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 اإلهداء :                      
 
 
 
 

 ىرة الياسمين إلى ز 
  الموشومة على القلب و الذاكرة  

 . " قارئة سمراء " إلى روح طفلة .
 ! ثمانيةعِلقت بالعمر 

 . حينما قررت الرحيل إلى عالٍم آخر أبت أف تكبر .
 الحورية الغائبة بجسدىا 

 ا ً الحاضرة بروحها دائم
 إلى " دالؿ الياسمين " 
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 القِطـة...  سٌدةُ البٌتِ 
 

 
على الشقّي  وُ كأنّ   و إف داىمو فجأةً أّف الفرَح قد يقتل صاحبَ  لم يخطر ببالها يوًما  

ما  ّسم.ال كما يفتكُ   إالّ فتَك بوِ فرح على جرعات متباعدة كالدواء و أف يتناوؿ ال
 ،ىااوالدنادين و  بوَف الهالؿ على الشاشِة الصغيرةهم كانوا يترقحدَث تلك الليلة أنّ 

ىو اليـو األوؿ من شهِر رمضاف دّؽ أحدىم  أّف يـو غدٍ  أعلنت الجماعةُ  حينَ 
من ألمانيا الذي  إذ بها تتفاجأ بابنها العائدِ ب، انسحبت السّيدة صفية لتفتحو و البا

، يديو ثّم ، قبّلت وجهو كّلوُ غزيرة لم تره منذ أحد عشرة سنة، نزلت من عينيها دموعٌ 
نواٍت من اإلنتظار. بعد س يًراابتسمت أخو  حدةً وا سقطت عند قدميو، شهقت شهقةً 

 لي، أنا الذي قتلُتها، مرًة وأنا أغادرىا "فليغفر اهلل :عترؼ جالؿ باكًيايـو الجنازة ا
 إليها."  أنا أعودُ ومرًة و 

 
إلى ى ندَ  تها صديقتهادع ،بعندما وقعت في الحُ  حزنها غمرةِ في  نادينكانت   
كاف عيًبا أالّ   في كل المحنانبها لى جالتي وقفت إ ها الصديقةُ ألنّ زفافها و  فلِ ح

ـِ ي أكثر ف تكوَف حاضرةً   تعسةً  رأى امرأةً ، فت على فؤادؾ تعرّ ىناا. سعادة له األيّا
ظر مة تنتامرأة محطّ  ،الحزف كاف جاذبيتها الوحيدة وحدهُ ، القاعةتجلس في زاوية 

إلى  تيقاظُ س. اإلؤادفالقدر أف يكوف ىذا الرجل  رَ قرّ  أحًدا ينتشلها من ذلك الحطاـ
ف إلى أتتحرش بو  الساكنة، ومالمح راقبت جانبو كاف كاالستيقاِظ من حلٍم جميل،

قّبل باطن كفها، ذراعها  ،قبلها زوجها ستيقظاف صباح الهادئال . أّما في ذلكفيقي
عن بها يعّوضها  ليفاجئها برحلةٍ إلى أف استيقظت  البضة، شفتها العلوية ثم السفلية

ادئ في كوٍخ ى جيجل"" اختاَر أكثر مدينٍة تحُبها ّجالُه منذ سنة.شهِر العسل الذي أ
ـَ البحر ال يخرجاف منو و   ال يأتي إليهما أحد. أما
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إلى المدينِة سهالً فقد عبرا طريًقا جبلًيا وعًرا ال يكفي سوى  لم يكن الوصوؿُ   

ة غلطٍة تحتو، أيّ  كّلما كاَف فؤاد ينعطف كاَف يتجنُب النظر إلى البحرِ   .واحدةٍ  لسيارةٍ 
من يده التي تمسك بالمقود أو قدمِو التي تزيُد من السرعة كانت لتجعلو يفقد 
السيطرة على السيارة فتتدحرَج بهما إلى األسفل. ما إف وصال حتى أوقد فؤاد 

للكوخ نادين لم تبادلو ىذا االطمئناف بعد رؤيتها  سحَب نفًسا طويالً لكنّ سيجارتو و 
استسلمت جعلها ال تحُبو لكّنها  في نفسها، شيء فيوِ  طباًعا سيًئاترَؾ ان المنعزؿ،

 لقضاِء عطلٍة استثنائية.  مكافٍ  أفضلُ بأنّو  أقنعها الذيلرغبِة زوجها 
 
 أماكن األشياء أف تحفظرغُب بفهي تغرؼ ال دتثم  تفقّ  هامالبسَ  نادينغّيرت   

الساعة  كاف لدقاتِ   .ااستلقت إلى جانب زوجه، أطفأت األنوار و منذ اليـو األوؿ
كالتي تنّوـُ  !عزلةتدخل في حالة تركيز ثم خوؼ فجعلها  قويٌ  صوتٌ الحائطية 

ثّم ساقيها  بدًء من أصابِع قدميها اا فشيئً شيئً  جسدىا يتخدرُ ب شعرتمغناطيسًيا 
اد فسحَب أيقظت فؤ  في رماٍؿ متحرّكة، تغوصُ  وصوالً إلى خصرىا كما لو كانت

ساعة ليس لهذه ال: "بحث عن مكاف البطاريةال حاوالً مد فوقو ، صعإليو كرسيأقرب  
  ." لقد توقفت عن التكتكة، من تعطيلها تمكنتُ .. بطارية ! لحظة

 
ضت دقائٌق من ، موبًة في العودِة إلى النـولم يجد صعو  عن يديو نفض الغبارَ   

 حاولت ،لهايعطّ  كأّف فؤاد لمدوف تأخير  الساعة تعمل من جديد  ما لبثتالسكوف و 
أثناَء نومها و كالمطرقة على رأسها   الساعة الذي كاف يدؽ صوتِ  تجاىل نادين
رأت ، فتحت عينيها فبنكزاٍت قوية تحاوؿ إيقاظها ت على ساقهات بيد حطّ شعرَ 

 بعينينبالغة الشحوب  ،شديدة البياضأمامها تقف امرأة نافذة الغرفة مفتوحة 
يدىا اليمنى ىيكاًل في  تحملُ  ،بعيني قطة امرأةٍ مثل خضراوين حادتين و 

منِك  ىلن يتبق اعظميً  ىيكالً  من جسدؾِ  إالّ سأجعلُ و ي من سريري نهضِ "اعظمًيا:
اخترؽ قوي  شعرت بنسيمٍ  ،نفسها تتصبب عرقًا ادينن وجدت "! سوى العظاـ

 . ا كما كانت في الحلمفتت إلى النافذة فرأتها مفتوحة تمامً التوجهها مسامات 
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نتها زوجتو أّما التي دوّ  الحاجات جلبِ لمبكًرا  القريةَ  فؤادُ  غادرَ ـ التالي، صباح اليو   

 ،ضخمة على صخرةٍ  جلسُ رأت كهاًل وحيًدا ي .الشاطئفي  لتتّنزهَ  خرجتفىي 
خذ من البحر شيًئا يأل ما، لم يأتِ  عبادةً  يمارسُ  تأمل كأنّوُ  في حالةِ  سمكَ ال يصطادُ 

على صوِت من كتابها فصلين  ست بقراءةِ فينة. انغمَ لكن ليرمَي إليو بكل أسراره الدو 
من  بمجموعةٍ  طبخِ المفي  تفاجأت كوخ.لى الرت العودة إقرّ ثّم الموج ىدير 
من النافذة  عةٍ خرجت القطط بسر ف اردىحملت المكنسة من أجل ط، القطط

لتجلس  مكنسة إلى الحائط ثم سحبت الكرسيأسندت ال ،تلو األخرى واحدةُ ال
 كوبُ ال  مكنسة و اللم تخفها ال ا بشراسِة ماءت في وجهه ضخمةٍ  جأ بقطةٍ لتتفا عليو

لم تجرؤ  مبللة جلست القطُة تحّدؽ إليها بغضب،عليها، جامدة و  الماء الذي دلقتوُ 
لها الحقاً أنّها  غرفتها تنتظر عودة فؤاد الذي فّسرنادين على لمسها، انزوت في 

 ليست أكثر من قطٍة معتادٍة على الكوخ. 
 
خلعت عندما عادا لوقٍت متأخر من الليل و  يا سهرتهما في حفٍل موسيقيأمض  

دقات الساعة ل تبوَ دوف أف تنو  رمت بما كانت ترتديو على الكرسيو نادين حذاءىا 
، أنفاُسها على وشك النفاد ختناؽت باالشعرَ اف و ساعات. ستسلمت للنـوا الحائطية

 !قماشي فسها محبوسة في كيسٍ ن لتجدَ  خيوط صوؼ سحبت من فمهامن صدرىا، 
 ها محبوسة في السريرأنّ  ، اكتشفتينخفض تارةً يرتفع و  تارةً شيء ثقيل فوقها و 
استرجعت  اف مخاطا بإتقافو كلكنّ  فوقها، حاولت أف تجد فتحةً  ـُ ينا الذي فؤادو 

حاولت أف تصرخ ، تي زارتها بالحلم الليلة الماضيةالمرأة ال في لحظة يأس وجو
 بدأتجِد الصراخ عندما لم يُ وؼ الَنتن كانت تهوي إلى حلقها و لصلكن ِقطع او 

فتحت  في لحظِة الغياِب عن الوعيو  ديها إلى الجانب األعلى للسريرتضرب بي
 سحبت خيطًا رماديًا من فمها !ها كانت على قيد كابوس آخرأنّ  كتشفعينيها لت

 .إلى حّد ما ةِ ليكوف دليالً يؤكد أّف شيًئا من ذلك الكابوس يرتبط بالحقيق
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السيارة لتخترؽ  عادتفي اليـو الثالث اصطحَب فؤاد زوجتو إلى مدينة بجاية،   

  جبل إلىالجباؿ من جديد 
 شجاعة حاربت أثناء غزو االسباف ورايا محاربةغ روي أفّ ىناؾ من ي" ورايةغيما ال"
ن حاولوا ىربت من أىلها الذي عذراءٍ  صبيةٍ  ليست أكثر منها يقوؿ أنّ  ىناؾ منو 

 نت بو إلى أف ماتتتحصّ و الذت بالجبل ، امها على الزواج من رجل ال تحبوإرغ
التي تنزؿ من الباردة  كفريدةى شالالت  إل ىاأخذ بعد النزىة في الجبلوحيدة. 

 . شاليوإلى ال في نهايِة اليـوخضر ثّم عادا الجبل األ
 
 بينمان فرط إرىاقها غفت وم أمريكًيافيلًما  على األريكة تشاىدُ نادين ت تمددّ   

 هلم تر من وجهها،  جّدا ةقريب نفاِس أحدىمأب أحّست تشاىده، عندما استيقظت
ـٍ ها سمعت وقلكنّ  حدث صريًرا ثم ماؿ الباب يتركض على األرض الخشبية  ع أقدا

ما حدث اليـو لم يكن   وضعت نادين يدىا على قلبها ،أغلق من تلقاء نفسوو 
عاد فؤاد  يحمل ، بوجوده ها شعرتلكنّ لم تره و  ًقاح ، أحدىم كاف ىنابوًساكا

 : قنينات مياه غازيةورما و اسندويشات ش
قد ابتلعت لقمة من السندويش، قالت و  ك ستسخر منيرغم أنّ  بأمرسأخبرؾ  -  

 بالجّن أو باألشباح. ا إمّ  اىذا البيت مسكونً  يبدو
 ؟كابوس آخر  أىو -  
 " قاطعها " ىذه المرة لم يكن كابوًسا . . .  -  
  ؟طلبت منك الرحيلو  دتكِ ، تلك التي ىدّ أنِك التقيِت بها نيخبر ال ت -  
أغلق الباب ، وقع أقداـ تركض سمعتُ مّني ثّم  ف قريًباأّف أحدىم كا شعرتُ   -  

 تصور؟  ،من تلقاء نفسو
أو ال أرى أو أسمع  اذاىذا مسكوف حًقا كما تقولين، لم رض أّف البيتتلنف  -  

 ؟ ابيًسا كما تعيشينأعيش كو 
 ال أدري  -  
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دعينا عسلنا شهر نادين إنّو  ،لينتتخيّ ارتياحِك للمكاف جعلِك توسوسين و عدـ  -  

و البيت الذي وجدتِ  أوالً فين عن التذمر أنِت ال تكّ جئنا و ، منذ كما ينبغي  نستمتع بو
، اظميً ع ىيكال رأة تريد أف تجعل منكِ وام الكوابيسمتسًخا ثم موضوع القطط و 

 .بدأت أختنق من كل ىذا النكد
ما  ىواجسي،ركك بكل ىمومي وأفكاري و ؟ إف لم أشاما ىو الزواج أخبرني  -  

 ـحتفظ لنفسي الهمو أأشاركك بأفراحي وابتساماتي و الذي أفعلو بك إف أردتني أف 
   ؟كاألفكار التي ال تروقو 
  !الهمـو التي تستحق -  
 
، أّكدت أنا لسُت مجنونةً  ،يصغي بأذنورى بعينو و حتى ي لن يصّدقهاال فائدة،   

مادمنا سنمضي شهًرا فيِو ستزعجُو وٌر غريبٌة تحدُث في ىذا البيت و ثّمة أم لنفسها
ـَ وسادة حملت مالءة و صاحبُة البيِت كما تزعجِني ألنّو يرفُض مغادرتو،  في  لتنا

قميص اـ بلحمّ ى اها تذىب إلأنّ كابوس تلك الليلة في  ما رأتو  ،الغرفة المجاورة
قطط قد و  الفارغ حوضالدة في شقراء ممدّ  طفلةٍ  األسود لتتفاجأ بجثةِ  نومها
قطة ثالثة و  أخرى تأكل من فخذىاعها و ، قطة سوداء تأكل من ذرات عليهاانقضّ 

 ، لم تمتلك، شعرت نادين بالغثيافبشاربين متسخين بالدـ الطفلة قدـ أصابع لتهمُ ت
ثت بلغة تحدّ ادية رأسها و رفعت القطة الرم ،كهذهمتوحشة  ردع قطط ل شجاعةال

ض كي تنقّ   فزت من الحوضِ قو  "؟أرأيِت ما الذي نفعلو بالذي يقتحم بيتنا": بشرية
 . على نادين

 
 ما لبثت أفقريب،  مواءٍ من فوؽ السطح وصل إلى أذنها صوت و  ..تستيقظَ ا   

لبها متشبثًة غرست مخاىا و حتى سقطت قطة رمادية على صدر رفعت بصرىا إليو 
على القطة الرمادية  راميةً ثم أبعدتها بسرعة  باكيةبأعلى صوتها  صرختبثوبها، 
 : تبكي بينماي حدث، قالت لو يتبين ما الذركض فؤاد إليها ىلًعا  ،األرض

 
 



00 

 

 
 
من أف تخرجني  ، عليكَ أنا نائمةة على صدري من السطح و لقد سقطت ىذه القط"

 أنني أعاني رىاَب القطط. أنَت تعرؼُ  ! ىذا البيِت حاالً 
  . إلى السرير عوديغًدا سأصلح السقف، سأخرجها و ال بأس  -  

  
ة الكرسي التي تحفظها عن تقرأ آي هازوجِ  تغلغلت في حضنِ عادت إلى سريرىا و   

 قررت أف تكوف ات بحياتها و أسعد اللحظوجوه الذين تحبهم،  رتذكّ تظهر قلب، 
دوَف أف  نامتاألشباح، كوابيس والقطط و من كل شيء من الهواجس وال أقوى

عتذارًا  إكانت القبلة شفتيو الرفيعتين و  قّبلتفي الصباح  يعّكر نومها كابوٌس آخر.
قصيًرا  رتدت فستانًاا، األياـِ السابقةفي ي حدثت التالمناوشات  تجاوزكافًيا ل
صيفية  ةعلى رأسها وضعت قبع !تمائمذ و ها تعاويمطرزًا برسومات سوداء كأنّ أبيض 

 . التسوؽِ في لتقضي وقًتا طيًبا  بمفردىا مستديرة لتكتمل أناقتها ثم خرجت
 
 كاف ،ستحماـتفرغ لال، غّير لهم الماء ثّم القفصفي طعاـ العصافير د فؤا وضعَ    

عاد المناشف و نفسو ب لفّ  ،زوجتونسبها إلى سمع دندنة حين بالشامبو يغسل شعره 
لوف  ،نين خضراوين ناعستينيعبشقراء طفلٌة  !ةليتفاجأ بطفلة مريضإلى غرفتو 

، ىذه الطفلة ليست مريضة بشفتين جافتين تئنُ و  وجهها شاحبٌ ، أرجواني فستانها
نادين التي أىي يَن جئِت، من أ": سألهااقترب منها و  ت،ل إنّها تمو فحسب ب

و كي إلي الصغيرة مّدت يدىا ،أنينهامتابعًة  ت رأسها موافقةىزّ "أحضرتِك إلى ىنا؟
لحظة خاطفة قامت بعّض في لكثير من الشّر و ابتسمت ابتسامة فيها ا، يمسك بها

، حاوَؿ أف يسحب يده من شعر بألم ال يحتمل ،صرخ فؤاد بأعلى صوتو، ةقوّ بيده 
، دؽ أحدىم الباب بعنف ألثناءفي ىذه ا ،ها كانت تضغط بأسنانها أكثرلكنّ فمها 

تفاجأ ، خّدرىا األلم ليفتح الباب بيدٍ  جَ خر  ،يده أخيًراالخبيثة الطفلة تركت ىذه 
 : بزوجتو نادين
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 ؟ منذ نصف ساعة ما الذي كنَت تفعلوؽ الباب أنا أدّ   -  
 ؟األوانيتغسلين مطبخ تغنين و ؟ بالألم تكوني ىنالكن ... و  -  
 
 لّمااىا و ليريها إيّ  ىروؿ إلى الغرفة يسبقهاا، أخبرىا عن الطفلِة المريضة و مرتبكً   

 من أفّ  أنا متّيقن"خروجها: ين قبل دكما تركتها نا  مرتبةً  مالءات السريروجدا وصال 
ا أنا ، أمّ أنِت كنِت تتذمرين من كوابيس ،اسمعي علينا أف نرحل ،أحدىم كاف ىنا

 "! ينرأيت ما رأيت بأـ عي
خرجت الطفلُة من ربما  ؟ما تقولو ؽي تؤمن بو أنت كيف أصدّ بالمنطق الذ -

إالّ إف   نرحلدعنا نكمل ىذا األسبوع و . ال أكثر دثما ح تخيلتَ و ربما النافذة أ
 ! كنَت خائًفا

 ! فلنبق، إف كنُت خائًفا فخوفي عليِك أنتِ  -
 
ه ى بكل ىذا ذبابة تتحلّ تغيظهو  يؤرقها كابوسنادين المرأة التي ترعبها قطة و   
لم يفهم أّف ، عرؼها ليست زوجتو التي يإنّ ، ىالبقاء أياًما أخر لشجاعة من أجل ا
حَث قرّرت أف تبلقد كرىت ضعَفها و لنفسها،  لموضوع بالنسبة إليها أصبح تحديًاا

مثيرًة في ذلَك القميص الحريري  عن مواطِن القوِة في دواخلها. لياًل.. بدت
فؤاد تمدَد  عن نهدين طريين، الصدر يكشُف منشبر و يتجاوز الركبة ب األبيض،

دىِن أطرافها بالمرطب، أيقظت فيو بمسِح ماكياجها و شغالها أثناء ان يراقبها مفتونًا
وافتو إلى السرير  كرجٍل لم يكتشف جسَد امرأتو بعد،الرغبة لممارسة الحِب  

 . انطفأ اللهبُ اسمتو اللذة إلى أف ىدأ السرير و قو 
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 ! ؤادفأنين  علىاستيقظت ىذِه المرة ها َد نومها كابوٌس إالّ أنّ نامت دوَف أف يفسِ   

وىي ألقت بنفسها عليو  نفسو،قميص ال مرتديةً منو  رآىا تقتربُ زوجتو، كاف يحلم ب
كأنهما خضراوين   بعينين نفسو الوجون، يبدت عيناىا مختلفت .من جديدٍ  تفور شهوةً 

خنجًرا في يدىا  حَ لم ،ى اليسارأخرى إلرمت بساؽ إلى اليمين و  ،بتوركِ  ،لقطة
خن الدـ الساو  جلد رقبتو يمزؽ بالخنجرشعر  ،دذبحتو بو من الوريد إلى الوري

 ،في ترددتوقظو ل اقتربتف ؽنادين أّف فؤاد يتعرّ الحظت  أوردتو.يتدفُق من شرايينو و 
إليو  تحدؽُ تقترب منو و  رآىا وبمجرد أف فتح عينياللحظة استيقظ فؤاد و  في تلك

جعلتو يقفز  الصدمة، الكابوسفي ا مثلما كانت تفعل مامً ت باستغراب بثوب نومها
 االرواؽ مخيفً لها ا بد لتجلب لو كوب ماء لى المطبخإاتجهت لّما  !من السرير

تمّدد  ،أفضل لمة لكن ما إف أنارت المكاف حتى شعرت باطمئنافٍ أشد ظ المطبخو 
لم  في الصباح واستيقاظِ  لحظة. ثم ناـ بصعوبةٍ جدّدا بعد أف أنهى عمر سيجارتو م

، اساقها قلقً  المائدة تهزّ إلى  جالسةً  المطبخفي  وجدىانبو، جا إلى يجد نادين
 ؟ ما بكِ : إليوالنظر ترفض  ،اضطرابًاو غضًبا 

 
رأى ما رأى أصابو  حينو  عنقهاىا و من خدّ األيسر  الجانبَ  استدارت كي تريوِ   

ه وجهها تشوّ ، سفل رقبتهاأعميقة تبدأ من أعلى وجهها إلى و  طويلةٌ  خدوشٌ ، الهلع
اؾ أف  إي" :محّذرة قترب منها كي يمسك يدىا، فصرخت بوجهوا ،الب قطمخ بفعلِ 

مع صراخي ؟ ثم كيف لم تسرحل من ىذا البيتتأف  طلب منكلم أ، أتلمسني
 ؟ت علّي القطةعندما انقضّ 

