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ثاين أكسيد
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;
رواية

منى سالمة

إدهاء
إلى رجل َّ
علني كيف أحب
إلى أبي رمحه الله.

إلى أولئك الذين ال يزالون يحملون في قلوبهم حقائب
االنتظار ..يتمنون فرصة لتغيير أقدارهم..
قطار التصحيح يدخل محطته اآلن.

مرفو�ض!

بكلمة واحدة ،وبدون �إبداء �أ�سباب �أتاين رد مدير دار الن�شر يف ر�سالة
�إلكرتونية مقت�ضبة ،يجاورها وجه تعبريي �سمج ،ب�سمة كاحلة �أثارت غ�ضبي
�أكرث مما فعلت «مرفو�ض».
الدار الأوىل والوحيدة التي جر�ؤت على تقدمي روايتي لها بعد تردد كبري ع�صف
م�شاعا للرائح والغادي ،لكن
بكياين ،لي�س من ال�سهل �أن �أجعل �أفكاري وم�شاعري ً
الكلمات ال ُيخ ِّلدها �سوى حرب و�أوراق ودفتي كتاب ،و�إال �سقطت يف ُجب الن�سيان..
وهذه احلكاية �أريد لها اخللود ما ا�ستمرت احلياة ..لذا كان وقع «مرفو�ض» ك�صفعة
قا�سية ،فكرتُ يف عدة �أ�سباب حمتملة لرف�ضه ،مل �أقف �سوى على �سبب وحيد
ي�ضرب فيه املنطق �سه ًما� ،أن نهاية الرواية مل تُكتب بعد.
�صريحا ،وتوجهتُ �إىل مكتبه بال�س�ؤال عن �أ�سبابه
جريحا ،وظل ًما
ً
غالبتُ كربيا ًء ً
التي حجبها ،مل يدم اللقاء �سوى دقيقة واحدة� ،صدقت فيها ظنوين ب�أنه مل يقر�أ
الرواية قط؛ �إذ ا�ضطرب حني حاولت مناق�شته فيها� ..أ�سكتني ب�أن وعدين بالرد يف
ر�سالة مف�صلة ،لكن بريدي ظ َّل ً
فارغا كقارعة طريق مهجور.
بعثتُ له بر�سائل �إلكرتونية ،وهاتفية ،وبريدية ..خم�س وع�شرون ر�سالة بغري
جواب! فقررتُ �أن يكون ال�س�ؤال ال�ساد�س والع�شرون �أكرث ابتكا ًرا�،إىل احلد الذي
ال يرتك له فر�صة عدم الرد ،لكن هذه املرة لن �أكتفي ب�إجابة ال�س�ؤال فح�سب،


بل �س�أدفعه �إىل تغيري «مرفو�ض» �إىل «مقبول» ..حتى لو ا�ستخدمتُ يف ذلك �أكرث
الطرق جنو ًنا!
لأ�شهر طويلة �أبقيتُ على غ�ضب الأنثى ثائ ًرا ،بجمرات �أوقدها خيال الكاتبة،
لكن مل يكن ذاك الوقود كاف ًيا لإ�شعال عقلي بفكرة منا�سبة� ..أما اليوم فهو خمتلف،
أ�سبوعا ،مررت خاللها بكل مو�ضع ذكرته يف
اليوم �أنا عائدة من رحلة ا�ستغرقت � ً
الرواية� ،أثار ر�ؤية املكان بداخلي عوا�صف احلنني وال�شجن� ،صار التنف�س م�ؤملًا،
والر�ؤية �ضبابية ،تعرت�ضها �سحب كثيفة رمادية ..هذه احلكاية ال يجب �أبدً ا �أن
متوت.
جمعتُ غ�ضب الأنثى مع خيال الكاتبة ،و�أ�ضفت �إليهما حمم الأمل ،فامتلأ رحم
العقل بفكرة متطرفة� ،سيبد�أ خما�ضها هذه الليلة بالذات.
555



الهدف:
رجل ثالثيني ،متو�سط القامة ،خمري الب�شرة ،جمعد ال�شعر ،ي�ستطيع �أن يكتب
«مرفو�ض» ب�سهولة دون �أن يرف له جفن.

املكان:
كفر ال�شيخ� ،شارع �إبراهيم املغازي ،عمارة رقم اثنان و�ستون ،م�صعد البناية.

الزمان:
�صباحا ،بعد عام من فقدان الكون لأحد �أ�ضلعه!
ليلة اجلمعة ،الثانية ع�شرة ً
يوم اخلمي�س يت�أخر �آخر العاملني بدار الن�شر يف االن�صراف حتى الثانية
ع�شرة �صباح اجلمعة ،يبقى املدير عادة بعد موعد االن�صراف بن�صف �ساعة �أو
يزيد� ،أحيا ًنا ي�ستقبل بع�ض الزوار� ،أ�صدقاء يبقون ً
قليل عنده يف املكتب ،ثم يرحل
معهم� ..أرجو �أال ي�أتيه زوار هذه الليلة ،و�إال ف�سدت خطتي بالكامل.
احلدث:
�أقف �أمام باب امل�صعد يف الطابق اخلام�س ،مبا�شرة �أ�سفل الطابق الذي يحوي
مكتب الدار� ،أنتظر اللحظة التي �سيقوم فيها با�ستدعاء امل�صعد.
يف متام الثانية ع�شرة والن�صف واخلم�س دقائق زجمر امل�صعد قبل �أن يعاند
قانون اجلاذبية �ساخ ًرا منه ..القادم يجب �أن يتم بدقة �شديدة� ،ضغطتُ زر
ً
ات�صال بالهاتف اخللوي ،توقف امل�صعد
ا�ستدعاء امل�صعد ،وباليد الأخرى �أجريتُ
عندي ،فتحت الباب ،وت�أكدت �أن الهدف وحده بالداخل.


الآن!
نطقت بها قبل �أن �أغلق باب امل�صعد و�أقطع االت�صال يف الوقت نف�سه.
حترك امل�صعد ً
قليل �إىل الأ�سفل ،قبل �أن ينح�شر بني الطابقني الثاين والثالث،
متاما عن العمل!
ويتوقف ً
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غرق وجهي يف �سحب خانقة ،يدخن الرجل ب�شراهة مدخنة ،دون �أن يعب�أ
بو�صلة طويلة من �سعايل املتقطع ،يظن �أنه بهذه الطريقة �سيجربين على �إعادة
ت�شغيل امل�صعد ..مل يجد بحوزته �سيجا ًرا ثال ًثا؛ فثارت ثائرته:
�إذا مل تدعيني �أخرج من هنا يف احلال �س�أقدم ً
بالغا �ضدك ،ال تريد �شابة
لطيفة مثلك �أن تدخل ال�سجن ..ها.
بالطبع «لطيفة» جتر وراءها ً
جيو�شا من ال�سخرية ،ف�شكلي وو�صفي يف هذه
اللحظات بعيد كل البعد عن «لطيفة» و�أخواتها..
الحت مني التفاتة �صوب املر�آة املثبتة يف ظهر امل�صعد ،فطالعني وجه ُممل
بالتعب ،جبني ُم َّ
غ�ضن ،وعينان تبارزان ال�سهاد ،حمراوان كليلتان بلون الغ�سق يف
اللحظات الأخرية من احت�ضار ال�شم�س يف قرب الأفق ،ذابلتان كزهرتان تفارقان
الأغ�صان ،مغربتان مبعرثتان يف الطرقات ،تطوقهما حلقتان بلون الليل.
أعدك ،فقط دعي امل�صعد يعود �إىل العمل.
�س�أن�سى كل ذلكِ � ،
�صباحا.
لن يعمل قبل ال�ساد�سة ً
قتلت �أمله يف اخلروج� ،أم�سك هاتفه اخللوي وعبث فيه للحظات ،رغم �أنه يعلم
مثلي �أن ال�شبكات تتقطع �أو�صالها يف م�صعد البناية ،ف�شلت كل حماوالته اللتقاط
ال�شبكة؛ فتجهم وجهه �أكرث.
ملاذا رف�ضتها؟
مل يكن ذلك هو ال�س�ؤال ال�ساد�س والع�شرين ،بل الثاين والثالثون� ،سبع مرات
منذ �أن دخلنا امل�صعد ومل �أتلق اجلواب بعد.


�إن كان يراهن على نفاد �صربي فلم يعرفني بعد ،ال�صرب والعناء �صفات �أثرية
مت�أ�صلة يف جيناتي �أتيت بهما �إىل هذه احلياة.
نطق �أخ ًريا باجلواب:
مل �أقر�أها.
قلت �ألومه بغ�ضب:
لكنك رف�ضتها!
�أخرجت ر�سالته الإلكرتونية املحفوظة على هاتفي ،ولوحت يف وجهه بكلمة
«مرفو�ض» ..رفع راية اال�ست�سالم �أخ ًريا ،قال:
رف�ضتها نعم ،لكنني مل �أقر�أها ..لأنني ال �أن�شر الروايات الرومان�سية.
هكذا بب�ساطة قالها� ،س�ألته:
ملاذا؟
هز كتفيه ،بب�ساطة �أ�شد� ،أجاب:
لأنها تافهة!
مل يكتف بذلك ،بل �أردف بتغطر�س:
احلب وهم ميتافيزيقي �صنعته قلوب الن�ساء لتقييد عقول الرجال ،احلب
�أ�سطورة خرقاء ،كذبة فاجرة ،وحقيقة هالمية ،و�أنا رجل واقعي ال �أ�ؤمن
بالأ�ساطري واخلرافات.
قا�س يف
يوما ،هذا الرجل يحتاج �إىل در�س ٍ
�أغ�ضبتني كلماته كما مل يفعل �شيء ً
الرتبية.
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�أخرجتُ من حقيبتي مل ًفا ورد ًيا متكد�سة �أوراقه ،يتو�سط غالفه ر�سم كبري
لر�أ�س مت�ساح� ..ألقيت به بني يديه ،قلتُ بنربات حا�سمة:
خمطوطة الرواية� ،ستقر�أها الآن.
ات�سعت عيناه ده�شة ،قال:
هنا ،الآن!
كررتُ م�ؤكدة:
هنا ،الآن.
ثم �أردفتُ :
لديك �ساعات طويلة من الال�شيء قبل �أن يعود امل�صعد �إىل العمل..
بر�أيي القراءة هي �أف�ضل و�سيلة لتزجية الوقت كي حتمي عقلك من جنون
االنتظار.
�ألقى بامللف � ً
أر�ضا بعنف ،قال بغ�ضب:
لن �أقر�أ ،لن جتربين قوة على �أن �أفعل.
يبدو �أنه مل ي�أخذين على حممل اجلد مبا يكفي ،فتحت حقيبتي بهدوء مدرو�س،
�سالحا نار ًيا �أ�شهرت به يف وجهه الذي هجره الغ�ضب ،وزاره اخلوف،
�أخرجت منها ً
قلتُ ب�صوت حمل الثقة والتهديد يف �آن واحد:
�ستقر�أ.
أخربك �أحد
� ِ
أنت معتوهة يجدر بها �أن تكون نزيلة ال�سرايا ال�صفراء ،هل � ِ
بذلك من قبل؟
�أنت الأول.
�أجبتُ �س�ؤاله امل�ستفز با�ستفزاز �أ�شد؛ فقال ب�صوت ك�شف ا�ضطرابه:


ا�ستمريت على هذا النحو فلن �أكون الأخري.
�إذا
ِ
�أ�شرت بر�أ�سي �إىل امللف الذي ال يزال فوق الأر�ض ،قلتُ :
اقر�أ.
التقطه ب�صعوبة بالغة ،ال يغالب غ�ضبه فح�سب ،بل غروره كذلك ،فها �أنا �أخرج
من جعبتي القوة التي �ستجربه على القراءة ..طوى غالف امللف ونظر �إىل ال�صفحة
الأوىل التي ال حتوي �سوى ا�سم الرواية ،ويف الأ�سفل ملحوظة توقفت عيناه عندها
لربهة؛ فقلتُ له بحزن غلبني:
النهاية مل تُكتب بعد.
جتاهل كلماتي ،من ال يهتم للبدايات لن يتلهف حت ًما للنهايات ،لن يكرتث �إن
مل ت�أت قط.
حذر يتحني اللحظة املنا�سبة ليمكر بفري�سته،
�ألقى نحو امل�سد�س نظرة ثعلب ِ
هل يظنني جمنونة لأم�سك ب�سالح حقيقي! وك�أن هيئتي تبدو كمجرمة عتيدة تعرف
تتح�صل على واحد! �أل�صقتُ ظهري مبر�آة امل�صعد� ،س�ألني كمن يبحث عن
كيف
َّ
ُحجج تف�سد عليه القراءة:
ا�ستغرقت من الوقت يف كتابتها؟
كم
ِ
�أعادين لذكرى عام م�ضى ،وعلى غري �إرادة مني خ َّدرين احلنني ،قلتُ :
�أم�سكتُ بقلمي يف اليوم الذي فقد فيه الكون �أحد �أ�ضلعه.
تب َّدى التهكم جل ًيا فوق ق�سماته ،ورغم ذلك ا�ستطردتُ :
جرت �أحداث الرواية يف هذا امل�صعد.
مل يفهم عبارتي� ،أو مل يكرتث لها ،بال مباالة �س�ألني:
ملاذا �أنا ،لديك ع�شرات دور الن�شر الأخرى؟
فكرت يف جتاهل الرد ،لكنني �أردتُ �أن �أمنحه ولو �سب ًبا ً
ب�سيطا يدفعه لالهتمام



بالقراءة ،قلتُ و�أنا �أفح�ص وجهه �أترقب وقع كلماتي عليه:
لأنك �أحد �شخو�ص الرواية� ..أنت نقطة التحول التي بد�أ عندها كل �شيء.
مل تت�أثر ق�سماته قط ،مل ي�صدقني �إذن ،ومل �أ�صر عليه لي�صدق ..دفن عينيه يف
امللف الوردي ذي الأوراق املتكد�سة ،وبد�أ يف القراءة..
�أو تظاهر بالقراءة!
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ملحوظة :النهاية قيد الكتابة!





فصل الربيع





()1
كان عددهم �أربعة ،الزوجة و�أمها ،الزوج وجده ،عائدون من �سهرة جمعتهم
لالحتفال مبرور العام الأول على زواج ال�شابني ،ان�ضمت الأم �إىل اجلد يف امل�صعد،
برفقة بع�ض �سكان البناية التي ميلكها اجلد ،وبقى الزوجان يف الأ�سفل ،يف انتظار
عودة امل�صعد بعد �إفراغ حمولته.
ترمقهما زوجة البواب يف ح�سرة مل تخ ِفها ،تت�أمل قربهما وتالم�س كتفيهما،
مغناطي�سا خف ًيا يدفع ً
كل منهما نحو �صاحبه ،ينتظران ال�شيء ذاته،
وك�أن بينهما
ً
وينظران يف االجتاه نف�سه ،و َّدت لو اقرتبت من الزوجني و�سر َقت املغناطي�س
ليوم واحد فح�سب ،تُبدد به تناف ًرا ا�ستحل امل�سافة بينها وزوجها بواب البناية،
اجلال�س على �أريكة خ�شبية �أمام البوابة برفقة نرجيلته الأثرية ،يتقا�سم معها
الأيام والأنفا�س ،يحادثها ،يالطفها ،يحنو عليها �أكرث مما يفعل مع امر�أته� ..أتب َعت
الأمنية امل�ستحيلة بتنهيدة حارة ،نفثت فيها ح�سرة الأيام ومرارتها.
و�صل امل�صعد ..دخل الزوجان ال�شابان� ..ضغط الزوج الزر رقم ع�شرة.
يوما ملاذا يعيد التاريخ نف�سه؟ لأن الزمن مي�ضي �إىل الأعلى ،ثم يعود
هل فكرت ً
أنا�سا �آخرين وي�صعد بهم �إىل املكان ذاته ،احلياة كامل�صعد ،من�ضي فيها
ليحمل � ً
�إىل الأعلى �أو الأ�سفل ،ال �إىل الأمام واخللف كما يزعمون ..لذلك نكرر الأخطاء
نف�سها التي وقع فيها ال�سابقون من قبل .توقف امل�صعد لبع�ض الوقت عند الطابق
ال�ساد�س ،قبل �أن يكمل طريقه �إىل وجهته.


حمطات االنتظار فارقة ،حتمل لنا �أحيا ًنا دفعة لال�ستمرار يف الطريق ،ويف
�أحايني �أخرى تقذف بقلوبنا �أمنية العودة �إىل حيث البدايات ،ال نكت�شف خط�أ
الطريق �أثناء ال�سري مطل ًقا ،بل يف حمطات االنتظار!
و�صل امل�صعد �إىل الطابق العا�شر ،ينتظر الأم واجلد �أمام بابه املفتوحِ ،كال
الزوجني ينظر �إىل �صاحبه دون كلمة ،نظرات تقول كل �شيء ،ال يفهم فحواها
�سواهما ،حثهما جد الزوج على اخلروج من امل�صعد ،و�أم�سكت �أم الزوجة الباب
الذي كاد ينغلق قبل خروجهما ،مل يتحركا ،وك�أنهما انعزال عن الدنيا ب�أ�سرها،
و�أركان امل�صعد ُبعد �آخر ال يعي�ش فيه �سواهما ،اهتزت �شفتا الزوجة ً
قليل ،ثم
ز َّمتهما ً
طويل ،تو�شك على �أن تطلق �سراح كلمة �ضاقت مبحب�سها.
ارجتفت ق�سمات الزوج مرتني ،قبل �أن يحرر الكلمة بنف�سه:
أنت طالق!
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()2
انت َقت ف�ستا ًنا ق�ص ًريا بلون �أحمر ،ال حتب اللون الأحمر ،اختارته لأنه لون
اجلر�أة ،امر�أة تقوم ب�إعداد حفل لطالقها ت�ستحق �أن تتق َّلد و�سام اجلراءة.
تاجا مر�ص ًعا ب�أحجار المعة براقة� ،أحجار لقيطة
و�ضعت فوق �شعرها الأ�سود ً
ال تنتمي لأي عائلة كرمية ،لكنها ال تهتم ،يكفي �أنها ت�ؤدي واجبها يف عامل الزينة.
مل تعتد و�ضع م�ساحيق التجميل ،وال جتيد ما تفعله الفتيات للعناية ب�أج�سادهن،
جتهل كيف ترعى �أر�ض �أنوثتها اجلدباء ،وكيف تهدي ثمارها �إن �أين َعت! دائ ًما
ت�شعر �أنها خمتلفة عمن تالقيهن من الفتيات ،وك�أن بداخلها ً
رجل ال امر�أة ،رجل ال
مينحها من �صفاته �سوى الغلظة واخل�شونة ،حاولت مرا ًرا ا�ستدعاء الأنثى بداخلها،
يوما؛ فالأموات ال ي�ستجيبون لنداء الأحياء.
لكنها مل ت�ستجب لها ً
�أم�سكت ب�شعرة بي�ضاء �أط َّلت من بني جاراتها ال�سوداء يف حماولة خبيثة ل�شن
يوما ً
كامل ،لكن
غارة على مزاجها الرائق� ،شعرة لئيمة قادرة على تبديد راحتها ً
لي�س اليوم ،لن ت�سمح لها .التفَّت الأنامل بقوة حول ال�شعرة التي حتمل توقيع الزمن؛
ونزعتها من جذورها يف حركة �سريعة قا�سية� ،ألقتها � ً
أر�ضا ،ثم خطت بقدميها فوق
كل �شيء ي�سلبها �سعادتها هذه الليلة.
تذكرت يوم �أن كانت طفلة يف الثامنة تعتقد �أن �أفالم الأبي�ض والأ�سود تر�صد
خال من الألوان ،مل تكن تنظر للأبي�ض كرمز
زم ًنا يعي�ش فيه النا�س حقيقة يف عامل ٍ
للخري والأ�سود رمز لل�شر ،بل الأبي�ض هو ال�سعادة ،والأ�سود هو احلزن ،يف �أنقى


