ضوء  األمان،  ربام عن  ما،   عن يشء 

بداخيل.
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أخربين أيب ذات مرة أين خمتلفة، كنت صغرية، أرى العامل متًدا أمامي، 
وبعد خطوة واحدة، حن أكرب قليال ستتحقق أحالمي، لكن عن أي 
اختالف كان يتحدث؟ ألين حن تطلعت لوجهي يف املرآة مل أَر غري 
مالمح عادية: عينن بنيتن ضيقتن، ووجه ال حيمل أي انفعاالت، ال 
أمتتع بمعدل ذكاء عال، وال برسعة بدهية، فتاة عادية، متر يف الطرقات 
فال يمنحها شخص ما نظرة ثانية، ولكنه مل يكن خمطئا متاما، فذلك 

اإلحساس بداخيل خمتلف.

املراهقة، وبينام أقف مع زمياليت يضحكن،  لفرتة   حن وصلت 
أشعر بيشء جاثم عىل صدري، عندما حكيت ألمي أخربتني أهنا »قبضة 
قلب« تسبق حدوث السوء، وضعت يدي عىل قلبي خائفة، وكلام مر 
يوم بسالم أتنهد كأين جتنبت خطًرا ال أعرفه، حتى مات أيب وازداد 
االنقباض يف داخيل، جيعلني أستيقظ راغبة يف االستلقاء بالرسير، أن 
أبقى خمتبئة يف غرفتي، دون شعور مستمر برتاب يمأل عيني، جاعاًل 

الصورة ضبابية، بال لون أو رائحة.

ذاك الشعور ليس جمرد »قبضة قلب« بل امرأة عجوز تولول، رجل 
أربعيني يتمدد بكرشه السمن يف رشاييني، أو وحش ال يستمع يل، 
يتضخم يف بعض األيام فيصبح أكرب مني، أكرب من اجلزء املتعلق باحلياة.
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هل رأيت َقرنية ميت من قبل؟

حن تنظر يف عينيه، وترامها جامدتن، ستحاول العثور عىل اللمعان 
الذي عرفته هبام، أن تعثر عىل الشخص خلفهام، لكنك ستصطدم بفراغ، 
ستشعر هبام باردتن وحادتن كالزجاج، لو أطلت التحديق قلياًل، ربام 
تعود  ال  وقد  صغرية،  لقطٍع  تتكرس  ثم  هتوي  جيعلك  يشء،   يبتلعك 

أبدأ.
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يف فيلٍم ال أذكره جيدا، جيلس الطلبة حول طاولة طعام طويلة، كٌل 
يقص حلمه، َمن يرغب أن يمتهن الطب أو اهلندسة، أو يتوىل أعامل 
 أبيه، إال واحد، أخذ يراقب فتاة من النافذة، ثم قال: ال أريد أن أكرب 

وحيدا.

كفتيل اش��تعل يف رأيس، كضوء التمع ث��م اختفى، أو كرجفة برد 
رست يف جسدي، علمتمُ أين سأموت وحيدة.
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ماذا لو كانت الِوحدة هي األساس؟!

ال أعني بالنسبة يل فقط، بل لآلخرين أيضا، فطيلة حياتنا نمُحاط 
بالبرش، نتقرب إليهم، نمُحادثهم، وربام يف مرحلة ما نتوقف عن احلديث، 
تب لنا، وكل  دركن أن ما نقوله ال نشعر به حًقا، كأننا نؤدي دوًرا كمُ ممُ
تلك األحاديث املطولة أكانت افرتاضية أم ال، ال جتعلنا نقرتب مسافة 
سنتيمرت واحد من اآلخر، كأنه يتقوقع يف رشنقة ما يف الداخل، ويفصلنا 

جدار زجاجي، ينقل صورة ضبابية وصوًتا ضعيًفا.

باغته الوحدة قبل النوم؟ هل   حن أتطلع لغريب ما، أتساءل: هل تمُ
يبحث عن شخص ما يثرثر معه؟ خيربه تفاصيل يومه، حيكي عاداته، 
بكم قطعة سكر يتناول الشاي، حيكي عن فيلمه املفضل، وعن سطر 
خطه يف رواية، ربام هو مثيل، جتذبه األحلان احلزينة، والقطارات املسافرة، 
وأغنيات الرحالة، ينقبض قلبه لكل تلك األشياء دون أن يفهم هلا سبًبا، 
درًكا أن بداخله عطًبا ما، أو ربام بكل بساطة يتجاهل كل هذا، ويعود  ممُ

لروتينه اليومي.
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كأن كل تلك السنوات ليست إال يوًما واحًدا طوياًل، فتحت فيه عيني 
عىل الغرفة ذاهتا، فعلت كل الروتن الصباحي، محلت حقيبة ظهري 
الثقيلة إىل املدرسة، جلست بجوار الشباك، أتابع تغري الفصول، أتابع 
األيام متر، مل أتعلق بأحد، ومل أكون صداقات حقيقية، كأن صفحات 
حيايت تنقلب ذاتًيا، ويف كل صفحة وجدت السطر ذاته ال يتغري، ومع 
صوت اجلرس مجعت كتبي املتناثرة، ألقيت نظرة أخرية من الشباك، 
ويف الطريق للبيت شعرت أين نسيت شيًئا ما ال أعرف ما هو، تفقدت 
عليه  عيني  وقعت  لو  لكن  شكله،  أعرف  ال  يشء  عن  بحثا  احلقيبة 
 سأتذكره، مل أعثر عليه، ومع تأخر الوقت مل أستطع العودة للمدرسة 

والبحث عنه.
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ال أنكر أين فكرت مراٍت كثرية يف التوقف عن مراسلته، أن أجتاهل 
الرسائل كأهنا مل تصلني، أترصف بفتور ناحيته، أو أخربه أن تلك العالقة 
جيدر هبا االنتهاء، لكن يف كل مرة يمُومض فيها هاتفي، وأرى اسمه، َتلوح 
ابتسامة بلهاء الإرادية عىل وجهي، وأشعر أين عدت لإلسكندرية َبغتة 
أتناول معه القهوة، رسائل قصرية، أوطويلة تشبه اخلطابات، يبدأها 
بعزيزيت وأحيانا ال يعنوهنا، يثرثر عن الطقس، عن صوره، عن حادث 
ما، وقد يدخل يف صمت يمتد ألسابيع، فأفتقده، وأتفقد هاتفي، ربام مل 

أنتبه لوصول رسالة، فأدرك أن رغبتي يف إهناء العالقة كاذبة.

 أفكر كيف هلذه القصة أن تنتهي، وأعرف أهنا ال حتمل يل بأي حال 
هناية سعيدة، فأتناسى ذلك اجلزء مؤقتا، وأعود ألقرأ سطور رسائله 
يفني كلمة وداعا التي قد تأيت يف نوبة يأس مني أوَغرية،  َأعلق فيها، ختمُ
تأيت دون أن أقول ما بداخيل، ما يقتلني كلام ابتلعته، ما جعلني أهرب 

بعيًدا عن هذا الرجل، لعيل أقرتب ولو قليال منه.

هناك يشء ما يتعلق باللون األسود، جيمع بيني وبن »آدم«، لدرجة 
أن »آدم« أطلق عىل الكلب اخلاص به هذا االسم، كام أن الكافيه الذي 
اصطحبني إليه أول مرة يمُدعى )أسود(، يشء مريح باللون األسود، 

متاما كالتعامل مع شخص سيئ حيذرك نفسه ويطلب إليك جتنبه.
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يف الصباح تلقى هاتفي رسالة من »أجمد«، يرضب يل موعًدا هنا، 
تعجبت كيف ألجمد معرفة ارتباطي هبذا املكان، ثم تذكرت أن »آدم« 
ساهم يف تزين كل حيطان الكافيه بصوره، حتى إن له بعض الصور 
الشخصية هنا، كان مسموًحا له بالدخول للمطبخ وإعداد قهوته اخلاصة، 

األمر الذي طاملا آثار إعجايب.

عندما مررت من الباب الزجاجي اجته نظري للطاولة اخلاصة بنا، 
كانت يف الركن، حتت رف من الكتب، بعيدة عن كل الصخب وقريبة 
من رائحة القهوة التي تمُعد يف املطبخ، لقد قرأت معظم الكتب عىل هذا 
الرف، لقد قرأت بعضها أكثر من مرة، فيمكنني أن أتلو غيًبا وصف 
سوماير يف )سبوتينك احلبيبة( أو أن أجد الشبه بن »آدم« ويويش يف 
)املطبخ(، كان هذا عاملي اخلاص الدافئ املمُعتم واحلامل يف آن، جلست 
عىل طاولة بعيدة عن طاولتي املعتادة، يف مواجهة الباب، ليتعرف عيل 
رددا  »أجمد« فور دخوله ألنه مل ير يل أية صور، يأيت صوت ستينج ممُ
بغاية السالسة كأن كل  لقيها  يمُ عقدة عن طواحن يف عقله،  ممُ كلامت 
سلم هبا، حن انفتح الباب اهتز اجلرس املمُعلق  تلك املعارك العقلية ممُ
خلفه، فرفعت نظري ألراه أمامي، فعىل العكس من »آدم«، كل يشء 
كنا لشخص أن يمتهن  يف »أجمد« كان ييش بعمله كمبدع، إن كان ممُ
اإلبداع، فشعره الطويل املمُرسل عىل كتفيه، واألساور الكثرية يف معصمه، 
تدفعك لتخمن عمله يف احلال، وكالعادة وجدتني أفتقد البساطة التي 
أحاطت بآدم، ابتسمت له وهززت رأيس تأكيدا عىل سؤال مل يطرحه، 
اقرتب من طاولتي، سلمت عليه وجلسنا، كان يرفع نظره ليتأملني، 
 يتساءل كيف لفتاة صغرية السن أن حتظى بكل هذا الشعر األبيض، 



84

م املالبس، تركت البقع البيضاء  كام أين مل أرتد قفازات أو أخفى يدي بكمُ
تلوين،  نفسها، كام تركت خصالت شعري دون  تعلن عن  يدي  يف 
وضعت بعض الكحل وانتهى األمر، ومع هذا كنت مرتاحة، كأين 
بعد سنوات طويلة من حريب مع جلدي استسلمت، دون أن أعرف 
من هزم اآلخر أو ببساطة مل أكرتث، دفعت بعض اخلصالت بعيدا عن 
امال: بل فيض،  وجهي قائلة: مل أصبغه، هكذا هو أبيض، رد »أجمد« جممُ

أخريا التقينا، تبدين خمتلفة عن كل ما توقعته.