ىيا ، كاف عليك أف توقظيني   اهلليا ، سمع شيًئاأم ل حًقا حبيبتي،أنا آسف     -  
 ! خذؾ إلى أقرب مشفىآل
 ! ، سأبقى في بيتيمكاف إلى أيّ لن أذىب    -  
 . تحركي ن ال تكوني عنيدة  قلُت لكِ ناديبيتِك؟   -  
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ـِ    وىو يحّدُؽ مرتعًبا إلى جروحها التي تنزُؼ ملطخًة ثوبها  أثناَء توسالتِو لها بالقيا

وجد نفسو بين امرأتين  حيثُ  دخلت نادين أخرى من باب المطبخ األبيض
ـَ الثانية تقبغضب و  ة على الطاولة تحدؽ إليوِ جالساألولى متطابقتين،  الباب  ف أما

 :مت منوتنظر إليو باستغراب، تقدّ 
 
 ؟ الطاولة إلىمن ىذه الجالسة و أنِت  من  -  
 ىّدئ من روعك  . .  أحدال  -  
بحي أمس حاولِت ذ اذالمَ ى المكوث أكثر بهذا البيت؟ و ألححِت عل ػمَ ل  -  

قولي ما أنا على وشك أف أفقَد صوابي، ؟ جسديناليـو تحضرين في بالكابوس و 
 ؟ ابقة التي عرفتها لمدة خمس سنواتاسم خطيبتي الس

 
أجابت  ها لم تكن تعرؼ اإلجابةالجالسة على الطاولة بالغضب ألنّ  نادين شعرت   

 :  نادين
  .أسماء  -  
 ؟ هالم أتزوجتركُتها و  اذالمَ و   -  
 ! أكثر منك ثراءً  وج برجلٍ أجل أف تتز من  ىي التي تركتك   -  
 
، الم يجد أحدً ا إلى الطاولة التفت مجددً وعندما عانقها إليها أخيًرا،  قلبوُ  فّ أطما  
شاحن و  شفاالمنك  تى أنهما نسيا الكثير من األشياءح بَػا الحقائب على عجلضّ و 

ر سيد مختار صاحب الكوخ المجاو المفتاح عند ال نادين، قاما بترؾِ  كتابِ و  التليفوف
 تو.  خ خوفًػا من أف تصيبهما لعنلكو ل لتفاتاإلدوف لسيارة انطلقا باو 
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  نتحار شاب طموحا

 
 
ة األخطاء رغم فداحشعبي  ل أبناءو علّي أف أتحمّ أنّ  وجدتُ  ني ُولدت جزائريًاألنّ   

ني حتى أنّ  .النهاية أشقائيبفهم  الغفرافل و على التحمّ ، أجدني مجبًرا التي ال تغتفر
 أحالميلسياسية و أفكاري اأطرح عليهم ، للشباب حزبٍ  بتأسيس رتُ فكّ 

ف شعره لمن تلوّ  والدي قاؿ الشعب تعّود أف يمنح ثقتو لكنّ المستقبلية للوطن 
 مشيتي،و ر لوف شعري غيّ أقد ، السنة القادمة دزاؿ شعرؾ أسو ماباألبيض وأنت 

جـز أنني سأكوف بوسعي أف أسيصفقوف لي ا و كثيرً   تحدثُ سأو  قتني بدالت رسميةأ
 كوف بعد بضع سنوات الرجل األوؿ في البالدأل للرئاسة شحُ قد أتر سياسًيا ناجًحا و 

سأكوف وفًيا  ،شعبي العزيز ى عنكَ رئيًسا لن أتخلّ منذ اآلف إف أصبحُت  ىاأنا أعدؾَ و 
 سأتفهمُ و  بة صدرتقبل شكاويكم برحاسأ إف قلتم لي إرحل لن أرحلو  يللكرسلكم و 

  !تقلبات مزاجكم
 
 مقبالً  كنتُ   ،على دراستيإالّ اىتمامي أّصب  لم أكنفأّما السنُة التي انقضت    

جيش فكّلما في الالخدمة ب نصحتنيي أمّ  ،اطبيبً  أرادنيأبي  .دة البكالورياعلى شها
ي نصحتنختي أر و نة العسكرية في بلد يحكمو العسكالمكازاد الماؿ و  زادت رتبتي

برأسي على ما التي ة حتى ال تقضي األفكار السياسية أو األدبيبالفنوف التشكيلية 
لي أحالـ بعدد  طموحٌ رجل  أّما عن أمنياتي الشخصية  فأنا. تبقى لي من إنسانية

حالمنا فكيف لي أف أكوف طبيًبا حياة واحدة ال تكفي لتحقيق كل ألكن  شعر رأسي
 !أديًبا يجيد نسج الرواياتو فنانًا تشكيلًيا و  ممثالً و يارًا ورباف سفينة طورئيس دولة و 

  .قت األحالـأعتقد لهذا السبب خل
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وجدتني صحوُت ف، ىكذا نمُت و تدعى عبيرمرىفة ذكية و  صبية التحقت بصفنا   

عندما . المشاعر نفسهاها بادلتني النظرات و ن حظي أنّ سومن ح هافي حبِ  غارقًا
ا عبير أمّ  !أنني سأكوف اينشتاين المقبل شعرتُ  رياالبكالو  متحاناتِ اانتهينا من 

ُعِلقت  يـوبعد عشرين و  النتائج الفشل قبل صدور معلنة تئابدخلت حالة اك
في نفسي  لتُ سجّ . من أجل عبير احزينً  لنجاحي اسعيدً  كنتُ في الثانويات. النتائج

ية رحلتي الجامع بدأتُ ي و حقيبت حزمتُ  ألدرَس الطب البشري، عة وىرافجام
العمل  تطّلب مني  ذامتواضع يقدمو لي أبي ال يسد احتياجاتي ل بمبلغٍ  القاسية

 سكنَ الإلقامة الجامعية قررُت في ا .ي أحد المطاعم الفاخرة كل مساءكنادؿ ف
 أحد يسكن بالغرفة ال، لعمارةلألخير الطابق امن  آخر الرواؽفي غرفتي  ردي،بمف

 . رية معسكلكن يجاورني شاباف من وال المقابلة لي
 
 جهزتُ  ،السابعة في أفقتُ غير أني  الساعة العاشرة فيتبدأ محاضرتي  اليوـُ   

 ! حبلالثياب عن الغياب  استغربتُ  عودتي عند. خرجتغسلُت ثيابي و  ثمّ قهوتي 
أعاني  ألنيأصابني الدوار ، رأيت ثيابي مكوّمة على األرضفمن النافذة  نظرتُ 

على  تقعَ أف  ا أتساءؿ كيف للمالبسِ لساللم متذمرً نزلت ا، فعةرىاب األماكن المرت
 البابسمعُت عندما كنُت أديُر المفتاَح في قفل  ؟كهذا  مشمسٍ  األرض في جوٍ 

في تلك و  حالة تركيز أذني على بابي في وضعتُ  ،في الغرفة أحدىم يتكلمُ  صوتَ 
 استغرب تجسسي على غرفتي، بعنفو فاجأني جاري عندما فتح بابَ  اللحظة
 وكي أتجنب نظراتا  مسرعً  دخلتُ  ،فيهالم أنني الساكن الوحيد و يعا أنّ خصوصً 

ف جالًسا كأّف أحدىم كاعليو انحناءة   ر لمحتُ إلى السري التفتُ  وحينَ  المحرجة
  ؟أنا أقف وراء البابرج و لكن من أين خ ! عليو
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ي في زارتنبها  لفرط ما فكرتُ و ابتسامتها ى ضوء علو  على ذكريات عبير نمتُ   
بها  إذو  خلف رأسي يدايو مدًدا على العشب تم عاّمةٍ  ، رأيتني في حديقةٍ يلمح

شعرىا األسود  يهوي ، جلست على ركبتيها ثم انحنت و لها أبهى حلةٍ في تحضر 
عت ِل، قاطَ ما بعدىا من القبا قبلها و تِجب م على وجهي لتهديني قبلة على شفتيّ 

وقع  سمعتُ  !أف يفسده طنين ذبابة يحدث خفيفالنومي في الغرفة،  ضجةٌ حلمي 
تح الباب ثم ف ويجّر خطواتَ  كسوؿٌ   رجلٌ  !الغرفة خف من البالستيك على بالط

بعد بضع ؟ الذي حدث للتو ما أتساءؿُ شت أفكاري تشوّ و  نبضي ، تسارعَ صفقو
 ،مشى الرجل متكاسالً ، محدثاً صريًرامن جديد  الباب يفتحُ  سمعتُ أخرى دقائق 
ال يكوف ىذا الصوت قد  لمفّكرت:  !يا إلهي !عّم الهدوءلي عبصوت مسمو  تثاءب

صبح  تبالليل و مناوشاتهم اىم و موسيق ؟ كثيًرا ما أسمعجاورنيأتى من الغرفة التي ت
 . ةمسموع األصواتِ كل 

 
بخطوات  ، مشيُت إلى دورِة المياهفي الصباح نهضُت من فراِشي بمزاٍج سيء  

أّف الماء إلّي للحظة  ُخّيل الحنفية فتحتُ  عندما، عينين نصف مفتوحتينبطيئة و 
ثم  يّ أغمض عين صرتُ  تركيزي أستعيدَ  كالّدـ، حتى  على أصابعي صار أحمر

فليس للماء  أو باألحرى عدـ لونو ونوعاد للماء لبهذه الحركة  ،اأفتحهما مجددً 
أصدقائي ، بعبير الجميلة رًدا طواؿ الوقت أفكّ ، كنت شار خالؿ المحاضرة !لوف
ف ستكوف الجزائر بعد ، ترى كيمستقبل وطنيمستقبلي و  ،ين تركتهم في تيارتالذ

قد و ال أدري، قد يصبح أفضل  ؟أي بعد قرف كامل من اإلستقالؿ خمسين سنة
، أحيا  ناجًحا ىنا على أرضيأكوف رجالً  من األفضل أف، أحوالو إلى األسوأ تؤوؿُ 

تفكير  رأف أغيّ  كيف لي ذلك عدا أنفع غيري بما أقدر عليو،قيم و ستبسلوؾ م
  ! فشل فيها حتى األنبياء شاقّةها مهمة ، إنّ شعب بأكملو
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 موحشةً  وجدتها مساءً  إلى غرفتي عندما عدتُ و في الخارج  ينهار أمضيُت جّل   
إلى  خرجتُ ، عبير ىو صوتُ ُمَسِكن في حالتي  أنفعُ و  حسسُت بالضيقِ أ، كئيبةً و 

يالً في أذني قبل أف ، رّف الهاتف طو تصف الليلبها بعد من اتصلتُ و حديقة اإلقامة 
. وجدتني أتوه في دىاليزىا حتى بذلك الصوِت العميق الحديثَ  بدأتِ  ما إفو  ترد

 ، أغلبُ االرواؽ مظلمً  وجدتُ  الزاؿ صوتها يتردُد داخلي،و  الساللم صعدتُ 
كأّف أحدىم يتبعني   ورائي وقع خطوات أحدىم أثناء سيري سمعتُ ، الطالب نياـ

 ، جمعتُ بإمكاني أف أشعر بو، يتوقف الذي يلحقنف عن السير توقفتُ  ،ليظك
بل  ا نائمً  لستُ أنا اآلف ، الم أجد أحدً  لكنني لتفات بسرعةاإل قررتُ شجاعتي و 

ال يمكن أف نا في ىذه اللحظة بكامل تركيزي و أ ،الهواء الطلقفي أتمشى  كنتُ 
ات الخطو  الغريب أفّ و ه المرة سيري مهرواًل ىذ تُ تابع، ذا وليد التخيالتيكوف ى

 شعرتُ عن المشي، ساد الصمت و  توقفتُ  ،ا لهرولتيصارت تهروؿ أكثر وفقً 
، عد الموضوع مجرد صوت يخترؽ األذفلم يتين تت على كتفي مر ربّ  بأصابعٍ 

 !اا حقً به فاألصابع التي ربتت على كتفي شعرتُ 
 
 ،أف أناـعشتو من أجل صراع آخر ، الوحيد ىو العودة إلى الغرفة حاالً  الحلُ   

ولة سمعت أثناء المحافيها سيدي النـو كي يحضر و  أمضيت ساعات أتوسلُ 
نع نفسي عن ممع أحدىم ما كنت أل لو كنتُ  " فرقعات متواصلة نتيجة "إطالؽ ريح

 لم يكن يدعو للضحكو  جّدا لكن ىذا الموقف مختلفٌ  !بصوت مرتفعٍ الضحك و 
ىذِه الغرفة بإمكانو رؤيتي من يعيُش معي في  .. ثّمةتضاعف خوفي حّد االرتعاب بل
أسمع ي أنن أخرى، كأف أقوؿ لنفسي ة احتماالتٍ ال توجد أيّ  ليس بإمكاِني رؤيتو،و 

  !قال يقبلها المنط ىذا من الغرفة المجاورة ففكرة كهذهِ 
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 على صوت حتى استيقظتُ  ساعةً  ما لبثت أف نمتُ و  غطائيبسريري و تشبثُت    

يقّلب يتصفح الكتب و بينما ىم يذاكر بعد منتصف الليل يتمتم أحد !بلّ تُػقَ  أوارؽٍ 
 رغبتليسرى اال ال العين اليمنى فتحت و  ،لت عيناي مغمضتيناز ما، األوراؽ

ـَ  قررتُ  بعد دقائق بائسة .قصي ىذا الصوتبت ال يمكنني متابعة  ،فعلبردة  القيا
  أفّ  الحظتُ ، أنيرت الغرفةبمجرد أف و المصباح  أضأتُ و  الغطاء ، رميتُ ليلي ىكذا

بعد لقد استيقظت على صوت األوراؽ و  ،لم يكن ىذا حلًما فيها، كل شيء طبيعي
 ،الكوابيس حاؿ استيقاظناألحالـ و تنتهي ا !فلم يتوقالصوت و  استمرّ استيقاظي 

 : يا ليتني لم أعدلى  النـو و عدت إ بصعوبةٍ 
 
الشهقة  و الدموع الحلم  أبكي ب الواقع بألمو، رأيتني في شبوُ ي راودني كابوسٌ    

ـُ من  كالطفل الصغير، في ظرؼ  .ق بالعمارةبنفسي من أعلى طاب ألرميالنافذة أتقد
طمت جمجمتي تحف اصطدـ رأسي باألرض ،سقوطا عنيًفا دقيقة واحدة سقطتُ 

استيقظت ذلك الدـ  على صورةِ ، نزؼ رأسي دًما يتصاعد الدخاف منو لفرط حرارتوو 
من  اقتربتُ ، يستقبلني جميلٌ  صباحٌ سريري و  رتُ غاد !ن كابوس مفجعيا لو ما، ىِلعً 
حادثة انتحاري وتذّكرُت نظرت من النافذة فرأيت األرض ، فذة فطارت العصافيرالنا

يومي خارج السكن  أمضي جلّ  تُ أصبح .أغلقتهاو  هاعنابتعدت  ،بالكابوس
 . كي أناـ  ليالً  الجامعي وال أعود إالّ 

 
رع، في ، في الشوافي الجامعة ، الناسُ االعالم يبدو طبيعيً خارج غرفتي كّل   

لوال اكتظاظ الطالب  ،غرفتيفي ها ال تحدث سوى شالتي أعيكّل الغرائب ،المطعم
كنت ألتردد   لوال خشيتي أف يقابل طلب تغيير غرفتي بالرفض ماو  ىذه السنة

البشر أـ  ؟ إلطاؼ من ىم مثلي مناإلزعاج ألطف لكن أيّ  بالتحدث إلى اإلدارة
 ىو حتى اآلف،م يؤذني ل، زميلي بالغرفة الذي ال أراه صادقًاألكوَف زعاج شبح؟ إ

ر طبيعية، ربما بوسعي كّلها أمو   !، يطلق ريًحايخرجيعيش يومو، يذاكر، يناـ، يدخل و 
 ؟ من يدري ،أف أصادقو
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أف  . كيف ليأعيشها لم تمنعني عن التفكير بهاكّل ىذه األياـ المجنونة التي   
أنا الطالب المفلس الذي يعجز حتى أف يشتري ؟ ستأصَل ذكرى عبير من ذاكرتيأ

 من اليقظة المرة إلى النـو روبًاىكذا أصبحُت أقضي وقتي، مرة ى ؟تستحقهاىّدية 
 أنيًنا لرجل مريض ، سمعتُ وميبمنتصف نمن الكوابيس المرة إلى اليقظة.  مرةو 

  ،يحتمل م يكنكن ذلك الصوت لل ينوم بعةمتاو و أنين تجاىل ًما، حاولتُ يتخبط أل
الكلمة مني كانت  صرخ أكثر،أصمت  تُ ما قلكلّ و  متوساًل منو الصمتكّلمتو 

 بعد دقائقو  انتحابوالليلة أصغي إلى أنينو و  ، أمضيتُ تجلده كما يفعل السوط
أضرب بقبضتي الحائط، شيء داخلي ا و مثلو تمامً  أئنُ  !توحد معو وجدتني في حالةِ 

 . ذبني دوف رأفةكاف يع
 
 كل ليلةٍ ،  حالتي النفسية بدأت تسوءو  في الغرفة صار يحبطني معي وجودهُ   

س زجاجية سقطت على مّرة أستيقظ على صوت كأ ،ما أستيقظ بمنتصفها لسببٍ 
على مرة  استيقظتُ ، د حطاـ الكأسعندما أنير الغرفة ال أجو  األرض فانكسرت

تمتمة لشخص مّرة على صوت و  ضحكصوت قهقهة رجل ال يمكنو التوقف عن ال
 .وس االنتحار الذي يتكرر كل ليلةعدا كابيتمكن من حفظو. ل الكالـ يرددُ 

 
تكمن في نتحار فكرة االقاؿ  بسبب كوابيسي، زيارَة طبيٍب نفسيقررُت أخيًرا   

الناس  رأنا أكث، أنا أكره الموت ،مستحيلىذا أجبت:   "يوعالال"عقلي  باطن
ألنني أقاومو و  جسدي سرقةَ  يحاوؿ اّن أّف جنيػً أظكالتالي   يمع ما يحدث تفاؤالً 

  و لم يصدؽأعلم أنّ  ،ي بأعذار لم تقنعنيتهدئتيعذبني بهذه الطريقة، حاوؿ الطبيب 
ي تلك االبتسامة التي تحمُل ف وصف لي مهدئات وودعني مبتسًما ،كلمًة مّما قلت

على  مهدئات عّلها تساعدنيال ابتعتُ التكذيب، طيتها شفقًة ممتزجة بالسخرية و 
 . دمي أو عدمو سياففي أّف وجودىا  كتُ أدر  تجربتها بعدالنـو و 
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، ماذا لو وجدُت طريقًة للتعرِؼ على زميلي في فكرة مجنونة لمعت في رأسي   

سبَب ش ألفهَم منُو نتناقا على الطاولة ذاتها و أف نجلس معً  أريد الغرفِة شخصًيا؟
ألِني  أعلم أنّك موجودٌ ": ةً رسالرحُت أكتُب لو رقًة و عُت و وض كوابيسي،اكتئابي و 

أحُس بوجودَؾ معي في ىذِه الغرفة، أحيانًا تختفي ربما النشغاالٍت أجهلها لكّنك 
أو  والدتهاتقرأ كل كلمة فور  اآلف أمامي واقفٌ  ربما أنت تعود دائًما لتذاكَر أو تناـ

حتًما ستقرأ إلى الغرفة  ما تعودحال لكن؟ من يدري في مكاٍف بعيدٍ  ربما أنتَ 
عالقتنا يشوبها الكثير من أرى أّف و  بداية تعارفنا كانت سيئةً ما أريُد قولو أّف ، رسالتي
حبذا لو نطوي توترني، التي تنتشُر في الغرفة تزعجني و  ، ىذِه الطاقة السلبيةالتوتر

صديقك أكوف و  و أجلس إليك أسمعكَ أف  ، مستعدٌ دنبدأ من جديو ىذه الصفحة 
، أتساءُؿ إف كنَت بحاجٍة حًقا إلى صديق تتبادُؿ معو أطراَؼ الحديث؟ إف أحببت

 !اا قريبً أنتظر منك ردً ؟ راِشدين تقابل كأيّ من المناسب أف ن أال تعتقد مثلي أنّو
 " ىشاـ

 
ما النافذة،  حتى ال تطّيرىا الريُح إف ىّبت من وضعُت كأًسا فارغًة على الورقةِ   

باتجاه  تيغرف غادرتُ و  يسجائر علبة ك ىو أني حملُت ىاتفي و تو بعد ذلفعل
 قررتُ  أننيإالّ  ينىدوٍء دائمما يبدو عليِو من تكّتم و رغم و  المسؤوؿ عن الجناح

 : 933غرفة المهمة استنطاقو حوؿ  توّلي
 
عن الجناح العاـ  ت مسؤوالً ىل كن ،933 رقم سألك عن الغرفةجئُت أل  -  

 ؟ الماضي
 ؟ تسأؿ لماذا ،ىذا الجناح منذ سنواتسؤوؿ عن أنا م   -  
 ؟ سكنها قبلييمكنني أف أعرؼ من ىل    -  
ا كاف طالبً   سكنها شابٌ آخر من ، لغرفة لم تسكن منذ أربع سنواتىذه ا   -  

 .. لكّنو انتحرو بشعبة الطب 
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 ؟ ىل رمى بنفسو من النافذة  -  
  !ك سمعت عنويبدو أنّ    -  
رغب أحٌد الغرفة ما داـ لم يأعطيتني ىذه  اذالم !يا عمي ابراىيم سامحك اهلل  -  

 بسكنها؟
ال أظنك الغرفة الوحيدة الشاغرة،  كانتو  رفيق يكوف لك أنت طلبَت أالّ   -  

 !تتشاءـ بحادثة انتحار الشاب
 اب الذي انتحر إف كنت تتذكرُ ، ما اسم الشال عليك. .ا ولكنمتشائمً  لستُ    -  

