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إهداء
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سيول 2015

فوق  ساًقا  واضًعا  وجيلس  طويل،  ثقاب  بعود  سيجارته  آدم  يشعل 
، ويقول: ما الذي حدث اليوم؟ ساق أمامي، ينظر إيلَّ

ْي يدي، أفركهام بعنف، أبتلع ريقي  أجلس أمامه، مطرقًة رأيس إىل كفَّ
اجلاف قبل أن أرد، أال تشاهد األخبار؟

ـ ال أفعل.
ـ كم أحسدك.

يغادر مقعده متجًها إيّل، جيلس بجواري عىل األريكة غري املرحية، أمام 
إيّل  ينظر  للغروب،  اخلافت  الضوء  تدخل بعض  والتي  الكبرية،  النافذة 

قائاًل: أمل أطلب منك التوقف، عن متابعة األخبار من هذا النوع؟
ـ كيف أفعل ذلك، وأنا أعمل يف وكالة إخبارية؟

ـ يمكنك دائاًم العمل عىل األخبار العادية، املحلية، واملنوعات.
بالتأكيد عام حدث،  نفسك سمعت  أنت  ينترش،  يوجد خرب ال  ال  ـ 

لكنك تريد فقط التظاهر باجلهل.
كل  مسرتيح  بضمري  للنوم  الفرصة،  يمنحك  اجلهل  مريح،  اجلهل 
ليلة، اجلهل هو ما ُيفّرق بيني وبينك، اجلهل ال حيولك ملعتوه مثيل، تزوره 

الكوابيس يف فراشه، وهو نائم، وهو مستيقظ.
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ـ حياة، أريدك أن تسرتخي قلياًل، هل اليوم هو اليوم؟
ـ ال أعرف.

نجلس  متى ونحن  منذ  احلكي،  البدء يف  أن عليك  تعرفني  لكنك  ـ 
مًعا؟ شهرين؟ تتحدثني عن حياتك هنا، عن الكوابيس املستمرة، لكنك 

تعرفني كام أعرف، أن األمر بدأ قبل ذلك بكثري.
َأرفع رأيس إىل وجهه البارد الالمبايل، عيناه اخلرضاوان تلمعان، مع 
النافذة، ينفث دخان سيجارته  بقايا الضوء األمحر، املنعكس عليهام من 
يف وجهي بال حرج، يثبت عينيه يف عينّي، فأشعر برغبة يف االستسالم، 

واحلكي...
كان عىل حق، كل ما حيدث اآلن، بدأ منذ فرتة طويلة جًدا، أريد أن 
عىل  كاماًل  أقصه  مل  الذي  العبء،  هذا  من  التخلص  يشء،  بكل  أخربه 
البداية،  عن  ضبابية  لقطة  أتذكر  األريكة،  مسند  عىل  رأيس  أريح  برش، 
املكان،  الطقس،  التاريخ،  تذّكر  كان،  كام  األول  املشهد  جتميع  أحاول 

مالبيس، أحاول تذكر ما أريد أن أقصه عليه منذ فرتة، وال أفلح.
قصاصات  مكان،  كل  يف  معي  فارغة  بيضاء  أوراق  محل  تعلمت 
أخط عليها بعض املشاهد التي ختطر يل فجأة، مشاهد ماضية من حيايت، 
الوحي،  مثل  عيلَّ  هتبط  آخرين،  ألشخاص  أخرى  حَيوات  من  مشاهد 

فأخرج ورقة، وأكتب سطرين، ألمتكن من جتميع أفكاري املتناثرة.
عن  أبحث  قلياًل،  ترتيبها  أعيد  حقيبتي،  من  األوراق  بعض  أخرج 
الورقة التي أريد البدء هبا، العناوين القصرية تذكرين بالتفاصيل اخلفية، 
يف  وأبدأ  عينّي،  أغمض  توقف،  دون  من  الرسد  عىل  القدرة  متنحني 

الكالم.
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القاهرة 2009

كان الشتاء ال يزال رفيًقا، تبدو األمطار اخلفيفة، أقرب لقطرات ندى 
عابرة، عرص ذلك اليوم من شهر يناير، أرتدي معطفي اجللدي األسود 
الطويل، أحاول اإلرساع يف خطوايت، متجهًة نحو مدخل املقهى اهلادئ 
يف حي املعادي، كانت ريم تنتظرين داخله، استعداًدا لالنطالق نحو ندوة 
أدبية يف مكتبة قريبة، أعرف أهنا برفقة أمحد، كنت ُأعّدل من مالبيس أمام 
الباب الزجاجي حني ملحتهام، جالسني ُقابلتي عىل مائدة تتصدر املكان، 
الذي يعطيني ظهره،  الثالث،  الباب، وأنا أتساءل عن الشخص  دفعت 

الشخص اجلالس معهام، ومل أره من قبل.

أقرتب ببطء نحو املائدة، وكأنني أقرتب ببطء نحو موعد حاسم، مل 
اللحظة، ربام يكون  تلك  أره حتى  مل  الذي  الرجل،  أن هذا  أكن أعرف 
هو األكثر تأثريا يّف، حيايت، الشخص الذي رسم بيده مساري بعد ذلك، 

حدده وحرضه كام لو كان يعرف متاًما، ماذا سيحدث، وملا سيحدث.

قلبي يدق، وحاجباي ينعقدان، وريم هناك تلوح يل بذراعها، مطالبًة 
إياي باإلرساع.

ـ مساء اخلري.

ـ أهاًل، مل تأخرت؟ ننتظرك منذ ساعة.
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ـ آسفة، من الصعب احلصول عىل سيارة أجرة يف هذا الطقس.
كنت أصافحهم برسعة، حماولة أال ترتطم عيناي بعينيه، لكنه وقف 
أمامي مثبًتا نظراته عىل وجهي، وريم تصيح بصوهتا الطفويل، تعرفني به، 

وتعّرفه يب.
متاًما  أتذكر  نفيس،  يف  أعهده  مل  بشكل  ثابتة  بوجهه،  معلقتان  عيناي 
املرة األوىل التي أسمع فيها اسمه، خالد.. قالتها ريم ليصبح من فورها، 

اسمي املفضل عىل اإلطالق، خالد.. يا جلامل االسم، ويا لعذوبته.
هل كان اسمك جمرد وصف لوجودك يف حيايت أيًضا؟ كنت خالًدا 
مطمئنًّا  عقيل،  يف  ببساطة  مكانك  وأخذت  أتيت،  أعرفك،  أن  قبل  من 

لبقائك الدائم، فقط بمجرد أن نطقته ريم بحروفه األربعة.
ـ خالد، هذه حياة.

خيتربه  وكأنه  يبدو  تكلف،  دون  من  خلفها  من  اسمي  يكرر  حياة.. 
أيًضا، يمرره عىل شفتيه، يتذوقه، يتنفسه، يلمسه، حياة.. يقوهلا بأرحيية، 
وكأنه يعرف أن هذا اسمي، وكأنه ينتظرين مثلام كنت أنتظره، أسمعه من 
بني شفتيه فاستغربه، وكأنه ليس اسمي، الذي عاش معي طيلة عمري، 

وكأنه اسم جديد يطلقه عيلَّ منذ هذه اللحظة، أنا اليوم فعاًل حياة.
ـ أهاًل.

تزال يف حماوالهتا  وريم ال  أحد سواي،  يسمعها  فال  بالكلمة،  أمتتم 
بأنني  ختربه  ونصف،  دقيقة  يف  البعض،  بعضنا  عىل  لتعريفنا  املتحمسة، 
خترجت من كلية الصيدلة، ختربين أنه يدرس اهلندسة مع أمحد، تغضب 
عندما يعلق عىل دراستها هي يف كلية الطب، التي يبدو وكأهنا لن تنهيها 

أبًدا.
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هادًئا،  صوته  كان  تكلم،  عندما  مبتساًم،  إيّل  ينظر  فكان  خالد،  أما 
مألوًفا.

ـ لكنك ال تبدين أكرب سنًّا.
نظرت له بدهشة، ملاذا هتتم إن كنت أكرب أم أصغر، كيف فكرت يف 
وقتها؟ ملاذا رغبت يف أن تثبت تقدمك العمري عيّل؟ وكنت أنا ملهوفة، 

لطمأنتك بأنني أماثلك يف العمر، إن مل أكن أصغر.
ـ أعتقد أننا يف نفس السن، أيب أدخلني إىل املدرسة مبكًرا.

ـ ربام أكون أكرب.
ـ هل السن مهم بالنسبة لك؟

ـ أبًدا، لكنك تبدين، كام لو كنت طفلة صغرية يف الثانوية العامة.
ـ ال أعرف إن كان هذا مدًحا أم ذًما!

ابتسم من دون أن جييب، راشًفا القطرات األخرية يف كوب الشاي، 
سألتني ريم إن كنت سأتناول شيًئا أم ننطلق، هنضت من مقعدي ألجيب 

سؤاهلا من دون كالم.
سيارته،  نحو  بيده  خالد  أشار  قوة،  تزداد  األمطار  كانت  اخلارج  يف 
التفت  األمامي،  املقعد  عىل  بجواره  جالسة،  نفيس  ألجد  نحوها  اجتهنا 
إىل اخللف، كانت ريم حتتضن يد أمحد، ومها جالسان يف األريكة اخللفية، 
يراقبان قطرات املطر عىل الزجاج، ابتسمت حماولًة حتايش النظر إىل وجه 
خالد، أملحه بطرف عيني، وهو يلتفت إيلَّ كل حلظتني، أشعر بنظراته عىل 

جانب وجهي، فأنشغل أكثر بتأمل قطرات املطر عىل الزجاج املجاور.
؟ ـ ملاذا ال تريدين النظر إيلَّ
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ـ أبًدا، مل أفكر يف ذلك.

وصلنا أخريا إىل مقصدنا، كانت الندوة يف مكتبة قريبة داخل حدود 
وال  املضيف،  ال  أستطيع،  فال  اليوم  تفاصيلها  تذكر  أحاول  املعادي، 
الطويلة  جلستنا  هو  أذكره،  ما  كل  املكان،  شكل  حتى  وال  املوضوع، 
املنعزلة يف الصفوف اخللفية، أنا وهو فقط، ال أذكر حتى كيف وصلنا إىل 

تلك املقاعد، أو مل جلست بجواره بعيًدا عن ريم.

كنت  مجيًعا،  حتركنا  خفية  يد  هناك  وكأنام  وسلًسا،  سهاًل  األمر  كان 
أشعر بأنني أعرفه وآلفه، حتى وجهه كان قريًبا وعزيًزا.

جتاذبنا أطراف احلديث حول األدب، األفالم، السياسة، مل أكن أملك 
أي صداقات إىل جانب ريم، حتى عالقتي بأمحد، كانت مقترصة بعالقتها 
أنني شخص آخر، أحتدث بحرية، أضحك من  هي به، لذا كنت أشعر 

دون خجل، أرسد أفكاري، وأصفها بوضوح مل أفعله من قبل.

كانت هذه هي املرة األوىل، التي أحتدث فيها حديًثا مطوالً مع شاب 
الكالم سهاًل  اجتامعي، كان  انعزال  ما هو  بقدر  التزاما  ليس  أعرفه،  ال 
أكثر ذكاًء  أبدو معه  أفكر، كنت  أو  بالفعل، ينساب من دون أن أشعر، 
وثقافًة، أفهم متاًما كل ما يتحدث عنه، حتى تلك األمور املتعلقة بدراسته 

للهندسة املدنية.

أخربته بأفكاري، فابتسم ونظر إيّل، والسعادة تظهر ببطء يف عينيه.

بعد ساعتني من حديث الكاتب الذي ال أذكره، وساعتني من حديثنا 
مًعا، الذي أذكر خطوطه الرئيسة، بشكل ضبايب أقرب إىل احللم، وجدت 
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واملطر  وحدنا،  املرة  هذه  السيارة،  يف  بجواره  جديد،  من  فجأة   نفيس 
ال يزال ُمرًصا عىل مشاركتنا هذه اللحظات األوىل.

كان ينظر إىل الطريق أمامه، وهو يف طريقه ملنزيل الذي أصفه له، أما 
ريم وأمحد ففّضال التمشية مًعا، يف جو الشتاء الرومانيس.

تتكرس  املنعكس،  االجتاه  من  القادمة  واألضواء  بالربد،  أشعر  كنت 
عىل قطرات املطر، صوت املساحات منتظم بشكل ميكانيكي، وصوت 
فريوز ينساب من الراديو، فيزيد من إحسايس املباغت بالتحليق، أشعر 
أنني أطفو عىل املقعد، قلبي يطفو، وكأنه يدق يف عنقي، أنظر إىل األريكة 
اخلالية من خلفي، وأتساءل، ترى ماذا تفعل ريم اآلن يف الشارع املظلم 

البارد؟ ألتفت إىل خالد، قائلة:

ال يزال املطر يتساقط، ال أعرف كيف سيتمكنان من الوصول إىل  ـ 
منزل ريم.

ـ ال أعتقد أهنام يفكران يف ذلك، للمطر وجهه املختلف لدى العشاق، 
بالنسبة هلام، هو قطرات ناعمة من اجلنة.

ـ أنت رومانيس جًدا.

ـ أبًدا، لكني أتفهم رغبتهام.

ـ وأنا أيًضا، أنا فقط قلقة عليهام.

ـ أعتقد أنك تقلقني كثرًيا.

ـ من أخربك؟

ـ ال أعرف، أنا فقط أعرف.
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املميز فيه أنه مل يكن مميًزا، عيناه العسليتان تلمعان كلام ابتسم، أحب 
ملسة  وجهه،  عىل  يبدو  مثيل،  نحيًفا  كان  احلليق،  وذقنه  الطويل،  أنفه 

واضحة من الثَِقل، وكأنه مثقل بيشء ما، وكأنه دائم التفكري أو احلزن.
ـ مل تبدو مثقاًل بالتفكري؟

نظر إيّل، وابتسم فلمعت عيناه، أتذكر ملعتهام حتى اليوم، أتذكر عينيه 
العسليتني، وأرجتف، هناك دائاًم حلظة ما يف كل قصة، عندما تشعر فجأة، 
بأن هذا الشخص اجلالس أمامك، خمتلف عن مجيع من تعرفهم، وأنك 
ـ ربام ـ يف سبيلك للوقوع يف حبه من دون مقاومة، من كلمة عابرة، من 
التفاتة، من نظرة، من مجلة معتادة مثل: ال  مصافحة رسيعة عادية، من 

أعرف.

كنت  وخدشته،  قلبي  جدران  طرقت  التي  هي  اجلملة،  هذه  كانت 
ينتظرين حتى  النظرة األوىل إىل فخه، وكان هو هادًئا، واثًقا  أنحدر منذ 

أتم السقوط.
ـ فعاًل؟ هل أبدو كذلك؟

يرتعش، مل أعرف هذه  النافذة، وقلبي  أرد، أشحت بوجهي نحو  مل 
التي تبدو  املشاعر من قبل، ومل أصدق وجودها، كنت أسخر من ريم، 
طائرة من الفرحة بعد لقائها بأمحد، ولو للذهاب يف رحلة عبثية، بحثا عن 
أو للحصول عىل أفضل سعر، يف عملية رشاء  القادم،  الزوجية  مسكن 

املفروشات واألثاث.
املحلقة حول رأسها عند رؤيته،  بالفراشات،  كانت تصف سعادهتا 
مثلها  الال مكان، كنت  أذنيها من  تتصاعد يف  التي  العصافري،  بأصوات 
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أشعر بالفراشات، حتلق اآلن يف بطني وصدري، تصعد لتخرج من فمي 
مع كل كلمة، العصافري تغني يف أذين، فال أسمع بوضوح ما يقول.

البلد،  القريب من وسط  القديم  البيت  نحو  فجأة،  بيدي  له  أرشت 
السيارة يف  أغادر  وأنا  له  أبتسم  أشكره بصوت خافت،  منزيل،  هذا هو 
طريقي إىل املنزل، كنت أفكر يف إمكانية لقائه من جديد، عندما سمعت 

صوته ينادي باسمي.
ـ حياة.

أمامي،  ليلحقني هو ويقف  أستدير،  أن  امليش من دون  توقفت عن 
اقرتب مني وقال برسعة، وكأنه يمنع نفسه من الرتاجع:

ـ هل سأبدو وقًحا، لو طلبت رقم هاتفك؟
ـ أبًدا، بالعكس.

هاتفي  رقم  أمليته  السعادة،  من  يرتعش  قلبي  جًدا،  سعيدة  كنت 
شيًئا  وكأن  أقدامي،  أجر  ببطء،  املنزل  إىل  وصعدت  ليسجله،  برسعة 

جيذبني إىل األسفل، إىل الشارع، إليه.
حييتها،  كالعادة،  التلفاز  تشاهد  مستيقظة،  تزال  ال  أمي  كانت 
قلياًل،  بنفيس  االنفراد  أريد  كنت  الغرفة،  إىل  كلمة  دون  من  واندفعت 
وكل  كلمة  كل  صوته،  نربات  مالحمه،  تفاصيل  اسرتجاع  فيه،  التفكري 

رأي، لكني مل أفعل، كان رنني اهلاتف يتصاعد برقم ال أعرفه.
ـ ألو.

ـ أهاًل، أنا خالد.
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ـ أهاًل.
ـ هذا رقمي، حتى تتمكني من تسجيله.

ـ شكًرا.
ـ حياة.
ـ نعم؟

ـ أريد أن أراك غًدا.
ـ غدا؟

ـ وبعد غد، وبعد بعد غد.
ـ ماذا تقول؟

ـ أقول أريد أن أراك كل يوم، هل يمكن ذلك؟
كنت أبتسم عاجزة عن الرد، مل أعرف ماذا أقول، ضحكت فقط.

ـ سأعترب هذه موافقة، سأمر عليك يف اخلامسة.
أغلق اهلاتف برسعة، من دون أن ينتظر إجابتي، ظللت دقائق صامتة، 
ال أستطيع التفكري أو احلركة، ال أعرف ما الذي حدث يل، من أين أتيت 

يا خالد؟ وملاذا؟
كان حًبا من النوع الذي تعرف جيًدا أنه سيستمر، كان حًبا يامثل متاًما 
ما أريده، ما حلمت به، وأمتناه، وأخافه، عرفت منذ اللحظة األوىل، أننا 
لن نكمل احلياة ببساطة، مثل ريم وأمحد مثاًل، اللذان يستعدان لزواجهام 
له،  أكون  لن  أنني  فوًرا  أدركت  الدراسة،  من  أمحد  انتهاء  بعد  الرسيع، 
من  حًبا  كان  لألبد،  مًعا  سنكون  بآخر،  أو  بشكل  لكننا  يل،  يكون  ولن 
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الطراز الذي يأيت ليظل، ليبقى حافًرا ندباته عىل القلب والروح، وبقدر 
ما أسعدين ذلك، بقدر ما أرعبني، كنت أحب املمنوعات، لكني أخاف 
التورط فيها، هل تعرف، هذه الغصة الدائمة يف حلقي، ُولدت يف ذلك 

اليوم البارد من شهر يناير، واستمرت إىل يومنا هذا.
الدنيا، وال بكل  أبًدا، وال بكل سعادة  آدم ال تذهب  يا  الغصة  هذه 

سوائلها الساخنة والباردة، وال بأي يشء.
أتذكر  وعينيه وكلامته،  أتذكر خالد،  أمحل غصتي يف حلقي وأسري، 
ونظراته،  ابتسامته  أتذكر  للمنزل،  طريقنا  يف  واملطر  الشوارع،  شكل 
لو توقف  أتذكر وأحترس، وأمتنى  بعدها،  أبًدا  أكن  مل  أتذكرين مجيلة، كام 
الزجاجي  الباب  خلف  واقفة  وأنا  اللقطة،  هذه  عند  ذلك،  عند  الزمن 
حيايت  يف  سيتحكم  الذي  هو  أنه  وأعرف  ظهره،  يعطيني  وهو  أتأمله، 

املقبلة، وتارخيي احلايل.
هل أبدو مبالغة يا آدم؟ ربام مل أكن أحبه هكذا يف يومها، ربام كان هذا 
الكالم كله من وحي خيايل، ربام مل يكن لقاؤنا األول هبذا السحر، ربام مل 
أكن مجيلة كام أتذكر، ربام مل يكن هو لطيًفا كام أتذكر، ربام مل نقع يف غرام 
بعضنا البعض، منذ النظرة األوىل كام أتوهم، ربام نسيته فوًرا بمجرد أن 
تركته، ربام مل أهتم به من األساس يف هذا اليوم، ربام كان كل هذا، تراكاًم 
أدعو  لقاءه،  أمتنى  به،  أحلم  ذلك،  بعد  قضيتها  التي  السنوات  كل  عن 
اهلل أن أراه ولو صدفة، أجتول يف الشوارع القريبة من منزله، القريبة من 
عمله، أزور األماكن التي ارتدناها مًعا، أملس املقاعد التي جلسنا عليها 
أجلس  أرقامها،  عن  لوهنا،  عن  سيارته،  طراز  عن  بعيني  أبحث  مًعا، 
بالساعات ألتأمل صفحته الشخصية عىل فيسبوك، صفحته التي ال يظهر 
منها، سوى صورة صغرية، وعالمة تطلب مني إضافته كصديق، بعد أن 
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قام بحذيف من قائمة أصدقائه، وكأنه يعتقد بأن هذا األمر، كاٍف حلذيف 
من حياته، أو حذفه من حيايت.

أذكر مشاهد  أذكر شيًئا،  أنني ال  املشكلة  آدم؟  يا  املشكلة  ما  أتعرف 
عريضة لقصتنا مًعا، أذكر لقاءنا األول وحدنا، جِتوالنا بالسيارة من دون 
ومالبسه،  مالبيس،  أذكر  إليها،  ذهبنا  التي  الشوارع  أذكر  ثابت،  هدف 
لكني ال أذكر حديثنا، ال أذكر ضحكاتنا وشجاراتنا، ال أذكر سوى حبي 
اجلارف له، سوى ارتعاشة قلبي، عند احتضان كف يده لكف يدي، عن 
عينّي الدامعتني، وهو يبتعد بعد إيصايل إىل منزيل، عن رغبتي احلارقة يف 

احلديث إليه كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة.
ملكني خالد، ملكني وسيطر عيّل، استوىل عىل قلبي كاماًل، فلم ُيبق 
أبحث عنه يف كل مكان،  أراه،  فال  الوجوه  أبحث عنه يف  لغريه،  مكاًنا 

أذهب إليه فال يأيت، أبحث عن صدفة ما تقودين إليه، فال حتدث.
يقال إن هناك سبعة أشخاص، بني كل شخصني عىل الكوكب، سبعة 
يعرف  شخص  معارف،  سبعة  البعض،  بعضهام  بني  الطريق  يف  يقفون 
شخصا يرى شخصا يعرفه، كنت أبحث عن السبعة أشخاص، فال أجد 
سوى ريم وأمحد، اللذْين ينظران إيّل بإشفاق، اللذْين يطالبانني بنسيانه، 

واالستمرار يف حيايت.
وأنا ال أعرف كيف أفعل ذلك، كيف أقوم هبذا الفعل، السهل مثل 
النسيان، من دون أن أشطر قلبي إىل نصفني، من دون أن أنتزع خُمي من 
دون  من  ذلك،  أفعل  كيف  خالد،  آثار  من  حاد  بسكني  وأفرغه  رأيس، 
أثبته  الباقية عىل روحي؟ كيف أفعل ذلك، من دون أن  أن أترك ندباته 
أكثر يف عروقي، يف خالياي؟ أخربين أنت يا آدم، بعد كل هذه السنوات، 

كيف أفعل ذلك؟
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السامء،  أرى  فال  اجلهات،  مجيع  من  يب  حتيط  السحاب،  ناطحات 
سوى من فتحة ضيقة فوق رأيس، ناطحات السحاب متالصقة بشكل 
يف  يب  حتيط  لألمام،  مائلة  أراها  ـ  النملة  منظور  ـ  منظوري  من  مريب، 
دائرة مكتملة، تنظر إيّل باحتقار فأشعر بالتضاؤل، أضع يدي يف جيويب، 

وأكمل السري.

أتضاءل أكثر، كلام تقدمت يف املشوار، طقس سبتمرب اللزج يشعرين 
بالثقل، هناك ضباب ما خميم عىل عقيل وعينّي، ال أستطيع الرؤية بسهولة، 
عندما ال أمتكن من رؤية األشياء بوضوح، أو عندما أفقد نظاريت الطبية 
أستطيع  فال  عقيل،  إىل  ينتقل  عيني،  عىل  حقيقي  بثقل  أشعر  ما،  لسبب 

السامع بوضوح، وال الكالم، وال التنفس.

يتحول الطنني إىل يشء مادي، جيثم عىل روحي، حيوم حول أنفايس 
فتتثاقل، عقيل خاٍو متاًما، بال أفكار، بال ذكريات، بال هدف.

هذا الصباح، كنت أرتدي العدسات الالصقة الطبية، خفت من املطر 
املتساقط دائاًم يف هذا الطقس احلار، أن يبلل النظارة، ويمنعني من الرؤية، 

ويدفعني فوًرا إىل اجلنون.

لكني ورغم كل االحتياطات، ما زلت أشعر هبذا الضباب، يمتد إىل 



20

روحي، إىل قلبي، إىل حلقي، وحتى إىل أصابع يدي، فترسي الكهرباء 
اإلستاتيكية فيها، أضم قبضتي بقوة داخل جيوب سرتيت، وأكمل السري.

يسري البرش من حويل كالنمل، نمل رسيع يسعى بني ناطحات السحاب 
إىل رزقه، يف املدينة الكبرية، النظيفة، اجلميلة، ال أحد يتوقف لريى اآلخر، 
ال ابتسامات يف غري موضعها، ال جمامالت، هناك أماكن خمصصة للميش، 
أماكن خمصصة لعبور الشارع، أماكن خمصصة للدراجات، أماكن خمصصة 
لألمهات مع أطفاهلن، أماكن خمصصة ألصحاب الكرايس املتحركة، أماكن 
خمصصة للتوقف، وااللتفاف حول حاوية مليئة بالرمال لتدخني سيجارة، 

وإلقاء العقب فيها، من دون أن يلوث باقي الشارع.
املباين ختتلف، من ناطحات عمالقة لرشكات كربى، وأخرى للسكن، 
بعضها مباٍن إدارية، متتلئ باملكاتب، والعيادات، والرشكات، ومدارس 
تعليم يشء ما، النقوش املزخرفة للكلامت، تغطي الالفتات التي تغطي 
بدورها واجهة البناية، نقوش ملونة، مضيئة، مهرجان مستمر حتى ساعات 

الصباح الباكر.
تشعرين الناطحات دائاًم باالختناق، لذا أعيش يف بناية متوسطة، تبدو 
قصرية وسمينة وسط بقية مباين املدينة، يف حي جانبي متواضع، ال يطل 
عىل يشء حمدد، إذا مددت رأيس خارج النافذة، يمكنني أن أرى جباالً 
متوسطة الطول مغطاة باألشجار، تتخللها بعض املباين املكونة من طابق 
واحد، وسالمل منحوتة نحًتا يف الصخر، من أجل هواة التسلق، الرياضة 

األشهر يف املدينة.
العامرات التي دائاًم ما يسكنها األجانب، القادمون للبحث عن لقمة 
العيش، لوهنا أمحر طويب، بال رشفات، نافذة أو اثنتني يف الشقة الصغرية 
الشارع،  رؤية  عىل  القدرة  بعض  متنحانك  واحدة،  غرفة  من  املكونة 
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متنحانك بعًضا من القدرة، عىل أال تفقد عقلك من الكليسرتوفوبيا.
أكثر من ذلك، ال  أسكن يف شقة صغرية، إستوديو، ال حاجة يل يف 
أراها إال للنوم، صباًحا أنطلق إىل العمل، ال أعود إال يف املساء، أمتشى 
مقهاها  يف  شني  يانج  مع  أجلس  تيو،  مع  الطعام  لتناول  أذهب  قلياًل، 

الصغري املقابل للمنزل، ثم أذهب إىل النوم.
ينظر املارون إىل وجهي باندهاش، خاصة النساء واألطفال، أنا هنا أجنبية 
بمالمح خمتلفة، كام ننظر نحن إىل وجه سيدة شقراء، أو رجل ببرشة محراء 
غريبة، الناس ودودون، لكنه ود الروبوتات الغريب، أشعر أحيانا بأهنم 
كائنات فضائية متنكرة، يسريون وفًقا لنظام قاٍس، ال يستطيعون الترصف 
وحدهم، ال يستطيعون مثاًل الفرار من مأزق، أو إهناء مشاحنة، أو إقناعهم 
بأي يشء آخر، خيتلف عن النظام الذي تعودوا عليه، إن فكر أحدهم يف 
ارتكاب جريمة، سيعد خطة عبقرية بالتأكيد، لكن عند التنفيذ قد ينتهي 
به األمر يف السجن، إن حدث وتغريت خطوة صغرية يف نظامه املحكم.

مثال متطرف متاًما، يناسب مزاجي السوداوي الكئيب، مناسب لعميل 
أيًضا، ربام جاء نتيجة تفريغ األخبار كل يوم، من تقارير وكاالت األنباء 
العاملية، إىل بيانات مكتوبة ومفرسة، لتتمكن املذيعة احلسناء، التي خضعت 
إىل عرشين عملية جتميل يف وجهها، من التحدث عنها بشكل جيعلها تبدو 

عىل معرفة بام حيدث.
أجلس أمام الشاشات العمالقة، وأضع السامعات يف أذين، أسمع، 
وأسمع، كالما بالعربية، بالكورية، الفرنسية، اإلنجليزية، ال أفهم سوى 
أو  بالفرنسية،  يدور  ما  تفسري  وأحاول  واإلنجليزية،  العربية،  الكورية، 
أي لغة أخرى، من خالل بعض الكلامت، أملك قدرة عىل فهم حمادثة 
 ما تدور بلغة أخرى، من خالل حركة اجلسم والعيون، أستطيع ختمني 
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مثل  كلامت  ترتدد  العامة،  املصطلحات  بعض  من  عنه،  يتحدثون  ما 
داعش، أمريكا، سوريا، بشار، املالكي، األنبار، ألمتكن من فهم القصة، 

ثم البحث عن تفاصيلها، وإعدادها لنرشة السابعة.
اإلخبارية  النرشة  لكن  العامل،  بأخبار  كثرًيا  القوم، ال هيتمون  هؤالء 
مستمرة رغم ذلك، احلقيقة أن معدل مشاهداهتا مثري للضحك، أتوقع 
أو بعد نسيان  املقاهي،  العمالقة يف  الشاشات  ُتَشاهد سوى عىل  أهنا ال 
العائلة  تناول  أثناء  املنزل،  يف  بالصدفة  القناة،  هذه  عىل  مفتوًحا  التلفاز 
عن  خترج  ال  املشاهدات،  ماليني  جتلب  التي  احلقيقية  الربامج  للطعام، 
برامج الطبخ، الطعام بمختلف أنواعه، الكامريا اخلفية، برامج املنوعات 

الكوميدية والفنية، وبالتأكيد قنوات األغاين.
لكننا نتظاهر هنا باألمهية واخلطورة، أترجم الكلامت بدقة، وأنا أبحث 
يف القاموس أمامي، أستعني ببعض املساعدة اإللكرتونية يف الرتمجة، اللغة 

سهلة لكنها مليئة باألفخاخ، التي ال يمكن مالحظتها.
يمد يل تيو يده بكوب القهوة الورقي الساخن، »ملعقتا سكر وحليب«، 
يقول وهو متجه للجلوس خلف مكتبه، أبتسم ممتنة، أي رجل جيلب يل 
القهوة، أعرف أنني سأقع يف غرامه يوًما ما، لكن تيو جيلب يل القهوة منذ 

عامني، ومل أعرتف بحبه بعد.
ما هي إمكانية لقاء شخصني أحدمها من مرص، واآلخر من هولندا، 
يف كوريا اجلنوبية، ليعمال مًعا يف ترمجة األخبار الوحشية من حول العامل، 
وصبها صًبا يف أذن املذيعة احلسناء، التي تم تصغريها، لتنطقها بشفتيها 
قامت  التي  عينيها،  التعاطف يف  بعض  تظهر  بالفيلرز، وهي  املنتفختني 
الصناعية  الرموش  تسقط  أال  عىل  حريصًة  جفنيهام،  وشد  بتوسعتهام 
الطويلة التي أضافتها، مع أنفها الطويل الذي استبدلته بأنفها األفطس، 
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كهدية نجاح من والدهيا، بعد اجتياز الثانوية العامة؟ مثل العادة هنا، مل 
تنس أيضا نحت عظام الوجنتني، وتشقري الشعر بعد التخرج، هذه نجمة 

هوليودية شقراء، وليست فتاة كورية معروفة.

أخرب تيو عن أفكاري باإلنجليزية فيضحك، أقول: »يف مرص يمكن 
أن تقتل األنثى يف سبيل احلصول عىل شعر أسود فاحم ناعم، مثل الذي 

كانت متتلكه يوما«.

ـ كلنا نسعى إىل األشياء التي ال نمتلكها عادة.

يقوهلا، وهو ينظر إىل جانب وجهي، أشعر بنظرته فأتظاهر بعدم االنتباه، 
أضع السامعات عىل أذين، وأعود إىل ترمجة األخبار املقززة، شيًئا فشيئا، 
أتغلب عىل شعوري بالغثيان، أتغلب عىل هذا التقلص يف أمعائي، وال 
يظل سوى أثر الصداع املزمن، وبعض الصور التي ُتطبع فوًرا يف تالفيف 

عقيل، لتزورين بعد ذلك يف الكوابيس القادمة املستمرة.
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القاهرة 2009

ألرتدي  أهرع  البناية،  أسفل  ينتظرين  خالد  أن  فأعرف  هاتفي،  يرن 
وأنا  جبهتي،  عىل  قلياًل  شعري  أبعثر  حقيبتي،  حمتويات  ألمُللم  حذائي، 
أضع بعض العطر، أمر عىل أمي يف جلستها الدائمة أمام التلفاز، ألخربها 

بكلامت رسيعة، أنني يف طريقي إىل اخلارج.

ـ أين ستذهبني؟

ـ ال أعرف، ربام سنتناول العشاء أو السينام.

ـ ألن يصعد ألراه؟

ـ ليس هذه املرة يا ماما، مل أفاحته بعد.

ـ كام تشائني.

التلفاز  إىل  تنظر  األريكة،  نظرة أخرية، وهي جتلس عىل  ألقي عليها 
يف صمت، أشعر بالذنب لرتكي إياها دائاًم وحيدة، تصاحب األصوات 

الصادرة، من برنامج واقع غريب يعرض عىل الشاشة.

السخيفة؟  الواقعية  الربامج  هذه  تشاهدين  ملاذا  يوم،  ذات  سألتها 
نظرت إيّل، وابتسمت من دون رد، لكني اليوم أفهم، أهنا كانت تشاهدها 
اجلالسات  احلمقاوات  الفتيات،  تعرف عن  كانت  الونس،  لبعض  طلًبا 
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تشاركهّن  نفسها،  ابنتها  عن  تعرفه  ال  ما  اليوم،  طيلة  الشاشة  يف  أمامها 
ال  ما  بلقب  للفوز  الغنائية،  تدريباهتن  شجارهن،  حديثهن،  أفكارهن، 
يعنيني، لكنه يعنيها إىل حد التصويت ملن حتبه كل أسبوع، من أجل أن 
يبقى أكثر أمامها عىل الشاشة، من أجل أن يؤنسها أكثر يف وحدهتا، التي 

كنت طرًفا فيها.

كنت قاسيًة فعاًل، ربام مل أقصد ذلك يف حينها، لكني مل أفهم أبًدا، أنني 
سأعيش  اليوم  وأنني  متاًما،  مصريها  سيشبه  مصريي  أن  بشدة،  أشبهها 
وحدي، كام كانت تعيش، الفارق أهنا كانت تتابع برامج الواقع، لتتلصص 
عىل حياة أشخاص آخرين، كانت تتمنى لو عاشت حياهتم، أما أنا، فأتابع 
األخبار املأساوية احلزينة، أختيل أنني أعيش فيها، أنني أتسبب فيها، وأنني 

ربام ال أختلف كثرًيا عن سفاحيها وضحاياها.

أدلف إىل السيارة فينظر إيّل خالد، يفهمني من دون أن أنطق، يسألني 
ماذا بك؟ فال أرد

ـ هل حدث يشء؟

ـ ال، كنت أشعر بالقلق، فقط لرتكي أمي، وحيدة هكذا كل يوم.

ـ أعدك لن نتأخر، ما رأيك لو تناولنا بعض الساندوتشات يف السيارة، 
ثم أعيدك؟

ـ هكذا فقط؟ ترتكني وتذهب؟

ـ ال أريد أن أكون السبب يف ضيقك.

ـ أنا بخري، دعنا نذهب، سأميض هنار الغد بالكامل مع أمي.

ـ مل حتِكي يل أبًدا عن سبب االنفصال.
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ـ بينها وبني أيب تقصد؟
ـ نعم.

ـ يف الواقع كنت صغرية جًدا، مل أجتاوز العارشة، مل ختربين أبًدا، تتحدث 
عنه دائاًم بكل خري، مل متنعني عنه، أسافر له أحيانا إىل ديب، لكني مل أسافر 

منذ عامني، كنت أفكر فعاًل يف السفر قريًبا.
ـ وترتكينني؟

جمهدتني  عيناه  تبدو  أمامه،  الطريق  إىل  ينظر  كان  بحرية،  له  نظرت 
كالعادة، مل أعرف بام أجيب، ترددت حلظات وقلت:

ـ خالد، متى ترى خطيبتك، إن كنت تراين كل يوم؟
منذ  أراها  اليمنى،  يده  يف  الفضية  الدبلة  إىل  إرادًيا  ال  عيناه  التفتت 
اليوم األول للقائنا، أراها وأعرف جيًدا أنه مرتبط بفتاة أخرى، يستعدان 
مًعا للزواج، أخربتني ريم أهنا رأهتا مرة واحدة، عندما تقابلوا صدفة يف 
معرض مفروشات، كانا مًعا وكأهنام ليسا مًعا، تشاهد هي املعروضات، 
تتناقش مع مهندس البيع، وهو يقف بعيًدا، يراقب األمر من دون إبداء 

رأي.
ـ أراها أحيانا، بيتها قريب من منزلنا.

كانت هذه املرة األوىل، التي أفتح فيها احلوار، مر شهران، ونحن  ـ 
نرى بعضنا البعض كل يوم، حتى ولو لدقائق، حتى ولو مر أسفل املنزل، 

لينتظرين يف مدخل البناية، نتبادل بعض الكلامت، ويرحل.
ـ هل سنتحدث أبًدا يف األمر؟

ـ ال أعرف.
ـ أعرف أننا مل نقل شيًئا رصحًيا، لكن خالد، أنا أحبك.
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مل يستدر، مل ينظر إيّل حتى، كانت عيناه تبديان أكثر حزًنا، كام لو كان 
التي  األوىل،  املرة  كانت هذه  إىل يشء،  يقود  لن  احلديث،  أن هذا  يعلم 
كلامتك،  يف  أذوب  أعشقك،  خالد،  يا  أحبك  أحبك،  رصاحة:  أقوهلا 
الرمادية،  الندوب  الطويلتني، يف  يديك  أنفك، يف أصابع  يف عينيك، يف 
عن  أبًدا  أسألك  مل  ملاذا  أعرف  ال  ساعديك،  عىل  كالوشامت  تبدو  التي 
سببها، ربام كانت بقايا جرح قديم، ربام كانت وشامت طبيعية، ال أعرف، 
لكني أحفظها، أحفظ شكلها، وعددها، أحفظ عدد التجاعيد الرفيعة، 
املحيطة بعينيك عند التعب، أحفظ ملعة عينيك عند الكالم، أحفظ أنواع 
ابتساماتك، أحفظ كلامتك، أعرف ما الذي تفكر فيه، أنطقه قبلك فتنظر 

إيّل بال دهشة، كأنك أيضا تعلم ما الذي يدور يف عقيل.
بقينا صامتني يف املقهى، أخربته أنني سأكتفي بالقهوة، ففعل املثل، ثم 
عادت السيارة املظلمة، لتحتوينا عىل الطريق الطويل، من مدينة نرص إىل 

وسط البلد.
إغالق  يف  حلظتني  ترددت  النزول،  يف  حلظتني  ترددت  بيتي،  أسفل 
الباب، ترددت حلظتني قبل السري ببطء نحو املدخل، لكني مل أتردد وأنا 

أعود أدراجي، وأنا أنحني عىل نافذة سيارته ألكرر.
ـ خالد، أحبك.

ـ لألسف.
نظرت له بال تصديق، فلم ينطق، كنت أصعد السالمل، وكأنني أترنح 
من السكر، ترتدد كلمته يف أذين فال أفهم، لألسف، ماذا؟ لألسف أحبه 
وال حيبني؟ لألسف أحبه وال يمكن أن يظل معي؟ لألسف أحبه، وهو 

مرتبط بفتاة أخرى؟ لألسف أحبه يف وقت خاطئ، لألسف أحبه فقط.
لألسف، أحبه.
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وتيو،  سواي،  أحد  هناك  يعد  مل  الوكالة،  يلفان  والصمت  الظالم 
املذيعة احلسناء،  التحرير غادر مرسًعا مع  رئيس  النظافة،  وبعض عامل 
األوراق،  بـ»خرفشة«  التام  الصمت  خيتلط  ما،  عشاء  بحفل  للحاق 
وصوت الطابعة الضخمة، الذي يشبه األزيز اخلافت، وأنا أقف أمامها، 
الباب،  عىل  ليقف  تيو  يأيت  الوكالة،  يف  مضيئة  نصف  جانبية  غرفة  يف 
يراقبني وأنا ألتقط الصورة املطبوعة، ألضعها بعناية وسط امللف الذي 

قمت بتحضريه.

ـ ما زلت جتمعني الصور؟

ـ ومل ال أفعل؟

ـ ومل تفعلني؟

الغريبة، صور  املؤثرة، هي هوايتي  الوحشية  الصور  ال أعرف، مجع 
أطفال حمرتقني، نساء حياولن مقاومة موج البحر، وهن حيملن أطفاهلن 
بيوت  العظمية،  للهياكل  أقرب  أطفال  غارقني،  رجال  امليتني،  الرضع 
مهدمة، عربات متفحمة، أكتفي بأفكاري املريضة، وهي تسرتجع صور 
اليوم يف عقيل، بانتظار خروجها من الطابعة، لتظل ماثلة أمامي ما تبقى 

يل من العمر، يقطع صوت تيو وترية أفكاري من جديد.
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ـ ماذا تفعلني هبذه الصور؟
يدي  حقيبة  يف  امللف  وأضع  اليوم،  حصيلة  مجع  من  أنتهي  أرد،  ال 

العمالقة بصمت، أقف أمامه متاًما، وأقول: هل ستأيت أم أغادر أنا؟
الضوء  يف  تلمع  الطبية  نظارته  بلوم،  إيّل  ينظر  وهو  سرتته،  يرتدي 
يف  صامتني  نظل  بخطوات،  فأسبقه  للمرور،  مكاًنا  يل  يفسح  اخلافت، 
املصعد الواسع والردهة الطويلة، أنتبه إىل أننا يف الشارع أخريا، نسامت 

باردة، تنذر بشتاء مظلم قادم، أغلق حزام املعطف، وأقول: جائعة.
يفتح يل باب السيارة كعادته، مل أستطع احلصول عىل رخصة للقيادة 
الفرصة  يل  يرتك  ال  أيضا  هو  كثرًيا،  لذلك  أسَع  مل  أنني  احلقيقة  بعد، 
للتفكري، يرص عىل إيصايل كل يوم تقريًبا، ما مل يطرأ أمٌر ما، يقود السيارة 
دافئ،  تقليدي  كوري  مطعم  أحب،  كام  ملنزيل  متاح  مطعم  أقرب  نحو 
نخلع أحذيتنا عىل الباب، يسندين بيديه، كام يفعل دائاًم فأبتسم له ممتنة، 
قلياًل،  شفتاي  فرتتعش  االبتسام  أحاول  فيبتسم،  عينينا  نظرات  تتالقى 
زاوية  يف  منزوًيا  مكاًنا  أختار  الداخل،  إىل  وأرسع  عنه،  بوجهي  أشيح 
أمام  الرفيعة،  الوسادة  املطعم، يساعدين يف اجللوس عىل األرض، فوق 

املوائد املنخفضة.
أنظر  أن  دون  من  أقول  بوجلوجي،  الدائمة،  وجبتي  طلب  يف  أفكر 
سيخضع  كأنه  باستغراق،  قراءهتا  عىل  فيرص  هو  أما  القائمة،  إىل  حتى 
لالختبار يف حمتوياهتا، ثم يشري للسيدة الكورية املبتسمة دائاًم، تأيت وهي 
املرحة، والغزل يف  الكلامت  تيو بعض  تتبادل مع  أمامنا مرحبة،  تنحني 
األجانب  مع  دوًما  الكوريات  السيدات  تفعل  كام  الزرقاوين،  عينيه 
يبادهلا بعض املجامالت، فتضحك مغطية أسناهنا بكف يدها، كام  هنا، 
تقتيض التقاليد الكورية، ثم يطلب يل الوجبة الشهرية، من حلم البقر مع 
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الصوص الكوري اخلاص، بينام يطلب هو طبًقا كبرًيا من حساء النودلز 
مع البيض، قطع الدجاج املحمر، وبعض السلطات.

األرض دافئة جًدا، بسبب نظام التدفئة، الساري يف مجيع املباين الكورية، 
اتقاًء للربد القايس يف مواسم الشتاء، الوسادات الرفيعة، تشعرين باخلدر 

يف ساقي، فأمدمها قلياًل أسفل املائدة املنخفضة.
مطعم خاٍل إال من بعض الرجال املسنني، الذين يلتهمون طعامهم، 
ويضحكون بصوت عال، الكوريون مزعجون جًدا، عندما يتعلق األمر 
مصدرين  احلساء  حيتسون  مرتفع،  بصوت  بتناوله  يتلذذون  بالطعام، 
السوجو  يزيدهم  ويضحكون،  يصيحون  الشهري،  »السلرب«  صوت 

الذي يعبونه عًبا مرًحا وإزعاًجا.
حترض لنا املضيفة العجوز، علبتني باردتني من السوجو، فأطلب منها 
تبديل خاصتي بمياه غازية، بينام يفتح تيو علبته برسعة، أنظر له، فيقول:

ـ أشعر بالعطش.
ـ هذا ليس بامء.

ـ آسف يمكنني التوقف عن الرشب أمامك، إن كنت ال ترغبني.
ـ ال، مل أقصد، أنت تعلم رأيي يف كل هذه األشياء التي تذهب العقل، 

العامل ال ينقصه املزيد من فاقدي العقول.
ـ مل أفقد عقيل بعد.

ـ نشكر اهلل عىل ذلك.
يبتسم تيو ابتسامة جانبية، يفهمني متاًما، رغم صمتي الدائم واكتئايب، 
أعامله  يب،  املصنفة  غري  عالقته  يف  لالستمرار  يدفعه  الذي  ما  أعلم  ال 
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بجفاء مطلق، واحتياج دائم يف نفس الوقت، أمل منه وأتوقف متاًما عن 
احلديث معه، ثم أعود إليه فيتقبلني من جديد.

تذكرت يوًما، كنت يف موقعه متاًما، أتذكر ذات الشعور باألمل، والصمت، 
واالكتفاء بنظرة، كلمة، رسالة صغرية، ألشتعل فرًحا، أشعر بالذنب بسبب 
حتويل لشخص آخر، مل يفعل شيًئا سوى إيذائي، أخاف من شعوري، بأنني 
أنتقم منه يف تيو، أحاول طرد صورته من عقيل، وتناول الطعام يف صمت.

ـ حياة، أين ذهبت؟
ـ آسفة تذكرت شيًئا هاًما.

ـ أتريدين الذهاب؟
ـ ال.

يلتقط يل تيو هباتفه بعض الصور، أحاول إيقافه عن ذلك فال يستجيب، 
ال أستطيع تناول الطعام، وأنت تلتقط يل الصور، أبدو كالوحش الذي 

يفرتس ضحيته املسكينة.
يضع اهلاتف أمام وجهي، قائاًل: أليست أفضل من صورك الكئيبة؟ 
أبتسم له، وال أرد، ننهي طعامنا برسعة ونستعد للنهوض، يرسع ملساعديت 
كالعادة، أحب معاملته يل كاألمرية، أستند عىل ذراعه، وأنا أرتدي حذائي 
من جديد، أشعر بوجهه يلتصق بخصالت شعري، أتوقف حلظتني ألمنحه 

بعض الوقت، قبل أن أبتعد مرسعة نحو باب املطعم.
األسبوع،  هناية  عطلة  غًدا  اهلادئ،  الشارع  إىل  جديد  من  نخرج 
األماكن  يف  الكربى،  واحلانات  املقاهي،  يف  الليلة  يسهرون  واجلميع 
الفاخرة مثل حي كانجام، أو منطقة األجانب يف إيتوان، أما أنا فأفضل 

العودة إىل منزيل والبقاء وحيدة.
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التمشية يف  أحب  يوم،  أرغب كل  كام  القريبة،  البناية  إىل  معي  يسري 
الظالم واهلدوء لياًل، وجياريني هو يف ذلك، من أجل البقاء معي ألطول 

وقت، ثم يعود من جديد إىل سيارته.

تبدأ أوراق الشجر يف التساقط عىل جانبي الطريق، اخلريف بنسائمه 
الباردة لياًل، يدفعني دوًما للحزن، اخلريف فصل املكتئبني، وهو يالئم 

مزاجي بقوة، ثقيل، باهت، شاحب، متساقط، ميت.

بالنسبة لتيو، كان اجلو ال خيرج عن كونه رومانسًيا جًدا، يمد يده ليلتقط 
يدي فأتأبطه، أشعر بدقات قلبه املرسعة يف جانبي، فأنظر له وأبتسم.

ـ كيف حتتفظ برومانسيتك يف هذا العامل؟

ـ لست رومانسًيا يا عزيزيت، احلب شعور طبيعي يصيب البرش، وهو 
الزم الستمرار احلياة رغم قسوهتا.

ـ ال أؤمن باحلب.

ـ أنت كاذبة، أنت ال تعانني من أي مشكلة سوى احلب، احلب املبالغ 
فيه، احلب امَلَريض.

ـ ال أفهم.

أنا أفهمك متاًما، حبك املطلق للعامل، جيعلك تتحملني مسؤوليته،  ـ 
يبدو أن مهنتك ال تالئمك يا حياة، األجدر أن تبحثي عن مهنة خالية من 
أمامي، وجهك  تذبلني  يوم  أراك كل  أنا  العصبي،  الضغط  أو  األخبار، 
يشحب، يصفر، شفتاك ترتعشان طيلة الوقت، يداك أيًضا، أنت خلقت 

ملهنة أخرى، الرسم ربام، الكتابة.

ـ أنت تريدين أن أموت جوًعا إذن.
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ـ أستطيع أن أطعمك.

ـ تتحدث مثل الرشقيني، نتزوج وجتلسني يف البيت لرتبية الصغار.

جارية  إىل  تتحويل  أن  يعني  ال  حتبني،  ما  لتامريس  املنزل  يف  بقاؤك  ـ 
وأنا سيدك، يمكنك االستمتاع بعاملك بعيًدا عن املشكالت، ملاذا حتبني 
الصور املظلمة احلزينة، ملاذا تطبعينها كل يوم؟ أين حتتفظني هبا؟ حياة، 

أنا أشعر بالقلق عليك.

ـ ال تفعل، أنا بخري.

استعداًدا  ذراعه  عن  فأختىل  املفتوحة،  نصف  البناية  بوابة  إىل  نصل 
للصعود.

ـ ألن تدعيني إىل كوب من الشاي يف هذا الربد؟

ـ ال.