قلت بمرح: هل خيبت ظنك؟

ـ العىل العكس، أعرف جيدا نوع األشخاص املحيطن بآدم، وأنِت 
واحدة من هؤالء.

ـ هل حتيط به فتيات كثريات يشبهنني؟

مل أقصد هذا، ما عنيته أننا منذ حتدثنا أول مرة، رأيت كم أنك  ـ 
خمتلفة، واآلن تبدين هكذا أيضا.

ـ هل من عادة »آدم« أن حييط نفسه باملختلفن؟

ـ يرتاح إليهم، يقول إهنم يرون بشكل أفضل ويفهمون ما ال يمُدركه 
الشخص العادي، أعرف أنك تبحثن عنه، ولكن كام أخربتك ليست 

لدي أي فكرة عن مكانه

ـ ظننت أن أقرب أصدقائه إليه يعرف، أو عىل األقل قد متلك فكرة 
تساعدين هبا

عثر عليه، لذا اختفى دون أثر. ـ ما أظنه أنه ال يريد أن يمُ
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ـ لكن ماذا حدث؟ حن حتدثت إليه آخر مرة، كان صوته يشوبه 
احلزن وثقيل لكنه مل خيربين بأي يشء.

ـ حدث هذا من أسبوعن، أليس كذلك؟

ـ نعم، هل حدث يشء ما؟

ـ لقد تويف صديق لنا، أو باألحرى قمُتل.

ـ كيف؟

ذب حتى املوت يف العقرب. ـ عمُ

ـ ماذا؟

ـ أمل تسمعي من قبل عن العقرب؟ السجن الصحراوي حيث ال 
يعود منه أي شخص، احلوائط اإلسمنتية، الربد القارس دون غطاء، 

مواعيد الزيارة يف السادسة صباحا؟

ـ سمعت لكني مل أختيل من قبل.

ـ ألنه ليست لدى أي شخص طبيعي القدرة عىل ختيل ما حيدث 
هناك، »عرفان« أمُلقي هناك وخرج فقط منذ أسبوعن جثة هامدة.

ـ كان صديقكام؟

ـ كان ثالثنا واألقرب آلدم، هل حدثِك »آدم« عن »مجيل«؟

ـ الرجل الذي علم »آدم« التصوير وأبوه الروحي.

ـ بالضبط، أعلن ذلك الرجل املجنون عن كورس لتعليم أساسيات 
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التصوير، من بن مخسن شخًصا متقدًما، وقع االختيار عىل عرشين، من 
بينهم نحن الثالثة، كنت زميل دراسة آلدم، ومل نكن نعرف »عرفان« 
حينها، وحن بدأ أول درس، وقف »مجيل« مستخدما كامريا قديمة، 
وقال إنه لن يستخدم أي كامريات حديثة، لذا الدرس الثاين حرضه 
 ثالثة فقط، يمكنك القول إنني أسوأهم، جمرد مصور حفالت، مل أؤمن 

قط هبا

ـ ما هي؟

توقفي  لذا  أحد،  عليه  يعثر  أن  يريد  »آدم«  أن  أعتقد  ال  مرص،  ـ 
قادرا عىل  نفسه  عنه، سيظهر حن جيد  والبحث  الوقت  تضييع  عن 

مواجهة العامل.

ـ ماذا لو حدث له يشء ما؟ ماذا لو مل يكن بخري؟

ـ هو بخري، هذه عادته أن خيتفي دون اكرتاث ألي شخص وأن 
يعاود الظهور جمددا دون إبداء أي تربيرات.

ـ أنا ال أعرفه جيدا مثلك، وأعتقد أين مل أعتد عىل طباعه بشكل 
بدا متامسكا،  به،  الذي عرفته  الوقت  كامل، لكني قلقة حقا، فطيلة 
متصاحلا مع كل ما حوله، كان يملك ذاك النوع من السالم النفيس، 
الذي تصل إليه بعد خوضك حروًبا طويلة، كنت أشعر به جمرد أن 
أكون بجواره، كأن األرض تمُبطئ من حركتها ويصمت الضجيج، ال 

ترفع حاجبك وتنظر إيّل هكذا كأين أبالغ!

ـ ليست مبالغة ولكنك خلطِت بن شيئن خمتلفن متاما، السالم 
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واالستسالم، ال يملك »آدم« أي سالم نفيس، هو فقط مستسلم لكل 
يشء، كفر بكل ما آمن به يوما، وأكثر ما كفر به هو نفسه.

ـ هههه، متزح، أليس كذلك؟ لقد كفرت بنفيس من قبل وأعرف 
كيف حيولك ذلك لشخص فارغ، ليس لديك ما متنحه لآلخر، لقد 
أعطاين الكثري، وأعاد يل إيامين بذايت، ال أعتقد أن بإمكانه فعل ذلك 

إن كان كافًرا بنفسه.

ـ لقد التقيِت »آدم« منذ فرتة قصرية نسبيا، ال تعرفن الكثري عن حياته 
ألنه ال يعرف احلكي، لكن مع الوقت ستكتشفن كل يشء ستتعرفن 
للوجه اآلخر، وجه رجل كفر بنفسه وباآلخرين وال يتحمل أي ضغط.

ـ هكذا تثري قلقي أكثر.

غتاظ منك، حن أخربين »آدم« عن صديقته التي يلتقيها  ـ أنا فقط ممُ
كل صباح عىل البحر، وحن حتادثنا عىل النت، توقعت معرفتك به، 
أال تكوين كاآلخرين ترينه فقط من اخلارج، تلك النربة التي فاجأتك 
يف صوته، كانت هناك دائام، أسفل املرح واألحاديث املنمقة، السؤال 

التي تدينن آلدم بطرحه ليس أين هو؟ بل من هو؟

مل يرشب قهوته، بل مللم أشياءه عن الطاولة بغضب، وخرج دون 
أن يقول شيئا، أعرف أين أغضبته وأن جزًءا كبرًيا من حديثه صحيح، 
فجلست أتأمل صور »آدم« املحيطة يب، كان يبتسم يف كل الصور تقريًبا، 
يط به الكثري من األشخاص، يقفز عىل الثلج أحيانا، أو يتناول الطعام،  حيمُ
أو يتصفح كتاب، كانت صوًرا شخصية أكثر منها دعائية، وىف إحدى 
الصور التي التمُقطت عىل غفلة كان جالًسا برشود، هنضت من مقعدي، 
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واقرتبت من الصورة مدقة هبا، ماولة النظر يف عينيه، أللتقي باحلزن 
الذي ملحت شبحه العام املايض.

بعد عوديت اجتهت للسطح، وقفت بن أصص الزرع، مستندة عىل 
لقية كل جسدي عليه بثقة أنه لن هيوي يب، متاما كام رأيت  السور، ممُ
»آدم« يفعل، راجعت يف ذهني ما أعرفه عنه، أعدت أحاديثنا الطويلة 
يف رأيس، ماولة استخالص بعض احلقائق، أعرف أن لونه املفضل هو 
األسود، وأنه يفضل القهوة القوية اإلسربسو خالية من أي إضافات، 
ال يكوي مالبسه أبدا، روايته املفضلة )الغابة النروجيية(، كامرياه من 
نوع Nikon D80 بعدسة أحادية وجودة صورة عرشة مالين بيكسل، 
كام أعرف الوضع الذي يتخذه جسده عند التصوير، أعرف أنه يستند 
بركبته عىل األرض ويميل قليال للخلف، وحن يفعل ذلك يكشف 
قميصه عن تفاصيل جسده، أعرف أن أصابعه طويلة قليال وهبا ارجتافة 
ال تكاد تمُلحظ، أعرف قائمة أغانيه املفضلة واحلكايات وراء كل أغنية، 
وأن بداخله خوًفا كبرًيا لكني ال أعرف ملاذا، ال أعرف تاريخ ميالده، 
دراسته، ملاذا تعلم التصوير، أين التقى بسارة، مل حيِك يل عن أحالمه 

من قبل، وأعتقد أين ربام مل أعرفه حًقا.
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وجدت عىل هاتفي رسالة اعتذار من »أجمد«، رسالة مقتضبة، توحي 
أن اعتذاره بدافع من اللياقة فقط، وحيدد يل موعًدا ساعة العصاري عىل 
الشاطئ، فكرت أنه اختالف آخر، فآدم يعشق املواعيد الصباحية، مل 
أفهم يوما ملاذا، مل أسأله وكعادته ال يقول غري ما يريده، ارتديت مالبيس 
وصففت شعري تاركة بعض اخلصالت البيضاء، ال أعرف ما الذي 

يوحي به مظهري وال أكرتث.

عىل السلم مررت بالبواب جالًسا عىل مقعده بجوار البوابة، أشاح 
بنظره حن رآين، اقرتبت منه، شكرته عىل سقاية النباتات طيلة هذه 
الفرتة، حينها تطلع ناحيتي فتشجعت لسؤاله عن »آدم«، مل أتوقع معرفته 
بالكثري، لكني أعرف أن »آدم« يعقد صداقات مع اجلميع، حتى آخر 
األشخاص املتوقعن، عادت نظرته زجاجية جمددا، وأخربين أن آخر 
مرة رآه فيها كانت منذ أسبوعن، كان يصطحب كلبه معه، ومل يره 
منذ ذاك اليوم، وكأن هوة عميقة انفتحت يف صدري، كأن غيابه حتى 
هذه اللحظة كان افرتاضًيا، ارختت قدماي قليال، ولكني أعدت نفيس 

للواقع بالنظر يف ساعتي.