 ؟ اسمو
 . و عابداسمُ طبًعا أتذكُر اسَمو..    -  
 
من  قصتو علني أعيشَ و يحاوؿ أف يجإنّ  ،اا فشيئً شيئً  أصبحت الصورة تتضحُ    

يضُع يده و  الًسا على الكرسيا جشابً  فرأيتُ الباب  ، فتحتُ خالِؿ تلك الكوابيس
مثل ذلك شاحب الوجو ، ف الجسمنحيطويل القامة و ، أسمر على الطاولة، شابٌ 

 ال يمكنني أف أنكر ،الكثير من الدـ كي يتورد خّداهالذي ينقصو ألنيميا باالمريض 
 : و قليالً من تقدمتُ و ولت أف أخفيو لكنني أغلقت الباب ذلك الخوؼ الذي حا

 
  .أتوؽ للتعرؼ إليك ال تدري كم كنتُ   !لتقينااا أخيرً   -  
 !بوجودي ال ترحبُ  ظننتكَ    -  
  .مع مرور الوقت اإلنساف تتغيرُ  أفكار لكنّ  في البدايةربما   -  
 ؟ رؤيتي طلبتَ  اذالمَ   -  
وجودي من الطبيعي أف أشعر بوجودؾ مثلما تشعر ب ،حن نقيم بالغرفة ذاتهان   -  

 !أرغب برؤيتك
 .يكفي أف تشعر بي، ليس ُمهًما أف تراني  -  
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، ال أراؾ أنتو  لحادثةبطال لأراني  اذاِلم ،أريد أف أسألك عن تلك الكوابيس   -  

  ؟بما عشتو أنت ما عالقتي
 ؟ لم تجد لو التفسير الصحيح بعد ال تقوؿ عنو أنّو حلم اذالم   -  
 !فأنا لن أصدقك حياتك يا عابد أنهيتَ  كنّ ا ألنادمً  لستَ  ال تقل لي أّنكَ    -  
 !على اإلطالؽنادًما  ، لستُ بل صّدؽ   -  
  .الحياة لىمعت أّف الموتى يحسدوننا عس ،غريب  -  
 .التي عاشوىاالحياة ، ليس إف كاف الموت أجمل من ليس كّلهم   -  
 ؟ موتلا ىل يمكنني أف أعرؼ سبب اختيارؾَ  لكن ال أعتقد   -  
 ليَس مهًما أف تعرؼ..    -  
 
ترى ا، فارغً  الذي كاف يجلُس عليوِ  الكرسي صبحَ ، أاختفىو  قاؿ الجملة األخيرة  

تزاحم األسئلة في رأسي  لكنّ  كاف علّي أف أسألوا؟  ختارني عمدً أىي الصدفة أـ أنّو ا
رحل دوف أف أطرح أتى و  ،بأّي سؤاؿ أبدأ فلم أدري أعيش حالة من التشويش جعلن

 . ىذا اللقاء الذي جمعنيأجوبٍة لها إيجادقية التي تمنيت عليو تلك األسئلة الحقي
ا ن الرىبة كنت أقاومو متحديً ور مانتابني شع، من أغرب اللقاءات بحياتي أعّده بعابدٍ 
أحفظ أف  أردتُ ا و لم أشأ االقتراب منو أكثر أو مصافحتو فقد كنت حذرً ، نفسي

  !قتراباالء ال ىو شاالمسافات بيني وبينو و 
 
عجني لم يز عابد و  أتِ ، ىذا المساء لم يتستعيُد الغرفُة كآبتهايحضر الليل عندما   

الساعة  فيعيني  تُ إلى أف أغمض النـو ن منأتمكّ  لم غيابوِ  رغمبتصرفاتو المعتادة و 
سريع وتحطم جمجمة  ىبوطٌ ، للمرة األلف نفسو الكابوسُ راودني ، فجًراالثالثة 

ابوس ككل يـو ا الكرافضً  ، استيقظتُ دـ ساخن يتدفق من رأسي على األرضنزيف و 
يحّدُؽ  ،يقف أماـ النافذةِ  ،وجدتو أمامي عندما فتحت عيني دسةِ الساعة السا فيو 

  :إلّي كما لو أنّو انتظَر استيقاظي طوياًل، على وجهِو ابتسامٌة غريبة لم أفهمها
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 ؟ أنت تريدني أف أنتحر ،يا عابد أعلم ما تريده مني  -  
 !الذي تريد بل أنتَ   -  
 ؟ باإلنتحار فكيف أفكرُ  أكره الموتقوؿ لَك أ، أنت ال تعرفني ! ئخطم  -  
 ؟ أليس ىذا ما قالو لك الطبيب ؼ على نفسَك بعد،ربما لم تتعرّ   -  
  !الطبيب مّما يعرفنيّما تعرفني و أكثر مأعرؼ نفسي   -  
، أنا حّي أرزؽأنظر إلّي، ؟ اميتً  خالنيىل ت ؟الموت عن تدعني أحدثك أّوالً ألن  -  

بهذا  تصر على التشبثِ  اذالم !يا ىشاـ الروح ال تموت، ماتدي الذي جس
تريد االنتظار إلى أف يشيب  ذالما ؟أـ آجالً  ي الذي ستغادره عاجالً فانالجسد ال

 ها تحت تهديد خطرعيش حياتك كلّ ت ؟تفقد ذاكرتكو  ظهرؾ ينحنيو  شعرؾ
  !مصيري بنفسي مصيرؾ مثلما اخترتُ  ، فلتخترالموت

  وُد لو أحققها. ي أحالـ كثيرة أل - 
؟ أف تختار ألحالـ أو الخلودتمرار بممارسة ابين االس اعليك أنت تختار إذً   - 
تحرر روحك من عبودية آخر و تنتقل إلى عالم أـ  ين أف تعيش كل عمرؾ حالًماب

  !الجسد
 -   ............... .....................  
ضع يدَؾ في يدي واسمح لي بأف أعّلمَك كيَف تعيُش منُذ  !يا ىشاـي ب منّ اقترِ  - 

 !ىذا الجسُد سجنَك يا ىشاـ ،وِ قفص ذا القلب منر ىحرّ و أصِغ إلّي  !اليوـِ ُحًرا
حب، تسافر إلى من تو تركض في البراري بح في السماء و دعها تس، ه الروحر ىذحرّ 

مًعا حياة  لنحيو  الخيبةحزاف والفقر واألحالـ و قتل األأتحقق أمنياتهم، تحرسهم و 
 . كن صديقيو  صافحني يا ىشاـ ،الخلود
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أماـ  ،ييدِ  إليو مددتُ و ا طيسيً كالمنّوـ مغناتقودني إليو   بخطواتٍ منو  اقتربتُ   

ي تا على ظهر حطّ  بيديو شعرتُ ، ةألوؿ مر  التحليق كطير ينوي  ذراعيّ  رفعتُ  النافذةِ 
أدركُت أنّها النهاية لكل شيء  ، خالؿ السقوطخارقة دفعتني من الوارء بقوةٍ و 
لحظَة  .إلى حالة من الموتحوؿ الحياة استوعبت أنّو في ثانية واحدة يمكن أف تتو 

 : متوسالً  خاطبتوُ  ،ثابتة بخطواتٍ ملَك الموت يقترب مني  رأيتُ رتطاـ، اإل
 
زالت من الظلِم أف تسلبني روحي اآلف، ما !سيدي فهٍم يالقد حدث سوء  -   

  !لدّي مخططات كثيرة
 
معتاد  الناس أو ربما ىو الثرثرة مع جثثِ  الواضح أنّو ال يحبُ  منَ ، نيلم يجب    

  !على توسالتهم
 
ها مؤامرة من نا لم أنتحر إنّ أ !فقط واحًداأمًرا  لك دعني أوضحُ  ..ديسيّ   -    

أربع سنوات في ىذا منذ  الروح من جسدهِ  لقد سحبتَ  جّيًدا تعرفو نتَ أ، عابد
الجميع  عتقدُ سييا للمهزلة  من فوؽ. بدفعي ، ىو الذي حاوؿ قتليبالتحديدالمكاف 

اإلصغاَء إلّي لماذا ترفُض لكن  ! طموحٌ  أنني شابٌ  يعلم ، الجميعُ أنني انتحرت
 لن تخسَر شيًئا ، إنني أتوسلَك وأؤكُد لَك بأّنكَ وتى بحوزتكمن الئحة الم التأّكدو 

 !إف تأّكدت
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نفض  يضحك لكّنو لم يفعل، كادَ و  جهيابتسم بو  ،عّدؿ من وقفتو و قليالً  توقفَ   

 حيَن استيقظت بدا لي ي.أحالما في دمائي و غارقً  تارًكا إيايّ  رحليديو ثم استدار و 
 فيِو أحدنا أثناء قيلولٍة صيفية أنني نمُت لبضع ساعاٍت نوًما عميًقا كالذي يغرؽُ 

ا عن عاجزً  وجدُت نفسينهاراتها، قع نمُت ثالثين يوًما بلياليها و لكنني في الوا
أخبروني لرؤيتي،  بعبير لتأتيًقا الحاتصلوا  حولي كّل أفراد أسرتي الذين ،الحراؾ

سألني  .منها أخرجَ  دخلت غيبوبة خشي األطباء أالّ  ،شفى منذ شهرٍ المفي أنني 
 : أبي
 
 حاولَت االنتحار يا ولدي ؟  اذامل -  
  -    ...................... 
 قالت أمي  ؟حاولت اإلنتحار ذاأخبرنا لما أجب والدؾ يا بني،  -  
  -   .......... ............... 
 قالت عبير   ،ث ىشاـتحدّ    -  
 "قلُت بلساٍف ثقيل"لقد كانت حادثة   ،أنا لم أحاوؿ اإلنتحار يا أبي   -  
  ! ؟حادثة  -  
  ! ال أنتحر يا أبيالناس و  لكك  أنا أموتُ  .. نعم  -  
 هالصبية التي طالما حدثتنا عنبالمناسبة ىذه او  نحن نحمد اهلل على عودتك  -  

 . غيبوبتك خطبناىا لك أثناء
 ! ىذه ىي امرأتي  -  
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 المشي منا كثيرة مت أمورً ، تعلّ شخصيتيتركت أثرىا على   933فة تجربة الغر   

خالني قادرًا على سنة  كنت أ قبل، حتى التفكير بطريقة مختلفةو الكالـ جديد و 
أكبح ذلك  ، أصبحتُ شيًئا كن بعد ىذه التجربة أدركت أنني ال أعلمُ ل تغيير العالم

حشر أردت ، ور قد يودي باإلنساف إلى الهاويةالته ،توظيفو أجيدو لي الفضوؿ داخ
رسائل إلى  بكتابةِ  ما كاف علّي أف أتطفل عليو ال يعنيني،و  عني غريبعالم في ي أنف
من كاف عابد حتى اليـو لسُت أعرؼ . مخاطبتو و محاوالً تصافحمأو ل ميت رج
أثناء  أـ أنّو رجل أنجبو وىمي الموتبين الحياة و  امعلقً  شبًحا؟ رجالً ا؟ ىل كاف حقً 

؟ ترى ىل دار بين ملَػك الموتالذي دار بيني و ال ذلك الحوار و  ساعاِت وحدتي
 ؟  حتضارا أـ أنّو حلم عابر لحظة احقً 
 
 شابٍ  رفقةِ بفي جناٍح آخر  من أجل استئناؼ دراستي بعد سنة الجامعةإلى  عدتُ   

ـَ شاٌب صحراوي ـٍ لمطعم الجامعي أتغدى ككل يو في ا جلستُ  ،نتيمن مدي ، تقّد
 ال شهيَة لُو لألكل،ينيتو على الطاولة، بدا بائًسا وشارًدا و وضَع ص ىزيل.أسمر و 

 : سألتو
 
 ؟ ىل أنت طالب سنة أولى -  
  .. نعم -  
 ؟ك لم تعتد بعد على الجو الجامعييبدو أنّ   -  
غريبة،  تحدث معي أمورٌ ، أنا ال أناـ كل الليلبالجامعة،  تتعلق المشكلة ال  -  

، أراني ، يراودني كابوس كل ليلةاأرى أطيافً و  الكنني أسمع أصواتً ربما لن تصدقني 
 !ا في دمائيفأسقط على األرض غارقً  أنتحر من النافذة
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 ؟ 933الغرفة يا اهلل أنَت تقيُم في   -  
 ؟ .. كيف عرفتنعم -  
  ؟ قابلت عابدىل  -  
 ؟ عابد يكوفمن  ،كالّ لم أقابلو -  
إف لم حاوؿ أف تجد غرفة غيرىا و و  حاالً أترؾ تلك الغرفة  ، تحاوؿ أف تعرؼال -  
علينا أف نقـو بمظاىرة  ربما غرفتيفي سأستقبلك اتصل بي و  ر لك اإلدارة الغرفةتغيّ 

  !باألحمر اللعينةُ  ع تلك الغرفةتشمّ كي طالبية  
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 في غياهِب الشهوة               
 
 
أف  قبلو  القرى الصحراوية  شماؿ اليمن ىحدإُكتب على ىند أف تولد في   

والحياة واألدب والحب تم تلقينها كّل العادات والتقاليد  شيء عن اهلل أيّ  تّدرسَ 
 القريةمن جميالت تلك  ىندتعّد . راء التي يجب أالّ تتجاوزىاالحم الخطوطو 
اِء بشرتِها بقدِر سواِد صفىناؾ تتفوُؽ على غيرىا ببياِض و  الواحدة من النساءِ و 

ف على طوؿ حاجباف أسوداف يمتداو  منحنيةغزيرة و  أىدابٌ  لهند شعرىا وعينيها.
لكل  ِقبلةً  وجدت نفسهاتها أو شقيقتها رفقة والدبكّلما خرجت .واسعتينلا ينعينلا

. من مفاتن وأف تخفي ما يحملُ سوداء  يمكن لعباءةٍ  ال تسيُر بجسٍد شهي ،العيوف
ها بضرورِة الزواج في أكثر من مناسبة بتلميحاتِو التي ال تنتهي حاوَؿ والدىا إقناعَ 

لم تكن  ،ها لرجٍل يعافو عقلها أو قلُبهامنح نفسعانس على الغير أنّها رضيت بلقِب 
 . جل المناسبلكن فقط الر تطلب الرجل الكامل و 

 
 الحوضعندما امتأل و  اا ساخنً امً ر حمّ تحماـ كي ُتَحضّ إلى غرفة االسىند ت دخل   

مرٍة تواجُو جسدىا ىكذا، لقد تعّرت من  ، ألّوؿِ ت أماـ المرآةووقف تعّرت من ثيابها
لتي تصافُح عقدِة العيب، االنعكاُس منحها شعورًا مختلًفا كاالتقاليد والخوِؼ و 

رى في جسدىا كل ل امرأٍة عمياء قّدَر لها أف تمدىوشٍة.. مثجسدىا بنظرٍة محبٍة و 
ابنة  اذاملفهمت بت جودَة مفاتنها و تعجُز عن رؤيتِو، استوعما كانت تتحسسو و 

 متّوفر، بأّي رجلٍ وتتحرُؽ لالجتماِع  تواقة للزواجخالتها 
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، عصبيتهن، غيرتهن، مزاجهن العِكر، المسألة ف فقط فهمت معاناة العوانساآل 

لألنثى حاجات  الغيرَة من األخريات ألنهَن قادرات على تأسيِس عائلة،تتجاوُز 
ا يعطش و الجسد أيضً ف ..نعما عليها أف تلبيها، الشرب تمامً ل و جسدية مثل األك

  .يجوع
 
و قبل قصرت في حقِ شعرت أنّها و  ىاباالىتماـ بجسدِ  بالغت ىند ،حوضالداخل   

ما ة مررتها على عنقها وصدرىا وساقيها و لمساٍت دافئاعتذرت منُو ب، اكثيرً   اليوـِ 
 أصبحَ ىذا الجسد الجميل شفرِة الحالقة، ابوِف والرغوِة و بينهما، اعتذرت بالص

من  الذي استغرؽ ساعةً أنهت استحمامها . متو الخالدةيترؾ عليو بصلرجاًل  يحتاجُ 
لى إ ثم اتجهت زرقاء بمنشفةٍ  عرىاش لّفت ،ارتدت ثوب االستحماـ األزرؽو  الزمن

بالصلصة  معكرونةكاف طبق ال  .مميًزا عشاءً لنفسها  تعدّ ل بوجنتين متوردتين المطبخِ 
ـٍ  أنعشَ لبارد عصير البرتقاؿ او ا الحارة شهيً   . ساخنٍ  ىند بعد حما

 
الجّو  وجدت الشرفُة الوحيدُة التي تطُل من خالِلها على العالم، فتحت الكمبيوتر   

، صدقاِء متواجًداجر لم يكن أحد من األسناء المبفناو ا تينيً رو االفتراضي مماًل و 
، ايميل جديد سمعت تنبيو وصوؿِ  أثناء ذلكو  شاردة اوضعت يدىا على خّدى

، فتحت bigX يسّمي نفسو شخصٍ  من علبة البريد فوجدت رسالةً فتحت 
 يجلس على كرسّي عريضٍ  رجلٌ  ،مقاطع فيديو إباحيةتفاَجأت بف الرسالة االلكترونية

ر ىذا الشخص لم يكن حظ وأ لرسالة اإللكترونيةحذؼ ا احتماؿُ ، ية شبقةو صبتركبُ 
  منسية بدالً ر إف شاىدت عملية جنر ال ض ،ىذا اإليميل كأنّو جاء في وقتو ،اواردً 

قلب بع مرتعشة و ، فتحت مقاطع الفيديو بأصاالتصور ىكذا خاطبت نفسها
 ، نهمو ر في فضوؿ تغلقو لتفتح آخ حتى مقطًعا ما إف تشاىد ،نبضاتوتسارعت 

 من الكبتِ بركاف ، ا جنسًياثالثين مشهدً ك الغضوف شاىدت ما يقارب ثالثة و في تل
 .هرة أخذت عائلتها إلى عرس قريبهمبمحض س حظة واحدةفي لانفجر 
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 لو أنّها تخشى حتى جنسبال ا ما يسمونوُ ومً لكّنها لم تشاىد ي ىا ثالثوف سنةعمرُ   

، حياتها  كيف ىو عضو الرجل الذكريلم تر في نفسها، بين تلفظ الكلمة بينها و 
أرادت أف تعرؼ كيف ىو شكلو  !خيارالحبة بمرة جزرة و بالىذا الذي يصفونو مرة 

ا أف تثق بوصف أىل ف عليهَ ما كا، عن كل ما سمعتو لكن ما رأتو مختلفٌ  احقً 
بديًعا الرجِل  ال عضوو  الحب مشوقة ىكذا أف تكوف ممارسةُ لم تتوقع ، عشيرتها

ال ة مثَل لعبٍة تتألُف من قطعتين و شيٌء لم يخَلق إالّ ليتصَل بعضِو المرأ ،لذلك الحدّ 
اليتم الجسدي، و  الحرماف ثالثوف سنة منتعمُل بشكٍل جّيد إالّ إف رّكبت ببعضها، 

الجسد على و  خر كثيًرا فارس األحالـ ىذالقد تأ ،الجنسيثالثوف سنة من الجهل 
 تختار سبيالً لالشهوة رة  محاصرة بين الشرؼ و قف ألوؿ مىاىي توشك الذبوؿ، 

 .  تمضي منو
 
 شاىدُ تكانت  بينما طويل تستيقظ داخلها بعد سباتٍ  يرةً شعرت ىند أّف جنية صغ  

 !و فن و موىبةكأنّ   يضاجع امرأة شقراء بأسلوب فريدٍ  ضخم بجسدٍ  شابًا أسود
ف ذابَا في اختلَط فيها كائنا نيةٍ ف األسود كاف كلوحةٍ األلواف بين األبيض و  اندماجُ 

؟ ما لتتساءَ  !حيالً بعضهما البعض حتى أصبَح فصلهما عن بعضهما يبدو مست
انغماس  ّي بعدداخل ا انفعاؿٌ هداىمَ نا عن ىذا الفن؟ قريتِ  ي يعرفو شبابُ الذ

ـِ بالمشاىدة في  المساعدة لجسدىا يدِ  مدّ رت قرّ و  أرًضا . رمت ثوب االستحما
ص آخر تُمثل عليو بأّف من يداعبو ىو شخ ثبحي انفصاـ غريبٍ محاولة بائسة و 
عن الوعي  تغيبُ  بنفسها ت بذلك إلى أف شعرتاستمرّ  ىي، تليسمنفصل عنها و 

لك . بعد تصار بإمكانها الّنـو أخيًراو  من ذلَك الغليافرت تحرّ  ،تقترب من المرادو 
ميع. بعد أف يناـ الج المشاىدة كل ليلةها من منع نفسِ الليلة الخريفية لم تستطع 

 .هاالذي يستحقُ  في غياب الرجلِ  ااعتبرتو حقا شرعيً و  ت إدمانهاأحبّ لقد 
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 مساءٌ  ،ىند يـو آخر في حياةِ  أيّ  ال يشبهوُ  ، يوـٌ اليـو السابع من شهر يناير   

 راودىا الضجرُ ، عّباسخالها  زيارةِ  إلى المستشفى من أجل أسرتها أفرادُ فيو  ذىبَ 
فتحت  .فردت شعرىا الفاحم على كتفيها، لى غرفتها ونزعت ثيابها وحّليهافذىبت إ
التهب السرير و ، تمددت على بين عاشقين اشاىدت فيديو جديدً و  رالكمبيوت
تنتظر  مثل أفعى جائعة من يراىا يرى صبية حسناء تتلوى شبقاا، مجددً  جسدىا

ساخنة تحّط على  دٍ في تلك اللحظة شعرت بيو  بعد دقائق سكنت لنفسها. تهافريس
  !ساقها

 
فقد طع  ها لم تستلكنّ  رقبتها لتتبين حاولت أف تمدَ  ،ما تملّكها ىو الخوؼ  

الساخنتين  اليدينبكلتا  أصبحت تشعرُ  ،راؾ تماًماعن الحِ  عاجزةً وجدت نفسها 
حاولت عبثًا ، اليدين تفتحاف ساقيها أحّست أفّ  خارقةٍ  بقوةٍ  تتنقالِف على جسدىا.