�صورهما ،يومها متنت لو عا�شت يف هذا العامل ال�صريح الذي مل يتبق من �آثاره
�سوى ذكرى يف التلفاز ،عندئذ مل تكن لت�شعر بالتيه والغربة و�سط كل هذه الألوان
وفرحا فح�سب ،هناك حزن ت�شوبه
املتناق�ضة ..كربت وعرفت �أن العامل لي�س حز ًنا ً
بقايا �ضحكة حمت�ضرة ،و�ضحكة تنعك�س فوق الثغر والقلب مهموم ،هناك �سعادة
ُمه�ضة مت�شحة بال�سواد ،وفرحة خدج مل ُيكتب لها �أن تكتمل يف رحم ال�سعادة قط.
خرجت �صاحبة التاج من غرفتها لت�ستقبل يف حجرة ال�صالون ثماين مدعوات
من �صديقاتها ،جميعهن من الن�ساء املتقاربات يف العمر ،ال تقل �صغريتهن عن
الثالثة والع�شرين ،وال تزيد كبريتهن عن اخلام�سة والثالثني� ،أما هي فتقف على
ال�صراط بني الرابعة والع�شرين ،واخلام�سة والع�شرين.
خم�سة� ..أربعة ..ثالثة ..اثنان ..واحد.
�أخرجت �صاحبة التاج �سل�سلة زفري متواترة كافية لإطفاء ثالثمائة وخم�س
تكف الكعكة لد�س هذا العدد الكبري من ال�شموع ف�أل�صقت
و�ستني �شمعة! مل ِ
�صديقاتها ال�شمعات بالطاولة اخل�شبية الكبرية ..ثم �ألقت بج�سدها فوق �أحد
املقاعد تاركة لهن مهمة تعبئة �أطباقهن مبا قلت قيمته الغذائية وزادت �سعراته
احلرارية.
جذبتها �إحداهن من ذراعيها ،ورفعت �أخرى �أ�صوات مو�سيقى �شعبية اهتزت
من ذبذباتها اجلدران ،وقفت ،ورق�صت ،و�ضحكت ،و�أكلت ،ثم جل�ست ..جذبتها
�أخرى فوقفت ،ورق�صت ،و�ضحكت ،و�أكلت ،ثم انفتح الباب!
دخلت البيت امر�أة خم�سينية ترتدي ال�سواد ك�أنها يف حداد ،تطل الده�شة
من عينيها القويتني لكنهما حتمالن �أث ًرا للبكاء� .أ�شارت فيما حولها وهي جتيل
ب�أنظارها يف وجوه الفتيات تارة ،ويف وجه �صاحبة التاج تارة �أخرى وتت�ساءل:
ما هذا؟!


تق َّد َمت �صاحبة التاج لتواجه املر�أة �صاحبة احلداد ،ويف يدها طبق امتلأ
باحللوى للمرة الثالثة �ضاربة بنظامها الغذائي ال�صارم عر�ض احلائط ،وقالت
طعاما بني �شفتيها:
بب�ساطة �شديدة وهي مترر ببطء ً
حفل طالقي يا �أمي.
راحت املر�أة تتطلع �إىل وجه ابنتها كمن يراقب جمنو ًنا فقد عقله ،وجتعد
جبينها منذ ًرا بعا�صفة عاتية من الغ�ضب ،ثم �صاحت:
هل تريدين ف�ضحنا �أمام النا�س� ،أال يكفينا كارثة طالقك؟
طالقي لي�س بكارثة ،والنا�س عندي مقامهم مثل هذا.
رفعت طرف ف�ستانها الناري بلون اجلر�أة؛ تك�شف عن �ساق خمرية تنتهي بحذاء
عال تكرهه كما تكره اللون الأحمر.
ذي كعب ٍ
بد�أت الهمهمات تت�صاعد من �أفواه املدعوات وكل منهن متيل على ر�أ�س
الأخرى ،تعلق على احلدث مبا�شرة ،ثم حتولت الهمهمات �إىل �شهقات �إذ نزل كف
املر�أة �صاحبة احلداد على وجه ابنتها بقوة تركت �آثا ًرا فورية فوق الوجنة الوردية.
�أتت العا�صفة من جهة �صاحبة التاج:
ا�ضربيني ثانية!
�سالحا ،وقفت تواجه
وقفت بثبات ترفع للتحدي راية ،وتتخذ من العزمية
ً
بجر�أة� .سكتت الأم �إال من �أعني نطقت بدمعات غلبتها ،وكف مرتع�ش حترك
ً
ارتعا�شا ،ال يدري الرائي هل تُق ِّبل الكف الذي �صفع ابنتها �أمام
لتغطي به ف ًما �أكرث
�صديقاتها �أم تواريه ً
خجل.
مل تتوقف العا�صفة عند هذا احلد� ،أخذت الرياح تزجمر من جديد:


ا�ضربيني لكن �أبدً ا لن جتربيني على العودة �إليه ،لقد حتررت �أخ ًريا� ،صرت
�سمعت؟ لن �أعود
اليوم حرة يا �أمي من زواج كان كالقيد ،لن �أعود �إليه ،هل
ِ
�صباحا ..ح�س ًنا افعلي الآن.
�إليه ،و�إن � ِ
أردت �أن تترب�أي مني كما هدد ِتني ً
ُن ِّك�ست الر�ؤو�س ،وانعقدت الأل�سن ،تقدمت من الأم �إحدى �صديقات ابنتها
و�أحاطتها بذراعها ،تخرجها من البيت لتحميها من تبعات عا�صفة لن تهد�أ،
�أحاطت ال�صديقات ب�صاحبة التاج ،تقطف �إحداهن دمعاتها ،وت�سكب �أخرى
كلمات ب َّراقات يف �أذنها:
كل �شيء �سيكون �أف�ضل يف الغد ..لقد اتخذت القرار ال�صحيح« ..حواء»
كوين قوية.
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قال �أحد احلكماء �إن القرارات ال تُخترب �صحتها �إال بعد �أربع وع�شرين �ساعة،
�صاف وبال رائق م�ضى يف �أثرهما ب�سمة هادئة؛ فت�أكدت
ا�ستيقظت «حواء» بذهن ٍ
�أنها قب�ضت على زمام قرار �صحيح .ال يزال الفرا�ش الكبري يحمل �آثار رجل اعتاد
�صباحا خال ًيا من املا�ضي؛ بارزت
النوم فوقه حتى �أول �أم�س� ،أزعجها ذلك� ،أرادت ً
رائحة عطره ب�سالح التجاهل.
مل تبد ال�سماء هي نف�سها ،وال ال�شم�س وال ال�سحاب ،حتى رائحة الهواء بدت
خمتلفة ،وك�أن الربيع ك�سا الكون فج�أة ..لكن عيون النا�س � ً
أي�ضا كانت خمتلفة،
وك�أنها ت�ستكرث عليها هذا الربيع ،تالقت نظراتها بنظرات �شفقة يف عيني جارتها،
�أو لعلها �سهام ال�شماتة ،ال تعرف وال تهتم ب�أن تعرف؛ �أعر�ضت عنها تويل وجهها
�شطر ال�سماء املزدانة بلون ال�شروق ،ال�شم�س متوت م�ساء ،ثم تولد يف اليوم التايل
لتمنحنا � ً
آمال �صغرية ،نولد معها من جديد .تركت ال�شرفة ثم غرفتها ،حال البيت


على ما هو من فو�ضى؛ نتجت عن ال�ساعات املجنونة التي ق�ضتها برفقة �صديقاتها
ليلة �أم�س.
 «حفل طالق»!نطقت بها ثم �ضحكت وهي تر�سل �شعرها من قيده ،وتتوجه �إىل احلمام لترتك
للماء مهمة �إنعا�شها.
ال حتب اللون الأحمر ،لكنها خرجت من احلمام وقد �صبغت �شعرها بالكامل
بلون ناري ،بدا ك�شعر كائن �أ�سطوري �أ�س َكره املاء ف�أخذ غفوة ،تركت للمجفف
الكهربائي مهمة �إيقاظه.
قطعة كيك ،وحلوى �شرقية ملأت طب ًقا متو�سط احلجم ،وزجاجة مياه غازية،
كان هذا هو فطورها� ،أجهزت عليه لتبدل ثياب النوم ب�أخرى ت�صلح ملعركة اليوم،
جيب وا�سعة �سوداء يعلوها قمي�ص �أبي�ض ،وحجاب هو مزيج من اللونني ،قطعة
�شطرجن يلعب فريقان فوق �أر�ضها ،الفرح ،واحلزن� ..ستحدد بنف�سها اليوم الغالب
واملغلوب .نظرت �إىل نف�سها يف املر�آة كمحارب يتمم على زيه و�سالحه قبل مالقاة
العدو.
قبل �أن تخطو خطوة واحدة خارج البيت نزعت من بن�صرها الأي�سر قيدً ا ذهب ًيا
يوما ،د�سته يف حقيبة يدها ..وخرجت للحرب.
يطوقه منذ ثالثمائة وخم�سة و�ستني ً
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تقول الأ�سطورة �إن املر�أة التي ال حتتاج �إىل رجلَ ،فر�ض عليها �أن تتحول
�إىل رجل ،ت�صبح ُم�صنة �ضد الهجمات العاطفية ،تنبذ من قامو�سها املفردات
الأنثوية ،وت�ستعي�ض عنه بقانون النِدِّ ية!


بعد زواجها ،مل يكن ح�صولها على ع�ضوية جمعية «�شوارب املر�أة العربية» ليتم
ب�سهولة لوال �إميان را�سخ بامل�ساواة ،جرى على قلبها ول�سانها وهي جتيب على �أ�سئلة
ا�ستمارة التقدمي للجمعية.
كان ال�س�ؤال الأخري هو الأ�صعب ،وغال ًبا تُرف�ض مئات الطلبات ب�سبب �إجاباته
املنقو�صة� ،أو امل�شوهة.
«ما ر�أيك يف دعوتنا لأن تطلق املر�أة �شواربها� ،أو ترتدي واحدً ا م�ستعا ًرا؟»
الإجابات امل�ضحكة ،وال�ساخرة ،وال�ساذجة ،وال�سطحية ..تُ�ستبعد ،وحدها تُقبل
الإجابات اال�ستثنائية ،وكان جوابها كذلك.
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تخ َّلفت للمرة الأوىل عن �أحد اجتماعات اجلمعية ،وركبت �سيارة �أجرة �إىل
�أر�ض املعركة ،و�صلت بيت والدتها الذي تقيم فيه مبفردها ،احتفالها بالطالق
الذي تعده �أمها «كارثة» بالت�أكيد �أيقظ بداخلها ً
وح�شا عليها الآن مواجهته.
�ضرو�سا� ،شنتها الأم برباعة فائقة تثري احل�سد ،ثالوثها املقد�س هو
كانت حر ًبا
ً
كالم النا�س ،والعيب ،والطالق �أبغ�ض احلالل ..مل ينجح �أي �ضلع يف الثالوث يف
�أن ينتق�ص من عزمية «حواء» ،كالم النا�س ال ي�ساوي ثمن نعالها ،والعيب ال يخرج
�سوى من �أهل العيب وهي لي�ست من �أهله� ،أما الطالق فم�شروع حتى �إن كرهه جميع
�أهل الأر�ض� ،أين امل�شكلة �إذن؟
�ستقل فر�صك يف الزواج الثاين� ،ست�ضطرين �إىل القبول ب�أي رجل يطرق
بابك!
ثان تتحدث �أمها! �شبح الوحدة ال يثري خماوف امر�أة حتررت من
عن �أي زواج ٍ
قيدها للتو ،وتنعم ب�أوىل ن�سمات احلرية.


حتى هذا ال�سالح مل ينجح يف هزميتها ،ظلت تبارز يف �صرب جندي ي�سكن
الإميان قلبه ،ويلهج بالدعاء ل�سانه؛ فكيف ُيهزم من اعت�صم من النا�س برب
النا�س؟
لن �أتزوج ثانية.
رهقة ،غا�ضبة على ابنتها التي
هُ زم العدو ووىل الدُبر� ،سكتت �أمها مُرهَ قة و ُم ِ
�أف�سدت حياتها بنف�سها� ،س�ألتها �أمها كمن يبحث عن �ضوء يف جوف الظالم ليهتدي
به:
ماذا حدث يف امل�صعد؟
�سكتت «حواء» عن اجلواب ،لأنه �أبدً ا لن يروق لأمها� ..أبدً ا.
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�أر�ض املعركة الثانية بدَ ت �أكرث هدو ًءا ،لكنه هدوء يحمل ال�صواعق يف �أدباره،
عليها تقدمي ا�ستقالتها من عملها يف م�صنع جد طليقها ،ال ي�صح �أن تظل يف عملها
بعد الطالق ،حتى �إن كان امل�صنع تعود �أ�صوله �إىل جد طليقها ولي�س �إىل طليقها
نف�سه.
«�سلطان»
«�سلطان» �أكرث مما فعلت مواجهتها ب�أمها ،للجد ُ
تخيفها مواجهة اجلد ُ
مكانة خا�صة يف قلبها مل ي�صل �إليها رجل قط ،ترى فيه جت�سيدً ا لكل معاين الأبوة
رمت منها!
التي ُح َ
رجل قوي ال يخ�شى يف احلق لومة الئم ،يحمل يف قلبه حنا ًنا ي�سبغه على كل
العاملني مب�صنع حفظ ومتليح الأ�سماك الذي ميتلكه ،حنان م�شروط ال يهديه �إال
مزيجا عجي ًبا من احلب والرهبة.
ملن ا�ستحقه ،لذلك يحمل له اجلميع يف �صدورهم ً


ما �أ�صعب �أن تقوم بكل هذه املواجهات يف اليوم التايل للطالق ،لكنها �أرادت
�أن تقطع كل �صلة تربطها بحياتها ال�سابقة ،حياة انتهت بالأم�س ،واليوم تقف على
�أعتاب حياة جديدة خالية من القيود.
ف َّكرت «حواء» �أن انف�صالها عن العمل لن ي�سبب �أي م�شكلة يف �سريان العمل
«�سلطان» �أن يح�صل خالل �ساعات قليلة على مدير
داخل امل�صنع ،ب�إمكان اجلد ُ
ملكتبه بديل عنها ،يحمل نف�س م�ؤهلها ،بكالوريو�س خدمة اجتماعية ،بل ب�إمكانه �أن
يح�صل على الأف�ضل.
بال�ضبط كما �أن خروجها من حياة «يون�س» لن ُي�شكل �أي م�شكلة يف �سريان
حياته ،كان ينظر �إليها كعقبة يف طريقه ،هو �أ�سعد النا�س الآن ب�إزاحتها عن حياته.
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�أرج�أت مواجهة اجلد ،مل متلك القوة الكافية لتفعل ،متعط�شة �إىل الدعم
النف�سي توجهت من فورها �إىل نادي جمعية «�شوارب املر�أة العربية» ،ما بني
منده�شات لقدومها بعد حفل الطالق بالأم�س وما �آل �إليه ،وقلقات عليها ،ا�ستقبلنها
�صديقاتها بالرتحاب.
أمك؟ كان حال املر�أة مزر ًيا بالأم�س.
«حواء» ماذا ِ
فعلت مع � ِ
أ�ضعفك ،كل الأمهات يفعلن
إياك �أن يكون �إحلاحها بالعودة �إليه قد �
ِ
«حواء» � ِ
ذلك لكن ي�صيبهن الي�أ�س بعد حني.
عليك �أن تكوين قوية� ،سيحاول اجلميع
اتركنها لت�أخذ �أنفا�سها« ..حواء» ِ
طليقك.
عليك ب�أ�ساليب قذرة ،و�أولهم
ِ
ال�ضغط ِ
كانت هذه هي البذرة التي �أنبتت يف �صدر «حواء» �سخرية مريرة:
«يون�س»! ال �أظن ذلك ،هو �سعيد بالتخل�ص من قيد زواجنا مثلما �أنا �سعيدة
باخلال�ص منه.


كان هذا كاف ًيا لتنفعل �إحدى �صديقاتها حمتدة:
دعيه ،وليبتليه اهلل بامر�أة حتيل حياته جحي ًما ال يربد.
كان لقلب «حواء» ر�أي �آخر� ،إذ انتف�ض ملا لتلك الكلمات عليه من وقع مل حتبه.
لعلها كرهت «يون�س» حي ًنا من الدهر ،وغ�ضبت منه �أحايني �أكرث ،لكنها مل
يوما هالكه ،ثم ملاذا تفكر فيه الآن! لقد �أ�صبح ً
رجل ال ميلك �ش ًربا واحدً ا يف
تتمن ً
�أر�ضها ،ال فرق بينه وبني عابري �سبيل ميرون بجوارها يف الطرقات� ،أو يجل�سون
بجوارها يف احلافلة ،ومزَّقت هي كل �صك ملكية كان يخ�صها يف �أر�ضه ،مل يبق ما
يجمعهما �سوى احلدود الفا�صلة بني الأر�ضني ،وبع�ض الذكريات ،وما �أ�سهل ُّ
تبخر
الذكريات ،بيدها �ستحمل كل �صورة ،وكل كلمة وتخفيها يف قلب الغمام ،ولن ت�سمح
�أبدً ا ب�سقوط املطر.
�سين�ساها «يون�س»� ،سيطويها ك�صفحة قدمية يف كتاب ،و�سي�سمح لأخرى ب�أن
ُت ِّب �صفحاته الناق�صة� ،ستحتل الأخرى من قلبه ما مل ت�ستطع جيو�ش قلبها
احتالله ،لن ُيخطئ يف ا�سمها �أبدً ا ،لن يزل قلبه ويدعوها «حواء» ،لن تنتبه حوا�سه
�إذا ت�شمم عطرها يلت�صق ب�أخرى ،بل لرمبا �س�أله �أحدهم عنها فيجيب :ال �أتذكرها.
بدا انفعالها جل ًيا وهي ترت�شف قهوتها ال�ساخنة بحرارة �أفكارها ،ال�صديقات
ما زلن يطوقن طاولتها ،كل واحدة تديل بدلوها ،وما �إن يفرغ حتى يذهنب �إىل
املكان الذي تتفجر فيه ينابيع الكلمات بغري ح�ساب؛ لتعبئنه ثانية.
هل �سترتكني البيت؟
انتبهت «حواء» من �شرودها على هذا ال�س�ؤال ،ف�أجابت باقت�ضاب:
بالطبع ،البيت له.
كل تف�صيلة يف هذا البيت كان لذوقها دور فيه ،حلمت �أنه �سيكون ع�شها الدافئ
�إىل الأبد ،ما �أ�سخف الأحالم ،ال ِع�ش �سيظل داف ًئا عندما يجد «يون�س» وليفة �أخرى،
لكن هي لن ت�شعر بالدفء بعد الآن.