كان املوعد عىل شاطئ بعيد وشبه خال، ويف هذا الربد بدا يل أن شيئا 
ما خاطًئا يف العنوان، بعد خطوات قليلة عىل الشاطئ رأيت عروسن، 
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لتقط هلام الصور، كنت أرى ظهر »أجمد« وشعره الطويل، يرتدي مالبس  تمُ
ثقيلة، وحن يلتقط الصورة يميل لألمام كاآلخرين، مل أستطع التوقف 
عن مقارنته بآدم، ترتدي العروس فستاًنا من الساتان برشيط أسود، 
حتمل باقة من التيوليب، بينام عىل جانبها بالونات سوداء، طار عقيل 
حن رأيت اللون األسود، وضحكت يف رسي ألين مهام ابتعدت عنه، 
أجده يبحث عني، مل تثِرين جلسة التصوير، مل أشعر بحقيقتها، ليس 
بالدرجة التي أثارتني هبا البالونات، بعد قليل ملحني »أجمد« ولوح يل 

نهي عمله. من مكانه، مل أقرتب بل تركته يمُ

وأخذ  زينة،  ممُ سيارة  يف  العروسان  رحل  ساعة  نصف  نحو  بعد 
أننا عىل  ينفي حقيقة  ما  البالونات واألزهار وكل  مساعدوه يف مجع 

شاطئ ال يقرتب منه أحد.

توجهت ألحد املساعدين وطلبت بالونا أسود، وجهت حديثي 
ألجمد: فكرة رائعة، استخدام اللون األسود

فقال »أجمد«: هلذا أحرضتك هنا، مخنت أنك ستحبن الفكرة... 
كنوع من االعتذار

لسَت بحاجة لالعتذار، ما قلته حقيقي، كنت أنانية وسخيفة،  ـ 
أبحث عن شخص أقرب للصورة يف خيايل، ومل أنتبه أهنا قد ال تكون 
حقيقته، ما أعرفه عنه، وما قاله عن نفسه، ِقطع أمُحجية صغرية للغاية، 

لن تقرتب من الصورة الكاملة.

قال بينام يسري بجواري: احلقيقة أين بدأت أشعر بالقلق، لقد طالت 
املدة هذه املرة، وليس له أثر، من عادته بعد غياب هكذا، أن أستيقظ عىل 
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صوره يف بريدي اإللكرتوين، أو ينتظرين عىل القهوة ليحكي مغامرته 
األخرية، لكن هذه املرة ال يشء، حتى »أسود« مل يسأل عنه.

ـ هل تعتني بأسود من أجله؟

باخلرب، كان يعمل عىل  أعني قبل معرفتنا  قبل مقتل »عرفان«،  ـ 
مرشوع ألطفال الشوارع، كان يقيض اليوم كله يف اخلارج فيرتك »أسود« 

ألعتني به.

ـ هل يمكن أن أراه؟

ـ بالتأكيد، اسمعي،ال تلومي نفسك، »آدم« ال يتحدث عن نفسه 
بجواره،  قضيناها  التي  املدة  لطول  يعود  عنه  نعرفه  ما  كل  كثريا، 
ومن أشياء يقوهلا أحيانا كرغبة يف ثرثرة تأتيه بال مقدمات، ال يقول 
اآلخرون دائام ما أنِت بحاجة لسامعه، وال يفعلون ما حتتاجينه، هم 
يترصفون وفقا لطبيعتهم، تلك الطبيعة التي قد تفرسينها بام يناسب 
أوهامك، لذا عليك معرفة طبيعته لتتجنبي أي مفاجآت، السؤال هنا: 
ذلك  إليه  بحاجة  كنِت  من  أم  نعرفه،  من  هو  التقيتيه  الذي  آدم   هل 

الوقت؟!
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أخذ الشتاء يرضب اإلسكندرية بعنف، األمطار بالكاد تتوقف، 
وأغرقت األمواج قلب الشوارع الرئيسية، بينام استمر انقطاع الكهرباء 
لفرتات طويلة، كنت أحب كل ما له عالقة بالشتاء، صوت تساقط 
املطر، رائحة األرض بعد انقطاعه، اإلضاءة اخلافتة يف الظالم، وشعور 
الذي  اليشء  أن  إال  العامل،  للتصالح مع  استعداد  بأنك عىل  يعرتيك 
كالَوخز،  تأيت  الوحدة،  كان  معه  للتصالح  تام  استعداد  عىل  أكن  مل 
ببعض  »أجمد«  يمدين  يشء،  كل  لتتمّلك  تتفاقم  ثم  صغرية،  ضئيلة، 
األخبار من وقت آلخر، لكن ال جديد، شعرت باإلسكندرية تغرق 
بالفعل، يبتلعها البحر، ولن أمتكن من العثور فيها عىل »آدم« أبدا، أفتقد 
احلديث إليه، وتذكرت أنه حيب االستامع لشوبان حن تنقطع الكهرباء، 
لفالس الوداع حتديدا، استعنت هباتفي ومل أكرتث لتوسالت بطاريته، 
بدأ الصوت ينسجم مع صوت ارتطام املطر بزجاج الرشفة، ومع طعم 
لقية  القهوة يف ذاكريت، انكمشت عىل الكريس بالقرب من الرشفة، ممُ
»آدم »من  تاركة خميلتي تستحرض  للخلف، ومستسلمة متاما،  رأيس 
لسه معي، يعد يل مزيج القهوة خاصته، شعرت لوهلة أن  مكانه، وجتمُ
الزمن توقف، ضاع يف رائحة القهوة واملطر، يف فالس شوبان، وقريبا 
من بحر اإلسكندرية، متنيت لو بإمكاين أن أضع كل شخص أحبه يف 
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ستمعة لصوت أحاديثهم، حتوي الغرفة  غرفة، ثم أجته للركن وأغفو، ممُ
زميل دراسة قدياًم أحببت النظر إليه، الرجل الذي كرس قلبي، واآلخر 
الذي ربت بيديه عىل كل اجلراح القديمة فالتأمت، سأشاهد عائلتي 
كلها بنصف عن بينام أغط يف النوم، سأنظر يف عيني فتى وسيم رأيته 
ثانية،  أراه  لن  ألين  بحرسة  إليه  متطلعة  والتفت  الطريق  يف  مصادفة 
كن من الغرفة،  ناكفات أصدقائي، ترتاكم ألعايب وكتبي يف رمُ أشاهد ممُ
ّمال برائحة الياسمن، سأجعل صوت  كن يأيت منه صوت فريوز ممُ رمُ
أمي آخر صوت أسمعه، ثم أجدين فجأة أبحث بعيني عن البحر، هل 

نسيت أن أضع البحر يف الغرفة؟!

ربام هنا يف هذه اللحظة تأيت أنت، حامال القهوة بينام يمتد خلفك 
البحر األزرق...

تلقيت اتصاال جديدا من »أجمد«، أخربين أنه حتدث إىل »سارة«، 
وأهنا ال متتلك أي فكرة عن املكان الذي ذهب إليه »آدم«، وأهنا مثله 
ّن  تمُرجح اختفاءه قرسًيا، فربام بعد سامعه بوفاة صديقه من التعذيب، جمُ
فأقدم عىل عمل ما، أعطته أسامء بعض الصحفين والقالئل العاملن يف 
منظامت حقوقية، فسارة كالكثريين، تم إغالق مقار منظامهتم وغادروا 
إىل بالدهم، حن يئسوا من الوضع، حن أصبح التعذيب وكتم احلريات 
تمل، كام أخربين بمروره مبكرا، سيصطحبني لرؤية »مجيل«، املمُعلم  ال حيمُ
الذي حدثني عنه، واألب الروحي آلدم كام أسامه، ثم أغلق اهلاتف 
متمنيا ليلة سعيدة، لكنها كانت بالنسبة يل أقل من سعيدة، ليلة يمُطغى 
عليها احلنن، وللغياب حضور قوي، عدت ملكاين تاركة اخلدر يرسي 
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يف جسدي مع صوت املوسيقى، وأرسلني صوت املطر يف نوم حلمت 
به بأحب َرجلن لقلبي، أيب وآدم.
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َحلمت باملطر ينهمر بغزارة، بالسامء ترعد، ورأيت ضوء الربق، 
كنت مبتلة، أرتعد عىل السطح، مازلت أرتدي مالبيس الصيفية، يلتصق 
شعري بوجهي، ال أستطيع حتديد الوقت بدقة، لكن ما أعرفه أين كنت 

وحيدة وخائفة.

داعبت أنفي رائحة قهوة مألوفة، تلفت حويل باحثة عن صاحبها، 
حن أدرت وجهي كان والدي يقف بجواري، مل أحلم به منذ فرتة 
طويلة، ولوال تأميل لصورته من وقت آلخر لنسيت كيف يبدو، كان 
ن السامء،  واقفا هبدوء كعادته، دون أن يزعجه املطر املتساقط، أو تلوُّ
رتديا املالبس ذاهتا التي أرتدهيا، والتي تناسبه بطبيعة احلال أكثر مني،  ممُ
تلمع عيناه بابتسامة أعرفها جيدا، شعرت بالغضب يزداد يف صدري، 
لطاملا ملمُته عىل رحيله، كأنه له يد يف موته، ربام ألنني ظللت لفرتة طويلة 

ال أتقبل الفكرة

ثم اكتشفت أين ال أذكر صوته، يمكنني استعادة مالمه من الصور، 
لكن كيف أستعيد صوته؟ كيف أستعيد خط يده؟ رائحة عرقه؟ والتفاصيل 
التي تبهت تدرجييا حتى ختتفي، ثم ألوم نفيس ألين مل أحتفظ هبا جيدا.

 وكأنه أدرك مأسايت، جاء صوته من بعيد، ربام حتمله غيمة مطرية، 
شبع بالدفء، قال: مازلِت  أو مزوج بصوت الرعد، لكنه مع ذلك ممُ

تائهة.
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ـ لقد تركتني ورحلت!

ـ كان جيب أن أرحل، مل يكن لدي خيار.

ـ اكتشفت بعد موتك أين ال أعرف كيف أختذ قراًرا، كيف أختار، 
كان من السهل أن أتركك تقرر من أجيل، ثم ألومك بعدها، أما اآلن 

ال أعرف أين أذهب.

ـ لذا عدِت هنا هاربة؟

ـ لقد تركتني ورحلت! مثله متاما!