يبتسم وهو يقبلني عىل وجنتي، وينتظر حتى دخويل إىل املصعد، أعلم 
أنه سيعود إىل سيارته، ليقود إىل إيتوان، ويكمل سهرته يف حانة خاصة، 
املنزل،  ليلة كل مجعة، قبل الذهاب إىل  جيتمع فيها اهلولنديون يف كوريا 
أصحبه أحيانا، عندما أشعر برغبة يف رؤية البرش، ومقت شديد للمنزل 
صديقها  برفقة  املدينة  خارج  شني  يانج  تكون  وعندما  الكئيب،  املظلم 

احلميم.

من  كوًبا  وأحرّض  مالبيس  أبدل  قلياًل،  خمتلفة  سهريت  الليلة  لكن 
الشاي، الذي أحرضه خصيًصا من متاجر اهلنود يف إيتوان، أعيد تشغيل 
تبدأ   ،Iʼve Nothing هيوستن  ويتني  أغنية  عىل  املتوقفة  ليست  البالي، 
من منتصفها، فال أهتم بإعادهتا للبداية، أخرج ملف الصور من احلقيبة، 
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وأضعه عىل املائدة الصغرية باهتامم، ثم أجلس ألفحص كل صورة من 
جديد.

صورة الطفل الصغري الغارق، كانت هي املتصدرة هلذا اليوم، أكدت 
البحر،  وأمه يف  أخيه  برفقة  أالن، طفل كردي، غرق  اسمه  أن  األخبار 
يف  نائم  وهو  جديد،  من  أتأمله  تركيا،  إىل  الوصول  العائلة  حماولة  أثناء 
سالم، تذكرت كالمي، الذي رددته املذيعة بعينني زجاجتني يف النرشة، 
»غرق الطفل الكردي أالن، كفيل بإيقاظ العامل من غفوته جتاه الالجئني 
البحر اهلائج، هرًبا من  الذين يعانون من ويالت السفر عرب  السوريني، 
يتحمله أي شخص، مضّحني بحيواهتم وحيواة أوالدهم، يف  وضع ال 
املوت رعًبا، وهو  سبيل بصيص من األمل يف حياة كريمة، وخوًفا من 

بالتأكيد أسوأ أنواع املوت«.
أحتدث  كنت  رعًبا،  املوت  كلمة  معنى  فهمت  احلسناء  أن  أعتقد  ال 
أخاف  خوفه،  أخاف  لكني  املوت،  أخاف  ال  أنا  احلقيقة،  يف  نفيس  عن 
حالق،  من  هتوي  طائرة  يف  املوت  رعب  تسبقه،  التي  القليلة  اللحظات 
أمام  نزيف مستمر  من  املوت  داعش، رعب  يد  ذبًحا عىل  املوت  رعب 
عيني، حتى أفقد الوعي، رعب االنتظار، هو ما أكرهه، االنتظار وحده 
كاٍف لقتيل ملاًل، أكره الطوابري، أكره املواعيد املؤجلة، يف طفولتي كنت 
التي يرص اجلميع عىل قوهلا يل، لذا أكره كثرًيا  أكره مجلة »إن شاء اهلل«، 
يستدعى  موقف،  يف  وأصبحت  حدث  إن  أنني  أعتقد  املوت،  انتظار 

انتظار النجاة أو املوت فوًرا، فسأختار املوت فوًرا بال تردد.
هل تعذب الصغري املسكني؟ ال أعتقد، أمتنى لو مل يكن قد تعذب، 
ربام شعر بالرغبة يف النوم وسط البحر البارد، ربام نام فوًرا من دون أن 
تلهو  األمل،  من  الصغار  املالئكة حتمي  أن  دائاًم،  أمي ختربين  كانت  يتأمل، 
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معهم لتشغلهم عن أي يشء آخر، حتملهم معها عندما يموتون لتدخلهم 
اجلنة فوًرا، لكني أعرف أهنا كاذبة، أمي املسكينة، كانت دائاًم ما جتد أي 
أفضل،  األمل يف مستقبل  العامل، بعض  األمل يف  يمنحها بعض  سبب، 
ظلت حمتفظة بسذاجتها الطيبة، حتى ماتت مثلام أرادت، نائمة يف فراشها 

املجاور لفرايش.
مل أكتشف رحيلها إال يف الصباح، رغم أنني كنت ساهرة يف فرايش، 
ماتت   ،2011 يناير   25 ليلة  املرصي،  الشارع  املتصاعد يف  املوقف  أتابع 
تتابع  كلها  القاهرة  كانت  لدفنها،  ذهبت  عندما  الثورة،  بداية  ليلة  أمي 
من  رسيًعا  باالنتهاء  يرغب  كان  اللحاد  حتى  بالبرش،  املكتظة  الشوارع 
االهنيار،  أو  للبكاء  فرصة  يل  تدع  مل  حويل،  من  املحتقنة  الوجوه  األمر، 
جاريت  وأحرضت  الكفن،  رشاء  يف  ريم  صحبتني  متاًما،  وحدي  كنت 
يف  أرغب  ومل  أشارك،  مل  والتكفني،  الغسل  تولني  الاليت  النساء،  بعض 
إلقاء النظرة األخرية عليها، كنت أجلس عىل األرض، ساندة رأيس عىل 
إن  يسألني  أيب،  من  قصرية  هاتفية  مكاملة  صمت،  خلفي يف  احلائط من 

كنت أرغب يف يشء ما، شكرته وأغلقت.
أسأل ريم، هل علم خالد؟

ـ ال أستطيع الوصول إليه، هو يف الشارع منذ ليلة أمس.
ـ فعاًل؟

ـ نعم، سأتوجه أنا أيضا إىل امليدان، أمحد هناك معه، ال أستطيع تركه.

ـ ريم ال تذهبي، أعتقد أن الوضع سيتطور، ربام يلقون القبض عليِك.
هذه  أن  أشعر  األمور،  هذه  يف  مزاح  ال  حياة،  يا  أذهب  أن  جيب  ـ 

فرصتنا الذهبية، هل ستكونني بخري؟
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ـ نعم.

تصل سيارة نقل املوتى، لنقل أمي إىل املقابر، الشوارع فارغة جًدا، 
الناس حمبوسون يف منازهلم، يف انتظار انتهاء العاصفة، ومن بعيد، ترتدد 

أخبار عن محلة االعتقاالت، وبعض العنف اجتاه املتظاهرين.

وحدي مع بعض اجلريان، الذين تطوعوا للمشاركة، أشكرهم مجيًعا 
وأودعهم بعد االنتهاء، يسألني جاري األستاذ جمدي، إن كنت أرغب يف 
البيت  إىل  منهكة  فأوافق، أصل  املنزل،  إىل  لنعود  بسيارته،  يوصلني  أن 

الفارغ، أشعر أنني ال أستطيع التصديق، ما الذي حدث بالفعل؟

ليلة،  نفعل كل  قلياًل، كام  التلفاز  لتشاهد معي  أمي،  أنادي  أن  أريد 
كيف  أحلم؟  كنت  هل  ذهبت؟  بالفعل  أهنا  أم  حًقا،  أنادي  هل  أتردد 
ماتت؟ أين؟ ما الذي حدث؟ كيف ظلت ميتة بجواري ساعات طويلة، 

من دون أن أراها؟ كيف سأنام الليلة يف ذات الغرفة؟

أغنية رسيعة مفاجئة لـDuffy تنطلق بقوة، بعد انتهاء ويتني هيوستن 
اآلن، وأقص  ألتقط صورة  أفعله،  ملا كنت  أفكاري  أعود من  فأنتفض، 
حدودها بدقة وبطء، باهتامم أزيل كل ما حييط بجسد الصغري، من فراغ 
وبحر ورمال، أقص حدود باقي الصور أمامي، أطفال نائمون عىل رشيط 
السكة احلديدية، نساء مغلالت بالقيود احلديدية، فتاة حتمل طفاًل، يبدو 

وكأنه أخوها وليس ابنها، وتسري يف أرض جرداء صوب الال يشء.

أمحل الصور املقصوصة، وأجته للجدار املواجه للفراش، املزدحم بصور 
مماثلة مرتاصة، ملتصقة بجوار بعضها البعض، فوق بعضها البعض، مئات 
الصور املحتشدة حتمل وجوها كثرية، وجوه أطفال، نساء، شباب، رجال، 
قتلة، ملثمني، مباٍن مهدومة، حشود مستنجدة، طائرات حملقة، أبحث عن 
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فراغ ما بني صورة رودينا الطفلة، التي وجدوها ملقاة يف صندوق القاممة، 
مكسورة الظهر والساقني يف مرص، وبني مآب الطفلة اليمنية، التي قتلها 

أبوها بالرصاص منذ شهور.

أرقد عىل الفراش أمام اجلدار يف الظالم، ضوء الالب توب اخلافت 
موجه إيّل، مع ضوء صغري منبعث من احلامم، أتأمل الصور بدقة، أتأمل 
التفاصيل بجوار الوجوه، وجوه مبتسمة، وجوه نائمة يف سالم، وجوه 

جامدة بال حياة، أجسام ممزقة، شعر ثائر، مالبس رثة، أحذية متناثرة.
أسلطه  بعينها،  أسلطه عىل صور  احلقيبة،  من  الصغري  أخرج كشايف 
عىل صوري اجلديدة، عيناي هتتزان، واهلواء من أمامي يثقل ويتذبذب، 
أرى أالن خيرج من اجلدار زاحًفا، يزحف عىل اهلواء، يف املسافة الفاصلة 
مثل  األسفل  إىل  ووجهه  الرسير،  طرف  عىل  ينام  وفرايش،  وبني  بينه 
الصورة، وخلفه خترج مآب ماشية، تضع الطرحة السوداء عىل شعرها 
الثائر، وتعيد ضبط عباءهتا السوداء املمزقة، جتلس بجواره، وتربت عىل 

ظهره، وهي تبتسم.
ـ ما الذي حدث؟ أسأهلا.

تكمل تربيتها عىل ظهر الطفل النائم، وكأهنا ختاف أن توقظه، تلملم 
أطراف عباءهتا املمزقة، حول جسمها النحيف املتسخ، وتقول: بردانة.

القيام، واحتضاهنا لكنني متجمدة يف مكاين، راقدة عىل ظهري  أود 
بالفعل  أمامي كاألشباح، هم  أتابعهام  مرفوع،  بال حركة، رأيس نصف 

أشباح أم حقيقة؟
ليظل  ليلة، خيرج أحدهم من اجلدار،  ليلة، كل  أهلوس كعاديت كل 
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جالًسا بجواري طيلة الليل، يقص حكايته كاملة عىل أسامعي، أو يظل 
يف  أستيقظ  الليل،  طيلة  فقط  يبكون  يبكون،  أحيانا  صوت،  بال  مبتساًم 
الصباح، ألجد الرشاشف مبتلة، وكأنام غسلها املطر، أبحث عن مصدر 
وأقشعر، هل خيرجون  أرجتف  أجد،  فال  البيت  داخل  األمطار  لترسب 

حًقا؟ هل أهلوس، أم أن هذا املنزل مسكون؟

يف هذه اللحظة بالذات، تعيد مآب قص حكايتها، للمرة األلف عىل 
مسامعي.

ـ جسمي النحيل ال يغطيه يشء، أجربين أيب عىل خلع مالبيس ليقوم 
بتصويري، جيذبني من ذراعي أللتفت، يصور ظهري الذي يؤملني بشدة، 
أرى هبا،  التي ال  اليمنى،  املنتفخ، من عيني  الكامريا من وجهي  يقرب 
يقول: »اهلل يلعنك أنت وأمك« جيربين عىل االعرتاف بأشياء ال أفهمها، 
يقول: قويل واهلل العظيم فأقول، واهلل العظيم أمي دعت هؤالء الرجال 
الكالم  هذا  يعنيه  الذي  ما  أعرف  ال  وأختي،  أنا  جسدي  يف  للعبث 
بالضبط، عمري 10 سنوات فقط، مل أعش يوًما خارج املنزل، أمي ألقتني 
إىل أيب، أيب يرضبني، يكويني، جيلدين، أشعر بحرقان شديد يف ظهري، 

وشعور بالبلل، دماء؟

تلتفت إيّل تريني ظهرها املمزق بفعل السوط، الدماء تنز عىل املالءات 
البيضاء، عىل األرض، تعيد رفع العباءة، وتنظر إيّل بثبات، وهي تكمل.

ـ أحاول مداراة صدري الذي مل ينبت بعد بيدّي، ال أفكر يف أي يشء، 
غري األمل، حتى شعري يؤملني، جذوره املشدودة، وخصالته املعلقة عىل 
إن  يقولون  األمل،  من  تدمع  السليمة  عيني  جيعل  احلائط،  يف  ما  خطاف 
هناك أماكن أخرى يف العامل، يلعب فيها األطفال مع أهلهم، جيرون يف 
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طويلة، يضحكون،  ضفرية  يف  فتياهتن  األمهات شعر  احلدائق، تصفف 
تلمع أعينهم باحلياة.

أنا عيني متجمدة، منتفخة، دامعة، عليها غشاوة، ال أرى بوضوح، ال 
أفكر بوضوح، ال أفهم حتى ما الذي تعنيه كلمة لعب، ضحك، مرح، 
ال  احلزن،  وال  بالقهر  أشعر  ال  حزينة،  لست  عليهم،  أحقد  ال  ضفرية، 
أشعر بالظلم وال القسوة، يداي ختّدلتا متاًما، وقدماي ترتعشان، أعتقد 
أنني بللت نفيس، ال أعرف دماء أم ماء، أشعر فقط باألمل، أريد فقط أن 

أنام، ترفع عينيها املتعبتني إىل وجهي، فأمهس.
ـ نامي، نامي يا مآب.

متد يدها إىل أالن، تداعب شعره الصغري.
عندما  نام،  ثم  أمه  كتف  عىل  هناك  كان  يتأمل،  مل  أنه  أالن  أخربين  ـ 
باقي األطفال يف اجلدار،  أمامي، جيلس معي، ومع  استيقظ وجد نفسه 

لكنه نائم اآلن، ينتظر أمه، هل تستطيعني العثور عليها؟
ـ نعم، سأفعل، غًدا سأحرض صورة أمه وأخيه.

إىل  ببطء  وتعود  يدهيا،  بني  الصغري  الطفل  وحتمل  مآب،  تبتسم 
اجلدار، تذوب داخله لتظهر من جديد يف صورهتا الصغرية بجوار أالن، 
أظل راقدة عىل ظهري دقيقتني، أتنفس برسعة، أشعر بالغثيان، أحاول 
استعادة القدرة عىل احلركة، أهنض ألزيح املالءات التي أغرقتها الدماء، 
ألقيها داخل الغسالة يف احلامم، وأعود مرجتفة إىل الرسير، ضوء الشمس 
يترسب من الشباك، وأزيز اهلاتف يرجع يل بعًضا من عقيل، أضغط زر 

الرد برسعة.
ـ تيو؟
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ـ حياة، أنا حتت منزلك، دعيني أصعد.

ـ أنت سكران؟

ـ ال، ال أعرف، لكن أرجوك، أريدك، أنا أحبك حياة.

ـ أرجوك دعني أنام، أنا مرهقة.

ـ حياة.

الليل معك، وهنار  أنا إىل منزلك غًدا، سأقيض  اذهب اآلن، سآيت  ـ 
األحد أيًضا.

أغلق اهلاتف قبل أن يرد، ال أستضيف أي شخص يف منزيل، عندما 
يزعجني تيو بالضغط، أذهب أنا إليه، ماذا لو رأى جداري؟ ربام يتهمني 
باجلنون، باالختالل، ربام صحبني بنفسه إىل مصحة نفسية، أو إىل أقرب 

مركز بوليس.

ألقي نظرة رسيعة إىل اجلدار، قبل أن أغمض عيني، هذا اجلدار هو 
يف  مستمرة  جيعلني  ما  هو  ربام  يومي،  حوله  يدور  ما  وهو  حيايت،  كل 
العمل، يف احلركة، أنا مثلهم متاًما، ميتة منذ زمن، ربام أكون جمرد صورة 
أعود  ثم  الواجبات،  ببعض  ألقوم  فقط  أخرج  أيًضا،  اجلدار  يف  أخرى 

إليهم من جديد.

الضوء يزداد قوة، لكني ال أبايل، أسقط يف النوم برسعة، نوم معتم بال 
أحالم، ال أفكار، نوم مقبض، وصامت كالقبور.
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عىل  الدماء  هذه  كل  جاءت  أين  من  يسأل،  برتكيز،  آدم  إيّل  ينظر 
املالءات؟

ال أعرف، أخربتك من قبل أنني ال أعرف، لكني شعرت بالبلل،  ـ 
من  ألمتكن  مجيًعا  أزحتهم  املالءات،  تغرق  الدماء  ألرى  عيني  فتحت 

النوم.
ـ أنت تعرفني جيًدا، أن األحالم ال ترتك أثًرا ملموًسا عىل الواقع.

ـ من أدراك؟ ربام تفعل.
ـ حياة، دعيني أرى ذراعيك.

ـ ال.
ـ مل؟

ـ ومل تريد رؤيتهام؟
ـ أنت تعرفني ملاذا أريد رؤيتهام.

أدير وجهي، فيتنهد.
أنني هنا ليس بصفتي مريضتك، بل كصديقة ترغب يف  أمل ختربين  ـ 

الكالم؟
ـ حسنا، تكلمي إذن، مل ال تكملني يل ما حدث يف القاهرة.

ـ أخربتك بام حدث يف القاهرة أكثر من مرة، ملاذا تريد أن تسمع من 
جديد.

يزال  أنت أن تسمعي، هناك جزء ما ال  أريدك  أريد أن أسمع،  ال  ـ 
خفًيا، حتتفظني به لنفسك.
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أسند رأيس عىل األريكة كالعادة، أطلب منه سيجارة، فيخرج علبة 
من جيب معطفه املعلق عىل املشجب، يناولني إياها بصمت، يشعلها يل 
فأشكره، أحاول تذكر اليوم الغريب، اليوم العادي جًدا، الذي مل حيدث 

فيه أي يشء، سوى مكاملة هاتفية، مكاملة واحدة، فعلت كل يشء.
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القاهرة 2009

أشعر بقلبي ينعرص بني ضلوعي، كام كان يومها متاًما، وأنا أسمع رنني 
ينتظرين،  اآلخر  الطرف  عىل  خالد  أن  أعرف  القاهرة،  يف  املنزل  هاتف 
عىل  أجلس  الباب،  وأغلق  املجاورة  الغرفة  داخل  إىل  السامعة  أسحب 

األرض يف الظالم، وأقول: أوحشتني.

صوته العزيز خمتلف عن كل يوم، خيربين أنه يفتقدين أكثر، كان صوته 
مًرا، وكأنه حياول التظاهر، بأن كل يشء عىل ما يرام.

ـ ماذا بك؟

ـ أنت تعرفني ماذا يب.

ـ أمل نتفق عىل عدم احلديث يف هذا األمر.

كيف يمكنني ذلك؟ حياة، األيام تسري برسعة فائقة، يف أي وقت  ـ 
يمكن أن أخربك بأن كل يشء انتهى، أمس أخربتني أمي بأهنم يبحثون يل 

عن شقة الزوجية، يريدون أن ينتهوا من كل يشء رسيًعا.

ـ وأنت، ماذا أخربهتم؟

ـ ماذا أخربهم؟ وال يشء.

كانت غصته قد انتقلت إيل، كنت أشعر بأنه يريد أن ينهي األمر اليوم، 
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اخلارسة، هو  املعركة  املقاومة، خوض  نظره، هو عدم  احلل األسهل يف 
قمة الغباء يف رأيه، كنت أحاول إقناعه، أن خوض املعارك اخلارسة هو 
قمة الشجاعة، هو دليل كونه عىل حق، هو األمل الوحيد لقصتنا مًعا، 

لكنه ضحك بسخرية، ضحكة مكتومة قصرية تنهي كل النقاش.

ـ خالد، يمكنك أن تفعل ما تريد، ال أطيق سامع صوتك هبذا الشكل، 
أنا ال أملك شيًئا ألفعله.

ـ أنا ال أريد شيًئا، أنا فقط أخربك بام حيدث.

يف  كومبارس  جمرد  أنا  خالد،  يا  يديك  بني  كله  األمر  داعي،  ال  ـ 
حياتك، بيدك أن جترين معك للضوء، وبيدك أن ترتكني هكذا يف الظالم.

ـ أنت لست كومبارس، أنت بطلة حيايت.

ـ حياتك اخلفية فقط، أنا أعفيك من أي يشء، إن كنت تريد التوقف 
أمام  املعلنة  صداقتنا  يف  تستمر  أن  تريد  كنت  إن  فتوقف،  احلديث  عن 

اجلميع، فإليك ذلك، أنا أترك لك كامل الترصف.

أهنيت املكاملة اهلاتفية بال قرار، أسباب خالد اخلفية، يف رفض عالقتنا 
أستطيع  ال  وأسباب  ختمينها،  يمكنني  أسباب  هناك  باجلنون،  تصيبني 
حتى فهمها، كان الوضع كئيًبا مقبًضا، ربام فكرت فعاًل يف االنتهاء من 
املدمرة  العالقات  هذه  لكلينا،  أفضل  العالقة  إهناء  كان  ربام  يشء،  كل 
تصيبني باإلرهاق، كنت أكرهه يوًما، وأحبه عرشة، منذ تلك الليلة التي 
نبهته فيها لوضعنا، وهو ال يكف عن احلديث يف األمر، عن التساؤل عام 
حيدث بيننا، عن التفكري يف وضعه العالق، بني خطيبته التي ال يكرهها، 

وبيني أنا.
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بني خطيبته التي نالت بركة العائلة الكبرية، وبيني أنا، التي ال يعرفون 
بأهنا موجودة أصاًل.

بني خطيبته التي يشعر نحوها بااللتزام، بعد بقائها لسنوات يف انتظار 
خترجه، وبيني أنا، التي مل يعرفني سوى منذ شهور، لكنه ال يقوى حتى 

عىل االبتعاد.
حكومي،  مستشفى  يف  أخريا  تكليفي  تسلمت  متيض،  األيام  كانت 
قريب من وسط القاهرة، كان حظي طيًبا، فلم ُأضطر للسفر إىل حمافظة 
يف  أيام  عدة  الصباحي،  العمل  عىل  اعتدت  الزمالء،  بعض  مثل  أخرى 
األسبوع، أجلس وحيدة غالًبا، أقرأ، أفكر، ربام ينتهي اليوم بمكاملة من 

خالد، نتحدث كصديقيني قديمني، أسأله عن أحواله فيقول: بخري.
كم كنت كاذًبا يا خالد، وكم كنت غبية.

عندما أتذكر هذه اللحظات الفاترة، اللحظات التي أضعتها بكربيائي 
مشاعري  رشح  ألعيد  استغالهلا  من  املحاولة،  جمرد  من  حتى  ويأيس، 
معلًقا، هكذا  أنه سيظل  وأكثر،  مثيل  أنه سيعاين  إفهامه  نحوه، ألحاول 

لألبد يف قصة غري مكتملة، أشعر بالقهر.
حلظات باهتة جًدا، أيام كاملة سقطت من ذاكريت، ال يشء يميزها، 
أيام كان يمكن أن تكون األمجل، كان يمكن أن أستغلها يف تكوين املزيد 
من الذكريات مع الرجل الذي أحب، ذكريات أسرتجعها يف ليايل وحديت 

الدائمة فأشعر بالدفء، باألمل، باحلنق حتى، باالختناق.
ما  بفداحة  إقناعه  أحاول  أن  دون  من  حلظة،  متر  ال  أن  جيب  كان 
الفرتة  كانت هذه  الال عودة،  بداية  النهاية،  بداية  من  نقرتب  كنا  يفعل، 
يف هناية عام 2009، فرصتنا املثالية للبحث عن منفذ، منفذ ما ربام جيعلنا 
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قادرين عىل تصحيح الوضع، عىل البقاء مًعا رغم كل يشء، ليتني طالبته 
عن  األصدقاء،  عن  باالبتعاد  مًعا،  عائلتينا  عن  باالبتعاد  باهلرب،  حتى 
مسكن  عن  البحث  يف  رحلته  عن  اخلارسة،  املعارك  عن  املشكالت، 
هبا،  االرتباط  عليه  مل  حتى  يعرف  ال  غريي،  أخرى  فتاة  مع  الزوجية، 

وتركي من دون أسباب مقنعة.

من  رسواالً  أرتدي  وكنت  املنزل،  من  قريب  مقهى  يف  ينتظرين  كان 
اللون  بنفس  صوفًيا  وشاًحا  أضع  اللون،  زهرية  صوفية  وكنزة  اجلينز، 
مالبسه،  أذكر  وقتها،  املذاعة  األغنية  أذكر  املكان،  أذكر  رقبتي،  حول 

شكل املائدة، شكل النادل، أذكر كل يشء، وكأنه حدث أمس.

أراه فور دخويل إىل املكان نصف الفارغ، وأجته إليه فوًرا، أجلس عىل 
املقعد املجاور له، وأبتسم.

ـ كيف حالك؟

ـ بخري، أفتقدك.

ال يرد، ينظر إىل هاتفه، كام يفعل عادًة، عندما ال جيد ما يقوله، ثم يرفع 
نظره إيّل.

 ـ رأيت الشقة اجلديدة، جيدة، ربام تصبح هي فعاًل منزيل املستقبيل.

ـ رائع، مل يتبق سوى الزفاف إذن.

ـ مهم

ـ هل أنت واثق من أن هذا ما تريد فعله؟

ـ لست واثًقا من يشء، أريد فقط االنتهاء من كل هذا.
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كنت أحدق يف وجهه من دون كالم، ال أعرف ملاذا أحتمل كل هذه 
وكأنك  املربرة،  غري  قسوتك  أحتمل  ملاذا  املزعجة،  والكلامت  األمور، 

تعاقبني عىل ذنب ما، هل تعرف أنت يا خالد؟ مل ال ختربين إذن.
ـ مشكلتك يا خالد، أنك ال تتحدث كثرًيا، ال أعرف أصاًل فيم تفكر، 

بم تشعر، هل تفتقدين؟
ـ ال داعي هلذه األسئلة.

يتوقف  ربام  إليك،  االشتياق  أن  تعرف  أفهم، هل  أن  أريد  كيف؟  ـ 
عن إحداث كل هذا األمل يف قلبي، لو علمت فقط أنك أيضا تشتاق إيّل.

ـ ال أرى أي فائدة من هذا احلديث.
املزهرية  يف  الصغرية  الزهرية  الوردة  يف  أحدق  يأس،  يف  رأيس  أهز 

أمامي، يسألني هل تعجبك؟
ـ أمد هلا أصابعي، كانت صناعية من املطاط الناعم.

ـ نعم مجيلة، تشبهني.
يمد يده ليقطعها من فرعها، ويعطيها يل.
ـ يا أمحق لو رآك النادل لطردنا رش طردة.

ـ ال أهتم.
عليها  وأغلقها  بأصابعه،  أمسك  يده،  كف  يف  الوردة  أضع  أبتسم، 

برفق.
ـ حتى حتمل رائحتك.

يضع كف يده األخرى، عىل كف يدي، يظل عالًقا بني كفيه، كنت 
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أخذتني  لو  سيحدث  ماذا  الرصاخ،  يف  البكاء،  يف  عارمة  برغبة  أشعر 
وذهبنا اآلن، إىل مكان آخر بعيد، ال أريد شيًئا، ال أريد أي يشء سواك 

وهذه الوردة الصغرية.

ـ خالد، أنا أحبك.

إىل  يدي  كف  يرفع  وجهي،  إىل  النظر  يتحاشى  للحظات،  يصمت 
التلفاز، وأنا  أتظاهر بمتابعة شاشة  شفتيه ويقبله، أسحبه من بني يديه، 

أداعب الوردة الزهرية الصغرية.

مل يبق يل منك سوى هذه الوردة، وبقايا عطر »هوجو بوس« العالق 
هبا رغم السنني، ليتك مل تعطني إياها يا خالد، ليتك تركتني بال ذكرى، 
بال عبق، بال دليل عىل أنك يوًما ُوجدت هنا، إىل جواري، ممسًكا بيدي 

بني يديك، ليتك مل توجد، وليتني أيضا مل أوجد.
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سيول 2015

أطرق باب تيو، فيفتح يل وكأنه واقف خلفه، تنبعث من خلفه رائحة 
ويدعوين  طويلة،  خشبية  ملعقة  يده  يف  حيمل  وهو  يبتسم  طيبة،  طعام 

للدخول.
ـ أرجوك أخربين أنك ال تطهو.

ـ بالطبع أفعل.
ـ جييد تيو إشعاري بالذنب بمعاملته الطيبة، وأجيد أنا إفحامه بعدم 

إظهار تأثري.
األخبار عىل شاشة  ملتابعة  األريكة وأجلس  أضع معطفي عىل ظهر 

التلفاز.
ـ ملاذا ال تدعيني أصعد ملنزلك؟ هل حتتفظني بجثث معلقة يف سقف 

البيت؟
ـ نعم.

ـ ال تقلقي لن أيش بك للرشطة.
ـ لكنك لن تتحمل الرائحة.

أكاد أراه، وهو يبتسم بجانب فمه كعادته، أتأمله بطرف عيني، مهندم 
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الذين  الراقني،  يبدو أقرب للربيطانيني  املطبخ،  ومرتب حتى يف مريول 
أحب التعامل معهم، حتى إنجليزيته راقية مثلهم بذات اللهجة، أخربين 
أنه درس الصحافة يف بريطانيا لعدة سنوات، من هناك اكتسب اللهجة 

الرصينة التي تثري إعجايب.

أهنض من مكاين، أتوجه إىل خلف بار املطبخ لصنع القهوة، حيتضنني 
تيو من ظهري مقباًل عنقي، أستدير له، وأحيط وجهه بكفي.

مالبس  متاًما،  فوضوي  منزيل  ملنزلك،  املجيء  أحب  لكني  آسفة  ـ 
وكأنه  يبدو  رأيته،  إن  ستكرهني  كنهها،  أدري  ال  أشياء  ممزقة،  وأوراق 

حظرية خنازير برية كرهية الرائحة.

ـ ال مانع لدي.

ـ أنا أمانع.

حيملني من خرصي، ليجلسني عىل بار املطبخ، يقبلني برفق، فأجتمد 
ثم  التفكري،  يتوقف عقيل عن  ببطء،  له  ثم أستجيب  كعاديت للحظات، 

أدفعه قائلة: الطعام سيحرتق.

يسند جبهته عىل جبهتي ثانية، وهو يلتقط أنفاسه، ثم يرتكني، ويعود 
لديه،  يب  اخلاص  املج  يف  القهوة  أنا  أصب  بينام  األطباق،  باقي  لتحضري 
كبريين  طبقني  حيمل  الصغرية،  القهوة  مائدة  أمام  األريكة،  إىل  وأسبقه 
واألرز  األبيض،  الصوص  مع  املقطع  الدجاج  بعض  أمامنا،  ويضعهام 

باخلرضاوات، وزجاجة من النبيذ.

يصب لنفسه فقط، يف كوب فخاري آخر.

ـ أمتنى لو جتريب النبيذ.
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ـ مل؟

ـ ربام خيرجك من أفكارك قلياًل.

يا عزيزي، أنا ال أفكر كثرًيا، ملاذا تعتقد أنني مصابة هبوس ما من  ـ 
األفكار، أفكر كام يفكر مجيع البرش.

ـ ال أنت خمتلفة.

ـ هلذا حتبني؟

ـ ال أعرف.

القهوة،  بعض  أرتشف  الطعام،  تناول  يف  وأرسع  وجنته،  عىل  أقبله 
حلوض  وأتوجه  املطبخ،  إىل  طبقي  أمحل  يأكل،  وهو  حلظات،  وأتأمله 

الغسيل، يأيت خلفي حاماًل طبقه، هو اآلخر.

ـ دعه سأغسل أنا الصحون، ما دمت أنت أعددت الطعام.

ـ أهذا مترين عىل حياة الزوجية؟

أبتسم، وأقول مازحة: ـ ال حتاول.

جيرين من يدي قبل أن أنتهي، هيمس، دعيها حياة، ال داعي ألي يشء 
اآلن.

أنظر إليه بصمت، وأترك نفيس إليه، خيلع عني قمييص من دون أن 
أقاوم، أسبقه إىل الفراش، وأندس أسفل الغطاء اخلفيف.

ـ أغلق الضوء أرجوك.

أزرار  يفك  عني،  نظره  حيول  أن  دون  من  أمامي،  يقف  ثم  يفعل، 
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قميصه هبدوء، منظم جًدا حتى يف عاطفته، يضعه عىل ظهر املقعد اخلشبي 
املجاور، وجيلس بجواري.

ال أخلع مالبيس إال أسفل الغطاء، ينام بجواري، ويمد يده إىل نظاريت 
الطبية التي نسيتها، ينزعها ليضعها بجوار نظارته عىل الكومود، ويبتسم.

ـ أحب عينيِك بال نظارات.

ـ أنا أحب عينيَك بالنظارات.

يقبلني عىل مهل، يداه تعرفان طريقهام جيًدا عىل جسدي، ال أحتدث 
أنفاسنا فقط شيًئا فشيئا يف الظالم، ال  أيًضا، يعلو صوت  كثرًيا وال هو 

أبدو متحمسة يف البداية، لكنه يعرف كيف يثري محايس ببطء.

ـ أغلق عينيك، ال أحب أن تراين هكذا ضعيفة.

ـ أراك مجيلة، دائاًم.

ـ أرجوك أغلقهام.

حيتلني  برفق،  تقبييل  يف  يستمر  يراين،  ال  حتى  عنقي  إىل  رأسه  أضم 
كاملة من دون جهد، يقول يل دائاًم: إننا متوافقان جًدا يف الفراش، وهذا 

يف نظره دليل كاٍف عىل توافقنا كثنائي.

أحاول كتم شهقايت املتتالية، تفلت من بني أسناين آهة، فريفع رأسه 
ناظًرا إيّل.

ـ أرجوك ال تنظر إيل.

ـ أحبك حياة، أرجوك أنِت.

ـ أرجوك ماذا؟
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ـ أال يمكنك أن حتبيني ولو قلياًل؟

أرفع رأسه بكفي وأقول: أحبك بالطبع، ال داعي ألن أنطق هبا كل 
مخس دقائق، ملاذا أنا هنا اآلن إن كنت ال أفعل؟

املالءة  أطراف  أمللم  الظالم،  يف  يتأملني  جانبه،  عىل  بجواري  يرقد 
حول جسمي، استعداًدا للنهوض.

ـ سأستحم.

ـ ملاذا ال تدعني ذلك للصباح؟

ـ ال أحب النوم هكذا.

ـ ملاذا، هل تشعرين بالذنب؟

ـ مل؟

ـ ال أعرف، بسبب الدين.

ـ أنت تعلم أنني غري متدينة.

هل تشعرين بالذنب بسببي؟

لينهض جالًسا عىل  أمامه،  الفراش  منه، وأجلس عىل طرف  أقرتب 
الفراش.

ـ ال أفعل شيًئا ال أريده، عليك أن تعي ذلك جيًدا.

ـ ملاذا تشعرينني أنك مضطرة إذن؟

ـ ملاذا تشعر بذلك؟ أنت تعلم مقدار حاجتي إليك.

ـ حاجتك أم حبك؟
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ـ ال فارق.

برنامج  أي  نشاهد  أو  نتحدث،  دعينا  قلياًل،  بجواري  ظيل  إذن  ـ 
سخيف، ربام فيلاًم.

ـ ال أحب.

ـ إذن، أريدك مرة أخرى.

ـ كاذب.

جيذبني من جديد ألرقد فوقه، يعيد خصالت شعري املتساقطة عىل 
عيني خلف أذيّن، أحب تأمل وجهه واحلديث معه، ملاذا أتيت يا تيو يف 
وقت خاطئ؟ ربام كنا بالفعل زوجني سعيدين بال مشكالت اآلن، ربام 

مع طفل أو اثنني.

يدفعني إىل جواره فأقاومه قلياًل، أحب استفزاز هدوئه، ليصبح أكثر 
عنًفا وعاطفة، يثبت ذراعّي خلف ظهري، ويتأمل وجهي قلياًل، أغمض 
عيني، وأتركه يفعل ما يريد، هذه املرة أنغمس رسيًعا داخله، أذوب أكثر، 

هذه املرة ال أترك الفراش بعد االنتهاء.
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يف الصباح، قررنا الذهاب مًعا إىل ميدان يس يونج، الشارع الضخم 
يونج  امللك يس  امللكي، ومتثال  القرص  األمريكية،  السفارة  الذي حيوي 
فوق  باكس يف ثالث طوابق  يقع ستار  أمامه  الكوريني،  لدى  املحبوب 
بعضها البعض، كل طابق يضم مساحة صغرية، كعادة البنايات الكورية 
الزجاجية  للنافذة  املواجهة  العالية  املقاعد  وبعض  اخلدمة  بار  القديمة، 

الكبرية، أريكتني أو أكثر.

تركنا السيارة يف »مآرب« بعيد يف بداية الشارع، وقطعنا هذه املسافة 
الطويل  الطريق  يشق  بالسائحني،  مزدمحني  وامليدان  الشارع  كان  مشًيا، 
حدائق طولية منتظمة، بعض النصب التذكارية، التي حيتشد حوهلا اجلميع 
اللتقاط الصور، بحريات صناعية منخفضة عن مستوى الشارع، حماطة 
بسياج حديدي، يمكن الوصول إليها عرب بعض درجات السالمل، بجوارها 
حيتشد الشباب والشابات يمزحون ويضحكون، األطفال يطعمون األوز 
الربي، الذي يسبح فيها، هناك موسيقى منبعثة من مكان ما بعيد، وعىل 

الناحية األخرى حيلق علم أمريكا فوق سفارهتا.

يعطي  للطبيعي،  األقرب  الصناعي  مجاهلا  أتأمل  البحرية،  أمام  أقف 
البارد تثري  تيو ظهره للسياج احلديدي، ويشعل سيجارة، نسامت اهلواء 
خصالت شعري، فريمقني مبتساًم، وكعادته، خيرج هاتفه لتصويري من 

دون أن أنظر له.

ـ يكفي تصوير أرجوك.

ـ لكنك مجيلة.

أبتسم له، وأعود لتأمل البحرية الصغرية، ويواصل هو التقاط الصور 
يل، من دون أن أنظر حتى.
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جيذبني فجأة من ذراعي، ويتجه نحو ستاربكس.

ندلف إىل أول طابق برسعة، أجلس عىل األريكة الوثرية، يف انتظار 
تيو الذي يميل عىل النادل طلباتنا، قهوة أمريكية مع احلليب يل، وكابتشينو 

له.

يأيت تيو ليجلس بجواري، ألتصق به ساندة رأيس عىل املسافة الضيقة 
بني عنقه وكتفه، كنت أميل له هذه األيام، وأرغب يف البقاء أكثر بجواره.

ـ ملاذا ال تظلني هكذا طيلة األسبوع؟

أنا أحتول فعاًل يف أيام العمل، أجلس بجواره بالساعات، من دون أن 
أتبادل معه، ولو كلمة، أندمج يف العمل، واألخبار، وأفكاري اخلاصة، 

حتى يعتقد أنني وقعت يف غيبوبة ما.

ـ أنت تعرف أنني أنغمس يف العمل فقط، ال أقصد جتاهلك.

ـ حياة، ملا ال نتزوج؟

ـ ماذا؟

ـ نتزوج، تعايل معي إىل هولندا يف إجازيت السنوية، سأسافر يف بداية 
ديسمرب قبل الكريسامس، نتزوج هناك زواًجا مدنًيا، ونعود مًعا.

ـ أخربتك أنني غري مؤمنة بالزواج.

ـ ال تؤمنني باألديان أو الزواج أو احلب، بم تؤمنني إذن؟

ـ أنا أؤمن بوجود اإلله، لكني ال أؤمن بأي قوانني، وأعراف، ومظاهر 
دينية، وال اجتامعية أيضا، ومن ضمنها الزواج، كام أنني ال أؤمن بالناس.

ـ مل جتريب الزواج حتى حتكمني.
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ـ أعرف الكثري من القصص عنه، كام أنني ال أرغب يف اإلنجاب.
ـ ال أريد أطفاال.

ـ أنت كاذب، أنت أب بالفطرة، أحيانا أحسبك أيب.
ـ تكفيني أنت طفلتي إذن.

أنني  تعرف  أنت  كثرًيا،  عليك  أخاف  بالذنب،  تشعرين  ال  تيو،  ـ 
سأرحل يوًما، عليك أن تتقبل هذه احلقيقة.

ـ ال جيب عليك أن ترحيل، إن كنت ال حتبني احلياة هنا، فدعينا نعود 
إىل هولندا إذن، إن كنِت تودين العودة إىل ديب، فسأذهب معك، أستطيع 

العمل يف أي مكان.
ـ ال أريد الذهاب ملكان معني، أنا ال أستقر يف مكان واحد كثرًيا.

ـ أنت هنا منذ ثالث سنوات.
ـ هذا يعني أنني اقرتبت من الرحيل.

آلية،  بحركات  شعري  يداعب  أكثر،  به  ألتصق  مطرًقا،  تيو  يصمت 
قبل أن ينهض ليحرض كويب القهوة الكبريين، ثم يأيت ليجلس يف املقعد 

املقابل.
ـ ملاذا جتلس أمامي.

ـ أريد أن أبقى عىل مسافة كافية من بعدك.
ـ ال داعي هلذه اجلمل الدرامية املضحكة، أخربتك من البداية، أنني 

لن أبقى.
ـ لكني أعرض عليك البقاء، أنت حتبينني كام تقولني، ملاذا ال متنحي 
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بعيًدا عن  الفرصة لالستمتاع بيشء واحد، يشء طبيعي واحد،  نفسك 
واكتئابك  القتىل،  األخبار وصور  بعيًدا عن  املستمرة؟  السوداء  أفكارك 

الدائم.

أنظر إليه دقيقة، ثم أهنض، وأنا أرتدي املعطف.

ـ أين ستذهبني اآلن؟

ـ يبدو أنني سأرحل مبكًرا جًدا.

حياول اإلمساك يب، فأنزع ذراعي من كفه، وأهرع إىل اخلارج، يلحقني 
إىل الشارع املزدحم بالسائحني، ينظر املارة الفضوليون إيّل، يف اندفاعي 
السفارة  أمام  بعيدة  ملونة  مظاهرة  السري،  يف  قلياًل  فأمتهل  خلفي،  وهو 
حيملون  البالد،  شؤون  يف  األمريكي  التدخل  بعدم  تطالب  األمريكية، 
الصوت،  مكربات  يف  يتحدثون  املرسومة،  والالفتات  امللونة  البالونات 
مظاهراتنا  تشبه  ال  ناعمة،  مظاهرات  برقة،  اجليتار  ويعزفون  ويغنون، 
كأهنم  ويضحكون  الصور،  يلتقطون  وهم  ألتأملهم  أقف  يشء،  أي  يف 
يف نزهة، أهز رأيس وأجته إىل جانب الطريق، يف انتظار أي سيارة أجرة، 
لتحملني إىل املنزل، يقف تيو بجواري، حماوالً االحتفاظ هبدوئه، وهو 

يلتقط أنفاسه.

ـ حياة ال داعي لترصفات املراهقني، سأقلك إىل منزلك، لن أحتدث، 
أعدك.

أفكر حلظتني ثم أسري بجواره، ال أحتدث حتى نصل إىل السيارة، يقود 
امللقاة بجوار  العلبة  يف صمت من دون أن يتحدث، خيرج سيجارة من 

مقعده ويشعلها.



59

وهيز  بدهشة،  إيّل  ينظر  ببطء،  وأشعلها  األخرى،  أنا  سيجارة  ألتقط 
رأسه من دون أن يعلق.

ـ أنا آسف حياة.
ـ ال داعي لألسف، مل تقل شيًئا.

ـ أنا أحبك.
ـ لألسف.

الطريق  أراقب  منزيل،  إىل  املسافة  طيلة  ينطق  فال  إجابتي،  تصدمه 
حواجز  سوى  عيني  أمام  يوجد  ال  املغلقة،  نافذيت  من  اخلايل  النظيف 
مرتفعة، متنع وصول صوت السيارات إىل البنايات السكنية عىل اجلانبني.
احلواجز متتالية، مزخرفة، عالية، عىل اجلانب اآلخر، هناك أشخاص 
يعيشون، ويتنفسون، ويأكلون، ال يدرون بأي يشء حيدث عىل الطريق، 

ولو كانت كارثة.
طعامهم،  يتناولون  وينجبون،  يتزوجون  طبيعيون،  أشخاص  هناك 
وينامون  حيبون  التلفاز،  شاشة  عىل  املضحكة  الربامج  ويشاهدون 
ويعملون، حياة بسيطة مجيلة، عسرية عىل التصديق، أنظر إىل تيو، وأفكر 
مِل أمنع نفيس من احلصول عىل مثل هذه احلياة؟ مل أحاول بكل الطرق، 
البقاء يف احلزن والظالم واالكتئاب كام قال، ملا غضبت عندما واجهني 

باحلقيقة؟ ما الذي حتبه يّف أهيا البائس؟ ملاذا حتبني عليك اللعنة؟
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جيلس آدم بجواري مبتساًم، فأنظر له أنا بتعجب، أرفع حاجبي لألعىل 
فيسارع إىل سؤايل

ـ هل حتبني تيو؟

ـ ال أعرف.

ـ هل تشعرين أنه حيبك؟

ـ ال أعرف أيًضا.

ـ ما الذي تفعلينه معه إذن؟

أخربتك من قبل، أنا أميل إليه، أحبه نعم، لكن ال أعرف إن كان  ـ 
حًبا، أم جمرد احتياج لشخص مثله يف وحديت الدائمة.

ـ هل تفكرين يف خالد؟

ـ نعم، كل يوم.

ـ ما الذي تتوقعينه؟ أن يرتك زوجته ويعود إليك؟

ـ ال أفكر هكذا.

ـ ما الذي تفكرين فيه إذن؟

ـ ال أعرف، أنا فقط أتذكر ما حدث بيننا، كلام حدث، أشعر أنني مل 
أحصل عىل هناية منطقية حتى اليوم معه.

ـ يمكنك أن حتكي يل ما تريدين، ما زلت ختفني عني أحداثا كثرية.

ـ بالتأكيد أفعل، مل أنته من قصتي بعد.

ـ أنا ال أتعجلك، لكنك ترصين عىل اللف والدوران، حتكني يل قصة 
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لست  احلياة،  بينهام  فرقت  عاديني،  بني شابني  لطيفة،  رومانسية  عظيمة 
أول وال آخر شخص حيدث له هذا، حياة.

ـ أمل أخربك أنني مل أنته بعد.
ـ كيل آذان صاغية إذن.
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القاهرة 2010

عام  كان  املرة،  هذه  الورقية  قصاصايت  ببعض  أستعني  أن  يل  اسمح 
2010 غريًبا وطوياًل، هل تصدقني إن أخربتك بأنني ال أتذكر معظمه، 
تعرف، الثورة املرصية حدثت يف بداية 2011، مشكلتها أهنا كانت رسيعة 
حياة  يف  رئيًسا  حدًثا  كانت  واملشاعر،  بالتفاصيل  مليئة  متعاقبة،  جًدا، 
اجلميع، حتى هؤالء الذين مل يشاركوا فيها مثيل، الذين مل يتحمسوا كثرًيا 

ألي يشء حيدث، ومل يروا حتى فائدة لألمر.
لكنها بشكل أو بآخر، كانت حدًثا رئيًسا يف حيايت، جعلني أنسى كل 
يسبقها،  الذي  العام  يف  ديب،  إىل  رحلتي  حتى  أنسى  جعلني  سبقها،  ما 
صداقتنا  حتى  إلهناء  خالد  دفع  الذي  الرئيس،  السبب  أنسى  جعلني 

املزعومة مًعا.
أهناها يف اهلاتف كام يفعل دوًما.

أذكر فقط هلجته احلادة يومها، ردوده الباردة، سؤاله، أمل أطلب منك 
أن تتوقفي عن االتصال يب؟ سأتصل أنا بك إن أردت.

ـ ملاذا، مل تعطني سبًبا.
ـ أنا مشغول دائاًم، حماط بالناس دائاًم، ال أستطيع الرد يف أي وقت.

ـ حسنًا يا خالد كام ترغب، لكني أرغب يف الفهم، ملاذا توقفت عن 
رؤيتي، أمل نتفق أننا أصدقاء؟
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ـ نحن لسنا أصدقاء، مل نكن ولن نكون.

ـ أنت تقرر وحدك؟

ـ هذا القرار جيب أن أختذه وحدي.

ـ كام تشاء.

أغلقت اهلاتف، وجلست أحدق يف الفراغ ساعة، تنبهت عىل صوت 
الباب، وهو يغلق، انتبهت وقتها فقط، أن أمي غادرت املنزل، ربام ألقت 
عيّل السالم ومل أرد، كانت هذه من املرات النادرة، التي تغادر فيها أمي 
املنزل وحدها، التفت إىل فراشها، ألجد صندوًقا عتيًقا أقرب لصناديق 
اجلواهر القديمة، أعرف أهنا ال حتتفظ بأية أشياء ثمينة، لذا لفت انتباهي 

شكله الغريب، ولونه األمحر الداكن.

أهنا  يبدو  لكن  مفتوًحا،  قفله  كان  ألفتحه،  الصندوق  من  اقرتبت 
يمتلئ  الصندوق  بالصدفة،  اليوم  تركته  ربام  غلقه،  عىل  دوًما  حترص 
بالرسائل الورقية الصفراء، رسائل غرامية؟ نظرت رسيًعا للتوقيع ألرى 
اسم أمي، كانت تكتب لشخص آخر اسمه حسن، مل أسمع عنه من قبل، 
رسائل يبدو أهنا مل ترسل أبًدا، كتبتها وطوهتا يف هذا الصندوق وانتهى 
األمر، أفتح الرسالة األوىل، وأنا أشعر بذنب التلصص، لكن مشاعري 
ال  الذي  الغريب  اجلزء  هلذا  اكتشايف  فور  القراءة،  يف  البدء  فور  تذهب 

أعرفه عن أمي.

عزيزي حسن

أعرف أنني لن أرسل هذه الرسالة أبًدا، لكنني مل أجد سوى الورق 
ألخربك بام أشعر.
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يوم الزفاف، كنت جتلس أمامي مع والدتك، عىل املائدة املواجهة يل 
متاًما، وأنا بفستان العروس عىل اجلانب اآلخر، بجوار رجل ال أعرفه، 
كتم  أحاول  إيّل بحزن، وكنت  تنظر  إليك، كنت  اليوم وليس  إليه  أزف 

دموعي حتى ال أفتضح.

صورة  أجل  من  بجواري  لتقف  يدها،  من  والدتك  أمي  جتذب 
الصورة،  هذه  أملك  أمي،  بجوار  وتقف  بخجل  أنت  تنهض  تذكارية، 
عرييس،  ختيلك  أحب  كنت  ثالثتنا،  سوى  تضم  تعد  مل  حتى  قصصتها 
التي مل  نبدأ حياتنا اجلديدة مًعا، حياتنا  ملباركتنا، قبل أن  بيننا أمي  تقف 

حتدث أبًدا، سوى يف خيايل الدائم كل يوم.

توفيق رجل جيد، أنا اآلن حامل يف شهري السابع، وهو ال يتوقف 
عن رعايتي واالهتامم يب، رجل صالح مهذب، لكنه ليس أنت.

أنك  اليوم  أمي  أن أخربتني  بعد  يا حسن،  باملرارة متأل حلقي  أشعر 
الشارع،  يف  تلهو  كانت  التي  الصغرية  كريمة  جارتنا،  كريمة  خطبت 
ونحن نقف يف رشفتي منزلينا، نتبادل النظرات واالبتسامات، من دون 

حتى أن نملك اجلرأة عىل الكالم.