 ، رأت ساقها اليمنى ترتفع منتصبةً عليها تقتفوّ  الخارقةفتلك القوة  ماتضّمهأف 
  لكن ال أحدَ أحدىم و  كأنّها مثنية على كتفِ فاعل والثانية مثنية على الهواء و  بفعلِ 

أكثر فاكثر، فيها يغوص و ، يخترُقها تح ما ىو مغلقٌ يف شعرت بقضيبٍ  .كاف موجوًدا
تمكن حتى من ها لم تلكنّ  تصرخ وجًعالو  ّدتو  ،من جمرٍ و كأنّ مؤلٌم  و  ملتهبٌ شيٌء 

 أصبحتغّير لوُف وجهها و  ! االنطالؽ من الحنجرة رفض الصوت الصراخ ألفّ 
 المخلوؽ الالمرئي، سحَب انتشائوِ  بعد يتصبُب عرقًا مثل امرأٍة على فراش الوالدة،

  .على السريرتسقطاف قيها ترؾ ساقضيبو و 
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فتلك  ة التي أثاروىا أثناء دخولهمالضجّ لى البيت لم تسمع ها إائلتِ ععودِة  عند  
فأصيبت بالهلع لما ها إلى غرفتِ  والدتهااتجهت . الجميع لتجربة القاسية عزلتها عنِ ا

تلقية بوضعية الجنين مس ،اعرقً  تتصببُ  بينما على السرير ترتجفرية ىند عا !رأتو
 عّما حدثتربت تسألها اقء على جسدىا و غطا ، رمت عليها أقربَ في رحم أّمو

، كاء بنشيج متواصلالبت باألنين و ، استمرّ ال تجيبىند لم تكن ال تسمع و  لكنّ 
ركضت إلى ، قاـ باغتصابهاإلى البيت و  أحدىم تسللَ  أفّ  فاطمةأدركت السيدة 

  " !مصيبة إف فقدت عذريتها":  سمّية ابنتها الكبرى
 
ثّم تقدمت  شربت القهوةو  نليهسّلمت ع، تاليالالخميس صباح القابلة قِدمت   

لكن ما إف حاولت فتح ساقّي  حاوؿ ارتداء القفازين المطاطيينىي تو نحو غرفتها 
 يدةِ طلبت من السخرجت و  سمعها كل من في البيت، صرخةً خت حتى صر  ىند

ا أمّ  مسكتهما بقوةسمية إلى ذراعيها و اتجهت دخلن مًعا، ، ابنتها المساعدةفاطمة و 
ليلى  السيدة تمّكنت !فتح ساقيها بعنف غير آبهة لصراخ ابنتهاوالدتها فحاولت 

 :ممانعتهاو  صراخ ىند بصعوبة بسبب شفرتينرؤية الغشاء من بين ال
لم  .. ىيعليو شٍ ليس ىناؾ أي خدو  ،الغشاء سليم !فعلها أبًداىذه الفتاة لم ت -  

 ة ال أكثر.نفسيتها شكلمربما تتعّرض لالغتصاب 
 حمدت""تنهدت والدُة ىند و  !لك الحمد يا رب -  
 
التي لم تَر الصينيَة  عك لهندا من الكقطعً اخن و ليب السأحضرت سمية بعض الح  

رت قرّ  !كالمجنونة، تنظر إلى الفراغ  بصرىا صوب زاوية الغرفة تسّمر أمامها،
حا لم تفت شفتيها لكنّ ، على األكل شقيقتهاة السرير ومساعدة الجلوس على حاف

على  سكبت كل الحليبِ فقد ا عبثً  على الشرب إجبارىاحاولت  لتذوؽ الحليب،
 .ثوبها
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أف تخبر زوجها رت السيدة فاطمة قرّ  ،امالً ت على تلك الحالة أسبوًعا كظلّ  
 دثعلى السرير ليلة الحادثة، ما ح دوف ذكر أنها وجدتها عارية أوالدىا الخمسةو 

 ،طبيب القرية إلى البيتِ  جلب تمو  عليها كل من في البيت أصبح قلقاً   أفّ بعدىا 
، كتَب لهم تحالياًل شاملة يجرونها لهند في مخبر حالتها الجسدية جّيدةوجد 

 المدينة يقرأىا الحًقا لينهي تقريره الطبي. 
 
جروا لها أ، لها روحالة الشاحبة التي مشت معهم كالدمي مندياًل،ألبسوىا عباءة و   

 االمساء حضَر الطبيب مجددً في و  لها.ر حو ليست معنية بما يدو ىي التحاليل و 
 :شقيقها األكبرو  االتحاليل أماـ والدى فتح برقيةو 
 "إنها حامل ..شفتيو قليالً ثم أعلنزـّ   ..إلى باإلضافة ...ىي تعاني من فقر دـ" 

 
ابنتو ال كيف حدث ىذا و   جلس كالذي أصابو الشلل في ساقيو،ا و انهاَر والدى  

معلًنا أّف الواجب خ األكبر وقف األو أو رفقة والدتها؟ رفقتبالبيت إال تخرج من 
أّف أحدىم تسلل إلى البيت ب شرح لوت أففاطمة  السيدة حاولت !اآلف ىو قتلها

عندما و  نزؿ الساللم ركًضا لكّنو شفىـ زاروا الخاؿ عّباس في المساغتصبها يو و 
 لجلدّي من خصرهَزع الحزاـ ا، نػَ شيءوجدىا جالسة تنظر إلى الالغرفتها باب فتح 

تدخلت  ،وضعية الجنين مستسلمةً  اتخذتو  أخفت وجهها انهاؿ عليها بسوطوو 
ـَ ا بأنّ ابنه والدتها مهددةً  العرؽ من على جبينو  مسحَ قتلها، ب ها ستقتل نفسها إف قا

في الدىشة  ده الذي الزاؿ غارقًاإلى وال ، عائًداصافًقا البابرج من الغرفة خو 
 ،سيتبرأ منها و ليس بمقدروىم أف يفعلوا شيًئاأنّ و، رّد عليو يستشيره بما ينبغي فعل

 .ينتهي األمرو  دار أيتاـ تلد ثم يتخلص من الطفل في يسجنها حتى
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بوجودىا منذ ذلك  لم تعارض ىند السجن الذي ُفرض عليها فهي ماعادت تشعر  

تئن ليالً ال غتصاب، كوابيس كّلما نامت تعيش االلم تفارقها ال ،اليـو المشؤـو
 ا بعد يـو صاريومً ، ما يأكلو عشرة أشخاص النهار تأكل بشراىةفي ، و يسمعها أحد

كاف  !أصبح بطنها كالحامل بشهرىا التاسع كبر أكثر فأكثر وبالشهر الرابعيبطنها 
 التي تتفحصُ  والدتها را أثار ذعا ممّ ا ضخمً ها ستنجب جنينً يمكن للرائي أف يعلم أنّ 

  "؟لى أي مدى سيكبر بطنها أكثريا اهلل إ:"وؿتقو  بيدىا بطنها
 
، شعرت االثانية صباحً  فيمبكًرا جاءىا المخاض ، ها بخمسةمّر شهر آخر لتتمَ   

لكن خانها صوتها أف تصرخ و حاولت بطيخ تخرج منها، البكرة بحجم حّبة 
ت الموت ألف مرة ، تمنّ رحمها مع انقباضاتِ انقبضت تغيرت و  هامالمح ،امجددً 
ما م رجل ضخم كلّ ا بحججنينً  بل الم تشعر أنها تنجب جنينا عاديً و  الوالدة أثناء

لدتها الغرفة تحمل فتحت وا ، في الصباحأكثر فأكثر كلما اتسعَ   خرج منها جزء منو
رأت رض دىشة، أوقعت الصينية على األ ت ما رأتوبمجرد أف رأو  الفطور صينية

طخة ءات ملّ الماللشرائف و كل او  بوضعية الجنين على طرؼ السرير ىنًدا مستلقية
 ؟ أين الجنينأين ىو يا ىند  :ا أنجبت ليلة أمسدركت أف ابنتهأ، القاتم بالدـّ 

 
لى األرض ثم أنحنت لكي ترى فرأت ، جلست عأشارت بيدىا إلى تحت السرير  

 لوُ  يسل لزج،ضخمة من اللحم ال كتلةٌ ،  ال الحيواف يشبو اإلنساف و ا المخلوقً 
 كاد يبدو أبيضرمادي ي اف بلوفٍ تاف تلمععيناف حادّ  لكن لوُ  !نافال أذراؼ و أط
في  !شفتا والدتو الممتلئتين تشبوا الشفاه أمّ  طبب يشبو أنف القطدّ مُ  صغيرٌ  أنفٌ و 

فكرة سحب ىذا المخلوؽ  ،ملتف على نفسو كالثعباف ويلسرّي ط بطنو حبلٌ 
 ؟ قتراب منوت فكرة سيئة جّدا من يجرؤ على اإلحملو كانو 
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عندما دخلوا غرفة ىند وجدوىا ت و تنادي كل من في البيخرجت األـ تصرخ و   

تحت السرير فلم إلى النزيف من دـٍ على الفراش األبيض نظروا رأوا ما تركو  ،نائمةً 
 ءها وجدىا عذراصفحالذي حيَن أتى و بوا من الطبيب الحضور ا طليجدوا شيئً 

، استعادت ىند وعيها بنفسها أو الوالدةأية آثار للحمل  على جسدىا ليسو 
 : تحدثت إليهم أخيًراو 
 
 !؟ىكذاتأخرتم  اذالم؟ و ىمن المستشفمتى سيخرج  ؟عّباسكيف حاؿ خالي  -  
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 األصابعِ  لعنةُ 

 
 
حتى  الً أنني نمُت طويا جيدً  أذكرمثلما أتذكرىا، والدتو  ذكر ليلةَ تيأحد منكم  ال  

أدىشني ، يرتينأعمى عينّي الصغ على نورٍ  لكنني استيقظتُ  لن أستيقظ ينظننتُ 
ا ال شيء ىادئً  اكاف بيتً ،رحم أمي إلى لو أعودُ  ودتُ و  أزعجتني الضوضاءالضوء و 
اقترَب مّني  ، حدث ذات يـو أفموقف واحد سوىأشهر  طواؿ التسع فيو ضايقني

هكوا ألنهم انتبُت ، غضلعضوي الذكري صورةً  التقطَ  جهاز يشبو الكاميرا
لم أملك طريقًة للتعبير عن ذلك الغضب سوى بضّم ساقّي إلى و  خصوصيتي

 !بأعلى صوتها ىي تصرخُ إلى العالم و  قذفت بي والدتيفي ليلة ربيعية صدري. 
عليها،  عبًئا ثقيالً  أشعر بنفسية أف أطرَد بكل ذلِك الصراخ و كانت لحظًة محرج
علّي  وحديلي ىذا المنزؿ ليس  تتكلم أفّ  دوف أف قائلةً  أنجبتني لسوء حظي

 . ا آخر الذي ىو أخيكي تأوي شخصً  النزوؿ
 

 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 
 ، تأقلمُت على مضض محتفظًاخارًجا أكثر تعقيًدا مّما تصورت وجدُت الحياة  

إالّ من كل األساتذة الثانوية كنُت أسخر ي ف ،لنفسي الغريبة ألفكارِ امن  بالكثير
ابتسامتها  أكثر ما كاف يسعدني و  ريبا يشبهنيا غكانت كائنً   أستاذة مادة الفلسفة

ال تتوقف  لَك عقل فلسفي ،َرُسوؿأجابت: اهراق كّلما طرحت عليها سؤاالً    الساحرة
  !عن طرح األسئلة
أف  ،بني، كاف أكثر مجاؿ يناسأدرس بمجاؿ علم النفس نيوجدتف فعلُت بنصيحتها

طات تعة كمن يغوص بقلوب المحيللموضوع مو  أغوص بنفوس البشر العجيبة
  .الزرقاء ليكتشف ما تحت الماء

 
 مع عّمو الذي يعمل موعًدا صديقيرتَب لي أحُد أقداري الغريبة حدث كالتالي،   

ذلك  آمن بيأف عرض عليو مواًدا من كتاباتي،  عدبحواء تحرير مجّلة آدـ و ل امديرً 
لك تلغريبة التي لم أخلني سأمعن أفكاري ا للبوحِ الالزمة شجاعة ال منحنيلرجل و ا

ىذا القدر  !اوجدت نفسي صحفيً  تخطيطدوف ىكذا و  .الشجاعة للبوِح عنها يوًما
 شيماء. ي بأحِب النساِء إلى قلبي سالؼ و الذي جمعنِ 

 
 مقهى الجامعةزاوية في  انعزلتُ ّدثت إلّي سالؼ أوؿ مرة، مازلُت أذكُر كيَف تح  

 في فمي الكعكةب أدفعبينما كنُت و  تصفوستيقظت بمنر في الحلم الذي اأفكّ 
رة بعينيها عندما نظرت إلّي مباشا اللقمة صعبً  ابتالع، كاف برفقة صديقتها لتدخَ 

معجبة ، قالت أنها لمصافحتي ضةت يدىا البمدّ ها و صديقت نتاستأذَ  ،ينالخضراو 
عرضت علّي  عّني منذ أسبوعين ثمّ تبحث أنّها و  المجلةِ بكتاباتي الساخرة في 

 .داقتهاص
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الشجاعة لمصارحتها عن حبي، ال  لكتملم أ كثيرة لكننيدردشات   الحًقاا تنجمع 

كل ما كنُت ؟  أىو خجلي أـ كبرياؤىا بيننا الحدود يصر على رسمالذي كاف  ما أعلم
سيني دائًما بأف تنكانت تلك السعادة الباذخة  و أكوُف سعيًدا بصحبِتها أنني أعلمو 

 .ماـإلى األ أتقّدـ خطوة
 
فضًيا  الها عقدً  اخترتُ ، لحفل عيد ميالدىاشهر ماي دعتني اليـو الثامن من في   

ميرة على عرش الحفلة مثل أ ها تتربعُ رأيتُ  ،راءخضعة بأحجار مرصّ فراشة  يحملُ 
 ىديتي تفتحَ  رحل الجميع حيَن  .الوصيفاتا صديقاتها حولها كّن كأمّ  أثينية

أبعدت بأصابعي خصالت و وراءىا  وقفتُ  العقد، ءِ ها على ارتداتدساعممني  طلبتو 
فتقّبلت مّني ذلك الغزؿ بابتساماٍت صغيرة غازلتها  ألصَل العقد،الذىبي  شعرىا

تعّمدُت أف أسألها عن  كي أطرَح عليها سؤاالً شخصًيا. و تعّودت على سماِع اإلطراء
حين قالت:  تني حبيَب لي لكّنها فاجأأف تقوؿ ال، توقعُت غياِب حبيِبها عن الحفلة

لم تمهلني وقتاً  "!َن طالبِو فهو أستاذي في الجامعةليس بوسعو الحضور بي"
الشهر القادـ، ستتزوجُو تني بخبٍر آخر أنّها حامٌل منو و ألستوعَب ما قالتو حتى طعن

 يمنُع نفسو عن االستسالـِ للبكاء:  بصوتٍ سألُتها 
 ؟ ىل تحبينو -  
 . أظن ذلك إلى أف قابلتكَ  كنت  .. كلمة كبيرة  ؟ أحبو  -  
 
حب  ضّيعَ  ،شعرُت بأنني أغبى رجل في العالم، تبكيعلى صدري ارتمت قالتها و   

بيأٍس الزواج أعرُض عليها  ذراعيّ أخرجتها من بين  االنتظار،حياتو في التروي و 
ِج بعد، كل لسَت جاىًزا للزوا "قالت:  ىدوِء األمهاتِ بنضج السّيدات و لكّنها 

 ..يا رسوؿ ، ستنسانيمامك عكسيالمستقبِل أ
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 ها الممتلئتينبت شفتيقرّ  ا"هم يفعلوَف دائمً ينسوف لكنّ ال هم نّ يعتقدوف أالناس  
 الليل أمضيتُ  .الفراؽالحب واللقاء و  عنا بلذةِ استمت، أغمضنا العيوف و لتنيقبّ و 
  تُ ينسو ثملت  ،عّلني أنسىأثمل قلُت  حانةٍ أماـ  مررتُ ، شوارع المدينةفي مشي أ

حُب حياتي جعلني أكرىها من جعلني أ الذينفسو حبها . هاسماكل شيء إالّ 
ن األكسجيىي  الكتابةف زلت أكتبما لكنني بتساـاالو  قليل الكالـ جديد، عدتُ 

 كما أشتهي.   حياةالمن خاللِو تنفس أ الذي
 
ر يّ تغيكيَف عن المرأة و  مقاالً  أكتبُ  أماـ شاشة الكمبيوتر جلستُ  ،ذات ليلة باردة  

مفاتيح وردني اتصاؿ من رقم على لوحة ال أثناء طقطقتي، تغير ىرموناتهابمزاجها 
 : فيو بحة عذبةعميق و  صوتها ، كاف لصبيةٍ محجوب

 
 ؟ مساء الخير أـ صباح الخيروؿ أقأ  -  
 ؟ اأـ صباحً  مساءً األمر يتوقف على كيف ترينو   -  
  !دلم تشرؽ الشمس بع ،أراه مساءً   -  
 ؟ ل أعرفكِ ى -  
 ادً جيّ المهم أنني أعرفَك ..  ال أعتقد  -  
ـُ الناُس فعل: "أعرؼ" بهذا اليقين،   -   ما الذي تعرفينو أستغرُب كيَف يستخد

  ؟عني
 .مثلما أنهكتو الكتابة أنهكو الحبُ  حزينٌ  ك رجلٌ أنّ  أعرؼُ  -  
 .االكتابة ال تنهكني أبدً  ! مخطئة  -  
ب نص شبحٍ  مثل يقفُ  حيثُ ب كتابتو  ينهكنا ما نريد دهتب ما ال نريعندما نك  -  

 البننا بكتابتو. أعيننا يط
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 ؟ اضً ما الذي تعرفينو عني أي ا،كتابتهب ال أرغبُ  جملةً  ال أكتبُ  لكنني ..ربما  -  
، السواد ، شعرؾ شديدُ ة اللوففاتح بشرةٍ كتفين عريضتين و بطويل  رجلٌ نَت أ  -  

، ترتدي األسود  ، أنت عموًما رجل وسيمالمشذبة تليق بوجهك، اللحية ًضاعيناؾ أي
ض صدقك ترفصراحتك و  كأنك لفرطِ ترتدي األبيض و  فأنتَ  إف خلعتوكثيًرا و 
، تنزعج إف أنَت ال تحب الكالـ لغير حاجة ،األفكار الوسطالوسط و  األلوافَ 

 ، فليس بوسعك الحديث إلى شخصٍ أحدىم من خلف نظارة سوداء ث إليكَ تحدّ 
 . نيو مباشرة لتقرأ ما ال يقولو لكوف النظر إلى عيد
 ؟ من أنتِ   -  
أف تكتب  أنت تحبُ  ،على مضضتقبل ىذا اللقب و  يقولوف عنك صحفي  -  

ترفض الحديث أو وعندما تعتقد أنهم ال يفهمونك  م لمن يفهمأف تتكلّ لمن يقرأ و 
 .. الكتابة

  !صحيح -  
لو  وددتَ  ،دقيقة بتفاصيلٍ ثك في رحم أمك و كو فترة ما جّيدً  تذكر رجلٌ  أنتَ  -  

لهذا تحاوُؿ أف  لم توجد قط على ىذا العالم لكّن خيار وجودَؾ لم تتخذُه أنت
 عالمٍ في تعيش ل ترحل عن الناس كل ليلةبما يناسبك،  عيَش الحياةتجَد لُو معنى و 

 .عالمَك أنت ،خلقتو أنتَ 
  ؟التي لم أبح بها ألحدكيف تقرئين األفكار  -  
  ..راقبك منذ فترةأ ،عرؼ الكثيرأخبرتك أنني أ  -  
 ؟ منذ متى  -  
 ؟ سالؼ منذ كنَت تراقبها  -  
ىل ىَي سعيدٌة ، كيَف حالها؟ و ىي التي أخبرتِك بكل ىذا، كصديقت هاالبد أن  -  

 بحياتها؟
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 هتمةً مكانت ؟  تخبرني عنولكل ىذا   سالؼ عنك تعرؼُ ىل  !يا صديقي ثتريّ  -  
يقوؿ أحدىم كلمًة عظيمًة  أنا أيًضا أستغرُب كيَف  ليَس باإلنساف،تِب فيك و الكاب

تمّنت لو تلهمك عينيو، سالؼ يحَب في اآلخر سوى لوِف شعرِه و  ىو لمكأحبك و 
هتم بما أّنك م كتابِة قصٍة ما أي كّل ما كانت تأملُو ىو أف يخّلدىا األدب لكنب

ذي تعيش في صومعة الحزف منذ ال عكسك ةسعيد بأخبارىا يسرني أف أطمئنك أنّها
 . أشهر

 عنِك اآلف ، حّدثيني فهمت -  
ال أعرُؼ كيَف أتحدُث عن نفسي، ربما ما يهمَك حًقا ىو معرفُة من تكوُف  -  

ما الذي تريدُه منك؟ تتصُل بَك لياًل من رقٍم محجوب و ىذِه المرأُة المجهولُة التي 
عليَك في ىذا الوقِت المتأخِر من الليِل ألبدأ أنَت مخطئ إف اعتقدَت أنني أتطفُل 

ال ال طموَح لي بأف أصبَح حبيبتك و  عالقَة ُحب.. الحب ىو كل ما ال أريدُه منك،
الصداقُة األفضِل أف نكوَف صديقين فحسب و  لتحّولِني إلى امرأٍة من حبر، من

 الحقيقيُة ال تقُل شأنًا عن الحب. 
 ي تريدينُو مّني؟ حسًنا .. عدا الصداقة ما الذ -  
 الوقُت مبكٌر ألقوؿ -  
 من تكونين؟  -  
  .الكتابةب احيت مثلكَ و  الخريف هاأنجبن صبية تشرينية  .. اسمي شيماء  -  
مالمحِك، ىل الفضوؿ ألتخّيل كيَف ىَو شكلِك و أيقظِت في نفِسي  -  

 ستسمحيَن لي بمقابلتِك؟ 
 !الوقُت مبكٌر أيًضا لنتقابل -  
 ى األقل كي تتّضَح صورتِك في ذىنيلي صورتِك علأرسل  -  
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 ستجدني باسمف كنَت تملُك حسابًا إكنُت مشتركًة في موقِع الفيسبوؾ،  -  
 "ؾ المعّلممال"
 ؟ مالؾ أـ شيماء   -  
 أال تعتقُد مثلي أفّ  مخلصة لألسماء، فأنا لستُ  يا رسوؿ يحلو لكَ  سّمني كما  -  
اقرأ ؿ و تجوّ ىاىي صفحتي أمامك ؟ شجب لشخصية مامليَس أكثر من سم اال

 . لنا حديث آخر اغدً  نصوِصي عّلَك تتعرُؼ علّي قلياًل،
 
وء المنبعث من شاشِة الكمبيوتر وبرفقِة فنجاٍف في غرفٍة مظلمة ال ينيرىا سوى الض  

ها  لكنّ مثل سالؼ و  فاتنةً م تكن ل ،أغنيٍة لفيروز تلصصُت على صفحِتهامن القهوة و 
كّل ما في وجهها و  طويل، شعرىا أسود و رشيقةطويلة و  إلى حٍد ما، ت جميلةً كان

، تمتلُك ذلَك الوجو الذي ال تتملكَك مدببذقنها عيناىا، أنفها، فمها و ، صغير
ىو ي انتباى لفتَ ما  الدىشة إف رأيَتو لكن فيِو سٌر ما يجعلك تطيُل التحديَق إليو.