ـ ما زال هنا، بجوارك، يرشب القهوة.

قاهلا مشريا للجانب اآلخر، وحن استدرت مل أر حدا، فعدت أنظر 
أليب فوجدت »آدم« يقف مكانه، حامال القهوة.

يف كل مرة أحلم به خيتفي َملمح من وجهه، يمُمحى أو يتوارى خلف 
يشء ما، كأن يقف خلف الكامريا، أو حيمي وجهه بيديه من الشمس، 
أو يتحدث إيّل دون أن يستدير ناحيتي، تلك املالمح الناقصة يف احللم 
ثم  عينيه،  لون  تذكر  أحاول  نومي  طيلة  لكابوس،  تفزعني، وحتوله 
ابتسامته أو نربة صوته وأجدين عاجزة عن جتميع صورة له، ثم أحلم 
أين أمر به يف الطريق من دون أن أتعرف إليه، فرياودين إحساس أن 
هذا الرجل الذي مر يب اآلن هو أهم من مر يف حيايت، وأين أبدا لن 

أستطيع تذكر ملَ أنا َمدينة له هلذا احلد.



97

جدي ألمي هو أغرب رجل التقيته، وربام هو أقوى دليل لدي عىل 
أن اجلنون إرٌث يف عائلتنا، من الوهلة األوىل تظنه َرجاًل َوِرًعا، َينبثق 
النور من وجهه، تتدىل حِليته البيضاء لتصل لبنطاله، كام تستقر عالمة 
الصالة يف  يؤدي  يوم يف حياته  فلقد ظل آلخر  الصالة عىل جبهته، 
اجلامع، بعد أن تتجاوز الورع يف شكله اخلارجي ويفتح فمه للحديث، 
باب أيضا، مل  تنساب األلفاظ اخلالعية والنابية منه، كام كان كثري السمُ
يمُوقر أي شخص ال كبري يف السن وال صغري، ومل يأخذ يف اعتباره املكانة 
االجتامعية ألي شخص، كثري املزاح، وكل نِكاته خارجة، كام كثرت 

عالقاته النسائية.

العائلة  ل، جتتمع  َتَحمَّ يمُ كل شتاء حن يصبح برد اإلسكندرية ال 
حوله، بينام يوقد بنفسه ناًرا صغرية من احلطب، نلتف حوهلا مجيعا، 
نستمع له حيكي عن مغامراته وعن كل النساء الاليت عشقهن، مل يكن 
ذلك ليغضب جديت، ألهنا تعرف أهنا آخر امرأة دخلت قلبه واستقرت 
هناك، ومع ذلك كان شديد احلرص أال يؤذهيا فيام حيكيه، حاول الكبار 
منع صغار العائلة من اإلنصات إليه، أو تنبيهه أال يتامدى أمامنا كثريا، 

ولكن كعادته يفعل ما حيلو له. 

ذات شتاء انشغل اجلميع يف مشاهدة مباراة كرة قدم، بينام جلس 
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جدي يغفو بجوار املوقد املشتعل، انسللت من بينهم وذهبت أتدفأ بالنار 
الصغرية، كان وجهه متوهًجا يضج باللون األمحر، لكن ما لفت نظري 
هو أين أحببت النظر إليه، ليس لوسامة متبقية من شبابه، لكن لذلك 
اهلدوء الذي يبعثه يف داخيل، تأملته قليال وهززت رأيس كأين أدركت 
السبب الذي جعل اجلميع يغفر له كل يشء، فهو مل يفقد احرتام أحد 
ولو لوهلة واحدة، فتح عينيه كأنه كان يراقبني، ونظر إيّل حتى كدت 
أرجتف، ثم ابتسم كاشًفا عن أسنان ناصعة البياض، قال بصوته األجش 

»منذ نظرت يف عينيِك أول مرة رأيته«.

ـ ماذا يا جدي؟

ـ سأخربِك رًسا...

اقرتبت منه، واضعة أذين بجوار فمه

ـ ألين أخاف الوحدة كثريا.

ـ ال أفهم.

السبب  النساء، ولنفس  الوحدة عرفت كل هؤالء  ألين أخاف  ـ 
عن  داخلك  يف  تتساءيل  أمل  وصخبهم،  حلديثهم  نصًتا  ممُ النوم  أحب 

السبب من قبل؟

هززت رأيس ثم سألته: ما الذي رأيته يف عيني؟

أن  دون  معهم  تنخرطن  اجلميع،  تمُراقبن  أيضا،  ختافينها  أنِك  ـ 
أنِك شديدة  تمُدركن  يبقيك عىل مسافة،  تتورطي حقا، كأن خوفك 
احلساسية، فتعزلن نفسك يف الداخل. ثم نكزين بإصبعه يف صدري 
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النوم:اذهبي اآلن، توقفي  الداخل« قال مستعيدا وضعية  »يف أقىص 
عن املراقبة والتساؤل.

يف اليوم الذي مات فيه جدي، بدا أن العامل تآمر عليه ليموت وحيًدا، 
فلقد خرجت جديت لتزور جارة مريضة، وذهبت عمتي للتسوق، البيت 
الذي مل يكن خيلو من الصخب، أو الركض هنا وهناك، حتول يف حلظة 
دق بالباب َميًتا،  موته لدار أشباح، قالت جديت إهنا رأته عند عودهتا حيمُ
ربام كام فرست هي األمر عىل أنه انتظار هلا، وربام كام فرسته أنا، كان 
يبحث عن َونس، وحن بكيت مل أمُبِك خسارته فقط، بل بكيت الرجل 

الذي رغم كل ماوالته مات وحيًدا، وربام خائفا.

كل شتاء أفكر أن أشعل ناًرا صغرية يف موقد، لتبعث الدفء داخيل، 
أو لتذكرين باأليام القديمة حن التفت العائلة حول ناٍر واحدة ورجل 

واحد، ولكني أمُدرك أين مثله متاًما سأموت وحيدة وخائفة...
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يف سٍن صغرية أخذت أنظر ملمُعتنقي الوحدة بعن اإلكبار، رأيتمُ 
تفظن بأكثر عواملهم  كتفن بذواهتم، ممُ أن لدهيم من القوة ما جيعلهم ممُ
رسية ألنفسهم، كأن لتلك النفس قمُدسية سيمُدنسها اآلخرون، وربام 
بسبب ذلك شعرت برغبة يف العزلة، ثم وجدهتا هي أيضا تبحث عني، 
مل أنسجم بسهولة مع املحيطن يب، أشاركهم اللعب واملرح ثم تأيت حلظة 
رهقة من الداخل وأريد االختباء  أصاب فيها بالفتور من كل يشء، كأين ممُ
يف ركن ألرمم نفيس، كام ضّج رأيس بأسئلة كثرية، مل َيعيها رفاقي بعد، 
وجتنبها الكبار برضاوة كأهنا املوت، مل أكن صغرية كفاية ألندمج مع 
رفاقي، وال كبرية كفاية ألترفع عنهم، مل أكن أيضا أفضل منهم، وال 
... كنتمُ أنا، وتساءلت هل يأيت يوم يتقبلني فيه اآلخرون  أسوأ، كنتمُ
كام أنا دون نبذي أو إعادة تشكييل؟ لكن ذلك مل حيدث قط، استمررت 
يف جلد ذايت غري قادرة أن أمُشبه من حويل، وعاجزة عن االكتفاء متاما 
دركة طعمها املمُر بعد انتصاف الليل، يف أعياد  هبا، جترعت الوحدة، ممُ
احلب، يف أيام مريض، ويف األوقات التي أحدق فيها هلاتفي الصامت 

دون أن َيرد اتصال، دون رسالة واحدة.
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حن يبدأ االكتئاب بجمع أشيائه ليغادر يف رحلة قصرية، جتد نفسك 
واقًفا عىل باب عقلك، متسائال: ماذا أفعل اآلن؟ من أين أبدأ محلة 

النظافة؟

متاهة  يف  أركض  كأين  متسارًع�ا،  عقيل  كان  املاضية  األسابيع  يف 
تتمدد تدرجيًيا دون أن أمتكن من العثور عىل خَمرج، األفكار تتزاحم 
يف رأيس، وتتفرع، كأن الطريق الواحد ينقسم لطرق فرعية كثرية يف 
القدرة عىل السري يف طريق واحد،  اجتاهات خمتلفة، وأنا واقفة دون 

تعبة دون أن أتقدم خطوة واحدة. ينتهي اليوم يب ممُ

لذا كرهت اللحظة التي أشعر فيها أن االكتئاب ذاك املقيم يف رأيس 
بفوضاه، عىل وشك املغادرة، تارًكا يل مهمة التنظيف.

لدي ذكرى واضحة عن بدأ حالة الفوىض تلك، حينها كنت يف 
املدرسة اإلعدادية، واقفة بجوار ملعب السلة، يف ظهرية شهر إبريل، 
أعتقد يف آخره، حن يتداخل الربيع مع بقايا الشتاء، انتهى اليوم الدرايس 
ووقفت بجوار امللعب أتأمل املبنى القديم، مل أحب مدرسة كمدرستي 
اإلعدادية، شاسعة بمالعب كثرية، وبمبنى قديم بناه اإلنجليز وظل يف 
مكانه ال يشيخ أبدا، وقفت أحدق إليه كأهنا أول مرة، حقيبتي تمُثقل عىل 



102

ظهري، أستمع لصوت رضبات الكرة، وترديدها عىل أرض امللعب، 
رغم مثالية اجلو واملكان، فاجأين شعور باخلوف، كانقباض مفاجئ يف 
عضالت شعر رأيس، أو إحساس هبواء دافئ يالمس عنقي، شعرت 

أين تائهة، ولوهلة نسيت من أكون، ونسيت الطريق للبيت.