ملاذا مل نتحدث؟ ملاذا مل ختربين بيشء؟ ملاذا تركتني أتزوج رجاًل آخر، 
بينام كنت أنت الرجل الذي أمتناه، أريده، أعرف منذ اللحظة األوىل، أنه 
هو الوحيد املناسب، أنه هو الذي خلقه اهلل ليكملني، كان اهلل رحياًم بنا، 
أبًدا،  نلتقي  األرضية، حتى ال  الكرة  من  اآلخر  اجلانب  يقذفك يف  فلم 
لكنه جعلنا نعيش بجوار بعضنا البعض، نشب مًعا، ونتعلم مًعا، ونرى 
بعضنا البعض كل يوم، كل هذا ليتزوج كل منا بشخص آخر ال يعرفه، 

ال حيبه، ال يتمناه.
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أحرض  لن  وبالتأكيد  كريمة،  مع  السعادة  لك  أمتنى  حسن،  حبيبي 
يرهقني حتى  احلمل  أن  أمي  أملك شجاعتك، سأخرب  فأنا ال  الزفاف، 
ال متطرين باألسئلة، ربام أرسل لك باقة من الورود حتى، أنا فعاًل أمتنى 

لك التوفيق.
أهنيت قراءة اخلطاب، وأنا ال أصدق، أعدت قراءة اسم أمي عرشات 
املرات يف أسفله، تناولت آخر، يقص عىل حسن قصة أخرى من معاناهتا 
عن  الدائم  تأكيدها  يف  والتعب،  والسهر  اإلرهاق  يف  طفولتي،  يف  معي 
كرم أيب وطيبته، ومساعدته هلا يف رعايتي، وكأهنا تعدد مزاياه لنفسها يف 

رسائلها التي مل يقرأها أحد.
صورة  الصندوق،  قاع  يف  قابعة  كانت  املقصوصة،  الزفاف  صورة 
البيضاء  الورود  من  وتاج  ضيق،  طويل  بفستان  مجيلة،  عروس  ألمي 
عىل رأسها، كانت تبدو كاملالك الشفاف، أستطيع أن أرى عروق يدهيا، 
جديت  تقف  بجوارها  واألسود،  باألبيض  العتيقة  الصورة  يف  وعنقها 
حمكمة،  كاملة  بذلة  يرتدي  أسمر،  نحيف،  شاب  وبجانبها  اهلل،  رمحها 
بقيت  لكنها  حينها،  أحد  يلحظها  مل  نظرة  ربام  أمي،  إىل  حزن  يف  وينظر 
دائمة يف الصورة، التي أبقتها هي بجوارها طيلة هذا العمر، يف صندوق 
احلزينة،  مع رسائلها  الصغري،  فراشها  داخل كومود  مغلق،  أمحر عميق 
التي عرفتني للمرة األوىل سبب االنفصال، سبب عدم قدرهتا عىل إكامل 

حياهتا مع رجل طيب، لكنها ال حتبه.
أجلها؟  من  زوجته  ترك  هل  أمي؟  شجاعة  بنفس  حسن  كان  هل 
أفهم  مل  اآلن وحيدة، حزينة  تعيش هي معي  ملاذا  وإال  يفعل،  مل  بالطبع 
أبًدا أهنا حزينة، بسبب قصة حبها غري املكتملة، كنت طيلة الوقت، أعتقد 
أهنا حزينة عىل أيب، حزينة بسبب طالقها شابة يافعة، حزينة بسبب بقائها 
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وحيدة هكذا، بال حب، بال أصدقاء، بال يشء، سوى ابنة محقاء مل تقدرها 
يوًما.

أعيد وضع الرسائل والصورة من جديد يف الصندوق، وأتأكد أنه يف 
مكانه السابق، كام رأيته للمرة األوىل.

تتنفس  وهي  األسود،  حجاهبا  ختلع  ببطء،  الغرفة  إىل  أمي  تدخل 
برسعة وإرهاق، جتلس عىل الفراش من دون قوة، أسأهلا أين كنت؟ ملاذا 

ترتدين األسود؟

ـ كنت يف عزاء.

ـ من مات؟

اليوم فقط،  شخص ال تعرفينه، جار قديم يل يف العباسية، علمت  ـ 
أن  واجًبا  فكان  بأخته،  قديمة  صداقة  تربطني  يومني،  منذ  وفاته  رغم 

أذهب.

ـ بالطبع، بالطبع.

أعرف اجلواب من دون أن أسأل، لكني أشعر برغبة حارقة يف إلقائه 
رغم ذلك.

الرسير  رششف  أداعب  أمي،  وجه  إال  يشء،  أي  إىل  النظر  أحاول 
بأصابعي وأسأهلا، ما اسمه؟

تصمت هي حلظات، أراها بطرف عيني، تنظر إىل الصندوق األمحر 
عىل رسيرها، كأهنا تراه ألول مرة، حتاول تذكر إن كان بنفس وضعه أم 
حزهنا،  غمرة  يف  هي  نسيته  بعدما  فيه،  ما  رأيت  هل  تفكر  قلياًل،  حترك 

وارتباكها من اخلرب، أم جتاهلته كام أجتاهلها طيلة عمري.
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سمعت صوهتا خفيًضا مرتددا، مفعاًم بحرسة مل أسمعها منها من قبل، 
وهي تقول:

ـ اسمه، اسمه حسن.
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كوريا 2014

أفتح عيني ببطء، جدار أبيض ناصع يصادفهام فأنتفض، أين أنا؟

أنظر بجواري ألرى تيو ممدًدا عىل الرسير، أنا يف بيته؟ ما الذي جاء 
يب إىل هنا؟

كانت هذه هي زياريت األوىل ملنزل تيو يف سيول، صداع فظيع حييط 
برأيس من مجيع اجلهات؟ ملاذا أشعر بأعراض الُسكر، وأنا ال أسكر؟

أهز تيو فيستيقظ ببطء، يبتسم قائاًل: صباح اخلري.

ـ ما الذي أتى يب إىل هنا؟

غري  بأشياء  الوقت  طيلة  هتلوسني  جًدا،  متعبة  كنت  تذكرين؟  ال  ـ 
مفهومة.

ـ مثل ماذا؟

قاتلة،  أنا  يشء،  كل  تغرق  الدماء،  مثل  مرعبة  أشياء  أعرف،  ال  ـ 
برصاحة، حياة.. كنت أشك فيك بالفعل، اآلن بت متأكدا.

الفراش،  الصغرية بجوار  املائدة  الرقمي عىل  املنبه  للتقويم، يف  أنظر 
أرى تاريخ أمس، 25 أبريل 2014، ثالثة أعوام عىل األمر، وال أزال أعاين 

من نفس اليشء إذن.
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ـ هذه هالوس، بالتأكيد كنت مريضة.
ـ فعاًل، أنت حممومة، ال تزالني مريضة.

ـ هل حدث بيننا يشء؟
ـ بالتأكيد ال، ماذا حتسبينني؟ وحشا؟

أرقد من جديد عىل الفراش، أرتدي »تيشريت« رماديا واسعا قصريا، 
نزع عني مالبيس، فاألمر واضح، كنت  له، ال أسأله من  يعود  بالتأكيد 

جمهدة جًدا لدرجة أنني ال أمانع.
يستيقظ هو متجها إىل احلامم، أسأله عن العمل فريد: عطلة، بسبب 

عيد ما من أعيادهم الكثرية، حظنا حسن.
أغلق عيني من جديد، ثالثة أعوام، ثالثة أعوام بأكملهم، ملاذا يا رب 

ال أنسى، ملاذا ال أنسى؟
أيضا  أنا  أستحم  أن  أشتهي  احلامم،  من  منبعثا  الدش  صوت  أسمع 
لكني خجولة، ال أحب استخدام احلامم خارج بيتي أبًدا، ال أعرف كيف 

سأجته إليه بعدما خيرج هو.
ليعد  الصغري  للمطبخ  يتجه  خرصه،  حول  واملنشفة  وخيرج  دقائق، 

بعض القهوة.
ـ يمكنك استخدام احلامم عىل فكرة.

أعامله  ملاذا  أعرف  وال  هكذا،  الرجل  هذا  يفهمني  كيف  أعرف  ال 
بكل هذا السخف، أهنض ببطء وخجل إىل احلامم، وأحكم إغالقه، أنزع 
أشعر  ال  الدش،  أسفل  وأقف  الداخلية،  ومالبيس  الواسع  التيشريت 
أن  من  الرغم  عىل  اختالف،  أي  بال  احلامم،  هذا  يامثل  فحاممي  بالغرابة 

شقته تقع يف عامرة سكنية فاخرة، بينام تقع شقتي يف عامرة عتيقة.
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أخرج أنا أيضا بعد دقائق بنفس التيشريت، أسأله عن مالبيس، فيشري 
مكانه  يف  يبدو  يشء  كل  احلقيقة  يف  بعناية،  ومرتبة  مطوية  األريكة،  إىل 
املنزل، منظم بشدة، يبدو منزيل بجواره كغرفة مراهق  الصحيح يف هذا 

أمحق.

أجته إىل املطبخ ألقف بجواره، يصب يل بعض القهوة يف مج ملون، 
فأشكره.

ـ هل تشعرين بتحسن؟

ـ نعم.

فأبعد  تقبييل،  حياول  متاًما،  وجهي  أمام  وجهه  قلياًل،  مني  يقرتب 
وجهي عنه.

ـ تيو ال أريد.

ـ مل؟

ـ هكذا.

ـ أسباب دينية؟

ـ ال.

ـ أسباب شخصية؟

ـ نعم.

يبتعد عني من دون كلمة، ال أعرف كيف أفكر، أكذب إن قلت إنني 
ال أشتهيه، كان وسيام جًدا، ذكًيا، أقرب إىل األمراء الربيطانيني يف العائلة 
املالكة، يذكرين قلياًل باألمري ويليام، حب مراهقتي الدائم، كنت أفكر فيه 
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منذ املرة األوىل، التي وقعت عيناي عليه، كان خمتلًفا عن كل من عرفتهم، 
يف احلقيقة كنت أشعر بالفخر، عندما يغازلني ببعض الكلامت اللطيفة، 
أو حيرض يل القهوة يف الصباح، للعرب ضعف خاص أمام األوروبيني، 
خاصة عندما يتحدث بلكنته الربيطانية املحببة، أو عندما يعلمني بعض 

الكلامت اهلولندية، غريبة الوقع عىل مسامعي.
أتردد قلياًل، ثم أجته نحوه، وأحتضنه من ظهره، حييط ذراعّي امللفوفني 
حول خرصه بذراعيه من دون أن يتحدث، يستدير إيل، فأقرب وجهي 
من وجهه، يقبلني ألول مرة، فأتركه يفعل، ال أتفاعل برسعة، ال أشعر 
بحاجتي إىل اجلنس يف الظروف املعتادة، أتذكر املرة األوىل واألخرية يل 

منذ سنوات، فأصاب بالقشعريرة.
أرجتف قلياًل، فيبتعد.

ـ هل ضايقتك؟
ـ ال.

أنا  أحاول طرد األفكار من رأيس، أشعر أنني أريد أن أفعل هذا،  ـ 
ضعيفة جًدا هذا الصباح، ال أعرف إن كان من تأثري تاريخ اليوم، أو من 
محى الليلة املاضية، أو لشعوري بأنني خذلته، أم بسبب رائحته اجلميلة 
التي تفعم أنفي، وتقنعني باالستمرار، فطرة االنجذاب بني رجل وامرأة، 

تلغي عقيل، تلغي قرارايت بمقاطعة احلب، وكل ما يقاربه.
أنغمس يف األفكار، وال أشعر بام يفعله تيو، مستسلمًة له متاًما، يرقدين 
عىل الفراش من جديد، أتركه يفعل ما حيلو له، ال أنطق، ال أتأوه، أتنفس 
فقط بصوت عال، أنفايس تتالحق، وهو أيًضا، أبدأ يف االستمتاع باألمر، 
فأركز معه قلياًل، دقائق متر، دقائق أوقف فيها بعض أفكاري، يقبلني من 

جديد، فأفتح عيني وأنظر له، ملاذا تبتسم؟
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ـ ال أعرف، أنا سعيد.
ـ مل؟

ـ ما هذا السؤال السخيف؟
يرقد قلياًل إىل جواري عىل جانبه، ينظر إيّل، وأنا ملقاة عىل ظهري، 
فأرفعها ألحيط هبا جسمي  البيضاء حتيط بساقي وخرصي،  الرشاشف 

كله، أهنض من جديد متجهة إىل احلامم.
ـ ابق إىل جواري.

ـ ال.
أشعر بالذنب، أسفل املياه املتدفقة، ملاذا أشعر بالذنب؟ أحاول البحث 
عن سبب فال أجد، ساقاي هتتزان بقوة، الدوار يلف رأيس، أستعيد بعض 
اللحظات التي حدثت بيننا منذ قليل فأرتعش، أسند جبهتي إىل اجلدار 

البارد، أحاول استجامع أنفايس.
باخليانة،  واإلحساس  التوتر،  الذنب،  بني  خمتلطة  مشاعري  كانت 
كيف أمارس احلب مع تيو، وأنا أحب آخر، واألدهى، ملاذا ال أزال أحب 

هذا »اآلخر«؟
»كافرة«  أكن  مل  مبااليت،  ال  وكذب  ضعفي،  يفضح  اهتزازي  كان 

حقيقية كام مل أكن.
قرري حياة، قرري ما الذي تريدينه بالفعل.

أؤمن بالروح فقط، الروح السارية بني األشخاص، عرب العوامل املتتالية، 
الروح هي دلييل عىل وجود الرب، والروح هي السبب يف االنجذاب بني 
شخصني، إهدار الروح هو أكثر ما يؤملني، أؤمن أيضا باحلياة األخرى 
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بعد املوت، ال أعرف يف أي مكان، جنة، نار، عامل آخر جديد مثايل ُيكافأ 
فيه أصحاب األرواح الطيبة، بكل ما حرموا منه يف حيواهتم السابقة، بينام 
يعاقب األرشار بحياة بائسة، حياة تشبه حيايت، هل كنت رشيرة إذن يف 
حيايت السابقة، من كنت يا ترى؟ ماري الدموية؟ سالومي؟ ريا أم سكينة؟
أهني احلامم، وأحاول إهناء أفكاري املختلطة املبعثرة، أبحث عن أي 

يشء أسرت به جسمي فال أجد، أفتح الباب نصف فتحة.
ـ تيو.

أرتدهيا  بمالبيس،  يده  يمد  الباب، وهو  ينتظرين عىل  كلمة  من دون 
برسعة، وأخرج له.

كان جالًسا بشورت قصري عىل األريكة، يشعل سيجارة.
ـ مل أرك تدخن من قبل.

ـ ال أدخن يف العمل.

أجلس بجواره، وأحاول أن أبتسم، أحاول أال أبدو باردة، إىل جانب 
الرجل الذي شاركته الفراش منذ حلظات.

ـ حياة، أعرف أن العربيات ال يامرسن اجلنس من دون زواج.
ـ هذه ليست مريت األوىل.

ـ ال أهتم
ـ أنا أخربك فقط.
ـ هل أنت نادمة؟
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ـ ال.

أسحب سيجارة من علبته، وأشعلها.

ـ مل أعرف أنك تدخنني.

ـ ال أدخن فعاًل.

يضحك، ينظر إيّل بطريقة مريبة، أرجو أال يقع يف غرامي اآلن.

ـ هل حتبني العمل يف الوكالة؟

ـ نعم أفضل من عميل السابق.

ـ كان صعبا؟

ـ كان ممال.

4 شهور، عىل بداية عميل معه يف هذه الوكالة اإلخبارية، قبلها بقيت 
عاًما كاماًل يف كوريا أدرس اللغة، وأعمل يف رشكة كربى للسيارات.

ديب،  يف  الرشكة  فرع  يف  أوال  الوظيفة،  هذه  عىل  يل  عثر  من  هو  أيب 
بعدها، عرضوا عيل االنتقال بعد عام كامل قضيته هناك، وافقت فوًرا، 

رغم معارضة والدي عىل السفر، ألبعد نقطة عىل الكوكب، كام يقول.

يف  أرغب  كنت  واألهم  بعيد،  جديد  بلد  اكتشاف  يف  أرغب  كنت 
اهلرب إىل مكان، ال أعرف فيه أي شخص، ال ألتزم بيشء، يمكنني أن 
أفعل ما أشاء، أدخن مثاًل مثلام أفعل اآلن، رغم أين مل أفعلها طيلة عام 
عىل  أحدهم  جيربين  أن  دون  من  صامتة،  وحدي  أجلس  أسهر،  كامل، 
التي ال تفعل شيًئا سوى حماولة  أو زوجته،  احلديث، أحدهم مثل أيب، 

إرضائي.
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كنت أجلس عىل مكتب واسع يف الرشكة الضخمة، بال عمل حقيقي 
عامي  طيلة  أكثر،  اللغة  ألدرس  الوقت  من  متسع  أمامي  كان  أمارسه، 
األول هنا، ملل، ملل، ملل، ال أصدقاء سوى صاحبة مقهى صغري أمام 
نطقه  أستطيع  ال  اسمها  حتى  اإلنجليزية،  من  الكثري  تتحدث  ال  بيتي، 

بطريقة سليمة، يانج يشء ما، ملل، ملل.
ـ كيف وجدت العمل إذن؟

قرأت اإلعالن عىل املوقع اإللكرتوين، وتقدمت، أنا أتقن الثالث  ـ 
لغات، كنت صيًدا ثمينًا، حتتاجون إىل العربية اليوم.

ـ هذا صحيح.
اجلميع  تصيب  الساحة،  عىل  سيطرهتا  داعش،  ازدهار  عام   ،2014
عريب،  ربيع  املشتعلة،  العربية  املنطقة  إىل  أكثر  األنظار  توجه  بالرعب، 

حروب أهلية، مظاهرات، رؤساء متتالون، كوارث.
ـ هل شاركت يف املظاهرات املرصية 2011؟

ارجتاف  يالحظ  يدي،  من  هو  ينزعها  فأنتفض،  السيجارة  تلسعني 
فمي، فال يعيد السؤال، لكني أجيب.

ـ ال، مل أغادر املنزل.
ـ ربام كان هذا أفضل.

ـ نعم، كان أفضل جًدا.
أصمت للحظات، أشعر بالثقل، ال أعرف حتى ما الذي جيب عىل أن 
أفعله اآلن، أريد االختالء بنفيس، اسرتجاع ما حدث وما سيحدث، ال 
ينقصني املزيد من التعقيد يف حيايت، أشعر أكثر بالتوتر، خيرج صويت من 

دون أن أشعر.
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ـ أنا مضطرة للذهاب اآلن.

ـ مل، َظيّل، ربام نذهب لنتناول إفطاًرا متأخًرا.

اآلن،  بالكورية  معها  يانج شني، أحتدث  مع  اإلفطار  ال، سأتناول  ـ 
هي صديقتي الوحيدة.

رومانسية؟  بقبلة  اآلن،  أودعه  كيف  أعرف  ال  الباب،  عىل  يودعني 
أم أكتفي بمصافحة؟ أتردد قلياًل فيميل برأسه عىل وجنتي يف قبلة لطيفة 

كاألصدقاء.

أغادر برسعة، الطقس احلار، والضباب ينذر بسقوط األمطار الغزيرة، 
كعادة كوريا يف الصيف.

متطر  الباب،  وأغلق  اخللفية،  األريكة  إىل  أدلف  أجرة،  لسيارة  أشري 
السامء، وكأهنا تنتظر إشاريت.

أمهس، ما الذي حدث بالضبط؟
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القاهرة 2010

أرسل خلالد رسالة عىل فيسبوك الذي حذفني منه، أسأله باختصار، 
ما رأيك يف الـBonus Date؟

انتظر دقيقتني قبل أن يرد، الـBonus ماذا؟

اللقاء مرة  ثنائي افرتقا، احلق يف  البونس ديت، أال تعرف أن لكل  ـ 
أخرية، إضافية، بعد تركهام لبعضهام البعض؟

ـ من قال ذلك؟

ـ هذه هي القاعدة.

ـ أعتقد أنك أنت من وضع هذه القاعدة التخيلية.

مل  لكني  شهري،  تلفزيوين  مسلسل  يف  رأيتها  وإنام  ال،  سأكتب  كنت 
أجرؤ عىل كتابة ذلك، اكتفيت بتأكيد أن هذه قاعدة معروفة، ومعمول 

هبا يف العامل.

صمت للحظات، بعدها أرسل يل كلمة واحدة، موافق.

التوقف عن ذلك،  مني  أن طلب  منذ  أحدثه  مل  للغاية،  أفتقده  كنت 
لكنه كان حيتل تفكريي كله، أشعر باالحرتاق يف حدقتي عيني، وكأهنام 

متلهفتان لرؤيته، عظامي تؤملني، قلبي يؤملني، أصابع يدي تؤملني.
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ألرتدي  هنضت  السابعة،  يف  اليوم  كالعادة  عيّل  سيمر  أنه  أخربين 
مالبيس، ألضع عطري الذي حيبه، كنت أحاول نسيان حقيقة أن زفافه 
مل يتبق عليه سوى شهور، مع بداية العام املقبل، قررت نسيان كل يشء، 
نسيان معاملته اجلافة، نسيان حموه يل من عىل فيسبوك، نسيان توقفه عن 
الكالم، اختفائه التام، رفضه حتى لقاء أمحد، حتى ال جيدين مع ريم، كام 

كنت أفعل أحيانا.

أقفز عىل درجات السالمل ألنتظره يف املدخل، أسرتجع رسائل أمي، 
التي مل أتوقف عن قراءهتا، ومل تتوقف هي عن حتديثها املستمر، ال تزال 
تكتب إليه، وكأنه عىل قيد احلياة، احلقيقة أن ال يشء اختلف، سواء كان 
لنفسها، وأنا أفهمها متاًما، كانت  الرسائل  ميًتا، أمي تكتب هذه  أم  حًيا 
تزداد صمًتا  السخيفة،  الواقع  تعلًقا بربامج  تزداد  وذبوالً،  تزداد نحوالً 

وجلوًسا يف الفراش وحدها يف الظالم.

كانت حتكي حلسن عن أمنياهتا برؤيته، ولو ملرة واحدة قبل أن متوت، 
وشقيقته،  لزوجته  مصافحتها  سوى  عزائه،  رؤية  سوى  تفعل  مل  لكنها 
بيته للمرة  مل حتظ أمي من حسن، بعد كل هذه األعوام، سوى بدخول 
وجوه  يف  مالحمه  احلائط،  عىل  صوره  املفضل،  مقعده  برؤية  األوىل، 

أوالده، الذين يامثلونني يف العمر أو أصغر.

كنت قد فهمت وقتها، أنني سأصبح صورة من أمي، سأتزوج رجاًل 
ال أحبه، ألتطلق بعد عامني أو ثالثة، وسينجب خالد أطفاال كثريين من 

زوجته، ولن نرى بعضنا البعض ثانية حتى املوت.

يقف بسيارته أمامي، فأقفز فيها برسعة، من دون تفكري، أنحني عىل 
وجهه ألقبل وجنته، ينظر إيّل بدهشة، قائاًل: ماذا تفعلني؟
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ـ أقبلك.

ـ هل هذا من رشوط »البونس ديت« أيًضا؟

ـ نعم، قررت االستمتاع باليوم من دون أي حتسبات، قررت أن أعلن 
عن حبي لك عىل املأل، اليوم فقط ستنسى كل يشء، وأنسى كل يشء، 

ونظل مًعا، وكأننا سنظل مًعا إىل األبد.

يده  مد  اشتياق،  ابتسامة  املرة  هذه  ابتسامته  كانت  أخريا،  يل  ابتسم 
يمسكها،  وهو  السيارة،  ذراع  حيرك  كان  الطريق،  طيلة  يدي  ليحتضن 
يسحبها معه نحو املقود، يضغط هبا عىل البوق، يضعها عىل ساقه، يمرر 
جسمي  يداعب  وكأنه  يدي،  كف  يداعب  باطنها،  يف  فوقها،  أصابعه 
كله، كنت أشعر أنني اليوم قد أتركه يفعل ما يشاء، قررت أنني سأسري 
الطريق آلخره، سأستمتع بحبه يف الفرتة الصغرية، التي سمح يل هبا، ربام 
أشفى منه بعدها، ربام ال يبقى طيفه يؤرقني كام حدث ألمي، ربام سأشعر 

باالمتالء منه، ربام سأمّل، ربام سأستسلم، ربام أنساه.

كنت محقاء متاًما يا آدم، كنت أسري نحو نفس الطريق، الذي ينتظرين 
منذ البداية، بثقة مراهقة غبية صغرية، هو أيضا مل يكن يشعر بيشء، كان 
قد قرر للمرة األوىل، أن يتخلص من عبء التفكري، العرض املغري ليوم 
إضايف بال مشكالت، بال مسؤوليات، بال جدال، بال قلق، قد منحه الفرصة 
إلطالق مشاعره احلبيسة، للتعبري عن عشقه الذي يظهر فقط يف عينيه، 
لصب كلامت الغزل عىل أذين، للجلوس بجواري يف املقهى، وضمي إليه 
بذراعه من دون خجل، إلمساك يدي يف الشارع، ونحن نعرب الطريق، يف 

القول للمرة األوىل واألخرية: أحبك.

كان الوقت بات متأخًرا، الساعة اقرتبت من الثانية عرش، كان مرًصا 
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ديت  البونس  قاعدة  خيرق  ال  حتى  متاًما،  الليل  منتصف  يف  تركي  عىل 
التخيلية التي وضعتها أنا.

يقف بالسيارة أمام مدخل بيتي، الشارع املظلم متاًما سمح له باالقرتاب، 
من جذيب إليه وتقبييل، قبلتنا األوىل، أذكرها متاًما، رسيعة، خجلة، قلقة، 
شعرت بالكهرباء، تسري من شفتي إىل أصابع قدمّي، ابتعدت بوجهي عنه 
فنظر إيّل بتساؤل، قلت: ال أستطيع، فأومأ برأسه هبدوء، ضغط عىل كف 

يدي، وقال: أحبك يا حياة، أنت تعلمني ذلك.

ـ لكنها خمتلفة متاًما عندما تقوهلا.

ـ هل شككت حلظة؟

قلها  قلها مرتني،  مرة أخرى،  قلها  أمتنى سامعك،  لكني كنت  ال،  ـ 
ثالث، قلها عرشات املرات حتى أكتفي، ولن أفعل.

نظر إىل ساعة يده حلظة ثم قال: ال أستطيع، الساعة اآلن الثانية عرش.

نظرت له بعدم تصديق، انفرجت شفتاي، بحثا عن كلمة مناسبة ومل 
أجد، شعرت بالدوار، ثم قررت أن أصمت متاًما.

ـ أليست هذه قواعد اليوم؟

ـ نعم طبًعا، وأنت تلتزم جيًدا بالقواعد.

ـ حياة.

ـ ال داعي لقول أي يشء، سأغادر السيارة اآلن.

أغلق الباب خلفي وأنظر له من النافذة.

ـ لكني لن أعود يا خالد، سأسافر.
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قصتنا  يف  مرة  ألول  أبكي،  كنت  برسعة،  الدرج  ألصعد  استدرت 
برناجمها  أمام  اجلالسة  أمي  إىل  وأهرع  الباب  أفتح  أهننه،  أبكي،  كلها 
أجرؤ،  ال  لكني  أحضاهنا،  يف  نفيس  ألقي  أن  أريد  السخيف،  الواقعي 

أجلس بجوارها، أنظر إليها، وتنظر إيّل بتعجب.

ـ ملاذا تبكني؟

ـ خالد، تركني.

هتز رأسها بأًسى، ال تعلق، تربت عىل كتفي، ومتسح عىل شعري، يف 
النهاية تقول:

ـ ال تبكي، أرجوِك.

ال أعرف ماذا أقول، مل أشاركها مشاعري من قبل، كنت أعتقد أهنا 
ستفهمني اآلن، بعدما عرفت قصتها التي مل ختربين هبا قط، لكنها هنضت 

متجهة إىل املطبخ..

ـ سأعد لك العشاء والنسكافيه.

تتوقف فجأة، ثم تقول من دون أن تنظر إيّل:

ـ أعدك ستكونني بخري.

تشكك  هل  بخري؟  أبًدا  تصبح  مل  التي  وهي  ذلك،  أمي  تقول  كيف 
أمي يف صدق عاطفتي نحوه، ربام مل تشعر أنه حب عمري، مثلام تصف 
هي حسن يف خطاباهتا الكثرية، ربام ال تدرك أنني أعيد قصتها من جديد، 
وأنني حتاًم سأتزوج رجاًل ال أحبه، ألنفصل بعد أعوام حاملة طفلتي عىل 
كتفي، وأعود ألجلس بجوارها نشاهد برامج الواقع، ونعقد صداقات 

ومهية مع املشرتكني.
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هنضت ببطء، اجتهت إىل املطبخ، ووقفت عىل بابه.
ـ ماما، سأسافر ديب األسبوع القادم، اتفقت مع بابا عىل قضاء شهر 
ديسمرب هناك، الطقس اآلن جيد، وسيتيح يل فرصة التعرف عىل البلد، مل 

أفعل أبًدا يف الصيف، مل أجرؤ حتى عىل اخلروج من املنزل.
نظرت يل أمي طوياًل، انفرجت شفتاها، حتى ظننت أهنا ستقول ال 
ابِق معي، كنت أنتظر أن تقوهلا ألوافق فوًرا، كنت أشعر أنني أختىل عنها 

اآلن، وهي يف حالة سيئة، ربام أسوأ مني.
ـ عىل راحتك، اذهبي واستمتعي بوقتك، ربام يكون هذا يف صاحلك.

مل تقل أمي شيًئا، مل حتاول حتى أن تدعوين للبقاء.
مل أفهمها أبًدا، طيلة عمري وأنا أعتقد أهنا املذنبة يف االنفصال، كنت 
أسأهلا فتقول: نصيب، كنت أسأل والدي، فيتهمها بالرعونة وعدم املسؤولية.
مل تتحمل مسؤولية الزواج، طلبت االنفصال بعد أعوام، ماذا كان يف 

يدي ألفعله؟ أجربها عىل البقاء معي؟
اآلن، أنظر هلا بنظرة أخرى، مسكينة، منكرسة، خذلتها احلياة، وخذهلا 
احلب، كنت أقرأ املزيد من رسائلها كل يوم، أحبته عرش سنوات، وأحبها 
عرًشا، ثم وقف صامًتا يراقبها، وهي تتزوج شخًصا آخر ال تعرفه، هكذا 
بكل بساطة، ينتهي كل يشء، بقرار أشخاص ليس لدهيم احلق، يف حتديد 

حياة أشخاص آخرين.
ينفث آدم دخان سيجارته، ويسأل.

ـ ملاذا برأيك مل ترسل والدتك الرسائل إىل حسن؟
ـ ال أعرف، ربام مل تستطع ذلك، الرجل متزوج ولديه أبناء، هل تعلم، 
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أحيانا أشعر أنه نسيها متاًما، ظلت هي مسجونة يف حبه، أما هو فاستمر يف 
حياته غري عابئ، مل حياول حتى معرفة مكاهنا، أو التواصل معها.
ـ من أخربك بذلك؟ ربام كان يفعل من دون أن يشعر به أحد.

ـ ربام.
ـ ما رأيك لو تكتبني إىل خالد رسائل ال ُترسل أبًدا، كام كانت تفعل 

والدتك.
مل؟ مل أفعل ذلك؟ هذا هو اليشء األكثر إثارة للشفقة يف العامل، ال  ـ 
كلام نظرت إىل هذه الرسائل،  رمحها اهلل ـ  أزال أشعر باحلزن عىل أمي ـ 
أو إىل صورهتام مًعا، ينظر إليها بحزن، وتنظر هي إىل العدسة بقلة حيلة.

ـ هل أخذت رسائل والدتك معك إىل هنا؟
ـ نعم.

ـ ملاذا؟ ما الذي دفعك ألن حتمليها معك؟
ـ ال أعرف، رفضت تركها، يف الواقع هذه الرسائل هي أمي، هي كل 

ما متثله أمي، أمي التي ماتت، من دون أن أعرفها جيًدا.
ـ أنا أعتقد أهنا إشارة، عالمة، هل تؤمنني بالعالمات؟

ـ ال.
ـ حسنًا، أنا أفعل، وأنت وعدتيني أن تستمعي إيّل.

كان آدم مرًصا عىل بدء كتابتي للخطابات اللعينة، املشكلة أنني أملك 
بالفعل رسالة واحدة، أحفظها دوًما يف الـdrafts عىل بريدي اإللكرتوين، 
تزداد  قرأهتا،  كلام  رسالة  قط،  له  أرسلها  مل  عامان،  اآلن  عمرها  رسالة 

مرارة الغصة الدائمة يف حلقي، ملاذا جيب أن أكرر ذلك؟
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ـ آدم، وماذا لو أرسلتها إليه؟
ـ ال أعتقد أن هذا هو الوقت املناسب، هذه الرسائل من أجلك، من 
أجل أن تقيص عىل نفسك أوال كل ما حدث، اكتبي كل ما تريدين قوله، 
له،  فأرسليها  شئت  إن  كاملًة،  روحك  تفرغي  أن  بعد  االنتهاء،  وبعد 

ستكتشفني وقتها ما الذي ترغبني حًقا يف فعله.
وعدته أنني سأفكر يف األمر، لكني لست مضطرة لقراءهتا له.

ـ كام تشائني، يف الواقع أنا ال أريد قراءهتا، أريدك أن حتكي لنفسك، 
اكتبيه،  منه،  التخلص  ما تعجزين عن فهمه، عن  ختربهيا كل يشء، كل 
تشاركينه  ال  الذي  العبء  هذا  من  التخفيف  أخريا  استطعت   ربام 

مع أحد.
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سيول 2015

أرقد أمام اجلدار بعدما تركت تيو، ومشكالته، ورومانسيته، أسفل 
البناية، وذهبت، كيف يفكر هذا الرجل يف الزواج، واالستمرار يف حياة 

معقدة سيئة؟ وملاذا جيب عيّل أن أطاوعه؟
أنا ذاهبة إن عاجاًل أو آجاًل، سأظل أنتقل من بلد آلخر، ومن حياة 
ألخرى كام قررت، حتى أنتهي متاًما، وهو أمر أشتاقه، وأوده أن حيدث 

رسيًعا.
رسيًعا ختتفي حياة من الوجود، وتذهب لعامل آخر ال يعرفه أحد.

عديدة،  مرات  وأطفئه،  أشعله  أمامي،  اجلدار  عىل  الكشاف  أسلط 
أنتظر ألرى من سيخرج يل هذه املرة، أشعر بالندم، ألنني مل أجلب صورة 

أم أالن وأخيه بعد، غًدا أجلبهام، غًدا.
وكأنني  واألسود  باألبيض  أحلم  برسعة،  النوم  يف  أغرق  املرة  هذه 
أتابع املوقف من كامريا مراقبة منزلية، أراين طفلة صغرية شقراء، تسري يف 
ردهة املنزل الصامت، تسري إىل زاوية الكامريا فال أراها، لكني أشعر هبا 

وكأنني فيها، أنا هي وأراقبها يف ذات الوقت.
بعيًدا، مل  فأجري  بقسوة  تنهرين  اخلادمة،  باب غرفة  أمد يدي ألفتح 
أنا خائفة وأريد  اليوم خميفة،  أفهم ما رأيته لكني خائفة جًدا، »بيزويو« 

أمي وأيب، أغطي وجهي بالغطاء، أنا أرتعش.
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أشعر ببيزويو إىل جواري، أرفع الغطاء، تنظر إيّل بطريقة غريبة، أرتعش 
ثانية، تغطي وجهي بالوسادة، ال أريد، تكتم أنفايس بيدهيا، ال أستطيع 

التنفس، عيناي تنغلقان، أريد أمي، أين أنت؟
أشعر باالختناق، أجاهد من أجل بعض األكسجني، أنا أحلم، أحلم، 
جيب أن أستيقظ اآلن من احللم، أفتح عيني، ألرى وجه املربية السمراء 
أمامي مبارشًة، تقول: نامي سيلني، نامي، تكتم وجهي بالوسادة، تكتمه، 
أقاوم أحاول الرصاخ، لست سيلني، وال أستطيع إنقاذها، اتركيني عليك 

اللعنة، اتركيني.
أحاول دفعها، أدفعها فعاًل بقوة فتعود إىل اجلدار كالقذيفة، صورهتا 
امليتة، اآلن تشعرين بالقشعريرة، أرتعش،  املبتسمة، وهي حتضن الطفلة 
أرتعش كثرًيا، أهنض بأقدام متعثرة، أحاول نزع الصورة من عىل اجلدار، 
فال أستطيع، أخدشها بأظافري أخدشها كثرًيا، وجهها يبدو اآلن مشوًها 

وقبيًحا، أخاف أكثر.
أنفض  ثم  تيو،  حمادثة  يف  أفكر  تصطك،  وأسناين  الرسير،  إىل  أعود 
العامل،  يتزوج، ويكّون عائلة يف هذا  يريد أن  الفكرة، األمحق  عن ذهني 
حيث ال أمان حتى يف منزلك نفسه، ال أمان لطفلك مع أي شخص حتى 

األقارب، أنت أمحق يا تيو، أردد وأنا أرتعش، أمحق.
بال  سأنام  ليلة،  كل  مثل  النوم،  يف  أغرق  حتى  اجلملة،  أردد  أظل 
أفكار، بال أحالم، بال تقلب، كاجلثة أنام ساعتني، قبل أن ينشق الصباح، 

ألندفع من جديد نحو الطريق الضبايب املقبض إىل العمل.
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الق�سم الثاني 
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يسألني آدم.

ـ ملاذا تذكرت قصة هذه الطفلة بالذات، بعد طلب تيو الزواج منك؟ 
عىل  هبا  حتتفظني  التي  األخرى،  املحزنة  القصص  من  اآلالف  هناك 

جدارك.

ـ ال أعرف، ال أحتكم يف األمر، هم فقط يأتون إيّل، كام يشاءون.

ـ بل تعرفني جيًدا.

حياة، هل تشعرين أن تورطك يف احلب، يؤذي أشخاصا آخرين؟

ـ أي أشخاص؟

ـ ال أعرف، أطفالك القادمون مثاًل؟

ـ ال أفكر يف اإلنجاب.

يف  امليتني،  األطفال  بصور  يمتلئ  جدارك  حياة،  تفعلني،  بالتأكيد  ـ 
إيذاء  بفكرة  مهووسة  أنت  احلوادث،  يف  األرسي،  بالعنف  احلروب، 

أطفالك املستقبليني..

ـ ال أعرف عام تتحدث.

يتنهد آدم يف صرب، يقرتب مني، وهو يبتسم ابتسامة لطيفة مصطنعة، 
جيلس جواري للحظات صامًتا متاًما، يرتك يل مساحة للراحة والتفكري، 

ثم يعود مرة أخرى للهجوم.



90

ـ ما رأيك أن تكميل يل إذن، ما حدث مع خالد يف القاهرة.
أخربتك يف املرة األخرية، أنني سافرت إىل اإلمارات ألزور والدي، 
قضيت ديسمرب بأكمله هناك، وعندما عدت، كانت القاهرة تغيل، شهر 
انتهاء  أَر خالد، ومل أعرف عنه شيًئا حتى  الشتاء، مل  يناير كان ملتهًبا يف 

الثورة.
ـ هل حدث يشء مهم يف اإلمارات إذن؟

عالقتي  تعمق  سوى  هاًما،  شيًئا  يكن  مل  ربام  التذكر،  أحاول  كنت 
املوالت، ذهايب معه إىل  مًعا، تسكعنا يف  نزهاتنا  أذكر سوى  بسعود، ال 

عمله يف اجلريدة.
ـ هل تربطكام عالقة صداقة طويلة؟

ـ ال، لكني أعرفه طيلة عمري، جاري هناك، والده صديق لوالدي، 
كنا نتقابل يف كل مرة أقيض فيها بعض الوقت مع أيب يف ديب، لكن هذه 

املرة زادت عالقتنا قوة.
ـ ملاذا؟ بسبب خالد؟ هل كان طريقتك لتجاوزه؟

بعضنا  من  التفكري  يف  قريبني  أننا  اكتشايف،  بسبب  ربام  أعتقد،  ال  ـ 
البعض.

ـ كيف حدث ذلك؟ هل تودين أن حتكي يل؟
ـ ال سأقرأ لك، باألمس سمعت نصيحتك، كتبت أوىل رسائيل، التي 
لن أرسلها إىل خالد، قصصت له ما حدث منذ أن تركني وذهب، هذه 
األمور التي مل يعرفها أبًدا، ولن يفعل عىل كل األحوال، لكنك كنت عىل 
حق، شعرت ببعض الراحة عند االنتهاء، وكأنني قصصت عليه فعاًل ما 

حدث.
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ـ هل ترغبني فعاًل يف قراءهتا يل؟

ـ نعم.

يريح ظهره عىل األريكة، يغلق عينيه، لكني أعرف أنه يسمعني جيًدا، 
أبدأ أنا من جديد يف احلكي.
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ديب 2010

عزيزي خالد.

أكتب لك هذه الرسالة، ألقص عليك كل ما حدث يل، منذ تركتني 
عىل مدخل بيتي تلك الليلة املظلمة، يف أواخر عام 2010، هل تذكرها يا 
خالد؟ كنت أعتقد أنني إن دفعتك لتُذوق بعضا من مشاعرنا مرة أخرى 
وكالعادة،  لكنك  جديد،  من  هكذا  عني  التخيل  تستطيع  لن  جديدة، 
أعرف  ال  التي  القاسية  بكلامتك  أحالمي،  كل  خمططايت،  كل  يل  دمرت 
كيف ينطق هبا لسانك، وعيناك ال تزاالن حتمالن كل هذا احلب ناحيتي.

ال أكذب عىل نفيس، وال أهّون من خساريت، وال أريد أن أوايس نفيس 
بكلامت ترددها البنات عىل بعضهن البعض، حتى ال يصبن باجلنون من 
فرط األمل، لكني أعرف نظراتك جيًدا، أحفظها، أشعر هبا، نظرة عينيك 
املفعمة باحلب، ال يمكن أن ال تكون حقيقية، لكن اليشء غري املعقول، 
هو طريقتك يف ربطها بكل هذه القسوة، كيف تفعل ذلك؟ كيف تستطيع 
فعاًل أن تفعل ذلك؟ كيف ال ترتعش شفتاك، وأنت تكذب، كيف ُتبقي 

عىل برودة روحك، وأنت تتخىل هكذا بكل بساطة عن من حتب؟

دون  من  أفهمك  التي  أنا  فيك،  النقطة  هذه  أفهم  أن  أبًدا  أستطع  مل 
حكي، أنا التي أستطيع قراءة أفكارك، وكأهنا داخل عقيل، مل أستطع أبًدا 
فهم قسوتك املبالغ فيها، وعىل الرغم من ثقتي الكاملة يف حبك يل، فإنني 
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واالستمرار،  العيش  يستطيع  أحد  ال  خمطئة،  بالتأكيد  أنني  أحيانا  أفكر 
هكذا وحده من دون من حيب، ال أحد يستطيع االستمرار، يف حبٍّ بعيد 
من دون أي أمل يف الوصل، أفكر، هو بالتأكيد جتاوزين، بالتأكيد نساين، 

ربام عيّل أنا أيضا أن أنساه.

كان سفري إىل ديب، هو احلل الوحيد املتاح يل يف ذلك الوقت، سافرت 
املرء  حيتاج  السفر،  يف  تعرف؟  هل  أفكاري،  عىل  تسيطر  متلؤين،  وأنت 
لونيس، حيتاج لرفيق، لكني كنت وحيدة متاًما، أسري إىل املطار وحدي، 
بعد أن ودعت أمي يف املنزل، كانت حزينة، لكنها تركتني أفعل ما حيلو 
يل، ربام اعتقدت املسكينة أن السفر كاٍف لنسيانك، كنت دائاًم أفشل يف 
النسيان، أفشل يف التأقلم عىل ابتعادك، أحاول إقناعك بأنني قد فعلت، 
بينام أفكر يف طريقة جتعلك تعود يل من جديد، فعلت ذلك، وأنا أقنعك 
حلبنا،  إضافيا  يوًما  سألتك  عندما  ذلك  فعلت  صديقني،  بقائنا  بإمكانية 
قاربت عىل فعل ذلك هذه املرة أيضا، رغم قسوتك الشديدة، لكن السفر 
منحني وسيلة، للهروب من سجن أفكارك، رغم بقائك جاثاًم عىل قلبي 

ومشاعري.

حمادثات طويلة تدور يف عقيل وأنا أسري، وأنا أقف يف صف اجلوازات، 
وأنا أصعد درجها  الطائرة،  إىل  التي ستأخذين  املطار،  أنتظر حافلة  وأنا 
وجوه  أتأمل  املمر،  بجوار  مقعدي  عىل  سامهة  أجلس  وأنا  الطويل، 
أعرفهم وأحفظ عطرهم وكالمهم  اخلليج،  العاملني يف  الراكبني معي، 
وأحبهم  وأمقتهم  أحفظهم  منهم،  واحًدا  فوالدي  أعرفهم  ومالبسهم، 
وأعطف عليهم، كل من عىل هذه الطائرة، قرر اهلرب لظروف خمتلفة، 
ربام يكون هروهبم نبياًل من أجل لقمة العيش، أما أنا فأهرب من حبك، 
كأي فتاة محقاء، ختجل من جريمتها الكربى، ختجل من هزيمتها الكربى، 
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ال أستطيع حتى أن أكرهك، أن أهتمك بتدمري حيايت، أو بخذالين.
بجواري  ختيلك  من  أفكاري،  داخل  التوهان  من  ونصف  ساعتان 
اآلن، هل كانت الطائرة ستبدو أمجل؟ هل كنا سنشعر أن الرحلة أقرص 
كام كنا نفعل، عندما نقرر فجأة السفر بالقطار إىل اإلسكندرية، والعودة 
فيلم  بالنوم عىل كتفك، بمشاهدة  اليوم، هل كنت ستسمح يل  يف نفس 
أمامنا، هل كنت سترشب معي  املثبتة  الصغرية  الشاشة  ما سخيف عىل 
قهوة الطائرة التي ال طعم هلا، هل كنت ستفرغ يل علبة اللبن الصغرية، 
عىل  النكات  ستطلق  كنت  هل  دائاًم،  تفعل  كنت  كام  السكر،  وكييس 
الركاب، كعادتك يف السخرية من اآلخرين، وأطلب أنا منك التوقف، 
ألين أمقت ذلك، وأتعاطف مع اجلميع حتى إن عيني تدمعان، تتهمني 
بالسذاجة وأهتمك بالقسوة، كنت بالفعل ساذجة يا خالد، وكنت أنت 

دائم القسوة.
لفعل أي يشء، ألن  أحتاج  املاشني، ال  مع  أميش  كالروبوت،  أسري 
والدي قام بإضافة خدمة »مرحًبا« عىل تذكرة الرحلة، تصحبني مضيفة 
إجراءات  إهناء  من  تنتهي هي  فيها حتى  أجلس  وثرية  إىل غرفة  حسناء 
أيب  ينتظرين  هناك  للخارج،  معها  أتوجه  أن  اآلن  مني  تطلب  الدخول، 
تبكني  ملاذا  يسألني  البكاء،  إال  أستطيع  فال  أحضانه  يف  أرمتي  بسعادة، 
من  نفسه  يصدق  ال  املرة،  هذه  كثرًيا  أفتقده  بأنني  فأخربه  حبيبتي؟  يا 
السعادة، أكتشف قدر قسويت الشخصية عليه، مثلام أفعل دائاًم مع أمي، 
وأعتزم أن أغري من طريقتي الباردة الال مبالية الدائمة، وأن أخربه فعاًل 

كم أحبه، بالفعل ال القول.
كنت مثلك متاًما يا خالد، من دون أن أدري، قاسية مع من أحبهم، 
تفعل شيًئا،  التي ال  البعيد، مع زوجته  أيب  املسكينة، مع  أمي  قاسية مع 
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كان  سواك،  اجلميع  مع  حتى،  نفيس  مع  يل،  التقرب  حماوالت  سوى 
اجلميع يرغب يف التقرب مني، وكنت أنت دائم االبتعاد، كنت أنا أبتعد 

عن اجلميع، وال أرغب يف شخص سواك.
التي  العربة،  أسري بجوار أيب، وأنا ال أزال أختيلك معي، تدفع أنت 
تركها،  فجأة  يقرر  الذي  أيب،  من  بدالً  الصغرية  فوقها حقيبتي  وضعت 
ومحل احلقيبة فقط إىل سيارته، أسري بجواره وعىل ظهري حقيبة »الباك 
باك«، التي أضع فيها حاسويب املحمول وبعض الكتب، حقيبة يدي ال 
حتوي سوى أوراقي وحافظتي، هاتفي وزهرتك الوردية املطاطية، التي 

تفوح برائحتك طيلة الوقت.
حيدثني أيب طيلة الطريق عن عمله، عن زوجته املسكينة التي تتطلع 
لرؤيتي، مل ينجبا، لكنه مل حيزن لذلك، كان خيربين أنه سعيد ألنه ال يملك 
له  أنظر  اثنني،  يريد أن يقسم حبه عىل  أنا فقط وال  طفال سواي، حيبني 
فيضحك  لإلنجاب،  وقًتا  يملك  يزال  ال  بأنه  وأداعبه  أشكره  وأبتسم، 

حتى يسعل.
مل يكن والدي متقدًما يف السن، لكنه كمثل كل العاملني يف اخلليج، 
إىل  سنوات  بضع  الغربة  تضيف  هل  أعلم  ال  دائاًم،  عمًرا  أكرب  يبدو 
أعامرهم، أم هو اإلرهاق والعمل املستمر والتفكري الدائم يف املستقبل؟ 
وكآبة،  واصفراًرا  إرهاًقا  أكثر  أبدو  مرص،  خارج  أكرب  أبدو  أنا  حتى 
تضحك؟ تسخر من محاقتي ورومانسيتي العجيبة، كام كنت تفعل دوًما؟ 
ختربين أنني سعيدة احلظ، ألنني أستطيع تركها يف أي وقت، وحتى اختيار 
عدم العودة مطلًقا؟ أنت مسكني ال تعلم شيًئا، مشكلتك كمشكلة مجيع 
احلاملني، تعتقدون دوًما أن هناك مكاًنا مثالًيا بعيًدا أفضل يف كل يشء، ال 
تعلم أن كل األماكن سواء، ما دام ينقصها اكتامل الشخص برفيق روحه، 
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اإلمارات وال حتى  عيني، ال هي وال  كانت يف  كام  اآلن  تبدو  مرص ال 
القمر، طاملا اخرتت أنت االبتعاد، وتركي هكذا وحيدة، كنخلة حزينة 

يف الصحراء.
تستقبلني زوجة أيب بالقبالت واألحضان، تبدو متحمسة أكثر من أيب 
بنفسها  مهتمة  بطالقة،  املرصية  تتحدث  مغربية  امرأة طيبة جًدا،  نفسه، 
تستقبلني  عام  كل  مثل  يشء،  كل  يف  أمي  نقيض  تبدو  درجة،  ألقىص 
بحفاوة، تدللني، تصحبني لصالونات التجميل وحمالت املالبس، تبتاع 
ال  الواقع  يف  أنا  أيب،  عنها  فريىض  عنها،  أرىض  حتى  كرشوة  اهلدايا  يل 
جمامالهتا  برد  أكتفي  جًدا،  حمايدة  نحوها  مشاعري  أحبها،  وال  أكرهها 
أيب يف صورة سعيدة خيالية ألرسته  إرضاء  أيضا  أنا  أحاول  باالبتسام، 

الصغرية.
برسعة  وأفتحه  حاسويب  أخرج  غرفتي،  إىل  اهلرب  من  أخريا  أمتكن 
لتصفح فيسبوك، أنظر إىل صفحتك املغلقة يف وجهي، أكاد أضغط عىل 
زر اإلضافة من جديد لكني أتراجع، تصلني رسالة من ريم، تسألني عن 
أنني بخري، أطلب منها أن ترسل يل صورة »سكرين  وصويل، فأخربها 
شوت« من صفحتك، فال أجد أي حتديث عام كانت عليه منذ األمس، 
أهنض من مكاين، وأرمتي عىل الرسير بمالبيس، أمهس، تصبح عىل خري 

يا خالد، وأغوص يف النوم.
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سيول 2014

أمر عىل يانج شني يف املقهى املزدحم، ألول مرة منذ أن عرفتها، اليوم 
الساخنة،  القهوة  أكواب  حيتسون  لدهيا،  املطر  من  حيتمون  املارون  كان 
إيّل برسعة، وهي يف  تنظر  اهنامره إلكامل سريهم،  ينتظرون توقف  وهم 

طريقها إلعادة ملء األكواب عىل املوائد من إبريق زجاجي كبري.
ـ هل كنت باخلارج طيلة الليل؟

ـ نعم
تتمنى، لو وقعت يف  يانج شني  بعينيها سعيدة، كانت  تبتسم وتغمز 

احلب مثلها، مع حبيبها كيم.
ـ هل هو السيد الوسيم يف البناية املقابلة؟

ـ بالطبع ال.
وعد  عىل  وأودعها  الساخنة،  القهوة  من  ورقيا  كوبا  منها  أطلب 

بالتفاصيل.
املنزل مرهقة، يمأل الضوء املكان، وينعكس عىل اجلدار،  أصعد إىل 
الذي مل يكن وقتها مكتًظا للغاية بالصور، أقف أمامه قلياًل، وأنا أرشف 
جًدا  أنام  أن  أريد  الغطاء،  حتت  وأنسل  برسعة،  مالبيس  أبدل  القهوة، 

جًدا.
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دقائق، أو ساعات، ال أعرف، كان الضوء خافًتا اآلن، عتامة ضبابية 
تغّلف املوجودات، أشعر باإلختناق، وال أستطيع التنفس، أختنق فعاًل، 
صوت انفجارات باخلارج وكأن العامل حيرتق، أرصخ بفزع، أهنض من 
جثث  هناك  كانت  رسيري،  أمام  البساط  عىل  التنفس،  أحاول  الرسير 
ألطفال ملقون بحفاضاهتم، أجسامهم زرقاء، متيبسة، ماتوا نياما، مثلام 

سأموت اآلن.