أمك؟
و�أين �ستقيمني ،هل تعودين للعي�ش مع � ِ
�س�ألت �صديقة ،وتطوعت �أخرى بالإجابة وك�أنها �أدرى بـ «حواء» من نف�سها:
«حواء» لن ترتاح يف العي�ش مع �أمها ،بعد الزواج اعتادت على �أن تكون �سيدة
�أمرها.
لكن �أمها تعي�ش مبفردها ،فهي الأخرى مطلقة كما تعلمون ،و....
رفعت «حواء» كفيها تقاطعهن ،وقالت ُمتعبة:
كل �شيء حدث ب�سرعة ،وما زلتُ �أحتاج وقتًا للتفكري ،وحتى �أ�صل �إىل قرار
يجب �أن �أترك بيتي اليوم و�أقيم مع �أمي.
هرب لفظ «بيتي» دون رقابة من �شفتيها ،فبدا غري ًبا على �أذنيها� ،أو لعلها
�أجربتهما لي�ست�شعرا غرابته.
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يف طالق املر�أة ..ك�سرها ،ويف طالق ابنتها انهيار احلياة ب�أ�سرها! هكذا
ف َّكرت �أم «حواء»� ..أبلة «عفت» ُمعلمة الأجيال ،مديرة املدر�سة التي تعد نف�سها
قدوة للجميع ،ف�شلت يف حماية زواجها ،بل وزواج ابنتها كذلك� ،أي ف�ضيحة تلك!
�ست�صبح م�ضغة يف الأفواه� ،إذا تقاربت الر�ؤو�س يف ح�ضورها �ستعرف �أنهم ي�شمتون
فيها ،و�إذا حادثتها �إحداهن �ستكون على ثقة من �أنها تلمزها وابنتها مبا تكره،
�سي�صبح طالق ابنتها وجبة د�سمة فوق مائدة املُعلمات والطالبات يف املمرات وزوايا
الف�صول ،وجبة �شهية ي�سيل لها لعاب كل ُمغتاب ..و�أبلة «عفت» قررت �أال ت�سمح
بهذا �أبدً ا مهما كلفها ذلك!
الثمن مل يكن ً
باهظا ،فقط خم�سة �آالف جنيه� ،سحبتها من ح�سابها بالبنك
ود�ستها يف حقيبة يدها� ،ضمتها �إىل �صدرها ب�شدة وهي تقرتب من بناية قدمية يف


�أحد الأحياء ال�شعبية ،ثم تلج با ًبا تعلوه لوحه مهرتئة ُكتب فوقها «نقرب البعيد»..
ا�ستقبلها رجل بنظرات زائغة ،و�شعر �أ�شعث ،وجلباب مت�سخ ،طلب منها ع�شرين
جني ًها؛ ففعلت بغري �س�ؤال ،ثم حثها على مرافقته يف ممر طويل بني �صفني من
القطط ال�سوداء والرمادية ،بع�ضها فقد عينه ،وبع�ضها ت�ساقط عن ج�سدها ال�شعر
يف موا�ضع متفرقات ..رائحة كريهة الزمتها منذ �أن دخلت البناية وحتى و�صلت �إىل
الطابق الثاين منها ..لكنها لي�ست �أ�سو�أ من رائحة ال�شماتة وهي تفوح من �أفواه
من حولها .ما �إن وجلت ردهة �ضيقة حتى قابلها خم�سة �أبواب مغلقة يجل�س �أمام
كل منها رجل �شبيه بذاك الذي يرافقها� ،إال �أنهم �أكرث حيطة واتزا ًنا ..دنت من
�أو�سط الأبواب ،تعلوه لوحة مكتوبة بخط يد رديء « َرد املُطلقة» ..ثم طافت بعينها
فوق باب يجاوره من اليمني ُكتب فوقه « َرد الغائب» ،ومن الي�سار «تزويج العان�س»؛
فمر بخاطرها حكاية ف َّرا�شة املدر�سة والتي �سبق لها املجيء �إىل هذا املكان ،فعاد
زوجها املغرتب �إىل البيت خالل �أ�سبوع واحد فح�سب بعد �أن فارقها خلم�س �سنوات،
َّثم ز َّوجت ابنتها التي جتاوزت الأربعني يف �أقل من �شهرين ،لوال �أنها �شهدت على
الواقعة بنف�سها ما جر�ؤت على مهاتفتها لت�أخذ منها العنوان.
�أنقدت حار�س باب « َرد املطلقة» مائة جنيه كما طلب ،ففتح يف وجهها الباب..
ثم �أغلقه ب�سرعة قبل �أن يت�سلل دخان املبخرة نفاذ الرائحة من الغرفة ويفر هار ًبا!
�ساعة �إال ثلثها وانفتح الباب مرة �أخرى لتخرج من الغرفة م�سرعة ،نزلت الدرج
ومنه �إىل البوابة ثم ال�شارع ..وهناك علت �شفتيها ب�سمة مطمئنة ،خفَّت حمولة
قلبها مبقدار الن�صفَّ ،
وخف وزن حقيبتها مبقدار خم�سة �آالف ومائة وع�شرين
جني ًها ،لكنها فازت باملقابل بوعد ال يزال �صداه يرتدد يف �أذنيها:
بيتك وكوين مطمئنة� ،س�أجمعهما خالل �أيام قليلة ،ولن جت�سر
عودي �إىل ِ
جئت �إىل املكان
�أي قوة يف الكون على التفريق بينهما مرة �أخرى ،لقد ِ
ال�صحيح.


بقايا من �ضمري يقظ نا�شدها �أال تلقي بابنتها �إىل التهلكة ،لكن اجلزء الذي
يغط يف �سبات عميق حت َّرك لي�سكته بقوله «اخر�س �أنت� ،إمنا تفعل ذلك ل�صاحلها،
ب�ضعة �أيام و�سيكون كل �شيء على ما يرامَ ،ن الآن ،و�س�أوقظك �إذا �ساء احلال!».
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� َّأجلت «حواء» اجلولة الثانية مبا يكفي ،وعليها الآن خو�ض غمار املعركة� ..إمياء
«�سلطان» بر�أ�سها دون كلمة ،جل�سته خلف مكتبه دون نظرة ،احلركة
�سكرترية اجلد ُ
الرتيبة ليده وهي تطرق بع�صاه التي يتوك�أ عليها؛ فت�صدر فوق الأر�ض �أ�صوات
نقرات ت َْتا؛ كل ذلك َّ
دل على �أنه كان يف انتظارها .يعلم �أنها ِتكن له ما يكفي
من االحرتام والتقدير لتودعه قبل مغادرة امل�صنع ،ول�شرح �أ�سباب طالقهما ،رغم
ثقتها �أن حفيده «يون�س» قد قام بهذه املهمة على وجهها الأكمل ،وهل ير�ضى «يون�س»
بوجه غري الكمال؟!
جل�ست يف املقعد �أمام مكتبه ،ت�شتهي معه ً
و�صل ال ينقطع بطالقها ،مل متلك
طاقة كافية لتتحدث ،وك�أنها طفلة تتعلم الكالم للمرة الأوىل ،ت�ستطيع �أن تواجه
ً
�صراخا وهي تدق بقدميها � ً
أر�ضا ،لكنها ال تقوى على ذلك
اجلميع ومتلأ الدنيا
«�سلطان» ،ال يربط بينهما قرابة دم ،لكنه ا�ستطاع خالل عام كزوجة
�أمام اجلد ُ
حلفيده ،وعامني قبله كموظفة يف م�صنعه� ،أن يحتل جز ًءا بار ًزا من �أر�ضها ،ويرفع
فوقه رايته ،برغبتها ورغبته ،وجدت فيه الأب الذي فقدته ،ووجد فيها االبنة التي
مل يحظ بها ،فجمعهما الفقد.
ا�ستجمعت �شتات �شجاعتها لتقول:
جدي� ،أعلم �أنك غا�ضب ،لكن هذا هو الأف�ضل يل وله ،زواجنا كان خط�أً
فادحا �آن �أوان �إ�صالحه.
ً


ال يزال اجلد يلتزم ال�صمت ،ال يحرك عيناه �سوى لينظر �إىل �ساعة احلائط،
فت�ساءلت يف نف�سها ماذا ينتظر ليتكلم ،بعد ثالث دقائق من دخولها مكتبه عرفت
بنف�سها جواب �س�ؤالها.
طرقات على الباب حتفظ وقعها؛ �أنب�أتها بهوية الطارق ،تقهقرت �شجاعتها،
وتقدمت جيو�ش القلق.
فتح الطارق الباب و�ألقى ال�سالم ،رد اجلد جه ًرا ،و�أ�ضمرت هي ال�سالم �س ًرا،
احتل «يون�س» املقعد املواجه لها ،يف�صلهما يف ُعرف امل�سافات مرتان ،لكن �صوت
�أنفا�سه خرق قانون امل�سافات ،فبدا قري ًبا منها ،وتقدمت جيو�ش القلق �أكرث.
َّ
دق اجلد بع�صاه مرتني فوق الأر�ض ،يفعل هذا غال ًبا عندما يت�صف ما �سيقوله
باجلدية ،تفهم «حواء» اجلد �أكرث مما تفعل مع الرجل اجلال�س �أمامها ،والذي
«�سلطان»
يفوح منه العطر نف�سه الذي بارزته يف فرا�شها هذا ال�صباح .حت َّدث اجلد ُ
وعندما يتح َّدث اجلد ي�سكت اجلميع:
 ُر َّدها.
�أ�شار اجلد �إىل حفيده ،ثم �إىل «حواء» ،تطلع �إليه كالهما وال�صدمة حتتل مكا ًنا
بار ًزا من وجهيهما ،كانا يتوقعان حدي ًثا ً
ونقا�شا ،بحدة �أو بدونها ،لكنهما مل يتوقعا
منه �أم ًرا ً
نافذا كـ « ُر َّدها».
احلرب ت�أتي دائ ًما ب�أ�سو�أ �سيناريو� ،أيقنت «حواء» �أنها لن ت�ستطيع ال�صمود
وحدها ،حتتاج �إىل حليف يف احلرب ،ومن امل�ضحكات املبكيات �أن ال�شخ�ص
الوحيد الذي ي�صلح لهذا الدور هو «يون�س» نف�سه! بكلمة منه �ستعود �إليه زوجة،
بدون رغبتها ،هكذا َن َّ�ص الدين وال�شرع ما دامت فرتة عدتها مل تنق�ض؛ فال َو�صل
كلمة مرهونة برغبة الرجل .اغتاظت كث ًريا ،وبحركات ال �إرادية طعن كعب حذائها
الأر�ض بع�صبية.


اخلوف ق َّواد ،لذا حاولت تبديده �سري ًعا؛ ب�أن رفعت وج ًها �إىل «يون�س» ت�ستطلع
خربه ،ورفع هو �إليها وج ًها يكتب قدره ،قالت عيناها «�إياك �أن تفعل» ،وقالت عيناه
إياك �أن تظني �أنني �س�أفعل»؛ فرتاجع قلقها خطوة �إىل الوراء.
«� ِ
هل يبدو ُمتع ًبا �أم ُخ ِّيل �إليها؟! �أين �أم�ضى ليلته؟ وك�أن الأرق كان رفيقه هذه
الليلة ،هل �أحزنه فراقها؟ طردت هذه الأوهام من عقلها ،فال�سعادة كاحلزن،
كالهما تو�أم ملت�صق بالأرق!
قال «يون�س»:
 اعذرين يا جدي ،ال �أحب خمالفة �أوامرك ،لكنني ال �أريدها.�سح ًقا له ،وك�أنه يراها تنحر ال�شوق على �أعتابه ،وتدعوه لقبول �أ�ضحيتها،
ي�ستطيع «يون�س» �أن يعذب �إن�سا ًنا وي�شعر يف الوقت نف�سه بالر�ضا التام .ب َّددت
«حواء» زهوه بنف�سه �صائحة:
 و�أنا � ًأي�ضا ال �أريدك.
لكن وجه «يون�س» ظل على جموده ،مل ت�ؤثر فيه كلماتها التي قيلت بانفعال
�صارخ ،طرق اجلد بع�صاه الأر�ض مرتني ،واحت�شد الغ�ضب يف �صوته:
 �أخرباين ما هي م�شكلتكما الكبرية التي ت�ستوجب الطالق؟َّ
تول «يون�س» مهمة الرد بحزم ي�ضع حدً ا للنقا�ش:
 نحن ال نتفق يا جدي ،ال ينا�سب �أحدنا الآخر. لعب �أطفال� ،أنتما مل تن�ضجا بعد!كان هذا ر�أي اجلد ،ورغم �أنهما يف قرارة نف�سيهما ال يوافقانه يف الر�أي ،ف�إن
�أ ًيا منهما مل ي�صرح بذلك ،ف�أ�ضحى �صمتهما عالمة قبول «نعم ،نحن �أطفال ،نتخذ
من الزواج ُلعبة حرب».


جت َّعد جبني اجلد و�ألقى بال�س�ؤال الذي ي�شغل عقل اجلميع:
 ماذا حدث يف امل�صعد؟فتوارت عيونهما عن اجلد هر ًبا!
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ح ْملها ملتعلقاتها من مكتبها بال�شركة ا�ستعدادًا ملغادرته �إىل الأبد ،كان قا�س ًيا،
تفجرت منه
�أما مللمة �أغرا�ضها ال�شخ�صية من البيت فكان كفتح �صندوق باندوراَّ .
كل الطاقات ال�سلبية ،وظ َّل الأمل مقيدً ا بالأ�صفاد.
رف�ضت �أمها �أن تعاونها ،لرمبا ظ َّنت �أنها بهذا الرف�ض �ستمار�س عليها ً
�ضغطا
�سيدفعها للعدول عن قرارها!
مل تطلب «حواء» امل�ساعدة من زميالتها بجمعية «�شوارب املر�أة العربية» رغم
علمها �أنهن لن يت�أخرن عن تلبية حاجتها؛ �أرادت �أن تنفرد بنف�سها داخل �صندوق
باندورا ،للمرة الأخرية.
م َّرت ذاكرتها فوق كل ُجرح ،وكل كلمة قا�سية ،فوق كل غ�ضبة ،وكل نظرة
مت�سكت بكل ذكرى وق َّيدتها بعقلها ،تخ�شى �أن تفلت منها وتن�سل هاربة.
جافيةَّ .
َث َّمة دافع خفي يجعلها ت ِّ
ُعذب نف�سها باجرتار هذه الذكريات املريرة ،وك�أنها
تعاين من مازوخية من نوع خا�ص ،تدفعها لإعادة �شريط ذكرياتها ال�سيئة بداخل
عقلها مرة تلو الأخرى ،وتتخيل يف كل مرة �أنها تعي�شها للمرة الأوىل .لي�س هذا
بطبع جديد ،بل عادة قدمية الزمتها منذ فقدت �أباها يف عمر الثامنة ،تعرث يف َجلد
روحها على لذة فريدة!
�سمعت «حواء» عن نوع من ال�ضفادع ُيدعى «�ضفدع الرعب» يقوم بك�سر عظامه
دوما ترى
بنف�سه حتى ي�ستخدمها ك�أ�سلحة يدافع بها عن نف�سه �أوقات اخلطرً ،


نف�سها ك�ضفدع الرعب ،تك�سر من روحها ،وطاقتها ،و�أحالمها ،لت�ستخدمهم يف
مواجهة غرميها؛ لذلك مل يكن م�ستغر ًبا �أن تقرر يف اللحظة الأخرية �أن ترتك كل
�شيء وراءها ،حتررت من كل غر�ض يلت�صق بذكرى جتمعها بـ «يون�س» ،مل حتمل
معها وهي تفتح الباب وتغادر البيت للمرة الأخرية �سوى الأمل فح�سب ،وهل ت�ستطيع
العي�ش بدونه؟!
قبل رحيلها �أتت بكل �شيء ا�شرتاه لها ،تعلم �أنه ما ا�شرتاه �إال ب�أمر من جده� ،أو
ك�سرت ومزَّقت َّ
وه�شمت� ،صنعت منهم تل ذكريات يف منت�صف
بتحري�ض من �أمهاَّ ،
«�سلطان» ،تُرى هل
الردهة ،كانت انفعاالته مكبوتة عندما التقته يف مكتب اجلد ُ
ً
حمافظا على اتزانه عندما يرى هدية الوداع الأخرية؟ لقد �آملها اليوم
�سيظل
بكلماته الالذعة ،فلماذا ال ترد له ال�صاع �صاعني؟
«ما ر�أيك يف دعوتنا لأن تطلق املر�أة �شواربها� ،أو ترتدي واحدً ا م�ستعا ًرا؟»..
عرثت بني �أغرا�ضها على ا�ستمارة التقدم للجمعية تذيله �إجابتها:
كاف
«ال�شوارب ِحكر على الرجال! ال بد �أن وا�ضع هذا القانون رجل ،وهذا �سبب ٍ
للثورة �ضده ..يطلق الرجل �شاربه دون م�ساءلة جمالية �أو �أخالقية ،فلماذا ال يكون
للمر�أة نف�س الأحقية ،حتى �إن ا�ستخدمت يف ذلك �شار ًبا م�ستعا ًرا؟!»
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()3
مرتب�صا به� ،أغلق
د�س «يون�س» املفتاح يف باب بيته الفارغ �إال من ظالم يرب�ض
ً
َّ
الباب من خلفه دون �أن يهتم ب�إ�ضاءة امل�صباحُ ،بحكم العادة ،وعلى �ضوء القمر
املت�سلل من نافذة مل تهتم «حواء» ب�إغالقها؛ كان يعرف طريقه �إىل مقعد وثري
ي�ستدبر به وجه القمر.
ا�صطدم بكومة من الأغرا�ض يف منت�صف الردهة ،توقف عندها يغالب غ�ض ًبا
مت�صاعدً ا ،مل ينحن ليلتقط �أ�شالء هداياه ،قذفها بقدمه اليمنى مرتني بكل قوته،
فتناثرت لت�صطدم بالأر�ض وال�سقف واجلدران..
�أراح ج�سده فوق املقعد الوثري ،غالب خوفه من الظالم ب�أن ت�سلى بلعبة عقلية،
�ألقى ب�سنارة وهمية يف قلب الظالم ،وانتظر ب�صرب �صياد ماهر� ،ساعة �إال بع�ض
منها حتى علق ال�صيد يف ا ُ
خل َّطاف ،نظر �إىل نهاية اخليط ف�إذ به قد ا�صطاد
«اخلوف» ،خوف من الوحدة لطاملا انق�ض على روحه ي�سحقها� ،أتى بخوفه و�شقَّه
ب�سيف الغ�ضب ن�صفني ،ثم �شق كل ن�صف �إىل ن�صفني ،وظ َّل يجهز ب�سيفه فوق كل
قطعة من «اخلوف» حتى تفتَّت و�صار كالعجني ،ر�سم فوق وجهه ابت�سامة الظافر،
�إذ تاهت معامل �صيده ،و�أ�صبح قلب الظالم ً
فارغا.
دنا من حو�ض مائي يف �أحد الأركان يحت�ضن �سمكاته االثنتى ع�شرة ،بعدد
م�صباحا �صغ ًريا بقرب احلو�ض املائي ،فقط ليكت�شف
�أ�شهر زواجه املنحور� ،أ�ضاء
ً
«�ش َغف» َ
�أن �سمكاته نق�صت اثنتني ،ولي�س �أي اثنتني ،حمبوبتاه َ
و«�شجاعة» ،تطفوان