مل أحدد ماذا أريد فعله حن أكرب، أو أين أجته، مل أعرف إن كنت 
وقعت يف احلب من قبل أم ال، ظننت حينها أن الوقت باكر عىل طرح 
األسئلة، لكني أذكر وقويف مشدوهة للمبنى بينام تنساب الدموع عىل 

وجنتي دون أن أمتلك تفسريا واحدا.
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مازلتمُ أفتقد »آدم« وال أعرف حتديًدا ما الذي أفتقده أكثر، ربام 
كيف جيعلني أشعر حن أحتدث إليه، مَل يكن بيننا ذلك الصمت املزعج، 
فحن نتوقف عن احلديث ونفرغ من املواضيع الكثرية التي تشغلنا، 
نجلس هبدوء ونرتشف القهوة، كعجوزين ساَفرا مًعا عرب العامل، ذاك 
اإلحساس يأتيك مرة واحدة يف العمر، وحن يفعل يعلن عن نفسه 
يمُركز نظره عىل  لو  بوضوح، حن يستمع يل خيفض عينيه ويبدو كام 
مكان ما يف األرض، ثم تأيت ردود أفعاله كابتسامة استحسان خفيفة، 
تنهيدة طويلة، أو حتى فرقعة أصابعه، جعلني أتفهم كيف تبتسم بعض 
جولته التي تقطر  النساء لصوره، وكيف يبدوَن عىل طبيعتهن، إهنا رمُ
من أطراف أصابعه والبادية بشدة يف التجاعيد العميقة بوجهه، مل تكن 
تلك التجاعيد لرجل يف بداية الثالثينات، ولكنها أضافت له الكثري، 
وكلام فكرت أكثر ازدادت حرييت، ملاذا كلام نظرت إىل وجهه شعرت 
بثِقل غريب؟ وملاذا يبدو عىل قربه مني، حتى لو عىل امتداد أصابعي، 

كأنه يف جزيرة بعيدة، ال يمكنني العبور إليها؟

كابريت  ومع هذا كان احتياجي إليه كاحتياجي للطعام، كلام طالت ممُ
ازداد هنمي له حن أمُقبل عليه، حتى جسدي يفتقد القهوة التي كان 

يمُعدها...

أين هو اآلن؟!
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انقضت عدة أيام دون أخبار جديدة عن »آدم«، بدأت أرتعب، كأين 
استيقظت فاقدَة القدرة عىل التامسك، أو سقطت يف حفرٍة يف مكاٍن 
خاٍل وال أمل من نجايت، ازداد اضطراب نومي، وأخذت أفقد شهيتي 
تدرجيًيا، وترية االكتئاب تتسارع مع تزايد نبضات قلبي، وأصبحت 
كمن يقف عىل أطراف أصابعه يف انتظار خرب سيئ، التفكري يف احتامل 
اعتقال »آدم«، وإلقائه يف زنزانة إسمنتية، تدفعني بقوة لالصطدام بكل 
خماويف القديمة، ألمُدرك للمرة األوىل وحديت دونه، مل أتقبل فكرة أن 
أكثر رجل نابض باحلياة التقيته يتوارى يف سجن ما، دون قهوته، دون 
الكامريا، ودون البحر الذي اعتاد السكن بجواره، أقيض طيلة الوقت 
يف الرشفة، أشعل سيجارة بأخرى، أتناول كميات كبرية من القهوة، 
أصابعي مسودة ورائحة أنفايس كرهية، اهنارت معديت أمام كل ذلك 
التوتر، فشعرت بالعصارة يف حلقي، بينام مل أتوقف عن مراقبة اهلاتف 
كل هبا،  دقيقة واحدة، أحدق يف باب البيت منتظرة اللحظة التي سريمُ
ه يغطي عنقه،  وسيدخل االكتئاب بجسده الثقيل وكرشه املمُتديل، ولمُغدمُ
أذكرها جيًدا، سيجلس عىل  َعطِنة  رائحة  بثور وجهه  وتتصاعد من 
أريكتي املفضلة، دون حتى النظر إيّل كأنه حيتقرين، كرجل تزوجني 
الرديئة،  البيت سحب دخان سجائره  ليمتص احلياة مني، متأل  فقط 
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يستمع ألغاين املهرجانات الصاخبة التي تمُصيبني بصداع، ثم َيفرك 
كرشه عىل إيقاعها، ترتفع العصارة يف حلقي أكثر فأوشك عىل التقيؤ، 
ثم تأيت ذكرى »آدم«، ال أعرف كيف، ربام بالطريقة ذاهتا التي يدخل هبا 
هواء البحر من الرشفة، أو كام تتذكر صديًقا مل تره منذ زمن، أو ترى 

وجها مألوفا حلظة عبورك الشارع ثم خيتفي...

تذكرت ذلك اليوم، قضيت ليلته يف نوبة بكاء مل تنتِه، وبقيت شبه 
الباب  يطرق  به  فإذا  معه،  موعدي  ففوت  الصباح،  حتى  مستيقظة 
بصخب، ودون كلمة واحدة يمد يده ناحيتي، ويصحبني يف الطريق 
لدار السينام القريبة، رثة، بعينن متورمتن، ومالبس أيب القديمة عىل 
أمامه،  رافعا قدميه  اخلالية،  القاعة شبه  جسدي، جيلس بجواري يف 
دًقا بالشاشة، من وقت آلخر ينهض ليشرتي يل طعاما، أو يشرتي  ممُ
نهيها ويبدأ بسّب صانعها ومذاقها السيئ، مل أشعر بنفيس إال  قهوة، يمُ
نائمة، وكأين يف فيلم طويل بال فواصل، ال أعرف إن كان رأيس قد 
المس كتفه، إال أين أذكر أن رائحته رافقتني طوال نومي، حينها أدركت 

للمرة األوىل أين واقعة يف حبه.
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اكتشفت أين لستمُ بحاجة للحب، بل بحاجة ملن أحتدث إليه، أحيانا 
متر عىل بعض األوقات أقدس فيها الصمت، كأين أشاهد نفيس من 
مسافة، بحذر، دون تدخل، دون إحداث صوت، وأحيانا أخرى أشتاق 
أن أحتدث لشخص ما، ال أملك فكرة واضحة عن نوع احلديث، أعني 
لن أحتدث عن عدد املرات التي كمُرس فيها قلبي، أو نوبات االكتئاب 
التي تمُصيبني، أو كيف أكره أوقات الظهرية، ولن أحتدث أيضا عن 
وحديت، ال عن السالم العاملي، وال عن رغبتي يف تقمص حياة دمُب 

الكواال، أو تشابه شخصيتي مع بطوط.

أريد أن أحتدث عن رائحة زهر الربتقال العالقة يف اجلو أول الربيع، 
عن اللمعة يف عن أيب، الطعام الذي تعده أمي، وصوهتا حن توقظني، 
مذاق قهوة »آدم«، وانعكاس الشمس يف عينيه، أردت أن أحتول من 
الداخل لطفلة صغرية، تمُراقب العامل من بعيد، دون محاس، دون رغبة 
الزواج  عن  احلديث  الكبار،  مواضيع  سئمت  فيه،  لتشارك  تكرب  أن 
واحلب، التحليالت النفسية، ما الذي أريد فعله، وملاذا أرغب يف حتطيم 
نفيس، لكني سأظل أتساءل دائام، ملاذا أريد أن أعرف ذاك الشعور، 

أن يقوم »آدم« ب�...
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تصفحت معظم املقاالت التي كتبت عن »آدم« و»عرفان«، بعض 
املقاالت احلديثة كانت تندد برتك حالته الصحية تسوء لدرجة وفاته بفشل 
كبدي، مل يتلق العالج ومل يتم إسعافه قط، لعرفان صورة تكررت كثريا 
مع املقاالت، يعلق فيها الكامريا حول رقبته، ويبتسم ابتسامة واسعة، 
كانت آخر صورة التمُقطت له قبل أحداث فض رابعة، التقطها زميل 
له يف اجلريدة، كذكرى قبل قيامه هبذه املهمة، التي تمُعترب عادية جدا 
بالنسبة لصحفي، اشتعلت السوشيال ميديا بعد وفاته، تنديدا باحلادث 
وبمنع العزاء، استمرت تلك الضجة فرتة، ثم هدأت، وكأنه أمُلقي يف 
قاع بئر عميقة وترك ليتعفن، األخبار اجلديدة عن »آدم« كانت تتعلق 
بصوره أكثر، حتقيق استقصائي يف بلد ما، جائزة هنا، جائزة هناك، مل 
يكن له أي نشاط سيايس حديث، آخر نشاط كان له، حن كان البلد 
حتت حكم اإلخوان، مقال كتبته »سارة«، تتحدث عن قمع احلريات 
حينها، وتندد بعدم السامح له باخلروج لدفن والده أو لزيارة أمه امللقاة 
يف العناية املركزة، النربة يف املقال كانت أنثوية ومتلئة بالتعاطف، يمكنني 
التخمن أهنا كونت مشاعر جتاهه حن جلست لتكتب املقال، هناك 
صورة أخافتني حن رأيتها أول مرة، تراجعت بعيدا عن احلاسوب 
حتى كدت أقع عن األريكة، »آدم« أو ما بدا كشبحه وقف بن »سارة« 
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و»أجمد« و»عرفان«، اجلميع يبتسم احتفاال بخروجه من املعتقل، إال 
هو، هزيل فقد وزنه كله، حليته طويلة، ومشعثة، ويرتدي مالبس خفيفة 
ال تناسب اجلو، حينها مرت يف بايل فكرة، ربام لكثرة تعرضه للربودة 

يف املعتقل، مل يعد يشعر بيشء حوله.
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وكأين أمُمسك بطرف طائرة ورقية َتنسل بن أصابعي، أو أضع يف 
راحة يدي حبات رمل ناعمة، أشعر به يبتعد، وباملسافة تزداد بيننا، وربام 
يأيت صوٌت خافت، هيمس يف داخيل أين لن أراه ثانيًة، وأن تلك األيام 
لن تعود أبًدا، ربام اعتمدت عىل صوته كثريا، أوعىل الرسائل املمُتباَدلة 
بيننا، عىل ذلك اإلحساس الذي خَيلقه بداخيل، أنه هناك يف مكان ما، 
مكان أعرفه جيًدا، يطل عىل البحر وتفوح منه رائحة القهوة، َرجل 
يمُفكر يب، يمُراسلني، وبشكل أو بآخر هيتم ألمري، لن يرتكني فريسة 
ادثني ألنام، أو ألقطع اليوم  ألفكار سيئة، أو أشباح خميفة، سيبقى حيمُ
التقطها،  التي  اململ، سيحكي يل عن آخر رحالته والصور  الطويل 
أذكر  فتاة مجيلة وغازهلا، سينقبض قلبي، ثم  التقى  أنه  وحن خيربين 