أسقط إىل جوارهم، أتأمل وجوهم الصغرية، أفهم ما حيدث ببطء، 
أعرفهم،  أنا  األطفال،  هؤالء  صور  الغوطة،  األعصاب،  بغاز  اختناق 

أسميتهم بنفيس، معلقني عىل اجلدار أمامي، منذ أغسطس املايض.

روحي تنسحب مثلهم، ربام أموت اآلن أنا األخرى، أحاول التنفس، 
، ملاذا أنزف اآلن؟ يدي  أشهق، أبكي، وأشهق، الدم ينزف من بني فخذيَّ
وتبتلع  وتبتلعني  ترتفع  الدماء  بالدماء،  يتلوث  البساط  بالدماء،  ملوثة 

الصغار امليتني.

أستيقظ فجأة.

الظالم خييم اآلن عىل املنزل، أتنفس بصعوبة، اهلواء ثقيل لزج، واملطر 
ال يزال منهمًرا باخلارج.

أغادر الرسير مرتنحة، عيني تؤملني، وأنفي حيرتق، وكأين عىل وشك 
التي  األوىل،  املرة  هذه  كانت  عليه،  بيدي  وأستند  للجدار  أجته  البكاء، 
يزورين فيها أحد من سكانه، نفس اليوم املشئوم، نفس الشهر املشئوم، 
أبريل 2014، ثالثة أعوام بالضبط عىل مصيبتي، 4 شهور عىل بداية عميل 
اهلل  يعاقبني  هل  معه،  يل  ليلة  أول  بتيو،  معرفتي  عىل  شهور   4 اجلديد، 

اآلن؟
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ديب،  مغادريت  عىل  ونصف  عام  كوريا،  إىل  انتقايل  عىل  ونصف  عام 
عامني ونصف عىل مغادريت القاهرة.

وثامنية أشهر عىل مذبحة الغوطة.

أغسطس  كعاديت،  الظالم  يف  أجلس  وحيدة  جيًدا،  اليوم  هذا  أذكر 
احلار جيعل العامل اخلارجي، أقرب لوعاء من اللزوجة، املطر منهمر منذ 
أملك  كنت  عندما  فيسبوك،  أتصفح  للعمل،  حتى  أذهب  مل  الصباح، 

حساًبا عليه، لتظهر يل هذه الصور.

أطفال بحفاضاهتم، أطفال من كل األعامر، مصفوفون عىل األرض، 
وجوههم،  يغطي  األزرق  البرشة،  زرق  لكنهم  نائمني،  وكأهنم  يبدون 
وأمهاهتم،  وآباؤهم،  هم  ماتوا  نياما،  ماتوا  شفاههم،  أجسادهم، 
ومالبسهم  وقططهم،  وألعاهبم،  هم  ماتوا  وأجدادهم،  وإخواهنم، 
اجلديدة، ماتوا، واستمر العامل يف احلياة بشكل عادي، وكأهنم هباٌء منثور.

الصور مستمرة، كثرية، ال ترحم، عيناي املعلقتان بالشاشة، ال تقويان 
عىل التحرك بعيًدا، ال أستطيع أن أرمش، ال أملك القدرة عىل الكالم، مل 
أفق سوى عىل صوت تقيؤي عىل األرض، كنت مبتلة، وكأنني صعدت 
لتوي من أعامق املحيط، هناك شعور مدٍو يف أحشائي، وكأنام تم رجي 

بعنف ووحشية، كانت هذه أيضا هي هناية عالقتي بفيسبوك بأكمله.

وأنا  عدت،  البارد،  املاء  أسفل  رأيس  ووضعت  احلامم،  إىل  هنضت 
أمحل املمسحة ألصلح الدمار الشامل، الذي سببته عىل األرض بجانب 
بسبب  أم  املتقلب،  اجلو  بسبب  احلمى  أصابتني  هل  أعرف  ال  املائدة، 
هذه الصور، لكني أتذكر هذياين طيلة الليل، أمام اجلدار الذي مل يضم 
سوى ثالث صور لطفلة أخرى، هند الصغرية العزيزة، تنظر إيّل مبتسمة 
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رضيعة  تزال  ال  وهي  صورهتا  ألعىل،  تنظر  وهي  صورهتا  اجلدار،  من 
تضحك، صورهتا مغطاة بالشاش األبيض، من خرصها إىل رأسها.

أضع الالب توب عىل املائدة، أمام اجلدار ليواجه الفراش، يستعرض 
الصور عىل خلفية سوداء، وراء بعضها البعض كام ضبطته، هذه الصور 
لألطفال  أخرى  صور  مع  ذلك،  بعد  اجلدار  عىل  طريقها  وجدت  التي 
امليتني، للرجال الباكني، للنساء الراكعات، حتى صور القاتلني أنفسهم، 

وجدت مكاهنا عىل جداري.
تسلمت  كاملني، عندما  أشهر  أربعة  بعد  إال  املذبحة،  أطبع صور  مل 
يف  الكبرية  الضخمة  الطابعة  ملحت  اإلخبارية،  الوكالة  يف  اجلديد  عميل 
الغرفة اجلانبية، لتصبح رفيقتي الدائمة بعد ذلك، والوحيدة التي تعرف 

كل أرساري.
بأزيز  خترج  وهي  املطبوعة،  الصور  أنتظر  الظالم  يف  أقف  يوم  كل 
خميف، وكل يوم ينظر إيّل تيو وال يعلق، أمجعهم، أضعهم بعناية يف ملف 

بالستيكي خاص، وأغادر إىل املنزل.
ويتني  أغنية  عىل  ليست  البالي  أضبط  الصغرية،  املائدة  عىل  أجلس 
بالالصق،  باملويس،  باملقص،  أمسك   ،Iʼve Nothing الدائمة  هيوستن 
أقص حدود الصور، أضعها فوق بعضها البعض، أتأملها كثرًيا، أختار 
اخللف  إىل  أتراجع  وبطء،  بعناية  ألصقها  اجلدار،  عىل  بدقة  موضعها 
ألرى الصورة كاملة، ألرى التكوين كامل، يروقني املشهد، فأجلس عىل 
بنور احلامم اخلافت، مع كشايف  أمامه، أغلق األضواء، وأكتفي  الفراش 
النظر، أحفظ املالمح،  الصغري الذي أمرره ببطء عىل كل صورة، أدقق 
أحفظ املشاعر، أختيل املوقف، اخلدر يرسي من رأيس إىل قدمّي، ترجتف 
باألمل،  باخلوف،  أشعر  ثقيل،  قلبي، رأيس  دقات  تتصاعد  يدي،  أصابع 
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الدم  وقطرات  يدي،  يف  باملويس  أمسك  أزال  ال  االنتشاء،  ثم  التبلد، 
تنسال عىل املالءة، عىل األرض، عىل مالبيس، أبتلع ريقي، ترسي الربودة 

يف ذراعّي، وأنام من دون أن أشعر.
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ديب 2010

يف الصباح التايل، أحادث والديت ألطمئن عليها، تبدو متلهفة لصويت 
ال  تقول:  بالنفي،  فأجيب  سأعود  متى  قررت  هل  تسألني  مرة،  ألول 

تطييل عيّل يا حياة، فأعدها بالعودة الرسيعة هذه املرة.

أسمع صوت والدي يناديني فأخرج برسعة، أجده جالًسا مع سعود، 
أجته نحوه وأنا أبتسم، ينهض هو عند رؤيتي، يصافحني بقوة وعينيه يف 

عينّي.

ـ كيف حالك يا سعود؟

ـ بخري، تغريت كثرًيا حياة.

ـ وأنت أيًضا، هل ربيت حليتك؟

يمد يده نحو حليته حمرًجا فأبتسم، أتبسط معه يف احلديث، فأنا أعرفه 
منذ الصغر، لكنه بالفعل يبدو خمتلًفا، يعرض عيّل أيب أن أذهب مع سعود 
إىل ديب مول، حيث يتجه هو اآلن، أسأله هل سأعطلك؟ فيؤكد أن ال 

عطلة.

أهنض لتبديل مالبيس برسعة، أضع عطري املفضل، وبعض الكحل، 
وأمحر الشفاه، أخرج إليهام فيخربين أيب أن سعود ينتظرين يف سيارته.
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ـ سيارته فورد سوداء، ستجدينه ينتظرك عىل مدخل البناية، فقط أراد 
إخراجها من اجلراج حتى ال يرهقك.

عريًسا  يراه  أنه  يبدو  سعود،  عن  غريب  بحامس  والدي  يتحدث 
حمتماًل ورائًعا يل، إمارايت وسيم، ذكي ومثقف، بالتأكيد هو عريس رائع 
من وجهة نظره، خاصة وأن والده ال جيد مشكلة يف الزواج من أجانب، 

سعود نفسه نصفه أردين ألمه.

يدي  حقيبة  أمحل  الكبرية،  وابتسامته  الزائد،  محاسه  جتاهل  أحاول 
وأجته للباب، فيناديني والدي، ويعطيني بطاقة الفيزا اخلاصة به.

ـ يمكنك رشاء ما تريدين، كتبت لك الرقم الرسي هنا.

ـ شكًرا يا بابا.

أقبله، وأغادر برسعة، أخرج من املدخل، ألجد السيارة الفارهة يف 
انتظاري، يرتدي سعود اجلينز والتيشريت، وليس اجللباب األبيض مثل 
معظم املواطنني، الذين ال أراهم عىل كل حال، املواطنون يف اإلمارات 
عملة نادرة ال يظهرون كثرًيا، لدهيم أماكنهم اخلاصة، جتمعاهتم السكنية 
نلمحهم  أن  يمكن  اخلاصة،  وفنادقهم  ومطاعمهم  حمالهتم  اخلاصة، 
رسيًعا يف ديب مول، أو مول اإلمارات، وسط حشود املقيمني املنترشين 
يف كل مكان، أعتقد أنني ال أعرف مواطنا سوى سعود وعائلته، والذين 
التي  الفاخرة،  العامرة  نفس  يف  من طابقني  كبرية  يف شقة  السكن  قرروا 

يعيش فيها والدي، ألسباب ال أعرفها.

أركب بجواره فينظر إيّل حلظات.

ـ كربت حياة.



104

ـ وأنت أيًضا، تبدو ككهل وغد يف األربعني هبذه اللحية.

ـ ما زلِت سليطة اللسان ومحقاء، أبدو وسياًم جًدا باللحية.

ـ من أخربك هبذا خدعك.

يبتسم ويضغط عىل مشغل املوسيقى، ينبعث صوت فريوز يف السيارة.

جايبيل سالم، عصفور املداين، جايبيل سالم من عند احلبايب.

به  أشعر  عيناي،  تدمع  ال  حتى  النافذة،  من  أنظر  األغنية،  يف  أرشد 
يراقبني فألتفت.

ـ ماذا؟ هل ذكرتك األغنية بيشء؟

ـ يشء مثل ماذا؟

يقول باإلنجليزية التي يرص عىل إقحامها دوًما يف احلديث.

ـ Come on حياة، أراقبك دائاًم عىل فيسبوك، كل ما تنرشينه يدل عىل 
أزمة عاطفية شديدة.

ـ تراقبني عىل فيسبوك مثل املتلصصني؟ مل تفكر حتى يف إرسال رسالة 
واحدة.

ـ ال أريد أن أتطفل فعال، أنا خجول جدا.

ـ واضح.

ـ أخربيني كل يشء إذن.

ـ أخربك ماذا؟ ال يوجد يشء.

ـ حياة.
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ـ حسنًا، قصة حب عابرة فاشلة وانتهت، أال حيق يل أن أحزن؟

ـ ال يبدو يل أهنا عابرة.

ـ بل هي كذلك.

ـ ما سبب الفراق؟

ـ ال سبب، حًقا، ال سبب.

ـ هل حتبينه؟

والعمل،  والتخرج  الدراسة،  عن  يسألني  قلياًل،  فيصمت  أرد،  ال 
عطلة  عىل  حصلت  لكني  كصيدالنية،  تكليفي  استلمت  أنني  أخربه 

طويلة.

ـ أفكر يف التخيل عن هذا العمل، أمقت الصيدلة.

ـ ماذا تريدين أن تعميل؟

ـ ال أعرف، مل أقرر بعد.

ـ ما رأيك يف الصحافة؟

ـ مثلك؟ ال شكًرا.

ـ مل؟

ـ ألهنا تتطلب الكثري من املؤهالت التي ال أملكها.

اجلو  أحببِت  ربام  اجلريدة،  إىل  يوًما  سأصحبك  تدريبك،  يمكنني  ـ 
العام.

العطلة،  هذه  يف  يشء  أي  أفعل  أن  أريد  أكن  مل  احلقيقة  يف  أرد،  ال 
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يف  وأحدق  فرايش،  عىل  أرقد  أن  فقط  أريد  يشء،  بأي  االلتزام  أريد  ال 
السقف، أريد أن أخرج، أن أشرتي الكثري من املالبس، العطور، املكياج، 
الكتب، أن آكل الكثري من الطعام، أن أمارس كل ما يامرسه أي مكتئب 

حيرتم نفسه.
الصورة  هذه  جًدا،  كثرًيا  فيضحك  بأفكاري،  سعود  أصارح 

األكليشيهية للمكتئبني غري حقيقية.
ـ ماذا تعرف أنت عن االكتئاب، أنت سعيد طيلة الوقت.

ـ من قال لك هذا؟ حياة، كل شخص يملك متاعبه اخلاصة، أنت ال 
تعرفني شيًئا.

من  باالبتسام  فأكتفي  جديد،  من  باإلنجليزية  األخرية  اجلملة  ينطق 
دون أن أرد.

عمرنا  طيلة  مول،  ديب  يف  الضخمة  املكتبة  إىل  أوال  سعود  يصحبني 
ونحن نحب القراءة، كنت أحرض له روايات اجليب، التي يعشقها معي 
من مرص كل عام، قبل أن تصبح متاحة هنا بعد ذلك، كان حيّملني بقائمة 
إىل  وصوالً  حممود  مصطفى  من  يريدها،  التي  الكتب  أسامء  من  طويلة 
بحب،  يلمسه  كتاب،  بكل  شغوًفا  يزال  ال  يشء،  فيه  يتغري  مل  ماركيز، 
يتصفحه بإعجاب، يتجول بني الرفوف، وكأنه فارس يف قلعته احلبيبة، 
»األكثر  األمريكية  الروايات  بعض  يف  أقلب  اهتامم،  بال  وراءه  أسري 
بكتاب  هو  يأيت  رشاءها،  وأقرر  واحدة  أنتقي  عليها،  كتب  كام  مبيًعا«، 

ضخم كئيب الشكل، أنظر إليه، وأقول ما هذا؟
ـ هذا كتاب عن هريوشيام، حيكي ما حدث عىل لسان الناجني، مؤثر 

جًدا.
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ـ يالك من سوداوي!

ـ هذه ليست سوداوية، أعد مقاالً عن احلدث، ال بد أن أتناوله جيًدا، 
أن أحرضه بنفيس من خالل هذه القصص.

ـ جمتهد جًدا.

ـ ناجح جًدا.

ـ ومتواضع أيًضا، يا لك من رائع.

يبتسم، ويسحب الكتاب من يدي، ليدفع ثمنهام مًعا، أحاول املجادلة 
هدية  ليكن  ويقول:  األنيقة  املكتبة  حقيبة  يف  إياه  يناولني  فيتجاهلني، 

استقبالك، ما رأيك؟

أشكره وأسري بجواره، وأنا أحرك ذراعي باحلقيبة كاألطفال، حيدثني 
عن عمله، عن حياته، عن األصدقاء.

ـ هل أنت مرتبط؟

ـ ال.

ـ مل؟

ـ مل ماذا؟ مل حيدث فقط، هذه األمور بال مل.

ـ ماذا تفعل اآلن؟

ـ أكتب روايتي اجلديدة.

ـ هل متلك روايات قديمة؟

ـ نعم.
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ـ فعاًل؟ كم أنا سعيدة بك، حًقا، واهلل.
ـ ما دمت سعيدة يب، سأجلب لك نسخة.

ـ ملاذا مل أعرف ذلك من فيسبوك؟
ـ أخربتك أنني لست دائم التفاعل لكنك ال تصدقني.

ـ حسنًا، لكني سأخربك رأيي من دون جمامالت.
كنا نتحدث برسعة وانطالق يف كل يشء، تناولنا الغداء مًعا، رشبنا 
القهوة، شاهدنا عرض النافورة امللون يف الساحة اخلارجية للمول، جتولنا 
يف حمالت العطور التي أحبها، توقفت كثرًيا أمام عطر هوجو بوس، عطر 

خالد الدائم، قررت رشاءه أمام نظرات سعود املتعجبة.
ـ هدية لصديق.

ـ حلبيب؟
ـ أمل أخربك أنني أهنيت ارتباطي؟

ـ ملاذا ال حتكني يل القصة؟
ـ ال يوجد يشء ألحكيه، فعاًل، أحببت شخًصا، قرر تركي والزواج 

من أخرى، انتهى.
ـ قرر تركك والزواج من أخرى؟ انسيه فوًرا.

ـ هبذه البساطة، كيف تقول ذلك؟
ـ أعرف أن األمر صعب، لكني أخربك اآلن بالكلمة الوحيدة، التي 
جيب أن تسمعيها دوًما، أن تفكري فيها دوًما، أن تأكليها مع طعامك، 
وترشبيها مع رشابك، حتى تنسيه، حياة، انسيه، ال يستحق حبك، رجل 
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ال حيارب من أجل من حيب، هو يف احلقيقة ال يستحق سوى النسيان.

أنظر إليه، وأتظاهر باالبتسام، ترتعش شفتاي قلياًل، لو كنت أمتكن 
يدفعونني  من  مجيع  سعود،  ريم،  أمي،  خالد،  يا  مجيًعا  تصديقهم  من 
لنسيانك، من يتهمونك بأنك ال حتبني، كيف ال تفعل وأنا أرى عينيك 
املفعمتني باحلب يف أحالمي، وأنا أتذكر ملساتك املرتعشة، نربة صوتك 
التي ختتلف، عندما تنطق بكلمة حب يف اللحظات النادرة، حتى اللحظة 
األخرية لنا مًعا، كنت تفارقني بكلامت باترة، وعيناك ال تزاالن تنظران 
يل نفس النظرة، ملاذا تفعل ذلك؟ ملاذا مل حتبك متثيليتك القاسية، وتغلق 

عينيك حتى أستطيع كراهيتك، ملاذا؟

ألصحبه  الغد،  صباح  بموعدنا  ويذكرين  املنزل،  إىل  سعود  يعيدين 
باب  عىل  وأتركه  الصباح،  يف  لالعتذار  أخطط  وأنا  أوافق  اجلريدة،  إىل 

املصعد.
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سيول 2015

أدخل إىل املكتب الضيق، أرى تيو جالًسا خلف مكتبه، يبدو وكأنه مل 
ينل قسًطا وافًرا من النوم أيًضا، ألقي عليه بتحية الصباح فال يرد.

أجلس عىل مكتبي هبدوء، أمامي كوب من القهوة الساخنة، أحرضه 
ذلك،  من  أكثر  بالذنب  الشعور  أحتمل  ال  مني،  غاضب  وهو  حتى  يل 

أهنض إليه وأقبله عىل وجنته.
ـ آسفة، أنا محقاء غبية، أرجوك ال تغضب.

املسكني يبدو وكأنه ينتظر كلاميت، يبتسم يل، ويرد القبلة قبلتني.
ـ ال أعرف ما الذي جيربين عىل مساحمتك.

ـ ألنك أمحق يا تيو العزيز.
وأتابع  أذيّن،  عىل  السامعات  أضع  العمل،  لبدء  مكتبي  إىل  أعود 
العربية،  العاملية،  األخبار عىل شاشة الكمبيوتر، أتصفح مواقع األخبار 
الكورية، املزيد من األخبار املقززة، قصص هاربني من داعش يف سوريا 
عىل  سيارته  من  مرصًيا  ضابًطا  خيطفون  املقدس  بيت  أنصار  والعراق، 
الفيديو  مقطع  أشاهد  األسباب،  إبداء  دون  من  فوًرا  أعدموه  احلدود، 
القصري، الضابط الشاب يتوسل هلم أن يرتكوه، من أجل زوجته وطفله 

الذي مل يأت.
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يزيح تيو السامعات من فوق أذين، وهو يقف خلفي.

ـ حياة، ال داعي هلذا املقطع، مل أحتمله وأنا ال أفهم نصف ما يقول.

أستدير إليه، وعيناي متحجرتان بالدموع.

ـ هو ليس جباًنا تيو، ليس جباًنا، هو فقط مشتاق لزوجته.

ـ أعرف.

تيو  إيّل  ينظر  أشعر،  أن  دون  من  عيني،  من  تنساب  الدموع  كانت 
جديد  من  أستدير  بقوة،  ويضغط  كتفي،  عىل  يده  يضع  للحظات، 
بمقعدي، ألسند رأيس عىل كفّي، فيعود إىل مكتبه، يعرف أنني ال أحب 

أن يراين أحد، وأنا أبكي، وأنا ضعيفة.

اللقطات  بعض  التقاط  أحاول  املرات،  مئات  املقطع  تشغيل  أعيد 
الثابتة بزر Print Screen، هناك صورة حزينة لألرملة مبتسمة مع زوجها 
جًدا  سعيدين  سعيدين،  يبدوان  ألهنام  حزينة  صورة  خطبتهام،  حفل  يف 

فيها، ال يعرفان مصريمها املظلم.

ـ هل تعتقد أهنا ستشفى أبًدا من هذا األمر؟

ـ من؟

ـ زوجة الضابط؟

ـ ال أعرف، كل ما أعرفه أنني ال أمتنى أبًدا أن أكون يف موضعها.

ـ كيف يشفى البرش من آالمهم تيو؟

يف  أثق  جتعلني  التي  األمور  هي  هذه  حياة،  اآلالم،  يشفي  الزمن  ـ 
وجود إله، يرعى خلقه.
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تيو، هلذه  قاس جًدا  قاٍس جًدا،  العامل  لكن  أيًضا،  أثق يف ذلك  أنا  ـ 
األسباب وغريها رفضت طلبك أمس، أرجو أن تكون فهمتني اآلن.

التعديل  تيو  يفضل  أمامه،  التي  األوراق  إىل  برأسه  يطرق  يرد،  ال 
بخط يده، عىل األخبار املطبوعة قبل االنتهاء منها، بينام أكتب أنا برسعة 
األمر  أترك  للرضورة،  إال  أعدل،  ال  مقطعني،  مقطعا  احلاسوب،  عىل 

للمدققني يف اإلعداد، قبل أن تتحول التقارير إىل مكتب املذيعة.
أنس  مل  الطابعة،  لغرفة  وأجته  الصغرية،  ميموري«  »الفالش  أمحل 
طباعة صورة أم أالن وأخيه، أحتاجهام ليؤنسا وحدته عىل اجلدار أمامي، 
ال يتبعني تيو، وال يسألني ماذا أفعل، ينهي تقاريره، ويبدأ يف البحث من 

جديد.
ساعة، ساعتان، الوقت يمر ببطء شديد، الغصة املريرة ال تزال متأل 
حلقي، أشعر بالكآبة تطوق املكان، امليلء بأخبار القتل والعنف والرهائن 
املحتجزين، منذ عدة أيام، كانت صورة عامل اآلثار، خالد األسعد برأسه 

املقطوع بني قدميه، حتتل شاشات األخبار.
املذيعة احلسناء تلوك الكلامت ببطء، وتتظاهر باخلطورة:

األسعد،  خالد  السوري  اآلثار  خلبري  إعدامها  عن  داعش  أعلنت 
الشهر، من أجل استخراج بعض  بعد احتجازه وتعذيبه لفرتة جتاوزت 
املعلومات، حول الكنوز األثرية املخبأة يف منطقة تدمر، العامل الذي يبلغ 
من العمر 80 عاًما، وجد معلًقا عىل عمود أثري شارك سابًقا يف ترميمه، 

بينام وضع رأسه املقطوع بني قدميه.
كلام رأيت عملية إعدام جديدة، كلام تذكرت ما سبق، كنت أستعيد 

املشاهد املفزعة يف عقيل، عندما شعرت بتيو يضع يده عىل كتفي هبدوء.



113

ـ تيو سأغادر وحدي اليوم.

ـ مل.

ـ هكذا.

أوقف  مرسعة،  املكان  وأغادر  أرتديه،  أن  دون  من  معطفي  أمحل 
سيارة أجرة مارة، وألقي جسمي عىل املقعد اخللفي، أغمض عيني قلياًل، 
قلياًل من دون أن أدرك أنني غفوت، يف احللم كان الضابط املرصي حيمل 
املقطوع يضحك،  الرأس  الدكتور خالد األسعد ويقدمه يل، كان  رأس 

يرتدي نظارته الطبية ويضحك.

ـ ملاذا ال تنقذيننا؟

ـ ماذا بيدي أن أفعل؟ أنا آسفة، آسفة جًدا.

ـ أنت قاتلة، قاتلة.

الدم ينز من رأس الدكتور، يلوث مالبيس، يتطاير عىل وجهي، يداي 
غارقتان بالدماء، أرفعهام أمام وجهي من دون أن أصدق.

ـ قاتلة.

ـ ال.

رعب،  يف  يرمقني  العجوز،  السائق  وجه  ألرى  عينّي  فاحتة  أنتفض 
بالتأكيد أعتقد أنني مت أو شيًئا من هذا القبيل، أعتذر عدة مرات، وأنا 
مقهي  اجتاه  يف  بنايتي،  اجتاه  عكس  السيارة  خارج  أخطو  نقوده،  أناوله 

يانج شني الصغري.

لغرفة  األقرب  مقهاها  يف  كالعادة،  وحدها  جالسة  شني  يانج  كانت 
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ريفية مضيئة، أصص الزرع الطبيعي تزين املوائد امللونة، واملقاعد الزاهية 
كمقاعد مدارس األطفال، تلتف حوهلا يف سكون، تراين فتبتسم بـ»تنشيكة« 

أنفها اللطيفة.

ـ أنيوهاسيو.

ـ أنيوهاسيو أوين.

أنادهيا بلقب أوين، أي أختي الكربى، كام تقتيض عادات االحرتام يف 
كوريا، تكربين بأكثر من عرش سنوات، لكنها تبدو أصغر مني بخمس.

البار لصب  بينام هترع هي خلف  امللون،  املقعد اخلشبي  أجلس عىل 
قهويت األمريكية.

ـ ماذا بك حياة؟

ـ ال يشء، جمهدة فقط.

ـ كيف حال السيد؟

سوى  شني،  يانج  تفكر  ال  يل،  حمتماًل  عريًسا  تراه  الذي  تيو،  تقصد 
يكربها  كيم  يدها،  إىل طلب  كيم،  السيد  احلميم  دفع صديقها  كيفية  يف 
مرتدًدا  يزال  ال  لكنه  عمره،  من  واألربعني  الثانية  يف  سنوات،  بخمس 

بشأن االرتباط الرسمي.

ـ جيد، مل يأت معي اليوم.

ـ متشاجران؟ هلذا أنت حزينة؟

أبتسم، ال.

تأيت يانج شني لتجلس بجواري، تضع املج الربتقايل اجلميل، امليلء 
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بالقهوة الساخنة، وخترج هاتفها املحمول، لرتيني صورها اجلديدة، مع 
كيم يف عطلة هناية األسبوع.

ـ صحبني تيدي بري ـ كام تسميه ـ إىل حديقة احليوانات، الطقس مثايل 
ملثل هذه النزهة، هل زرتيها من قبل؟

ـ ال.

طيور  أحببت  جًدا،  رومانسية  السيد،  مع  تذهبي  أن  بك  جيدر  ـ 
الفالمنكو الزهرية والزرافات.

األسود  بشعرها  متحركة،  دمية كبرية  لطفلة،  أقرب  يانج شني  تبدو 
الطويل وعينيها الضيقتني، من القليالت الاليت ال جيرين عمليات جتميل 

لتوسيع أعينهن، أو صبغ شعرهن باللون األشقر.

فتهرع  الباب،  من  رجل  يدلف  وأبتسم،  املضحكة  صورها  أشاهد 
لتحيته والوقوف خلف البار إلعداد طلبه.

أجلس أنا ألرشب القهوة يف صمت، يرن هاتفي برقم تيو، ال أشعر 
بالرغبة يف احلديث، لكنني ال أريد أن أقسو عليه أكثر من ذلك.

ـ ألو.

ـ هل أنت بخري؟

ـ نعم، أجلس مع يانج شني يف املقهى قلياًل.

ـ هل أمر عليك؟

ـ ال، سأصعد ألنام، أنا مرهقة جًدا.

ـ كام تشائني، حياة، كيف أساعدك؟ أخربيني.
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ـ ال يشء تيو أنا بحالة جيدة، ال تقلق.

لسيدتني  القهوة  بتقديم  املشغولة  شني،  يانج  وأودع  قهويت،  أهني 
جًدا  القصري  بشعرمها  الباب..السيدتان  بجوار  مًعا  جتلسان  عجوزتني، 
املصبوغ باللون األمحر القاين، كام تفضل العجائز الكوريات، ينظران يل 

ويبتسامن، أنحني هلام كام هي العادة، وأغادر.

اعتدت عىل االحتفاء الدائم كوين أجنبية، الناس طيبون جًدا، يف عامل 
آخر بعيد، ال أحد يتابع األخبار، ال أحد يستمع فعاًل إىل ما تقوله املذيعة 
احلسناء يف نرشتنا، ال يعرفون أن اليوم ُقتل شاب ينتظر طفله األول بال 

ذنب، وقبله، تعذب رجل ثامنيني بال داٍع قبل قطع رأسه.

أصعد إىل منزيل، أترك األضواء مغلقة، وأكتفي بضوء احلامم اخلافت 
كالعادة، أجلس عىل املائدة الصغرية لقص صوريت أم وشقيق أالن، هناك 
التي  للكامريا،  مبتسامن  واقفان  ومها  األكرب  وشقيقه  أالن  تظهر  صورة 
كانا سعيدين جًدا، سعيدان  للحظات،  أتأملهام  أبومها،  بالتأكيد حيملها 
إىل أن قرر أمحق ما حرماهنام من احلياة، طفالن ال ذنب هلام يف أي يشء، 

سوى وجودمها يف البقعة اخلاطئة من العامل.

شاطئ  عىل  أالن  صورة  بجوار  بعناية،  أللصقهام  اجلدار  أمام  أقف 
البحر، أبتعد خطوتني، وكأنني أتأمل لوحتي الفنية بعد انتهائها، يعجبني 
مبتسمة  مآب  بجوارمها  اجلهتني،  من  النائم  بالطفل  الصورتني  إحاطة 

كعادهتا، وفوقهام يف منتصف اجلدار متاًما صور هند، حبيبتي هند.

أحفظ أسامء كل شخص يف هذه الصور، حتى هؤالء املجهولني امللقون 
بالعرشات بجوار بعضهم البعض، أسميتهم أنا بنفيس، األطفال يف احلفاضات 
بأجسامهم الزرقاء من الغاز يف غارة الغوطة يف جنوب سوريا، أسميتهم كام 



117

لو كانوا أبنائي، هذا حسن، هذه شذى، هذا رائف، وهذا الصغري عادل.
أجلس عىل الفراش ألتأمل اجلدار صورة بعد صورة بكشايف امليضء، 
ال خيرج يل أي منهم اليوم، أريد أن أرتاح قلياًل، أطلب منهم أن يظلوا 
هي  وتأيت،  هند  عيّل  حتن  أن  أو  إليهم،  أنا  ذهبت  لو  أمتنى  كم  مكاهنم، 
التي أمتنى حًقا أن تزورين،  الوحيدة  أبًدا، هي  التي مل خترج يل  الوحيدة 

ألن تأيت ملاما يا هند؟ أنا أنتظرك يا حبيبتي.
تغفل عيناي، وأنا أردد اسمها، لكنها ال تأيت، أنام بال أحالم.
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ديب 2010

أفتح باب السيارة، أثب بحيوية للجلوس بجوار سعود، ينظر إيّل يف 
ورسواال  زهريا ساطعا  تيشريت  أرتدي  واسعة،  ابتسامة  أبتسم  دهشة، 

من اجلينز، أعقص شعري مثل األطفال وأرتدي نظاريت الطبية.

ـ ما هو سبب هذه السعادة العظيمة؟

ال يشء، استيقظت هكذا سعيدة، برصاحة كنت أخطط لالعتذار  ـ 
منك أمس، لكني هذا الصباح استيقظت، وأنا أشعر باحلامس، أريد رؤيتك 
يف  القديمة  أعدادها  بعض  طالعت  جريدتك،  رؤية  أريد  تعمل،  وأنت 

املنزل، جيدة جًدا، تذكرين بصحيفة الدستور املرصية.

ـ فعاًل نفس النهج، سياسة وشباب ورياضة وثقافة، أعتقد أهنا جريدة 
حداثية وجتربة رائعة يف اإلمارات، أرجو فعاًل أن تستمر.

ـ عظيم.

ـ ناولني كتاب أنيق بغالف أسود اللون، مكتوب عليه كلمة واحدة 
»الوثائق« ثم اسمه باألسفل، سعود عبد الرمحن.

ـ الوثائق، أي وثائق إذن؟

ـ اقرئيها لتعريف.
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ـ حسنًا، ألن توقع يل عليه؟

ـ ال، ال أحب اإلهداءات.

فينبعث  املوسيقى،  لتشغيل  يدي  أمد  يقود،  وهو  بتعجب  له  أنظر 
صوت نجاة الشجي.

يدندن معها، يا مسافر وحدك، وفايتني.

أندمج أنا أيضا يف األغنية، أرفع صويت مثل مطريب األوبرا، ليه تبعد 
عني، ترام تررام، ليه تبعد عني وتفوتني.

استيقظت  ملاذا  أعرف  ال  املضحكة،  احلامسية  النوبة  رس  أعرف  ال 
سعيدة، ال أفكر ال يف خالد وال حيزنون، يبدو أن السفر قادر فعاًل عىل 
حمو الذكريات التعيسة، املسافات يمكن أن تلغي بعًضا من املشاعر، هل 
مسافة  عىل  احلبيب  أن  خاليانا  تشعر  هل  إذن؟  باملكان  مشاعرنا  ترتبط 
وعند  وجوده؟  عدم  من  وأمًلا  منه؟  حرماًنا  إليه،  شوًقا  فتزداد  تذكر،  ال 
االبتعاد، ختفت حدة املشاعر، تعجز شعرياهتا الدقيقة عن حتديد مكانه، 

فتذوي وتنكمش، وتعود من جديد حلالتها الطبيعية.

أحببت الصورة اخليالية العجيبة، للمشاعر وهي تتحرك مثل املجسات، 
بحًثا عن موقع احلبيب، ثم ال جتده فتعود خائبة إىل قلبي، وتنكمش ببطء.

أضحكتني الصورة، فنظر إيّل سعود بدهشة.

ـ ال يشء تذكرت شيًئا مضحكا.

ـ ملاذا ال تضحكينني؟

ـ لن تفهم ما أقول.
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ـ حسنًا، لقد وصلنا عىل العموم.
املصعد  يف  نصعد  رهبة،  يف  الفاخرة  الضخمة  البناية  إىل  معه  أدخل 
الواسع إىل الطابق الرابع عرش، يدلف إىل الردهة الطويلة املضيئة، ثم إىل 
قاعة واسعة تتناثر فيها بعض املكاتب، عىل اليمني غرفة زجاجية يظهر 
من خلفها شخص أكرب سنًا، يرتدي قميًصا أبيض ورسواالً من القامش، 
ويدخل  الزجاج  عىل  بيده  يطرق  يدي،  من  ببساطة  وجيذبني  إليه  يشري 

قائاًل: صباح اخلري أستاذ أيمن.
فيقول: حياة،  إيّل متسائاًل،  التحرير عليه صباحه، وينظر  يرد رئيس 

صديقة عزيزة من مرص، دعوهتا لرَت عملنا يف اجلريدة.
يرحب يب األستاذ أيمن، سوري، كام عرفت من هلجته، يسألني عن 

دراستي وعن مرص، أرد بالكلامت املعتادة بخجل، فيبتسم سعود يل.
أهنا  أعتقد  الصحافة،  يف  والعمل  الصيدلة،  برتك  إقناعها  أحاول  ـ 

متلك املؤهالت الالزمة.
ـ إن رغبت ربام، يمكنك التدريب معنا، نحن نرحب بالدماء الشابة، 

واحلامس للعمل.
ال أعرف ماذا أقول، فأنظر لسعود مستنجدة، هيز رأسه قائاًل: بالتأكيد، 

سأرشف عىل تدريبها بنفيس.
من دون أن أنطق جيرين عائًدا إىل مكتبه، يف نفس القاعة الكبرية لكن 
زجاجي  فاصل  املكاتب  باقي  عن  يفصله  عنهم،  قلياًل  مستقل  ركن  يف 
حاسوبه  خمرًجا  األرض،  عىل  حقيبته  يضع  وهو  أمامه  أجلس  قصري، 
األوراق  يف  يقرأ  االجتامعي،  التواصل  مواقع  رسيًعا  يتصفح  املحمول، 
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التي أمامه، يدعوين لالقرتاب، ونقل مقعدي إىل جواره خلف املكتب، 
يسألني هل أنت متحمسة؟

ـ ال أعرف، لكني أود خوض التجربة.

ـ حياة، مل أكن أكذب، عندما قلت إنك مؤهلة، أعرفك منذ الصغر، 
وأقرأ تدويناتك عىل قّلتها، أعتقد أنك متلكني املوهبة، ربام تصبحني كاتبة 

عظيمة يوًما، أو صحفية ذات شأن هائل.

ـ ال أعرف حقيقة، أنا لست مثلك، ال أواظب حتى عىل القراءة بشكل 
مستمر.

ـ إذن ما رأيك بالبدء بأشياء صغرية، مثل الرتمجة، سأعهد لك بتقارير 
بسيطة لنرى كيف سيتطور أسلوبك.

هاًما،  ما  شيًئا  أفعل  وأنني  باحلامس  أشعر  موافقة،  برأيس  أومئ 
أبقى معه طيلة اليوم، أقرأ تقاريره، وأراقب اجلو املفعم باألدرينالني يف 
فتاتان  األفكار، هناك  يتبادلون  يتحركون، يضحكون،  اجلميع  اجلريدة، 
بفستان  وأخرى  مواطنة،  أهنا  فهمت  السوداء  العباءة  ترتدي  أحدمها 
وأهلها،  بمرص  وسهاًل  أهاًل  قائلة:  باللبنانية  يب  رحبت  قصري،  رمادي 
قبلتني وأحرضت يل كوًبا ورقًيا به بعض القهوة، فوقعت يف غرامها فوًرا.

هناك  معنا،  اجلنسيات  من  العديد  ستجدين  لبنان،  من  جانني  هذه 
أنا  شابان من الكويت، ثالثة من مرص، أردين ولبنانية وثالث إمارتيني 

منهم، رئيس التحرير سوري كام الحظِت.

ـ هذا عظيم.

ينظر إيّل ويبتسم فأبتسم أنا أيًضا، يبدو أن هذه الرحلة ستطول.
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سيول 2015

يف  القهوة  بعض  هو  يصب  آدم،  منزل  يف  الكبرية  النافذة  أمام  أقف 
كوبني ملونني، ويمد يده يل بأحدمها.

أتناوله شاكرة فينظر بدقة إىل معصم يدي، أرسع لتغطيته بكم قمييص، 
وأنا أقرب الكوب من شفتي.

ـ هل زارك أحد باألمس؟

ـ ال، لكني أضفت العديد من الصور إىل اجلدار.

ـ اجلروح عىل معصميك قاربت عىل االلتئام.

أنظر له بحدة، فيثبت عينيه عىل وجهي.

ـ أخربتك أن هذه اجلروح حتدث بال قصد، أستخدم املقص كثرًيا.

ـ حسنًا، أصدقك بالطبع.

الذي حدث  ما  ويسأل،  بجواري  يقف  جديد،  النافذة من  إىل  أنظر 
بعد عودتك إىل القاهرة، هل عدت مع بداية العام اجلديد؟

ـ نعم.

ـ ملاذا تتجنبني دوًما هذا اجلزء؟
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ـ ال أجتنبه، لكنك تعلم أن هذه الفرتة سوداء يف تارخيي، وتاريخ مرص 
أيًضا.

ماتت أمي وظللت فرتة طويلة وحيدة.
ـ هل هذه هي األسباب احلقيقية؟ أنت مل تشاركي حتى يف الثورة.

ـ مل أشارك، لكن خالد فعل.
ـ هل أصابه رضر ما؟

ـ ال، أبًدا.
السامع  أريد  ال  ذلك،  فيمكنك  احلديث  تودين  ال  كنت  إن  حياة،  ـ 
بسبب فضويل الشخيص، وإنام ألساعدك أنت عىل التحرر قلياًل من هذا 

الثقل، ماذا عن الكتابة؟ هل تعتقدين أهنا أنسب لك؟
أهز رأيس موافقة فيرتكني، ويعود للجلوس خلف مقعده، وأعود أنا 

إىل متابعة الشارع املزدحم من خلف الزجاج.
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ديب 2011

ملاذا قررت إهناء رحلتي فجأة يف بداية يناير؟

كان الوضع متأزًما يف مرص، هناك مطالبات بالنزول والتظاهر، تونس 
تنفض غبار بن عيل عن نفسها، واملقطع الشهري لرجل يرصخ: »بن عىل 
هرب« يف شواعها اخلالية ذات مساء يلف فيسبوك، أشاهده لثانيتني ثم 
أغلقه، سعود متحمس، خيربين أنه يتوقع ذات اليشء قريًبا جًدا يف مرص، 
يكتب مقاالت ملتهبة، عن التعذيب والقهر واالحتالل الداخيل يف البالد 
العربية، أراجعها معه من دون شغف، أصارحه برأيي أن كل هذا هراء، 

فينظر إيّل من دون تصديق.

أيب نفسه كان قلًقا، أخربته أن األمر لن يتجاوز بعض التظاهرات يف 
 الشارع، وأن ال ثورة حتدث بسبب الغرية من دولة أخرى، أو بدعوات 
قلًقا، ويرجوين  أحاديث سعود  تزيده  قلق،  لكنه  فيسبوك،  وevent عىل 

أال أعود.

كانت اجلملة احلاسمة يل، عندما أخربته بأنه حتى لو اشتعل الوضع، 
فلم  وحيدة،  تركها  أستطيع  ال  وقتها،  أمي  جانب  إىل  أكون  أن  أفضل 

يستطع الرد.

عرش،  السابعة  للمرة  حقائبي  وإغالق  فتح  أعيد  غرفتي،  يف  كنت 
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عندما طرقت زوجة أيب الباب بلطفها الذي يشعرين بالذنب دائاًم.
ـ حياة، سعود يف اخلارج.

أخرج له من دون كلمة، يراين فينهض من مقعده، يبتسم ويسحبني 
من ذراعي إىل الباب اخلارجي، يوارب الباب قلياًل ويلتفت إيل، أبتسم 

نصف ابتسامة، وأسأله ما األمر؟
يقرتب مني ويناولني كتابا كان يف يده، أنظر إىل الغالف، فأرى اسمه 

عليه، أعيد النظر فيقول:
ـ نعم، استلمته اآلن فقط من املطبعة.

أبتسم أكثر، أنظر إىل العنوان، »حياة أخرى« أرفع عيني إليه، وأقول: 
حياة أخرى؟ وليست حياة أنا؟

يضحك، خيربين أين أهلمته بالفعل بالعنوان، غريه يف اللحظة األخرية 
قبل الطباعة، لكن األمر ليس له عالقة يب.

كنت أشعر أنه يكذب، لكني وافقته عىل كالمه، أحاول جتنب احلديث 
حول هذه األمور بقدر املستطاع، وأعرف جيًدا، أهنا مؤقتة وزائلة بمجرد 

عوديت إىل مرص.
أطلب منه أن يأخذين إىل املطار صباًحا، ال أريد قضاء آخر حلظات يل 
هنا يف احلديث مع أيب حول الوضع يف مرص، ورضورة انتقايل والعيش 

معه لألبد.
يعود من جديد معي إىل الداخل، الستئذان أيب الذي يوافق مضطًرا، 

ويعدين باملرور يف متام السابعة.
يف الطريق إىل املطار، كنت صامتة متاًما، أشعر برغبة شديدة يف النوم، 
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متى  هو،  يسألني  فأرجتف،  حويل  من  هتب  معتادة  غري  باردة  نسامت 
ستعودين؟

ـ ال أعرف، ربام يف هناية العام.

ـ ربام عليك التفكري فعلًيا يف كالم والدك، فرصك العملية هنا رائعة، 
سواء قررت العمل يف جمالك، أو يف الصحافة.

كان العمل الصحفي قد استهواين متاًما، متابعة اجلميع، وهم يعملون 
صدور  قبل  النهائية  النرش  ليايل  األجواء،  يف  األدرينالني  وقلق،  برسعة 
اجلريدة، موافقة رئيس التحرير عىل نرش مقالني بسيطني يل، كانت رؤية 
اسمي، املطبوع عىل الصفحات الورقية املميزة رائعًة جًدا، شعرت أنني 

هامة، وجيدة، ومتميزة يف يشء ما.

أخربه بأنني سأفكر يف األمر، لكن عيّل الرتتيب لذلك جيًدا، ال عودة 
من دون أمي، وإن حدث ذلك، عيلَّ االستقالل بعيًدا عن أيب أوال.

يدلك سعود جبهته بأصابعه كعادته عند التوتر، يدفع عربة حقائبي 
فريبت  فرتة،  بيديه  وأمسك  أشكره  األخرية،  املغادرين  بوابة  إىل  أمامه 

بكفه عىل كتفي ويبتسم.

له  وألوح  منها  أنتهي  إجراءايت،  أهني  وأنا  بعيًدا،  هو  كام  واقًفا  كان 
مودعة، يبتسم من دون أن يرد التحية، فأبتعد يف طريقي إىل بوابة الرحلة.

أحاول عدم التفكري فيه كثرًيا، كانت مشاعري واضحة نحو سعود، 
صديق عزيز، ربام أخ مل أملكه، حياة الوحدة الدائمة التي أعيشها تنتهي 
بمجرد ظهوره، لكن هل يدرك هو ذلك؟ إمكانية حدوث عالقة صداقة 

رصحية وحقيقية بني رجل وفتاة؟
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أجلس يف مقعدي بالطائرة، وأحاول أال أصاب هبلع اإلقالع، أتسىل 
أن  قبل  هبا،  املوجودة  األفالم  وتصفح  أمامي،  الشاشة  متابعة  يف  قلياًل 

أتذكر كتاب سعود اجلديد يف حقيبة يدي.
مل تكن رواية كام توقعت، بل جمموعة قصصية متنوعة، أقلب الكتاب 
أخرى«  »حياة  املجموعة،  عنوان  حتمل  التي  األخرية،  القصة  عن  بحًثا 
كنت أعتقد أهنا قصة رومانسية كام ييش االسم، لكنها كانت قصة بائسة، 
ما عاشه  وأن كل  يملك حياة،  أنه ال  فجأة  يكتشف  عن رجل سبعيني 
كان حياة أشخاص آخرين، والديه، أشقائه، زوجته، أوالده، أوالدهم، 
أما هو، فال يعرف ما الذي يفعله بالضبط، ما الذي حيبه، ما الذي يثري 

اهتاممه، ال يملك هوايات، أو رغبات، أو حتى إيامًنا بأي يشء.
جديدة  حياة  يف  والبدء  إنذار،  دون  من  الرحيل  فجأة  الرجل  يقرر 
ومشاعره  اهتامماته  فعاًل،  نفسه  اكتشاف  من  يتمكن  وعندما  وغريبة، 
وشخصيته اخلاصة، وعندما يؤمن باهلل وبالعامل وباحلب والناس، يموت 

يف هدوء عىل مقعد خشبي منعزل يف حديقة.
قلت يف رسي: تًبا لك يا سعود وتبا لسوداويتك، لكني ملحت مجلة 
من  األخرية  الصفحة  يف  أراها  أال  اهلل  يدعو  وكأنه  ضئيل  بخط  قصرية 

الكتاب:
»إهداء إىل حياة، عسى أن جتد حياهتا األخرى ذات يوم«.

يتفلسف كثرًيا سعود، وفلسفته تثري ضيقي مثلام فعل اآلن، أقرر عدم 
استكامل الكتاب والنوم حتى الوصول.
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القاهرة 2011

خرجت  بعدما  وجهي،  بمنشفة  ممسكة  التلفاز،  شاشة  أمام  أقف 
كان عمر سليامن  أسمعها،  التي  الكلامت  احلامم مرسعة، ال أصدق  من 
واقًفا أمام امليكروفون، معلنًا تنازل مبارك عن احلكم، استجابة لإلرادة 
الشعبية، الصيحات تصل إىل أذين من الشارع، وسط البلد متوج بالناس، 
بعضهم  حيتضنون  اجتاه،  كل  يف  جيرون  الشباب  ألرى  الرشفة  من  أنظر 
ويف  مقابلة،  رشفة  يف  طويلة  »زغرودة«  تطلق  متحمسة  امرأة  البعض، 
ال  اشمئناط،  يف  للمشهد  سنًا  األكرب  الرجال  ينظر  الرشفات،  بعض 
يعجبهم األمر عىل اإلطالق، فأبتسم يف رسي، أتوقع الكثري من احلامس 
واملعارضة والشتائم والسباب يف األيام املقبلة، أعود للداخل ألتابع تغري 
املشهد متاًما عىل شاشات الفضائيات، هناك أشخاص هيللون يف اهلاتف، 
ويبكون من فرط السعادة، رغم أنني رأيتهم من مكاين الدائم أمام التلفاز 
طيلة األيام السابقة كنت أسمع أصواتا أخرى تتصل بالربامج للتحدث 

عن مبارك وكأنه والدهم.
سعود  من  رسالة  احلاسوب،  شاشة  إىل  وأنظر  يأس،  يف  رأيس  أهز 
كاتًبا  األوىل،  الدقائق  منذ  املوقف  يتابع  والذي  مني،  أكثر  املتحمس 

»مربوك«، أرد بوجه أصفر مبتسم فيسألني هل تسخرين مني؟
أرد، ال، لكني أتعجب سعادتك، أنا ال أشعر بيشء، ال بالسعادة وال 

باحلزن، وال أشعر أن الوضع سيتغري كثرًيا.
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أراه حياول الكتابة ثم يتوقف، يمسح ما كتب ويعيد من جديد، تصل 
كلامته أخريا متسائاًل ملاذا؟

أكتب أبياًتا ألمل دنقل: »فخلف كل قيرص يموت قيرص جديد«.
قلياًل،  ولو  تفرحي  أن  تستطيعني  أال  الدائمة،  املتشائمة  حياة  يرد، 
أتابع املشهد من ميدان التحرير، وأمتنى لو كنت هناك، انزيل حياة، انزيل 

واحتفيل.
أكتب له حسنًا ألسكته، وأهنض ألعد بعض القهوة.