�ساكنتني عند ال�سطح ،ت�ضعان البطن حيث يجب �أن يكون الظهر؛ قفز ت�سا�ؤل �إىل
ر�أ�سه ،هل اختلف و�ضعهما يف احلو�ض ب�سبب املوت� ،أم �أن املوت كان عقابهما
لأنهما غريتا من و�ضعهما؟
غي من و�ضعه؟!
هل ينتظره م�صري مماثل لأنه َّ
«�ش َغف» َ
حمل َ
و«�شجاعة» يف باطن كفه ،م َّل�س فوق ق�شورهما ب�أ�صابعه� ،أخذهما
�إىل احلديقة اخللفية للبناية ،حفر لهما مكا ًنا بجوار �شجرة �ضخمة اعتادت على
�أن تكون �شاهدً ا لقبور �سمكاته ،ثم تركهما هناك وحال الرتاب بينه وبينهما ،عاد
�إىل بيته يف الطابق العا�شر بعدد �سمكاته املتبقيات يف احلو�ض.
اقرتب من �سمكاته ثانية ،فتوهجت ك�شعلة نار ت�سبح يف احلو�ض الزجاجي،
«�سمك النار» ،وهل ير�ضى «يون�س» ب�سواه �سم ًكا للزينة؟
تذ َّكر �شجاره مع «حواء» التي مل تكن حتب �سمكاته ،وهل �أحبته لتحب �سمكاته؟
ت�ساءل يف نف�سه �ساخ ًرا وهو خري من يعلم اجلواب .مل تكن حتب االعتناء ب�أ�سماكه،
ومل تكن حتب �أ�سماءها التي اختارها بنف�سه ،كانت ترتك له مهمة �إطعامها وتنظيف
ف�ضالتها ،حتى عاد من عمله ذات م�ساء بارد ليجدها جمي ًعا وقد نفقت داخل
«�ش َغف» َ
احلو�ض ،متخذات نف�س و�ضعية َ
و«�شجاعة»؛ فاغتاظ وت�شاجر مع «حواء»
يتهمها بقتل �سمكاته؛ فثارت ثائرتها تتهمه ب�أنه يهتم ب�أ�سماكه �أكرث منها ،ويف اليوم
التايل �أح�ضر �سمكات نار جديدة ،ملاذا هذا النوع بالذات؟ رمبا لأن «حواء» �أخربته
ع�شرات املرات �أنها ال حتبه ،يخيفها التوهج الناري جل�سده.
احت�شدت الذكريات من كل الأركان وانهالت عليه بثقلها� ،ضاق بها «يون�س»
َّ
وتقطعت �أنفا�سه؛ فخرج �إىل ال�شرفة وطاف بها بغري هُ دى ،و َّد لو ترك كل �شيء
«الب ُّل�س»� ،إىل املكان الوحيد
خلفه وغادر «كفر ال�شيخ» �إىل «بلطيم» حيث بحرية ُ ُ
الذي ال تتوح�ش فيه الوحدة ،وال ت�ست� ِأ�سد عليه يف الظالم.
«الب ُّل�س» حيث مرت به كل ذكرى �سعيدة �أم�ضاها برفقة �أبيه
هناك يف بحرية ُ ُ


�شيخ ال�صيادين «�صابر» ،الرجل الذي كانت متتلئ �شباكه بال�صيد الوفري حتى
متاما كما كان نبي
يتعجب النا�س وي�ضربون ك ًفا بكف من �أين ي�أتيه هذا اخلريً ،
اهلل زكريا يتعجب كلما دخل على العذراء حمرابها؛ فيجد عندها من اخلري ما ال
يجده عند غريها.
كان وحده يعلم �سر ال�صيد الوفري ،ما انقطع والده �أثناء ال�صيد عن اال�ستغفار
قط ،لأعوام واظب على الت�صدق بربع �صيده؛ ف ُفتحت له �أبواب الرزق ،تذللت بني
تلحف عباءته،
املحار مع لآلئهَّ ،
يديه ال�صعاب� ..صان «يون�س» ال�سر بقلبه كما يفعل َّ
وحمل �شباكه �سار ًيا يف دربه ،كان له من حظ ال�صيد ما كان لأبيه؛ حتى ظن النا�س
�أن لعائلة «�أبو الرجال» كرامات اخت�صهم اهلل بها دون غريهم من العاملني.
ال تبعث طفولته �إليه �سوى ذكريات جميلة ،حتى ال�سيئ منها بدا ً
رمال تن�سل
كلما حاول الإم�ساك بها ،على ر�أ�سها معايرة زمالء الدرا�سة له يف �سن الثانية
ع�شرة ،بو�صف ج�سده بـ «بو�صة ال�صيد» ،ال لنحافته ال�شديدة فح�سب ،بل لطوله
الفارع كذلك ،كان ي�سري ً
حامل �سنارته فريميه زمال�ؤه بال�ضحكات قائلني:
هل هذا تو�أمك يا «يون�س»؟
يوما
يرت�أ�سهم فتى ُيقال له ِ
«حن�شان» ،ابن �أحد ال�صيادين يف «بلطيم» ،مل يجب ً
عن ال�س�ؤال ال�سمج؛ وهم مل يكفوا �أل�سنتهم عنه ،كانت ال�ضحكات يف البداية حتمل
قد ًرا من البهجة ،وملا تكرر ال�س�ؤال قرابة �ألف مرة جعلت العادة من �ضحكاتهم
لزجا كمخاط الأخطبوط ،ومع ذلك مل يتوقفوا عن توجيه ال�س�ؤال له ،ومل
�شي ًئا ً
مينحهم هو غري ال�صمت جوا ًباً ،
عمل بن�صيحة �أبيه ال�شيخ «�صابر»« :ال ترد ال�سيئة
يوما ما»؛ فحاول كظم غيظه ،وو�أد غ�ضبه.
مبثلها ،دعهم وما يقولون� ،سين�سونك ً
«�سلطان» يف �إحدى زياراته النادرة �إىل ابنه وحفيده مبنزلهما
حتى جاء اجلد ُ
ُقرب البحرية ،و�شهد هذا املوقف املذل ،راقب بعني ال�سخط ردة فعل «يون�س» ،ثم
�أوقفه بحزم يف عر�ض الطريق هاد ًرا يف وجهه كما البحر حني يفور:


التجاهل لي�س ً
حل �صائ ًبا مع �أبناء الـ.....
«يون�س» الذي غادر طفولته للتو ويتلم�س �أوىل خطواته على عتبات البلوغ �أحب
كلمات جده حني ا�ستطرد:
ا�ضرب كبريهم ،يخ�شاك اجلميع.
برتدد كبري قال «يون�س»:
«حن�شان» �أقوى مني كث ًريا� ،سيقتلني �ضر ًبا.
لكن يا جدي ِ
دفعه جده يف كتفه بقوة رجت ج�سده الهزيل هات ًفا:
رجل قا�س ًيا حني تدفعك احلياة �صوب اختبارات القوةً ،
كن ً
ورجل لي ًنا حني
تدفعك �صوب اختبارات املروءة� ..أن تُ�ضرب وت�سيل دما�ؤك يف الطرقات
خري لك من ر�أ�س منك�س ذليل يتجر�أ عليه كالب الطرقات!
ليلتان متتاليتان ظل «يون�س» ُيقلب كلمات جده يف ر�أ�سه ،تارة مييل �إىل ن�صيحة
�أبيه الأزلية با ُ
حللم وقت الغ�ضب ،وتارة ت�سبب م�شاعر املذلة فوران الدماء يف
عروقه وهو ير�سم يف ر�أ�سه م�شهدً ا تف�صيل ًيا ل�صراعه مع قائد الفتيان.
يف اليوم التايل ارتوى الرتاب بدفقات من دماء «يون�س» ،وعاد بع�شر كدمات،
لكن الفخر تربع عر�ش عينيه وهو يتبادل مع جده �س ًرا نظرات مفهومة ،بينما جنَّ
ً
وامتثال لن�صيحة اجلد
والده وهو ال يكاد ي�صدق ما فعله «يون�س» ،يف اليوم التايل
بادر «يون�س» الفتى بال�ضرب ،وتعر�ض � ً
أي�ضا هو لل�ضرب ،ويف اليوم الثالث تكرر بدء
«حن�شان» قفز «يون�س» نحوه
«يون�س» للعراك .ا�ستمر الأمر لأ�سبوع كامل ،كلما مر ِ
كالفهد ،وغر�س بلحمه �أ�سنانه ك�سمكة قر�ش ،حتى بات الفتى املتباهي بقوته ي�شعر
بانزعاج بالغ� ،أم�سى «يون�س» كالعلقة ال يعرف الفتى �أي مو�ضع من ج�سده �ستبتدئ
الهجوم وتلت�صق به ،ويف �أي وقت �ستفعل ،وكم �ستمت�ص من دمائه حتى يتمكن من
نزعها عن ج�سده.


�أ�صبح الفتى يتجنب الطرقات التي ي�سري فيها «يون�س» ،و�إذا ر�آه تخفَّى و�سلك
م�سل ًكا �آخر ،انزعج �أ�صدقاء الفتى وقد خاف كل واحد منهم �أن ترتك العلقة
ج�سد قائدهم لتت�ش َّبث ب�أج�سادهم؛ فباتوا هم � ً
أي�ضا يتجنبون مالقاة «يون�س» يف
الطرقات.
عندها فقط �شعر «يون�س» �أنه بلغ مبلغ الرجال� ،صدق جده ،التجاهل يف حالته
مل يكن ً
مطروحا للنقا�ش.
حل
ً
حني انك�شف امل�ستور �ألقى �أبوه باللوم على اجلد ،فتلقى لومه بعا�صفة غ�ضب
ً
قائل:
تُخطئ يف تربية هذا الولد.
�أربيه على جتاهل الأذى وكتمان الأمل� ،أن يكون م�ساملًا� ،أربيه على االبتعاد
عن الأوغاد ولي�س م�صارعتهم يف الطرقات.
فرد اجلد �ساخ ًرا:
�إذن تُربي �أنثى ال ذك ًرا!
احتد النقا�ش �أكرث ،حتى غادر اجلد بيت ابنه مق�س ًما ب�أغلظ الأميان �أال ي�أتي
�إىل هذا املكان �أبدً ا ..وظلت القطيعة بينهما ل�سنوات حتى مات �شيخ ال�صيادين
«�صابر» ،عندما كان «يون�س» يف الثامنة ع�شرة.
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مل يعد «يون�س» قاد ًرا على احتمال الظالم� ،أ�ضاء م�صابيح ال�شقة كلها ،مل
ليال غاب قمرها وهو يبحر بقارب �صغري و�سط بحرية ُب ُر ُّل�س،
يخ�ش الظالم يف ٍ
لكنه يهابه �إذا �سكن جدرا ًنا �أربعة .ثماين �سنوات منذ مات �أبوه ابتعد فيها عن مياه
البحرية ،مل ي�ستطع قط االقرتاب منها.


�شعر خاللها وك�أن حوت نبي اهلل يون�س قد ابتلعه يف جوفه ،حيث الظالم وال
�شيء �سواه ،كان يخاف كث ًريا يف ال�سنة الأوىل ،يخاف من كل �شيء جديد مل يعتده،
«�سلطان» بعد �إحلاح كثري من الرجل
حياته اجلديدة يف العمل يف م�صنع جده ُ
العجوز� ،أ�صابه الزمن بحزمة من الأمرا�ض انهالت عليه يف وقت واحد كهدية يف
يوم ميالده الثمانني.
تغيري نظامه ،م�أكله ،ملب�سه ،مو�ضع نومه ،كان كل ذلك مبع ًثا ملخاوف «يون�س»
من معقلها ،رجل يحب النظام ويكره التغيري كان يرى يف االنتقال من ُب ُر ُّل�س �إىل
قلب املحافظة �ضر ًبا من �ضروب التعذيب ،لوال �إ�صرار اجلد واحتياجه له ،ملا فعلها
قط.
هجر البحرية وبيته الب�سيط قليل الأثاث والأغرا�ض كان يعذبه ،لكن مبعث
ْ
�أمانه هو �أنه بات قري ًبا من جده الذي يحبه ،بفي�ض حنانه الذي ي�شبه ماء البحرية
يف �سخائه ،وقوته التي ت�شبه املوج يف �إ�صراره ،قد ال ي�ستطيع �أن ي�ؤثر يف �صخرة
يف احلال� ،إال �أن �ضرباته املتتابعة ُتدث فيها ما ُيريده من �أثر .املثابرة و�سيا�سة
«�سلطان» ،رمبا لذلك يتفقان كث ًريا،
النف�س الطويل هي �أكرث ما يثري �إعجابه يف جده ُ
�إذ يتحلى اجلد ب�صفات ال�صياد حتى �إن مل ي�صطد يف حياته �سمكة واحدة بيديه.
�سرق املوتُ �أمه منه بعد والدته مبا�شرة ،ثم �أباه منذ ثماين �سنوات ،ومل يبق له على
«�سلطان».
ظهر الأر�ض �سوى اجلد ُ
ورغم �أن اجلد الذي كان يعي�ش طوال حياته يف «كفر ال�شيخ» مل ي�ستطع �أن
يحل يف قلبه حمل �أبيه ال�شيخ «�صابر» ،ومل ي�ستطع �أن يردم بداخله بئر احلنني �إىل
بحرية ُب ُر ُّل�س؛ فلم يرتك له «يون�س» دفة قيادة حياته ،ومل مينحه �صفة الر َّبان ،ف�إن
ما بينهما من حب واحرتام كان كاف ًيا ليت�شاركا العمل ،بعدما خ�سر اجلد و�شريكه
ُجل ر�أ�س املال عندما تعر�ضا للن�صب على يد حمامي امل�صنع� ،إذ جعلهما يوقعان
عقدً ا فا�سدً ا ا�ستنزف ر�أ�س مالهما من حيث ال يحت�سبان ،غادر ال�شريك «كفر
ال�شيخ» �إىل غري رجعة عائدً ا �إىل م�سقط ر�أ�سه ،وبد�أ اجلد املثابر مرة �أخرى من


ال�صفر مب�صنع �صغري ،مل ي�ؤ�س�سه باملال بل ب�سمعته الطيبة يف ال�سوق ،وا�ستدعى
«يون�س» بعد موت �أبيه لي�شاركه بجهده وعالقات طيبة جمعته بال�صيادين يف ُب ُر ُّل�س،
فا�ستحال امل�صنع ال�صغري �إىل �آخر �أكرب ،بلغ �صيته �إىل العا�صمة نف�سها ،ف�أ�ضحت
عملية الن�صب التي تعر�ض لها با ًبا لرزق ال قبل له به.
555
«يون�س» ككائن الإ�سفنج ،ميت�ص من البحرية خرياتها� ،إال �أن الأر�ض ال�صلبة
التي �أتى �إليها مل تر ِو للإ�سفنجة ظم�أ ،ومل متنحها ما ت�ستطيع �أن تهبه للآخرين؛
فتعطلت وظائف «يون�س» عن العمل ،اعتاد على هذا العطل ،ومل ي�سع قط �إىل
�إ�صالحه .ن�ش�أ حاجز بينه وبني الآخرين مينعه من �أن يهبهم �أي �شيء ،وك�أنه دفن
جز ًءا جوهر ًيا من �إن�سانيته يف �أعمق بقعة من بحرية ُب ُر ُّل�س.
�أجربته احلياة على �أن يتقن �صيدً ا من نوع �آخر ،من �أ�سماك البحرية �إىل
�صيد ال�صفقات ،والعقود ،والأعمال التي تزيد من جناحات امل�صنع ،و�أخ ًريا
عرو�سا يبني معها بيتًا ويعمره ،يف احلقيقة �س َّهل اجلد مهمة ال�صيد� ،إذ
ا�صطاد ً
�إنه اختارها له بنف�سه من بني كل موظفات م�صنعه ،ومل يكن على «يون�س» �سوى
�أن يتوجه نحوها ويرمي ُ
بالطعم ،وعد مب�ستقبل م�شرق يجمعهما كان ُطع ًما كاف ًيا
ال�صطياد �آالف الفتيات ..تزوج «يون�س» لأن الزواج حمطة على طريق قطار احلياة،
يجب �أن مير بها.
ً
م�ستقبل ،وحنث بالن�صف الآخر �إذ
ب َّر «يون�س» بن�صف وعده وبنى مع عرو�سه
مل يكن م�شر ًقا كما ت�أ َّمل؛ اكت�شف �أن ما ا�صطاده مل يكن �سوى �سمكة �سامة حتمل
له �س ًما ُزعا ًفا يف ج�سدها.
�شكر امل�صعد ،فلواله َّ
ل�سلطان هذا ال�سم.
لظل حتى الآن عبدً ا ُ
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تلك مل تكن املرة الأوىل التي يعود فيها �إىل بيته ليجد ر�سالة مد�سو�سة �أ�سفل
بابه حتوي تهديدً ا �شديد اللهجة ،بل املرة ال�سابعة ،لليوم ال�سابع على التوايل!
وليجمع «يون�س» �شتات �أفكاره �أع َّد فنجا ًنا من القهوة ،وتوجه �إىل املذياع القدمي
بعمر يفوق عمره ،والقابع يف �أحد �أركان غرفة املعي�شة� ،صحبه �إىل ال�شرفة ،فتنزلت
�آي القر�آن ب�صوت «ا ُ
و�سالما.
حل َ�صري» على قلبه َبردًا
ً
قهوته اخلالية من ال�سكر خمدرات حالل تنت�شي بها حوا�سه ،و�صوت «ا ُ
حل َ�صري»
متاما كما كان يفعل يف و�سط بحرية ُب ُر ُّل�س ،ين�سل �صوته ما ًء ً
زالل
ميوج بوجدانهً ،
من مذياع �أبيه القدمي الذي ورثه �أ ًبا عن َجد ،مع فارق ا�ستبدال القهوة ب�شاي كان
يعده �أبوه �شيخ ال�صيادين «�صابر» يف البيت ،فيحمله معه ،وتدور الأكواب بينهما
حتى نفاد �آخر قطرة منه .منذ �أن مات �أبوه و�ضع ال�شاي يف قائمة املحرمات ،عافته
نف�سه ،وا�ستبدله مب�شروب �أكرث مرارة.
�صوت «ا ُ
حل َ�صري» حا�ضر لكن حنان �أبيه غائب ،جده حا�ضر لكن رائحة ُب ُر ُّل�س
غائبة� ،سمكاته حا�ضرة لكن �أنفا�س �أمه غائبة ،ال متنحه الدنيا �أبدً ا �سعادة كاملة،
اعتاد منها اخلذالن؛ فقبل �أن تهبه �شي ًئا تنتزع �آخر من بني يديه ،قبل �أن يذوق قر ًبا
تُطعمه بُعدً ا ،وحدها «حواء» غيابها كح�ضورها ،كالهما ي�ستنزف �صربه ،ويخرب
نظامه.
مل ي�سكنه ال�شوق �إليها ،لكن الفراغ الذي تركته برحيلها قاتل ،جتويف كبري
يف منت�صف عامله يقلق نهاره وي�ؤرق ليله .اعتاد على وجودها يف البيت وامل�صنع،
حديثها� ،ضحكتها� ،شجارها ،عنادها ..اعتاد على �أ�شياء ركبت قطا ًرا ي�سري يف
اجتاه واحد فح�سب ،وتركت له ً
فراغا كب ًريا كهدية وداع �سخيفة .عليه �أن يبني
نظام حياته من جديد ،بدون «حواء» ،مثلما فعلها بعد موت �أبيه« ،حواء» مل متت،
لكنه منحها ُحكم الأموات.
555