قرأ لها أ يسهرت أمضيتُ ، كاملةٍ   منذ سنةٍ بتُو نشرتو كتآخر نص أنّها لم تكن نشطًة، 
حيَن وضعُت رأسي على الوسادة لم أستطع منَع نفسي من و  ةا قصير قصصً ا و نصوصً 

م يعرؼ أحٌد عّني ي كّلها لفي حيات ؟كيف استطاعت الولوج إلى عقلي  التفكير بها،
  !حاديث لم أتداولها إالّ مع نفسيها سمعت أكأنّ بل   ما عرفتو

 
جلسُت أحمُل ىاتفي أنتظُر ت تلَك المكالمة تركُت كل شيٍء و ُة التي تلالليل  

ال مشاىدِة فيلٍم أو االستمتاِع نها، لم أتمّكن ال من الكتابِة أو القراءِة و اتصاالً م
بأغنيٍة، كنُت عاجًزا عن فعِل أي شيء سوى الحديِث إليها لكّنها لم تتصل، 

طمحُت ألف أؤثَر عليها خيالً للغاية و للصداقِة بدا لي بسأعترؼ أّف عرضها لي 
 بطريقٍة ما ألجعلها تحبني،
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عيو الرجُل مّنا حيَن يقابُل امرأًة تتسلُل إلى دواخلِو ال يمكنو أالّ يتخّيلها بيَن ذرا 
، نحُن نقابُل امرأٌة مثلها ال يقابلها الواحُد  و  يصّنفها في خانِة الصديقاتو  كل يوـٍ

أف تتغلغل الطيبات لكن ثّمة امرأة واحدة بإمكانها ذكيات و الجميالت واألنيقات وال
أحّر ِع القلب أشّد األسرار حميميًة وأكثر الضحكاِت طفولية و لتخرَج من قا  داخلك

قد أنّو لن يعترأة التي يرسمها الرجل في ذىنو و الدموع، شعرُت بأّف شيماء ىي الم
ت ثالث لياٍؿ كاملة ، انتظرَ طريِق المصادفةلو عن يحصَل عليها أبًدا أويقابلها و 

الرقم لم يكن محجوبًا ىذِه رّف الهاتف و  توقفُت عن انتظارىالتتصَل مرًة أخرى حيَن 
 المّرة:

  
 !حتى ظننتِك لن تتصلي مرًة أخرى اتأخرِت كثيرً  -  
ليكوَف لحديثنا الثاني  األولى أنني تأخرت، أردَتك أف تفّكر بمكالمتنا أعلم  -  

 !توحشتكمعنى، 
 !ال أدري لماذا يخيفني أف أصّدؽ  -  
 ربما تخاُؼ أف تحبني..  -  
ىٌش كما تعلمين، خيبٌة أخرى  أنا رجلٌ يفِني أالّ تبادليني ىذا الُحب و ما يخ -  
 تقتلِني. س
 ال أنصحَك بأف تحبني. -  
منُذ متى يصِغي القلُب إلى نصائِح اآلخرين؟ أخشى أنني بدأُت أكُن لِك  -  

 !يكّنها رجٌل لصديقتوِ  مشاعًرا ال
 .إنّها مشكلتك، لن أتحّمل مسؤوليِة خيبتك لسبٍب واحٍد .. أنني كنُت واضحة -  
  !ما أقساؾِ  -  
َق لن تستسلَم لعاطفتَك لتتعلّ  ؟ ما أعرفو عنَك أّنَك رجٌل ذكي،ما بك رسوؿ -  

 !بامرأٍة ال تعرُؼ عنها شيًئا
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يمتلُك من الجنوِف ما يكفي ليصبَح مجنوٌف،  عرفينُو عّني أنني رجلٌ ما ال ت -  

 مهووًسا بامرأٍة جمعتو بها مكالمة واحدة، بالمناسبة ىل ىذا رقُم ىاتفِك؟ 
 .لكن ال تتصل حتى أتصل بَك أنا نعم -  
 ىل أنِت متزّوجة؟  !كما تشائين  -  
 لسُت متزّوجة ..  -  
 لماذا إذف كّل ىذا الحذِر يا شيمػا؟  -  
 ؟ من كتاباتي شيًئا ىل قرأتَ َك توترِني.. أسئلت -  
؟ مخلصة لألسماء لستُ  قلتِ أخبريني عنِك  ،طلب صداقة أرسلُت لكِ و  -  

 ؟ اأيضً  و مستعارٌ أـ أنّ  ىل ىو اسمِك الحقيقي شيماء
 . قيو اسمي الحقيإنّ   -  
 ا؟جً سبب لِك حر أما لقبِك إف لم و  ةدجيّ بداية   -  
  .اسمي شيماء الشريف  -  
لكن ليس  في زمٍن آخرعمًرا  تكِ كأنني عرف أشعر ما يحدُث معي ال يصّدؽ، -  

 ىل تفهمينني؟  ،بوسعي تذكرؾِ 
 . أنا التي تفهمَك يا رسوؿ -  
  ؟حياتكِ  ثيني عن حبِ دّ ح ،الحب بالمناسبة تجيدين الحديث عن -  
يارتها رفة وكاف يأتي لز ، كانت والدتو شريكتي بالغىعليو بالمستشف تعرفتُ   -  
 . منذ سنتين تقريًباطلب يدي أماـ شاطئ البحر و و كما عشقني بعدىا عشقتُ و 
 ؟ لم تتزوجااذا لمَ   -  
  !..... فارَؽ الحياةوألنّ   -  
 ؟ رجالً بعده ىل أحببتِ ، اأنا آسف جدً   -  
 . لن أحبو أحب لم   -  
 ؟أىذا قرار  -  
 ر. بالقد إف كنَت تؤمنُ ر ىو قدَ  ما ا بقدرِ ليس قرارً  -  
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سّجلُت رقَمها بفرٍح طفولي مثَل من يسّجُل شيفرًة ما أو رقًما متسلساًل ليشارَؾ بِو   

علمُت بأّف أيّة  .نزوالً عند رغبتهااتصاالتي زعاجها بإ في اليانصيب إالّ أنني لم أشأ
أو إلحاٍح سيجعلِني أخسُر شيًئا من اىتمامها بي، تبدو من النساِء  ضغوطاٍت مّني

لرجُل مسافًة كّلما بدا لالتي ال يحّبذَف الرجاؿ الذيَن يلهثوَف وراءىن كّلما ترَؾ اا
أيَن تقابلنا؟ ىي تصفني مثَل ماـ. تساءلُت منُذ متى تراقبني و جديًرا باالىتمثيًرا و 

بما يكفي لتتأمَل امرأٍة جلسَت إلى الطاولِة المقابلِة لي في مقهى أي كانت قريبًة 
أنا لم أنتبو لها و بالجامعة شيماء كانت زميلة لي ربما َة جسدي، لغتعابيَر وجهي و 

إدارة الجامعة بصديٍق يعمُل في  ما فعلتو ىو أنني اتصلتُ  .سالؼ غيبوبةِ غارٌؽ في 
ة أف تكوف د لي أنو ال يعقل لهذه الفتاأكّ  ولكنّ ها سمِ اعن طلبت منو أف يبحث لي و 

على اسم شيماء ولم يعثر  صاتختصاكل اإلَث في  بح دارتادت ىذه الجامعة فق
ربما  ،إذ يعقُل أنّها تعّرفت علّي من خالِؿ المجّلةفّكرُت باحتماٍؿ آخر . الشريف

، المجلة لغويًة تراجُع كّل مقاالتِ مدققًة  سألتُ  تنشُر مقاالتها فيها من وقٍت آلخر،
 . بل عن مالؾ المعّلمها لم تسمع من قأنّ أّكدت 

 
 بها كّلما توقفُت عن انتظارىا تباغتِني من مكالماتٍ و  بعَد شهٍر من تعارفنا..  

ننسى كّل ما تحّدثنا بشأنِو، حتمل إّما نتقابل أو نتوقف ىنا و أخبرتُها أنني ما عدُت أ
مػا، أعاِني من حريٍق داخلي متواصل ال أنِت ال تعلميَن كم أتأّلم يا شيْ "قلُت لها: 

البرود في صدري، االطمئناف  يخمده سوى مكالمة صوتية منِك تلقي علّي بذلك
أشعُر أنني  سالـ الداخلي قبَل دخولِك حياِتي،بأنِك لم تفارِقني بعد، أفتقُد ذلَك ال

تختفي كما تشاء، تحّدثِني حيًنا ت.. امرأة يحكُمها المزاج تحضر و مهدٌد طواَؿ الوق
جعُل قلبي ي باردٍ الذٍع أحيانًا بلساٍف و تقطُر كلماتو بالعسِل المصفى بلساٍف مشتاؽ 

 ، تعاملني مرًة بحناِف األمهات حتى أرغبَ من أف يتلوَث بذلَك السم يتجّمُد خوفًا
مرًة تقسو بال رحمٍة كزوجاِت األِب حين يكرىن بالموِت بيَن ذراعيها مطمئًنا و 

 .."وإّما نفترؽ إّما نتقابل يا شيماء أطفاالً عجزَف عن إنجابهن، قرّري
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بعد منتصف  شاطئ البحرِ  األّوؿ في أف يكوف اللقاءُ  ضتعرَ واَفقت على مضض و   

ت بأنّها سترتُب حيلًة لنتقابل سألُتها كيَف ال تمانُع عائلتها خروجها لياًل؟ أجاب، الليل
 بدلةً  ارتديتُ  .دحم، تريدُه لقاًء استثنائًيامز رغُب بلقاٍء ممٍل في مكاٍف عاـ و هَي ال تف

رششُت على ثيابي زّخاٍت شعري و  ثبتُ  ،ربطة عنق سوداءو  يضا أبقميصً و  سوداء
. لم يحدث أف اعتنيُت بشكلي لهذا الحد من أجِل إليها ذىبتُ و  من عطِر بوس

ال كصديٍق ال تكترُث  امرأة، رغبُت بترِؾ انطباٍع جّيد في نفسها لتنجذَب لي كرجلٍ 
 لما يرتديو. 

 
ا تفعُل دائًما. تأخّرت كمها أحمل باقة ورد لكنّ  شاطئ حزينٍ  فيا شاردً  وقفتُ    

أبحُث  أتمشى جيئًة و ذىابًا،ف، أجلس ثّم أنفض عّني الرمل و مّرت ساعة ثّم ساعتا
 .ي بأنّها لن تفّوَت موعدنا األوؿحولي، إحساٌس داخِلي كاف ينبئنعنها بعينّي 

تغرُس قدميها ىي و  من البحر كأنها حورية تخرجمغرية  و  بطيئة مت بخطواتٍ تقدّ 
للومها على  خططُت  واحدة. يدٍ بألسود الحذاء ا فردتي تحملو  لالحافيتين في الرم

جعلني أنسى كل ما عقد لساني و  كّل ىذا التأخير لكّن الجماؿ الذي أتت عليوِ 
سحبتها لتصافحني لكنني الصغيرَة مّدت يدىا  ،إلّي أخيًرا وصلت خططُت لقولو،
 : ، ىمسُت في أذنهاعليها بقبلتين نحوي ألسلمَ 

  ! ليالً  ةتبدين جميل -  
 لياًل فقط؟   -  
ثل جنية م رتشبهين حوريات البح ه الليلةىذو  !ال تشبهين الصورقصدُت أنِك   -  

أننا مًعا، أنِت امرأٌة  ، ال أصدؽُ ا التقيناأخيرً  ،اضيقً ا و قصيرً  ا أسودزرقاء ترتدي فستانً 
 !متِعبةصعبة و 
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 !ا أكثر من اللقاءال تتوقع شيئً   -  
 مشيتُ فيدي َمَسكت  لدقيقة و ىي تحّدؽ إلى عينّي باشتهاء،الصمت الذت ب   

 : الكوخ، كي ندخل وراءىا
 . ، لن يمانع وجودنا ىنالصديقي ىذا الكوخ  -  
 : قدمتها ليالكأس و في ت صبّ  .كأسينو  ويسكي أخرجت زجاجةو ت خزانة فتحَ   
 ال أشرب  ، أناعذرًا -  
 ؟ حتى من يدي  -  

  
 لهاألقبّ  منها متُ ، تقدّ تها عينايرأ امرأةٍ  ةِ ثر من أيها أكاشتهيتُ و ثملت و  شربتُ   

حاصرتها إلى الجدار الخشبي  االبتعاِد،، لم أسمح لها بإلى الوراء ها تراجعتلكنّ 
السريعة  ها عشرات القبلقبلتُ الحائط و على هما ثبتُ اىا من معصميها، إيّ  اسكً ام
 .صدرىا األملسو  على عنقها الباردو ها يخلف أذن، فمها، ، على وجههاالمتالحقةو 
 دفعتُ ا الفستاف و عنه ، نزعتُ ال يمكن للرجل أف يبتعد عنهاو  ه كم كانت لذيذةآ

. سننتهي نبدأ من جديدما ظننت أننا ، كلّ مارسنا الحب طواؿ الليلبها إلى السرير، 
ص ، السرواؿ والقميوجدت مالبسي أرًضا، اأثرً لها  لم أجدا صباحً  عندما استيقظتُ 

 .ها لم تكن موجودةلكنّ و  ما فعلتو معها تذكرأ بدأتُ سروالي الداخلي، و  ربطة العنقو 
تفاجأُت بعضوي ينتصب  جعلني أشعر باإلثارِة من جديد و  استعادُة ما أمضيناه مًعا

ا أف تصيبو ر من طبيعة رجل إمّ أف تغيّ  كيَف المرأةٍ   كأنّو لم يكتِف من ليلِة أمس،
لتكتمَل رجولتُو  الجرأةجرعات من بإّما تسقيو و بحضورىا وىي تربكو  بلعنة الخجلِ 
 في حضرتها.
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مشاعرنا، قائِنا لنتحّدَث عن انطباعاتنا و بعد ل قعُت أف تتصَل بي الليلة التاليةتو   

لسُت أستثنيني منهم، أال يعوُد العشاُؽ إلى أّف معظَم العشاِؽ يفعلوَف ىذا و أعلُم 
ا كانوا عليو قبَل ذىابهم إلى مواعيدىم؟ أاَل يتصلوَف منازلهم مشتاقين أكثر ممّ 

ثّم يتذكروَف تفاصيَل الكالـِ  !قاتالتباتهم ليخبرونهم كم كّن جميالت و بحبي
لحظات الشبق المؤلمة كم كانت والمالمِح والضحكات والقبالت والعناقات و 

يرى األنثى  لذيذة، أردُت أف أخبرىا أنّها حيَن مشت أمامي في الشاطئ رأيتها كرجلٍ 
جذبتها إلى صدري المتبقية على سطِح ىذا الكوكب وحيَن سّلمُت عليها و الوحيدة و 

أستمّر لُت جسدىا وددُت لو ألتصُق بها و ، حيَن دخرغبُت باالحتفاِظ بها إلى األبد
ـٍ  كالتي ندمت على ما   بتوحِدي إلى لحظِة موِتي لكّنها لم تتصل قاطعتني أليا

 فعلت.. 
 
خرقت القاعدة األولى للصداقة أو دت أنّها خانت ذكرى حبيبها الراحل ربما اعتقَ   

شغفي بها، أيعقُل أف تنوي قطع عالقتها بي ألنني جعلتها تفعل ما ىو وانجّرت وراء 
ضّد قناعتها بإخالصها؟ كل ىذِه أسئلٌة فتحت أبوابها في رأسي لذا قررُت أف أخرَؽ 

لكن الصدمة الكبيرة التي لم أتوقعها  تصلت..اة بعدـِ االتصاِؿ بها و القاعدة الثاني
  "الرقُم الذي تطلبُو خاطئ يرجى التأّكد من صحِة الرقم."ىي: 

 
ها طلبت إلغاء ىل يعقل أنّ  ؟د اتصلت منو منذ أياـقا و خاطئً  كيف للرقم أف يكوفَ   

لمرأة ستفقدني صوابي ىذه ا انتقاًما من اندفاعي؟ صاالت رقمها من شركة االت
يحمل إلّي بين يدّي و  يرفُ  أتفقد ىاتفي عّلوراقُب و أ ابقيت أيامً  ،غرابتهاتها و بمزاجي
 : من رقم محجوبالرجاء، اتصلت بي حبل األمل و  عندما قطعتو صوتها 
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 ؟ ، كيفف استطعِت أف تفعلي بي ىذا شيماءكي   -  
 !إنّها ظروؼ خاصة .. البّد أنَك غاضٌب مّني  -  
 لِك.. أنِت تفقدينني صوابيغاضب؟ أرغُب بقت -  
 !ال أمانعإف كاَف يريحَك قتلي ..  -  
لقتِل نفسي بأكثر الطرؽ شناعة  أنا أقتلِك؟ لدّي الجرأة إنّو مجاز أيتها الغبية، -  
 ال أمَس شعرًة من رأسِك بسوءٍ و 
أستحق.. المشكلة تكمن في أنني ني ال أعتقدُ أنَت تمنحِني أكثر مّما طلبت و  -  

 عاجزًة على منحك ما تستحق. قد أكوفُ 
 لماذا تقررّين ىذا؟ لماذا ال تحاولين على األقل؟  -  
 .يوًما ما ستفهم، عليَك أف تستعّد للفراؽ منذ اآلف ال فائدة من المحاولة، -  
 لن أسمَح لنفسي بخسارتِك ثّم لماذا ألغيِت رقم ىاتفِك؟  -  
  !ألّنك خرقَت القاعدة الثانية -  
و تعاقبينني بالغياب، بعد كل ما حدث بيننا تعاملينني كتلميٍذ  ذف؟إىكذا  -  

تختفين فجأًة لتتصلي مجدًدا من أجِل تهديدي بالفراؽ، لقد تعلقُت بِك كثيًرا لكن 
  !ميٍة بين يديك ترمينها متى مللِت يا شيماءليَس لتلعبي بي مثل د

بي ىذا ليَس ذنبي.. كنُت  أنَت تلومِني على مشكلٍة ال شأَف لي بها، أف تتعّلق -  
قُة واضحة منُذ البداية، منذ المكالمة األولى وّضحُت لَك كيَف يجُب أف تكوَف العال

بيَن الفراؽ فأتيت.. تملصُت منَك حيَن بيننا، أصّريَت على اللقاء وخّيرتني بينو و 
ل مسؤوليَة اندفاعك  حاولَت تقبيلي لكنَك حاصرتني إلى الجدار، عليَك أف تتحمّ 

ف انحن صديق ،أحبكمّني أف  ال تتوقعأقوُؿ لَك للمرِة األخيرة، رجٍل ناضج و ك
 !ىذا جّيًداتذّكر 
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 دثبيننا ال يح دثما حفلنكن واقعيين لكن لينني مسؤولية جنوني أنِت تحمّ  -  

 !ذراعيّ د كنت تشهقين وترتعشين بين ؟ لقل أنا مخطئى، بين الصديقين
أف  يًا، ليس ضرور دث ما حدثحو انجرفنا  نالكن ءال يحدث بين األصدقا  -  

 !نستمّر باالنجراؼ
 ؟ قولي لي ىذا فقط ما الذي تريدينو مني  -  
رسوؿ آخر ما أرغُب بِو اآلف أف نتشاجر، لماذا ال ، لكن ليس اآلف خبرؾَ سأ  -  

 ؟بموضوٍع آخرنتحدُث 
 تحدثيه يا قلبي .. آ  -  
  ؟ت الروائيكل مقوما  فيك أرى ؟ب روايةال تكتاذا لمأريُد أف أسألَك   -  
ال أعلم.. ألنني ال أخطُط لما أكتُب لو و ليست في رأسي حزمُة مشاريع بأنني  -  

ال  اؾ، األمر ال يهمني لذلك الحّد وال أصنف نفسي ال كصحفي و أكتب ىذا ثّم ذ
أملك ال  و باإلضافِة إلى أننيقلمو  قلبوما يمليو علّي كروائي مجرُد كاتٍب يدوُف 

 ؟ كتبتِ ا  اذا عنِك؟ كم كتابً م، الوقت لذلك
 "مرأة لم تعد عذراءا" :بعنواف ا فقطا واحدً كتابً  -  
 ؟ أين يمكنني إيجاده؟ أريد أف أقرأؾِ و  -  
إف أردت أف  ،فقط نسخة 9ٓٓ منو طبعت. يرويول ما يكتبو الكاتب ليس ك -  