الصيحات ختفت من الشارع، اجلميع توجه للميدان لالحتفال، أرى 
األلعاب النارية واألضواء عىل شاشة التلفاز، تنقل الكامريا املشهد من 
شوارع املحافظات املختلفة، سعادة تامة مل أرها يف شوارع مرص، سوى 
حينام فاز منتخبنا الوطني بكأس األمم اإلفريقية، هؤالء أناس يفرحون 

بكل ما أوتوا من قوة، ملاذا ال أستطيع أن أفعل مثلهم؟
البعيد  صوته  أخريا،  صوته  ألسمع  أرد  أعرفه،  ال  برقم  هاتفي  يرن 
الذائب وسط الصيحات والغناء واالحتفال، ينادي حياة، هل تسمعينني؟
أعجز عن الرد لدقيقة، أحترك يف الصالة كاملجنونة، أخرج من الرشفة 

وكأنني سأسمعه أفضل، أقول خالد، أهذا أنت حًقا؟
ـ نعم، حياة، أنا خالد، هل سمعتي بام حدث؟ هل أنت يف التحرير؟ 

أين أنت؟ أريد أن أراك.
كان صوته مفعاًم بالسعادة، منرًيا قوًيا، كام مل أسمعه من قبل.

أجيبه بدهشة، أنا يف املنزل يا خالد، مل أنزل.
ـ إذن سأحرض أنا إليك.
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هل  والديت؟  بوفاة  يعرف  هل  الرد،  من  أمتكن  أن  قبل  هاتفه  يغلق 
يعرف أنني أعيش وحيدة اآلن؟

أهرع لرتتيب املقاعد، وإخفاء األوراق والعلب املتناثرة، أعيد تنظيم 
اهلواء  يف  املعطر  من  بعًضا  أرش  الغرف،  أبواب  وغلق  الصغرية  املائدة 

وأحاول البقاء متزنة.

يدق جرس الباب، أكتم أنفايس، وأجته نحوه برسعة، أفتحه ليطالعني 
وجه خالد أخريا.

وجيذب  نحوي  يندفع  الفرصة،  يل  يرتك  فال  للحديث  شفتي  أفتح 
ذراعي إىل عنقه، حيتضني بقوة، فأكاد أبكي، أمهس خالد، افتقدتك كثرًيا.

يرفع وجهي بني كفيه وينظر إليه، وكأنه يراه للمرة األوىل، كان سعيًدا 
جًدا، يبدو وكأنه حملًقا يف عامل آخر، يبدو وكأنه حتت تأثري خمدر ما، أبتسم 

البتسامته فيدفعني للداخل ويغلق الباب.

أحاول  أعرفه،  ال  آخر  شخًصا  كان  للحديث،  فرصة  يل  يرتك  ال 
أكثر، هيمس فقط، حياة،  بقوة، حيتضني  يقبلني  احلديث فال يسمح يل، 

أنا أحبك كثرًيا، مل أتوقف عن التفكري فيك.

أمهس وأنا كذلك، أفتقدك كل يوم، ال أستطيع العيش من دونك يا 
خالد.

كان مستمًرا يف تقبييل، نتحرك من دون وعي نحو األريكة، يدفعني 
برفق عليها، ال أشعر بيشء، وال أفلح حتى يف حماواليت للتذكر.

هيمس: كل هذه السنني، كيف انتظرت كل هذه السنني؟

كنت تائهة متاًما، اخلدر يتصاعد من أطراف قدمي إىل رأيس، والصمت 
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القاتل يلفنا، مل أشعر بالغرابة وال القلق وال اخلوف، كنت أشعر أنني اآلن 
مكتملة، يف أحضانه فقط أستطيع التنفس، أستطيع الذوبان، أستعيد بعًضا 
من الدفء يف الفراغ البارد من حويل، كان يرفع عينيه إىل وجهي بني حلظة 

وأخرى، وكأنه ال يصدق أنني هنا، معه، بني ذراعيه.

أنا أيضا كنت ال أصدق، ما الذي حيدث بالضبط؟ أفك أزرار قميصه 
ببطء، وكأنني أفعلها منذ األبد، خيلع عني مالبيس، من دون أن أخجل، 
إىل شفتّي،  يعود  بطني،  يقبل عنقي، صدري،  فوقي من جديد،  ينحني 
عقيل،  عن  بعيدة  مستقلة  حياة  يكتسب  وجسمي  أطناًنا،  يزن  رأيس 

ينتفض، يعلو وهيبط، يغوص لألسفل، يذوب ويندمج فيه.

أنفايس  صوت  جديد،  من  أحلق  ثم  حالق،  من  وأهوي  أرتعش، 
املتسارعة يعلو أكثر، أغمض عينّي، أضغط بأصابعي عىل ظهره، فيعترص 

جسدي أكثر.

ال أعرف كم مر علينا من الوقت، وال كيف مر، ال أذكر سوى نظرته 
األخرية يل، وكأنه يفيق من حلم غريب، تستعيد عيناه نظرهتام الطبيعية، 
فعلنا  ماذا  وهيمس،  جالًسا  يعتدل  وجهه،  عىل  يديه  ويمرر  إيّل  ينظر 

بالضبط؟

أما أنا، فلم أفق متاًما، أنظر له وهو ينهض، يرتدي مالبسه، من دون 
أن ينظر باجتاهي، يعطيني ظهره ويقول كلمة واحدة: سأغادر اآلن.

أحاول استيعاب ما حيدث، أحاول أن أنطق باسمه، أن أوقفه، خيرج 
الباب  يغلق  يسمعني،  ال  لكنه  خالد،  أمهس،  خمذوالً،  ضعيًفا  صويت 
خلفه فأنتفض، أمد يدي ألعيد ارتداء ما أصل إليه من مالبس، أحاول 
النهوض فأشعر بساقّي ومها ترجتفان بقوة، أجلس من جديد للحظات، 
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هناك طنني ثقيل يف أذين، صداع خفيف يبدأ من مؤخرة رأيس إىل صدّغي، 
أمتالك نفيس وأهنض من جديد، أميش مرتنحة نحو احلامم، أقف أسفل 
الدش البارد، من دون أن أهتم حتى بضبط املياه الساخنة، املياه املثلجة 
أقف  فأرتعش،  أطرايف،  جتمد  جلدي،  يقشعر  بقوة،  رأيس  عىل  هتبط 
أسفلها دقائق، ساعات ال أذكر، أخرج إىل الصالة عارية، أحاول إخراج 
مالبس نظيفة من خزانتي، ال أعرف ما الذي ارتديته بالضبط، أذكر فقط 

أنني اندسست يف فراش أمي، من دون حركة، ومن دون أفكار.
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سيول 2015

يصحبني تيو، يف رحلة تسوقه السنوية قبل الكريسامس، أذهب معه 
بقائمة  ملنزله، يمسك  األقرب  الضخم  إىل مول »هوم بالس«،  مضطرة 
طويلة مكتظة بأسامء اهلدايا، التي يستعد لرشائها ألهله يف الوطن، أنظر 

يف التقويم عىل هاتفي املحمول، 25 نوفمرب.

ـ متى ستسافر؟

ـ بعد أسبوع، مل ال تغريين رأيك وتأتني؟

نفس  يف  حيدثني  وهو  املاضيني،  الشهرين  طيلة  رد،  دون  من  أبتسم 
األشياء، مل ال تعودي معي إىل هولندا؟ نقيض الكريسامس مع أهله، يف 

مدينة زوترمري اجلنوبية اجلميلة.

ـ ستعجبك، تشبه مدينة إنشن هنا، هل زرت إنشن؟

ـ نعم، لكني لن آيت معك إىل زوترمري رغم ذلك.

يمسك بيدي أثناء جتولنا يف املول الضخم، 30 يوما عىل الكريسامس، 
كله،  العامل  حيتفل  ديسمرب،   25 اليوم،  ذات  املوافق  ميالدي  عيد  وعىل 

وأبقى أنا يف غرفتي الصغرية املظلمة.
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الكريسامس،  أن تكوين وحيدة يف  املجيء، مل جيب  هلذا أطلب منك 
ويف عيد ميالدك؟

الكوري  الشعب  البعض،  بعضها  بجوار  مرتاصة  الرباقة،  املحالت 
املوالت  إىل  طريقها  جتد  الفاخرة  العالمات  والرفاهية،  البذخ  يعشق 

الضخمة بسهولة، يريد تيو رشاء قرطني ثمينني ألمه.
ملونني  قرطني  يتأمل  لذوقه،  أقرب  يبدو  آربلز«  أند  كليف  »فان 

رائعني، ويسألني رأيي.
ـ مجيل جًدا

يطلب من البائعة لفه كهدية، أنتظره أنا يف اخلارج مع باقي احلقائب 
الضخمة حتى خيرج.

ـ عائلتكم ضخمة جًدا.

يضحك، أخوايت وأزواجهن وأطفاهلن، بعض األصدقاء.
ـ حبيبة؟

ـ لدي حبيبة واحدة هنا، ال داعي للخبث.
يتعامل معي تيو باعتباري صديقته احلميمة، األمر الذي ال يمكنني 
ابتالعه بسهولة، ال يرصح بذلك كثرًيا، وال يطالبني بااللتزام، ربام هكذا 

يمكنني حتمل الوضع.
نتجه إىل مطعم كوري جماور، أحب هذا املطعم كثرًيا، يعد طبًقا رائعا، 
من وجبة ال أعرف اسمها، أرز باخلرضاوات واللحم، يعلوه طبقة من 

البيض املطهو.
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مائدة  عىل  تيو  أمام  أجلس  مدرسة،  مقاعد  وكأهنا  متتالية،  صفوف 
صغرية، يطلب نفس الطبق يل وله، مع بعض القهوة.

ـ حياة، أريدك أن تغريي رأيك فعاًل، مل ال تأتني معي؟

ـ أخربتك، ال أحب التجمعات العائلية وال االحتفاالت، ربام أسافر 
إىل جزيرة جيجو، أو أظل يف املنزل ال أعرف.

ـ كنت تفكرين يف العودة إىل القاهرة؟

ـ ال كنت أفكر يف العودة إىل ديب، حفل زفاف صديق.

ـ أرجو أال تغادري من دون إخباري.

ـ كيف سأخربك إن كنت ستغادر بعد أسبوع؟

ـ هناك اخرتاع عظيم يدعى اإلنرتنت، وآخر أعظم يدعى اهلاتف.

ـ أبتسم له، حسنًا، سأخربك، متى ستعود؟

ـ النصف الثاين من يناير.

ـ حتى لو غادرت، سأعود قبلك.

ـ مل ال أصدقك؟

ـ ماذا تتوقع أن أفعل إذن؟

ـ ترحلني، ال تعودين.

ـ حتى لو حدث ذلك، ماذا سيتغري؟ أرجوك تيو ال تتعلق يب، أنا ال 
أصلح للحب.

ـ تقولني هذا اآلن، حياة؟
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ـ اسمع، أنا أحبك، فعاًل، لكني ال أستطيع االلتزام، أنا جمنونة، أنت 
ال تعرفني.

ـ أعرفك جيًدا.

حجر  ضخم،  خاتم  هبا  مفتوحة،  خمملية  علبة  أمامي  ويضع  يقوهلا، 
اخلاتم من  ابتاعها ألمه، األمحق اشرتى  التي  األقراط  يشبه  أزرق كبري، 

ورائي، ليقدمه يل هكذا.

ـ حياة، أنا أعرض عليك الزواج رسمًيا، اقبيل اآلن أو ارفيض، ودعينا 
ننهي هذا األمر فوًرا.

أجتمد يف مكاين، يبدو جاًدا فعاًل، ال أعرف ماذا أقول، أحاول التملص 
من الرد.

ـ تيو أنت جمنون، تعرف أنني ال أحب املفاجآت.

ـ هذه ليست مفاجأة، أنا أحدثك يف األمر منذ شهرين.

ـ وأنا أخربتك من قبل بأنني لن أتزوج.

ـ ال داعي للزواج رسمًيا، دعينا ننتقل للعيش مًعا، ضعي هذا اخلاتم 
يف أصبعك، وينتهي األمر، شكة دبوس.

ـ أنت ال تفهم، أنت ال تعرفني.

ـ أعرفك حياة، أعرفك وأفهمك، وأشعر بك من دون كالم، ملاذا ال 
تصدقني؟

ـ إن كنت تعرفني فعاًل، ربام حان الوقت لزيارة منزيل.
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يف السيارة، كنت أفكر يف ما ال يعرفه تيو إىل اللحظة، كنت بالفعل 
أخطط للرحيل بعد سفره، ال أعرف إن كنت سأعود أم ال، أريد العودة 
زفاف  حفل  وحضور  ديب،  إىل  التوجه  قبل  الوقت،  لبعض  القاهرة  إىل 
منه  أطلب  وربام  هناك،  معه  بالبقاء  والدي  وقتها  يقنعني  ربام  سعود، 

السفر إىل مكان آخر بعيد.
من  الوحدة،  من  منزيل،  بنافذة  املحيطة  الثلوج  من  اهلرب  أريد 
األخبار، من اجلدار، ومن تيو حتى، ثالثة أعوام كافية متاًما للملل، من 

مدينة أسكنها من دون أن تسكنني.
أشتاق للقاهرة، أشتاق لكل شخص فيها، رغم قسوهتا الشديدة معي، 
رغم قسوة البرش هناك، أشتاق لزيارة جديدة، مل تتجاوز زياريت األخرية 
اليوم ونصف، رمقني ضابط اجلوازات بنظرة شك قبل أن يصحبني إىل 
مكتب جانبي، سألوين عن رس عوديت، ورحييل بعد ساعات، خاصة إىل 

بلد بعيد مثل كوريا اجلنوبية.
ـ أتيت لزيارة عزيز، لكنه مات قبل لقائي به، ال أريد البقاء أكثر من 

ذلك.
كانت الدموع املتجمدة يف عيني، مالبيس التي يبدو عليها أثار اإلرهاق 
والسفر، ربام شفيعة هلم يف التعاطف معي، سمحوا يل بالذهاب، ألعود 

يف رحلة طويلة خالل يومني، إىل سيول.
كان الشتاء مستمًرا هنا أيًضا، كنت أرتدي ربام ذات املعطف الطويل 

الرمادي، الذي أرتديه اليوم، نفس الوشاح امللون الصغري.
أتذكر تفاصيل اليوم الفائت، وأيام أخرى مثله، حزينة مظلمة، بينام 

يشعر تيو بجواري باحلامس، ملوافقتي أخريا عىل زيارته لبيتي.
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وصلنا.

أقول، وأنا أنظر له، وهو يدلف إىل شقتي نصف املغلقة، من دون أن 
أنطق، ربام ستكرهني اآلن يا عزيزي.



139

القاهرة 2011

يرن جرس اهلاتف باسم ريم للمرة األلف، مل أخرج من املنزل منذ 
من  طويلة  عطلة  وطلبت  فيسبوك،  عىل  حسايب  أغلقت  كامل،  شهر 

العمل، حتى اعتقد اجلميع أنني سافرت.
ال يتوقف جرس اهلاتف عن الرنني، بابا، ريم، سعود، وحتى أمحد، 
يتصلون كل يوم وال أرد، الوحيد الذي كنت سأرد عليه مل يتصل بعد، 

وكيف يفعل بعد الذي حدث.
كنت أجلس عىل املقعد املواجه لألريكة الضخمة، حيث حدث كل 
يشء، أحاول التفكري يف ما جيب عيلَّ فعله، هل أتصل أنا به؟ هل أرسل له 
رسالة طويلة، وأسبه وألعنه كام أشاء، هل أخرب ريم، هل أذهب إىل بيته، 

وأتسبب له يف فضيحة؟
تسبني  يف،  ترصخ  التي  ريم  عىل  أرد  أخريا،  أذين  إىل  اهلاتف  أرفع 
وتتهمني باجلبن والنذالة، لكنها تصمت، عندما تسمع صويت املنكرس، 

رغاًم عني خيرج ضعيفا وباهتا، تقول: اغلقي اخلط سآيت إليِك حاالً.
نصف ساعة متر أو ال متر، وأنا جالسة يف نفس موضعي، يرن جرس 
الباب، فأهنض متثاقلة ألفتح، تراين ريم فترتاجع إىل اخللف مبهوتة، ال 
أفهم ملاذا تنظر إيّل هكذا، لكنها جترين من يدي، ألقف أمام املرآة العتيقة 

املواجهة للباب، وتقول: من هذه؟
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أنظر إىل وجهي املصفر، وجسمي الذي فقد عدة كيلو جرامات، والسواد 
أسفل عيني، وال أعلق، أجته إىل مقعدي الدائم، وأشعل سيجارة.

جتلس ريم أمامي عىل األرض، ومتسك بيدّي، هتمس، حياة، ما الذي 
حدث بالضبط؟ أرجوِك أخربيني، هل هو خالد؟

البكاء  يف  انفجرت  اسمه،  سامع  عند  يل  حدث  الذي  ما  أعرف  ال 
احتضنتني  أرجتف،  وأنا  األرض  عىل  أمامها  ألجلس  انحنيت  فجأة، 
وأنا  صامتة،  جلست  لكنها  يشء،  كل  فهمت  أهنا  شعرت  جًدا،  طوياًل 

أقص عليها ما حدث.

دون  من  فنهضت  ريم  أما  الراحة،  ببعض  شعرت  انتهيت،  عندما 
كلمة، اجتهت للمطبخ تبحث عن أي يشء صالح، وعندما مل جتد تناولت 
حقيبتها وغادرت مرسعة، لتعود بعد دقائق، ببعض علب العصري، عدة 

أرغفة من اخلبز، وبعض األجبان.

صنعت يل بعض الشطائر، كام كانت أمي تفعل، وأرغمتني عىل رشب 
العصري، وجلست لرتاقبني وأنا أحاول األكل.

لعبة،  ليست  هذه  به،  تتصيل  أن  جيب  قالت،  أخريا،  تكلمت  عندما 
وأن  حاسمة،  خطوة  يتخذ  أن  عليه  وفوًرا،  اآلن  مًعا  تتحدثا  أن  جيب 

يتحمل مسؤولياته كاملة.

نظرت هلا من دون أن أرد، أكملت.

ـ حياة أنا ال أمزح، زفافه بعد شهرين من اآلن، عليه أن يفعل شيًئا.

أو  ليتزوج  شيًئا،  أفعل  لن  أنا؟  أفعل  وماذا  يفعل؟  أن  جيب  ماذا  ـ 
يذهب إىل اجلحيم، أنا أكرهه متاًما.
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ـ أنت كاذبة جًدا، كام أن األمر ال يمكن أن ينتهي هبذا الشكل، جيب 
أن يتحدث معك، أنت لسِت..

احلقيقة  لكني يف  تقول،  أن  تريد  ماذا  لكني فهمت  مل تكمل مجلتها، 
كنت أشعر أنني كذلك، مل أكن أشعر برغبة يف الكالم، وال أي يشء آخر، 
يف احلقيقة كنت أتوقع رد فعله، وخذالنه يل للمرة األلف، توسلت إليها 

أال خترب أي شخص، خاصة أمحد، ووعدتني أن تفعل عىل مضض.
عندما غادرت ريم، هنضت من جديد، ألنظر يف املرآة، كنت شخًصا 
من  ليفرغهم  ضحاياه،  الدماء  مصاص  يمتص  كام  خالد  امتصني  آخر، 
احلياة، كنت ميتة، بعيني املتسعتني وعظم وجنتي البارز، وشعري املتناثر 

بال اهتامم.
رسالة  والدي  إىل  أرسلت  السفر،  يف  التفكري  سوى  أمامي  يكن  مل 
مقتضبة، أسأله فيها إن كان ال يزال عىل طلبه، بأن أنتقل للعيش هنائًيا يف 

ديب، وجلست ألنتظر الرد.
كنت أعيد فتح حسايب عىل فيسبوك، أنظر إىل صفحة خالد املغلقة يف 
وجهي، ال أعرف إن كان جيب عيلَّ إرسال رسالة أم ال، لكني استجمعت 

شجاعتي كلها، وأرسلت له مجلة واحدة: جيب أن نتحدث.
مرت عدة دقائق قبل أن يرد، سأمر عليِك يف السابعة.

هنضت متثاقلة، ألرتدي مالبيس، أحاول متشيط شعري، رش بعض 
العطر، أنتظره يف الرشفة حتى حرض.

من دون كلمة، انطلق بالسيارة إىل وجهة ال نعرفها، مل أعرف كيف 
أفكاري،  استجامع  أحاول  األشياء،  من  الكثري  أقول  أن  أريد  أحتدث، 
جانب  عىل  سيارته  خالد  أوقف  لساين،  أطراف  عىل  متاًما  تذوب  لكنها 
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قائاًل:  فجأة  يل  والتفت  اجلانبية،  الزمالك  شوارع  من  شارع  يف  الطريق 
حياة، أنا سأتزوج بعد أقل من شهرين.

رفعت حاجبي، من دون أن أنطق، ليتابع..
أعرف أنني أبدو وغًدا وحقرًيا اآلن يف نظرك، لكني ال أعرف ما الذي 
جيب عيّل فعله، ال أعرف ما الذي حدث، أو كيف حدث، كنت مشتعاًل 

باحلامس، مل أفكر، ومل تفعيل أنت أيًضا، هذه غلطة جيب أن ننساها.
ـ ننساها؟

ـ نعم، جيب أن ننساها، وندعو اهلل أن يغفر لنا.
ـ اهلل؟ تريد أن تدعو اهلل أن يغفر لك؟ وماذا عني؟ ملاذا ال تطلب مني 

الغفران؟
ـ أنت كنت معي يف األمر، مل أفعل شيًئا من دون رضاك.

ـ ال تشعر بالذنب نحوي إذن؟
ـ يف احلقيقة، أشعر بالندم، وأشعر بالذنب جتاه املخلوقة التي ال ذنب 

هلا، خطيبتي التي تعتقد أنني أخلص رجل يف العامل.
نعم بالطبع، أما أنا، فمجرد فتاة محقاء، سقطت يف حبك، ونظرك  ـ 

أيًضا.
ـ حياة ال ترددي مجاًل عىل لساين، أنا أحبك، وسأظل أحبك، لكنني 
جباًنا،  ني  سمِّ عائلتي،  عىل  التمرد  وال  التزامي،  عن  التخيل  أستطيع  ال 
ني بام تشائني، لكني قررت أن أختفي متاًما، لن تريني من  متخاذالً، سمِّ

جديد، واألفضل أن تتوقفي عن التفكري يّف.
ـ هل ستفعل أنت؟

صمت حلظات، قبل أن ينظر إيّل قائاًل: سأحاول.
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الق�سم الثالث
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سيول 2014

من دون مقدمات، أفتح الالب توب، وأضغط رسالة جديدة.

عزيزي سعود.

مرت أربعة أشهر عىل آخر حمادثة بيننا، هذه هي أطول فرتة قضيناها، 
حواري  هل  حدث،  الذي  ما  أعرف  ال  معرفتنا،  منذ  حديث  دون  من 
معك يف الدين، واإليامن الذي خيفت داخيل شيئا فشيئا، أثار انزعاجك؟

ربام  كثرًيا،  تتغري  مل  تعرفها  التي  حياة  أنا،  كام  أنني  تعرف  أن  أريدك 
رصت أكثر هشاشة وضعًفا، ربام رصت أكثر بروًدا وسخافة، ربام أسري 
املشاعر  بنفس  أزال أشعر نحوك  بنجاح، لكني ال  التام  اجتاه اجلنون  يف 
اجلميلة، أنت صديقي احلقيقي الوحيد يف هذا العامل، رغم أننا مل نتقرب 
إن  قال  من  لكن  سنوات،  أربع  من  أقل  منذ  سوى  البعض،  بعضنا  إىل 

الصداقة حتسب بالسنوات؟

أنت الوحيد الذي يعرفني كام أنا، يعرف كل تفاصيل حيايت، يعرف 
حقيقتي وخطيئتي، ويساحمني من دون مشكالت.

ال أستطيع حتمل فقدانك، أرجوك اظهر وطمئنّي عليك.

حياة.
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أعرف  ال  التي  الدماء  الغريب،  احللم  عليه  أقص  أن  أريد  كنت 
مصدرها، والتي ال تزال تغطي البساط الصغري، سعود هو الوحيد، الذي 
أستطيع أن أحكي له كل يشء، من دون مشكالت، لكنه عىل عكس تيو، 

يستمع فقط، يستمع وال يتحدث كثرًيا.
رسالته  ألجد  برسعة  أفتحها  جديدة،  رسالة  بورود  التنبيه  صوت 

العزيزة.
عزيزيت حياة.

استمرار  عىل  ترصين  لكنك  فعال،  أختف  مل  كثرًيا،  إليك  اشتقت 
دائاًم،  متاح  أنني  لعرفت  هناك  كنت  لو  فيسبوك،  عىل  حسابك  إغالق 

ولعرفت أيضا أنني كنت مشغوالً يف خطبتي.
نعم لقد خطبت، فتاة مجيلة مثلك، رقيقة تذكرين بك، هاجر، أعتقد 
أنك ستحبينها كثرًيا، أمس كنت أحدثها عنك، بحثت كثرًيا عن صورة 
لنا مًعا ومل أجد، اكتشفت أننا مل نلتقط وال صورة واحدة جتمعنا، اكتفيت 
بصورك احلمقاء التي التقطتها لك يف مكتبة مول ديب عام 2011، أعتقد 

أن شكلك تغري اآلن، مل أرك منذ متى؟ عام ونصف؟
يف  اخلائب  كالمك  بسبب  معك،  احلديث  عن  أتوقف  مل  بالتأكيد 
الرسالة املاضية، أنت تعلمني جيًدا أنني عىل عكسك، أؤمن بالكثري من 
األشياء عىل رأسها احلرية، يمكنك احلديث معي يف كل ما ترغبني به، إن 

كنت ال أعلق، فألنني ال أعرف فعاًل ماذا أقول، أنا فقط حزين عليك.
الالزم الستمرار احلياة، من دونه نحن  الوحيد،  العنرص  اإليامن هو 
جمموعة من »الزومبي« بال أمل، ما الذي يفرق بيننا، وبني امليتني يف القبور 
باحلياة،  باخلري،  بالعدل،  إيامًنا  قادم،  غًدا  بأن  إيامًنا  نملك  نحن  برأيك؟ 
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بالدين، هو جزء واحد من اإليامن بشكل عام، وال أحتدث عنه  اإليامن 
أنا  احلياة،  ُوِضع الستمرار  نفسه  الدين  أن  تعرفني جيًدا  حتديًدا، لكنك 
اآلن أشعر أكثر من ذي قبل، أنك غري راغبة يف االستمرار، يف املحاولة، 
إىل غري  األفضل ذهب  وانتظار  باحلياة  التمسك  املايض عن  كل حديثنا 

عودة.

هذه صوريت أنا وهاجر يف احلفل، كان حفال بسيطا عىل رغبتي، لكنه 
كان ينقصك بكل تأكيد، أمتنى لو تتمكني من القدوم إىل العرس، لن يتم 
قبل عام أو أكثر عىل كل األحوال، سأكون قد أهنيت رسالة املاجستري، 

وهي أيضا ستكون قد انتهت من اجلامعة، هي مثلك درست الصيدلة.

سعود.

أعيد قراءة الرسالة عرشات املرات، هكذا سعود، يلخص األمر كله 
أتأمل  متوجة،  دراما  وملكة  كبرية،  محقاء  أين  يشعرين  ورسعة،  ببساطة 
للكامريا، مجيلة  مبتسمني  يبدوان سعيدين جًدا،  صورة سعود وهاجر، 
فعاًل، ترتدي فستاًنا بسيًطا وغطاء رأس، تدمع عيناي من دون أن أدرك، 
أتذكر كلمته عن أننا ال نملك وال صورة واحدة مًعا، أبحث يف ملفات 
ولو  ألتقط  أن  نسيت  كيف  صدقه،  ألكتشف  صورة  أي  عن  احلاسوب 
صورة معه؟ هناك صور له وحده، صور يل وحدي، أعيد تأمل ملفات 
سعود،  ال  شخص،  أي  مع  صورة  أي  أملك  ال  أنني  أكتشف  الصور، 
يانج شني، وال خالد، حتى أمي وأيب ال أملك سوى صور  ال ريم، ال 

طفولتي معهام.

أشعر بعدم القدرة عىل الرد اآلن، لو كنت أملك حساًبا عىل فيسبوك، 
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لكنت تركت له تعليًقا بسيًطا وصورة مضحكة، هلذا السبب بالذات أنا 
أكره فيسبوك، وأرفض العودة إليه من جديد، متى حتولت كل املشاعر 
البارد  اإلعجاب  وإبداء  التعليقات،  يف  كلامت  عدة  ملجرد  اإلنسانية، 
من  كان  إن  أعرف  ال  أعصايب،  يثري  بالكتابة  التعامل  حتى  السطحي، 

حيدثني غاضبا أو سعيدا، يصيح يّف أو يتجاهلني؟

اهلاتف يرن، تيو يعرض عىل املرور الصطحايب إىل إيتوان، السهر يف 
مكان ما، جتتمع فيه اجلالية اهلولندية، وبعض األمريكيني.

ـ اسمها من دون كيشوت.
أضحك، وأسأله، متجيًدا هلذا املحارب األمحق؟

ـ ليس أمحقا عىل فكرة، حمارب نبيل.
ـ حيارب طواحني اهلواء؟

ـ حيارب كل رش يف نظره، حتى لو كان طواحني اهلواء.
يمكنه التوجه ملحاربة األرشار احلقيقيني، بدالً من تضييع وقته يف  ـ 

هذا اهلراء.
ـ أنت جاهلة يا عزيزيت مل عيّل مناقشتك؟ ربام سأرشح لك القصة يف 

طريقنا، بعد ساعة؟
ـ حسنًا.

أنسى  اجلينز، ال  أهنض ألرتدي مالبيس، سرتة خفيفة ورسوال من 
مناسًبا  مكاًنا  نجد  مل  إن  إيتوان،  يف  الوقت  بعض  للميش  حتسًبا  املظلة 

وقريًبا لرتك السيارة.
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الظالم،  يف  اجللوس  من  أفضل  املقهى،  يف  واالنتظار  النزول  أقرر 
والصمت وحدي.

وراء  رومانسية  يف  جالسان  وكيم،  شني  يانج  اآلن،  فارغ  املقهى 
الزجاج، يتأمالن املطر، يتعامل االثنان يف عالقتهام، كام يروهنا يف األفالم 
الكورية الرقيقة بالضبط، الطبيعة تقلد الفنان، لذا جيب عليهام اجللوس، 

وتأمل املطر اآلن، مثلام يفعل البطالن يف املسلسل أو الفيلم.
إيّل  تشري  أنفها،  وتشنك  فتبتسم  الزجاج،  وراء  من  شني  يانج  تراين 

بالدخول.
ـ أنيوهاسيو مسرت كيم.

ينهض واقًفا، لريد التحية كام جيب عليه، احرتاًما لكوين امرأة، يدعوين 
للجلوس، يف حني تتجه يانج شني لصب بعض القهوة يل.

ـ كيف حالكام يف هذا املطر.
ـ سعيدان كالقطط الصغرية.

قريبة،  مدرسة  يف  لألطفال  معلاًم  كيم  يعمل  كثرًيا،  أحبهام  أبتسم،  ـ 
مع  كالسيكية  وقمصاًنا  طبية  نظارة  يرتدي  للغاية،  وطيب  لطيف 
الرساويل القامشية، يبدو عىل عكس الكوريني أكرب من سنه، يف حني تبدو 
يانج شني بجواره كابنته، جتلس معنا، ويبدآن يف النقاش املحتدم الدائم، 
حول خططهام لعطلة هناية األسبوع، تريد يانج شني السفر خارج البالد، 

أما هو فرييد أن يتوّجها ألي فندق قريب، لقضاء العطلة مًعا يف هدوء.
يانج شني تعيش مع أهلها إىل اآلن، ويعيش كيم أيضا مع أهله، رغم 
عن  يستقلون  ال  والعرب،  املرصيني  معظم  مثل  الكوريني  فإن  عمرمها 

بيت ذوهيم، إال بعد الزواج.
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أقول لكيم، ماذا لو تسافران خارج البالد، وتقضيان العطلة يف فندق 
هادئ مًعا؟

طيبتهام  أحب  التائهة،  وجدت  وكأين  بانبهار،  شني  يانج  إيّل  تنظر 
الكوريني،  باقي  مثل  لكنهام  العكس،  عىل  غبيني،  ليسا  مها  الدائمة، 
يلتزمون بقوالب حمددة سلًفا، من دون أن حياوال تغيريها، القواعد تقول 
إن السفر إىل جزيرة جيجو، يتطلب منهام تأجري كوخ عىل املحيط، وقضاء 
الوقت يف التمشية والشاطئ والسهر، ماذا لو قضيا الوقت يف االسرتخاء 

يف فندق نظيف ومريح، يطل عىل منظر مجيل، إلرضاء مجيع األطراف؟

 يبدو أن تيو ملحني جالسة من وراء الزجاج، فاجته بدوره إىل املقهى.

ـ أنيوهاسيو

زبون  بأنه  معتقدة  شني،  يانج  تنهض  التحية،  بنفس  عليه  يردون 
جديد، لكني أشري له قائلة: تيو جودفريد، زمييل يف العمل.

ـ مرحبا سيدي، تقول يانج شني بإنجليزيتها املضحكة.

أقدم له يانج شني وكيم، فيصافحهام باحرتام، يدعواه للجلوس معنا.

جيلس بالفعل، وهو ينظر إيّل مبتساًم.

ـ أردت انتظارك باألسفل.

ـ ال مشكلة، هل تودين الذهاب اآلن؟

ـ سأهني قهويت ونذهب.

ويشكرها  يتناوهلا  سلًفا،  املعدة  القهوة  بعض  لتيو  شني  يانج  حترض 
بالكورية.
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بينام  األسبوع،  هناية  عطلة  وأفكار  العمل،  حول  كيم  مع  يتحدث 
هتمس يانج شني يف أذين، هل هذا هو السيد؟

السينام  كنجوم  تيو  يبدو  هلا  بالنسبة  بسعادة،  فتبتسم  برأيس  أومئ 
األمريكية، بشعره األشقر وعينيه الزرقاوين.

ـ مجيل جًدا حياة، جيب أن تتزوجيه.
ربام  يشء،  ال  فأقول:  متسائاًل،  يل  تيو  فينظر  عاٍل،  بصوت  أضحك 
أفكارها بصوت  يانج شني  تشاركنا  أن  قبل  اآلن،  الذهاب  ينبغي علينا 

مسموع.
الشارع يف إيتوان مزدحم جًدا، اجلاليات األجنبية كلها جتتمع هناك، 
لألكل  وهندية  وتركية  عربية  مطاعم  الطابع،  أمريكية  وحانات  مطاعم 
بيوت  الياباين،  الفرنيس،  الربيطاين،  األملاين،  بالطابع  حانات  احلالل، 
بكامل  الليل  ملكات  تقف  أمامها  للجميع،  املتاحة  املضيئة  الدعارة 
زينتهن، أنظر إليهن فيبتسمون يل، أبادهلن االبتسام، كنت أحب مظهرهن 
نساء  منهن، رجال هبيئة  املتحولني  الكثري من  الدائمة، هناك  وحركتهن 
أكاد ال أميز بني هذا وذاك، لكن تيو ينظر بطرف عينيه ويلكزين، فأبتسم.
ال  أنني  بدقة،  له  أوضحت  لكني  املثلية،  أعارض  أنني  يعتقد  كان 

أعارض أي إنسان، مهام كان شكله أو لونه أو جنسه أو اختياراته.
ـ كنت أعتقد أن العرب مجيًعا عنرصيون.

عزيزي،  يا  فقط  العرب  ليس  لكن  كذلك،  فعاًل  هم  الغالب  يف  ـ 
اإلنسان بطبعه عنرصي جًدا، لطاملا عذب اهلولنديون السكان األصليني 
الدعايات  إفريقيا، أمريكا ومعاملتها لألفارقة وامللونني، كل  يف جنوب 
الفارغة يف األفالم، حول كون األسود وامللون واملثيل واملحجبة أصدقاء 
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مثيل  ذلك  تعلم  أنت  فارغة،  بروباجندا  الواقع  يف  هي  األعزاء،  البطل 
وأكثر.

بعدم  األحيان  بعض  أشعر يف  نفيس  أنا  ذلك،  أنك حمقة يف  أعتقد  ـ 
أحدثهم،  قد  عني،  خمتلفون  بعينهم،  أشخاص  مع  التعامل  عىل  قدريت 
لن  أنا شخصًيا  منهم،  االقرتاب  يرفض  يّف  ما  هناك جانًبا  لكن  أحييهم 
أستطيع التعامل مع متحول كهذا الرجل، ـ يشري لواحد من ملوك الليل 

عىل جانب الطريق ـ من دون قلق ورهبة، وكأنني ملست ثعباًنا.

ـ أنا أفهم ما تقول، يف مرص ينشأ اجلميع عىل كراهية املختلفني، كنت 
أعاين يف طفولتي بسبب حبي للقراءة، وبأنني أرتدي نظارة طبية، أطلقوا 
عيّل لقب ُسقراط، كنت يف الواقع مزحة الفصل، لكنني مل أبايل، عكس 
فقرية  قروية  طفلة  كانت  خلفي،  جتلس  كانت  التي  املسكينة،  جيالن 
ويتيمة، هذه هتم ال تغتفر لدى األطفال، مل حيدثها أحد سواي، مل جيلس 
بجوارها أحد حتى أنا، مل يرض أي شخص أن يعريها قلاًم أو ممحاة، إال 
أنا أحيانا، أتساءل اليوم عن مصريها، كيف كربت، هل ال تزال حتمل أي 

شعور باحلب نحو هذا العامل؟

سيدة  سمعت  مسيحي،  بيت  يف  نأكل  ال  عبارة،  أسمع  كنت  دائاًم 
ناضجة، تؤكد أن القس يبصق يف طعام املسيحيني طلًبا للربكة.

يضحك تيو فأضحك أنا أيًضا، أتذكر العديد من املواقف العجيبة من 
طفولتي، األغرب أنني أريد قصها عليه مجيًعا، أريد أن أحدثه كثرًيا إىل 
الصباح، احلديث بيننا سهل وممتع، ورغم اختالف أفكارنا، إال أننا نبدو 

متفامهني متاًما.

نصل إىل حانة »دون كيشوت«، فيفتح يل الباب داعًيا إياي إىل الدخول.
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كان املكان دافًئا ومنظاًم، عىل عكس احلانات األخرى يف إيتوان، موسيقى 
هادئة كالسيكية، ورجال يبدون مجيًعا كاألمراء مثل تيو، اهلولنديون متشاهبون 

جًدا، أقول له، فيندهش.

ـ هل تقولني إنني أشبه هذا القبيح مثاًل؟ يقوهلا وهو يربت عىل ظهر 
قميًصا  يرتدي  جًدا،  وسياًم  رجاًل  كان  القبيح  البار،  عىل  جالس  رجل 

أبيَض ورسواالً من اجلينز، يعرفني عليه.

الثقايف بسفارتنا  الوغد، واملستشار  آدم بريشت، صديق االغرتاب  ـ 
هنا.

ـ سعدت بمعرفتك.

البائسة  الوكالة  نفس  يف  معي  تعمل  مرصية،  حمررة  توفيق،  حياة  ـ 
لألخبار.

كل  ملتابعة  تضطران  اليوم،  األصعب  هو  عملكام  أن  أعتقد  أهال،  ـ 
التفاصيل الوحشية املزعجة.

ـ العامل بالفعل قاس جًدا

ـ نعم، بكل تأكيد، أحيانا أشعر أنني يف أفضل األماكن هنا، بلد بعيدة 
نوعا عام حيدث، أتفرغ لنشاطات ثقافية خمتلفة، يف احلقيقة أنا ال أجد ما 
أفعله بشكل كبري، لكنها ربام تكون اسرتاحة املحارب، ينظر غامزا لتيو 

فيفرس يل.

آخرها  املضطربة،  األماكن  من  العديد  يف  طويلة،  لفرتة  عمل  آدم  ـ 
ليبيا، وقبلها جنوب إفريقيا، وحتى إرسائيل.

ـ آه، بالتأكيد األجواء هنا ألطف كثرًيا.
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يستأذن تيو متوجها إىل البار، يطلب لنفسه زجاجة برية مثلجة، ويل 
عصري برتقال، يضعه أمامي فأشكره.

ال ترشبني؟ يسأل آدم.
ـ ال.

ـ هذا أفضل بالتأكيد.
ـ أعتقد أن تيو ال يوافقك الرأي.

ـ عذًرا لكنكام، ثنائي؟
ال أرد، أنتظر اإلجابة من تيو، الذي يشعر باإلحراج من رد فعيل، بعد 

حلظتني جيد الرد املثايل، فينظر إيّل ويقول: أمتنى.
ابتسمت له ممتنة، كان يعلم أنني سأشعر بالقلق، لو أجاب بنعم، كام 
كاماًل  يوًما  قضينا  بعدما  قال: ال،  لو  بالضيق،  أتغلب عىل شعوري  لن 

معا.
يا  ملاذا تقرتب مني  للغاية،  أنه قريب  بنظرة جديدة، أشعر  إليه  أنظر 

أمحق إىل هذا احلد؟ أنا جمنونة، خمتلة، متوحدة وكئيبة.
يف  أهنا  فعرفت  آلدم  تبتسم  كانت  شقراء،  فتاة  املائدة  من  اقرتبت 

طريقها إىل مائدتنا.
ـ مرحبا آدم، تيو.

انحنت لتقبلهام عىل وجنتيهام، ثم اختارت املقعد املجاور آلدم.
ـ آنا، أمريكية تعمل يف رشكة هونداي هنا.

ـ أهال.
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ساطع،  مبهر  مجال  فعاًل،  ومجيلة  لطيفة  تبدو  بآنا،  تعريفي  تيو  يعيد 
بداية  يبدو أهنا تعرفهام منذ زمن، ربام منذ  أشعر معه أن عيني حترتقان، 

قدوم كل منهام إىل كوريا.
يستغرق الثالثة يف احلديث الضاحك، ال أعرف عام يتحدثون فعاًل، 

فأكتفي بالصمت واملراقبة.
وحيدة  اجللوس  أحب  بالضيق،  أشعر  وال  أمانع  ال  أنني  احلقيقة 
أن  يعتقد  تيو  لكن  احلديث،  من  الكثري  إىل  احلاجة  دون  من  وصامتة، 
صمتي نابع عن إحسايس بأنه ليس يل مكان، فيميل عيّل عارًضا أن نتجه 

مًعا للساحة الفارغة، يف منتصف احلانة للرقص.
ـ بالطبع ال، أنا ال أرقص.

ـ مل؟
ـ ال أجيده وال أحبه.

فقط  هو  أيًضا،  أجيده  ال  أنا  رأيك،  غريت  ربام  الفرصة،  أعطني  ـ 
وسيلة، تسمح يل بتطويقك اآلن أمام اجلميع، ووسط املكان.

أبتسم، وأشعر بلذة الفخر باملغازلة، خاصة أمام آنا، أعطيه يدي وأهنض، 
ال أحد يرقص يف املكان سوانا، بالتأكيد نبدو كأمحقني، يتظاهران بالرومانسية 

كام يروهنا يف األفالم.
ـ تيو نحن أمحقان جًدا، ال أحد يرقص سوانا.

ـ وماذا يف ذلك؟ ال هتتمِّ بمن حولنا، يف الواقع ال أحد هيتم.
كان يضمني إليه يف رقة بالغة، أشعر بالسعادة يف حضنه، وأحب رائحته 
جًدا، رائحته التي هي مزيج من جيل احلالقة، وعطر رجويل قوي ال أعرفه.
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ـ ما اسم عطرك؟

ـ مل؟ هل ستحرضين يل هدية؟

ـ ربام.

ـ توم فورد نوار.

أحبه كثرًيا، فعاًل.

ـ وأنت، ملاذا تضعني عطًرا رجالًيا؟

ـ ماذا؟

ـ هوجو بوس، ملاذا تضعينه دوًما؟

ـ ليس هذا من شأنك.

ـ بالطبع، لكن أال تعتقدين أن األمر غريب بعض اليشء.

ـ مل؟ أنا أحب العطور الرجالية، إن مل تكن حتبه، فال داعي ألن تقرتب 
مني.

ـ حياة ال تكوين طفلة، األمر فقط يدفع للتساؤل، أعتقد أنه يذكرك 
بشخص عزيز أليس كذلك؟

ـ ال، ال يذكرين بأي شخص أنا أحبه فقط، أحب رائحته.

ـ حسنا ال مشكلة، أنا أحب رائحته أيًضا، ربام يمكننا أن نضعه مًعا.

أفكر يف  قلياًل، أظل صامتة،  إليه  فيدفعني لالبتسام، يضمني  يبتسم 
كالمه، اكتشفت اآلن فقط، أنني أبتاع هوجو بوس، وأغرق به جسدي 
تستحرض  ما  دوًما  الرائحة  ورائحته،  وعبريه  خالد  أستنشق  ليلة،  كل 
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الذكريات، الرائحة دوًما ما جتسد الغائب، أريدك أن تظل حًيا يف عاملي، 
وكأنك طيف هائم حويل، هل تذكرين؟ هل تتذكر عطري القديم الذي 
كنت حتبه؟ هل تبتاعه مثيل لتستنشقني، لتفسح يل جماالً يف عاملك؟ هل 

تذكر اسمه أصاًل؟

ـ مس ديور.

ـ ماذا؟

ـ كنت أضع قبل ذلك عطر مس ديور.

ـ أحبه كثرًيا.

ـ كيف تعرفه؟

ـ أعرف رائحته جيًدا، متأل منزلنا، أختي الصغرى ال تستخدم سواه.

ـ لديك أخت؟

ـ ثالثة.

ـ ال أملك أي إخوة.

ـ هذا حزين جًدا، عليك أن تنجبي نصف دستة إذن.

ارتعشتا من دون  أن شفتّي  يبدو  أذين،  ثقيال يف  مجلته أحدثت طنينا 
أن أشعر، الربودة التي انبعثت من رأيس إىل أمخص قدمّي، جعلته يعقد 

حاجبيه، متسائال.

ـ هل قلت شيئا؟

ـ ال، لكن جيب أن أذهب اآلن.
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ـ ابِق أرجوك، أنا آسف إن كنت أزعجتك.

ـ مل تزعجني، لكني متعبة وأريد أن أرحل، يمكنك البقاء سآخذ أي 
سيارة أجرة، البيت قريب عىل كل حال.

يبتسم يل ويضمني قلياًل، يقبلني جوار أذين برقة فأرتعش.

ـ ماذا تفعل؟

ـ أقنعك بالعودة معي إىل املنزل.

ـ ال أستطيع فعاًل، أنا مرهقة جًدا، وغًدا عمل.

ـ يمكننا الذهاب إىل العمل مًعا.

ـ أقسم لك إين مرهقة.

ـ إذن سأعرض عليك عرضا ال يمكن رفضه.

ـ ما هو؟

مثالية من األومليت واخلبز  املنزل، أعد لك وجبة عشاء  إىل  نعود  ـ 
لقدميك،  رائًعا  مساجا  أمنحك  ثم  الفاخر،  اإلنجليزي  الشاي  وبعض 

وأتركك تنامني يف سالم.

ـ يا سالم، أقوهلا بالعربية فيسألني بعدم فهم.

ـ ماذا؟

ـ ال أصدقك رصاحة.

ـ أعدك برشيف، جربيني.

كان يبدو مقنًعا جًدا، كام كانت فكرة العودة إىل املنزل الكئيب اليوم 
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تثري ضيقي، ال أزال أشعر باالختناق، بعد زيارة أطفال الغوطة يل أمس، 
هناك،  ينتظرين  يزال  ال  والذي  الدماء،  يف  الغارق  البساط  شكل  أتذكر 

فأهز رأيس موافقة برسعة.

يصحبني تيو إىل املائدة اللتقاط حقيبتي ومفاتيحه، ويلقي التحية عىل 
آدم وآنا، تنظر لنا آنا نظرة صفراء ونحن مغادران، أالحظها طبعا، فأساله 

عنها يف السيارة فال يفهم سؤايل.

ـ أعني هل بينكام يشء؟ إعجاب، استلطاف؟

ـ ربام مرت عدة مغازالت عابرة، لكني ال أذكر أكثر من ذلك، أعتقد 
أهنا وآدم عىل عالقة ما.

ـ لكنها مل تتوقف عن النظر إليك الليلة.

ـ ألنني فاتن يا عزيزيت.

أبتسم له فيسأل، هل تشعرين بالغرية؟

ـ بالطبع ال.

ـ ملاذا تسألني إذن؟

ـ أنت عىل حق طبعا، ملاذا أسأل.

ـ ال أقصد، يمكنك أن تسأليني عام تشائني، يداعب شعري بيده اليمنى، 
من دون أن ينظر نحوي، أنظر إليه أنا يف الظالم، وجهه املريح، وشعره 
املصفوف عىل جانب واحد إىل األمام، مبعثر قلياًل، وخفيف بعض اليشء، 
ربام سيمتد الصلع إىل منتصف رأسه بعد عدة أعوام، كان لطيًفا جًدا، وأنا 

أخاف من اللطفاء الودودين، أخاف كثرًيا من اللطفاء الودودين.
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القاهرة 2011

ملاذا أمطرت الدنيا يف أبريل؟

ال أعرف ولن أعرف أبًدا، كنت أسري حتت القطرات املتساقطة بغزارة 
مع ريم، يف طريقنا نحو مدخل الفندق الفاخر، الذي يقيم فيه خالد زفافه.

أنظر إليها ويرتعش جانب فمي، فتضغط بيدها عىل يدي بقوة.

ـ إن كنت ال تقوين عىل الدخول، يمكننا املغادرة فوًرا.

متورم،  وكأنه  يبدو  وحلقي  للغاية،  جاف  فمي  رافضة،  رأيس  أهز 
ال أستطيع ابتالع ريقي، أو التحدث أو التفكري، نقرتب أكثر من القاعة 
أعرفها،  ال  ألغاين  الصاخبة  املوسيقى  أسمع  األول،  الطابق  يف  الواقعة 
لكني متأكدة أهنا ال تناسب ذوق خالد، وأرى األضواء امللونة املرتاقصة 

تسطع من الداخل.

أقرتب أكثر، أجتاوز باب القاعة، أنظر حويل وريم تلوح ألمحد، اجلالس 
عىل مائدة بعيدة، تنظر إيّل فأخربها بأهنا يمكنها الذهاب.

كان الزحام شديًدا، أحاول أن أحترك هبدوء، من دون أن يالحظني 
وجه  أعرفها،  مل  التي  خالد  عائلة  عن  الوجوه  يف  البحث  أحاول  أحد، 
فأراه  العروسان،  جيلس  حيث  إىل  عيني  أرفع  أقاربه،  أخواته،  والدته، 
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جالًسا يف صمت، مبتعًدا بشربين عن عروسه، يبدو وكأنه يشاهد التلفاز 
عىل أريكة منزهلم.