ثالثة �أيام متر على طالقها اختنقت فيهم بني جدران �أربعة ،فت�شاجرت مع
�أمها من �أجل اخلروج ل�ساعتني حل�ضور ندوة باجلمعية ،ما �إن غادرت «حواء» بيت
�أمها �شاردة الذهن ،حتى �أوقفها �شاب تراه للمرة الأوىل ،ظ َّنت �أنه تائه يحتاج ملن
ير�شده �إىل الطريق ،فالتفتت �إليه يف متلمل ظاهر� ،إال �أن ال�شاب فاج�أها بقوله:
معك ً
قليل؟
�سيدة «حواء» �أت�سمحني يل بالتحدث ِ
تخف ده�شتها ،دار بخلدها «يون�س» و�ضيقه من حتدثها الودي �إىل الرجال،
مل ِ
خا�صة �إن كان ال يعرفهم ،وكان يكره عملها بامل�صنع ،رغم �أنه يف الوقت ذاته مكان
عمله؛ فراودتها �أمنية خبيثة� ،أن تن�شق الأر�ض الآن عن «يون�س»؛ فرياها حتادث
هذا ال�شاب ،لت�صيب من �ضيقه ً
بع�ضا.
إليك ب�صراحة� ،أعلم بطالقك من «يون�س �أبو
�سيدة «حواء» �س�أحتدث � ِ
أردت االنتقام من طليقك �أو
«�سلطان �أبو الرجال» ..ف�إن � ِ
الرجال» حفيد ُ
عليك هذا العر�ض الذي
من جده �أو من كليهما م ًعا فا�سمحي يل �أن �أعر�ض ِ
ال ُي َرد.
تنا�ست «حواء» �أمنيتها ال�ساذجة بالكامل ،والتفتت بكل جوارحها ترتقب كلمات
الرجل يف ده�شة ال تخلو من الغ�ضب ،ا�ستطرد ً
قائل مبكر:
لك
«�سلطان �أبو الرجال» بامل�صنع� ،أظن �أنه ُم َّول ِ
ملف �صغري يف مكتب ُ
�سلطة االطالع عليه ،نحتاج هذا امللف ب�شدة ،وقبل �أن ت�س�أيل من نحن
«�سلطان �أبو الرجال» ،وقد
فيكفي �أن �أقول ِ
لك �أننا �أحد مناف�سي م�صنع ُ
ت�ضررنا كث ًريا ب�سبب احتكاره ل�سوق حفظ ومتليح الأ�سماك.
�شعرت بجمرات الغ�ضب ت�شتعل بداخلها ،كيف يجر�ؤ هذا الوقح على �أن يطلب
منها خيانة الأمانة ،وما كادت تفتح فمها للحديث حتى �أ�سكتها ب�إ�شارة من يده،
ويقول �سري ًعا ليتفادى رف�ضها:


مل ت�سمعي عر�ضي ً
كامل ،مائة �ألف جنيه نقدً ا مقابل �إح�ضارك امللف
ال�صغري ،وبهذا تكونني قد �ضربت عدة ع�صافري بحجر واحد ال يكلفك
�شي ًئا.
�أنهى كلماته بابت�سامة ثقة ،مزَّقتها «حواء» فوق �شفتيه وهي ت�صرخ يف الرجل
حتى تف َّرج عليهما املارة ،الإهانة التي ت�ضمنها عر�ضه البغي�ض كانت كافية لت�شعل
فتيل غ�ضبها بجنون ..غادرها ال�شاب بعدما دفعه بع�ض املارة بعيدً ا عنها ..وقبل
�أن يبتعد كث ًريا التفت ينظر �إليها ،وقال كلمة واحدة نفث فيها �سمه ،وجعلت قلبها
يرجتف خو ًفا:
�ستندمني.
مل تغ�ضبها كلمته فح�سب ،بل ا�ستبد اخلوف بقلبها عندما ا�ستطرد الرجل قبل
�أن يتوارى عن ناظريها:
لك الأيام القادمة �أن هذا العر�ض غري قابل للرف�ض!
�ستثبت ِ
لأ�سباب جمهولة لها ظلت هذه العبارة ترتدد كث ًريا بداخل ر�أ�سها ،وك�أنه ملف
�صوتي َّ
�سخرت عقلها لإعادة ت�شغيله ،حتى �إنها مل تنتبه ل�س�ؤال �سائق ال�سيارة
الأجرة عن وجهتها �إال بعد �أن كرره مرتني.
�أثناء ترجلها من ال�سيارة د�ست يدها يف حقيبتها ن�صف املفتوحة لتخرج املال،
ا�صطدم كفها ببطاقة تعريف �شخ�صية ،مل ت�ضعها بنف�سها يف احلقيبة ،ا�شتعل
د�س الرجل البطاقة بحقيبتها دون علمها..
غ�ضبها يزاحم اخلوف يف �صدرهاَّ ،
يا له من وقح!
لكن الغ�ضب تقهقر للوراء ،وتقدم اخلوف ليعلن انت�صاره ال�ساحق ،فالبطاقة
مل حت ِو على ما ُيدون فوق البطاقات عادة من ا�سم �شخ�ص �أو �شركة ،مزيلة برقم
وعنوان ..بل اقت�صرت على �شيء واحد فح�سب� ،شيء عجيب ...ر�سم كاريكاتريي
لر�أ�س مت�ساح!
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�أم�سك «يون�س» باخلطابات ال�سبعة ،وقر�أ كل واحد منهم بتم ُّهل عله ي�صل يف
القراءة الثانية ملا ف�شل يف �أن ي�صل �إليه يف الأوىل .لكن ال �شيء �أكرث من تهديدات
وعقوبات �إن مل يتعاون مع �صاحب الر�سالة ويرتاجع عن توقيع عقد هام مع �شركة
�أوروبية �سيدفع مب�صنع جده لأن يكون الأول يف �سوق ت�صدير الأ�سماك اململحة بكفر
ال�شيخ.
مل تكن املرة الأوىل التي يتلقى فيها «يون�س» تهديدً ا من �أحد املناف�سني ،لكنها
املرة الأوىل التي يتم فيها ذلك بكلمات مبا�شرة ،وعن طريق خطابات مد�سو�سة
متاما هوية الفاعل.
�أ�سفل باب بيته ،ويجهل ً
ما جعل القلق بداخله يبلغ مبل ًغا خط ًريا �أنه عاد يف تلك الليلة ليجد جدار غرفة
املعي�شة ً
ملطخا بلون �أحمر ،كلمات مل ي�ستطع قراءتها جيدً ا ،حروف عربية لكنها
بال معنى ،مل ي�ستطع تف�سريها!
ال يحمل ن�سخة من مفتاح �شقته �سوى «حواء» فح�سب ،ال �أحد �سواها ي�ستطيع
الدخول �إىل البيت بدون ك�سر بابه ،الباب �سليم ،والنوافذ مو�صدة� ..إذن وحدها
«حواء» هي املدانة ..ل�سبعة �أيام متتابعة منذ �أن طلقها وهو يتلقى هذه الر�سائل،
والآن هذه الكتابة اجلدارية الدامية� ..إن كانت «حواء» ،فما هو غر�ضها؟!
وقف ً
طويل يت�أمل الكلمات غري املفهومة.
«بر �إي لق»!
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()4
قد جند اجلواب عن �أ�سئلتنا بطرق ال نتوقعها ،فحينما �س�ألت «حواء» نف�سها بعد
خطوتك التالية؟» ،مل تتوقع �أن حت�صل يف م�ساء
مرور �أ�سبوع على طالقها «ما هي
ِ
يوما.
اليوم نف�سه على رد عجيب مل يطرق عقلها ً
�سهرت «حواء» لياليها ال�سبع ترافقها كلمات «�ألف ليلة وليلة» ،كتابها الوحيد
الذي تداعت �صفحاته من كرثة االحتكاك بها ،على �ضخامته يروق لها حمله ً
كامل
بني ذراعيها ،متجاهلة �إمكانية اقتناء ن�سخة مق�سمة �إىل �أربعة ُكتب ي�سهل حملها،
كان هذا الكتاب مل ًكا لأبيها ،مل يهتم ب�أخذه معه وقت الرحيل ،مل حتتفظ به ح ًبا يف
�أبيها ،بل ُب ً
غ�ضا له! مل يرتك لها ذكرى واحدة طيبة جترتها يف الليايل القا�سيات؛
فاقتن�صت منه رغ ًما عنه �شي ًئا واحدً ا حتبه وتتعلق به ،حتمله معها كزاد الطريق.
غلبها النعا�س بينما الكتاب ي�ستكني فوق �صدرها ،ا�ستيقظت يف ال�صباح لتمر
ك�سبة �أحيا ًنا ،و�أحايني
بيوم ع�صيب� ،أمها التي ال تكف عن و�صفها بـ «املطلقة»ُ ،
حمرما
�أخرى كنعت الزم ال يجوز �أن ينف�صل عن املنعوت به� .أ�صبح باب البيت
ً
عليها ،فاملطلقة ت�ستحيل منذ اللحظة الأوىل غنمة �شاردة ي�سهل وقوعها فري�سة يف
فم ذئب هائج يجول الطرقات ،وك�أنها تتحول �إىل �أنثى فقط بعد طالقها� ،أما قبل
ذلك فهي كائن هالمي ال �إىل ه�ؤالء وال �إىل ه�ؤالء!
و�إن مل تقع فري�سة يف فم �أحدهم ،ف�إن �أل�سن املجتمع تطالها يف جوف بيتها،
حتى ولو �أغلقت على نف�سها �ألف باب ،هذا ر�أي �أمها �أبلة ِ«عفَّت» ،ومن هي لتناطح


�آراء �أبلة ِ«عفَّت»؛ مديرة املدر�سة الثانوية للبنات يف «كفر ال�شيخ» ،تخ�شاها املعلمات
قبل الطالبات� ،أبلة «عفت» التي ال ي�صمد يف وجهها �أي اعرتا�ض ،والتي �أخذت
على عاتقها منذ طالقها مهمة حماية ابنتها من الذئاب والكالب وال�ضباع وكل
احليوانات التي تعي�ش من حولهما.
تعلمت «حواء» خالل عي�شها يف كنف �أمها متى يكون ال�صمت ً
حل ِ�سلم ًيا ناج ًعا
للح�صول على هدنة ،و�سط معركة طاحنة ال تقوى فيها على ال�صمود يف وجه العدو.
كان على «�ضفدع الرعب» �أن ميزق قطعة �أخرى من ج�سده ليحارب بها املجتمع
والنا�س.
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«�سلطان» ،كانت «حواء» لتفرح
ه َّبت رياح امل�ساء حاملة فوق ب�ساطها اجلد ُ
بنفحات الليل لوال �أن اجلد مل ي� ِأت وحده� ،ض َّمت غرفة ال�صالون «يون�س» كذلك.
فت�ساءلت «هل هذه هي ال�صواعق التي ت�أخرت؟» ..وكانت حمقة.
جل�ست �أمها يف املقعد املواجه لـ«يون�س» وكل منهما ال ينظر �إىل الآخر وك�أنه
هواء« .يون�س» مل يكن بالن�سبة لها جمرد هواء ،حاولت �أن حت�سبه كذلك لكنها
مدفوعة بف�ضولها نظرت �إىل وجهه ت�ستطلع منه الأخبار ،مل ينظر «يون�س» نحوها
لكن ال�ضيق الزمه ،تعرف جتعد جبينه وزم �شفتيه عندما ي�صري �أمر ال يعجبه ،فبدا
لها ذلك نذي ًرا باخلطر.
«�سلطان» لريوي ف�ضولها وف�ضول �أبلة ِ«عفَّت» ،دخل يف
و�أخ ًريا حت َّدث اجلد ُ
�صلب املو�ضوع مبا�شرة ،و�ألقى �سه ًما �أ�صاب هد ًفا:
مبا �أن الطالق ال رجعة فيه� ،إذن فلن �أقبل �إال بطالق �صحيح ُير�ضي �أبناء
الأ�صول.


قال مقاله ثم �سكت ،ف�سكت معه كل �شيء� ،إال �ضربات قلب «حواء» املتلهفة
ملعرفة مق�صده ،وقول �أبلة ِ«عفَّت» يف حرية:
ما معنى ذلك؟
نف�سا عمي ًقا حتى ظنت «حواء» �أن رئتيه
طرق بع�صاه مرتني متتابعتني ثم �أخذ ً
انتفختا بالهواء لأق�صى درجة ،ثم قال:
�ستم�ضي «حواء» فرتة العدة يف بيت الزوجية ،ولن �أر�ضى بغري ذلك ً
بديل.
ح�صلت على جواب �س�ؤالك ال�صباحي «ما هي اخلطوة
لك يا «حواء»،
ِ
هني ًئا ِ
رغبت يف �سماعه.
التالية؟» ..لكن للأ�سف كانت هذه الإجابة هي �آخر ما ِ
ارحتلت نظرات «حواء» املتعجبة من وجه اجلد �إىل وجه حفيده ،ومن وجه
حفيده �إىل وجه �أمها ،ال بد �أنه خا�ض مع حفيده هذا النقا�ش قبل القدوم �إىل منزل
�أمها ،قر�أت ما نطق به وجه «يون�س» من امتعا�ض للفكرة التي �سببت له �ضي ًقا يف
التنف�س ،كما هو احلال معها� .أما �أبلة ِ«عفَّت» فلم يب ُد عليها �أي ردة فعل.
�س�ألت «حواء» اجلد بانفعال:
كيف يا جدي تريدين �أن �أعي�ش مع «يون�س» مبفردي بعد طالقنا؟!
هذا هو �شرع اهلل يا ابنتي.
كان رده �أبو ًيا ،ي�سع كل ما تعنيه الأبوة من دفء وحزم ،حنان و�شدة ،كل منهم
يف مو�ضعه ال�صحيح .اعرت�ضت «حواء» كمحارب عنيد ال يهاب �سوى الهزمية:
النا�س ال تفعل ذلك يا جدي.
لي�س معنى اجتماع النا�س على �شيء �أنه �صحيح ،ولي�س معنى عزوفهم عنه
�أنه خط�أ ،الفي�صل بيني وبينهم هو احلق وال �شيء �سواه� ،أدور معه �أينما
دار ،املطلقة الرجعية تلزم بيت الزوجية حتى انتهاء عدتها ،ال تخرج منه


َ
�إال �إذا �أتت فاح�شة مبينة ..يقول اهلل عز وجل يف بداية �سورة الطالق }يا
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َومن يتعد حدود الل َِّ فقد ظل َم نفسه ل تد ِري لعل

يوما:
قاطعته «حواء» وهي التي مل جتر�ؤ على فعلها ً
وماذا �إن كان ي�ضربني �أو ي�ؤذيني �أو...
قاطعها اجلد كذلك� ،إذ حت َّول ال�سجال بينهما �إىل لعبة �شطرجن ،ينتظر
املتفرجون بلهفة معرفة ملن �ستكون ال َغ َلبة اليوم:
ؤذيك؟ �إن كان يفعل �أخربيني و�أنا �أ�سلط عليه
وهل
ي�ضربك «يون�س»؟ هل ي� ِ
ِ
ع�صاي الآن �أمام اجلميع ،دون �أي اعتبار ل�سنه ومكانته.
ت�صدي ًقا على كلماته احلازمة �أم�سك ع�صاه من منت�صفها ،ح َّل التوتر �ضي ًفا
غري مرحب به ،يتو�سط املجل�س ويثب مت�شب ًثا ب�أطراف احلديث� ،ألقت «حواء» نظرة
على وجه «يون�س» الذي ين�ضح بانفعال مكتوم ،و�أمها التي ظلت تراقب ما يحدث يف
�صمت ،و�إن انتبهت «حواء» �إىل نظرة ا�ستمتاع ال تخفى عليها ،ا�ستمتاع خبيث تتلذذ
به �أبلة ِ«عفَّت» عندما ت�سري احلياة يف االجتاه الذي تريد� .أنكرت «حواء» ب�صدق:
كال ،مل يفعل يا جدي.
�إذن انتهى الأمر ،جهزي �أغرا�ضك.
كرهت «حواء» �أن تنهزم ب�سهولة� ،أذعن اجلميع وكانت الوحيدة التي تناطح
ال�صخر بر�أ�سها ،تنفعل ويعلو �صوتها للمرة الأوىل فوق �صوت اجلد ،اعرت�ضت على
ا ُ
حلكم ال�شرعي ،ثم هذيت بكالم كثري مل ت�ستطع تذكره وهي تعيد امل�شهد يف ر�أ�سها
بينما ترتدي مالب�سها ،وترتب �أغرا�ضها اجلديدة يف حقيبة �صغرية ،مل يتفتت
((( سورة الطالق آية (.)1



ال�صخر �أمام غ�ضبها ،ومل يكن اجلد هو الفائز الوحيد� ،شاركته �أمها يف ن�صب
راية الن�صر.
ما زال «يون�س» يحكم قيوده حولها ،حتى ال�شرع يدير لها ظهره ويقف يف �صفه،
دوما يف هذه املكانة الدونية؟
ملاذا عليها �أن تكون ً
مل تنتبه «حواء» �إىل بريق نبت يف عيني �أبلة «عفت»� ،سقته الأحداث املت�سارعة
وتوهج ،وما �إن غادر اجلميع وبقيت وحدها بالبيت حتى �أم�سكت هاتفها
حتى كرب َّ
تبحث عن رقم ف َّرا�شة املدر�سة� ،أتاها �صوتها فبادرتها تقول بلهفة:
كنت حمقة ،هذا الرجل داهية!
 ِ
�ضحكت الف َّرا�شة على الطرف الآخر تقول:
ابنتك فر�س
لك يا ِ�ست املديرة ..انتظري ،مل تري كل مواهبه بعدِ ..
�أمل �أقل ِ
ال�سحر!
جامح لن ير ِّو�ضه �إال ِ
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مل تظن قط �أن البيت الذي و َّدعته منذ �أ�سبوع �ستخطه قدماها مرة �أخرى جن ًبا
�إىل جنب عدوها� ،ستعي�ش معه مبفردها حتى انتهاء عدتها ،ثالث حي�ضات متتابعات
متر بهن وهي تعي�ش وج ًها لوجه مع رجل ال تريده وال يريدها ،كيف �ستتحمل ذلك؟
كيف حتافظ على احلدود الفا�صلة بني �أر�ضها و�أر�ضه حتى انتهاء العدة؟
انغلق باب البيت خلفهما ي�سد �أمامها ُ�س ُبل الهرب ،رجل ال ي�ؤمن باحلب،
وامر�أة ال ت�ؤمن بالزواج .كرهت «حواء» وجوده كما يكره �أي ما ِلك تعدي الآخرين
على �أر�ضه ،وكره «يون�س» وجودها كما تكره الأ�سماك تكدير مائها ،متنى كل منهما
لو يختفي الآخر من البيت الآن وللأبد .تكلم «يون�س» بعد مباراة �صامتة تباريا
خاللها بالنظرات:


كما هو وا�ضح للعيان ،ال �شيء يف �أيدينا لنفعله ،نحن �أمام �أمر واقع لذلك
فلن�ضع بع�ض ال�شروط والقوانني.
مل ت�ستطع «حواء» �أن متنع ب�سمة �ساخرة قفزت �سري ًعا �إىل ثغرها ،وهل يعرف
«يون�س» �سوى ال�شروط والقوانني ،خرجت من رحم �أبلة ِ«عفَّت» وقوانينها ال�صارمة،
لت�سقط بني يدي «يون�س» وقوانينه الوجودية ،وك�أن خرق �أي قانون يف د�ستوره ي�سلبه
قطعة من روحه .عليه هذه املرة �أن يعي �أنها مل تعد م�ضطرة لأن تلعب دور �شعب
ك�سيح ُيل ِّبي �أوامر طاغية ،ع َّب�أت رئتيها بالهواء ،ووقفت منت�صبة القامة تبادره:
بل يجب عليك �أنت �أن ت�سمع �شروطي وقوانيني ،يف الواقع هو قانون واحد
يلخ�ص كل ما �أريد قوله..
دنت منه خطوة ،ورفعت ر�أ�سها لتعالج امل�سافة بني عيونهما� ،ألقمت عينيه نظرة
قا�سية وهي ت�ستطرد ببطء ا�ستفزه:
�أنا ..ل�ستُ  ..زوجتك.
قالتها متلذذة ،وك�أنها مررت كلماتها عرب جهاز تقطيع لل�صوت ،فتمكنت �أذنا
«يون�س» من حتليل كل حرف ب�شكل دقيق .دارت على �أعقابها لتغادره ،وب�سمة ثقة
تعلو ثغرها ،بددها «يون�س» على الفور �إذ �أم�سك بر�سغها ،و�أدارها ثانية لتواجهه،
املعركة ال تنتهي �إال حينما يفرغ الفريقان ما بجعبتهما من حيل دفاعية� ،ألقم
عينيها نف�س النظرة القا�سية ،و�أ�ضاف �إليها بردًا بدد �أ�شالء دفء كان ال يزال
ينازع �سكراته الأخرية ،ثم قال:
ولن تكوين �أبدً ا.
بهذه الكلمات القليلة ع َّرف كل منهما الآخر اخلط الأحمر الذي ال يجب �أن
يوما،
يتجاوزه ،جت َّهزت «حواء» للنوم يف غرفة كانا قد �أعداها لطفل زار حلمهما ً
يوما.
وجت َّهز «يون�س» للنوم يف غرفة مل يزرها احلب ً


�أح�س بجفاف حلقه وك�أنه هام على وجهه يف ال�صحراء لألف يوم ،ف�أ�صابه منها
توجه �إىل املطبخ ليبدد احلرارة� ،إال �أن التوهان ا�ستقر بقلبه
احلرارة والتوهانَّ ،
قبل ر�أ�سه.
اند�ست «حواء» يف الفرا�ش ،ي�صاحبها كتاب «�ألف ليلة وليلة» ..تركت «�شهرزاد»
تنقلها من غرب البالد �إىل �شرقها ،ومن ال�شمال �إىل �أق�صى جنوبها ..حتى �أفزعتها
رعدة �أ�صابت النافذة؛ فانغلقت بقوة عاتية ..قفز قلب «حواء» ينا�شدها �أن تلج�أ
لرجل البيت ،لكنها قذفته بحجر �أخر�سهَ ..د َنت من النافذة حتكم �إغالقها وت�سدل
انعكا�سا لر�أ�س
�أمامها ال�ستائر الداكنة ..على �ضوء امل�صباح املجاور لفرا�شها ر�أت
ً
مت�ساح فوق اجلدار ،جتمدت الدماء يف �أطرافها� ،أو�شكت على �إطالق �صرخة ما
جر�ؤ كائن بدائي على �إطالقها ..لوال �أن التفتت �إىل مو�ضع الظل لتجد �أن ال�ستائر
املن�سدلة قطعت طريق ال�ضوء لتحيك فوق اجلدار ر� ًأ�سا وهم ًيا؛ فعاد قلبها �إىل �ضخ
الدماء بانتظام يف �أطرافها.
�سمعت خطوات «يون�س» تتجه �صوب املطبخ ،فوقفت �أمام املر�آة تنظر بخبث �إىل
�شعرها الناري ،ثم تفتح باب الغرفة وت�سري فوق خطواته ،تقف على �أعتاب املطبخ،
تتمنى �أن ت�صيب منه موا�ضع غ�ضبه .جت َّمد «يون�س» ،ا�ستقرت نظراته فوق �شعر
غجري ثائر ا�صطبغ ب�أكرث الألوان ً
بغ�ضا له« ..يون�س» ال يحب اللون الأحمر.
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فصل الشتاء





()1
ا�ستيقظت «حواء» تظن �أنها نامت طوال الليل فوق فرا�ش طفل لن ي�أتي �أبدً ا،
ا�ستيقظت وال�صدمة حتتل كل خلية من ج�سدها وتهدد عقلها باجلنون ،ا�ستيقظت
لتجد نف�سها نائمة فوق ال�صخر ،يف مكان بدا لها مثل كهف بدائي!
ظنته يف البداية حل ًما؛ لأنه الو�سيلة الوحيدة القادرة على اخرتاق حواجز
كابو�سا ب�ش ًعا �ست�صحو منه بعد قليل ،كل الكوابي�س العاقلة
الزمان واملكان ،بل
ً
تنتهي يف حلظة ما ،وال بد لهذا الكابو�س �أن ينتهي � ً
أي�ضا ،فما عملها يف كهف مهجور
ال يحوي �سوى ب�صي�ص من نور؟!
الكابو�س مل ينت ِه ،وعيها يقظ وك�أنها يف احلياة الواقعية ،ال داخل حلم ن�سجه
عقلها الباطن يف غفلة منها .ال تنتهي الكوابي�س عندما يرغب يف ذلك �أ�صحابها ،بل
عندما ت�صل بهم �إىل نقطة يبلغ فيها اخلوف ذروته ،وقلبها الذي يدق بعنف طبول
احلرب ي�شي ب�أنها بلغت الذروة منذ دقيقة ويزيد؛ فلماذا ال ينتهي هذا الكابو�س
العنيد؟!
الو�ضع يزداد �سو ًءا؛ فقدمها ال ُيمنى ُمك َّبلة بالأ�صفاد! تت َّبعت نهاية ال�سل�سلة
احلديدية لتجدها ملتفة عدة مرات حول �صخرة كبرية يف منت�صف الكهف،
ت�ستند �إليها بظهرها .ال�سل�سلة احلديدية ت�شنق ال�صخرة ،والأ�صفاد ت�شنق قدمها،
والهواج�س ال�سوداوية ت�صنع لعقلها م�شنقة بات�ساع تالفيفه.


�صرخت ت�ستغيث ب�آخر �شخ�ص ر�أته قبل نومها:
 «يون�س»« ..يون�س»!َّ
ع�ضها الندم على فعلها ال�سخيف ،فـ «يون�س» نائم يف الغرفة املجاورة ،وبالطبع
لن يجثم فوق �أنفا�سها في�صاحبها يف الواقع ويف احللم كذلك ،حتى الكوابي�س ال
تكون �أبدً ا بهذه الب�شاعة� ،أقنعت نف�سها �أنها متر بكابو�س عادي� ،أكرث وع ًيا من �أي
كابو�س مرت به ،لكنه كغريه� ،سينتهي بعد حني.
الكوابي�س ال ترحم ،ت�أتي بكل ما نكره ،ر�أت «يون�س» واق ًفا �أمامها ،وقد برز
من خلف ال�صخرة الوحيدة التي تتو�سط الكهف ،ال�صدمة ت�شتت عقلها؛ فلم تنتبه
لقدمه ال ُي�سرى املُك َّبلة بالأ�صفاد ك ُيمناها ،ومل تعرف �أنه قد ا�ستيقظ منذ دقائق
على اجلانب الآخر من ال�صخرة ،يظن مثلها �أنه يعي�ش يف عامل الكوابي�س ،لكن
الواقع يكون �أحيا ًنا �أكرث ب�شاعة.
هل من املمكن �أن ي�شرتك �شخ�صان يف احللم نف�سه؟
555
«يون�س» هل ُجننت؟! كيف حت�ضرين �إىل هذا املكان؟! �أين �أنا؟! �أنت
جمنون ،جدي كان ينتظر �أن ي�صيبنى الأذى منك وها هو قد �أ�صابني ،لن
�أبقى معك دقيقة واحدة بعد الآن.
الظالم يحجب عنا �صفاء الر�ؤية ،والغ�ضب كذلك ،وقفت بحركة �سريعة،
م�ضت يف اجتاه ال�ضوء املنبعث من الفتحة الوحيدة للكهف ،ا�ستطالت ال�سل�سلة
حتى �آخرها قبل �أن تبلغ الفتحة؛ فجذبتها �أ�صفاد قدمها لت�سقط � ً
أر�ضا ،تلت�صق
تف�صد عر ًقا.
الرمال بجبينها املُ ِّ
قدما جرحتها الأ�صفاد حتى
�س َّبت احلياة مرة ،ولعنتها مرتني ،حت�س�ست ً


ل�صحبتها ِودًا؛ �سبته مرتني،
�أدمتها ،مل يدنُ «يون�س» ليقدم مل�ساعدتها يدً ا ،وال ُ
ولعنته مرة.
عادت حيث ال�صخرة واتك�أت عليها� ،أمل حارق ي�ستبد بجرح قدمها ،حاولت نزع
الأ�صفاد ،حاولت البحث عن �آدمي على امتداد الب�صر ،حاولت البحث عن ال�سبب
الذي جعل «يون�س» ُيكبل �أقدامهما بنف�سه �إىل �صخرة يف منت�صف كهف جتهل
مو�ضعه اجلغرايف ،هل حتوي «كفر ال�شيخ» كهو ًفا �صخرية؟ لكن كل حماوالتها
كانت عب ًثا.
كان قد دار حول ال�صخرة فتوارى عن �أنظارها ،حتاملت على نف�سها وتوجهت
نحوه ،ر�أته يعبث بال�سل�سلة امللتفة حول ال�صخرة واملعقودة يف منت�صفها بعقدة
كبرية� ،صرخت به:
«يون�س» �ألن جتيبني ،هل �أح�ضرتني �إىل هنا لتعاقبني؟
�أدرك «يون�س» �أنها �ألقت نحوه ب�س�ؤال م�شحون ،من النوع املركب املف�ضل لديها،
تكنيكها اخلا�ص الذي يعمد �إىل د�س فر�ضية م�سبقة غري �صحيحة وبناء ال�س�ؤال
عليها ،ومهما كان جوابه «نعم» �أم «ال»؛ فهو مبثابة اعرتاف �ضمني بالفر�ضية
امل�سبقة� ،أي ب�أنه �أح�ضرها �إىل هذا املكان ابتدا ًء!
�ص َّوب نحوها نظرته حل�شرة ي�ضايقه �أزيزها وقربها ،ومل مينحها مرادها ،منذ
�أن ا�ستيقظ كان للفزع قب�ضة حمكمة حول روحه ف�شل يف التحرر منها� ،شلت عقله
عن التفكري ،وب�شرته بو�ضع خطري.عرثت «حواء» بداخلها بعد بحث مل يدم �سوى
حلظات على جر�أة كافية؛ لت�سدد �إىل كتفه لكمة قوية ،جهورية ال�صوت حتددها
عوامل مثل طول ال�صوت وعلوه� ،إال «حواء» ،فمعها تُقا�س جهورية �صوتها من ال�شرر
املتطاير بحدقتيها ،حتى ال يبقى للعوامل الأخرى �أهمية كبرية� ،صاحت ب�صوت
�أقلق الع�صافري النائمة يف �أع�شا�شها فوق ال�شجر ،لو كان خارج الكهف واحدة:
ماذا تريد مني؟


ترك «يون�س» َّ
حل العقدة وتوجه �إىل عقدة �أكرب حتتاج �إىل معاجلة �أ�سرع� .أطبق
على �شفتيه بعنف كاد يدميهما ،ثم قال حمتدً ا:
أ�صطحبك معي �إىل �أي مكان؟ لقد
بك �إىل هنا؟ هل ُجننتُ ل
ِ
وملاذا �س�آتي ِ
ا�ستيقظتُ منذ قليل لأجد نف�سي فوق الأر�ض يف هذا املكان الغريب..
ثم ا�ستطرد كمن يطلق �سبة:
معك.
 ِ
ال�شك الذي َّ
حل بعينها كان �أبلغ من �أي كلمات ،هل من املنطقي �أن يجهل
«يون�س» كيف و�صل بهما احلال من بيتهما يف «كفر ال�شيخ» �إىل هذا املكان املقفر؟!
�إن مل يكن «يون�س» هو الفاعل؛ فمن يكون �إذن؟!
ال يزال ال�شك ي�ساورها ،حت ًما لديه هدف خفي ي�سعى من �أجله ،ماذا يكون يا
تُرى؟!
كاف لكي تلتف � ً
أي�ضا حول تالفيف عقل «يون�س»،
حبال ال�شك كانت طويلة بقدر ٍ
لعل «حواء» تتظاهر بالغباء من �أجل رغبة خفية يف نف�سها ،لعلها حتاول االنتقام
منه بهذه الطريقة� ،أال ُت ِّمله م�س�ؤولية ف�شل زواجهما؟ ل ُرمبا اختارت هذه الطريقة
القا�سية لتنزل عليه عقابها ،ترتكه مقيدً ا بالأ�صفاد يف مكان جمهول .لو كانت �أي
امر�أة �أخرى ل�شك يف قدرتها على �أن تنفذ مثل هذه اخلطة الرهيبة ،لكن «حواء»
لي�ست ك�أي امر�أة قابلها ،بل لي�ست ك�أي امر�أة فوق ظهر الأر�ض �أو يف باطنها!
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ف�شل �أي حوار يبد�أ بانعدام الثقة� ،أ�شار ترمومرت الثقة �إىل الدرجة �صفر ،وذلك
عندما اكت�شفا �أن احلل الوحيد للتخل�ص من ال�سل�سلة احلديدية والأ�صفاد التي
ً
برميل بجوار ال�صخرة مب�ساعدة الآخر،
تكبل �أقدامهما ،هو �أن يت�سلق �أحدهما


ليح�ضر املفتاح الذي تب َّدى طرفه بو�ضوح من جتويف �صغري ب�أعلى ال�صخرة؛
انعك�ست فوق معدنه �أ�شعة ال�شم�س املت�سربة من فتحة الكهف� .أراد «يون�س» �أن يكون
�صاحب ال�سبق �إىل املفتاح� ،إذ �إنه ر�أى �أن هذا هو دوره الرجويل احلتمي يف مثل
هذا املوقف ،ومل يكن لديه �أدنى رغبة يف التخلي عن م�س�ؤولياته� ،صراع القوة الذي
تقحمه فيه احلياة من وقت لآخر تكليف نزل على الرجل وحده� ،صاحب ال�سبق،
�صاحب الفوز� ،صاحب الك�أ�س يجب �أن يكون ً
رجل ال امر�أة ،هذا هو قانون احلياة
يف �أب�سط �صوره.
رغبت «حواء» يف �أن تكون �أول املتحررين؛ �إذ �إنها مل تكن على ثقة كافية يف
�أن «يون�س» �سيحررها بعدما يحرر نف�سه من القيد احلديدي ابتدا ًء ،ومن رفقتها
حملها م�س�ؤولية ف�شل زواجهما؟ �أال يبغ�ضها لهذا ال�سبب؟ ملاذا ت�صدق
انتها ًء� .أال ُي ِّ
�إذن �أنه �سي�سعى لإنقاذها ما �إن يتحرر منها؟
قد ًميا كان ُين�صب يف حلبة ال�سباق ق�صبة ،فمن اقتلعها و�أخذها ُيقال عنه:
ال�س ْبق.
«�أحرز َ
ال�س ْبق» ،الآن كل منهما ي�سعى ليحوز مفتاح َ
ق�صب َ
رف�ض م�ساعدتها ،و�أ َبت م�ساعدته ،ف�أ�ضاعا ما يقرب من �ساعتني يف معاقرة
عناد مل ت�ستفق منه «حواء» �إال على وقع خطوات كائن يتحرك يف اجلزء املظلم من
الكهف ،انتف�ضت ت�صيح:
«يون�س» ،ما هذا؟
كان الكهف ً
�شحاذ ،ر�أى «يون�س» �أن الظالم املخيم على الكهف،
فارغا كبطن َّ
والأوهام التي تُع�ش�ش يف عقول الن�ساء ،احتدا لي�صنعا حركة وهمية يف عقل «حواء»،
تلذذ «يون�س» بكل حرف وهو يقول بل�ؤم:
 ال داعي للخوف ،لعله جمرد ف�أر كبري بع�ض ال�شيء.