لتجد نفسك ، تجاوزه ارً ا كبيمير عبد القادر ستجد مسجدً إذىب إلي حي األ تجده
" تبة لرجل كهل بدعىالمك ،محالت أخرىتو ىناؾ مكتبة و بنهايفي شارع ضّيق 

 . ستجد الكتاب ىناؾ الحاج منور"
 
إلى المكتبِة التي دلّتني  اتجهتُ مبكًرا و  أنهيت أشغالي ..يـو األربعاءعصر   

وجدُت شيًخا  حتى أنني لم أسأؿ أحًدا للوصوِؿ إليها،ا دقيقً وصفها عليها،كاف 
 : لسالـيتصفُح القرآف، قاطعُت قراءتو بإلقاِء ايضُع نظارًة طبيًة و 
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 ِلمالؾ المعلم؟ بًاسأجد كتاقيل لي أنني  ،إلى مكتبتك أرسلني أحدىم -  
لَك  ىل أحضرُ من النادِر أف يسأؿ قارئ عن كتابها ألنّو ليَس كتابًا رائًجا،   -  

 ؟ نسخةً 
 .. أرجوؾ. نعم  -  
 ! كانت كاتبة موىوبة  تفّضل.. لقد -  
 ؟ كانت   -  
 . منذ سنةأقوُؿ كانت ألنّها توفيت .. نعم  -  
ربما نحُن ال نتحّدث عن الكاتبة نفسك أو أّنك تخلُط بيَن امرأتين، شيماء  -  

 !حّية، أعرفها جّيًدا
مت بنشر  ، قاشيماء اسمها الحقيقيأؤّكُد لَك أننا نتحدث عن المرأِة نفسها،   -  

 ؟ ىل كنت تعرفها ، عند رغبة والدىاباسم مستعار نزواًل ها كتاب
؟ أظّن ىذا رقم ىاتفها أنظرسلتني لَك و ، ىي التي أر زلت أعرفها يا سيديما  -  

 ليس أكثر من إشاعة موتها 
 !ال يقبلُو العقل، أنَت لسَت بخيرما تقولو  -  
ها منذ التقيتُ ب؟ أقوُؿ لَك لماذا عساي أكذب؟ ما الذي سأجنيو من الكذ  -  

 ؟ أعرفك لي أف أعرفها أو ، من أينجيدة بصحةٍ  كانترة أياـ و عش
لماذا ال تفهم؟  تحيل يا رجل،قلت لك ىذا مس ال قوَة إالّ باهلل،ال حوؿ و  -  

ألقيت و بنفسي جنازتها  حضرتُ  َملك توفيت منذ سنة بحادث سيارة، شيماء أو
الكتاب خذ  أسكن معهم في الحّي نفسو،و  عائلةفأنا صديق الالتراب  على جسدىا

  من ىنا. ارحل و 
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 مجنونػًاخالني و البّد أنّ ، على ظهريطردني من المكتبة بدفعة مسكني من كتفي و   

التقيت بها، سمعت صوتها و إليها و لقد تحدثت  كذلك شيماء حقيقية   لكنني لستُ 
صغي إلى أف ي نسافٍ ؟ كيف إلاشبحً  ال يعقل أف تكوف ،ال ،ال ومارسنا الحب لمستها

دوف  !أنا أجن، لي حدث؟ ما الذي ييا إلهي ؟يولج فيوو و يعانق صوِت شبح؟ يقّبلو،
ظننتني لن  حتى طويالً  ، مشيتُ تقابلنا فيوِ  الشاطئ الذي ىإل أصلُ أف أدري وجدتني 

فتح لي الباب شاب  ،عثرُت عليوِ لكنني  الذي دخلناهُ  أجد ذلك الكوخ القديم
 قصير القامة:  و مرأس
 ؟ ، كيف أساعدؾمساء الخير  -  
 ؟ لك عن فتاة تدعى شيماء ىل تعرفهاسأأأريد أف  -  
 ؟ ماذا تريد أف تعرؼ رحمها اهلل شريف؟ شيماء  -  
 .. ىل أنَت واثٌق من موتها؟ يا إلهي ؟اماتت حقً  رحمها اهلل أي -  
ي الثانوية لثالِث سنواٍت فحضرُت جنازتها، كانت صديقتي، درسُت معها في  -  

الروايات، وتستمتُع بكتابِة القصص و  طيبة الصِف نفسو، كانت صبيًة ذكية،
والدٌة ظّلت أوراقها مّكدسة في خزانٍة تغلقها  كينة لم تنشر سوى كتابًا واحًدا،المس

ال يكترُث لألدب، موتها كاف صدمًة للجميع،  متعّلمٌ  أبٌ أميٌة ال تتقُن القراءة و 
 لحياة. لموت حيَن ينتقي أكثر الناِس تعلًقا باا نكره اجميعن

 
عن ىذا  م يخبرني أحدٌ لو  ا خارج البلدمسافرً  سوى أنني كنتُ  لم أجد ما أقولو لو  

محطًما مثل أّي رجٍل تلقى خبَر وفاِة مصدوًما و  زؿِ إلى المن ، عدتُ ءالنبأ السي
التكذيب كّل الذيَن صديِق و الحقيقَة بمنطقي بيَن التحبيبتو للتّو، كنُت أصارُع 

 شعرُت بها حيًة بيَن ذراعّي.. ي قابلتها بنفسي و قابلتهم أّكدوا لي موَتها لكنن
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تمسّكها بالصداقة، رفضها للحب، ىروبها المستّمر، حزنها كّلما حدثُتها عن 
، الحياة، غّصتها أثناء اعترافاتي لها بحبي، اختفاؤىا المستّمر، مكالماتها الليلية

قدومها إلى الشاطئ بعد منتصِف الليل، كل ىذا يؤّكُد أنها نصف حّية نصف ميتة، 
النساِء كغيري لكن ليَس إلى حّد االنفصاـِ يٌح أنني رجٌل بحاجٍة إلى الحب و صح

باختالِؽ امرأٍة تعجبني كانت موجودًة بالفعل، لسُت نبًيا يأتيني الوحي ألعرَؼ عنها  
 بنفسها. كّل ما عرفت لو لم تقلو لي 

 
أتقبَل الواقَع مستسلًما قرّرت أف أجعَل من شيماء حلًما جمياًل استيقظُت منو و   
أّكَف عن حّبها الذي كاَد يودي بي إلى الجنوف، لم أرِو ما حدَث معي حتى و 

تجنبُت التفكير بها غير أّف كل ىذا الهروب لم ببساطِة الكذِب كّذبتني و  !لنفسي
ى قلبي رغم إنكاِري المستّمر للخيبة أعلنُت حداًدا يمنع الحزف من التسّرب إل
ذاَت قيلولٍة قابلني كتابها على الطاولة يحّدُؽ إلّي  داخلًيا على امرأٍة تمنيُتها، 

فتحتُو ألقرأ لقراءتو، بعد تردٍد طويل تركُت مكاني، ذىبُت إلى الكتاِب و  مستجديًا
 "..فتيو قدرًا على جسديو كتب بشإلى من عّلمني كيف يكوف البكاء " اإلىداء:

 
و أيقظِني من نّ الباَب شعرُت أكّلما كاف أحدىم يفتُح غادرُت غرفِتي إلى عالمها.. و   

ضوِف ساعات، كاف يتألُف من مئة تنويٍم مغناطيسي حتى أنهيُت الكتاب في غ
قررُت بإغالقو أف أطوي قصِتي معها، صباح األحد التالي وستين صفحة، طويُتو و 

واقعي،  اٌح جديٌد يشبُو حياًة جديدًة سأفّصلها ىذِه المرة على مقاسِ استقبلني صب
إلى مقّر عملي، أولُد من جديٍد بال ذاكرة، اتجهُت سأنسى كما ينسى الناُس و 

أتجنَب ورطَة الحديِث إلى نفسي تحّدثُت إليهن عن ىمومهن كي غازلُت زميالتي و 
ـَ دعوُت صديقي إلى مطعٍم فاو   شهية، خر كي نستمتع بوجبةٍ عندما أنهيُت الدوا
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سّجلنا كل والمشروب وغازلنا الغريبات في الشارع و األاستمتعنا بالجّو الجميل و  

ليَس من المستحيل استئصاُؿ الحياَة خيارات و في ىواتفنا أرقامهن، اكتشفت أّف 
 ذكرى شبٍح من ذاكرتي. 

 
، بعفي البيت سمعُت والِدي يتأوّ    يد عّنك حياتي عذاب، ما ُه مع آىاِت أـ كلثـو

غّيرُت الكلمات ـ كلثـو أف تعّكر مزاجي و تبعدنيش بعيد عّنك. بالطبع لم أسمح أل
ال أيامو، بعيد عّنك حياتي ال أحالمو، ال نسيت لياليو و ـ و ساخًرا: ال نسيت النو 

يؤمن  كل منفلتذىب أـ كلثـو إلى الجحيم و  !روعة ما تخّلينيش قريب مّنك
لحمها، يا إلهي  أراىا جالسًة على السرير بدمها و إذ بي غرفِتي و  بعذاباتها، دخلتُ 

في أشِد  !كيَف يقولوف عن ىذا المالِؾ شبًحا؟ إنّها فاتنة في أسوأ حاالِت موتها
 سألُتها: أغلقُت علينا الباب بالمفتاِح و  حاالِت حزنها،

 ؟لهذا الحدّ  حزينٌ  وجهكِ  ؟ لمَ ما بِك َشْيمػػػػػػا -  
 ؟ فَت الحقيقة أليس كذلكلقد عر   -  
داخلي  حيةً  لو فارقِت الحياة مليوف مرة ستظلين ؟ حبيبتيأنِت حزينة لهذاأ -  
 .معيو 
مؤخراِت الجميالِت تحدُؽ إلى  !رأيتَك تروي نكًتا لزميالتك ؟اذا تكذبلمَ   -  

كنُت في الطريق، أنَت ما عدَت رسوؿ الذي أعرفو أو ربما رأيُت فيَك فقط ما  
 رؤيتِو، خّيبَت أملي فيك على نحٍو مؤلم.أرغُب ب

تشعرين بالغيرة مني أـ ىل  كي أستوعب  اشرحي لي؟ األم تعجبِك رؤيتي سعيدً   -  
 ؟ عليّ 

  !مني ك تخلصتَ ما يحزنني أنّ   -  
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تدخلين غرفتي دوف  أنتِ و  كيف تخلصت منكِ   ،غير ىذه يا امرأة قولي نكتةً  -  

أـ  تريحيلترتاحي و  برؾِ ال تعودين إلى ق ؟ لموقاحةيري بتجلسين على سر ؟ و إذني
 ؟ المقبرة ال ُيسلونِك كما ينبغي سكاف أفّ 
أنبض  ستُ ني لبمجرد أف عرفت أنّ ؟ طيبتك أين تّبخرت ،اكالمك قاس جدً    -  

 !ر كل شيء بيننامثلَك تغيّ 
أّف كل  أنِت تعلمين، كذبِت علّي وأوقعتني في شباكك و ني يا شيمػػػػػاخدعتِ  لقد  -  

 ىذا ال ينبغي أف يحدث
لسَت منصًفا، فعلُت كّل ما في وسعي كي ال تحبني لكنَك فعلت، أّما بشأِف  -  

ما  ؟ المكالمِة األولى خالؿأخبرؾ بالحقيقة أقتحم حياتك و  الخداع أخبرني كيفَ 
 !ال لتقبَل اإلصغاء إليّ كنَت لتصدقني و 

ـُ ما كاف يجدر بِك ربما  -   قتحمي حياة غيري أو عليِك أف ت ، كافحياتي اقتحا
 نصيبك و ك ترضي بموت

 ن سيحبني؟ رسوؿم.. و من سيصدقني غيرؾ أنت؟ و من سيفهمني غيرَؾ أنتو  -  
 ؟ما عدَت تحبنيأ

 
الريق في  عنقي، جفّ  ذراعيهابتحيط مني و  ىي تقتربُ سألت سؤالها األخير و   

 :حلقي
 ؟  كيف لي أاّل أحبكِ   -  
 اجلسنا على السرير مجددً ، ا الساخنتين تذوباف بين شفتيّ تيهشعرت بشفو لتها قبّ   
 : كفيّ حمل يدىا بين  أ أناو 
 ؟ ىل تبقين معي -  
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 بعَد أف تساعدني  اسأرحل قريبً  .. يمكنني البقاءو الأنَت تعلم أنّ  -  
 ؟ كِ الذي بوسعي أف أفعلو من أجلما    -  
 الكتاب ؟  ىل قرأتَ   -  
 نعم؟  -  
 ؟ وببتَ أحأ  -  
 جّدا -  
 !يدؾ أف تكمل الجزء الثاني للكتابأر  -  
أنشره و  اكتابً   أكتبُ  كيفثّم   ال أعرُؼ كيَف ُتكَتُب الروايةأنا  أوالً  ؟ىل جننتِ  -  

  ؟م أنِك ميتةالجميع يعلو  باسمك
أشأ  مل أنا مؤمنة بقدرتَك على كتابتو،كّل رواياِت العالِم بدأت بجملٍة واحدٍة، -  

 جزءً  كتبتُ ،  حدث ما حدثلكن  ال أف تتورَط بي كامرأةو ر األمور بيننا و أف تتط
 !أف تنتهي الكتابِ  ، على قصةِ الجزء الثانيإتماـِ قبل  رحلتُ ا و واحدً 

 و لكن  -  
 لكن باسمَك أنت العنواِف نفسوستنشره بو  الجزء الثاني ستكتبُ ني أكمل.. دع -  
، حزنَت لموِت كاتبتها كرة الروايةبف ك تأثرتَ أنّ ب خبرىمست يسألونكسعندما و 
 .لتكمَل قصتها بأف تكتُ  قررتَ ف
 ؟ بذلك سأنجحُ تعتقدين فعاًل أنني ىل  -  
 مؤّكد  -  
 ؟ ؟ ىل سترحليندثدىا ما الذي سيحبعو  -  
 . م تفعلفي الحالتين سواء كتبتو أـ ل رحلُ أس -  
 اال تقرئي شيئً و  ةمعي طواؿ فترة الكتاب مكثِ أ.  .بل شرطاف لدّي شرط واحد -  

 . حتى ينتهي الكتاب
 !موافقة  -  
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اعتذرُت عن الكتابِة  نُت نفخُت الحياَة في جسدىا مرًة أخرى،عانقتني كما لو ك  

و قتَ أعارني صديقي ش في المجلِة لثالِث أشهٍر من أجِل التفرِغ لكتابِة الرواية،
على  أقسمتُ و  ليها فتاةأحضر إ لتي حّلفتني أالّ ا والدتي استأذنتُ  ،المفروشة

 يخصُ  لم يكن َسمىذا القَ و  نسية إلى الشقةأنني لن أحضر إالمصحف الشريف 
مواسم حياتي،   موسُم الصيِف الذي قضيتُو معها كاَف أسعد .جنّيتي الزرقاءقطًعا 
مثَل زوجين  سجائر،كٍل ومشروٍب و ال أخرج إالّ البتياِع ما يلزمني من أ كنتُ 

اَف رجاًل في بيتهما، الجاُر الذي يقيُم في الشقِة المقابلة كيقضياِف شهر عسلهما 
ارتياٍب ألنّو كاف يسمُع ضحكاتنا لكّنو لم ير مقني باحتقار و ير متديًنا يتجسُس علّي و 

 أبًدا امرأًة تدخل أو تغادُر شقتي. 
 
أعرَؼ  مع مروِر الوقت تعّلمُت أفبة كنُت أطلُب منها تركي بمفردي و أثناَء الكتا  
إحساسي بأّف ثّمة أعثُر عليها في المكاِف بحدسي و  .غائبةأو  ى تكوُف موجودةً مت

لي  ، تحضرُ أو عناؽٍ  بقبلةٍ أكتب أنا كاف يحدُث أف تفاجئني و مكاٌف ممتلئ بها،  
يتحّوؿ حديثنا تحّدث حتى نتعب و جانبها، نإلى  أتمددُ فأتعب  شاي،القهوة أو ال

كاف   بالنسبِة لي فوجودىا ميتةً  صبيةً  ساكنُ فكرة أنني أ نسيتُ  إلى ىمٍس ثّم نناـ.
 الجميع ؽَ ئحتها، حرارتها، كيف لي أف أصدّ سها، قبالتها، راملم. ا جّداحقيقيً 

  ؟نيأكذبو 
 
جنونة بعدوى الكتابة، فكرة أف أصبَح روائًيا لم لم أتوقع أف تصيبني ىذه الم   

لم تمنحها موتًا و  لحدىا تى في، لعنة األصابع التي الحقتها حتتبادر إلى ذىني يوًما
، الرواية التي لم تكتمل نّغصت عليها موتها وجعلتها تستيقظ من طبيعًيا كغيرىا

 نومها لتكمل ما بدأت بو من خاللي، مهُر روائية رواية، ىذا ما طلبتو مّني و ىذا ما
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لمهم ر، اا من مّنا أعار اآلخ، ليس مهمً و لها، أعرتها أصابعي أو ربما أعارتنيمنحت 

كانت نهاية الكتاب ىي نهاية كل بإسعادىا أسعدتُني.و  أّف شيماء قطعة من روحي
 : قائالً تني نفسًيا، أنهيُت الكتاب ىكذا جهزّ  شيء،

  !أحتفَظ بِك معي ىنا رابع كيلث و ثا لجزءٍ مفتوحة  ترؾ النهايةِ  إمكاِنيب كاف  -  
أنا متعبة  ،وجودي ىنا يرىقني ،أيّها اللئيم على إتمامهمَن بقدرتَك ئمكنُت ألط  -  

 سمح لي بقراءِة اإلىداء:ا، نوـٍ عميٍق ال أصحو منو مجدًدابحاجٍة إلى جّدا و 
إلى مالؾ  و رسمت بشفتيها قدرًا على روحي "إلى التي علمتني كيف تعاش الحياة

 " الُمعّلم
 
نني أت مَ فهِ فقد في عينيها بعد قراءتها اإلىداء،  رأيُت لمعاف دموٍع شفافةٍ   

صفحة  ا كتبتُ مبهدوٍء  قرألتلت الكمبيوتر ، حمَ استوحيت اإلىداء منها إليها
حكتها ضصوِت يقظ على ا أستحينً و ا أسمعها تبكي أستيقظ حينً ناـ و أ كنتُ .صفحة

 : ائلةق وّدعتنيفجر يوـٍ خريفي ىادئ، و  ،الطفولية
م أعل ،يحيلا قبل ر منَك طلًبا أخيرً  طلبَ أأف  أريدُ  ،ها أفضل منكما كنُت ألكتبَ  -  
حزنك سوؼ  ألفّ  ال تحزف مغادرتيلكن بعد  عليك ك أعتدت علّي كما أعتدتُ أنّ 

 . أف ينتهي عليوكاف   حياتك فصل من روايةِ عاملني ك ،يعذبني
 
 ثمّ  "!كأحب" ها، ىَمست في أذني كلمًة أخيرًة بٍة بإفالتبال رغو  ها بقوةٍ عانقتُ   

انتشر بعَدىا لم أرىا مجدًدا، اُز ذلَك الباب و رأيُتها تجت ،اختفت من بيِن ذراعيّ 
 ،أتخّيلو.كِتبت فيو عشراُت المقاالِت النقديةلم  اترحيبً ليالقي يو أبجز  الكتاب

ك من قاـ لىنامقابالٍت تلفزيونية و لبونني إلجراِء حواراٍت إذاعية و أصبحوا يط
دوف  باسمي نشرتها، من الكتاب الثاني أخبئ نسخةً معتقًدا أنني كنُت بمقاضاتي 

 . مراعاة حقوؽ نشر كاتبة ميتة
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 رجٌل على حافة الذاكرة
 

سعداء إالّ أنا وأنت، أريد أف أكوف لك  الجميعُ و  انتهى بيننا أّف كل شيءٍ  برتهمأخ  
أجهل كم  للسخرية أنني كنتُ  حتى اهلل! المثيرلنا بذلك  يسمحُ  لكن ال أحدَ و 

من تحب  فجأةً  لحظة يختفي من حياتكَ  ،امتحاف للعشق ىو الرحيلفأوؿ  أعشقك
 تحاوؿُ  ،اة ما عادت كما كانتتكتشف أّف الحي ا من الفراغِ ف وراءه بحرً يخلّ و 

 ءلن يفيدوا بمل حشروالو  اف األرضِ لكن كل سكّ رين و حشو الفراغ بأشخاص آخ
ما  الغيابُ نعم إنو الرحيل و .. الحبيب شخٌص واحٌد يتمثُل في الذي خلّػفو غِ الفرا 

 مرة.  ا ألوؿِ ك تكتشف ما كاف دفينً يجعل
 
بُو بهلوانًا يرتدي أحاوُؿ أف أجد أعذارًا مناسبًة لهذا الفراؽ السخيف الذي يش  

ما بيَن معك مستحيٌل كما العيُش دونَك و  أعلُم جّيًدا أّف العيش !بدلًة رسميةً 
 امرأٍة سقطت من أعلى جبلٍ المستحيلين أجدِني أحاوُؿ أف أجَد الممكن مثَل 

ال ال ىَي فوؽ و فبداًل من االرتطاـِ باألرض تعّلقت من ثوبها بغصِن شجرٍة شاىق و 
 و أنّوكّل ذنبألقَي بنار جهّنم األبدية و يحترُؽ داخلي ذلك القلب كأنّو  !ىَي تحت

نّو يرتطُم باألشياِء دوَف ، تصّور أف يعاقَب أحدىم فقط ألاختارَؾ أنْت فالقلُب أعمى
 قصٍد؟
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الجماؿ فاستعصَي عليِو تركك، ارتطم بك قلبي فوجد فيك الحياة والنور و د نعم لق 

  !تدري كم أحبَك أكثر من كّل شيٍء، أكثر من الحياِة نفسهاأّنَك لو  !ما أجملك
 
حتى المهزلة قرّرَت وضَع حٍد لتلك ؟ أنساىا ن شهر آذار كيفالليلة الثانية م  

 باكيةً التي كانت تردد  التركية لةممثال منغمسة معكنُت ،جبني عقباتِ  ىتتخط
لو  رجالً  يحّدثأبي  سمعتُ " مرىو كل شي الحب  ،ي حلوب ىو كل شِ الحُ "