نفيس: هاي، يكفيني أننا أصدقاء...
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كان  األكرب  دافعي  أن  أنكر  لزيارة »مجيل«، ال  »أجمد«  مع  ذهبت 
التعرف إىل الرجل الذي يعتربه »آدم« والده الثاين، كان الوقت باكرا 
جدا، فلم يطلع الصباح بعد، أخربين »أجمد« أنه معتاد عىل رشب القهوة 
يف هذا التوقيت مع تالميذه، ولطاملا اجتمع مع ثالثتهم صباحا، مازلت 
نصف نائمة حن وصلنا لشارع قديم، كل بيوته منسية منذ سنن مضت، 
عىل كال جانبيه أشجار كثرية، تطل من خلف البوابات احلديدية لبيوته 
أشجار الياسمن، اجلو منعش والشارع هادئ حيث الصوت الوحيد 
كان لباب السيارة حن أغلقته، يف البداية وقفت قليال أحدق يف البيت 
الذي اجتهنا إليه، كان يشبه حلد بعيد البيت الذي مررت عليه كثريا يف 
ّوة  شربا، وطاملا ختيلت منظره من الداخل، مد »أجمد« يده من خالل كمُ
صغرية يف البوابة ورفع املزالج، ثم أشار أن أحلق به، مل تكن احلديقة 
التي تقبع أمام البيت كبرية، يبدو أهنا متتد خلفه، وأن اجلزء الصغري 
منها هو الذي مررنا عليه، بدت هزيلة وبائسة يف هذا الوقت من العام، 
رن »أجمد« جرس الباب، انتظر قليال ثم دفعه بيده، ثم وقف يف هناية 
الرواق املمتد أمامي، رواق طويل ومعتم، يف آخره نور ضعيف للنهار 
الذي ما زال يف بدايته، حلقت به، كان الرواق فارغا ينتهي إىل صالة 
لقت  واسعة، حتوي أريكتن تتناثر عليهام كتب كثرية، وعىل احلائط عمُ
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بعض الصور، مل تكن صوًرا شخصية، بل ذلك النوع الذي جتده يف 
الفوىض،  النقيض من كل تلك  الواجهة وعىل  الفنية، ويف  املعارض 
فظت بعض الكامريات يف خزانة زجاجية بعناية شديدة، تنتهي الصالة  حمُ
برشفة واسعة، تطل عىل اجلزء األكرب من احلديقة، جيلس يف الرشفة 
رجل عجوز أخذ يتطلع إيّل، كان يرتدي َمنامة يغطيها بروب، ذّكرين 
بالذي امتلكه أيب حن كنت صغرية، الحظ »أجمد« ربكتي، فأحرض 

كرسًيا ووضعه يف مقابل الرجل.

قال العجوز بصوت أجش: أخريا التقينا.

بل  العطِنة،  السن  رائحة كبار  اقرتبت مل أشم  منه وعندما  دنوت 
رائحة أقرب للرتبة الندية، رفع يده التي كان يرحيها عىل قدمه، ماًدا 
إياها ناحيتي، رأيتها ترتعش، رعشة تزداد كلام اقرتبت من يدي املمدودة 
للسالم، أخذت يده بن يديي كلتيهام، ثم أشار يل باجللوس، بعد جلويس 

استأذن »أجمد« ليعد القهوة.

شعرت بربكة كأين للمرة األوىل ألتقى بشخص من عائلة »آدم« 
احلقيقة، وال أعرف كيف أقدم نفيس له، أو ماذا أقول؟!

ظل  لكنه  فرتة،  زياريت  عن  »آدم«  انقطع  »عرفان«  اعتقال  بعد  ـ 
املرة، ليست لديك أي فكرة  ينسني قط، ليس كهذه  يطمئن عيّل، مل 
عامَّ مر به، ال حيب أن يرشك اآلخرين يف ماضيه، هو من النوع الذي 
يترصف عىل أنه بخري، ربام كربيائه جيعله مرتفعا عن الشفقة، التي هو 
أين  يسألني عنه، أخربته  »أجمد«  اتصل يب  يكون عنها، حن  ما  أبعد 
يفعل،  مل  لكنه  »عرفان«،  بعد جنازة  يأيت  أن  توقعته  أعرف شيئا،   ال 

ومل أسمع منه، متاما كتلك الفرتة.
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ـ أية فرتة؟

ـ الفرتة التي تلت وفاة أمه، بعد اعتقال »آدم« بفرتة، مرض والده، 
رمهم  حاول أصدقاؤه مساعدته، لكنه كان واحدا كالكثريين، كل جمُ
أهنم رأوا ما حدث يف ممد ممود، جيب أال يمر هكذا، بعد فرتة من 
أمه،  احلرسة  أصابت  أخرية،  ملرة  ابنه  رؤية  دون  تويف،  والده  مرض 
قضت فرتة يف العناية املركزة ثم ماتت، بعد خروجه مل يتعاف نفسيا، 
مل نستطع حتى التواصل معه، تطلب جمهودا كبريا من »سارة«، حتى 

يعود الرجل الذي التقيِت به، هل تفهمن ما الذي أريد قوله؟

ـ ليس حتديدا.

ـ أريدك أن تعثري عليه، يف البداية مل أشجع عالقتك به، كنِت تشبهينه 
يف تلك الفرتة، وخفت أن تعيديه إليها، األشخاص مثل »آدم« جيب 
أال ينطفئوا، ألنه بخفوت ضوئهم تبهت كل األشياء، يتوه كل شخص 
ملسوه أو التقوا به، ال أنكر أين خفت من تأثريك عليه، ومن حديثك 

معه، أعتذر منك، لكن مل يكن لدي يوما ما أحتمل به من هم مثلك.

ـ مثيل؟

ـ لقد تزوجت مرة واحدة من سنوات طويلة، كان لنا ابن، مات 
طفال، مل تنسه أمه يومها، مل تستطع ذلك، كانت تبهت تدرجييا، حتى 

ماتت قبل موهتا بزمن طويل... يمكنك القول إهنا مثلك متاما.

إذا كنت سيئة هلذا احلد، ملاذا وافقت عىل مقابلتي؟ وملَ تريدين  ـ 
أن أعثر عليه؟
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أعرف  ال  بينكام،  ما  عليه،  العثور  يمكنها  التي  الوحيدة  ألنك  ـ 
ماذا أسميه )ثم لوح بيده املرتعشة( لكني أعرف أنه مل يكن ليتوقف 
عن الثرثرة عنك، أعرف أنه حيب »سارة«، اجلميع يعرف ذلك، لكن 
بينكام خمتلف، مل تكن عالقة »آدم« و»سارة« لتستمر طويال، لقد  ما 
أرادت أن تتزوج وحتظى بعائلة، لكن »آدم« بعد كل ما تعرض له، 
كالكام  ببساطة  املعتقل،  يف  فقدها  كثرية  أشياء  أبدا،  طبيعيا  َيعد  مل 
 رأى الوجه القبيح للحياة، وتأمل، الوجع أحيانا يعد رابًطا أقوى من 

احلب. 

السيارة، توسلت  أنه سينتظر يف  القهوة ثم أخربين  وضع »أجمد« 
إليه بعيني لكنه مل هيتم أو مل يفهم، تنهد العجوز، وأخذ يتأمل احلديقة، 

ظننت أنه انتهى ومهمت باملغادرة...

ـ بعد موت زوجتي، تأكدت أن احلزن يقتل، فكرهتها، شعرت أهنا 
ختلت عني، لذا أقسمت لنفيس إين لن أستسلم مثلها، أهنكت نفيس 
أكثر يف العمل، ثم بعد فرتة، اكتشفت أن مكابريت منعتني أن أمنحها 
احلزن الذي تستحقه، أصابني ِكرَبي باخلدر، وبشكل أوبآخر أخذت 
أشبه زوجتي، جيب أن تدعي احلزن للداخل لكن ال جتعليه يقيم، ال 
متنحيه ما جيعله يظن أنه مرحب به، آمني بانتهاء األشياء السيئة كإيامنك 
بحدوثها، ثم حاويل تذكر يوم استيقظِت فيه ووجدِت العامل كام جيب أن 
يكون، يوم كانت فيه القهوة كام حتبينها، الراديو يمُذيع أغنيتك املفضلة، 
وحن نظرِت من الشباك بدا انعكاس الضوء مثاليا، ثم يدعوك عزيز 
لديِك لرشب الشاي باللبن، خيربك بكل ما أردِت سامعه بينام ترتدين 

ثيابك املفضلة، فأيام كهذه متر أحيانا.
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مرت أيام كثرية ال حتمل جديدا، مل نستبعد أي احتامل، ال احتامل 
دخوله يف نوبة اكتئاب يف مكان ما، وال احتامل اختفائه قرسيا، أو حتى 
مغادرته البالد، كل هذه االحتامالت تعني أنه ليس بخري، وحيد يواجه 

كل هذا دون صديق بجواره.

طلبت من »أجمد« أن ألتقي بالطبيب الذي عرفه »آدم« يف الفرتة 
التي تلت خروجه من املعتقل، مخنت أنه يمر بنفس احلالة التي مر هبا 

من قبل، وربام يمكننا معرفة مكانه.

قادين »أجمد« لعيادته، نفس العيادة التي وقفت أمامها برفقة »آدم« 
منذ عام، حينها كنت أرتعد من الداخل بينام يدفعني »آدم«، مرة أخرى 
أشعر بالندم عىل عدم تصديقه حن أخربن يعن معرفته بالطبيب، كان 

مقا، أنا مل أكن أرى أبعد من أنفي.