�أطلق �ضحكة عالية� ،إذ حاولت عب ًثا ت�سلق الربميل وهي فزعة دون م�ساعدة؛
فتدحرج فوق �أر�ض الكهف غري امل�ستوية ،و�سقطت � ً
أر�ضا لت�ضيف �إىل جراح قدمها،
جرحا �آخر �أ�صاب كربياءها� .صاحت به:
ً
 �أنت رجل ال ُيطاق.�أنزلت كلمة «ف�أر» على ر�أ�سها عقوبات قا�سية؛ فرفعت راية اال�ست�سالم ،وافقت
على تثبيت الربميل بيديها ليتوىل هو مهمة ت�سلقه .فعل «يون�س» وهو ي�شعر بالغبطة،
فما �أ�سعده حني ُيحطم عنادها على �صخرة عناده.
فجرت � ً
إحباطا
عندما تلقَّف القفل مفتاحه كان بانتظارهما مفاج�أة جديدةَّ ،
مت�صاعدً ا يف نف�سيهما ،القفل املفتوح مل يطلق �سراح كل ُعقد ال�سل�سلة امللتفة حول
ال�صخرة ،بل ح َّل بع�ضها فح�سب ،وظلت البقية حبي�سة قفل �آخر ،بغري مفتاح!
لكن اخلرب اجليد �أن ال�سل�سلة ازدادت ً
طول؛ ف�سمحت لهما باحلركة بحرية
�أكرث� ،أول ما فعاله هو �أن توجها �إىل فتحة الكهف ،يتطلعان بلهفة �إىل اخلارج.
ظنا على �أ�سو�أ تقدير �أنهما يف مكان ما جمهول يف «كفر ال�شيخ» ،على ُبعد
بع�ض الكيلو مرتات من بيتهما ،لكن الرمال ال�صفراء النائمة على امتداد الب�صر،
واجلبال وال�صخور املتناثرة حولهما �أ�صابت عقليهما بزلزال عنيف.
ماذا يفعالن يف �صحراء �شا�سعة ال زرع فيها وال ماء؟!
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كاد �أن ين�شق قلباهما هل ًعا ،ماتت الكلمات التقليدية ،وف�شال يف خلق كلمات
جديدة متكنهما من تف�سري ما يحدث لهما .ع َّرت ال�شم�س ما وارته ظلمة الكهف،
تطلع «يون�س» �إليها والده�شة تعلو وجهه� ،أزعجتها نظراته املتفح�صة ،م�سحت
وجهها وقد ظنت �أن ً
و�سخا ما عال ًقا به ،حدة نظراته وجبينه املج َّعد �أنب�آها ب�أن
الأمر �أكرث خطورة؛ ف�س�ألت ب�ضيق:


ماذا هناك ،ملاذا تنظر يل على هذا النحو؟
قبل �أن يفتح «يون�س» فمه ليبوح ب�سبب تعجبه� ،أ�صابها من الده�شة �سهم،
ونظرت �إليه بنف�س النظرة التل�سكوبية التي ينظر بها �إليها ،وحتديدً ا �إىل ُمفرتق
�شعرهَّ ،
دق قلبها بعنف ،جتهل خو ًفا �أم حرية ،ولعله مزيج من الأمرين .متى نبتت
تلك ال�شعريات البي�ضاء يف ر�أ�س «يون�س» ابن ال�ساد�سة والع�شرين؟ يرتدد بداخله
ال�س�ؤال ذاته ب�ش�أنها ،متعج ًبا من ال�شعريات الهاربة من مقدمة حجابها ،مل تكن
�سوداء بلون �شعرها الطبيعي ،وال م�صبوغة بذاك اللون اجلنوين ،بل كانت بي�ضاء
متاما ،ك�شعر امر�أة م�سنة بلغت �أرذل العمر!
ً
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كم م�ضى عليهما نائمني يف الكهف؟
�أقلق هذا ال�س�ؤال راحتيهما ،مل تعد الإجابة حتتمل الدقائق وال�ساعات،
بل اعرتف عقالهما يف فزع �أنها تتخطى ما هو �أبعد من ذلك ،كالفرتة الكافية
ثلجا ..هل امتد نومهما �سنني عددًا كما حدث يف غابر
لي�ستحيل ال�شعر الأ�سود ً
الأزمان مع فتية الكهف وكلبهم؟!
نزعت «حواء» حجابها بلهفة ،م�سحت فوق �شعرها بقوة ،ونف�ضته مرا ًرا حتى
�صار �أ�شعث �أغرب ،ال مر�آة يف جيوبها اخلاوية على عرو�شها ،ال �شيء ترى فيه
انعكا�س نف�سها �سوى عيني «يون�س» ،عينه التي عمت عن ر�ؤيتها لعام كامل كرهت
�أن حتتاجها الآن ،لكنها كانت م�ضطرة:
�أخربين ،هل زال اللون الأبي�ض؟
�أدرك فزعها� ،أجابها حائ ًرا:
كال ،لكنه لي�س �أبي�ض بالكامل ،فقط عدة خ�صالت كثيفة يف مقدمة ر�أ�سك.


ال�صحراء من حولها ت�صيبها بخوف ال ِقبل لها به ،ميت�ص من عقلها �صفاء
التفكري ،الوهن ي�سري يف ج�سدها كفريو�س خبيث ،هل ب�سبب �سنني عمرها
املتقدمة� ،أم �أنه �أثر ال�صدمة؟ ال تعرف ،وجهلها بذلك �أ�ضاف جل�سدها وه ًنا على
وهن.
احت�شدت العربات يف مقلتيها� ،صرخت فيه بجنون:
ماذا فعلت بي ،كيف ..كيف �أو�صلتني �إىل هذا احلال؟
مل تعرف الر�أفة ً
تر�س مبرافئه �سوى ُ�س ُفن الغ�ضب ،قال
�سبيل �إىل عينيه ،مل ُ
ُمهددًا:
�إذا مل تتوقفي عن اتهامي...
حتد:
مل تدع له فر�صة ليتم كلماته� ،صرخت يف ٍ
ماذا �ستفعل؟ ها.
�أ�شارت بيديها �صوب جمهور من الرمال وال�صخور واجلبال يتابعهما ب�شغف:
ماذا �ستفعل �أكرث من ذلك؟ ها.
التقط حج ًرا �صغ ًريا ،يبثه كل غ�ضبه و�ضيقه وحريته ،ثم قذفه بجل قوته بعيدً ا
نحو الأفق .رجل عا�شق للماء وجد نف�سه فج�أة و�سط ال�صحراء ،وال يدري كيف جاء،
ومتى جاء؟ والأكرث �صعوبة �أنه ال يعرف �إىل �أين يذهب ،وبقربه املر�أة الوحيدة التي
ال يرغب يف و�صالها ،وفوق ذلك ال تتوقف حلظة عن ا�ستفزازه� ،أم�سك بحجر �آخر
و�ألقاه ليتبع �أخاه ،خ�شي يف حلظة اندفاع �أن يلقي حج ًرا ثال ًثا لي�ستقر يف منت�صف
جبهة «حواء» التي ال تزال ت�صرخ يف وجهه وتتهمه بكل �شيء ،حتى ظن �أن االتهام
التايل �أنهما ال يزاال يف بيتهما بـ «كفر ال�شيخ» وهو من حمل اجلبال والرمال والتالل
فوق ظهره ،و�أح�ضرهم يف منت�صف غرفة املعي�شة ،وهدم اجلدران و�أزال البنيان
حتى اختفت املدينة وراء الأفق!


�أتعرفني «تيتانيك»� ،أنا من �أغرقها ،و�أنف «�أبو الهول» انق�ض�ضت عليه
ب�أ�سناين يف حلظة غ�ضب ،وما زلتُ �أحتفظ بالأنف املك�سور يف خزينة
�سحرية �صنعتها بنف�سي يف جدار البيت!
قالها ثم �سكت �سكتة طويلة مل ينجح �أي �شيء يف قطع �أو�صالها ..ذهبت «حواء»
بالكلمات �إىل حافة اجلنون ،ودخل «يون�س» كهف التجاهل ي�سكن �إليه ،التجاهل هو
�سالحه اخلا�ص.
كاد �أن ي�ستدير عائدً ا �إىل داخل الكهف� ،أوقفته بنظراتها املتفح�صة ،تتبعها
فوجدها ت�ستقر عند �أ�صابع يده الي�سرى التي يحك بها ذقنه ،علت الده�شة وجهه
بدوره وهو يتح�س�س حلقة ف�ضية تطوق خن�صره!
دق قلبها بعنف ،جتهل خو ًفا �أم ً
َّ
غيظا ،ولعله مزيج من الأمرين� ،س�ألته باندفاع:
ملاذا ترتدي خامت زواج؟
«يون�س» ال يحب ارتداء اخلوامت ،ومل ي�سبق له �أن ارتدى واحدً ا ،رغم �إ�صرارها
عليه �أن يفعل ،فاخلامت يف ظنها ر�سالة �صارخة يف وجه �أي امر�أة «هذا الرجل ِملك
يوما �أن يكون من ممتلكاتها.
لأخرى» ..لكن يبدو �أن «يون�س» مل يحب ً
�أخذ ال�س�ؤال ذاته يرتدد بداخله ،ملن هذا اخلامت ،وماذا يفعل يف �أ�صبعه؟
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�أخربه �أبوه ذات رحلة �صيد �أن الن�ساء كالأ�سماك ،ي�سرن مع التيار ،ال يجر�ؤن
على النظر �إىل ال�سماء ،و�إذا خرجن من املاء ُق ِتلن!
فنما بداخله قناعة را�سخة �أن الن�ساء طيبات كالأ�صفار ،ال ُي ِّغين من معادالت
احلياة �شي ًئا ..ظن «حواء» مثل �أمه� ،صف ًرا ودي ًعا ،حمايدً ا مطي ًعا ،ومل ي�ساحمها
كونها جر�ؤت على �أن تكون رق ًما موج ًبا!


نوعا من الن�ساء ي�شذ عن
يا ليت �أباه بقي على قيد احلياة ليخربه �أن هناك ً
القاعدة التي ظنها قاعدة� ،إنهن كـ»فر�س البحر» ،ال ي�شبه الأ�سماك �إال يف عي�شها
يف املاء ،وال ي�شبه احل�صان �إال يف ر�أ�سه ..مزيج من عدة متناق�ضات يف �آن واحد!
بعد قليل ع�ضها التعب ،وفرمتها نواجذه؛ اعت�صمت بالكهف الذي هجره
«يون�س» ،وجل�س هو عند مقدمة الكهف يوليها ظهره ،كما اعتاد �أن يفعل معها وهما
يعي�شان حتت �سقف واحد ،يتعامل معها كعقبة �ستختفي من حياته �إن جتاهل النظر
�إليها ،لكن ال فارق لديها ،فـ»يون�س» هو �آخر �شخ�ص ترغب يف ُقربه الآن.
دوما يف العثور على بو�صلتها اخلا�صة التي متكنها من �ضبط
ف�شلت «حواء» ً
يوما ،لي�س لأنها مل تبحث
خريطتها النف�سية املهلهلة« ،حواء» مل تعرث على البو�صلة ً
بجد ،بل لأنها اكت�شفت بعد �سنوات م�ضنية من البحث �أن بو�صلتها مل تكن �ضائعة
بل م�سروقة� ،سرقها �أبوها يف اليوم الذي هجرها و�أمها دون �أن ينظر خلفه ،يوم
فقدت من كل �شيء فيها الن�صف ،ن�صف روحها ،ن�صف عقلها ،ن�صف ذاتها.
فكان عليها �أن تكتفي بالن�صف� ،أو �أن ت�سعى لتكملة اجلزء ال�ضائع ،ظنت يف
�أول زواجها �أنها �ستكمل مع «يون�س» هذا الن�صف ،ف�إذ به يبذل طاقته ليحاول �أن
ي�سلبها ن�صفها الآخر ،كما فعل �أبوها من قبل.
نف�ضت الذكريات املريرة عن عقلها ،وحاولت �إيجاد بو�صلة اخلروج من هذا
امل�أزق .دعاها هاج�س االهتمام بالتفا�صيل �إىل �أن تتفح�ص الكهف �ش ًربا �ش ًربا،
بحذر تفقدت «حواء» �أركان الكهف ،مل يكن كه ًفا عمي ًقا ،ق َّدرت م�ساحته ب�ستني
مرتًا ال �أكرث ،يلتحف ن�صفه بالظالم ليتوارى عن �ضوء ال�شم�س ،كاد قلبها يتوقف
فزعا عندما ا�صطدمت قدماها ب�شيء �صلب ،ابتعدت خطوة ودققت النظر يف
ً
ظالم ُمر َّقع بخيوط من نور؛ فتب َّدى لها حقيبة ظهر ،قربتها بلهفة من فتحة الكهف
كي تقوم �أ�شعة ال�شم�س الذابلة مبهمة ك�شف حمتويات احلقيبة ،ماء ،طعام ُمع َّلب،


م�صباح يعمل باحلجارة� ،سكني �صغري ،حبال� ،ضمادة ،مطهر جروح ،ومعطف
ثقيل ،هذا كل ما احتوته حقيبة كبرية احلجم ت�صلح للرحالت..
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ظالم كهف ال يعتنق �ضو ًءا ،وبرد ليل بالدفء كافر ،وقمر �شاهد �ضنَّ بالعطاء
فا�ستحال حما ًقا ،ورجل وامر�أة هما لل ِود خ�صيمان.
هكذا مرت ال�ساعات الأوىل من الليلة الأوىل ،كل من�شغل مبا �أهمه ،حتى تكبد
ال�س َحر.
الإرهاق م�شقة ُمنازلة الأرق ،وانت�صر عليه يف معركته الأخرية عند نهاية َ
تيمما بالرتاب ،ا�ستقبل «يون�س» وجه اجلبل ،وا�ستدبرته هي! �أديا فري�ضة
ال�صبح ،كل منهما مبعزل عن الآخر ،وك�أنهما ال يتع َّبدان للإله نف�سه ،ثم �أ�سلم كل
منهما ج�سده ملوت ٍة ُ�صغرى.
تنف�س ال�صباح هات ًكا �سرت كوابي�س جثمت فوق �أنفا�س «حواء» حتى اختلط عليها
احللم بالواقع ،وحدها ال�شم�س ت�شري ب�شجاعة �إىل احلقيقة ،وتنتزعها من براثن
�ألف ُحلم.
ظنت �أنها �ستفيق فوق فرا�ش طفل لن ت�ضمه �إىل �صدرها �أبدً ا ،ببيت مل يعد
�سكنها �أمدً ا ،لكن قبل �أن تفتح عيناها َر َوت لها �آالم ظهرها �-إثر نتوءات الأر�ض
ال�صخرية -حكاية عن «كفر ال�شيخ» التي �صارت حل ًما ،وعن واقع مداره كهف
و�صحراء على مد الب�صر.
�أجهدت عقلها يف العثور على زمن غري معلوم �سقط من ذاكرتها ،مل تعرث على
�شيء� ،آخر ذكرى تخزنها بر�أ�سها نومها يف الغرفة ال�صغرية ببيتهما بكفر ال�شيخ..
هل ميكن �سرقة الزمن؟


زاحم ال�ضيق �صدرها و�صورة خلامت الزواج تتج�سد �أمامها يف ظالم الكهف..
هل ميكن �أن يكون «يون�س» قد تزوج يف تلك الفرتة ال�ساقطة من ح�سابات الزمن؟
تزوج �أو مل يتزوج ،ما �ش�أنها.
�أنب�أتها نظرتها اال�ستك�شافية الأوىل �أن «يون�س» مل يكن بالكهف ،تتبعت بعينيها
ال�سل�سلة التي تبتدئ بال�صخرة وتنتهي حول قدم ال تراها ،فتحت احلقيبة التي
اتخذت منها طول الليل و�سادة ر�أ�س ،و�أخرجت منها ال�ضمادة ومطهر اجلروح،
وعمدت �إىل معاجلة ُجرح قدم مل تتحرر بعد من �أ�صفادها.
حتملت م�شقة الوقوف على قدميها رغم الآالم التي ا�ستبدت بها ،خرجت من
الكهف ،مل يكن «يون�س» باد ًيا �أمامها ،تت َّبعت ال�سل�سلة التي التفت حول الكهف من
جهته الي�سرى ،الحظت �أن الكهف من جهته اليمنى مت�صل بجبل ميتد ً
عر�ضا مل�سافة
ً
مفرت�شا للرمال بجوار حقيبة �أخت تو�أم لتلك التي عرثت عليها
طويلة .ر�أت «يون�س»
بالأم�س ،اندفعت ت�س�أله دون �أن تعب�أ ب�إلقاء حتية �صباحية:
�أين وجدتَ احلقيبة الثانية؟
ومل يعب�أ هو ب�إجابة �س�ؤالها ،كاد �أن ُيبدي ر�أ ًيا حول �ضمادة ملتفة بغري �إحكام
حول قدمها خلف الأ�صفاد ،لكنه تراجع يف اللحظة الأخرية ،اتهام الرجل املهتم
بعدم االهتمام يورث الغ�ضب ،لكن اتهام رجل غري مهتم ب�أنه مهتم يورث احلرج؛
ف�صمت �إذ �أراد �أن ين�أى بنف�سه عن تهمة االهتمام!
َ
م�ضى على ا�ستيقاظه �ساعتان ،جت َّول خاللهما يف املكان مبا ت�سمح به طول
ال�سل�سلة احلديدية ،فعرث على احلقيبة ملقاة مبحاذاة الكهف ،وجد فيها ما ًء،
وطعاما معل ًبا ،ومادة ال�صقة ،و�أداة حادة ،ومعط ًفا مياثل مقا�سه.
ً
د�أب على حماولة فتح الأ�صفاد ،ب�سحقها حتت احلجارة تارة ،وتارة �أخرى
متاما كاملر�أة التي
با�ستخدام تلك الأداة احلادة ،لكن الأ�صفاد ا�ستم�سكت بعنادهاً ،
تقف على ُبعد خطوات منه.


كاد عقله �أن ُي�سحق حتت �صخرة الي�أ�س ،وجدت الأرقام داخل ر�أ�سه الفر�صة
�سانحة لت�سلبه ما تبقى من َ�سكينته ،تقافزت هنا وهناك داخل ر�أ�سه ،ومل يجد
من �سبيل لتهدئتها �سوى �أن يقوم بالعد ،ابتد�أ بال�صخور ثم اجلبال ثم احلجارة
ال�صغرية ال�سابحة و�سط الرمال ،ثم َّول وجهه للأعلى فلم يجد ما ي�صلح للعد،
حا�صرته �أرقامه يف الزاوية تريد املزيد ،فجمع حفنة �صغرية من الرمال يف كفه،
ود�أب على عد ما بها من رمال ،ذرة تلو ذرة! حتى وجد «حواء» واقفة �أمامه ت�س�أله
كيف عرث على احلقيبة.
«الب ُّل�س»..
و�سوا�س قهري بد�أ معه منذ اليوم الذي مات فيه �أبوه وفارق بحرية ُ
ما �إن يتملك من ر�أ�سه حتى يجربه على عد �أي �شيء تقع عليه عيناه.
�أرهقت الأرقام ذهنه ،و�شتت التغيري �أركانه ،مكان جديد ،و�أغرا�ض جديدة،
و�ساعات ع�صيبة افتقد فيها كل ما اعتاد عليه ..ومما بعث بالتهكم يف نف�سه �أن
«حواء» هي ال�شيء الوحيد امل�ألوف �إليه الآن ،ليتها ذهبت ،وبقيت �سمكاته.
«يون�س» ..ملاذا ال جتيبني؟
ثقل غريب يجثم فوق �صدره ،ال يكاد يقوى على النطق ب�شيء� ،أو النظر ل�شيء،
�أو ال�شعور ب�شيء ،ال يطيق ف�شله يف العثور على حل للم�أزق الذي يحيق به ،تخنقه
يد الف�شل ،تخنقه حتى ليكاد يفقد �أنفا�سه الأخرية ..تركته ذاكرته ورحلت حتى
�شعره بي�ضاء اللون ،ثم عادت �إليه من جديد ،حتمل يف جعبتها
�صارت حفنة من ِ
خامت زواج ف�ضي ..ال ميكنه �أن يدخل امر�أة ثانية �إىل حياته وهو بعد مل يتخل�ص من
تبعات الأوىل ..ثم ملاذا رحلت ذاكرته؟ وملاذا رجعت؟
«يون�س» �أنا �أحتدث �إليك.
رمال غزيرة حتا�صره� ،أكرث مما ي�ستطيع عدها لو �أفنى عمره كله بني الأرقام،
جبال مثبتة بالأر�ض كالأوتاد ت�شهد على خيبته ،و�صخور قا�سية ،كل �شيء بعد