 لخطبتي دوفمت قدِ  ،نظرة من الثقب اختلستُ  !يشبو صوتك صوتٌ 
 بالجلوسِ  و لم يسمح لكَ أحزنني أنّ  ، الورد باقةَ  ًفا تحملُ واق تزاؿُ ال كنتَ استشارتي،

، نا إلى األبدحب الذي صلبَ  نفسو الصليب ،لى صدرؾع الصليبَ  لمحَ  فورما
قد كاف ل "جورج" بصلة إلى األسماء اإلسالمية باسم ال يمتُ مَت نفسك قدّ 

أتخلى عن كل بك و اأف أفتح ب إّما ي أماـ بابينوجدتنو.بالنسبة ل االموضوع منتهيً 
  !أنتْ  عنكأتخلى أفتح بابهم و  أو شيء

 
جثة الزاؿ قلبها ، كا سوى التفكير بفعل شيئً ال أ، كاملٌ   أسبوعٌ  خيبتنامضى على   

ا من ناسو ر ليت العالم كاف فارغً ، أفكّ على وشك الذبوؿ روحٍ و  شاحبٍ  وجوٍ بينبض 
 !أنتْ  كنتَ   ،الهاتفرنين  نيقاطعقبل أف أستغفر و  !ها كي نكوف مًعاالسماء من ربّ و 

وجهك في أي مكاٍف،  بعدهُ لقاًء أخيًرا لن أر  َت بي ثماًل لتوّدعني، طلبتَ اتصل
بعد اليـو حتى الصدفُة لن تجمَع بيننا يا ادُر حياتِك و : كوني مطمئنة، سأغقلت
ال تجُد أّنك تعٌس و  لي كم شرحتَ ودة، فهمُت أّنَك تختاُر سفًرا بال ع !ىاجر

ي أتعلُق بهذِه الحياة كنِت السبَب الوحيد الذي يجعلنِ ": معنى، قلت لحياتكَ 
  "أف خسرتِك ال أجُد أّي سبٍب يستحُق أف أبقى حًيا من أجلِو.اآلف بعَد البائسة و 
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 ارتديتُ  ،مرتعشةٍ  بأصابعٍ أظافري  نتُ لوّ و  شعري صففتُ  ،لساعة الخامسةا في  
 ،لعلى الرم كقميصو  كَ ا سروالتاركػً  سبحت كَ رأيتُ  .كخرجُت لمالقاتو  أزرؽ استانً ف

 تَ ثم خلع مالحتينالو  بللتينمال كَ يبشفتني تقّبل إليّ  تَ عندما وصلنحوي و  مشيتَ 
من يدي لندخَل البحر، كّنا نسبُح ي تنسحبك، مالبس إلى يتوُ رمعني فستاني و 

بذراعّي  كبيُر كّلو لنا وحدنا، أحطُت عنقكَ وحيدين كما لو كاف ذلَك البحُر ال
 الجميلتين ألقوؿ: عينيكَ حّدقُت إلى و 
 "معك على العيِش دونَك يا جورج أفّضُل الموتَ " متفاجئاصمت  "مرافقتكأريد " 

 ... ضطرة لذلكلسِت م -  
مشينا في الطريق  ،ُب بقولوِ عّبرت عن كّل ما كنُت أرغ طويلةٍ  قبلةٍ ب قاطعُت كالمكَ   

 ،مشرطينو  ربع حبة قويّا ال يستهلك منو إالّ ا ابتعنا منومً ، نامقتنعين بقرارِ ىادئين و 
 دقائق قبل عشر .نتحار سويًااإل نمارسَ ل نترنتاإلاتفقنا أف نتحدث مرة أخيرة عبر 

غير  اشجاعً  !وقت أجمل من أيّ  وتَ ، بدالكاميرا تَ فتحبي و  تَ اتصل من الموت
ف لي بعد أ لتَ ، قالمشرط كَ على يميندواء الخضراء و علبة ال كَ أمام، آبو للموت

 : ضمن ابتسامة فاتنة كلمعت أسنان
 ؟ مستعدة للموت -  
 !أجػػل -  
  .لكن من أجليمن أجلك و ، ىاجر أنا ال أفعل ىذا اأخبرِؾ سًرا مهمً أريد أف  -  
 ال أريدىا.  دونكَ  حياةٌ  -  
 
  تناوؿ حبةت نتَ ما ككلّ العاشرة و و  الثالثةية و ثم الثان أوؿ حبة من الدواء تَ تناول  

 لكّنكَ  نتقت تقطيع الشرايين جبُ عندما حاف و ا و كالمنومة مغناطيسيً  ؾَ كنت أقّلد
دقائق ، كريني الدـ الذي انفجر من معصميلت كَ ييد تَ ثم رفعها تفعل، جبنتلم 

 . دت أرى شيًئا أماميما عو ت عيناي ابيضّ  ،قلبي نبضاتُ تسارعت و 
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ن لي بعدىا أنو حولي تبيّ  اضباب أشخاصً ال خلفَ  رأيتُ  فتحُت عينيّ  حينَ   

من  طلبتُ و، حاولُت مقاومت نعاسٌ عطٌش و اجتاحني ، ووالدتي تبكي ، والديالطبيب
أف أّكدت ، طلبت مّني العودَة إلى النـو بعد َن عليكَ أطمئأّمي ىاتفها ألتصَل بَك و 

 استعرتُ  في اليـو التاليو  مثلما طلبوا مني اجيدً  أكلتُ  تعافى،لي أّنَك بخير وت
 : جوسلين كَ شقيقت رّدت ،أخيًرا كَ رّف ىاتف ،ىاتف الممرضة

 ،تحضري توقعنا أفوأمس كانت جنازتو و ر رج مػػات يا ىاججو يخبروِؾ؟ لم أ -  
 ودعتػو أتيِت و  ليتكِ 

لن أتصل و مرة أخيرة و دثدعيني أح، أرجوؾ نجوسلييا ما تقولينو  ن أصّدؽل !ال -  
 ا. بو مجددً 

 ثم قطعت اإلتصاؿ " ها باكية"قالتأخي مات..  لَم عساي أكذب؟ ! ىاجر -  
 
، إلى بيتك دوىةأمشي مش شفىمن المست خرجتُ و  برة المصل من يديإنزعُت   

إلى  تسللتُ  ،طويالً  ؾَ بكينا و عانقتني حيَن تعّرفت عليّ و  الباب كَ لدتفتحت لي وا
ما  كَ معلقة على الحائط، وجه رةالكبي كَ صورت ،فارغةو وجدتها مظلمة  ،كغرفت

جاء  فيها، عالقة زالتما كَ رائحتالملونة مرتبة و  كَ مالبس ،كَ فتحت خزانت أجملو،
 اللـوعليو كالخرساء ألقي معو السيارة   ، ركبتكصطحابي من منزلوالدي ال
 : بنظراتي

 
أف ننتقي من  ال يمكننا ،ال تنظِر إلّي ىكذا، ال تعاتبيني ألني رفضت ىذا الزواج -  

 أوقفإّما أف يترؾ أو يقبَل كما ىو. واءنا، نترؾ ما ال يالئم أىالديِن ما يعجبنا و 
علق الموضوع مرة يعاملني والدي بإنسانية عندما يت، ألوؿ أماـ المقبرةالسيارة 

الذي   أّف جسدؾَ فكرَة كيَف أتقبُل  !بين األموات كَ عن اسمأنا أبحث بالحب، ىا
عن استمراري  طويالً  لكَ اعتذرُت ُد اآلف تحَت التراب؟ قكاَف ممتلًئا بالحياة ير 

 . رحلناو سورة الفاتحة  كَ ل ناقرأ حياة،بال
 

*   *   * 
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ثم  تبكيو بشدة تفقد عزيًزا، ،الموت ؽ حقيقةَ أصدّ  بدأتُ و  رىأخأشهر  ثُ ثال  
 سيظلُ وراء ظهرؾ  وك رميتَ ىذا ال يعني أنّ ، تنهض كي تستمر بحياتكو  رحيلوبل تتق

 ،شركة االتصاالتفي إلى العمل عدُت . من ماضيك ذلك الجزء المؤلم دائًما
غُب وحنا التي ال نر طفلهم جر ينبشوف بأظافر ت س ىناالنا ،عيوف فضوليةىاجمتني 

ختالء بأنفسنا على ل اإلأثناء لحظات حزننا قد نفضّ  ناال يفهموف أن ،ألحد بكشفها
 "كريم"مثل  اوجوىنل من يرسم ابتسامة على فنحن نفضّ فعلنا إف أّما  االختالط بهم

 إلى تتحوؿُ  شرنقة الصداقة بقلبو كيَف بدأتالحظُت تقّربو مّني و . زميلي بالمكتب
تقابُل ذلك العجز الذي يتمّلكك عندما كني تملّ ، اهال أعرُؼ كيَف أبادلُو إيّ  بٍ ح

انتظرُت  ،تتعاطُف مع بؤسو لكنك ال تملُك ما تضعو في يدهؽ قصتو و صدّ تُ  متسوالً 
بدالً من ذلك فاتحني في كنو ل ألفّسر لُو عجزي موضوع الحباتحني في فأف ي

 :موضوِع اكتئابي
 
، أطفاؿٌ يموُت  ـالم؟ كل يو تعانين في ىذا العمن وحدؾ  تعتقدين أنكِ ىل  -  

وفاة ا أذكر جيدً  ،اواحدً  ايتيمً أسرىا ترحل عن الحياة مخلفة عائالت ب ،أمهات
 ليس لديّ  ،لم يكن لي أحد، نشأُت في ميتم ،سنوات ستكاف عمري والدتي،  

ح أسم نفسي أالّ  عاىدت، تي أمارس عليها كل أحالميسوى وسادتي الطرية ال
كل واحدة   بدلة ف سهال علّي أف أرتديو كا، ىل تعتقدين أنّ أف تهزمنيبللحياة 

، لم القديمة نفسها اللعبة ،نفسها الوجبة فو الماء،الحليب الذي خفّ  شربَ أ ؟العاـ
  !لكنني اليـو بخير !حق المللأكن أملُك حتى 

 
 
 
 
 
 



66 

 

 
 
 فلمختبو  رّ ما أم كريم  لكنا و جدً  صعبةٍ  بأوقاتٍ  مررتَ   -  
 ليس سهاًل.....و فقدِت الحب  ، أنتفهمكِ أ  -  
 !قيد الحياة على الرجل الذي أحبظل ، ليتني فقدت الحب و هلم أفقد -  
 ، سأقنعِك بطريقة أخرى حالً  من الواقع ليسَ  الهروبُ  -  
ىل ىو تحد آخر بالنسبة لك أف  ىل تعتقد أنني لم ألحظ إعجابك؟؟ تهتم لمَ  -  

فأنا لن أحبك  ىذه الفكرة من رأسكنزع ا؟ أرجوؾ بقلب امرأةا ميتً  الً تنافس رج
 . تملؤىا بوِ  من الحبِ  فارغةً  أخرى تستحق امرأة ،اأبدً 
أف  فقط أريدُ  ،اميتً  فس رجالً نيتي أف أنا لكن ىذا ال يعني أفّ  أنتِ  ريدؾِ أنا أ -  
 ! اِؾ سعيدةأر 
 
 مدونَة كريم ! فتحتُ هِ غير  ر برجلٍ أفكّ  منُذ رحيِل جورج ألوؿ مرةو إلى البيت  عدتُ   
 ثناء، في تلك األقبَل اليـو أالحظ دت أالّ ربما تعمّ  اوسيمً  بدا صوره، تصفحتُ و 

ا عقد رأيت م  play على نقرتُ ، عندما ا في نافذة مستقلةفيديو مفتوحً  لمحتُ 
 :بتسم قائالً ،جورج يلمشؤومةتلك الليلة اب يتعلقُ و إنّ  لساني من الفاجعة

 ؟ وتملمستعدة ل -  
ـ ريني الدينحوي  وِ ييد رفعَ ثم  طبالمشر  ومعصمي شقّ حبات الدواء،  تناوؿَ   

مفتوح  على الكرسي قبل الموت، تهاوى خيرةاأل توُ نظر  رأيتُ  ،والمتدفق على ذراعي
رميت ال حذفو، و  لم أستطع إيقافو، الفيديو يعاد من تلقاء نفسو ظل ،العينين

في الرواؽ أوقفتني أمّي ، باكيةً تي أصرخ خرجُت من غرفو  لى األرضبالكمبيوتر ع
في  أغلقت الباب.أخذت الكمبيوتر و  ،أعادتني إلى سريري ،ها عن الفيديوتأخبر 

 : نحن نتناوؿ الفطورو  أخي ث إليّ تحدّ  تاليصباح اليـو ال
 لم يكن بو أي فيديو! و  ىاجر لقد فتحت الكمبيوتر -  
 !حذفو ولم أستطع حاولت؟ لقد شاىدتو أكثر من مرة، ىذا كيف  -  
 . أي بعد دقيقة أو دقيقتينا حِذؼ الحقً ا كانت برامج الكمبيوتر عالقػة و ربم -  
 

*      *      * 
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توتر مزمن  انتابني، على موعدي األوؿ مع كريم عينيّ فتحُت .... بعد سنة كاملة  

عندما  كالسيكية  عت موسيقىسم، ذىبُت إلى شقتوو  ني تّشجعتلكن في معدتي
 الذي وجدتوقتني معدتي نحو المطبخ سا ،رائحة شهية نيعترضتا حت الباب،فت

على و  اوضع شموعً الرواؽ في  !لغداء مبكًراو انتهى من إعداد انّ البد أ انظيفً ا و خاليً 
 ثّمة ن لي أفّ تبيّ  أمعنُت النظرحيَن و  تابعت سيري نحو غرفتو ،األرض نثر ورًدا أحمر

 :وجَو جورجبسرعة ألرى  ليّ إ تَ التف، يجلس على السرير رجل آخر
 ؟ أليس كذلك مفاجػػػأة  -  
 !ما أراهؽ ال أصدّ    -  
ىل   قولي ؟السريرجئِت لتمارسي معو الحب على ىذا  ؟رعة ىاجربهذه الس  -  

ا مًعا لنحيأف تموتي معي  ف عليكِ كا  ؟ لكِ  بوألى كنُت أملُك ما ىو أغلى من الروح
و وراَء كفّيو وأجهَش وجه ، أخفىني الحبينبادلت كِ ظننت ،أنانيةجبانة و  لكنك كنتِ 

 يبكي
 مازلُت أحبك .. "اقتربُت منُو دوف خوؼ" -  
 
باقترابي منو، و دفعتُ  كأنني  سقط من النافذة حاولت َلمسو حينَ و  تراجع إلى الوراء   

ا أنوأنا أحبو ومرة و مرة  امات للمرة الثانية أمامي، قتلتو مجددً  ،باألرضرتطم يرأيتو 
حتى كريم الذي  .باكية خرجت من البيت أركضحقيبتي و  ملتُ ، حغيره أحبُ 
الموتى ال  ،ستّكذبنيالدتي حتى و  ،ؽ ما سأحكيو لولن يصدّ  كاملةٍ   لني لسنةٍ تحمّ 

؟ أـ ىل سيأخذوف ما يريدونو ثم يرحلوف إف عادوا؟لكن ماذا يعودوف إلى الحياة 
تقبيلو عناقو و فقط لو سمح لي ب ،مالحياة إلى أف نلتحق بهفي ننا أنهم سيزاحمو 

 .. رحل دوف توديعو عاتبني و لكنّ  ألشفي غليل الشوؽ
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 ا: اتصل بي كريم مستغربً   
 ؟ غادرِت قبل أف آتي ذالما  -  
 !لقد توعكُت قليالً  -  
ما  ..أخبريني ؟اـ بو تريدين القيالما أنني سأرغمك على  اعتقدتِ ىل  حبيبتي -  

  ؟معكِ  الذي يحدث
 ؟ ىل ستصدقني -  
 !سأصّدقكِ  طبًعا -  
 !شقتكفي جورج  لقد رأيتُ  -  
 ؟ بمفردؾ أنتِ و  ىناؾ و ىل تذكرت دثما الذي ح.. ا ىاجر أرجوِؾ ليس مجددً  -  
 !تحدث إليّ ا على سريرؾ و جالسً  أقوُؿ لَك رأيتو، كافَ  لم أتذكره، -  
 ا؟ ميتً  رجالً  قابلتِ  ؟ أنكِ يا ىاجر ىل تدركين ما الذي تقولينو -  
  !كريػػػم عليك أف تصدقني  -  
  !يسبب لك ىلوسات لدواء الذي تشربينواربما علّي اصطحابِك إلى طبيبِك  -  
  ال تصدقني؟  مل -  
 ! ال يقبلُو العقل كالمكِ ألّف   -  
 
أقنعِني الجميُع أنّني تخّيلُت لقائي بجورج والطبيُب الذي حاورِني ضاعَف لي من   

ـَ نوًما عميًقا بال كوابيس، جرعاِت  كل ما في كريم و آخر  شهرٌ  مرّ الدواِء كي أنا
 اتجهتُ ، لزواجد لستعدابدأنا اال" و قلُت لو "نعم اخيرً أ ،واِج منوجعني على الز يشّ 

، امشيً يو إل ذىبتُ  لكنا لذا عن بيتبعيدً  محلاللم يكن  ،إلى محل فساتين الزفاؼ
 "جورج" يو أماموجدتُ  رأسي عندما رفعتُ ل و يدي عن مندي أبحث في حقيبةِ  توقفتُ 

 :واحدةٌ  بينو خطوةٌ تفصل بيني و 
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 ستتزوجينو؟   -  
 !؟جورج -  
 كيَف استطعِت حَب رجٍل غيري؟  !وعدتني أف تخلصي لي  -  
 !ا" فقط لو كنَت ىنا حقً باكيةو سألتُ "؟ تفعل ىذا بي اذالمَ   -  
  !امبكرً  الوقتُ  مازاؿ -  
  !بَك عاجالً أـ آجالً  سألحقُ  -  
 !إلى األبد سأخسرؾِ  وإف تزوجتِ  أّنكِ  أنِت ال تفهمين -  
لن أتّمكَن من قتِل نفسي ما عدُت أصلُح ال للحياِة وال للموِت،  ! أنا جبانة -  

 ألجتمَع بَك يا جورج
 أال تفتقدينني على اإلطالؽ؟  -  
 للتين أرى بهما العالمكأنني خسرُت بخسارتَك عينّي ا  !ال أفتقُد سواؾ -  
 ! وجودِؾ معُو يعّذبِني، زواجِك منُو سيقضي على ما تبقى مّني -  
 
ها خانت لكنّ  هجرهت وعَدتو والدتو بأالّ  ليبكي كطف بينماجملتو األخيرة قاؿ   
لى كما ينظروف إ  إليّ  حّدقوفَ ي الناس ،داخلي فرحالأوثاِف م كل بكاؤه حطّ  ،دىاوع

لكنو كاف ضع وجهو بين كفّي أل ومن اقتربتُ  ،لنظراتهم ترثأكني ال لكنو  مجنونةٍ 
 سقطُت علىاختفى تحت عجالتها، و  يدىستو سيارة أمامحتى إلى الوراء يتراجع 

 نفضت عنأنهضتني و  باتجاىي، ركضوالدتي ت تجاء ،أبكينيف، أبكيو و الرصي
 : أخذتني إلى البيتثوبي الغبار و 

ما الذي ماذا دىاِؾ؟  !نفسك تِك تتحدثين إلىقائلة أنها رأ اتصلت بي جارتنا  -  
 ؟كِ زفاف حفلِ  قبل أسبوعين من الناسُ  ُه عنكِ سيقولو 

ومحطًما يا  بدا تعًسا ،من كريم ا ىناؾ يبكي ألنني سأتزوجُ كاف واقفً ،  لقد رأيتو -  
 !! أّمي
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بصفعتين  "صفعتني ؟ىل تفهمين الموتى ال يعودوف إلى الحياة،و  جورج مات  -  
 لى وجهي"ع
 لماذا؟  ؟بسالـ ما كاَف علّي أف أعيش.. لماذا لم تتركوني أموت  -  
 !حياتكِ  لن أسمح لِك بإفسادِ  ،أنظري إليّ  ،ال تقولي ىذاحبيبتي  -  
 !لن أتزّوَج من كريم يا أّمي، جورج لن يسامحني -  
الذي  أليسَ  ؟نو، موتُو لم يكن ذنبِك، ألم تكن فكرُة االنتحاِر فكرتوبل ستتزّوجي -  

، ىل تذكريَن آخر ما قالُو لِك قبَل أف يموت؟ قاؿ أنا بمشيئتو اختاَر أف ينهي حياتو
 !أفعُل ذلَك من أجلِك بل من أجلي ال
  ! كاَف علّي أف أمنعو  -  
 كاف قدرُه أف يموُت و كاَف قدرِؾ أف تعيشي بعده  -  
 .يطلب مني الرحيل معويعاتبني و لا ود دائمً و يعكنّ ل  -  
  ! لكن إف حدث ورأيتو تجاىليو. .لكِ  دثما الذي يح أفهمُ ال  -  
 
 

                                                 *    *  * 
 
أثناَء  حلمُت بوِ  كالذياألبيض  الفستاُف  رآة،وقفُت أحّدؽ إلى انعاكسي في الم  

 الخرافي، يالمشدوٌد حتى الخصر ثّم يتفضفض حولي كثوِب السندر مراىقتي 
خصالت مّزينة أف تمنحني لونًا ذىبًيا و .. طلبُت من التسريحُة شعري بسيطة

ُت نفسي قبل دخوِؿ القاعِة ّجهز  كريم،سيارَة الليموزين أنا و  امتموجة، ركبن
إلى أيِة توقعُت أف أراه في أّي مكاٍف، جالًسا  الحتماالِت ظهوِر جورج وتجاىلو،