جلست إىل الطبيب، يدخل نسيم الليل البارد من الرشفة الواسعة 
بعن خمتلفة، كأن  أرى كل يشء  لكني  الكثري  يتغري  مل  خلف مكتبه، 
أفتقد  ال  عقيل،  قطعها  طويلة  مسافات  بل  عام،  جمرد  يكن  مل  مر  ما 
ذايت القديمة لكني أشعر باحلزن كلام تذكرتني جالسة هنا، أقول كل 
يشء، ألتقط أنفايس، ترجتف أصابعي، يغطيني العرق يف الشتاء، كدت 
 أتوسل ألي شخص أن ينقذين، أن خيلصني من ذاك الذي أمحله عىل 

صدري.

مل أراهن عىل تذكر الطبيب يل، فأنا مل ألتِقه إال مرة واحدة، لكن 
ابتسامته أوحت يل بالعكس، ربام يتذكرين كالفتاة املجنونة التي طرقت 
باب عيادته يوما ثم رحلت دون أن تعود ثانية، بعد عام أجلس إليه 
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ألرى الشعريات البيضاء ازدادت يف حليته، وهم ثقيل يطل من عينيه، 
فحتى هو قابل للعطب.

يف هذا التوقيت مل يكن سوى ثالثتنا يف العيادة، ينتظر أجمد يف حجرة 
االستقبال بينام أحتدث للطبيب، خلع الطبيب معطفه األبيض، مال عىل 

مكتبه قليال، نظر إيّل كأنه يريدين أن أبدأ الكالم مل أجد ما أقوله غري:

ـ لقد تذكرتني، أليس كذلك؟

ـ يف احلقيقة نعم، تبدين أفضل.

ـ شكرا.

ـ قطع »آدم« معك شوطا طويال.

ـ فعال، مل أعرف حينها أنك كنت طبيبه أيضا.

ـ ألنه مل يستطع قط أن حيكي عام حدث معه، لذا كان عالجه صعبا 
ومل يكتمل.

ـ تعنى أنه مل يشَف متاما؟

ـ لألسف، كنت أعمل مع »سارة«، أمُقدم العالج النفيس والتأهيل 
لضحايا التعذيب.

ـ تعرض »آدم«للتعذيب؟

أقص  أن  أريد  ال  قسوة،  السجون  أكثر  يف  كان  تتوقعن!  ماذا  ـ 
عليِك ما حيدث يف الداخل حتى ال تراودك الكوابيس، تعاملت مع 
 احلاالت الكثرية، رأيت رجاالً يبكون، وآخرين فقدوا إيامهنم وتساءلوا: 
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لنا كل هذا؟ بعض األشخاص استعادوا  الل�ه حن حدث  أين كان 
إيامهنم بينام أحلد الكثريون، انفصل بعضهم عن زوجاهتم، وهجروا 

أوالدهم، أو غادروا البلد ألهنم مل يتحملوها بعد اآلن.

ـ أي واحد من هؤالء كان »آدم«؟

ـ كلهم، فقد االهتامم بكل يشء، َخِدٌر ال يعنيه أي شخص، ربام لوال 
وجود »سارة« بجواره مل يكن ليتجاوز ذلك، فقد اإلحساس بجلده، 
تؤمله أماكن احلرق، ويف كل ليلة ينام عىل األرض عاريا، توقعتمُ انتكاسته 
بعد انفصاله عن »سارة«، َتوقعتمُ أن يتخذ معها أي خطوة، لكنه ليس 

لديه ما يمنحه ألي شخص، انطفأ الوهج بداخله، وظل مظلام.

ـ ويف تلك الفرتة ماذا كان يفعل؟

دقا يف السقف، ثم  ـ ال يشء، يستيقظ، يبقى مكانه عىل األرض ممُ
يعود للنوم دون تناول أي يشء، مل يغادر شقته حتى أخرجه »مجيل« منها.

ـ هل تظن... أنه... ربام هناك اآلن.

ـ احتامل.

خرجت مرسعة يتبعني »أجمد«، يسألني عام حدث، أخربته، علينا 
اإلرساع وماولة دخول شقته بأي طريقة، ربام بعد سامعه اخلرب مل يغادرها.

ركضت عىل السلم متجهة لشقته، واضعة يف ذهني كل االحتامالت 
السيئة، أختيله يف ركن من حجرته، حزينًا ووحيًدا وصغرًيا، وقفت 
بدأت  متاًما،  عاجزة  لكني  بجسدي  دفعه  أحاول  أهلث،  الباب  أمام 
أبكي مسكة بقبضته أتوسله ليفتح، حلق يب »أجمد«، وضع قبضته عىل 
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كل  يف  بحثنا  للداخل،  ركضنا  فانفتح،  بجسده  يدفعه  وأخذ  الباب 
نحت فرصة أخرى  ممُ للتنفس وكأين  احلجرات، مل نعثر عليه، عدت 
للحياة، خرجت من الشقة، مستندة إىل السور ألتقط أنفايس، ثم جلست 
عىل السلم بجوار باب الشقة املفتوح، تفوح منها رائحة القهوة، الفقد 
 بداخيل، يبدو كلكمة لقلبي، فراغ، أو تآكل يشء ال أحتمله وال أستطيع 

جتاهله.

جلس بجواري »أجمد« ولدقائق مل نفعل شيًئاغري التنفس ألننا مل 
نتقبل ولن نتقبل فكرة أن نفقده، أو أن نعثر عليه عىل بعض خطوات 
منا دون أن ندري، ثم بعد قليل أخذ حيكي عن ذلك اليوم الذي سبق 

القبض عىل »عرفان«، اليوم الذي حدث يف صبيحته الفض.

ـ يف تلك الفرتة بعد خروج »آدم« من املعتقل ولشهور كان يقيم 
مع »مجيل«، أخذ الرجل العجوز يعتني به حتى حتسنت حالته، بعد أن 
توقف عن تبادل الكلامت معنا وحتى النظر إلينا بدأ يتحدث، لكنه مل 
يكن عاد للتصوير، ومل يكن يعد القهوة، ندرك أنه يف طريقه للتعايف، 
مع هذا خفنا أال يتعاىف متاما ويعود لطبيعته، لذا كنت أنا من يصنع 
القهوة، كنت أجلس حينها عىل األريكة يف احلجرة، أقص واحدة من 
طرفات األفراح عىل »مجيل«، قطع حديثي طرقات عىل الباب، مخنت 
أنه »عرفان« وحن فتحت صحت توقعايت، لكن مل يكن هو »عرفان« 
الوجه واملالمح واجلسد  له نفس  يمُشبهه،  الباب  له  حقا، من فتحت 
ونفس الكامريا، لكنه يف الوقت ذاته كان آخر، تفوح منه رائحة دخان 
وتتناثر عىل عنقه بعض القطرات احلمراء، دون أن يقول شيئا جلس 
دقا يف الفراغ، علمنا أن سيئا قد وقع، لذا كان السؤال  عىل األريكة، ممُ
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حينها الذي طرحناه يف داخلنا: هل نحن مستعدون لسامع ما حدث؟

ليمنحنا ويمنح نفسه الوقت، بأنفاس متقطعة وعن ذاهلة، يسيح 
املخاط من أنفه وينساب عىل قميصه، مل حيرك »آدم« ساكنا، بل جلس 
يراقب من بعيد، بينام اجته له »مجيل« ووضع يده عىل كتفه، وكأنه أعاده 
لعاملنا فأخذ يبكي ويرصخ، أفزعني، مل أَر أحدا من قبل هكذا ومل أعرف 
ما عيّل فعله، رأيتني واقفا يف مكاين، أتوسل بنظرايت آلدم أن ينقذ كل 
يشء كعادته، أن يمحو هذه اللحظة، أن يفعل املستحيل، لكن البطل 
الذي رأيته يف امليدان حيمل اجلرحى عىل كتفه، وينقذ الوضع، مل يعد 
بطاًل، مل يعد قادًرا حتى عىل إنقاذ نفسه، ما قاله يومها حفظته دون أن 
أدري، رغم أين حاولت ألسابيع بعدها أن أنساه، كلام سمعت تلك 

األغنية التي رقصوا عليها، شعرت بالقرف والغضب.

مالبسه،  وغري  جسده  غسل  والرصاخ،  البكاء  وصلة  بعد  هنض 
توارت رائحة الدخان والدم، جلس حيتضن ركبته بذراعيه، وكأنه ال 

يوجه حديثه إلينا قال:

ـ حتى الساعة السادسة والنصف مل نتوقع ماحدث، كيف يمكنك 
فتح الرصاص احلي عىل اجلميع، يتساقطون من حويل،  توقع هذا!أن يمُ
متر بجواري رصاصة عىل بعد ملليمرتات، الدم يف كل مكان، بعد أن 
استعدت توازين، توجهت للجامع يف الساحة، رأيت النساء واألطفال 
من  داخله  يف  من  يمُرمى  بقليل،  خروجهم  بعد  الباب،  من  خيرجون 
الرجال بالرصاص، كيف أصف هذا؟! اجلرافات التي تزيح اجلثث، 
تمُعلق أوراًقا بيضاء عىل أعمدة اجلامع،  النار املشتعلة يف بعضها، ثم 
تقرأ فيها اسم أخيك، ابنك، أو صديقك الذي قتل، تذهب لتبحث 

عنه، ثم جتلس لتبكي بجواره
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ثم رفع النظر عن األرض موجها احلديث آلدم:

ـ كيف نعرب بحًرا من الدماء ونصل للجانب اآلخر أنقياء؟

كان عليه العودة لتسليم الصور للجريدة، أوصلته ملحطة الرمل، 
تلك األغنية كانت تأيت من كل مكان، احتفاال بالدماء، مل أحتمل هؤالء 
الناس، يف تلك اللحظة كفرت هبم مجيعا كام مل أكفر بيشء من قبل، 
ويف اليوم التايل لعودته تم القبض عليه، حتى حلظة وفاته واظب »آدم« 
عىل حضور جلسات ماكمته، رآه يذبل، يمرض، وشيئا فشيئا ماتت 
القضية بداخله، انتهت، حينها قال يل: آمن أهالينا بعبدالنارص، مل يروا 
عبدالنارص  ورفعوا  اخلراب،  أرادوا  من  األعداء،  ظنوهم  املعتقلن، 
عىل األعناق كأنه البطل، اختلفت املوسيقى، واستمرت األغنيات، 

أمل يغنِّ عبداحلليم 

متاثيل رخام ع الرتعة

وأوبرا يف كل قرية عربية

مسح دموعه التي بللت وجهه، ثم قال قبل أن يغادر موجها ظهره يل:

فالكامريات  الباب،  إصالح  حلن  الشقة  يف  إقامتك  يستحسن  ـ 
والعدسات التي يف الداخل باهظة.