أحاول النظر إىل وجه العروس، أدقق يف مالحمها، لكنها تذوب متاًما 
أمام عيني، ال أذكر أي تفصيلة من تفاصيلها، ال أذكر أي يشء، كان عقيل 
مصماًم عىل عدم التذكر، عىل استبعاد وجودها احلقيقي يف عاملي، وكأهنا 
خيالية، وكأهنا غري موجودة، ربام كانت آلية دفاع، جتعلني قادرة أكثر عىل 

االستمرار والعيش.
عامل  إىل  ينظر  وكأنه  يبدو  يراين،  ال  لكنه  باجتاهي،  عينيه  خالد  يرفع 
رقص  وال  الصاخبة،  املوسيقى  وال  املظلمة،  بالقاعة  له  عالقة  ال  آخر، 

املدعوين اهليستريي أمامه، وال بأي يشء.
أن  من  الدموع،  منع  جاهدة  أحاول  قلياًل،  وجهه  عىل  عيني  أثبت 
تسقط عىل وجهي، أقاومها وأعيدها بقوة إىل داخل مقلتّي، ستهبط فوًرا 

إىل حلقي لتزيد من مرارته.
القاعة،  إىل خارج  أجر خطوايت  ذلك،  أكثر من  التحمل  أستطيع  ال 
كان جسمي ثقياًل جًدا، أحتسس بطني املنتفخ قلياًل، وأعض عىل شفتي 
السفىل، يرتعش جسمي، لكني أصمم عىل العودة إىل املنزل، واالنتهاء 

من كل يشء، كام خططت له متاًما.
اكتشفت أنني حامل يف منتصف مارس، كنت أشعر بالتوتر واحلزن 
واالكتئاب، لدرجة أفقدتني حتى مالحظة تأخر دوريت الشهرية، أجلس 
وحدي يف الوحدة الصحية، وأشعر بتقلصات حادة أسفل بطني، لكنها 

مل تكن تقلصات الدورة الطبيعية.
من  محل  اختبار  ألجلب  دهشة  دون  ومن  كلمة،  دون  من  أهنض 
املخزن، أعود إىل احلامم وأنتظر نتيجته هبدوء، وكأنني أتابع مشاهد من 

حياة امرأة أخرى سواي.
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إليهام  نظرت  عيني،  أمام  بوضوح  يظهران  األزرقان  اخلطان  كان 
حلظات ثم أعدت غلقه ووضعه يف احلقيبة.

يف هناية اليوم، حرضت دفرت الروشتات، كتبت ببطء وبخط واضح 
وثابت، ميسوبروستول، أقراص.

وأجلب  الوحدة،  لنهاية  أتوجه  خلفي،  الرف  من  علبتني  أتناول 
علبتني من الفوط الصحية الضخمة اخلاصة بالنفاس، أضعها يف حقيبة 

بالستيكية سوداء، وأغادر.
يف املنزل، أضع احلقيبة عىل الرسير هبدوء، أفتح الدرج اخلاص بأمي، 
وأتناول خامتها الذهبي الذي ظلت ترتديه آلخر يوم يف عمرها، أضعه 
هبدوء يف يدي اليرسى، أقف أمام املرآة، وألف طرحة سوداء من خزانتها 
حول رأيس، أعقدها بروتينية رغم أين غري حمجبة، أبدو قريبة الشبه جًدا 
منها، أنظر حلظة لشكيل، الذي يبدو غريًبا وغري مألوف، ثم أغادر املنزل.
بعيد ال  مناسب، مكان  نساء  للبحث عن طبيب  مدينة نرص،  أختار 
يعرفني فيه أحد، أفتش يف الفتات العامرات عن أي عيادة، أقرر الصعود 
أسجل  قليل،  من  إال  فارغة  كانت  حظي  حلسن  أقابله،  اسم  أول  عند 

اسمي مع لقب خمتلف، وأجلس حماولة التظاهر باهلدوء.
السعودية، وأنني  الفحص روتينًيا، أخربته أن زوجي يعمل يف  كان 
سأضطر إىل اللحاق به بعد أسابيع، علمت أنني حامل، وجئت ألعرف 

أن كان يمكنني الصعود إىل الطائرة.
الصوتية  املوجات  بعمل فحص  وقام  الفراش،  الطبيب عىل  أرقدين 
الطبيعي، أشار لنقطة صغرية مبتساًم، وهو يقول هذا طفلك، كنت أبتلع 
الصورة  ليناولني  برأيس  أومأت  أنظر،  أن  أستطيع  مل  بصعوبة،  ريقي 

الصغرية باألبيض واألسود، أخفيتها برسعة يف حقيبة يدي.
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يوصيني  مستمعة،  نصف  وأنا  يتحدث،  البشوش  الطبيب  كان 
بالراحة وبالفوليك آسيد، ويصف بعض األدوية والفيتامينات املعتادة، 
أشكره وأغادر برسعة، ألقي نفيس يف أول سيارة أجرة، ألرسع إىل البيت، 

ألختفي يف البيت.
ما الذي دفعني لالنتظار كل هذا إىل يوم زفافه؟ ملاذا مل أبتلع األقراص 
يف ليلتها وأنا يف البداية؟ ال أعرف، ملاذا مل أخربه؟ ال أعرف، ملاذا صممت 

عىل الذهاب إىل الطبيب، واالحتفاظ بصورة السونار؟ ال أعرف.
ربام شعرت بعدم اجلدوى، ربام كنت مغيبة فعاًل، كنت فاقدة اإلحساس 
باحلياة من حويل، بالزمن، باألمل، باحلزن حتى، كنت مثل الزومبي، ميتة 

حية، أعيش، أتنفس، أحترك من دون شعور.
هل كنت أعتقد أن هناك أمال ما يف عودته؟ هل كنت أفكر أنه سينظر 
إىل عروسه ليلة زفافهام ويقول: آسف، أنا أحب امرأة أخرى، وهيرع إىل 

منزيل؟ هل كنت أتوقع هناية سعيدة مثل األفالم؟ ال أعرف.
كل ما أذكره يا آدم، أنني عدت من زفاف خالد، ليلة 25 أبريل، ومتددت 
عىل األرض ساندة ظهري إىل األريكة، أتناول األقراص بكميات كبرية 
من املاء وأنتظر، أنتظر النزيف الذي أعرف أنه سيكون مؤمًلا جًدا، أضم 
املعطف الثقيل اخلاص بأمي حول جسدي رغم احلرارة الشديدة، وأرتعش، 

من رأيس إىل قدمّي.
أرتعش وأنتفض وأهلوس، إىل اليوم، وأنا أرتعش وأنتفض وأهلوس، 
ليلة 25 أبريل من كل عام، أعيد تذكر الوضع الدراماتيكي الداكن، الظالم يف 
البيت الضخم املهجور، النزيف الذي يتسلل من الفوطة الصحية السميكة، 
 ، الدم عىل فخذيَّ أبدهلا كل نصف ساعة من دون جدوى، يسيل  التي 
عىل ساقي، يصل إىل كاحيل، أسقط عىل األرض فتتسع بقعة الدماء عىل 
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السجادة، أرقد عىل بطني ساعة، ساعتني، ثالث ساعات؟ ال أشعر بيشء، 
ال أستطيع التفكري، أرفع كفي أمام عيني فأرامها بيضاوين ناصعني كيد 
موسى، أملح الثعابني تتلوى حويل عىل األرض، وكائن مظلم جيلس بعيًدا 

ينظر إيل، أتأوه بصوت عاٍل، فال حيرك ساكنًا.
أمي جتلس عىل املقعد املقابل، تنظر إيّل بحزن، تقول: حياة، ال تبكي.
ترفع ذراعيها أمامي، حتمل طفاًل عارًيا حياول التملص منها، تضمه 

وهتدهده، أسمعها تغني له، كام كانت تغني يل.
يال ننام، يال ننام، يال يال يال ننام.

تطيل املد يف الكلمة األخرية، فأشعر بعيني تتثاقالن، أحاول املقاومة 
بال جدوى، وهي ال تزال هتدهد الطفل.

أمهس، كَفى ماما، ال أريد النوم.
لكنها ال تستمع إيل، حتتضن الطفل النائم يف سالم عىل كتفها، تدير 
اجلدار  داخل  ختتفي  وتضحك،  جديد  من  تلتفت  وتبتعد،  إيل  ظهرها 

املظلم أمامي، فأعيد حماواليت للزحف والوصول إىل اهلاتف.
أقول:  ناعس،  بصوت  ترد  أخريا،  ريم  اسم  عىل  الضغط  يف  أنجح 

أرجو أن تأيت إيل اآلن، ريم، أعتقد أنني أموت.
ال أكمل الكلمة، أسقط اهلاتف من يدي، وأفشل يف مقاومة النعاس 
الثقيل، أنام كثرًيا جًدا، أشعر بالزمن رغم أنني نائمة، أميش يف الظالم، 
باهلمسات من  ثقيل جًدا ذو ملمس، أشعر  الظالم  أو أسبح،  أو أطفو، 
حويل، أشعر باملحاليل تنفذ إىل عروقي، أسمع صوت ريم تتحدث مع 

شخص آخر، لكني نائمة فعاًل، نائمة يف عامل مظلم رهيب وكابويس.
ملاذا أحكي لك هذه التفاصيل يا آدم، أنت تعرف أن اإلجهاض ليس 
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مظلم  فارغ  منزل  يف  وحيدة  محقاء  تنفذها  عندما  خاصة  مسلية،  عملية 
مثيل.

حرضت ريم، وفتحت الباب بمفتاحها، الذي منحتها إياه منذ زيارهتا 
األخرية، الغريب أنني كنت أتوقع كل يشء، كنت أعرف أنني سأفشل يف 
استكامل األمر وحدي إىل النهاية، وسأفشل حتى يف االستسالم للموت، 
األريكة  عىل  اهلاتف  وضعت  لذا  حيايت،  إلنقاذ  أخرية  حماولة  دون  من 
أن أخربها  املفتاح، من دون  التقاطه، وهلذا أعطيت ريم  يمكنني  حيث 
شيًئا، مل تعرف املسكينة أنني حامل حتى يومها، ألنني كنت متأكدة أهنا 

ستذهب فوًرا إىل خالد، وتطالبه بحل األمر.
فتحت عيني عىل ريم جتلس بجوار الفراش، ومعها فتاة أخرى حمجبة 

رقيقة املالمح، نظرت إليها فقالت: زميلتي يف الكلية ال تقلقي.
تنظر إيّل الفتاة بشفقة فأمنحها نظرة مسطحة ميتة.

هتمس لريم، سأغادر، هي أفضل اآلن، تتناول حقيبتها، حتاول االبتسام 
قائلة: سالمتك.

تنهض معها ريم لتوصيلها إىل باب املنزل، ثم تعود يل من جديد.
ـ أنت جمنونة، ملاذا مل ختربيني؟

ـ ما الفارق؟
ـ الفارق أنني كنت سأساعدك، وكنا سننهي املوضوع بطريقة أبسط 

من ذلك.
ـ هل انتهى األمر؟

علينا  جيب  األمور،  بعض  إجراء  عليك  سيتحتم  لكن  نعم،  غالًبا  ـ 
زيارة طبيب خمتص
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ـ لن أفعل شيًئا، ال أهتم سوى بانتهاء األمر.
ـ هذه األمور هامة من أجلك، من أجل أال تصايب بااللتهاب والعقم.

ـ ال أريد اإلنجاب أصاًل.
ـ من املبكر جدا التحدث يف األمر، جيب أن تنامي اآلن، أنا باخلارج 

سأجري بعض االتصاالت وأعود، لن أغادر.
تفشل،  لكنها  شفتيها  عىل  ابتسامة  سحب  فتحاول  ممتنة،  هلا  أبتسم 
عىل  جًدا  قوًيا  األمر  كان  الصالة،  يف  قلياًل  للبكاء  تغادر  أهنا  أراهن 

أعصاهبا، أما أنا، فكنت أشعر أن كل هذا حيدث لشخص آخر غريي.
أستعيد صورة أمي وهي حتمل الطفل الباكي وتغني، كانت فتاة، بالتأكيد 
كانت فتاة، وكانت ابنتي، لكني قتلتها، أنا قتلتها ببساطة، ومن دون ذرة 
مشاعر، خططت لألمر منذ شهر ونصف، ونفذته فعاًل، أنا جمرمة، حقرية، 

وربام كان عيّل املوت فعاًل معها.
أحاول  أمي،  يد  يف  الطفلة  مالمح  تذكر  أعيد  يرتعش،  جسمي 
الغطاء عىل  فأشد  أنتفض من جديد،  للغاية،  ثقيل  نفيس  لكن  التنفس، 
رقبتي، أحتاج إىل أمي جًدا، أحتاج إىل أشخاص أكثر من حويل، أشعر 
إىل  حرارته  تتصاعد  باخلجل،  حتى  أشعر  وغبية،  وهشة،  وحيدة،  أنني 
سقف  إىل  عيني  فأرفع  اهلل،  أتذكر  ومذنبة،  موصومة  أنني  أشعر  أذيّن، 
وملاذا  أنت،  أين  تكرهك؟  التي  أنا  أنني  أم  اآلن؟  تكرهني  هل  الغرفة، 

تركتني؟
أبكي أخريا، أبكي كثرًيا، وال أتوقف بعدها عن البكاء.
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عزيزي سعود.
كوريا  وصفت  كام  العامل،  آلخر  ابتعادي  عىل  سأندم  أنني  أخربتني 
حمًقا،  تكون  أن  أكره  حسنًا،  الوصول،  عىل  أسابيع  ثالثة  بعد  اجلنوبية 
لكنك كنت حمقّا أكثر من الالزم، أنا شعرت بالندم بمجرد هبوط الطائرة 
الضخمة، بعد رحلة منهكة ملدة تسع ساعات ونصف، من ديب إىل سيول.
يف  الرشكة  من  مندوًبا  ألجد  وخرجت  برسعة،  أوراقي  أهنيت 
انتظاري، كان مبتساًم ينحني يل باحرتام طيلة الوقت، لكنه نظر ملالبيس 

بتعجب، ووقف دقيقتني ليفكر، ثم خلع معطفه الثقيل ومنحني إياه.
ـ أنصحك بارتدائه قبل أن نستعد للخروج، السيارة قريبة لكن، هل 

هذه أول زيارة لك إىل كوريا؟
ـ نعم.

هنا،  للحياة  يلزمك  بام  لتزويدك  الذهاب،  علينا  ينبغي  ربام  حسنًا  ـ 
لكن اآلن دعيني أصحبك إىل الفندق، لتنايل قسًطا من الراحة.

مل أكن أعرف أنه حمق هلذه الدرجة، إال عندما غادرنا املطار، بمجرد 
خروجي من الباب الزجاجي حتى شعرت أنني دلفت إىل ثالجة حمكمة 
الذي  الثلج  املوجودات،  بكل  حييط  والثلج  يناير،  يف  كنا  اإلغالق، 
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كنت أمتنى رؤيت،ه مل يكن كام توقعت، مبهًجا ناعاًم كام أراه يف األفالم 
األمريكية، بل كان شاحًبا، ثقياًل، يبدو كالكفن الربد، الذي مل أشعر يوًما 
شعري  خصالت  حتى  عيني،  مقلتي  جيمد  عظامي،  إىل  يتسلل  بمثله 
املعطف  جيوب  يف  فوضعتهام  ستسقط  أصابعي  أن  شعرت  جتمدت، 
لكن  سأبكي،  كنت  تنفيس  بمجرد  االنفجار  عىل  أوشكتا  رئتاي  فوًرا، 
السيارة  نحو  دفًعا  دفعني  سونق،  السيد  اسمه  أن  علمت  الذي  السيد 
الدافئة، فيها استعدت أنفايس من جديد، لكن األمل املمض يف رئتي ظل 

كام هو.

ـ سأمر عليك يف املساء، لرشاء بعض االحتياجات، أما اآلن، فأعتقد 
أن النوم هو أفضل يشء لك.

جًدا،  دافئة  كانت  هيلتون،  فندق  يف  غرفتي  إىل  الرجل  أوصلني 
مواسري  أن  اكتشفت  يصدق،  ال  بشكل  ساخنتان  واألرض  اجلدران 
للربد  اتقاًء  كوريا،  يف  املباين  وأرايض  جدران  مجيع  يف  ترسي  التدفئة، 
الغطاء  حتت  واندسست  برسعة  املتجمدة  مالبيس  خلعت  الشديد، 

الثقيل، ذهبت يف النوم فوًرا.

حياول  االستقبال  موظف  كان  الغرفة،  هاتف  عىل  سوى  أستيقظ  مل 
ينتظرين  سونق  السيد  بأن  ليخربين  مفهومة،  بإنجليزية  التحدث  جاهًدا 

يف اللويب.

هنضت متثاقلة، أحاول البحث عن مالبس مناسبة، ارتديت طبقات 
من املالبس وفوقها معطف السيد سونق، الذي أرص عىل أن أحتفظ به.

صحبني إىل مول ضخم جًدا، ختيل، أضخم من ديب مول الذي كنا 
نضل طريقنا فيه، ابتعت معطفني وقفازين لليدين، غطاء رأس ووشاح 
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صويف ثقيل، كام أرص عىل أن أبتاع حذاء مبطنا خاصا للسري فوق الثلج، 
مل أعرف مدى أمهيته، حتى كدت أسقط عىل ظهري، ونحن يف طريقنا 
وساعدين  بذراعيه  أسندين  الطريق،  جانب  عىل  تقليدي  كوري  ملطعم 
الطريقة  عىل  العشاء  بتناول  يب،  االحتفال  عىل  أرص  الدخول،  عىل 
أمام  األرض  عىل  وجلسنا  املطعم،  باب  عىل  أحذيتنا  خلعنا  الكورية، 
طلبت،  كام  بحرية  مأكوالت  جًدا،  سيًئا  الطعام  كان  املنخفضة،  املوائد 
املسلوق مع  اكتفيت ببعض األرز  لكنها كانت حارة جًدا، غريبة جًدا، 

السلطات، وشكرته بشدة.

صحبني السيد سونق بعدها للبحث عن سكن مناسب، كان بالفعل 
قد أعد قائمة بستة شقق، كلها متشاهبة بشدة، فلم أعرف مل عيل رؤيتهم 
السحاب  ناطحات  عن  االبتعاد  أمكن،  إن  منه  طلبت  لكني  مجيًعا، 
املرتفعة،  البنايات  يف  والتوتر  بالعجز  أشعر  أنني  تعلم  أنت  املرتفعة، 
كبنايتنا يف ديب، فكر الرجل قلياًل ثم أجرى اتصاال رسيًعا، واصطحبني 
إىل شارع جانبي هادئ، كانت هناك بناية محراء قصرية وسمينة، مقارنة 
الثالث، ألستكشف املنزل،  باملباين العمالقة املحيطة، صعدنا إىل الدور 
ألن  القدم،  من  عام  بطابع  لكن  األخريات،  تشبه  إستوديو  شقة  كانت 
املبنى كان قدياًم، أعجبتني فوًرا، أمامها مقهى صغري يبدو لطيًفا، أخربين 
هناك سيمكنني  »إيتوان«،  األجانب  منطقة  كثرًيا عن  تبعد  البناية ال  أن 
العثور عىل املطاعم العربية واهلندية والرتكية احلالل، إىل جانب املطاعم 
سعدت  اخلارج،  من  املستوردة  البضائع  تقدم  التي  واملتاجر  األمريكية 

كثرًيا باملعلومة، وعقدت العزم عىل الذهاب يف أقرب فرصة.

أنه سيرشف  الفندق من جديد، وأخربين  إىل  السيد سونق  أوصلني 
بنفسه عىل حتضري السكن وفرشه، ألمتكن من االنتقال يف أقرب فرصة.
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أكتب إليك اآلن، وأنا أستعد للنوم، سأبدأ العمل فوًرا يف الصباح، 
أفتقدك وأفتقد كل يشء، ماذا أفعل هنا بالضبط يا سعود؟ ملاذا مل متنعني 

من املغادرة؟ ال أعرف.
سأكتب لك كل يوم.

حمبتي.
حياة.

أن  سونق،  السيد  أخربين  للنوم،  وهتيَّأت  الطويلة  الرسالة  أرسلت 
العمل سيبدأ فوًرا يف الصباح، أخربين أن عميل سيكون أيضا يف العالقات 
األمريكيني  من  خاصة  الوافدين  سألتقي  اآلن،  بعمله  شبيه  العامة، 
والعرب لكن داخل الرشكة، عمل بسيط لن يأخذ وقًتا طوياًل من اليوم.
بعد توجهي إىل  الصباح،  بالتوهان والتخبط، خاصة يف  كنت أشعر 
الرشكة الضخمة للغاية، املباين املرتاصة، أشعرتني بأنني سأتوه وأموت 
وأدفن يف الداخل، لكن السيد سونق كان بانتظاري، صحبني يف جولة 
زجاجية  غرفة  يف  صغري  مكتب  فيه،  سأعمل  الذي  املبنى  يف  رسيعة 
املتالصقة  اإلدارية  باملكاتب  ممتلًئا  كان  الذي  املبنى،  باقي  عن  منفصلة 
وبأنه  متاًما،  عملهم  عن  ينفصل  عميل  أن  أخربين  املوظفني،  لعرشات 
عىل  وتركني  يشء،  كل  أستوعب  حتى  تدريبي  عىل  شخصًيا  سيرشف 

مكتبي اجلديد وذهب.
كنت أجلس يف صمت، يفصلني الزجاج عن صخب املوظفني، وحركتهم 
املستمرة يف اخلارج، شعرت أنني غبية جًدا وفاشلة، لن أمتكن من العمل 
بالطبع، وأنا ال أفهم حرًفا مما يدور حويل، مر عيّل بعض املوظفني، حماولني 
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الرتحيب يب بإنجليزية ركيكة، شكرهتم وظللت جالسة منكمشة عىل نفيس، 
أفرك أصابع يدي، حتى حان موعد االنرصاف.

استغرقت وقًتا طوياًل، ألجد طريقي إىل املصعد، يف األسفل كانت 
السيارة اخلاصة يف انتظاري، سألت السائق عن رس ختصيص سيارة خاصة 

يل، لكنه مل يفهم حرًفا، أوصلني إىل الفندق، وانحنى مودًعا ثم ذهب.
هرعت إىل غرفتي ألتفقد الربيد اإللكرتوين، كانت رسالة سعود تنتظرين، 
فتحتها بلهفة وكأهنا مالذي اآلمن الوحيد، يف هذه الغربة املوجعة املؤملة.

األعز حياة.
ملاذا مل أمنعك من املغادرة؟ ألنك حتتاجني إىل االبتعاد قلياًل، هذا ال 
يعني أنني راٍض متاًما عن قرار سفرك ألخر العامل، لكنني أدعوك للصرب 
بعض الوقت، شعورك احلايل طبيعي ومتوقع، أنت يف عامل غريب، بعيد، 
جديد، حتى اللغة ختتلف، لو كنت يف بلد أورويب، لكان الوضع حمتماًل 
التواصل مع من حولك سيسبب لك  القدرة عىل  بعض اليشء، فقدان 
شعوًرا بعدم التوازن، لذا أنصحك برضورة تعلم اللغة يف أقرب وقت، 
جيب عليك أيضا زيارة منطقة األجانب والتعرف عىل اجلاليات العربية 

واالندماج معهم، سيمنحك هذا شعوًرا ولو مؤقًتا بالراحة.
ما يمكنني أن أنصحك به، هو أن تستغيل هذه الفرصة، يف التعرف 
يف  السياحية  باألماكن  قائمة  لك  أعددت  العامل،  من  جديد  جزء  عىل 
سيول، ربام تتمكني من زيارهتا يف العطالت، أريد أيضا أن أؤكد لك، 
إىل  فوًرا  والتوجه  يشء  كل  ترك  يمكنك  حمجوزة،  أو  منفية  لست  أنك 

املطار والعودة إىل هنا، ستجدينني أنتظرك بفارغ الصرب.
حمبتي.
سعود.
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السياحية  األماكن  قائمة  تفحصت  املرات،  عرشات  الرسالة  قرأت 
فكرة  خاصة  الراحة،  بعض  كلامته  منحتني  العزيز،  هذا  يل  أعدها  التي 
أحببت،  لو  أي وقت  العودة يف  القدرة عىل  أملك  بسجينة،  أنني لست 

فكرت يف ما قاله، وعقدت العزم عىل تعلم اللغة يف أقرب فرصة.

كان الوضع يتحسن بالتأكيد، خاصة مع انتقايل للسكن اجلديد املستقل، 
والتحاقي بمدرسة لتعليم الكورية بمساعدة السيد سونق، حتى العمل 
مع  كان  معظمه  يف  تعاميل  ديب،  يف  أفعله  كنت  عام  كثرًيا  خيتلف  يكن  مل 
األجانب الناطقني باإلنجليزية، وأحيانا العربية أيًضا، كنت أتعلم ببطء 
التسكع وحدي، رشاء احلاجيات، التعرف عىل زمالء العمل، توجهت 
مرتني إليتوان لرشاء بعض البضائع العربية، مثل الشاي والقهوة وبعض 
اللحوم املجمدة واخلبز العريب، وبحثت كثرًيا عن مطعم مرصي، حتى 

وجدت واحًدا عىل الشارع الرئيس يف املنطقة.
العام املرصي  الطابع  لكن  الطراز احلديث،  املطعم مصماًم عىل  كان 
مل يغب عن العني، كان املوظفون كوريني لكن املالك مرصًيا، استقبلني 
بنفسه، ودعاين للجلوس بمرح، أخربين كريم أنه يسعد برؤية املرصيني، 
ال يأتون سوى يف املناسبات، وجتمعات اجلالية، ألن معظمهم يعيشون 
مناسب  ساحيل  بلد  إنشن،  يدعى  ونصف  ساعة  بعد  عىل  آخر،  بلد  يف 
العربية، مرص وسوريا  البالد  إىل  السيارات  لعمل معظمهم، يف تصدير 

وليبيا خاصة.
احلار،  البشع  الكوري  الطعام  من  أسابيع  بعد  لذيًذا،  الطعام  كان 
عرض عيل كريم توصييل بنفسه إىل املنزل، لكني رفضت شاكرة، محلت 
حقائبي الكثرية من جولتي الناجحة يف املنطقة وعدت إىل منزيل الدافئ.

مل تكن سيول سيئة جًدا، هذا ما أخربت به سعود يف رسائيل التالية، 
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بال  رتيب  روتيني  بشكل  يسري  وعميل  باستمرار،  تتحسن  لغتي  كانت 
مشكالت، تأقلمت عىل احلياة وحدي، والصمت املستمر طيلة الوقت، 
كنت أراسل سعود وريم، أتصفح األخبار عىل فيسبوك، أذهب للقاءات 
اجلالية املرصية يف مطعم كريم أحيانا، لكني مل أتأقلم كثرًيا معهم، كانوا 
يتحدثون دائاًم يف السياسة والوضع غري املستقر يف مرص، مل أكن أشارك 
التفرد  حياة  كانت  برسعة،  ُمغادرة  أعتذر  ثم  مبهمة،  بإيامءات  سوى 
من  املزيد  إىل  أيضا  تقودين  كانت  بالتأكيد  لكنها  تناسبني،  والوحدة 

االكتئاب واجلنون.
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عزيزيت ريم.
أفتقدك دائاًم وبشدة، اكتشفت أننا ال نرتاسل كثرًيا، ونكتفي باملزاح 
والتعليقات ومبادلة الصور عىل فيسبوك، لكني اليوم شعرت أنني أريد 
أن أقص عليك تفاصيل يومي يف سيول، اليوم األحد، عطلتي من العمل، 
قررت النزول والتسكع قلياًل حول املنزل، ربام زيارة املقهى الصغري أمام 

البناية، الذي لفت انتباهي منذ اليوم األول.
بالداخل، كان املكان يبدو وكأنه، فصل من فصول حضانات األطفال، 
كراٍس ملونة، وموائد بيضاء عليها أصص من الزرع الطبيعي، دًمى وعرائس 
وأجراس معلقة يف السقف، وخلف البار كانت فتاة كورية مبتسمة، أقرب 

للدمية هي األخرى، حّيتني وهي تنحني وسألتني عام أريد.
كانت منبهرة بمالحمي األجنبية، حتاول عدم اختالس النظر إيّل، وهي 
تصب قهويت األمريكية، لكني ابتسمت هلا مشجعة، حاولت أن أرشح 
نصف  تفهم  مل  تواجهها،  التي  البناية  يف  أعيش  أنني  الضئيلة،  بكوريتي 
لتحاول  القاموس،  اهلاتف اخلاص هبا، وفتحته عىل  الكالم، فأخرجت 

ترمجة كالمي وكالمها.
فهمت يف النهاية أن اسمها يانج شني، وهي فهمت أن اسمي حياة 
سأعود  بالتأكيد  أنني  أخربهتا  عندما  جًدا،  سعيدة  كانت  جارتان،  وأننا 
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مرة أخرى، شعرت أنني قد وجدت أول صديقة يل يف هذه املدينة.
أمحد؟  حال  كيف  يشء،  كل  وأفتقد  القاهرة،  وأفتقد  ريم،  أفتقدك 
تعرفني  عنه، هل  السؤال  نفيس من  منع  أستطيع  وكيف حال خالد، ال 

أيا من أخباره؟
حمبتي.
حياة.

كاذبة  كنت  لكنني  خالد،  بال  احلياة  عىل  تأقلمت  أنني  أختيل  كنت 
جديد،  من  كله  األمل  بعثا  سيول،  يف  الطويل  والفراغ  الوحدة  بالطبع، 
بعدما اعتقدت أنني تعافيت يف ديب، كان لسعود حضوًرا كاسًحا، يبقيني 
كل  فأملك  اآلن،  أما  التفكري،  عن  أتوقف  حتى  الوقت  طيلة  منشغلة 

الوقت يف العامل للتفكري، واستعادة ما حدث عرشين ألف مرة يف اليوم.
كنت أستيقظ كل ليلة من النوم بفزع، أشعر باألمل واإلعياء من جديد، 
وكأنني ما زلت حبيسة تلك الليلة السوداء، من الربيع قبل املايض، أشعر 
صوت،  دون  من  الرصاخ  فأحاول  فخذي،  بني  من  تنساب  بالدماء 
الصداع  مع  فجأة  أفيق  حتى  فائدة،  بال  التنفس  أحاول  أبكي،  أتقلب، 

الذي بات رفيقي الدائم.
هنضت من مكاين، وأخرجت الصورة الصغرية باألبيض واألسود، 
يف  الصق  رشيط  بقايا  وجدت  حتى  طوياًل  بحثت  شيًئا،  تظهر  ال  التي 
كبقعة  تبدو  كانت  احلائط،  عىل  أمامي  بعناية  وألصقتها  املطبخ،  درج 
سوداء مبهمة فوقه، لكني كنت أحفظ كل تفصيلة، كل نقطة وكل رقم 

مدون باإلنجليزية عىل جانبها.
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سمعت صوت الرسائل الواردة، فهرعت عائدة إىل احلاسوب، كانت 
رسالة ريم مليئة بالوجوه الصفراء املبتسمة كالعادة.

حبيبتي حياة.
أفتقدك أكثر، أمتنى رؤيتك يف أقرب فرصة، عندما كنت يف ديب، كنت 
أشعر أنك قريبة بشكل أو بآخر، ربام أمتكن أنا من السفر إليك، أو أن تأيت 

أنت يف أي وقت، أما اآلن أشعر أنك حرفًيا يف آخر العامل.
بصديقتك  الكورية  الفتاة  وصفت  عندما  الغرية  من  بقليل  شعرت 
تتعريف عىل أشخاص جدد  أن  اجلديدة، لكني سعيدة من أجلك، جيب 
يظل  أن  جيب  ال  الوحدة،  يف  رأيي  وتعرفني  تعرفينني  أنت  أنت،  حيثام 

اإلنسان وحيًدا أكثر من ساعتني وإال جّن.
ابتعد  أنه  الكثري، أخربين أمحد  أما خالد، فال أعرف عنه  أمحد بخري، 
تبدو  فيسبوك  عىل  صفحته  حتى  األصدقاء،  باقي  وعن  عنه،  كثرًيا 
مهجورة، كل حني ربام ينرش بعض األغنيات أو خرب ما من اجلرائد، خرب 
متداول ربام يقصد به االعرتاض أو التوثيق، أعرف أنه مثل أمحد، يشعر 
باليأس والال مباالة بعد كل ما حدث منذ الثورة وحتى اليوم، كلنا مثله، 

لكن بالنسبة لشخص كئيب مثل خالد، قد يصبح األمر مضاعًفا.
هذا ال يمنع أنه حدث أمحد منذ فرتة، وأخربه أنه ينتظر طفله األول، مل 
أكن أريد إخبارك، لكني أعتقد أنك جيب أن تعلمي اآلن، اجلميع يستمر 

يف حياته، ربام ينبغي عليك أن تفعيل مثله.
أرجوك كوين بخري.

ريم.
أن  يصح  هل  وعي،  بال  األول،  طفله  ينتظر  مجلة،  قراءة  أعيد  كنت 
ال  بالطبع  حتسب،  ال  أنا،  ابنتي  عن  ماذا  فعاًل،  األول  طفله  عليه  نطلق 
حال  إىل  وذهبت  القانية،  احلمراء  الدماء  من  كتلة  جمرد  كانت  حتسب، 
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ريم عىل  ألوم  أو  إذن  ألومه  فِلم  أصاًل،  بوجودها  يعرف  مل  سبيلها، هو 
وصفها.

ينتظر طفله األول.

ينتظر طفله األول.
ينتظر اآلن طفله األول.

بنفيس،  زفافه  متزوج، حرضت  أنه رجل  أعرف  ملاذا حيزنني ذلك؟ 
رأيت عروسه ومل أرها، كنت أشعر أنني يف حلم جعلني ال أتذكر شيًئا، 
ككل  كان  هو،  مالحمه  سوى  يتبق  ومل  عقيل،  من  متاًما  اختفت  مالحمها 
مرة أراه فيها، صامًتا، ال حيمل تعبرًيا حمدًدا عىل وجهه، مل أعرف إن كان 

سعيًدا أو حزينًا، مل يرين أصاًل.
ينتظر طفله األول.

كان  مبتعًدا،  كان  مما  أكثر  أمياالً  أبعدته  التي  الصغرية،  اجلملة  هذه 
الفراغ الطويل كل يوم يمنحني احلق يف ختيل آالف السيناريوهات، التي 
قد تعيد ترتيب الوضع، ومتنحني ما أستحق احلصول عليه، سيناريوهات 
الرومانسية، تعيده إيل من جديد، صدفة جتمعنا  تافهة ساذجة كاألفالم 
يف مطار ما، رحلة تضمنا مًعا، حفل زفاف ربام يكون من بني مدعويه، 
كنت أبالغ يف احللم فأختيله هنا يف سيول، ربام يسافر يف رحلة عمل تابعة 

لرشكته، أحالم غبية لن حتدث أبًدا.
وحتى لو كان هناك فرصة يف حدوثها، اآلن يأيت هذا الطفل، ليصبح 
التي  احلواجز  يوًما،  بيننا  فصلت  التي  احلواجز  كل  من  أقوى  حاجًزا 
أعرفها، والتي ال أعرفها حتى اليوم، هذا حاجز دائم، مستمر، واألدهى، 

أنه عىل عكس احلواجز األخرى، ال أستطيع أن أمتنى زواله.
أنا  فعلته  ما  عىل  اهلل  وليلعنني  خالد،  يا  طفلك  يف  اهلل  لك  فليبارك 

بطفلتي.
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وضع  عىل  تساعدين  املطار،  إىل  الصغرية  عربتها  يف  ريم  تصحبني 
هل  وتسأل،  بوجوم،  دقيقة  كل  إيّل  تنظر  العربة،  عىل  الكثرية  حقائبي 

ستغادرين لألبد فعاًل؟
هناك،  أيب  هنا،  يل  مكان  ال  أن  أخربها  إجابة،  دون  من  برأيس  أهز 

وحيايت اجلديدة هناك، ربام كان هذا أفضل للجميع.
أحاول ضبط مالبيس، التي أصبحت واسعة جًدا حول جسمي، ريم 
تعدل وضع حقيبتي عىل كتفي، تصحبني إىل آخر نقطة يمكن أن تدخل 
إليها، أقبلها وأحتضنها طوياًل، تبكي فأحبس أنا دموعي بإرصار، كنت 
قد قررت أن ال أبكي من جديد، بعدما قضيت الشهر السابق بأكمله يف 

البكاء.
التي متر عيّل  أحًدا سوى ريم،  أرى  املنزل، ال  شهر كامل قضيته يف 
كل يوم، تبيت معي أحيانا، تعد يل الطعام، وجتربين عىل تناول بعض منه.
جًدا،  مريضة  بأنني  أخربه  صويت،  من  بالقلق  ويشعر  هياتفني،  أيب 
مغص كلوي، جين جنونه، يصمم عىل أن أسافر فوًرا، لكني أطلب منه 

بصرب أن ينتظر قلياًل.
كنت أنتظر استعادة بعض من قواي، استعادة بعض اللون إىل برشيت 

امليتة، بعد شهر، قررت السفر وعدم العودة.
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تزال  التي ال  بأمي،  اخلاصة  اإليشاربات  بعض  اهلامة،  أشيائي  أمجع 
حتمل رائحتها، صندوق رسائلها، نظارهتا الطبية، خامتها.

التي  السجادة  األريكة، عىل  نظرة طويلة عىل  وألقي  أغلق حقائبي، 
تذكرين  بقعة  بالكامل،  إزالتها  من  أمتكن  مل  داكنة،  بقعة  حتمل  تزال  ال 

بجريمتي، تذكرين بلحظات احتضاري، بغبائي وقلة حيلتي.
أغلق الباب جيًدا، وأهبط إىل حيث تنتظرين ريم يف سيارهتا الصغرية 

لننطلق إىل املطار.
ثم  بقوة،  حيتضني  إيّل،  يرسع  بنفسه،  ينتظرين  والدي  كان  ديب،  يف 
فأطمئنه  عليه،  تبدو  الذعر  عالمات  أرى  وجهي،  ليتأمل  عنه  يبعدين 

ببعض الكلامت.
ـ نوبة مرض شديدة، لكني اآلن بخري.

يصمم عىل أن يصطحبني للطبيب، يدفع عربة احلقائب إىل اخلارج، 
وهو ال يتوقف عن الكالم، يلومني عىل إمهايل، يلومني عىل عدم سفري 
عصبيته،  عن  يعتذر  ثم  إيل،  وينظر  الكالم  عن  يتوقف  أمي،  وفاة  فور 
أبتسم له نصف ابتسامة، أعيد إخباره أنني بخري، مل حيدث يل شيًئا، وأنني 

جئت ألبقى معه طوياًل.
نصل إىل املنزل، فتكرر زوجة والدي نفس الكالم، وهي تنظر إيّل هبلع، 
واالستعداد  مالبيس  بتغيري  لتطالبني  وتعود  الغرفة،  إىل  حقائبي  تدخل 

لتناول الطعام.
ـ سأعمل الفرتة املقبلة عىل تغذيتك فقط، لن أتركك حتى تعودي كام 

كنت وأفضل.
أبتسم هلا، وأتقدم نحوها ألقبلها عىل وجنتها، ترتاجع إىل اخللف بدهشة، 
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وتضع يدها عىل مكان قبلتي، حيمر وجهها وتدمع عيناها، فأخربها أنني 
سأخرج هلم بعد حلظات.

تغادر مرسعة، ربام لتحكي لوالدي أنني أخريا قبلتها، أشعر بالشفقة 
يوم،  كل  أفعل  كام  نفيس  ألعن  نحوها،  الدائمة  بقسويت  وأشعر  عليها، 

وأنوي أن أغري معاملتي السيئة هلا.
أجلس معهام عىل املائدة، أتظاهر باملرح وبتناول الطعام، يدق جرس 
الباب فأرسع لفتحه، أرفع عيني إىل سعود أخريا، أصافحه بسعادة لكنه 
ينظر إيّل طوياًل، من دون أن يتكلم، يعقد حاجبيه، وهو ينظر لوجهي، 

جلسمي النحيل، لعروق يدي البارزة بلوهنا األزرق الداكن.
أسحب يدي من يده ببطء، ال أعرف ماذا أقول، حيييه أيب من الداخل 
فيتجه إليه، يطالبه بأن جيلس معنا لتناول الغذاء، يعتذر بأدب مربًرا بأنه 

يف طريقه إىل اخلارج، مر علينا فقط ليحييني قبل الذهاب.
أصحبه إىل الباب من جديد، يمسك بذراعي بقوة ويقول: ماذا بك؟ 

ال تكذيب.
ـ ال يشء أنا بخري، مغص كلوي عنيف، قضيت شهًرا يف الفراش عىل 

املحاليل، كان طبيعًيا أن أفقد بعض الوزن.
حياة، ثالثة أشهر من دون كلمة، من دون رسالة، من دون حتى  ـ 
تأثري  من  هذا  كل  بأن  ختربيني  ال  فيسبوك،  عىل  صفحتك  عىل  حتديث 

املغص الكلوي، أنا لست غبًيا.
ـ أنا بخري، كنت مريضة ومشغولة، اكتئاب بسبب أمي، أنت تعرف 

الوضع، مل يكن مثالًيا جًدا بالنسبة يل.
ـ اكتئاب نعم، لكنك غريبة، تبدين كامليتة.
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تدمع  مدارته،  أستطيع  فال  فمي،  جانب  يرتعش  بصمت،  له  أنظر 
عيناي، أستجديه هبام أن يتوقف عن الكالم، فيفهمهام برسعة.

العشاء معا، هناك مطعم  نتناول  أن  السادسة، ما رأيك  سأعود يف  ـ 
لطيف قريب من هنا، يمكننا الذهاب واحلديث، سأسمح لك بتدخني 

الشيشة معي.

أبتسم أخريا، أهز رأيس موافقة، فيودعني ويذهب.
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انطلقنا يف الصباح إىل العمل معا، مل خيلف تيو وال كلمة من وعده، 
لكنه أخلف تركي ألنام يف سالم، قضينا الليل كله نتحدث مًعا، أحكي 
القاهرة، عن ديب، عن أصدقائي وطفولتي ومراهقتي السخيفة،  له عن 
أتذكر أحداثا كنت أختيل إنني نسيتها متاًما، لكني مل أحِك له كل يشء، مل 

أحك قصة وفاة أمي، وال قصة خالد، وال هند.
عام  بشكل  أحتدث  حيايت،  يف  السوداء  املواقف  جتنب  أحاول  كنت 
، هذه هي املرة األوىل، التي أحتدث فيها بكل هذا الكم من  لطيف ومسلٍّ

السعادة والضحك.
هو أيضا كان حيدثني عن زوترمري، مدينته اجلميلة األقرب لألقاليم 
اهلادئة، أخواته الثالث، ووالدته الباسلة، مات والده يف طفولتهم، لتكمل 
هي الرحلة معهم من دونه، كان يشعر بالفخر كثرًيا، كانت عائلته مجيلة 
مثالية، حيكي عن أشياء مل أفهمها، عالقته بأخواته، وأمه، أنا عشت طيلة 
منذ  اإلمارات  يف  للعمل  أيب  وسفر  والديَّ  انفصال  بعد  وحيدة،  حيايت 
طفولتي، أمي كانت طيبة جًدا، لكنها كانت مسكينة، هادئة ال تتحدث 
مواقف  أي  أذكر  ال  اآلخر،  سوى  أحدنا  يملك  مل  مثيل،  وحيدة  كثرًيا، 

فريدة بيننا، أو أحداثا ضخمة، عاشت أمي صامتة، ورحلت صامتة.
كان تيو يستمع يل باهتامم، وكأين أقص عليه أخبار العامل املثرية، يضمني 
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قلياًل، يقبلني قلياًل، يضحك وحيكي، كنت بشكل أو بآخر سعيدة، أريد 
أن أظل هكذا إىل ما ال هناية، مل نتوقف عن الكالم حتى الصباح التايل، 

كانت هذه أول مرة أتوجه فيها إىل العمل بمعنويات مرتفعة.

توجهنا مًعا لرشاء القهوة التي حيرص عىل رشائها كل صباح يل وله، 
وصعدنا إىل املكتب.

األحداث  تنقل  الشاشات  كانت  فجأة،  السعادة  انتهت  الداخل  يف 
املرعبة املتتالية من حول العامل، داعش تقتل 12 سوريا ذبًحا، صور نساء 
مصفوفات يف سالسل حديدية، أيزيديات ُيبعن يف سوق اجلواري، أشعر 

وكأننا انتقلنا عرب الزمان واملكان فجأة.

ـ ما هذا بالضبط؟

ـ هذا هو العامل اجلديد يا عزيزيت.

ال أريد أن أصدق، ال أستطيع التصديق، قرأت بعد ذلك عن حفالت 
اجلنس اجلامعية لنساء يعاملن معاملة الدمية املطاطية الشهرية، املراسلون 
يقسمون إن املرأة الواحدة تنكح عرشات املرات يف اليوم الواحد، حتى 
وُترتك  داخلًيا،  تتعفن  اجللوس،  وال  التبول  تستطيع  ال  حتى  تنزف، 

لتموت من القهر واالشمئزاز.

ـ سأقتل نفيس قبل أن أقف يف موضعهن.

ـ فلنحمد اهلل إذن أنك لست هناك.

ـ اهلل؟ أين اهلل اآلن؟

ـ اهلل غري مسؤول عن غباء هؤالء البرش، أو لنقل عن رشهم، هؤالء 
بالطبع ليسوا أغبياء.
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الفالش  عىل  الصور  أنسخ  ببطء،  دماغي  يف  تفور  بالدماء  أشعر 
ميموري الصغرية التي أمحلها معي دوًما، رغبتي يف طباعتها تتعاىل وتزيد، 
أنقل صور الرجال املذبوحني، أحاول ختيل وضعهم، يف ما فكروا؟ ملاذا 
يمنح  للموت  االستسالم  هل  اخلاوية،  الزجاجية  النظرة  هذه  يملكون 
املرء شجاعة ما، أذكر يوم كنت يف غرفة منزيل وحدي، دمائي كلها باتت 
عىل سجادة البيت القديم، حيث ظللت ملقاة لساعات، قبل أن يغلبني 

جبني، ويدفعني للوصول إىل اهلاتف واالتصال بريم.

هل كان يف مويت راحة؟ هل املوت أهون من هذا العذاب؟ ربام علموا 
ذلك، وهم عىل بعد حلظات منه، ربام أماهتم اهلل قبل أن متسهم األنصال 
الباردة، ربام كانت أرواحهم واقفة عىل بعد أمتار تراقب هؤالء األغبياء 

امللثمني، وهم يذبحون أجساًدا خاوية مل يعد شيًئا فارًقا معها.
اكتشفت أنني أصبحت مثل أمي متاًما، أفكر يف أي طريقة متكنني من 
تقبل األشياء الفظيعة يف العامل، اآلن أتفهم موقفك يا أمي، ربام كنت عىل 

حق فعاًل.
عىل  ظهري  أسند  الضخمة،  الطابعة  من  تباًعا  خترج  الصور  كانت 
الباب، عاقدة ذراعي أمامي، حتى ال يدخل تيو، لكنه ال يدخل، يكمل 

ترمجة األخبار وصياغتها، يعمل حميل ليرتكني قلياًل يف صدمتي.
ـ جيب أن تفكري يف تغيري جمال عملك، فالقادم أسوأ.

املقابل،  املكتب  إىل  املطبوعة  األوراق  حيمل  وهو  جواري،  من  يمر 
حيث املحررين يدورون مرسعني كالنحل قبل بدء النرشة.

أمجع أوراقي، وأرتدي سرتيت برسعة، ألذهب قبل أن يعود، يصادفني 
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رئيس التحرير السيد جونق هون يف منتصف الطريق.

ـ حياة أين تذهبني اآلن، مل ننته بعد.

ـ أنا متعبة فعاًل يا سيدي، تيو سيحل حميل الليلة، مل يبق سوى نصف 
ساعة عىل النرشة.

ـ هناك مواعيد حمددة للعمل.

ـ يمكنك جمازايت كام تشاء، أنا سأغادر اآلن.

أعلم أنه لن يفعل شيًئا، كان طيًبا لدرجة السذاجة، ال أعرف كيف 
تركوه يشغل هذا املنصب أصاًل.

الكوريون يف العمل ليسوا ُسّذًجا، ربام حيتفل املدير مع موظفيه كل 
فرتة، خيرج معهم ويدعوهم عىل الرشاب، لكن يف العمل هم ال يعرفون 
الرمحة، العديدون ينهارون فعاًل من الضغوط غري املحتملة، لكن جونق 
هون كان خمتلًفا، ربام حِلَظي احلسن، أو ألنني أصاًل مل أكن أعبأ بيشء، 

فلريفدين إن شاء، ال أهتم.

ليلتنا املاضية  أغادر من دون أن أخرب تيو، ربام كان عيلَّ إخباره بعد 
مًعا، كنت أشعر بأنه بات قريًبا، األمر الذي مل يعجبني عىل اإلطالق، ال 
أريد االقرتاب من أي شخص، وال أن يقرتب مني أحد، أريد أن أظل 
وحدي هكذا، يف زاوية مظلمة بعيدة، ال أحدث أحًدا وال حيدثني أحد، 

ملاذا يا رب قبلت دعوته يل أمس.

ألقي الصور عىل املائدة فور وصويل إىل منزيل، وأندس بمالبيس حتت 
األغطية، أريد أن أنام جًدا، ال أستطيع أن أفتح عيني حتى.

لكنني ال أنام، فعاًل، أنا اآلن ملقاة عىل جانب طريق حار، األرض 
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تكاد تشتعل أسفيل، أرتدي عباءة سوداء متسخة، والسالسل احلديدية يف 
يدي تثقلني، الذباب يقف عىل جفني فال أستطيع طرده، صوت الطنني 
القذر يثري أعصايب، أهز رأيس كام لو كنت مصابة بالرصع، عصا غليظة 

تسقط فوقها متاًما.

الرجال امللتحون األقرب للشياطني يسريون حويل، أشعر أهنم عاملقة 
جًدا، الشمس تسقط فوق رؤوسهم فال أري مالحمهم، يرتدون أحذية 

عالية الرقبة يف هذا احلّر الشديد، ورساويل مموهة قصرية.

ـ اصمتي يا »مرة«.

يرصخ أحدهم يف امرأة ستينية تبكي يف أول الصف، أما أنا فال أفكر 
سوى، يف البحث عن أي يشء حاد لقتل نفيس، أعرف أنني سأباع اآلن 
آخر  عامل  يف  اإلنرتنت  عىل  ُتباع  التي  من  جنس  دمية  وكأنني  ما،  لوغد 

بعيد.

أريد أن أموت اآلن.

العصا تسقط عىل كتفي، تنهضني، أسري يف صف واحد مع عرشات 
بالوهن، يارب أرحني اآلن، صليل السالسل،  النسوة، أشعر باملرض، 

يبدو وكأنه موسيقى منغمة رتيبة، موسيقى مألوفة.

اجلميع خيتفون من حويل، أظل أنا واقفة أسفل الشمس، واملوسيقى 
ال تزال تدوي.

سكايب،  برنامج  موسيقى  أهنا  أكتشف  الفهم،  حماولة  حويل  أنظر 
أستيقظ فجأة.

نغمة سكايب تدوي يف الغرفة املظلمة، ال أقوى عىل النهوض، أنظر 
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بالتأكيد  الليل،  منتصف  بعد  عرش  الثانية  ألجدها  املضيئة  الساعة  إىل 
سعود، هو الوحيد الذي ال يراعي فروق التوقيت بني كوريا واإلمارات.
حاجبي  عىل  من  تسيل  العرق  قطرات  للنهوض،  نفيس  عىل  أحتامل 
أعتزم  فعاًل،  الصحراء  يف  كنت  وكأنني  بالعطش،  أشعر  ظهري،  وعىل 

الرد ثم الذهاب لرشب بعض املياه.
ـ مرحبا سعود

ـ أهال حياة، ماذا بك هل كنت تركضني؟
ـ أركض يف الثانية عرش بعد منتصف الليل؟ بالطبع ال كنت نائمة.

ـ أوف آسف، دائاًم ما أنسى موضوع فرق التوقيت هذا.
ـ انتظر ألجلب زجاجة ماء.

وكتفي،  رأيس  يؤملني  أنفايس،  أستعيد  املضاءة  الثالجة  أمام  أقف 
وكأنني رُضبت بعصا غليظة، معصامي حممران جًدا، وكأهنام كانا مقيدين 

بالسالسل، أفكر، مستحيل، كان حلاًم بالتأكيد، أنا جننت متاًما، متاًما.
أعود لسعود، وأبتسم، كيف حالك.

ـ بخري، وأنت؟
ـ ال بأس.

ـ متى ستعودين؟
ـ أفكر فعاًل يف احلصول عىل عطلة.