 كأنّو يجهُل موعده، غيابُو بقدِر ما أراحِني  ليفسد زفافي يأتِ  لم طاولٍة تقابلنا إالّ أنّوُ 
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علني أفّكر فيِو قائلًة في صمتي:"كاف يعقُل أف يكوَف جورج حًيا والرجَل بقدر ما ج 

 "!الذي أتزوجُو اليـو
 
شرَع بتقبيِل ظهري، في البداية الرباط الخلفي لفستاني و  كريم  فكّ  في غرفِة نومنا،  

 أعاِني من الصداع بسبب صخبِ بممارسِة الُحب.. كنُت مرىقًة و  برغبةٍ لم أشعر 
األمر بأنني ال االحتفاؿ كل ما كنُت أريدُه أف أحظى بنوـٍ عميٍق لكن كاَف ليّفسَر 

ي جعلنِ أيقَظ في نفسي الرغبَة النائمة و عندما التفُت إليو لنفتتَح الجماَع بقبلة ُو، أحب
جالًسا  .. نظرُت إلى يميني فإذ بي أرى جورجيولجُ  بينما كافَ أستجيُب لمداعباتو و 

على الكرسي يحدُؽ إلينا بعينين غاضبتين مليئتين باالحتقاِر لكلينا، خمدت رغبتي 
 لكّن كريم لم ينتبو ألنّو كاف منشغالً بشبقو:

من  حتى تخسريني اأنِك تحبينو جدً  البد توسالتي،تزوجِتو رغم كل  !مبارؾ -  
 !أجلو

 
 تمددَ ا و أخيرً  كريم  انتهى ،ثم يطفئهاستفزازي، يولُع القداحة بيدِه اليسرى اواصل   

، رُت بو جسديدثّ الغطاَء و  سحبتُ  خجلُت من عرّي في حضرِة جورج،، جانبي إلى
نني بدأت أكرىو! أخشى أ ،كاف يفترض بها أف تكوف األجمل  الليلة التي لقد أفسد

ر اآلف لو أنني أفكّ  ؟على الحضور رُ ي أصر على نسيانو يصألننأ؟ ألهذا يفعل ىذا
بها كما كاف يداع ،يغازؿ فتاة أخرى أراه ،ى قيِد الحياةظل ىو علالتي ِمُت و 

ألف مرة  من الموتِ  ُت ألعودَ كن.من رحيلي بعد سنة هازوجَ أف يتيقرر  ثمّ يداعبني 
 " ما عدَت تحبني ؟أ"نفسو: السؤاؿَ طرح عليو أل
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كريم   حّضر ،اد تعرفُت عليّ بالك المتعب وجهي نعكاسِ إلى ا ظرتُ ن ،صباحفي ال  

 ،الصالوف، ىناَؾ رأيُت جورج ينتظرنا، ساعدتو على حمل األطباؽ إلى وجبَة اإلفطار
لم أستطع ال ، جورج على يسارهعلى يمينو و  أناو  جلس كريم على رأس الطاولة

جورج ما بينا عن ليلة أمس ىو يفتح موضوعً و ال حتى األكل بارتياح التحدث و 
ا عجني حضوره كاف كافيً تحدث كي يز ال، لم يكن بحاجة إلى متٍ صا راقبنا بفمٍ ي

و لن يطيل ا بأنّ لني مودعً ، قبّ علبة سجائرالجرائد و اع ليبت كريم  خرجَ  إلرباكي.
 : ، قاؿ ساخًراجورج إلى الباب وراءه والتفتُ  الغياب.. أغلقتُ 

 !اوحدنا مجددً  ىانحنُ  -  
 ؟ أليس كذلكا لن ترحل أبدً  -  
 !تنهي ىذه المهزلةل افورً  تتركيوِ أف  ، عليكِ بعد واثقاً لسُت  -  
عرفتني بما يكفي لتعلَم أنني عنيدة، لو أّنَك ظللَت غائًبا كنُت ألحتفَظ بحبَك  -  

و يتسرُب منُو كّلما رأيتَك أمامي، أنَت ال تفهُم أننا نحُب الموتى بذلَك في قلبي لكنّ 
حًيا، مسٌخ لألحياء، لكّنك ما عدَت ميًتا وال  ي ال نكّنوالذ التعاطفو  العمق

ـُ على شيٍء في ىذِه ال لحظة فهو أنني أحببتَك ذاَت يضايقني حضوره، إف كنُت أند
.  يـو

 
مثَل رجٍل  مباشرًة لم يجبِني بكلمةٍ  إلى عينيولُو كّل ىذا الكالـِ بينما أنظر وّجهُت   

ُو وقًتا الستيعاِب كيَف اخترقت جسده أو تلقى رصاصًة مباغتة في الظهر لم تمنح
يِو فارًغا، أصبَح المكاُف الذي كاَف يقُف فلقها أو لماذا، تالشى كالضباِب و من أط

انشغلُت بإعداِد الغداء. حيَن عاَد كريم تبادلنا أطراؼ سحبُت نفسا طويالً و 
معي الحديث عن كل شيٍء عدا جورج، لم أرغب بأف أعّكر مزاجُو بكّل ما يحدُث 

بعد تنظيِف المطبخ ساقني التعُب إلى سريري  .لن يصدقني على أيِة حاؿأنّو كما 
 ، وجدُت كريم يجلُس على سادسة مساءً ألحظى بنوـٍ عميق لم أستيقظ إالّ في ال
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 األريكِة عابًسا بينما يالمُس بأصابعو جهاز األي باد: 
 !تبدو غاضًبا؟ كريمما بك   -  
  !شيء ال  -  
 !يجدر بَك إخفاء شيء عني.. ال كريم ، أصحبنا متزوجين -  
لكن لم أتوقع أف و  س من حقي أف أحاسبك على ماضيكِ و ليأعلم أنّ . .حسًنا -  

لو تتجاوزي ما  ، تمنيتُ لتي تحوي كل ذكرياتك معوتحضري معِك تلك العلبة ا
  !معي جديدةً  تبدئي حياةً لو عشتِ 

 ؟ تتحّدث أية علبةٍ عن  -  
ى، عطور، ُدمً ، ىداياه لكِ ، صور معواللبة الخضراء التي تحوي عشرات الع -  

د ىذا أف أج خاب أملي حًقا لقد ،يوإلرسائل غرامية منو و  !مالبس داخلية حلّي 
 تلك جلبكِ بلدّي كبرياء رغم كل شيء، و أنا رجل ، بعد ليلة واحدة من الزفاؼ

 !ِت من إحتراميقللو  أسأِت إلي، العلبة
جلب معي لم أ أناف لقد فاجأتني كل حياتي السابقة تركتها ورائي،   ..كريػػم  -  

 ! أشياء كهذه
 ؟ ها بين أغراضكأنّ  لم تنتبوِ و  .. أنِك أحضرتها دوف قصدن قوَلوما الذي تريدي -  
 ! ال عن غير قصدٍ لم أحضرىا ال عن قصد و  -  
 ؟ت بين يديّ قفز ثم تسللت من النافذة و  ىل زحفت العلبُة وصواًل إلى شقتنا -  
مشاكاًل بيني  خلقَ و ىَو من وضعها ىنا كي يالبد أنّ ، يا إلهي كريم ال تسخر مني  -  
 بينكو 
تتفوىين بو اسم غير  ىل لما.. اللـو على رجل ميت طبًعا من السهل أف تلقي -  

 ؟الجنوف
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 سأساعدؾو  لسَت مضطًرا للعيِش مع امرأٍة مجنونٍة، يمكنَك تصحيُح غلطتك -  

 سأعود إلى بيتنا حااًل  بذلك ألنني
 ما الذي سيقولونو عّنا؟  -  
 اربما أنا مجنونة حقً  ،رجاًل مثلك أنا ال أستحقُ ف ربما معك حق ني،ال يهم -  
أف تتركني لجنوني "عانقني  ربما كاف عليك حياتي من اقتحمَ  ال تنس أّنكَ لكن و 

 :يقوؿ"
ا منذ سنة كي تمضي ذؿ مجهودً أنا أبو  ال يحتملعب و أّف ما مررِت بو ص أعلم -  

 قدًما
أعيشو بيني  ال تملُك أدنى فكرة عّماأنَت  ؟ايضً أأال تعتقد أنني أبذؿ مجهوًدا  -  
  !بين نفسيو 
أال ، أعصابيالسيطرة على  فقدتُ ، شعرُت بالغيرِة و لينيتحمّ  ..حبيبتي أعلم -  

 يحق لي؟
 
فيها كّل كاف ،العلبة لتفقدِ  ىبتُ ذَ فم ستحيل دخلَ ثّم  قبلةٍ أنهى الشجاَر بعناٍؽ و   

كل الصوِر التي التقطناىا ذكاراتنا، ىدايا أعياِد الُحِب والميالد و أشيائنا المشتركة، ت
، كّل ما كنُت أجتهُد بنسيانِو لسنٍة  بعُث اليـو سوى الحزف فينافي أسعِد أيامنا ال ت

ـَ الناِر في كّل م دفعًة واحدًة، كاملة جرفني   ا بيَن يدّي:قررُت إضرا
لو تبعديها  فقط تمنيتُ  ،اأنا لم أطلب منك أف تحرقي شيئً  ؟ما الذي تفعلينو -  

 عني 
  !ا كل ما مضىمعهَ  ، كنُت بحاجٍة إلى حرِقها ألحرؽَ أنت لم تطلبْ  -  
 . زي نفسِك كي نتعشى خارج البيتجهّ صي منها إذف و تخلّ  -  
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 أضواؤُه خافتة ال تسمُح برؤيةِ و رانُو حمراء إلى مطعٍم جميل، جد اصطحبِني كريم  

الطاولة  أوقَد لنا شمعتين، أسنَد كريم مرفقو علىإالّ من معك، اقترَب النادُؿ و 
، كشَف بابتسامتِو عن أسنانِو حّدَؽ إلّي بعينيو الصافيتيني وضَع يدُه تحَت وجهوو 

زؼ فاستأذنني ليذىَب إلى فرأيُت الدـ يغطي أحد أسنانِو األمامية، أخبرتُو أّف لثتُو تن
 : الجالسين يبحث بعينيو عن أحدشاحَب الوجو  المغسلة. عادَ 

 ؟ ىل أزعجتَك رؤية الدـ -  
، كنُت أمضمُض فميمن الحمّ رجٌل  خرج عندَما وصلُت إلى المغسلة -   نظَر ، اـِ

جَر انف عندما انحنيُت مجدًدا،يا ىاجر و  كما لو كاف يعرفنيذلَك الرجل  إلّي 
 ما المضحُك في رجٍل يغسُل فمو؟ال أدري ثّم غادر مسرًعا،  اضاحكً 

 !األمرال يوجد ما يضحُك في  فعاًل، -  
 لكن من كاف معِك في الصورِ  كاف يشبوُ   و..أظن أنني رأيتُ ، ف أصارحكِ أعلّي  -  

 !جاحظتينبعينين و أكثر شحوبًا 
 ؟واثق ىل أنتَ  -  
 ؟اأقابل رجاًل ميتً . كيف لي أف عقل .ىذا ال ي ،علمال أ -  
 !كنت تتهمني بالجنوف  مساءىذا ال -  
ر في حٍل ما من أجل ف نفكّ أعلينا  قت المناسب للشماتةىذا ليس الو  -  

 !منو التخلصِ 
 ؟ ميتٍ  كيف بوسعنا التخلص من رجلٍ   -  
 لذلك!  ةالبد أنّو توجد طريق  -  
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على  تمددنا، ي ال أعاني الجنوفأننلو  تأثبت أراحتني ألنّها جورجبلة كريم لمقا  

شغٍف ني ببدأ يقبلو بعدىا تنهَد كريم تنهيدة طويلة  ا على حدةر كل منّ السرير نفكّ 
لم ألتفت  بادلتُو إيّاه، كنُت ممتلئة بغضٍب رغبُت بالتنفيِس عنو عبَر ممارسِة الجنس،

 ني أغمضتُ حتى أن ،بتفاصيلها الشهيةلحظاتي ألعيش ال إلى يساري ال إلي يميني و 
َن انتهينا استسلَم زوجي للنـو ، حيكريم  وجودِ  غير ال أشعر بشيءٍ كي   عينيّ 

ـَ أو تأنيِب الضمير وشيء من  ألٌم استقّر في صدرياستسلمُت للحزِف، و  يشبُو الند
ـَ لطلوِع الشمس االحتقاِر لنفسي و  االشمئزاز من جسدي، لم أكن أؤجُل االستحما

لُص بالماِء من َد إليِو طاىرة مثَل زانيٍة تعتقُد أنّها تتخبل أغادُر سريري لياًل ألعو 
اًدا مّني أنني أخوُف حيَن فّكرُت بما أحُس بِو أدركُت أنني ال أتألُم اعتقخطيئتها، 
شبقة تمارسُو من أجِل  ، أمارُس الجنس ألشبَع غريزتي مثَل أيِة قطةٍ أخونُني جورج بل
شعرُت أنني أنا تبيُع جسدىا مقابُل الماؿ أّما  االستمرار أو مثَل أيِة عاىرةٍ البقاِء و 

رِد بها بل فقط كنوٍع من االمتناِف و أمنُح جسِدي بال أيِة مشاعٍر تكّنها المرأُة لحبي
كاَنت اإلجابة: أنا أكّن لكريم كل ما قد ، تساءلُت إف كنُت أحُب كريم؟ و جميلٍ 

  !تكّنو امرأٌة لرجٍل إالّ الُحب
 
فرضنا عليو نّػا تجاىلو و ، أتقجورج حياتنا فيها لم يقتحم ةملت ثالث أشهٍر كامرّ   

يقوُؿ: إف كاَف اإلنساف قادرًا على دفِن إنساف حّي في ذاكرتو  اف كريمك ،الرحيل
 ،دوَف قتلِو حًقا كيَف يعجُز عن ردـِ ميٍت بالنسياف؟ لم أكن أوافقُو تماًما في فكرتوِ 

موتُو  !حّي أسهُل من نسياِف عزيٍز ميت عزيزٍ  دو لي من خالِؿ تجربتي أّف نسيافيب
خطاياُه في حقك، يجعلك تحبُو ذلَك الحب العميق في عينيك و ينفُض عنو عيوبو 

 سئلةأيسألني من حيٍن آلخر ب ال شروٍط، تحبُو فقط ألّنَك تحبُو، كاف كريمأمٍل و بال 
  . وضوع عمًدار المثم نغيّ  بالنفيأجيبو  كنتو  ييزعجنطيفُو  إف عاد مقتضبة
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مّنا تجّر  كلّ و  ماركت حيُث تقاطعنافي السوبر  والدَة جورج ىذا الصباحقابلُت   

الذي وصلِني فيِو نبأ وفاِة جورج، كيَف خرجُت من المستشفى عربَتها، تذكرُت اليوـَ 
ئحِة عانقتني لتسرَؽ مّني ما تبقى من رامين إلى بيتها، استقبلتني بحٍب و حافيَة القد

مًعا،  وتِ أننا ذىبنا إلى الم في ثيابي، لم تلمني على وفاتِو فقد فهمتابنها الميت 
ترددُت في قلَبها، ها و وجه ورَث عنهاجورج و  طيبةلطالما كانت سيدة نبيلة و 

اّدعت أنّها لم تتعرؼ علّي، مالمُح وجهها ألسلَم عليها لكّنها تجاىلتني و  الذىابِ 
أّف خبَر  رىها على اإلطالؽ، أدركتُ أبدت امتعاًضا كأنّها قابلت أكثر امرأٍة تك

أتابُع حياتي قتلُت ابنها بحبي لو ثّم مضيُت  تألم،تىذا ما جعلها زواجي قد وصلها و 
 .. مع رجٍل آخر

 
في أكثر من  شتاؽ جورجأأنا " :أعترؼسو وف صادقة مع نفسي ىذه المرة سأك   

ب كريم إف علَم أنّني تحطُم قلي" سمة التفكير بِو أستطيع مقاو الكثيًرا ما مناسبة و 
أتخيلني بيَن ذراعّي الرجل الذي لى ذروِة نشوِتي.. أغمُض عينّي و أحيانًا حيَن أصُل إ

ـِ  ألتخّيل كيَف كانت الحياُة  أو كّي المالبس أحب، كثيًرا ما أشرُد أثناء إعداِد الطعا
 في يرغُب بأف نمضي شهَر عسلنانُت معو، كاف مهووًسا بإيطاليا و لتكوف لو أنني ك

لحانو،  يطربنا بأيقُف خلفنا لعازُؼ كماٍف قية، نركُب زورقًا وقَت الغروب و البند مدينةِ 
على الطفلِة إّما ٍة نطلق على األّوؿ اسَم إسالـ و طفلكاف يخطُط إلنجاِب طفٍل و 

ماريا أو كريستينا، كاَف يقوُؿ لن تكوَف األدياُف مشكلتنا مع أطفالنا سنعّلُمهم كيَف 
 أفّ أثناَء وحدتهم و  هم ليتعلموا كيَف يحترموَف ذواتهمَن من أجِل أنفسيكونوف جّيدي

عقولهم، بأنفسهم بحدسهم وقلوبهم و  اهلل طيٌب جّدا سندعهم يكبروف ليبحثوا عنوُ 
 قبَل أف يموَت بليلٍة أخبرِني أّف كّل ما خطط لحياتِو يتعلُق بي لذا إف فشَلت 
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الرجل ال ، المرأُة كالجسد لروِح رجٌل بدلتوستبدُؿ مخططاتو لن يستبدَؿ امرأتو كما ي
ربما ما كاف عليو أف يموت أو ربما ما  إّما يموَت إلى جانبها، تستبدؿ إّما يحيا بها و 

 !كاف علّي أف أعيش
 
 قبل ساعاتٍ  فيوِ شاطئ البحر الذي تواعدنا أنا أفّكر بكل ىذا وصلُت إلى ىكذا و   

إلى  ذىبتفو ىزمني الحنين ماذا لاقني إليو، شيٌء قوٌي داخِلي  س ،من الحادثة
 صغيرةال يبأسرار  احتفظتُ و  ي أحداألماكن التي جمعتني بِو دوف أف يشعَر ب

، ىذا المساء اعل البحر وحيدً بأف يج كفيلٌ   ا فالشتاءُ خاليً  الشاطئوجدُت ، سيلنف
كيف   رُ جلسُت على الرمِل أتذك ،الرمادية غيوموِ و طقسو  يشبو ذلَك المساء ببرودةِ 

، اليوـُ البحُر مبلالً يمشي باتجاىي باسًما و  من البحرجورج  خرجف وصلُت مرتبكةً 
 نزلت دمعةٌ  الحاقدة،غاضٌب كأنُّو يعاتبني تماًما كما عاتبتني والدُة جورج بنظراتها 

 : ث إليّ تحدّ .. حينها ف تستشيرنيعلى خدي األيمن دوف أ
 
 ستشتاقين إلّي ..  أنكِ  كنُت أعلمُ   -  
 إليو غير متفاجئة "  التفتُ "أنَت ىنا؟  -  

كنُت أعلُم أّنِك إف نزلِت إلى أعماِؽ قلبِك لن تجدي رجاًل غيري، اشتقتِك    -  
 كثيًرا لو تعلمين..

أّف  أعتقدتُ  ،ما فعلتو بك عن كلّ  أعتذرُ  قسوُت عليَك كثيًرا، .سفة.أنا آ -  
 !نسيانَك ممكنٌ 

وّجَو  لذي قابلناُه على الرصيف مترنًحا؟المجنوف الَك ىل تذكرين ما قالُو لنا ذ -  
  قاؿ:سبابتو نحونا و 
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 يحُب مرًة واحدةً يعيش، يموت و اإلنساُف 
ماذا عن القصص التي حدثت في مراىقتنا أو ستحدث في شيخوختنا؟ : سألتوُ  -  

 "! وىم":أجابَ 
 .َل البحرىاِت يدِؾ لندخو اآلف  دعينا من ىذا الكالـِ  "!عبث"بل قاؿ:  -  
 البحر.. لكنّ  -  
 !أرجوؾِ  -  
 
قدامنا، كاَف يجرُؼ أالماُء   ستاني األبيض الطويل،ف وف أف أخلعَ د و يديأعطيتُ   

ا لو  ال طعَم لها كمسحبِني جورج إلى صدرِه وقبّلني. كانت قبالت خفيفة وغريبة و 
 : يعبُر فميكاَف النسيُم يقبُل شفتّي و 

 ! نحن نبتعد -  
  خلفكِ ي ال تنظر  -  
 ؟ ىل ستأخذني معك -  
 ىل تريدين ؟  -  
 ال أدري ..  -  
 ؟ال تدرين مازلتِ  -  
 !يصُل إلى فميالماء  -  
  ..معكِ  أنا ال تقلقي -  
 !.. أنا أغرؽأنا ال أتنفس -  
 !أحبكِ  -  
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حيَن عميقٍة أطفأت كّل حواسي و  إغماءةٍ ب قدُت الوعيَ ف.. انطفأ كل شيءٍ    
 اقتربتُ  ،رأيت الناس يجتمعوف على الشاطئ ،على بللٍ خرجت من البحر ظُت استيق
يحاوؿ  كافأحُد الصيادين  إنها أنا!  ،تشبهني رأيتهم يحاولوف إسعاؼ إمرأةٍ فمنهم 
: لكن ال فائدة لم أكن أستجيب اا اصطناعيً تنفسً  منحي

 !ال قوة إال باهلل . .  لقد توفيتال حوؿ و  -  
 ؟اليـو سبح في بحرىل ىناؾ من ي -  

، ها زوجتيإنّ  ابتعدوا عنها": في الجميع ىو يصرخو  كريم يركض من بعيدٍ   أيتُ ر  
 التي كاف يحتضنها يبعدونو عن جثّتيهم كانوا لكنّ  "ىآخذىا إلى المستشف دعوني
:كاف جورج  التفتّ  ،عوبصأحدىم ظهري بأبعدىا نقر ، موتيب يحاولوف إقناعوو باكًيا 

!من ىنال دعينا نرح -  

https://www.facebook.com/groups/T.FEKR.ADAB.G/
https://www.facebook.com/groups/T.FEKR.ADAB.G/
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