وقفت أعىل السلم يف ضوء الشمس الغاربة، أستعيد كلامت األغنية 
يف ذهني، واكتشفت أين أشبه »أجمد«، ال أمحل يف داخيل مًها لقضية، 
إليامين أن كل القضايا خارسة، وال تستحق الثمن الذي ندفعه فيها، 
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نح كعطايا، الشوارع مكتظة بوجوه متجهمة،  فاألرض امللوثة بالدماء متمُ
ألفاظ خادشة تمُلقى عىل مسامعك، تراب يغطي كل يشء، تفهمت كيف 
شاهدا صاحبيه يتساقطان، من أجل قضية  ألجمد أن يقف عىل احلياد، ممُ

ال يؤمن هبا.

»آدم« منذ اللحظة التي التقيته فيها حتى اللحظة األخرية التي متشينا 
فيها عىل الشاطئ، كان خيفي وجها آخر، نمُدوب حيملها يف داخله، مّحلته 
بالده أكثر من طاقته، أكثر من طاقة أي برشي، يمُودع الصديق تلو اآلخر، 
ثم يبتعد ليقف مشاهدا، مكتوف الذراعن، مطأطئ الرأس، كلام حاول 

االقرتاب، تفّقد ندوبه، افتقد والديه، وتساءل: هل تستحق؟!

املرأة التي أحبها مل يستطع أن يتزوجها، قمُتل صديقه بال رمحة، ويف 
مكانه حيث هو اآلن ربام ما زال يتساءل: هل تستحق؟!
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الثانية أضع قدمي فيها، مل تسمح يل حالتي  عدت لشقته، للمرة 
النفسية بتفقدها يف املرة األوىل، لذا ها أنا هنا اآلن يف عامله اخلاص، 
أقتحمه يف غيابه، كام أخربين من قبل، النوافذ مغلقة ليحتفظ برائحة 
القهوة داخلها، تمُغطَّي احلوائط بصور كثرية تتوسطها صورة لسارة، 
ما زال حيبها وأعتقد أنه سيبقى حيبها، احلوائط التي ال تغطيها الصور 
متلؤها األرفف، ترتاص عليها كامريات كثرية وعدسات خمتلفة الطمُرز 
لكنها شبه خالية من  نفس مساحة شقتي،  تشغل شقته  واألحجام، 
األثاث، تمُالئم شخًصا احتمُجز لفرتة طويلة يف مكان ضيق، يف غرفة 
رتب كأنه مل يمَُمس، تفرش األرض ِمالءة وضعت عليها  نومه الرسير ممُ
وسادة، فهنا إذا اعتاد النوم، فردت عليها جسدي ألتقط رائحته، أشعر 
كأين قريبة منه، قريبة كام مل أكن من قبل وبعيدة، بعيدة كأين مل أعرفه قط، 
الصور املعلقة عىل احلائط يف هذه الغرفة خمتلفة، فهي ال تشبه الصور يف 
اخلارج، ليست مبهجة مثلها، الصور هنا، ألجزاء من اجلسد، أذرع، 
أقدام، ظهر، تمُغطيها كدمات خمتلفة اللون وآثار حروق، عىل األرض 
بجوار احلائط عثرت عىل صورة لوجه تغطيه الكدمات، وجه أعرفه 
جيدا، وجه رجل أحبه، مخنت أن هذه صور ألجزاء جسده، هذا اجلسد 
الذي مل أمسسه قط وربام مل متسسه امرأة، تقلصت معديت، تلوت حول 
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نفسها، ركضت إىل احلامم وتقيأت، أفرغت معديت حتى من العصارة، 
بعد أن انتهيت جلست عىل أرض احلامم، أبكي، وأشعر بالضآلة، كأين 

حبة لوز أعىل قمة جبل تغطيه الثلوج يف الصيف.

بالربد،  فاقًدا الشعور  ينام يف غرفته عىل األرض،  قريبا مني كان 
أو القدرة عىل تبادل احلب، غارًقا يف الندوب، يفتقد صديًقا، وتسافر 
صديقته كي ال خترسه، ثم يفقد السيطرة عىل كل يشء، يتكرس آخر 

يشء يف داخله، متاما كام حدث معي.

بينام أغسل وجهي عىل احلوض رأيت هاتفه، فارغ الشحن، عدت 
لغرفته أبحث عن الشاحن، فعثرت عىل البيت املصغر الذي منحته إياه 
قبل سفري، بينام أتفقده، وجدت يف داخله صور، صوري التي مل أرها 
قط، وطاملا ظننت أنه ال يراين مجيلة كفاية ليلتقط يل الصور، يف بعضها 
أضع رأيس عىل سور الرشفة، وبعضها أجلس فيه عىل السطح، أمتشى 
عىل الشاطئ، أو يف املقهى أقرأ، لقد رآين إذن، ربام مل يرين كامرأة مجيلة، 

مل يرين أكثر من صديقة، لكنه رآين كام مل يفعل أحد من قبل...

أن  يوم سافرت دون  أهداه يل  الذي  اجلاكت  مرتدية  ثم صوريت 
أقول وداعا، التقط يل الصورة من ظهري، وأنا واقفة يف مدخل العامرة، 
حييط يب ضوء النهار من كل جانب، صانًعا إطاًرا آخر للصورة، تلك 
دركة غبائي أين ابتعدت عن  طريقته يف قول »إىل اللقاء يا عزيزيت« ممُ
صديقي ألين أردته أن يمنحني أكثر ما يستطيع، ألين أحببته أكثر، أو 

أحببته بطريقة خمتلفة.

بعد إيصاله بالكهرباء، أضاءت شاشة اهلاتف، تفقدت اتصاالته 
األخرية ورسائله، ومهست... لقد عثرت عليك!



123

أخرجت البطاطن من دوالبه وضعتها عىل األرض، تلحفت هبا، 
السامء يف اخلارج تربق وترعد، املطر ال يتوقف، وللمرة األوىل منذ وقت 
اطة بكل تلك  طويل، ختز الوحدة داخيل، وكأين مل أشعر بثقلها من قبل، ممُ
اطة بكل تلك الصور السيئة، برائحة القهوة وبعطره، يف املكان  الصور، ممُ
الذي نام فيه كل يوم، بينام أنا يف الشقة املقابلة أحارب شياطيني كانت 
له شياطينه وحربه الكبرية، لبعض الوحوش قرون وثآليل برائحة عفنة، 
والبعض اآلخر يشبهنا برائحة جسدنا، وبعضها بارد كأرض إسمنتية 
يف حجرة ضيقة، تصيبك بكآبة وتطرف املزاج، أو تفقدك اإلحساس 
بالطقس واحلب، متأل جسدك بندوب، تصيبك بفشل كبدي، فتصبح 

جمرد رقم آخر قتلته بزة ألنه اختلف معها.
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أفتقد أيب، أمي، آدم، أصدقائي، كل شخص التقيته، وكل شخص 
مل أعرفه، أتوسل للجدران أن حتكي، أن خترج الوجوه من الصور، أن 
جيلس اهلواء بجواري، أو أن يدخل املطر من الشباك، أال تكون الوحدة 

أثقل غطاء يل يف الشتاء، بل يف هذه اللحظة حيث أنا وحدي...
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توقفه  رغم  املطر  رائحة  أشم  مازلت  السادسة،  قرب  استيقظت 
بعد محام رسيع، وقفت يف مطبخه  أمس،  ليلة  من  متأخرة  يف ساعة 
أعد القهوة كأغرب فكرة راودتني يوما، مل أميز األنواع الكثرية التي 
يمتلكها، بل رشبت من البن الذي أعجبتني رائحته، بعد أن عثرت 
باألمس عىل مكان »آدم«، اتصلت بأجمد وأخربته، اتفقنا عىل الذهاب 
إليه اليوم، حن نظرت من الرشفة بدت شوارع اإلسكندرية غارقة يف 
املياه، ال يمكنك العبور عىل قدميك وال حتى باستخدام سيارة، السامء 
غائمة، ربام ستمطر ثانية، أصبت بخيبة أمل، لكني مازلت مصممة 

عىل الذهاب أيا كانت الوسيلة.

رن هاتف »آدم«، رأيت اسم »أجمد« عىل الشاشة، خفت أن يرتاجع 
ثنيني  عن احلضور، أعرف أنه مق، ال ألومه، لكن أيا كان ما سيقوله لن يمُ

عن الذهاب والعثور عليه.

ـ هل استيقظِت؟

ـ نعم، اسمع، لو أردت أال تذهب أنا أتفهم.

ـ ماذا؟ ال، أنا قادم يف الطريق.

ـ كيف؟
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ـ استعدي، سأكون عندِك قريبا

دف له شخٌص آخر،  بعد قليل رأيته من الرشفة جالًسا يف قارب، جيمُ
حن رآين وقف ملوحا يل، فاردا يديه، مبتسام هلذا املشهد، حلقت به، 

بعد أن طلبت من البواب حراسة الشقة.

ذهبنا بالقطار للمنيا، ثم بعربة مللوي، وقطعنا بضعة كيلومرتات 
يف قلب الصحراء، حيث يقيم »آدم« يف دير اخللوة، هكذا علمت حن 
اتصلت بآخر رقم يف سجل اهلاتف، يف 2008 تعرض هذا الدير للهجوم، 
غطى »آدم« اخلرب، وأقام بالدير فرتة يتحدث للرهبان ويلتقط الصور، 
صوًرا للمذبح والدير، بمالئكة عىل اجلدران، وبالعذراء تصيل، صوًرا 

عن طريق متعرج يف قلب الصحراء حيث يمُذكر الل�ه.

وقف أجمد ينتظرين يف اخلارج، بينام أخطو داخل الدير، ال أعرف 
أية حالة سأجده عليها، وال أعرف ما عيّل قوله، كل ما أعرفه أين أفتقد 

القهوة مع صديقي...