ـ مل أقصد عطلة، أقصد متى ستعودين من هذه البالد البعيدة، حياة 
ماذا تفعلني عندك؟
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ـ ماذا تظنني أفعل؟ أعمل.
ـ يمكنك العمل هنا.

ـ ال أريد، أريد العيش بمفردي.
يمكنك  وزوجته،  والدك  مع  باحلياة  متعلًقا  األمر  كان  إن  حياة،  ـ 

العيش يف سكن للفتيات، أو حتى وحدك، لن يعرتض.
ـ ومن أدراك.

ـ الرجل يقابلني كل يوم يف املصعد، وكل مرة يتوسل إىل أن أحدثك 
يف األمر.

ـ غريبة مل حيدثني منذ شهور.
ـ يشعر أنك ال تريدين احلديث معه، زوجته أيضا تريد عودتك، هي 

طيبة وحتبك كابنتها فعال، ملا ال تعودين؟
أنا ال أكرهها، وال أكرهه، أنا فقط ال أشعر بالراحة معهام، أحبهام  ـ 

لكني ال أنتمي إليهام.
ـ انتمي يل أنا إذن، تعايل، وسأحرص عىل راحتك.

ـ سعود، أنت بالفعل عائلتي الوحيدة املتبقية، لكني سعيدة هنا، فعال.
أنت كاذبة جًدا، اسمعي، إن كنت حتبني العمل الصحفي، تعايل،  ـ 
مدينة  يف  يعمل  صديق  أحدث  أن  يمكنني  اجلريدة،  يف  حمفوظ  مكانك 

اإلنرتنت هنا، إن كنت تفضلني العمل يف التلفاز، يمكنك البدء فوًرا.
ـ ليس هذا ما يشغلني.

ـ ماذا إذن؟
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ـ أمل تنصحني من قبل باالبتعاد؟

ـ نعم لبعض الوقت وليس لعام ونصف!

ـ سأفكر يف األمر.

ـ أرجوك.

معاودة  مجلة:  تظهر  االتصال،  يف  مشكلة  حدوث  الربنامج  ُيظهر 
االتصال؟ أضغط ال، وأغلق اجلهاز.

أمسك  للصباح،  مستيقظة  سأظل  أنني  يبدو  النوم،  أريد  ال  أهنض، 
اهلاتف وأتصل بتيو.

رنني طويل طويل، يبدو أنه نام، أنوي اإلغالق لكنه جييب بصوت 
ناعس.

ـ حياة؟ ما األمر؟

ـ آسفة مل أالحظ الوقت املتأخر.

ـ ال مشكلة.

ـ كنت أريد أن أخربك أنني اضطررت للرحيل من دون إنذار اليوم، 
كنت متعبة جًدا.

ـ ال مشكلة حياة، لست وصًيا عليك.

ـ لكن كان جيب عيل أخبارك.

ـ مل؟

ـ ال أعرف، ظننت أنك ستهتم.
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ـ أنا مهتم فعال، أما أنت فال، ال أستطيع إجبارك عىل يشء.

ـ نعم، أقصد، ال، أنا مهتمة لكني غادرت رسيعا.

ـ حسنا.

ـ هل أنت منزعج؟

ـ ال، أخربتك من قبل، نحن لسنا ثنائيا، أليس كذلك؟

ـ كنت أعتقد أنك تتمنى كام أخربت آدم.

ال  لكنك  شهور،  منذ  ذلك  يف  أفكر  ذلك،  أريد  أمتنى،  فعال  أنا  ـ 
تريدين.

ـ ليس األمر كذلك تيو أنا فقط ال أعرف.

ـ حسنا هذه مشكلتك إذن، سأنام اآلن، أراك يف الصباح، وداعا.

أهنى تيو املكاملة من دون أن ينتظر ردي، أشعر بغصة يف حلقي، ماذا 
ماذا  أريد،  ماذا  نفيس،  وأسأل  تيو،  يسألني  سعود،  يسألني  فعال؟  أريد 
أفعل هنا بالضبط؟ ملاذا ال أترك كل يشء وأعود؟ ملاذا أنا مصممة عىل 

عقاب نفيس.

أتوجه نحو الصور امللقاة عىل املائدة، أضع نظارايت عىل عيني، وأجلس 
بحركات آلية، أمسك باملقص والرشيط الالصق، وأنظر إليها يف صمت.
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ديب 2012

أجلس مع سعود يف املطعم اهلادئ، أفرك كفي يدي، كام أفعل عند 
التوتر، أحاول االبتسام لكنه ينظر إيّل نظرته الغريبة التي تفضح كذيب، 

وتشعرين بعدم الراحة.

ـ هل ستخربيني اآلن؟

ـ بم؟

ـ ما الذي حدث يف القاهرة؟ هل رأيت خالد؟

ـ خالد، تزوج.

ـ ثم؟ نحن نعلم أنه تزوج، األمر ال يشكل صدمة.

أصمت، أركز نظري عىل طرف املائدة، أحاول ابتالع ريقي، الغصة 
أشعر  بسببها،  حلقي  يف  تتكون  صغرية  بكتلة  أشعر  قوة،  تزداد  الدائمة 

أنني سأفقد وعيي.

بآلية كل ما حدث، أحكي  له  بارد، بال أي مشاعر، أحكي  بصوت 
له  أحكي  الزفاف،  يوم  وحتى  التنحي  يوم  من  التفاصيل،  تفاصيل  له 
عن الدماء التي أغرقت سجادة املنزل، عن أمي التي تزورين كل ليلة يف 
أحالمي، وهي حتمل الطفلة، وتضحك أحيانا، وتبكي أحيانا، أصمت 
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قلياًل، ثم أبدأ يف الضحك، تدمع عيناي من كثرة الضحك فأبدأ يف البكاء.
كانت نظرة سعود، تتغري من اللوم إىل الشفقة، من احلزن إىل الغضب، 

من العجز إىل القلق.
توقفت  إليه،  عيني  رفع  عىل  أجرؤ  أن  دون  من  احلكاية،  كل  أهنيت 
أخريا عن البكاء، أشار بيده إىل النادل، وهو يشعل سيجارة، طلب قهوة 
له، وعصري ليمون بالنعناع يل، رفعت عيني إليه أخريا، فحاول االبتسام 

ثم أشاح بنظره بعيًدا.
مل أعرف ماذا أقول، جاءت املرشوبات فأشار يل أن أرشب، مل يتحدث 
بعدها، انتهى من قهوته واستعد للمغادرة، هنضت معه من دون كلمة، 
أوصلني حتى باب املنزل، ثم قبلني عىل وجنتي مودًعا، وغادر إىل منزله.
مل أفهم ما الذي حدث، وما الذي جيب عيلَّ فعله، رقدت يف الفراش، 
أتأمل سقف احلجرة، أفكر يف موقفه وصمته، هل أخطأت عندما حكيت 
حقه  هذا  نفيس،  أحتقر  كام  حيتقرين  اآلن؟  يكرهني  هل  يشء؟  كل  له 

الكامل.
يف الصباح، سمعت صوته باخلارج، يتحدث مع أيب بطبيعية، يتجادالن 
يف الوضع املرصي، واستالم اجليش للحكم يف مرص، يقول له أيب إن هذا 

طبيعي وحتمي، وسعود يرفض متاًما، مؤكًدا عىل رضورة احلكم املدين.
مل حيدث،  أمس  يبتسم يل، وكأن  فرايش وأخرج برسعة،  أهنض من 

يقول: هل أنت مستعدة للعودة إىل اجلريدة؟
العالقات  يف  ذهبية،  عمل  فرصة  يل  وجد  بأنه  وخيربه  أيب  يعرتض 
العامة برشكته، وظيفة سهلة ومرتب كبري، ال حتتاج حياة إىل العمل يف 

جريدة متواضعة بأجر ضئيل.
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أحاول أنا إجياد حل وسط، فأسأله إن كان يمكن العمل بعد العرص 
يف اجلريدة؟ عدة أيام يف األسبوع؟ أعني »بارت تايم«.

يقول: سأعرض األمر عىل رئيس التحرير، أصحبه للخارج، فيسألني 
ماذا تفعلني؟ عالقات عامة، ما الذي يغريك يف هذه الوظيفة اململة؟

ـ ليست مملة متاًما، برصاحة أحتاج لوظيفة ذات دخل مناسب ألنني 
أخطط جديا لالنفصال عن أيب.

يصمت قلياًل، ثم يقول: حسنًا، أعتقد أنك حمقة، أعتقد أننا سنتمكن 
أراه  لكني  أيام،  لعدة  العرص  بعد  تأيت  أن  فعاًل  يمكنك  حل،  إجياد  من 

عماًل مناسًبا وهاًما لك.

ـ حياة، جيب أن تندجمي قلياًل يف العامل، جيب أن تعريف ما الذي حيدث 
من حولك، الصحافة هي مالذك.

أنظر له بدهشة، أتردد قلياًل ثم أسأله، ألن نتحدث يف األمر؟

ـ ال.

يبتسم بعدها ويرتكني لدهشتي ويغادر.

ال أعرف إن كان هذا تساحمًا أم هرًبا، لكني أقرر عدم التحدث من 
جديد يف األمر، أحرتم رغبته، التي أراحتني يف الواقع، وأقرر االلتزام هبا 

أنا األخرى.
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يعرض عيلَّ زمييل يف املكتب، ثيودور، أن يوصلني إىل البيت، أوافق 
كنهها،  أعرف  ال  بسعادة  أشعر  ويبتسم،  املصعد،  باب  يل  فيفتح  ممتنة، 

أشكره وأقف بجواره هادئة حتى نصل.

يفتح يل باب السيارة، ويسألني إن كان من املمكن أن نذهب لتناول 
العشاء مًعا؟

ما  شخص  مع  طعامي،  أتناول  أن  لطيًفا  كان  تردد،  بال  بنعم  أجيبه 
شاشة  أمام  وحيدة  يوم،  كل  إياه  تناويل  من  بدالً  التجديد،  سبيل  عىل 

الكمبيوتر.

أسأله أن نختار مطعاًم قريًبا من منزيل، يدور بالسيارة يف املنطقة بحثا 
عن مطعم مناسب.

أملح واحًدا عىل جانب الطريق، فيتوقف فوًرا، يرسع لفتح الباب يل، 
ويمد يده إيلَّ يساعدين عىل النزول.

ـ شكرا لك ثيودور.

ـ تيو، يمكنك اختصاره إىل تيو.

ـ ملاذا مل ختربين بذلك طيلة الثالثة شهور املاضية؟
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يضحك وجييب، مل تأت فرصة، ثم أن ثيودور مجيل جًدا منك.
أشكره من جديد، نتناول الطعام ونحن نتحدث، ثم يصحبني مشًيا 

إىل املنزل، يقبلني عىل وجنتي برقة، ثم يعود من جديد إىل سيارته.
أحيانا  املنزل،  باب  إىل  تيو  يوصلني  يوم،  كل  دائاًم  روتينًا  هذا  صار 
نتناول العشاء، وأحيانا نكتفي بكوبني من القهوة يف السيارة، نتحدث، 
أنواع  مًعا  نختار  مًعا،  ملنزلينا  نتسوق  »إيتوان«،  إىل  نذهب  نضحك، 
بعض  إىل  أرشده  كنت  احللوى،  وبعض  والطعام  والقهوة،  الشاي، 
مثل  اهلولندية  املنتجات  بعض  عىل  هو  ويعرفني  العربية،  املأكوالت 

األجبان، التي مل أحبها كثرًيا.
كامل  شهر  عطلة،  وكل  ليلة،  كل  مًعا  ونحن  علينا،  مر  كامل  شهر 
الرأس  وأنا أضع سامعات  أعمل،  وأنا  الصور  يلتقط يل  كثرًيا،  يتأملني 
الضخمة، وأنا أنتقي الفواكه من عىل الرفوف، وأنا أحاول تناول الطعام، 
عىل  بعتاب  له  أنظر  وأنا  لألكل،  املخصصة  الرفيعة  الكورية  بالعصيان 

التقاطه صوري احلمقاء.
كنت أشعر بسعادة حقيقية، أخريا وجدت صديًقا لطيًفا هنا، يمكنني 
بانطالق، مناقشته يف األمور اجلادة، وليس جمرد احلديث  التحدث معه 
ليانج شني وحبيبها، أو فض  عن الطقس والطعام والعطالت املقرتحة 

اخلالفات الطفولية بينهام.
أتسىل  كنت  لكنني  األمور،  من  الكثري  أنساين  جًدا،  معينًا  تيو  كان 
وحدي بأشياء أخرى، أشياء مثل لصق بعض الصور عىل اجلدار املواجه 

لفرايش، بعدما بدأت بصورة السونار الصغرية يف املنتصف متاًما.
املكتب،  يف  الضخمة  الطابعة  عىل  هند  صورة  طبعت  بأيام،  بعدها 
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الصغرية  الصورة  حول  بعناية  لصقتها  بدقة،  البيضاء  احلواف  قصصت 
وأنا  جديد،  من  اجلدار  ألتأمل  تراجعت  شيًئا،  تظهر  ال  التي  السوداء 
أفتح املقص وأغلقه، أعجبني شكله اآلن، كان يلزمه صوًرا أكثر، أفكر 
الدم  معصمي،  عىل  الصغري  للمقص  احلادة  احلافة  أمرر  وأنا  ذلك،  يف 
أمام  البساط  من  بعًضا  يلوث  أشعر،  أن  دون  من  األرض  عىل  ينسال 
الرسير، أمرره من جديد، فتتساقط املزيد من الدماء، أمرره ثالث مرات 
وأنا أتأمل الصور، ثم أضعه عىل املائدة الصغرية، أتناول بعض املناديل 
وأمسح هبا معصمي، ينز الدم من جديد، فأنظر له بربود، ترتعش أصابع 

يدي قلياًل، فأضغط أكثر باملناديل، يتوقف بعد حني، فأنسى األمر كله.
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عزيزي سعود
أرسل لك هذه الرسالة، وأنا أستعد للسفر إىل القاهرة فجأة، مل أرتب 
أبًدا هلذا األمر، لكن هذا ما حدث أمس، فقد قطعت التذكرة، وطلبت 
أبدأ  مل  السهولة، يف رشكة  األمور هبذه  األسبوع، سري  تتجاوز  عطلة ال 
العمل فيها سوى منذ 9 أشهر فقط، جعلني أشعر أنني أسري يف الطريق 

الصحيح.
ال  أمامي،  وجدته  التي  املنشور  هبذا  الحظت،  لو  بدأ  كله  األمر 
من  للتربع  اجلميع  يدعو  منشور  فيسبوك،  عىل  يل  ظهر  أين  من  أعرف 
أجل إنقاذ فتاة صغرية مصابة يف املستشفى، نرى هذه األشياء كثرًيا، يف 
بعض األحيان أتعاطف وأدمع، ويف بعضها أقوم بعمل إجيايب، وأرسع 
إىل البنك متربعة، أحيانا أجتاهل األمر، وكأنه ال يعنيني، لكن هذه املرة 

كانت األمور خمتلفة.
إىل  رأسها  من  والقطن  بالشاش  ملتفة  كانت  الصغرية  هند  هند، 
آخر ثالثة أشهر،  11 شهًرا، ظلت  العمر  تبلغ من  التي  الفتاة  خرصها، 
ختضع لعمليات جراحية متعددة، من أجل إنقاذ حياهتا، ومنحها شكاًل 
من  إصبعني  فقدت  وجسمها،  وجهها  يف  املنترشة  احلروق  بعد  طبيعًيا 

يدها اليمنى، إىل جانب هتتك صوان األذن وفروة الرأس.
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ال مل يكن حادًثا مروًعا قدرًيا، بل تركت هذه الطفلة وحدها، وسط 
النريان التي أشعلتها أمها حوهلا، وذهبت.

أرجوك ال ختربين أن األم خمتلة عقلًيا، ال أستطيع أن أصدق، أن حتى 
امرأة  هذه  أطفاهلم،  عن  اإليذاء  منع  يف  الفطرة،  هذه  يفقدون  املختلني 
متوحشة، جيب أن ُتعدم يف ميدان عام، ال أبايل لو كانت جمنونة، أو حتى 
ال متلك خمًا يف مججمتها، هي ال تستحق أبًدا طفلة مثل هند، هند اجلميلة 

التي تشبهني كثرًيا.
أخربتني  الصورة،  نرشت  عندما  الشبه،  الحظت  نفسك  أنت  نعم 
أهنا تبدو كام لو كانت طفلتي، احلقيقة أنني أشعر بذلك أيًضا، لو كنت 
اليوم،  بالضبط  لكانت يف مثل عمرها  أعرفها  مل  التي  بطفلتي  احتفظت 
إحدى عرش شهًرا، ختيل، هل يعقل أن تكون هذه طفلتي حًقا؟ هل حلت 
الروح التي كان جيب أن حتل فيها إىل هذه الطفلة؟ أنا ال أخرف يا سعود، 
ربام تقرأ كالمي وتضحك، لكني مقتنعة فعاًل باألمر، مقتنعة لدرجة أنني 
بكل هذه احلمالت، من  تقوم  التي  النبيلة  املمرضة  أسامء،  أتواصل مع 
فاحتتها  عليها،  وتطمئنني  يوم  أحدثها كل  بال مصلحة،  هند  إنقاذ  أجل 
أي  إىل  بمنحها  يرحب  قد  الفتاة  أبا  بأن  يل  فلمحت  أفكاري،  بعض  يف 

شخص، ربام مقابل بعض األموال.
يف  حتل  أن  جيب  كان  التي  الروح  الربيء،  املالك  هذا  تتعجب،  ال 
الوحوش،  هؤالء  فعل  ماذا  يستحقوهنا،  ال  كائنني  وسط  تعيش  ابنتي، 
ليحصلوا عىل ابنة كان من املفرتض أن تكون يل؟ وملاذا جيب أن أتركهام 
من  أخجل  التي  لألم،  رسمًيا  اهتاًما  حتى  يوجه  مل  الرجل  هبا،  حيتفظان 
وصفها بذلك، تعيش املرأة حرة طليقة، وابنتها تعيش يف آالم متصلة منذ 

ثالثة أشهر.
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بدالً من أن تنعم هند، بالتعرف عىل األشياء املبهجة ألول مرة، بتذوق 
الشوكوالتة، تناول املانجو، مشاهدة الرسوم املتحركة، حفظ األغنيات، 
تتعرف اآلن عىل شتى أنواع األمل، أمل االحرتاق، أمل العظام، أمل اإلفاقة من 

العمليات اجلراحية، أمل الوحدة، أمل القسوة.
عزائي أهنا متلك أسامء بجوارها، لكن هذا مل يعد كافًيا يل، سأذهب 
إليها فوًرا، وسأقاتل من أجل االحتفاظ هبا، حتى لو اضطررت للبقاء يف 

مرص، أو دفع كل ما أملك هلذا الرجل.
أنني جمنونة، وأنني خيالية،  أرجوك أن تساندين يف هذا األمر، أعلم 
ذلك،  أريد  لكنني  بمفردي،  مريضة  طفلة  تربية  يف  شيًئا  أفقه  ال  وأنني 

أريده بكل قلبي وجوارحي، ومساندتك سيكون هلا وقًعا عظياًم عيّل.
حياة.

كانت األسابيع املاضية رسيعة ومرعبة، كنت سارحة معظم الوقت، 
أفكر يف هند، هند التي حتولت فجأة البنتي، ابنتي أنا من دون أن أراها 
وال أملسها، أختيل مستقبلها معي، أختيل وجهها اجلميل املبتسم يف صورهتا 
قبل احلادث، التي أرسلتها يل أسامء، كنت أحلم بأنني أنزع عنها الشاش 
أعادت  معها،  وأركض  هلا  أغني  أمحلها،  شعرها،  هلا  أصفف  والقطن، 
يل هند القدرة عىل األمل، واالبتسام، واحللم، نسيت خالد، نسيت كل 
يشء، مل أعد أفكر سوى يف هذه الطفلة اجلميلة، طفلتي، ابنتي احلقيقية، 

ربام عطف اهلل عيّل، وأعاد منحها يل من جديد.
كنت أنتظر رد سعود، حتى اللحظات األخرية يف الطائرة قبل اإلقالع، 
دائاًم،  معي  يفعل  مثلام  املشجعة،  الكلامت  بعض  منحني  لو  أمتنى  كنت 
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لكنه مل يرد بعد، الرحلة الطويلة املظلمة استغرقت تسعة ساعات ونصف 
إىل ديب، قضيتهم مجيًعا يف ترتيب اخلطط واآلمال لبقائي يف مرص، وانتظار 
شفاء هند، والعودة هبا إىل منزيل، حتى يف مطار ديب أثناء انتظاري الطائرة 
الثانية إىل القاهرة، كنت أتأمل مالبس األطفال يف السوق احلرة، األلعاب 
امللونة اجلميلة، اخرتت دًبا وردي اللون، متوسط احلجم حتى تستطيع 
محله واحتضانه، محلته بفخر يف يدي، وكأنه هديتي األوىل لطفلتي، كنت 
سعيدة جًدا ألنني اليوم سأراها وأحدثها، سأغرقها باحلنان الذي مل تره 
سوى مع أسامء، أسامء أيضا كانت تنتظرين بفارغ الصرب، كنت أمحل معي 
تكاليف عمليتها القادمة لرتميم صوان األذن، أخربهتا أن ُتعد كل يشء 
إلجرائها بأرسع وقت، كنت أريد أن تشفى رسيًعا جًدا، بأرسع الطرق 

التي يمكن أن حتدث.

مل يكن هناك أحد يعرف، بوصويل يف هذا الصباح املشمس احلار إىل 
القاهرة وحيدة، بحقيبة كتف صغرية، وحقيبة بالستيكية حتوي دًبا وردًيا 
ونصف  عام  من  أكثر  بعد  وطني  إىل  خروجي  إجراءات  أهني  مبتساًم، 
وكأن  جًدا،  ثقياًل  يبدو  اهلواء  خمتلفة،  الوجوه  كانت  منه،  الرحيل  عىل 
البارد، طنني وصمت، أشعرين  املدينة اكتست بطبقة من الرتاب احليس 
وتوجهت  مؤقًتا،  ولو  ذهني  عن  األمور  نفضت  لكنني  التوازن،  بعدم 

الستئجار سيارة تقلني فوًرا إىل الرشقية.
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اإلعداد، ويضع  يتمتم شيًئا عن غباء  املحررين،  تيو من غرفة  يعود 
األوراق عىل مكتبه، ال أسمعه جيًدا، أضع كفي يدي عىل رأيس، أسنده 
التاريخ،  النظر إىل  عليهام وأضغط بقوة، كان الصداع مريًعا جًدا، أعيد 
25 أبريل، يتصاعد صوت تنفيس الثقيل، أشعر بقدمي ترتعشان، أشعر 

بالغثيان، بالربد، أرتعش، فينتبه تيو.

ـ حياة، ماذا بك؟

ال أرد، ال أقوى عىل الرد، ككل عام، أستعيد الذكرى البغيضة القاسية، 
أشعر بالدماء تغرق رسوايل، فأنظر إليه هبلع.

ـ الدماء، أنا أنزف، أموت.

ينهض تيو من خلف مكتبه، يمسكني من كتفي وهيزين بقوة، كنت 
أمتتم بكلامت عربية وإنجليزية من دون وعي، أبكي بحرقة، ثم أضحك 

هبيسترييا.

جبهتي  كانت  ورقبتي،  وجهي  يغسل  احلامم،  إىل  محاًل  تيو  حيملني 
املقعد،  إىل  يعيدين  اخللف،  إىل  ويرتاجع  يده،  بكف  جيسها  تشتعل، 
لالستئذان،  ربام  التحرير،  رئيس  مع  للحديث  يذهب  سرتته،  ويرتدي 
 ثم يعود معه إىل املكتب، يراين الرجل ويلمس جبهتي بيده، يقول لتيو: 
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ربام يمكنك اصطحاهبا إىل املستشفى؟ أم نتصل باإلسعاف؟
خيتار تيو أن يصحبني بنفسه.

أمي،  هند،  اسم  أردد  الغريبة،  الكلامت  بنفس  أمهس  أزال  ال  كنت 
سعود، أقول له: أنا قاتلة تيو، هل تعرف ذلك؟ أنا قاتلة، أضحك بقوة، 

أضحك حتى تدمع عيناي.
املستشفى  مدخل  إىل  السيارة  من  يب،  ويميش  بذراعيه  تيو  يسندين 
فيهرعون إلجاليس عىل  الطوارئ،  املسعفون يف  يرانا  املجاور،  الصغري 

كريس متحرك، ودفعي نحو غرفة الفحص.
تفحصني الطبيبة الشابة بعناية، تقيس ضغط الدم، احلرارة.

يشبه  األمر  لكن  مرتفعة،  حراريت  طبيعي،  ضغطي  بأن  لتيو  هتمس 
الصدمة العصبية، ال تفهم ما الذي دهاين، تصف بعض الدواء اخلافض 
بالراحة  تيو  وتنصح  املفعول،  ذات  هلا  حقنة  تعطيني  أن  بعد  للحرارة، 

والنوم.
املسكنة،  احلقنة  بعد  ثقيلني  بجفني  أشعر  السيارة،  إىل  تيو  يب  يعود 

فاستسلم للنوم متاًما يف سيارته.
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أملك اآلن مكتبي اخلاص الصغري جًدا يف اجلريدة، خصصه يل سعود، 
بجوار مكتبه متاًما، حتى يتمكن طيلة الوقت من مراقبتي، كان يعاملني 
له موقفه، وقدرت أيضا  بلطف، وكأنني سأنكرس يف أي حلظة، قدرت 
كتابة بعض  التحرير  رئيس  يوكل يل  األمر،  احلديث عن  عدم رغبته يف 
هامة، كنت أحب  إنجليزية  مقاالت  ترمجة  الفنية واالجتامعية،  األخبار 
أنه  أعرف  الذي  اخلاص  بأسلويب  أصيغها  فيها،  أنغمس  أكثر،  الرتمجة 
سيناسب القارئ العريب، أفرس التعبريات األجنبية غري املفهومة، أبحث 
للقارئ،  بتفسريها  وأقوم  املقال،  يف  ترد  التي  واألمثلة  األحداث  عن 

حتسًبا إن مل يكن يعرفها.

ربام  به،  سعيدة  أيضا  أنا  وكنت  بعميل،  معجًبا  التحرير  رئيس  كان 
أما سعود  للسيارات،  مملة  الصباحي األسايس يف رشكة  أكثر من عميل 
فكان يدفعني دفًعا للقراءة، ملتابعة التطورات يف البالد العربية، يف متابعة 
األحداث املتصاعدة يف سوريا، ليبيا، تونس ومرص، لكني كنت أحاول 

بكل الطرق جتنب ذلك.

العنف  عن  تقرير  إعداد  عيّل  ويقرتح  مكتبه،  إىل  سعود  يستدعيني 
عرشات  يعطيني  بعيًدا،  بنظره  فيشيح  بلوم،  إليه  عيني  أرفع  األرسي، 
يف  األرسي  للعنف  حوادث  عن  شنيعة  تفاصيل  حتوي  التي  األوراق، 
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كلمة،  دون  من  األوراق  أتناول  رأيس،  من  هترب  بالدماء  أشعر  العامل، 
وأعود إىل مكتبي.

كان الطنني يعود من جديد إىل أذيّن، أحاول ابتالع ريقي، وقراءة املكتوب، 
هناك صور مطبوعة ألطفال ال يبتسمون، عىل وجوههم عالمات ال تصدق، 
عيون منتفخة، جروح قطعية، أطفال بأنابيب التنفس الصناعي يف املستشفى، 
كلهم بذات التعبري امليت عىل وجوههم الصغرية، تعبري ناضج غريب ييش 

بأهنم رأوا الكثري، ال يضحكون، واألغرب أهنم ليسوا حزانى.
الكامريا  إىل  ينظرون  متاًما،  صامتة  متاًما،  جامدة  وجوههم  كانت 
أي  يف  األخرى،  هي  رؤوسهم  عىل  هتوي  يتوقعوهنا  وكأهنم  ببساطة، 

حلظة.
الصورة  صاحبة  عن  ألبحث  »جوجل«  أفتح  الصور،  تأمل  أعيد 

األوىل، شهد، اغتصبها أبوها ليثبت أن طليقته ال تصلح للحضانة.
ـ  الداعية اإلسالمي  ـ  أبوها  أعيد قراءة اجلملة من جديد، اغتصبها 
ليثبت أن أمها غري صاحلة للحضانة؟ اغتصبها ليثبت أن أمها غري صاحلة 

لرتبيتها، هو الصالح إذن؟
أنجذب  املكتب،  أسفل  إرادًيا  ال  قدماي  هتتز  عارم،  بغضب  أشعر 
متاًما نحو التفاصيل، أستمتع أكثر باألمل املربح يف رأيس والطنني يف أذين، 
حتت  وكأنني  أشعر  أطفو،  أنني  أشعر  خمي،  من  تنسحب  بالدماء  أشعر 
الوعي  تقريًبا عن  يتسلل إىل أصابع قدمي، أغيب  تأثري خمدر ما، اخلدر 

وأنا مستيقظة، أكمل قراءة التفاصيل، أشاهد مقاطع الفيديو.
اغتصبها أبوها »من كل مكان« رضهبا بالسوط، وعذهبا بالكهرباء، 
هناك كسور يف اجلهة اليمنى وساعدها األيمن، نزع إظفرها، نزع إظفر 
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الطفلة التي مل تتجاوز اخلامسة، وكأهنا حتت يد املخابرات الصهيونية، كام 
كنا نقرأ يف الروايات البوليسية القديمة.

الثقل عىل أذين ال حيتمل، الضغط يزيد، أشعر بأن روحي تنطبق، ال 
أستطيع التوقف رغم ذلك.

للموت،  تستسلم  أن  قبل  املركزة  العناية  يف  أسابيع  الطفلة  قضت 
أفتح صورها يف غيبوبتها التي استمرت لألبد، تزداد الغصة يف حلقي، 
أفكر مثلها، أريد أن أصل إىل شعورها ووالدها يغتصبها، يرضهبا، ينتزع 

إظفرها، أرجتف هلًعا.

طفل  كل  لسان  عىل  سعود،  طلبه  الذي  التقرير  كتابة  فكرة  تأتيني 
صفحة  أفتح  املكتب،  عىل  أمامي  أضعه  الذي  األسود  ملفه  يف  وطفلة، 

»وورد« جديدة، وأكتب.

اسمي شهد، عمري مخس سنوات، سأنتقل إىل جوار اهلل بعدما أموت 
من التعذيب عىل يد أيب.

الذي  الغريب،  اخلدر  يغادرين  أفكاري،  ألستجمع  حلظة  أتوقف 
سيطر عىل خمي وجسمي طيلة الساعة املاضية، ثم أواصل الكتابة.
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سيول 2014

يرن جرس اهلاتف يف الصباح الباكر، وأنا أفرش أسناين، أرفع السامعة 
وأقول: هاي تيو.

يأتيني صوت ال أعرفه، يتنحنح بارتباك ويقول: مرحًبا حياة، أنا آدم.
أفكر يف االسم حلظات قبل تذكره، يعيد، آدم برخيت، صديق تيو.

ـ نعم، نعم، كيف حالك؟
صباًحا،  السادسة  الساعة  مكاملته  من  االستغراب،  صويت  عىل  يبدو 
تيو، أخربته  أفكاري، فيقول: أخذت رقمك أمس من  يقرأ  يبدو وكأنه 
أنني أريد أن آخذ رأيك يف بعض األمور حول املجتمعات الرشقية، من 

أجل دراسة جديدة يل.
ـ ولكنك بالطبع تريد شيًئا آخر؟

ـ نعم يف احلقيقة، أريد لقاءك.
ـ ...

ـ ال داعي للقلق لن أعرتف لك بحبي، أريدك يف أمر هام، ربام جيب 
علينا التحدث مًعا.

ـ حسنا، أين؟
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يميل عيّل عنوانه، آماًل أن أمتكن من زيارته يف عطلة األسبوع، أوافق 
عىل طلبه، وأضع السامعة.

يف املكتب، كان تيو جالًسا أمام شاشته يشاهد مقطع فيديو ما، أما أنا 
فتوجهت فوًرا إليه ألرفع السامعات الضخمة من عىل أذنيه.

ـ تيو، هل أعطيت رقمي آلدم؟
أزعجك  العرب، هل  األمور حول  يريد سؤالك عن بعض  نعم،  ـ 

هذا األمر؟
ـ ال أبًدا.

أعيد وضع السامعات عىل أذنيه فيقبلني يف اهلواء، ويبتسم.
أعود إىل مكتبي أنا األخرى ألنتهي مما ورائي.

متر األيام ببطء، وأنا أحرتق ألعرف ما الذي يريده آدم مني، أفكر يف 
كل االحتامالت، لكني ال أفلح يف اإلجابة.

أقرر جتاهل األمر حتى ميعاده، وأنخرط يف العمل.
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القاهرة سبتمرب 2013

تلك  جيًدا  أذكر  وأشتهيه،  أنتظره  مما  أخاف  دائاًم  كنت  صغري،  يف 
بلهفة،  أكثر من شهرين  العائد من اخلليج،  فيها أيب  انتظرت  التي  املرة، 
ألنه وعدين برشاء جهاز فيديو حديث، لطاملا متنيت اقتناءه، رشح يل أن 
هذا اجلهاز، سيمكنني من مشاهدة كل األفالم التي أحبها، وال ُتعرض يف 
التليفزيون بعد، بل ويمكنني أيضا أن أسجل عليه حلقات املسلسالت 
املفضلة، وإعادة مشاهدهتا من جديد، كنت أنتظر أيب كل عام، لكن هذه 
املرة، كنت أنتظره بلهفة أكثر، هلفة كانت تثري ضحكات أمي، وهي تراين 

أستعد مليعاد التوجه إىل املطار معها الصطحابه، وكأنني ذاهبة للجنة.

يف اليوم املنتظر، مل يصل أيب، فات ميعاد طائرته، وعرشات الطائرات 
موظف  بني  اإلرساع  يف  التوتر،  يف  أمي  بدأت  بعد،  يأت  ومل  بعده،  من 
وآخر، وهي جترين من يدي بعصبية، باقي األهايل يفرتشون أرض املطار، 
طالبني أي معلومة عن أوالدهم وعوائلهم، واملطار ال يعرف، ال يملكون 

أي تواصل مع الطائرة، وال املطار اآلخر، ألسباب مل أفهمها.

تأكدت أن الطائرة سقطت بأيب، وانتهى األمر، شعرت بأنني السبب، 
اهلل  إذن عاقبني  له، هكذا  انتظاري  أكثر من  ما حيمله يل  انتظرت  ألنني 
بكيت  جًدا،  كثرًيا  بكيت  أيب،  ومن  هديتي  من  يشء،  كل  من  بحرماين 
بكل شعور طفلة انسحقت أحالمها السعيدة طيلة الشهرين املاضيني يف 
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حلظة، سألت أمي هل مات أيب؟ كانت تبكي بال صوت، لكنها أكدت يل 
بحسم أن هذا مل حيدث.

بعد ثالثة أيام بأكملها، وصلت طائرة أيب بعدما ظل راكبوها يف فندق 
املطار، بال أي إمكانية للتواصل مع ذوهيم، لكننا مل نكن بانتظاره، كنا يف 
املنزل نسرتيح لنتوجه إىل هناك من جديد، لكن أيب مل يدعنا، ظهر فجأة 
يف منتصف الليل، ليوقظني وهو يبتسم، محلني ودار يب للحظات، كانت 

هذه من أسعد حلظات حيايت.

لكن الذنب الذي يصاحبني دائاًم، كلام انتظرت شيًئا مل يزل، الشعور 
بأنني لن أحصل عىل ما أنتظره مل خيتفي، الشعور الذي يصاحبني اآلن، 
وأنا يف طريقي إىل هند، وأنا أترجل من السيارة أمام مدخل املستشفى، 
يدي،  يف  الوردي  والدب  حقيبتي،  يف  النقود  وجود  إىل  أطمئن  وأنا 
املمرضات  أسأل  وأنا  احلروق،  عنرب  عن  باحثة  املمرات،  يف  أسري  وأنا 

املرسعات يف جوانبها، إىل أن تطوعت واحدة منهن يف إرشادي.
وعاممة  اللون  أزرق  جلبابا  يرتدي  الذي  الرجل،  أرى  وأنا  يزل  مل 
أرى  وأنا  يدخن وهو عابس،  الغرفة  رأس، جالًسا عىل األرض خارج 
جسًدا ضئياًل مغطى بالكامل عىل الرسير، من دون حياة، وأنا أنظر إىل 
أسامء، التي جلست بجواره تبكي، تبكي وتنتفض، وكأهنا فقدت قلبها.

أتساءل،  أحتدث،  أن  أريد  الغرفة،  داخل  إىل  كاملنّومة  أسري  كنت 
أضحك، أرصخ، أنظر إىل السامء وأقول: بالتأكيد أنت ختدعني، ال يمكن 

أن تفعل يب هذا، لكني مل أنطق.
نظرت إىل أسامء فنظرت يل، عرفتني فوًرا من دون أن أحتاج للرشح، 
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رفعت الغطاء عن وجه الطفلة النائم بسالم، كان الشاش ال يزال يغطيها، 
أصابعها الصغرية تطل من بني الضامدات عىل استحياء، رفعت أطرافها 
إىل شفتي، ولثمتها كثرًيا جًدا، قبلت جبهتها، وجنتيها، عينيها وساقيها، 
قبلت أنفها الصغري، وباطن قدمها، نظرت إىل وجهها كثرًيا جًدا، حفظت 
مالحمه، حفظت كل تفاصيله، حتى اخلدوش عىل جانب أنفها، خصالت 

شعرها، عدد رموش عينيها، طول أظافر يدهيا الطريتني.
سحبتني أسامء من فوقها، وهي ال تزال تبكي، أعادت تغطيتها من 

جديد، وهي تتحدث كاآللة.
ـ كنت باخلارج أشرتي هلا لبنًا وحفاضات، يقول الطبيب إهنا توقفت 
عن التنفس فوضعوها عىل جهاز التنفس الصناعي لبعض الوقت، عند 
عوديت كانت حتترض، ضمتها إىل بشدة والروح خترج منها، ال أعرف ما 
الذي حدث، اسرتدها اهلل، ربام كان هذا أفضل، أقسم باهلل كانت تبتسم، 

كانت مجيلة جًدا، وتبتسم، بالتأكيد هذا أفضل هلا.
مل أرد، مل يكن هذا أفضل يل، مل يكن منصًفا يل، ربام كان من األفضل 
لو اسرتدها يف أحضاين أنا، ربام لو كنت رأيتها ولو للحظات وهي حية، 
كنت أريدها أن تراين، تعرفني، تتأكد أن هناك شخًصا يف هذا العامل هيتم 
أبًدا تبكي وحيدة يف غرفة مشتعلة  أبًدا  هبا، حيبها ويريدها، ولن يرتكها 

النريان.
أخرجت النقود من حقيبتي ووضعتها يف يد أسامء.

ـ أرجو أن تساعديني يف توزيعها، يمكنك وضعها يف حساب األطفال 
املحتاجني يف هذا املستشفى.

أومأت يل من دون رد، كنت أمسك يدهيا بكفي يدي، دقيقة، دقيقتني، 
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مل أنطق بكلمة أخرى، تركتهام فجأة، وذهبت.
أسري يف ردهات املستشفى البيضاء، وأنا أجر قدمّي، كان قلبي يدق 
إىل  الطريق  متاًما، ال أعرف كيف وجدت  يف حلقي، وكان عقيل خاوًيا 
إىل  أخذي  سائقها  عىل  عارضة  أجرة  سيارة  أوقفت  كيف  أو  الشارع، 
بأسباب  املطار،  يف  املسؤلني  أقنعت  كيف  أو  كاف،  مبلغ  مقابل  املطار، 
مل  أنني  أذكر  لكني  القاهرة،  إىل  وصويل  يوم  ذات  يف  كوريا  إىل  عوديت 
بعد  العائدة من ديب إىل سيول،  الطائرة  العامل من حويل، إال يف  إىل  أنتبه 
انقضاء فرتة الرتانزيت، أحترك بآلية نحو بوابة الرحلة، أضع حقيبتي عىل 
عىل  املعادن  كشف  جهاز  مترر  وهي  للمفتشة،  أستسلم  الكشف،  سري 
حيوي  الذي  البالستيكي  الكيس  أسرتد  حقيبتي،  أسرتد  وأنا  جسمي، 
دبا ورديا مجيل الشكل، كان مقدًرا له العودة معي وحيًدا دوهنا، أجلس 
وجهي،  هتب عىل  باردة  نسامت  الطائرة،  إىل  ينقلني  الذي  األتوبيس  يف 
وأنا أصعد سالملها بصعوبة، وأنا أجلس عىل مقعدي يف الصف األخري 
وحيدة، أضع الدب الوردي بجواري عىل مقعد بمفرده، أتأمله، أربت 
عىل رأسه، ألتفت حويل فال أجد أحًدا، سوى امرأة مستغرقة يف النوم، إىل 

جوار النافذة يف الصف املجاور، وقتها فقط انفجرت يف البكاء.
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سيول 2013

عزيزيت حياة.

أعتقد أهنا خطوة جيدة  العكس،  الغباء، عىل  أو  باجلنون  لن أدعوك 
ومفيدة، أعتقد أنك ستسعدين برعاية هذه الطفلة، ربام منحتك املساعدة، 

التي مل أستطع أو يستطع أحد أن يمنحها لك.

طمئنيني عند الوصول.

حمبتي.

سعود.

عزيزيت ريم.

سعود  أن  أعرف  إخبارك،  دون  من  القاهرة  إىل  قدومي  عن  أعتذر 
كنت  تقلقي،  ال  بخري  أنا  األمر،  أكرر  فلن  حدث،  ما  كل  لك  حكى 
أمتنى، لو مر األمر كام كنت أحلم وأمتنى، ولكني تعودت عىل الصدمات 

املتتالية، فلم أعد أتوقع األفضل.

ربام  أو  بالوحدة،  عليهم  ُحكم  الذين  هؤالء  ضمن  من  أنني  يبدو   
يعاقبني اهلل عىل جرائمي، ربام يملك هذا احلق، فأنا أشعر بالفعل، بأنني 
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ملاذا  الصغرية؟  الطفلة  ذنب  ما  لكن  أستحق عطفه،  خاطئة، حقرية، ال 
مل  أنني  أعتقد  أحيانا  الدرجة؟  قاٍس هلذه  فيعاقبها؟ هل هو  اهلل  يعاقبني 
أقطعها  مل  التي  الصالة  عن  انقطعت  آخر،  يشء  بأي  أو  به،  أؤمن  أعد 
أعجز  اليوم  لكن  حدث،  وما  خالد  بعد  حتى  أقطعها  مل  طفولتي،  منذ 
عن مواجهته ولقائه، وأنا أمحل له كل هذا احلقد والكراهية، كانت أمي 
أرحم  وأنه  جنته،  يف  مالًكا  باتت  اسرتاحت،  الفتاة  أن  اليوم  ستخربين 
وحتفظ  تعرفني  أن  وأراها،  تراين  أن  حق  يمنحني  مل  لكنه  مني،  عليها 

مالحمي، علنا نلتقي يف احلياة األخرى، يف جنته كام كانت تقول.
هذا العامل القايس القذر، ملاذا نستمر يف العيش فيه؟ أحيانا أشعر أنني 
خملوق  إحضار  يف  سأتسبب  كنت  ملاذا  طفلتي،  عن  بالتخيل  حمقة  كنت 
تشاؤًما  األكثر  وهو  خالد،  فعلها  كيف  ترى  العامل،  هذا  إىل  مسكني 

واكتئاًبا مني؟
إغالقي  وعىل  الفرتة،  هذه  طيلة  حمادثتك  عدم  عىل  ريم  اعذريني 
أطفال  صور  يل  ظهرت  حتى  هند،  من  أفق  أكد  مل  فيسبوك،  حلساب 
والتعذيب،  للقهر  مكاًنا  بات  االجتامعي  الكيان  هذا  أن  يبدو  الغوطة، 
التحمل مثيل،  باستطاعتهم  يعد  مل  الذين  أفضل، لألشخاص  البعد عنه 

ينقصني قشة فقط لينكرس ظهري.
حمبتي.
حياة.

عزيزي خالد.
هذه رسالتي، التي أعرف أنني لن أرسلها لك أبًدا، لكنني رغبت يف 

كتابتها رغم ذلك.
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هل تعرف فيلم Butterfly Effect؟ بالتأكيد تعرفه، نحن شاهدناه مًعا 
منطقية  وجدهتا  لكنك  إعجايب،  تنل  مل  التي  هنايته  تذكر  هل  يوم،  ذات 
التي  الصغرية،  الطفلة  ذعر  وأثار  طفولته،  إىل  البطل  عاد  عندما  متاًما، 
كانت ستصبح حبيبته يف املستقبل، ليبعدها عنه إىل األبد، وعندما عاد من 
جديد، تأكد أن ابتعاده عنها كان األفضل، وأهنا اآلن سعيدة وحية ترزق 
مع أخيها وعائلتها، هو أيضا كان بخري حال، االثنان كانا حيبان بعضهام 
البعض جًدا، روحان متناغامن كام اعتدت أن أخربك عنا أنا وأنت، لكن 
وجودمها مًعا كان خاطًئا، عىل عكس كل التقديرات العاطفية البلهاء، مل 

جيلب هلام سوى املشكالت، واحلزن، واملوت، والكراهية.

ربام كنا كذلك أيًضا، لو كان األمر بيدي، لعدت إىل هذا املقهى اهلادئ 
2009، وتوقفت عند بابه من دون أن  19 يناير من عام  يف املعادي، يوم 
أن ختتفي  اهلل  وأدعو  باألغطية،  وأتدثر  منزيل  إىل  أدخل، كنت سأهرب 
متاًما من حيايت، ربام سأفتح عيني بعدها، ألجدين يف مكان آخر، خمتلف 

عن مكاين اآلن، ربام أفضل أو أسوأ، لكنه بالتأكيد أقل تعاسة.

املبتلية دائاًم بك وفيك.

حياة.
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سيول ديسمرب 2013

أيب العزيز.
أعتذر عن تركي العمل يف الرشكة، من دون إخبارك، لكنني عثرت 
عىل هذا العمل الذي أحبه ويشبهني، سأتسلمه بدًءا من األول من يناير 

من العام اجلديد.
ديب  حتتفل  بالتأكيد  الكريسامس،  وشجر  بالثلج  مغطاة  هنا  الشوارع 
أيضا بالعام اجلديد عىل طريقتها اخلاصة، كنت أمتنى لو كنت معك اليوم 
العام  فعلنا  كام  خليفة،  برج  فوق  النارية  األلعاب  ونشاهد  لتصحبني 
املايض، كانت حلظات سعيدة وممتعة، حلظات سعيدة قليلة التي أقضيها 
معك يا أيب، ليس ذنبك أعرف، ربام كان ذنبي أنا، لكنني عىل كل حال 

ممتنة هلا.
بإجاديت  سعدوا  بنجاح،  اإلخبارية  الوكالة  هذه  يف  املقابلة  أجريت 
غرفة  اجلديد،  مكتبي  رأيت  الرتمجة،  أعامل  يف  املطلوبني  لغات  للثالث 
أو  ثيودور،  أن اسمه  صغرية، سيشاركني هبا زميل من هولندا، أخربين 

يشء من هذا القبيل.
أنت تعلم حبي للعمل الصحفي والرتمجة، كنت أمتنى دراسة اإلعالم، 
لكن درست الصيدلة بناء عىل رغبتك، وعملت يف يشء خمتلف متاًما بناء عىل 
رغبتك، هذه املرة سأفعل ما أرغبه أنا، وأمتنى أن تساندين، وأال تغضب مني.

ملحوظة.. توقف عن شكويت إىل سعود هو ليس ويل أمري.
حمبتي، حياة.
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سيول 2014

أدخل إىل بيت ومكتب آدم للمرة األوىل، يستقبلني ُمرحًبا ويدعوين 
حويل  أنظر  الضخمة،  النافذة  أمام  املرحية  غري  األريكة  عىل  للجلوس 

ويعجبني اجلو العام للمكان، يناولني سيجارة فأرفض شاكرة.
من  التخفيف  حماوالً  ويضحك  عامة،  سخيفة  أمور  يف  يتحدث 
كرسيا  يسحب  يستسلم،  حتى  فقط  له  أنظر  أبتسم،  ال  لكني  املوقف، 

خشبيا من دون مسند ظهر، وجيلس أمامي.
ـ حياة، أنا قلق عليك.

ـ قلق عيلَّ أنا؟
ـ نعم، ربام ال أعرفك متاًما، لكني ال أخطئ التعرف عىل هذا النوع من 

الوسواس القهري، أنت تعرفني جيًدا ما الذي أحتدث عنه.
ماذا تقصد؟ هل تعتقد أنني أؤذي نفيس؟

ـ بالطبع، حياة انظري إىل اجلروح القطعية يف كفي يديك، يف معصمك 
أجزاء  باقي  يف  أخرى،  جروًحا  سأجد  أنني  متأكد  أنا  بذراعك،  مروًرا 

جسدك، املخفية حتت املالبس، هذه حالة OCD واضحة.
ـ هذه، هذه جروح سطحية، ألين أستخدم املقص كثرًيا، أحب قص 

الصور وجتميعها.
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ـ ما نوع الصور؟
ـ هل متارس عيلَّ مهنتك كطبيب نفيس؟

ـ هل متانعني؟
ملاذا  احلق؟  إعطاك  من  أمانع،  بالطبع  أرجتف،  وأنا  واقفة،  أهنض 
أخربته  هل  ذلك؟  منك  تيو  طلب  هل  وتراقبني؟  جسدي  تفحص 

باستنتاجاتك اخلاطئة؟
ـ مل أخرب أحًدا، ويف الواقع مل أحلظ، آنا هي التي الحظت اجلروح يف 
يديك وتعجبت لألمر، عندما عدت إىل املائدة، استطعت التعرف عليها 

بسهولة، هذه جروح أحدثتِها بنفسك، ربام من دون أن تشعري.
أمحل حقيبتي وأنظر إليه، قائلة:

ـ هذا يكفي يا آدم، شكرا الهتاممك، لكني غري مهتمة، هذه اجلروح 
إليك  للجأت  املساعدة،  إىل  أحتاج  أنني  أشعر  لو كنت  باخلطأ،  حدثت 

فوًرا.
ـ حسنا، كام تشائني.

كان جالًسا يف مكانه، ينظر إيّل ويبتسم، من دون أن يتحرك، أو حياول 
حتى إقناعي باألمر، أبادله النظر بدهشة، ثم أهز رأيس وأغادر املكان.
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سيول 2015

أفتح باب منزيل بيدين مرتعشتني، خلفي يقف تيو منتظًرا أن أفسح 
له املجال للدخول، ال تقوى قدماي عىل محيل، الباب حيدث رصيًرا خميًفا 
كأفالم الرعب، أتثاقل يف الدخول بشكل يثري تعجب تيو نفسه، يزحيني 

بيديه، ليسبقني إىل الداخل.
أمام  واقًفا  أتوقعه  إليه،  أصل  أن  إىل  يصادفني،  ما  كل  عىل  أستند 
حقيبتي  أمام  واقًفا  كان  لكنه  العقلية،  قواي  يف  يشكك  املرعب  اجلدار 

السفر الكبريتني أمامه.
ـ حياة ما هذا؟

ـ أي هذا بالضبط؟
ـ حقائب السفر، هل ستسافرين؟ متى ستسافرين؟ ما الذي تنتوينه 

بالضبط؟
ـ أنا، كنت سأخربك.
ـ متى بعد الوصول؟

ـ تيو، سأغادر غًدا.
من  كنت ستسافرين  إن  منذ ساعات،  يا حياة؟ سألتك  غًدا  غًدا،  ـ 
دون أن ختربيني، وأنت تستعدين لألمر منذ أسابيع، من دون أن ُتلِق باالً 

لألمحق، الذي يتوسل إليك القدوم معه إىل موطنه.
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ـ تيو أنا مل أخطط لألمر، قررت منذ أيام.
ـ أيام، وستسافرين غًدا؟ هل كنت تنوين الرحيل من دون إخباري؟ 

متى ستعودين؟ إىل أين تذهبني؟
ـ أنا.

ـ ال داعي لقول أي يشء، سأغادر.
ـ تيو انتظر، أرجوك.

عن  رأسه  ويرفع  ليستدير  ذراعه  من  جذبه  أحاول  أمامه،  أتوقف 
احلقائب قلياًل، إىل حيث اجلدار، إىل الصور املرعبة.

امللوث  البساط  إىل  انظر  الصور،  هذه  إىل  انظر  تيو،  انظر  انظر،  ـ 
بالدماء، انظر إىل منزيل، أنظر إيلَّ تيو، أنا لست طبيعية.

كل ليلة، أجلس أمام هذه الصور املرعبة، أتأمل جثث أطفال حمرتقني، 
ملقون عىل بطوهنم أمام البحر، أتأمل صور قاتلني متوحشني، أنظر إىل 
هذه الصورة، هذه جثة طفل عراقي وجدوه ميًتا بعد انتزاع أعضائه، انظر 
البحث  هنا، هذا طفل مفقود يف مرص، يتوسل والده كل يوم من أجل 

عنه.
برًشا  ويقتلون  البنادق،  حيملون  أطفال  هؤالء  الصورة،  هلذه  انظر 
مثلهم، انظر تيو هلذه املرأة، هذه املرأة ُقتلت بعد اغتصاهبا مرات متتالية 
يف الصني، هذه املرأة قضت ليلتها هنا أمس أمامي عىل الرسير، تصف يل 

بدقة ماذا فعلوا هبا قبل قتلها وإلقائها يف مقلب للقاممة بسوق السمك.
السيدة  هذه  الصورة،  يف  املبتسمة  الربيطانية  السيدة  هذه  إىل  انظر 
اللطيفة التي تشبهني كثريا، قتلت رضيعها الذي يبلغ من العمر 9 أشهر 
رضًبا، أتعلم ماذا قالت يل منذ أيام عندما كانت تقف مكانك اآلن؟ محلته 
ليرضبوا  أقدامهم،  من  ياسني  دير  أطفال  اجلنود  محل  مثلام  ساقيه،  من 
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الذي  املكان  نفس  هنا، يف  تقهقه،  تبتسم،  وكانت  احلائط،  رؤوسهم يف 
تقف أنت فيه اآلن.
انظر، انظر تيو.

اجلدار  عىل  يدّي  أضع  وآيت،  أذهب  كاملجنونة،  أمامه  أحترك  كنت 
وُأهتته،  أرتعش،  كنت  أستطيع،  وال  بأظافري  نزعهام  أحاول  والصور، 
نظرايت املجنونة حتلق يف فضاء الغرفة حوله، أما هو، فكان يرمقني بنظرة 
ال أنساها، نظرة مل أتوقعها، مل يكن يراين كمجنونة، كانت عيناه تدمعان 
املتكررة،  وزياراهتم  األشباح  هؤالء  معي  يرى  وكأنه  يصدقني،  وكأنه 
نحوي  ليتجه  فجأة،  أمره  حسم  لكنه  يفعل،  ماذا  يعرف  مل  للحظات 

وجيذبني إليه بقوة.
اآلن،  وكأنني سأرحل  متمسًكا يب،  تيو طوياًل جًدا، ظل  احتضنني 
يف  الوضع  هذا  عىل  ظللنا  كم  أعرف  ال  معه،  أبكي  وكنت  يبكي  كان 
يل  حمتوًيا  كصخرة،  واقًفا  هكذا  ظل  يرتكني،  مل  يمل،  مل  لكنه  الظالم، 
كأمي، وحني استطعت أخريا رفع عيني إىل وجهه، كان ال يزال حيبني، 

توقعت كل يشء، إال أن يظل حيبني.
هولندا،  إىل  معي  تعايل  معي،  أحتاجك  أنا  حياة؟  ستذهبني  أين  ـ 

سنستعني بمتخصص، سيساعدنا مًعا.
ـ جيب أن أعود إىل القاهرة تيو، أنت ال تعرف شيًئا، هناك الكثري من 
األمور العالقة هناك، غري املنتهية، أنا ال أختلف عن هؤالء السفاحني يف 
الصور، هؤالء املقنعني الذين حيملون البنادق والسيوف، أمام ضحاياهم 

الراكعني عىل ركبهم أمامهم، أنا أيضا قاتلة.
الواضحة،  غري  الصغرية  السونار  صورة  إىل  بأصابعي  أشري  كنت 
صورة باألبيض واألسود ال تظهر شيًئا، أحاول نزعها بأظافري من عىل 
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اجلدار، أحاول أن أجعله يراها، أن أرشح له ماذا تعني.
ـ انظر تيو.

هذه طفلتي، جمرد حبة عدس صغرية يف أحشائي، أنا قتلتها قبل حتى 
أنفها،  أصابعها،  مالحمها،  أرى  أن  قبل  تكرب،  أن  قبل  النور،  تبرص  أن 

وعينيها.
بعد،  ُمنحت روحها  قد  تكن  مل  ربام  أهنا طفلة،  أعرف  هذه طفلتي، 
لكني كنت أشعر هبا، كنت أشعر هبا داخيل، وكنت أشعر هبا وهي تنسل 
مني، أنا قاتلة تيو، قاتلة، واهلل عاقبني بام يكفي عن فعلتي، منحني إياها 
فدفعتها عني، ليسرتدها ويسرتد معها، كل فرصة يل يف أن أكون أًما ذات 

يوم.
أنا قاتلة، قتلت ابنتي، وقتلت كل أبنائي القادمني.

كان تيو واقًفا أمامي ال يتحرك، ينظر إيّل بنظرته التي تشعرين بمزيد 
من الذنب.

ال  أنا  بالقسوة،  باجلنون،  اهتمني  شيًئا،  قل  تيو،  هكذا  إيّل  تنظر  ال  ـ 
أستحق عطفك، أرجوك.

ثم  املائدة،  عىل  ووضعه  هبدوء،  معطفه  خلع  شيًئا،  يقل  مل  لكنه 
دفعني دفًعا إىل الرسير، وضعني برفق مثل الطفلة، نزع حذائي، سرتيت، 
ونظاريت الطبية، مل يفعل سوى الرقود بجواري طيلة الليل، يضمني إليه، 
هيدهدين، يغني يل باهلولندية، كنت أهلوس بكلامت غري واضحة، وكان 

هو يضمني أكثر إليه.
كنت أتشبث به كالغريق، وكان هو ثابًتا وقريًبا.

ـ لن يزورك أحد بعد اليوم يا حياة، أنا هنا اآلن، ال توجد دماء عىل 
البساط، وال املالءات، والصور يمكن نزعها من اجلدار بال مشكالت، 
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باملقص  معصميك  جترحني  نفسك،  تؤذين  أنت  حياة،  يب  ثقي  يب،  ثقي 
كل يوم، هل تعتقدين أنني ال أالحظ؟ هذه الدماء دماؤك، أنت جترحني 
نفسك كل يوم، أنا أعلم ذلك، وأعلم أنك حتتاجني للمساعدة، أرجوك 

ثقي يب.
كنت أهلوس، أرجتف، وأنكمش فيه أكثر، أنكمش فيه حد االختفاء، 
لكني  املغادرة،  عدم  أمتنى  لألبد،  هكذا  أظل  لو  أمتنى  التاليش،  حد 

مضطرة تيو، مضطرة.
كان يسمعني، ويربت عىل ظهري، وهيدهدين، من دون ملل، طيلة 

الليل، حتى غفوت.
اللتني  عيني  أفتح  كنت  النافذة،  عرب  الرفيق  الضوء  ترسب  عندما 
تزنان أطنانا، أحاول استيعاب ما حدث وما سوف حيدث، كان تيو واقًفا 
باهتامم، كان قد ارتدى معطفه وحذائه  املرعب  ينظر إىل اجلدار  أمامي، 

من جديد، يبدو كام لو مل يكن قىض ليلة سوداء عىل فراش ضيق.
املطبخ، املوضوع فوقه كوبني  بار  إيّل مبتساًم، توجه إىل  انتبه يل فنظر 

ساخنني من القهوة الورقية.
ـ يانج شني أحرضهتام، تنتظرك باألسفل لوداعك قبل الرحيل.

ـ كنت أنظر له بعدم تصديق، أنت هنا، ال تزال هنا؟
ـ سأرافقك إىل املطار، لكني سأنتظرك هنا حياة، سأسافر، وسأعود 

بداية يناير، وسأظل هنا أنتظرك.
ـ لكن.

ال داعي للرشح، أفهم أن عليك العودة اآلن، ربام ترغبني يف لقاء  ـ 
والد طفلتك، ربام ترغبني يف حل بعض األمور العالقة، لكني أعلم جيًدا 

أنك ستعودين.
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جلس عىل طرف الرسير ومد يده إىل وجهي، قائاًل.
ـ حياة، ربام ال تؤمنني بيشء، لكني أنا، أنا أؤمن بك، بنا.

مهتزتني،  قدمني  عىل  النهوض  أحاول  كنت  أقول،  ماذا  أعرف  ال 
األرض،  عىل  بإمهال  امللقاة  سرتيت  وارتداء  الوقوف،  عىل  هو  ساعدين 

ساعدين عىل إعادة وضع حذائي يف قدمي.
ـ أحرضي القهوة، وسأمحل أنا احلقائب إىل األسفل.

أن  عىل  املستأجر  مع  اتفقت  شني،  يانج  مع  املنزل  مفاتيح  سأترك  ـ 
تكمل هي العقد حتى العام القادم.

ـ حسنًا.
كان يسري نحو احلقائب، عندما هتفت باسمه فجأة، توجهت نحوه 
بال تفكري، ألقيت نفيس بني ذراعيه، كنت أريد أن أعتذر، لكني مل أستطع 

حتى الكالم.
كان يمسح عىل رأيس، شعري وظهري، من دون كلمة، كنت متأكدة 
أنه يفهم متاًما، ماذا أريد أن أقول، ربام كان متفهاًم، ربام كان حياول التظاهر 

بالتفهم، لكن هذا كان كافًيا جًدا يل.
عندما تعودين، سنتخىل عن هذا العمل فوًرا، لو حتبني البقاء هنا، آدم 
سيعثر لنا عىل عمل آخر، لو تودين العودة معي سنعود، وسنبحث عن 

متخصص ملساعدتك حياة، يمكننا جتاوز ذلك.
مل  العودة؟  أستطع  مل  لو  ماذا  أرعبتني،  نظراته  بأمل،  إيّل  ينظر  كان 
أكن أعرف ما الذي سيحدث يل يف مرص، هل سأمتكن حًقا من إهناء كل 
يشء؟ هل سأعود إىل ديب وأبقى بجوار أيب، أم سأمتكن أخريا من العودة 

إىل هنا، من البقاء مع تيو كام أمتنى أن أفعل من دون أن أستطيع؟
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الذي  املكان  أنا وحيدة يف  املنزل، ووقفت  احلقائب وغادر  تيو  محل 
شهد ثالثة أعوام مرعبة، سعيدة، مفعمة باألحداث واألفكار، باألشباح 
اهلائمة، بالظالم والبكاء، ربام كان هذا املكان الوحيد الذي شعرت أنه 

بيتي فعاًل، ربام كان من الصعب عيّل فعاًل هجره.
كان  باألسفل،  املكان،  يدي وغادرت  القهوة، وحقيبة  محلت كوب 
يبادالنه  وكيم  يانج شني  تقف  وبجواره  السيارة،  احلقائب يف  يضع  تيو 

حديًثا مفتعاًل، لكرس الصمت البارد.
أمام  قلياًل، من  يتعاون كيم وتيو يف كسحها  بالسيارة،  الثلوج حتيط 
هذا  يف  السيارات  كل  مثل  باجلنازير،  املغطتني  األماميتني  العجلتني 
الوقت من العام، وخلفهام تقف يانج شني بجواري، كانت حزينة فعاًل 

بال افتعال أو متثيل، احتضنتني ألول مرة منذ معرفتي هبا.
ـ حياة هل ستعودين؟

ـ ال أعرف أوين.
ـ أريد أن أخربك بخرب سعيد، كيم تقدم للزواج يب منذ أيام.

ـ حًقا، أنا سعيدة جًدا أوين، سعيدة بالفعل.
يف  الطقس  ويبدأ  الثلج،  يذوب  عندما  مارس،  هناية  يف  الزفاف  ـ 

التحسن، أرجوك قويل يل إنك ستحرضين.
ـ سأحاول فعاًل، أريد رؤيتك وأنت عروس.

ـ تعايل وسأجلب لك هانبوك خاص كوصيفتي.
ـ أشكرك، يانج شني، أنا أحبك فعاًل.

ـ وأنا أحبك حياة.
ـ هذه مفاتيح املنزل.
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ـ حسنًا، سأهتم باملنزل من أجلك، ألنني أعرف أنك ستعودين.
ودعتها من جديد، مل أشعر بدموعي، إال بعدما أغلقت باب السيارة، 
نظر إيّل تيو، وأمسك يدي مواسًيا، مل أستطع احلديث وال الكالم، ظللت 
طوال املسافة صامتة، الطريق الرسيع فوق الكوبري املعلق عىل املحيط، 
يستغرق  مل  املطار،  يقع عليها  التي  الصغرية  باجلزيرة  الذي يصل سيول 
لالختفاء  طريقي  يف  أنني  إىل  فجأة  انتبهت  بالضبط،  دقائق  عرش  سوى 

حاالً عرب هذه البوابة السوداء املظلمة.
ـ تيو أنا أحبك.

ـ ال تقويل شيًئا، ال أريد أن أسمع شيًئا اآلن، سأنتظر عودتك لنتحدث 
كام تريدين، نتحدث طيلة العمر القادم وما بعده، كان يضع علبة خمملية 

صغرية يف جيب معطفي، عرفت حمتوياهتا عىل الفور.
من  يديه  هو  خيرج  مل  وجنته،  عىل  أخرية  قبلة  وطبعت  منه،  اقرتبت 
داخل  إىل  ببطء  ومشيت  ظهري  له  أدرت  قبلتي،  إيّل  يعد  ومل  جيوبه، 
ظالم البوابة، كنت أشعر بعينيه عىل ظهري تتابعاين، ظل ناظًرا إيّل حتى 

اختفيت.
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ديب 2012

ديسمرب من جديد، يأيت عيد ميالدي مع الكريسامس، الذي حيتفل به 
الكاثوليك ليلة 25، كان سعود يصحبني للعشاء، احتفاالً يب، واحتفاالً 

بقرار سفري املفاجئ أيًضا، أو هكذا تظاهر.

اختارين رئييس يف رشكة السيارات للسفر إىل كوريا اجلنوبية، والعمل 
يف املقر الرئييس هناك، راتب ضخم، وفرصة لرؤية دولة جديدة، بعيدة، 

ال أعرفها.

وسعود  زوجته  لكن  متاًما،  رافًضا  أيب  وكان  جًدا،  متحمسة  كنت 
توسطا إلقناعه، إىل أن وافق عىل مضض، مع وعد بأن أظل هناك ملدة 

عام فقط، ثم أعود.

لكني كنت متأكدة أنني سأبقى أكثر، أو عىل األقل سأغادر إىل مكان 
آخر خمتلف.

كنت أريد االختفاء بعيًدا، التجول وحدي يف شوارع ال أعرفها، أرى 
أشخاصا آخرين، خمتلفني متاًما حتى يف مالمح الوجه، لغة أخرى، طقس 

آخر، عادات أخرى، طعام آخر.

كنت أشعر بحاجة ماسة للهرب، من األخبار املؤملة التي تنهمر عيّل 
يف  السيئ  الوضع  عن  املتواصل  أيب  حديث  من  العربية،  النرشات  يف 
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عن  القاسية  الطويلة  املواضيع  ترمجة  من  اجلريدة،  يف  العمل  من  مرص، 
داعش، وسوريا، وليبيا، عن سعود، ومطالبته املستمرة يل باخلروج من 
قوقعتي، والتعرف عىل العامل، من حماوالته إلقناعي بأنني يف خري حال، 

بأنني أفضل من اآلخرين.

كنت أعرف أنني أفضل من اآلخرين، أعيش يف بيت مجيل، مع أيب 
الذي حيبني وزوجته اللطيفة، أتناول طعامي يف املطاعم الفاخرة، أتسوق 
سيارات  رشكة  يف  أعمل  الشهرية،  العالمات  من  الراقية،  املتاجر  من 
كبرية، وُتنرَش يل يف اجلريدة مقاالت هامة باسمي، كنت يف خري حال، كام 

يرى سعود، وكام يرى أيب، وكام يرى اجلميع، لكني مل أكن كذلك.

كان االكتئاب حيكم سيطرته عيّل، أعرفه جيًدا، وأشعر به كاجلاثوم، 
أشعر أنني ال أستحق أي يشء، ال معاملة أيب احلانية، وال صداقة سعود، 

وال عميل اللطيف، وال مالبيس اجلميلة.

مل أكن أشعر بالتحسن، سوى يف غرفتي، وحيدة، أتابع بلهفة صور 
األخبار القاسية، أقرأ التفاصيل بتدقيق، أشاهد الصور، مقاطع الفيديو، 
أجلس طيلة الليل، أحاول ختيل مشاعر األرسة، التي دفنت فجأة حتت 
الركام، مشاعر أب يبحث عن طفلته أسفل الرتاب، أعيد تشغيل مقطع 

فيديو لطفلة خيرجوهنا من أسفل الرتاب حية.

أقرب رأيس من الشاشة، كانت ترتدي كنزة محراء مثل كنزة بابا نويل، 
وكان الرتاب يغطي وجهها ويدهيا، أرى ارتعاشة جسمها كله، والرجال 
يصيحون حوهلا، حيفرون الركام بأظافرهم، حياولون ختليص قدميها من 
الطفلة، أود لو أحتضنتها اآلن، أمتنى لو عثرت عىل  الصخور، ترتعش 

اسمها، لو عرفت مصريها.
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أفتح حمرك البحث، أكتب: »طفلة حية حتت الركام يف حلب«.
قليل،  منذ  شاهدته  الذي  الفيديو  مقطع  نفس  تظهر،  كلها  النتائج 

أكتب، »اسم الطفلة التي أخرجت حية من حتت الركام يف سوريا«.
إشارة  دون  من  القصة،  نفس  تقص  املنتديات  يف  املواضيع  بعض 

السمها.
أضع صفحة النتائج ضمن الصفحات املحفوظة، ألحدثها كل يوم 

بحًثا عن أي أخبار، وأنتقل إىل قصة أخرى.
كنت قد أدمنت األمل احلارق يف رأيس، وأنا أشاهد هذه الصور، اخلدر 
الذي يتصاعد من قدمي إىل عنقي، الطنني الثقيل الذي يضغط عىل أذيّن.
كان األمل يطهرين، يشغلني عن شعوري املستمر بالذنب، عن تفكريي 
ما  منذ  تتغري  مل  التي  الصورة  لتأمل  صفحته،  فتح  عن  خالد،  يف  الدائم 

يقارب العام.
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سيول 2014

النافذة،  إغالق  أحكم  بأكمله،  العامل  تغطي  كثيفة،  بيضاء،  الثلوج 
ورفع درجة التدفئة يف بيتي الصغري، أعد كوًبا من القهوة، وأجلس أمام 
احلاسوب، بآلية أضغط عىل زر حتديث صفحة البحث عن اسم الطفلة 
يف حلب، أجد أخريا مقطع فيديو لقناة عربية، ذهبت للقاء والد غنى، 

الذي انتقل ببناته إىل منزل شقيقته يف بلد أخرى.

اسمها غنى إذن.

كانت اآلن أكرب، ال تزال ترتدي نفس الكنزة احلمراء، النظيفة اآلن 
ألبيها  تنظر  تكربها،  التي  شقيقتها  مع  األرض  عىل  تلهو  الرتاب،  من 
كان  املنزل،  قصف  حكاية  يقص  وهو  يبكي  ويقبلها،  حيملها  بحب، 

باخلارج، وعندما عاد مل جيد بيته، مل جيد زوجته وال اخلمس بنات، بناته.

والصغرية  فاطمة،  الكربى  ابنته  ماعدا  منهن،  ثالثة  اجلريان  أخرج 
غنى، أما زوجته فقد وجدوا جثتها فوًرا.

قلت:  أذين،  أصدق  مل  الركام،  أسفل  البكاء  صوت  سمعنا  »عندما 
ظهرت  حتى  بأظافرهم  الرتاب  نبشوا  الرجال  لكن  أحلم،  أنا  بالتأكيد 
أحلم  وأبكي،  أحتضنها  كنت  األمل،  من  بعًضا  يل  لتعيد  ظهرت  غنى، 

أن خترج فاطمة أيًضا، لكنها مل تفعل، إىل اليوم أحلم أن خترج فاطمة«.
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للمرة األوىل أبكي وأنا أشاهد مقاطع الفيديو، ال أشعر باخلدر وال 
الثقل يف رأيس، أنظر لوجه الطفلة املبتسم، أشعر ببعض األمل يف العامل، 
صغر سنها جعلها تنسى كل يشء، تلمس وجه أبيها بكفيها الصغريين، 

مل تكن ترتعش، مل تكن خائفة، هي بخري اآلن، هي بخري، وكفى.

آدم،  اسم  عىل  أضغط  اهلاتف،  أللتقط  وأهنض  احلاسوب،  أغلق 
وأنتظر طوياًل حتى يرد.

ـ آدم، متى يمكنني زيارتك؟

يرد بال تردد.

ـ سأنتظرك مساء السبت.

أغلق اهلاتف برسعة، قبل أن أغري رأيي، أرفع ذراعي ألعىل، أتأمل 
، باطن  ، فخذيَّ الندبات القبيحة عليهام، أعرف أن هناك مثلهم عىل ساقيَّ
، أعود إىل النافذة وأفتحها، استسلم لربودة الثلج، أغسل رئتي هبا،  قدميَّ

تزرق شفتاي وأرتعش، لكني أظل واقفة أمام النافذة، وال أغلقها.



231

القاهرة 2015

تركته،  باملطر كيوم  مبتاًل  يزال  املعادي، ال  اهلادئ يف  الصغري  املقهى 
أقف أمام الباب الزجاجي، أنظر إىل الداخل، أعود بالزمن 6 سنوات إىل 
الوراء، أرى خالد جالًسا مكانه، يدير ظهره إيّل، لكني أرى كل تفصيلة 
من تفاصيل وجهه، املطر هيبط برفق عىل خصالت شعري، ينساب عىل 
معطفي األسود اجللدي الطويل، يداعب وجنتي، فأبدو وكأنني انتهيت 
فوًرا من البكاء، أقف أمام الباب الزجاجي وأتساءل، هل سأدخل هذه 

املرة؟ ماذا سأقول، وكيف سأفكر؟

إيّل،  املعلقة برنني هادئ، يستدير  الباب برفق، فرتن األجراس  أدفع 
يراين قبل أن أرفع وجهي، ينهض من مكانه ويمد يل يده، أصافحه من 
دون كلمة، أمتكن من رفع عيني أخريا إىل وجهه، أرى عينيه العسليتني، 
الرفيعة  التجاعيد  ذراعيه،  الصغرية عىل  الداكنة  الشامات  الطويل،  أنفه 
أجلس  فجأة،  حماوالته  عن  يتوقف  لكنه  االبتسام،  حياول  فمه،  حول 
فيجلس مقاباًل يل، يداعب كوبه الزجاجي اخلايل، إال من بعض قطرات 
ابتسامة،  اغتصاب  املرة يف  ينجح هذه  جديد،  إيّل من  ينظر  الشاي،  من 

يقول: »محد هلل عىل سالمتك«.

املتزايدة يف حلقي، ترتعش يداي،  أحاول احلديث، فتمنعني الغصة 
أحاول احلديث بصوت طبيعي،  باهلدوء،  التظاهر  أحاول  قلبي،  ويدق 
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أمتتم: »اهلل يسلمك«، خافتة، بصوت ال يشبه صويت.
يستمر الصمت دقيقتني، أتأمل فيها تفاصيله من جديد، أستعيد كل 
حول  الفراشات  فتتطاير  عطره  أشم  تفصيلة،  كل  بيننا،  حدثت  كلمة 
أن  دون  من  يفهم  الزواج،  خاتم  من  اخلاليتني  يديه  أصابع  أملح  رأيس، 
ارتداء املحبس، أومئ برأيس  فيقول: ال أحب  أنطق، مثلام يفعل دوًما، 

ببطء.
كان املقهى كام تركناه، لكنه مغلف بالسنني، املقاعد كام هي، املوائد كام 
هي، هناك شاشة تلفزيون حديثة مسطحة، متأل جداًرا كاماًل، عليها أغنية 
مصورة بال صوت، بينام تتصاعد موسيقى أجنبية، خافتة من السامعات 

الكبرية املنترشة يف املكان، أستطيع النطق أخريا، فأقول:
ـ كيف حالك؟
ـ بخري، وأنت؟

أن  أتكلم،  أن  أريد  كنت  بخري،  قطًعا  أكن  مل  أرد،  كيف  أعرف  ال 
التي  بالنقاط  له كل يشء، أمحل يف حقيبة يدي ورقات مزدمحة،  أحكي 
كتبتها ليلة أمس برسعة، بخط غري مقروء، أحاول فيها ترتيب أفكاري، 
حتضري كلاميت، كتبتها يف بيت ريم وأمحد، الذين أرّصا عىل إقامتي لدهيام، 
مل أكن مستعدة للعودة إىل بيتي، املغلق منذ سنوات، سألتني ريم، وهي 
متاح  أحد  البيت مهجور ال  أين ستنامني؟  ليلة أمس،  املطار  تقلني من 

اآلن للتنظيف.
الليلة تباتني لدينا، وغًدا نرى.

ال أعرف كيف تناولت هاتفي، وال كيف ضغطت عىل أرقام هاتف 
باسمه  نطقت  بالضبط،  قلته  الذي  ما  أعرف  ال  تتغري،  مل  التي  خالد، 
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فعرفني فوًرا، هل كنت أهذي أم أن صوته كان سعيًدا، مندهًشا، حياول 
هو أيضا أن يتحدث، أن يسألني أين أنت، ماذا أفعل، طلبت منه اللقاء، 

فوافق فوًرا.
مل نأخذ وقًتا يف التفكري، كان املكان والزمان معروفني، مؤكدين، قال: 

يف نفس املقهى فقلت: نعم، مل يكن هناك حاجة أصاًل للسؤال.
السفر،  عن  يسألني  بخري،  بأهنام  فأخربه  وأمحد،  ريم  عن  يسألني 

فأقول: جيد، أسأله عن أطفاله فيبتسم، رائعني.
أخرج الورقات من حقيبتي، ينظر إيّل باستغراب، فأرشح له أن هذه 

هي وسيلتي لرتتيب أفكاري، يعتدل يف جلسته، فأحاول الكالم.
ليلة  من  أبدأ  احلديث،  يف  استمر  لكني  مهتًزا،  خافًتا،  صويت  خيرج 
األريكة  عىل  ليجلس  املائدة،  حول  يلف  ينهض،  عيناه،  فتتسع  زفافه، 
املنخفضة قلياًل جواري، يتالمس كتفانا فأتوقف عن احلديث، يشري يل 

أن استمر.
أترك األوراق، أحتدث من دوهنا، صويت اآلن ثابت، بلهجة تقريرية، 
أحكي له عن اإلمارات، عن سعود، عن والدي، عن عميل يف اجلريدة، 

أحكي له عن كوريا، عن تيو، عن يانج شني، عن عميل يف الوكالة.
أحكي له عن اجلدار، عن زواره، عن هند، عن مآب، عن ملى، يقرتب 
مني أكثر، يمسك بكف يدي، تتشابك أصابعنا، يضغط عليها بقوة، ال 

ينطق بكلمة.
هاتفي،  عىل  السونار  يف  املظلمة  صورهتا  أريه  ابنتنا،  عن  له  أحكي 
يلتقطه، ينظر إليها ويبتسم نصف ابتسامة، ينظر إىل وجهي، يضع كفيه 

حوله، يعيد خصالت شعري وراء أذيّن، يمسك بيدي من جديد.
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تيو  العالقة، أريه خاتم  أحكي له عن آدم، عن نظريته بشأن أموري 
األزرق الذي ال يفارق حقيبة يدي، أنتهي من كل يشء، ألتقط أنفايس 
متاًما،  نظل صامتني، متالصقني  الركض،  انتهيت من  بصعوبة، وكأنني 
حييط كتفي بذراعه، أسند رأيس عىل كتفه، يداعب أصابع يدي بأصابعه، 

ينطق أخريا، يقول: أحبك.
أرفع رأيس إليه، فيعيدها من جديد.

أسأله كيف؟ فال يرد.
أفعل من  أنتهي منك، كيف  أن  أريد  ما حدث،  تفسرًيا لكل  أريد  ـ 

دون خامتة؟
ـ تفسري حلبي لك؟ أم حلبك يل؟ أم لكل ما حدث بيننا؟ اإلجابة عىل 
العموم واحدة، ال تفسري، ال تفسري ألي يشء، هذا ما حدث، وانتهى 

األمر.
أنا مل أنتِه منِك، وأنت مل تنتِه مني، نحن لن ننتهَي من بعضنا البعض.

ـ وأنا، ماذا أفعل اآلن.
ـ يرفع يدي، يضع خاتم تيو يف إصبعي بنفسه، ويقول:

ـ ترتدين هذا اخلاتم.
تدمع عيناي، ترتعش شفتاي وال أعرف ماذا أقول، ماذا كنت أتوقع؟ 
الغصة  تتالشى  صوت،  بال  ببكاء  جسمي  هيتز  فيه؟  فكرت  الذي  ما 
الدائمة شيًئا فشيئا من حلقي، تنزل دموعي داخل جسمي فتغسله، أشعر 

أنني نقّية، جديدة، أشعر أنني بال أخطاء، وال أفكار حتى.
ـ مل أتوقف يوًما عن حبك، وال التفكري فيك، كل ما قصصتيه أشعر 
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وكأنني أعرفه، أشعر وكأنني حلمت به، أفكر فيه، ال استغربه، أشعر أنني 
جمرم، ومسكني، أشعر أنني ظامل، ومظلوم، أريد أن أعتذر لك، وأريدك 

أن تساحميني، أريد أن أسامح نفيس فوق كل يشء، وال أعرف كيف.

ـ مل يكن هديف أن أشعرك بالذنب.

ـ أعرف، ال أحتاجك ألفعل، ال يمر يوم من دون أن أفعل.

ـ أنا أشعر بالذنب أيًضا.

ـ أعرف، وأريدك أن تساحمي نفسك أيًضا.

ـ أنت وأنا مسكينان، لكنك اليوم، تبدئني حياة جديدة.

ـ وأنت؟

ـ وأنا، أنا أكمل حيايت القديمة.

ـ ونحن؟

ـ نحُن.

ينظر إيّل طوياًل، أنظر إليه، وأفهم كل ما يريد قوله، تتشابك أصابعنا 
من جديد، أسند رأيس إىل كتفه من جديد، حييط بذراعه كتفي من جديد، 

نصمت من جديد.

نظل صامتني لدقائق، لساعات، لسنني، ال أعرف، تصمت املوسيقى، 
األغنيات  تتواىل  فشيئا،  شيًئا  املقهى  يزدحم  اخلارج،  يف  املطر  ويتوقف 
يغادرون،  جيلسون،  حولنا،  من  الناس  يتحرك  الشاشة،  عىل  الصامتة 
يتحدثون بصوت مرتفع، وأنا وأنت  يتناولون مرشوباهتم، يضحكون، 

ما زلنا هنا، ما زلنا هنا مًعا آلخر مرة، ما زلنا هنا مًعا لألبد.
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أرسعت  املطار،  يف  وزوجته  أيب  ينتظرين  أخريا،  ديب  مطار  إىل  أصل 
نحومها وأنا أبتسم، احتضنتهام بشدة، كنا نبكي، ثالثتنا نبكي، ال أعرف 
كوريا،  عن  هلام  أحكي  أفتقدمها،  كنت  سعيدة،  كنت  لكني  نبكي،  ملاذا 
أحكي عن يانج شني ومواقفها املضحكة، يضحكان، نضحك كثرًيا جًدا 
السيارة يف طريقنا للمنزل، كنت شخًصا آخر، كنت متحمسة، أريد  يف 
الذي  الفستان  أرتدي  أن  مالبيس،  أغري  أن  املنزل،  إىل  برسعة  أصل  أن 

اشرتيته خصيًصا من مرص، أن أستعد لزفاف سعود يف نفس الليلة.
الطعام،  أمي اآلن، بعض  بكلمة  التي أخاطبها  أيب،  حترض يل زوجة 
تعيد ضبط مكياجي بيدهيا، تنظر إيّل نظرة فاحصة أخرية، قبل أن تعلن 
قاعة  يف  الزفاف  حفل  إىل  مجيًعا  ننطلق  النهائية،  إطاللتي  عىل  موافقتها 
أزرق  خاتم  يدي  يزين  جًدا،  مجيلة  جًدا،  سعيدة  كنت  قريبة،  فاخرة 

ضخم، تركه معي تيو قبل رحييل، أرتديه اآلن، أرتديه ولن أخلعه أبًدا.
لعروسه  هيمس  بعد،  عىل  من  سعود  فيلمحني  القاعة  إىل  أدخل 
بكلمة، ويرسع يف اجتاهي، حيتضني غري عابئ بوجود أيب، ويسحبني من 

يدي نحو هاجر.
بجوارها  وجتلسني  تقبلني  األخرى،  هي  لتحتضني  هاجر  تنهض 
عىل األريكة البيضاء اجلميلة، جيلس سعود من الناحية األخرى، ويشري 
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للمصور أن يرسع ناحيتنا، يلتقط لثالثتنا الكثري من الصور، يقول سعود: 
هذه صورتنا األوىل مًعا.

يا  حيايت  يل  غريت  كيف  تعرف  لو  عيناي،  وتدمع  بامتنان  له  أنظر 
به  اهتمي  هلا:  أقول  وجهها،  حول  كفي  وأضع  هاجر  إىل  أنظر  سعود، 

كثرًيا.

من  الكثري  لثالثتنا  ألتقط  والدّي،  ملائدة  وأعود  بينهام،  من  أهنض 
الصور مًعا هباتفي، كان أيب يضحك، يشعر وكأنه وجدين فجأة، يشعر 
أنه اآلن يملك عائلة حقيقية، يتفاخر يب، ويقدمني للجميع، أما أنا فكنت 
أفكر يف تيو، وأفكر يف عوديت إىل سيول، أقرر قطع التذكرة بمجرد عوديت 
يشء،  بكل  والدي  سأخرب  شهر،  أسبوعني،  أسبوع،  بعد  ربام  للمنزل، 
وسأرجوه أن يسمح يل بالعودة، كنت أشعر للمرة األوىل منذ سنوات أن 
كل يشء سيسري بسهولة، أن كل يشء سيصبح عىل ما يرام، كانت الغّصة 
الدائمة، ختتفي شيًئا فشيئا من حلقي، كانت اللمعة تعود من جديد إىل 
عينّي، كنت أعود إىل احلياة أخريا، أعود إىل احلياة من أجل تيو، ومل يكن 

هذا أمًرا يمكنني أن أختىل عنه.
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أوراقي  أهني  ازدحاًما،  وأقل  مرة،  كل  من  أكرب  يبدو  سيول  مطار 
برسعة، وأعيد محل حقيبتي الصغرية عىل كتفي، تركت كل يشء خلفي 
يف منزل أيب، مالبيس، أوراقي، كتبي، عطوري، ومحلت معي شيًئا واحًدا 

فقط، شيئا واحدا يكفيني فقط.
الثلوج  كانت  برسعة،  العنوان  وأمليه  بالوقوف،  أجرة  لسيارة  أشري 
تتساقط اآلن، مثل املرة األوىل التي أتيت فيها إىل هذا البلد عام 2013، 
قلبي،  رضبات  من  يزيد  باحلامس  أشعر  املرة،  هذه  متاًما  أختلف  لكنني 
نفس  يف  أرتعش  كنت  لكني  الربد،  رغم  عروقي  يف  ترسي  باحلرارة 

الوقت، ترى ما الذي سيحدث اآلن.
تقف السيارة أمام املبنى، الذي اعتدت العيش فيه دوًما، مقهى يانج 
املكان خالًيا  كان  بقوة،  الباب  وأدفع  إليه  أهرع  قلياًل،  مظلاًم  يبدو  شني 
يف هذا الصباح الباكر، وكانت يانج شني واقفة يف الظالم، تبدأ تنظيفها 
اليومي للمكان، ُتنسق أصص الزرع، وتعيد ترتيب املوائد، للحظة ظلت 
تنظر إيّل باندهاش، وكأهنا ال تصدق، كانت عيناي متجمدتني بالدموع، 
اندفعت نحوي، وهي تضحك وتصيح بالكورية، احتضنتها من دون أن 

أفهم شيًئا مما تقول.
ـ حياة كنت متأكدة أنك ستعودين.
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ـ افتقدتك كثرًيا أوين.

القهوة  بعض  لك  سأعد  تعايل  متجمدة،  تبدين  حالك،  كيف  ـ 
الطازجة.

أجلس عىل املائدة، وأنا ال أعرف ماذا أقول، أسأهلا عن إعدادات  ـ 
الزواج، وعن مسرت كيم.

ـ جيدة جًدا، أقل من شهر ونصف.

ـ أنا سعيدة جًدا من أجلك.

رائع، ستكونني  ما زلت عند وعدي، سأحرض لك هانبوك ملون  ـ 
وصيفتي اجلميلة، أرجو أال ترسقي األنظار مني، كام يمكنني أن أحرض 
مالبس مناسبة للسيد، بالتأكيد ستبدوان مجيلني معا، أفكر لكام يف اللون.

أقاطعها وأنا أضع يدي عىل رقبتي.

ـ سيد من؟

أنه  بالتأكيد، كيم يدعوه كل يوم تقريًبا، أعتقد  سيد تيو، سيحرض  ـ 
سيأيت فقط لكي خُيِرسه قلياًل.

ـ كل يوم؟ أين ترونه؟

السيد؟ إنه يعيش يف بيتك اآلن، طلب مني أن حيتفظ هو باملنزل،  ـ 
به،  أوىل  فهو  طبًعا  وافقت  لكنني  تعذريني،  أن  أرجو  أجره،  وسيتكفل 
يأيت كل يوم ليرشب القهوة، يبدو حزينًا جًدا، أمل ختربيه أنك ستعودين 

اليوم؟ ملَ مل يذهب الصطحابك من املطار، حياة أين تذهبني؟

التي  الطريقة  يف  أفكر  كنت  كلمة،  دون  من  املقهى  ملغادرة  أهرع 
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املصعد،  أنتظر  ال  رؤيته،  يف  سوى  أفكر  ال  اآلن  لكني  تيو،  هبا  سأقابل 
أقفز درجات السالمل وأنا أهلث، دقيقتني، ثالث، أصل أخريا ألقف أمام 

الباب ألتقط أنفايس.
نسيت  كنت  لو  كام  أبدو  صوت،  دون  من  الباب  عىل  راحتي  أضع 
هكذا  وأظل  البارد،  املعدن  عىل  جبهتي  أسند  األبواب،  طرق  طريقة 
دقائق، ال أفكر يف أي يشء، دقائق طويلة مرت وأنا كام أنا، حتى انفتح 

الباب فجأة.
كان تيو هنا، أمامي، بكامل مالبسه، يف طريقه إىل العمل ربام، ينظر 
إيّل وكأنه حيلم، يبتسم بجانب فمه، يضّيق عينيه قلياًل، يضع يده عىل فمه 

وأنفه، كنت أملح عينيه تدمعان خلف نظارته الطبية العزيزة.
ـ حياة، هل هذه هي أنت حًقا؟

ال أرد، أندفع نحوه ألعانقه، أخاف أن يرفضني، أن يصدين، لكنه ال 
يفعل، أعانقه أكثر، يزيد هو من إحكام ذراعيه حويل، وكأنني سأهرب.

وأسري  أتركه  مضيًئا،  منظاًم،  خمتلًفا،  يبدو  كتفه  خلف  من  املنزل 
تغطيه،  التي  الصور  بكل  هو  كام  يبدو  اجلدار  اجلدار،  نحو  كاملسحورة 

أقرتب أكثر، ألجده خمتلًفا متاًما.
التصديق،  أستطيع  ال  النطق،  عىل  القدرة  فاقدة  أمامه،  أقف  كنت 
يل  التقطها  التي  الصور  كل  صوري،  خمتلفة،  بصور  اآلن  يمتلئ  اجلدار 
البعض،  بعضها  بجوار  مرتاصة  منسقة،  مطبوعة،  يوم،  كل  هباتفه  تيو 
أحتدث،  وجهي،  أدير  أبكي،  الطعام،  أتناول  أضحك،  وأنا  صوري 
صوري  املشوشة،  صوري  وجهي،  عىل  كفي  أضع  العينني،  مغمضة 
البلهاء، صوري اجلميلة، تغطي اجلدار كله، أقف أمامها بانبهار، أسمعه 
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من خلفي يقول: مل أجد وال صورة جتمعنا مًعا، ختييل.

أبتسم، أعرف ذلك، ربام حان الوقت لتعديل هذا األمر، أستدير إليه، 
وأدعوه لالقرتاب، وأنا أخرج هاتفي من جيب املعطف، نقف متجوارين 
أمام اجلدار، أقرب رأيس من رأسه أللتقط أول صورة جتمعنا مًعا، أمام 
الذي  املنزل  نفس  يف  يوًما،  بيننا  عازالً  جداًرا  كان  الذي  اجلدار  نفس 

أصبح اآلن منزلنا.

األكرب  تكون  أن  أريدها  متاًما،  الصور  هذه  منتصف  يف  سنضعها  ـ 
بينهم.

يبتسم يل، يلتقط كف يدي، الذي يزينه خامته األزرق، وينظر إليه من 
دون أن ينطق.

ـ ثيودور ألربت جودفريد، هل ما زلت تريد الزواج مني؟

ـ نعم، متاًما، وجًدا، وإىل أقىص درجة.

ـ هل ستحبني إىل األبد؟

ـ نعم، رغاًم عن أنفي.

ـ وأنا أحبك تيو، أنت منحتني كل يشء، كل يشء يف العامل، وأعدت 
يل إيامين من جديد.

رأيتك  التي  األوىل  اللحظة  منذ  بنا،  أؤمن  حياة،  بك  أؤمن  ألنني  ـ 
فيها، نحن مًعا سنغري العامل إىل األفضل حتاًم.

ـ هل أعطاك آدم تسجيالت اجللسات؟ هل أخربك كل يشء؟

ـ نعم، أعطاين إياها، وأخربين بعض األشياء.
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ـ ما زلت متمسًكا يب؟

ـ مل أسمعها حياة، مل أكن أريد أن أعرف سوى أنك ستصبحني بخري، 
ال هيمني األسباب، ال هيمني ما الذي حدث، ال هيمني سوى عودتك 

اآلن.

ـ لكني ال أستطيع البدء معك، من دون أن تعرف كل يشء.

ـ يمكنك أن تقيص عىل ما تريدين، أمامنا العمر بأكمله لتقيص يل كل 
حكايات الدنيا، مهام كانت القصة، ال يشء سيغري من مشاعري جتاهك.

ـ ماذا فعلت ألستحقك؟

ـ أنت فعاًل حمظوظة جًدا.

القصة كاملة  الوقت، ربام أقص عليك  كنا أضحك وأبكي يف ذات 
ذات يوم يا تيو، ربام ال أفعل، لكني مكتفية اآلن، وألول مرة يف حيايت، بأن 
أكون سعيدة، ببساطة سعيدة، بال تعقيدات، وبال دراما، وبال مشكالت، 
، لكنه كان مجياًل جًدا، كنت ال أزال أحتاج إىل  كان الوضع جديًدا عيلَّ
الكثري من الوقت للتعايف، ربام إىل املزيد من اجللسات الطويلة مع آدم، 
قد  بالفعل،  أنني  أشعرتني  إىل جواري،  دائاًم  تيو سيظل  أن  معرفة  لكن 

أصبحت بخري.
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عزيزي خالد.

الشوارع،  من  اختفى  الثلج  سيول،  يف  منزيل  من  اآلن  إليك  أكتب 
وبدأت األشجار تزهر ثانية، البلوسوم امللون اجلميل يطوق نافذة بيتي، 
حياول  ملونا،  كوريا  وجلبابا  مضحكة  قبعة  مرتديا  تيو،  يقف  وأمامي 
فمه،  يف  مطفًأ  غليونا  يضع  الرتدائه،  األفضل  الطريقة  معرفة  بصعوبة 
الكوري األصفر  اهلانبوك  أرتدي  أنا  بتدخينه،  البدء  يفكر جدًيا يف  كان 
بالرشائط البنفسجية الداكنة التي جلبته يل صديقتي يانج شني، حلضور 
حفل زفافها بعد قليل، أمامي كوب من القهوة األمريكية الدائمة، أكتب 

إليك هذه الرسالة.

اجلميع يستمر يف احلياة يا خالد، حتى املذنبون، وأنا، استمريت بعد 
عناء، لقائي األخري بك جعلني أدرك بأنني مل أفقد فعاًل إيامين يف احلب، 
رؤيتك أعادت يل التفاصيل الصغرية التي مجعتنا مًعا، أعادت يل سعاديت 

برؤيتك، الفراشات التي تطري وحتلق عندما أملس يديك يف السالم.

اكتشفت أنني مل ولن أتوقف عن حبك، كام مل ولن تفعل أنت أيًضا.

اكتشفت أنني عشت 5 سنوات أحاول التكفري عن خطيئتي الكربى، 
أتظاهر بأنني أكرهك، وأكره نفيس، وأكره اهلل، والعامل، لكنني يف احلقيقة 

كنت خمطئة.
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تكون  قد  أحشائي،  يف  طفلته  وضع  الذي  الوحيد،  الرجل  ستظل 
أنساه ما  النور، لكنها ستظل جزًءا مني، جزًءا لن  أن تبرص  ذهبت قبل 

حييت.

ربام كان ذنبي الوحيد هو احلب، لكنني أعلم متاًما اآلن أن احلب ليس 
ذنًبا، وكيف يكون؟

إن كان اهلل قد خلق احلب يف بداية العامل، وجعله أساسا إلعامره، بل 
وجعله أساسا لعالقته بمخلوقاته، وسبًبا يف استمرار حياهتم إىل اليوم، 

فكيف يعاقبنا إذن عىل فعل حب، خالص بال أغراض؟

نحن نستمر يف العيش، من أجل من نحبهم فقط، ونموت من أجل 
أن يستمروا هم بعدنا.

تفعل،  فال  بكل يشء،  بعدما أخربتك  بالذنب  تشعر  مثيل،  إن كنت 
جرائم احلب هي األنبل واألعظم دائاًم، لذا ال أعترب أي شخص سقط 
ضحية حلبه مذنًبا، ال نحن، ال اخلائنون، ال العشيقات، جرائم احلب يف 
نادمة  لست  ذلك،  وحدها  الكراهية  تفعل  إنام  روًحا،  هتدر  ال  األغلب 
أيًضا، لكني نادمة عىل ذلك  ليلتنا مًعا، يوم كنت أمتلئ حًبا وأنت  عىل 
اليوم الذي قررت التخيل فيه عن طفلتي، نادمة عىل قرار مظلم أمحق بال 
تفكري، اختذته يوم نّحيت حبي جانًبا، وسمحت للكراهية بتقرير املصري، 
وأنا كنت أمتلئ كراهية يف هذا اليوم يا خالد، هذا هو ذنبي الوحيد الذي 

أحاول التكفري عنه إىل اآلن.

أتذكر اآلن امتزاجنا العابر الوحيد يف هذه الغرفة املظلمة يف القاهرة، 
وال أقشعر، أتذكر نظراتك وملساتك، وقبالتك التي منحتني بعًدا جديًدا 

للحياة، وأتأكد من نبل احلب وعظمته الدائمة.
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اليد  قبضة  بحجم  تزال  ال  وهي  الصغرية،  طفلتي  فقدت  يوم  حتى 
أكيد،  ُمقبض،  نعم،  مؤمل  عزيز،  رحيل  كيوم  اآلن  أتذكره  أحشائي،  يف 
لكنه بشكل أو بآخر، رحيل حاٍن، من دون آالم، رحيل ربام كنت مذنبة 
فيه، ربام كنت أنت أيضا كذلك، لكنه كان مكتوًبا ألسباب ربام أعلمها، 

عندما ألقاها يف عامل آخر.
مل أكن أؤمن بيشء بعدك، لكني اآلن ُأعيد إيامين باحلب، باحلياة وباهلل، 
أستطيع اآلن رفع عينّي إىل السامء ومناجاته، أستطيع طلب حمبته ورعايته، 
كام أنني أؤمن بالكراهية، التي هي يف احلقيقة جمرد جانب مكمل للحب، 

وحُمّرض عىل استمراره.
حبي لك كان أعظم انتصار يل، كان أكرب دليل عىل إنسانيتي وحيايت، 
قابًعا لألبد يف  أمتنى عدم حدوثه، سيظل  اليوم، وال  بعد  منه  ال أخجل 
لن  واالستمرار،  احلياة  عن  يوقفني  مل  لكنه  قلبي،  يف  جًدا  عميق  مكان 
هيّز  وال  أنفايس  ُيوقف  ال  حب  عارم،  جديد  بحب  إيامين  عن  يوقفني 
العامل  ُيريني  التنفس  عىل  يساعدين  الطيبة،  اهلل  َكَيِد  هُيدهدين  بل  كياين، 

بعيون جديدة، مثل حب هذا الرجل، الذي يقف أمامي اآلن مبتساًم.
هذا الرجل الذي غري عامله من أجيل، ووافق ببساطة عىل حتويل ديانته 
رسمًيا يف املسجد الكبري يف إيتوان، بعدما شعر أنني أريد عقد ِقراين عىل 

الطريقة اإلسالمية، بعدما حتسنت عالقتي باهلل وبالدين.
أعلم أنه ال ينتمي فعاًل إليه، لكنه مل ينتمي أصاًل إىل أي دين آخر، هو 
مثيل فقط يؤمن باهلل، وال يؤمن كثرًيا بكل القواعد الصارمة التي سنّها 
نحبه  نحن  بركته،  ويمنحنا  حيبنا  اهلل  أن  أعلم  أيضا  أنا  ذلك،  بعد  العامل 
ونحب بعضنا البعض، اهلل مّد لنا يده، ونحن مددنا إليه أيدينا، مثلام جيب 
عليك أن تفعل يا خالد، وأن خُترج نفسك من فخ الشعور بالذنب الذي 

تعيشه اآلن، أشعر بك، وأعرف جيًدا كيف تفكر.
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قلبي رجل  أن يف  يوم عوديت،  تيو  يا خالد، أخربت  اآلن  أنا سعيدة 
آخر، حيتل مكانه كطيف دائم، ربام أعيش معه يف بعض تفكريي، لكني 

أود أن أعيش واقعي وحيايت معه هو، مع تيو، حبي احلقيقي.

وأنت، أهيا العزيز الدائم، يا حبي األبدي املستمر، ربام كنت أمتنى لو 
متلك أنت قوة حب هذا الرجل، لو ُتغري عاملك من أجيل قلياًل، لو كنت 
حاربت بعض اليشء من أجلنا، لكنّي غري عاتبة عليك، ال ألومك عىل 

يشء، وأعلم أن الظروف واملجتمع واحلياة ختتلف.

منك  أطلب  أنا  هذه،  رسالتي  عىل  رًدا  حتى  وال  شيًئا  منك  أريد  ال 
الصغرية  تفاصيلنا  تتذكر  وأن  املأساوية،  املؤملة  هنايتنا  تنسى  أن  فقط، 
استمتع  الرائعني،  وأطفالك  زوجتك  مع  ِعش  تعيش،  وأن  اجلميلة، 
بوجودك بينهم، امنحهم كل ما ُحرمنا يوًما، أنا وأنت منه، لكن أرجوك، 

ال تنساين.

. املحبة دائماً
حياة جودفريد.

سيولـكوريا.
25 ـ 4 ـ 2016
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