«الب ُّل�س» خا ٍو ،لكن الق�سوة واخلواء اللذين يتكالبان
«الب ُّل�س» ٍ
قا�س ،كل �شيء بعد ُ ُ
ُُ
عليه الآن �أقوى من قدرته على االحتمال.
�أنت رجل ب�شع ال يطاق.
«�سلطان» يقول يف زيارته الأخرية لبيت �أبيه ،حتت قيظ
ماذا كان جده ُ
الظهرية وهو ينرث الر َّدة على ال�سمك النائم فوق املطرحة ا�ستعدادًا ل�شوائه يف
الفرن الطيني؟ نعم تذكر ،كان يقول الرجل احلقيقي يجد لكل م�شكلة ً
حل ،الرجل
احلقيقي ال يقف �شيء يف وجهه ،متى �أراد فعل ،وال ُيف َعل به �إال �إذا �سمح.
ماذا �سيقول جده لو ر�آه الآن هائ ًما على وجهه يف ال�صحراء ،مقيد �إىل �صخرة
بائ�سة ،وال ميلك �سوى قوت يكفيه ب�ضعة �أيام ،الرجل احلقيقي يجد لكل م�شكلة
ً
حل ،لكن عقله ال ي�سعفه ،توقف بعناد حمركه ،املحرك ال يدور ،واحلل ال يزال
ُم َّب�أً يف رحم الغيب ،وحده رجل حقيقي ينجح يف الو�صول �إليه ،رجل حقيقي ،عليه
�أن يكون ً
رجل حقيق ًيا ،ترددت العبارة الأخرية بر�أ�سه خم�س مرات متتابعات.
«يون�س» �أال ت�سمعني؟
مل يدخل الكهف منذ الأم�س؛ كهفه الذهني يفي بالغر�ض ،هناك ب�إمكانه �أن
يهرب من كل �شيء ،وي�سرق ف�سحة من الزمن ،ال ي�ؤن�سه فيها �سوى �أفكاره و�أرقامه.
�أنا الآن �أثق �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن قراري يف الطالق منك كان �أ�صوب
قرار اتخذته طوال حياتي.
�أخرجته كلماتها من كهفه الذهني ،بل انتزعته منه كما تقتلع الأعا�صري جذور
�أ�شجار را�سخات ،انتف�ض واق ًفا ،و�صاح معن ًفا:
مل يكن قرارك ،كان قراري!
قالت بعناد:



بل قراري �أنا� ،أنا رغبت يف الطالق منك ،و�أنت ا�ستجبت لرغبتي.
�ضم �أ�صابعه بقوة ،يغالب دفعها بعيدً ا عنه� ،إىل �أبعد م�سافة ممكنة� ،صاح
بق�سوة � ً
آمل �أن ينجح يف �إ�سكاتها:
أنت جمرد خطيئة مل �أندم على �شيء كندمي على اقرتافها.
�أتعلمنيِ � ،
جنح يف �إ�سكاتها للحظات فح�سب ،وقفت م�شدوهة ،تت�صاعد الدماء �إىل عروق
وجهها وتتزاحم بداخله ،توهج وجهها بالغ�ضب وهي ت�صيح باهتياج ال �سلطان عليه:
�أنت �أحقر رجل قابلته يف حياتي ،لقد ا�ستحققت كل �شيء فعلته بك ،اليوم
الذي �ضبطت فيه منبهك لت�ستيقظ يف موعد اجتماعك الهام ،ثم فوجئت
بعد �ضياع �صفقتك �أن عقاربه مل تكن من�ضبطة� ،أنا التي عبثت بها ..واليوم
الذي وجدت فيه بع�ض �أوراقك مفقودة وكدت تفقد عقلك ب�سببها� ،أنا التي
�أخفيتها ..واليوم الذي وقفت ت�ضرب ك ًفا بكف وكل �إطارات �سيارتك
مثقوبة� ،أنا التي مزقتها ..واليوم الذي عدت فيه من عملك لتجد جميع
�سمكاتك نافقات� ،أنا التي قتلتها.
�أطلق �صيحة غ�ضب ثم انهال على اجلبل ي�سدد نحوه لكمة عنيفة ،فجرت
الدماء من خدو�ش �أ�صابعه ،توقف بعدها كل �شيء ،توقفت الأرقام عن القفز،
هد�أت و�سكنت واتخذت من �إحدى زوايا عقله م�ستق ًرا لها ،توقفت يد الف�شل عن
�سحق �صدره ،وحتررت �أنفا�سه ،حتى ليظن �أن الأر�ض نف�سها هجرت مداراتها
وتوقفت عن الدوران ،والأهم ..توقفت «حواء» عن الكالم.
اعت�صمت «حواء» بالكهف ال�صخري لتخفي عن عينيه �سقوط �أمطار الأمل
فوق �أر�ض ال تزال رطبة به ،يظن نف�سه الوحيد الذي وئدت �أحالمه يف مهدها،
هي � ً
أي�ضا كان لها �أحالم دافئة ،بيت �صغري ،وثالثة �أطفال ،ورجل مي�سك بيدها
عندما ت�ستلقي فوق فرا�ش املوت ،يعك�س لون الثلج يف ر�أ�سيهما �آالف الذكريات
ال�سعيدة ،ت�أخذها معها �إىل القرب ..رجل يكون جدً ا لأحفادها ،لديه ال�صرب الكايف


ليبحث معها عن نظارتها حني تفقدها بني و�سادات الأريكة ..ويحفظ ا�سم دواء
الروماتيزم ومواعيد جرعاته ..ينزع طقم الأ�سنان من فمها لينظفه حني يحب�سها
فرا�ش املر�ض ،مينحها عكازه يف منت�صف الطريق �إىل البيت ويتوك�أ هو على كتفها،
يبكي بني ذراعيها وال يخجل من كونه ً
رجل يبكي ..حني جتوع يطعمها الرحمة
فرتى احلياة قا�سية خارج �أر�ضه ،يلقنها ال�شهادتني وهو يحت�ضن كفيها فتكون �آخر
كلمات ت�سمعها من الدنيا ،دعاء بجنة خلد جتمعهما.
لكن الأيام التي كانت � ً
أر�ضا خ�صبة لأحالمها ت�سللت من بني �أناملها هر ًبا،
وك�أن الزمن �أدانها بجرم م�شهود ومل يقبل منها �صر ًفا وال ً
عدل.
ان�سلت �إىل ت�ضاري�س خريطتها النف�سية وم�ضت حتطم وته�شم ومتزق ،مل
تكتف بالدمار والأ�شالء والدماء� ،أح َيت يف عقلها �صورة �أبيها ،ورفعت يف وجهه
ِ
�سيوف الغ�ضب ،فعلت به كما يفعل جندي �شجاع بعدو مغت�صب ،ن َّكلت به ،ثم م َّثلت
ب�صورته ،مرة لأنه هجرها وهي بعد مل تكمل الثامنة ،و�ألف مرة لأنه �أول رجل
�أطعمها ُمر اخلذالن.
ذكريات اهتاجت تطعنها ب�ألف طعنة نافذة ،جل�سدها ذاكرة ال تن�سى ،ت�شعر
بذلك كل خلية ودت كف «يون�س» لو �سحقتها ،تعلم �أن ال�صفعة كانت موجهة �إىل
وجهها ال �إىل ال�صخرة ،لكن يده غريت وجهتها يف اللحظة الأخرية ..عادت بها
الذكرى �إىل �أبيها ،يوم �أن هجرها ،احتدت وغ�ضبت و�صرخت «�أنت ل�ست �أبي بعد
الآن»� ،صفعها ،ثم حمل حقيبة �أ�سفاره ورحل ،فلم تعرف يومها �أيهما �أق�سى� ،صفعة
نزلت على وجهها� ،أم هجر �سحق قلبها ،منذ ذلك اليوم �صار �أبوها والعدم �سواء،
مل تنزله من نف�سها منزلة الأموات ،فالأموات لهم قبور و�شواهد ُت ِقر �أن فال ًنا مر
من هنا� ،أما العدم ال يرتك من خلفه �أث ًرا.
كتمت �صوت نحيبها بكفيها ،خمافة �أن ي�صل �إىل م�سامع «يون�س» ،ت�ضحي ب�أي
�شيء وال متنحه متعة �إذاللها ،واالنت�صار عليها ..ك�إع�صار هائج ال يفرق بني عدو
وحبيب حاولت �ضرب الأ�صفاد حول قدمها بق�سوة ،ف�سالت الدماء تختم �أر�ض


الكهف بو�سم القهر ،عال دبيب الرعد بداخلها عندما �شعرت �أن �ضفدع الرعب
على ا�ستعداد لأن يقطع قدمه؛ ليتحرر من �أ�سره ،فقط لو كان ميلك الأداة املنا�سبة!
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ذات رحلة �صيد �س�أل والده:
 ملاذا �أ�سميتني «يون�س»؟ف�أجابه:
يوم والدتك كنت يف �صالة اجلمعة بامل�سجد� ،أ�ستمع �إىل اخلطبة� ،أ�سهب
ال�شيخ يف احلديث عن ق�صة نبي اهلل يون�س عليه ال�سالم ،عقلي كان عند
حواف فرا�ش �أمك وهي تتقلب يف �أمل املخا�ض ،مل �أ�سمع كلمة واحدة من
خطبة ال�شيخ� ،شعرت باخلجل ال�شديد و�أنا يف بيت من بيوت اهلل و�شارد عن
حكمته التي �أنزلها علينا يف ق�صة نبيه يون�س ،طال خما�ض �أمك حتى هجم
علينا الليل ،جل�ست عند حافة البحرية ،يختلط بني �أ�صابعي املاء بالرتاب،
�أبكي و�أت�ضرع �إىل اهلل �أن يحفظك و�إياها..
فكان �أول ما قلته عندما عدت �إىل البيت وحملت ج�سدك ال�صغري بني ذراعي:
«�س�أ�سميه يون�س».
وعندما �أ�سلمت �أمك روحها �إىل بارئها ظننتُ �أن قدر �صاحب احلوت يلحق
بك يا بني ،غابت الألوان وات�شحت حياتك بال�سواد منذ اللحظة الأوىل من عمرك،
كنت تبكي كث ًريا حتى ظننتُ �أنك تعي فقدانك لأمك ،كان �صاحب احلوت حبي�س
ظلمات ثالث ،ظلمة الليل ،وظلمة البحر ،وظلمة بطن احلوت ..و�أتيت �أنت للدنيا يف
دوما من الظلمة الثالثة
ظلمة الليل ،وكنت رفيق �أيامي يف ظلمة البحرية ..وخ�شيت ً
�أن تلحق بك ،خ�شيت �أن يبتلعك احلوت يا «يون�س» ،و�أ�صبحت حمايتك هي غايتي.


�آمن «يون�س» �أن اللعنة التي حاول والده حمايته منها قد حلقت به ،منذ فارق
بحرية ال ُرب ُّل�س �شعر وك�أن حوت يون�س ابتلعه يف بطنه ،ي�ضيق عليه ،ي�سحق عظامه،
كقرب يعذب �ساكنه.
ثماين �سنوات وظلمة احلوت مل تلفظه بعد!
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مرر �أ�صابعه بني خ�صالته البي�ضاء حديثة الوالدة ،متذك ًرا ق�صة حقيقية
حدثت يف �إحدى املدن الرتكية ،دونها الباحث الرتكي «�أ�شرف �أونن» ،عن «حكمت»
دوما..
العامل املجتهد يف خمبز البلدية� ،آخر من يغادر املخبز ً
يف �إحدى املرات ذهب لينظف الفرن الرئي�سي ،مل يره زميله «راغب» ف�أغلق
عليه باب الفرن و�أطف�أ الأنوار ،كان هناك فا�صل خم�س �ساعات على جميء العمال
و�إيقاد املوقد..
�أخذ «حكمت» يتذكر هول الأمل عندما م�ست يده طرف حديد حممر كاجلمر،
و�أخذ يتخيل ما �سيحدث له عندما تزداد حرارة الفرن حول ج�سده ،ويتلظى بني
النريان ..عندئذ تذكر �أنه مل ُي ِّ
�صل هلل ركعة واحدة ،وكان يتجاهل كل يوم خم�سة
وندما ،وتي َّمم برماد
نداءات مل�ؤذن امل�سجد القريب ،فما كان منه �إال �أن بكى �أ�س ًفا ً
الفرن ،ثم �صلى هلل لأول مرة ،ودعا ربه بالفرج..
يف الوقت نف�سه راود «راغب» ر�ؤية يف املنام ،عن �صديقه «حكمت» وهو يحرتق
ً
م�ستيقظا ُقرب الفجر ،ذهب �إىل املخبز و�أنقذ �صديقه من
فهب
يف فرن املخبزَّ ،
م�صري بائ�س ..لكن «راغب» وقف ً
ذاهل �أمام �صديقه ومل يتعرفه ..فقد هبطت
ال�شيخوخة على ر�أ�س «حكمت» يف ليلة واحدة(((!
رصف من كتاب «إىل جبل قاف».
((( قصة واقعية بت ُّ



فراود «يون�س» �أمنية� ،أتبعها بدعوة� ،أن يكون ال�شعر الأبي�ض قد نبت بر�أ�سه
ً
مت�سل�سل بالأ�صفاد.
ب�سبب هول ا�ستيقاظه يف �أر�ض غريبة
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تتفجر ،ورمل يبتلعها يف �أح�شائه ..رجل يق�صف �أر�ضها،
جبال تنهار ،وبراكني َّ
و�آخر يقطع الطريق على كل من ميد لها يد امل�ساعدة ،ب�ضعة كوابي�س امتزجت
و�صنعت مر�آة حلياتها ،تعك�س كل ما تكره ،حتى اختلط عليها احلقيقة باخليال،
وعندما ا�ستيقظت و�صافح وجهها �صخر ورمال ،عرفت �أنها انتقلت من كابو�س
ينتهي �إىل �آخر ال ينتهي.
عليها �أن جتد ً
�سبيل للنجاة ،يجب �أن تتحرر من الأ�سر ،ومن الرجل املوجود
باخلارج ،مل تخرج من الكهف ،ومل يدخل «يون�س» �إليه ،حركة ال�سل�سلة ك�شفت لها
�أنه ال يزال �أ�س ًريا مثلها .فتحت احلقيبة لتح�ضر �ضمادة �أخرى ،فوجئت ب�ضمادة
جديدة ملتفة حول قدمها ،وحمكمة ب�شكل جيد� ،أحكم الغ�ضب قب�ضته عليها،
توجهت �إىل حيث «يون�س» ،يجل�س فوق �إحدى ال�صخور وقد �ض َّمد يده ،يفرت�ش فوق
الأر�ض حمتويات احلقيبة التي عرث عليها ،مي�سك بيده اخلامت يديره بني �أ�صابعه،
يبدو لها كما لو �أنه يناجي امر�أة حتمل بدورها خامته يف �أ�صبعها ..ي�شتاق �إليها
حتى �إن كان ال يتذكرها� ..ضاق �صدرها� ،صاحت بغ�ضب:
غيت �ضمادة قدمي ،ما �ش�أنك بي؟
ملاذا َّ
مل يرد ،ومل يلتفت ،كما لو كانت زجمرة ريح م َّرت بجوار �أذنيه ،فقالت بحزم:
�إياك �أن تلم�سني ثانية.
وعندما ه َّمت باملغادرة تب َّدى لها بو�ضوح ً
غر�ضا �أخرجه من احلقيبة وافرت�ش
به الأر�ض �أ�سفل قدميه ..مفتاح� ،أو حتديدً ا ن�صف مفتاح!


ما �إن عادت �إىل الكهف حتى َّ
انق�ضت على احلقيبة تخرج كل ما بها بالقرب من
فتحة الكهف ،ت�ست�أن�س ب�ضوء ال�شم�س ،فت�شت ما بها بدقة �شديدة ،كانت ت�أمل يف
العثور على الن�صف الآخر من املفتاح الذي عرث عليه «يون�س» ،ثم الحت على وجهها
ب�سمة �ساخرة ،الآن علمت ملاذا اهتم «يون�س» بت�ضميد جرحها ،تفتي�شه يف حقيبتها
عن ن�صف املفتاح هو الذي دفعه لي�ضمد جرحها حتى �إذا ما الحظت �أن احلقيبة مت
العبث يف حمتوياتها يكون تربيره لذلك جاهزًا ..ما �أخبثه!
يخفي عنها ن�صف املفتاح الذي عرث عليه ل�سبب وحيد وا�ضح ك�شم�س الظهرية،
«يون�س» �أراد التحرر من قيده ،وتركها وحدها يف ال�صحراء.
«يون�س» �أرادها �أن متوت!
طري ما يغرد باخلارج ،يحق له �أن يفعل طاملا يتمتع بحرية ُ�سلبت منها ،ف�شلت
يف �أن تكون ُحرة مثل هذا الطري ..تعرف �أن الأ�صفاد لي�ست القيد الوحيد الذي
يكبل قدمها ،حتى �إن حتررت منها ف�ستظل رهينة الأ�سر ،ف َعل هذا الطائر ما مل
يوما على فعله ،فرد جناحيه يف وجه ال�سماء و�صاح ً
قائل «�أنا ل�ست جن ًما وال
جتر�ؤ ً
أ�سكنك �أيتها
�شم�سا وال �سحا ًبا� ،أنا جمرد طائر �صغري لكن يحق يل �أن � ِ
قم ًرا ،ال ً
ال�سماء مثلهم» .القيد الوحيد الذي يكبل روحها هو �أنها ال ت�ستطيع �أن تكون «حواء»؛
لأنها تخ�شى �أال يحبها �أحد.
كان عليها �أن جتيد تقم�ص �شخ�صية ر�سمها �أبوها ،ال تعار�ضه ،ال ترد له طل ًبا،
ال ت�شرح له دواخلها طاملا تتعار�ض مع �أوامره ونواهيه ،ورغم ذلك هجرها ،ثم كان
عليها �أن تتقم�ص �شخ�صية جديدة تر�ضي بها الأم املطعونة يف كرامتها ،كان عليها
�أن ت�صبح كي�س رمل تفرغ فيه �أمها كل �إحباطاتها وي�أ�سها وغ�ضبها ،حتت �ستار
حمايتها من ال�شامتني واحلاقدين واملرتب�صني بها وبابنتها ال�ضياع ،ورغم ذلك مل
جتد منها يدً ا حانية قط.
ثم كان عليها �أن تتقم�ص �شخ�صية عرو�س تقف على �أهبة اال�ستعداد من تكوين


بيت و�أ�سرة مثل �سائر البنات ،و�أن تخفي كل الت�شوهات التي تعاين منها روحها،
خو ًفا من �شبح العنو�سة ،ورغم ذلك كرهها «يون�س».
ً
مت�سائل «من تكونني؟» ..ف�ستجيب «�أنا «حواء» التي مل
لو �أتاها �أحدهم الآن
يرها �أحد ،وال يريد �أن يراها �أحد».
قتل �أبوها عمدً ا جز ًءا من نف�سها عندما علمها معنى الهجر يف ُعمر ُمبكر ..ثم
قتلت منها �أمها جز ًءا �آخر عندما �صنعت من «كالم النا�س» �صن ًما و�أرغمتها على �أن
تتعبد له ،وتدين له بالوالء والرباء ..ثم قتل منها «يون�س» جز ًءا �آخر عندما �أرغمها
على �أن تتخلى عن ذاتها لتتلب�س قال ًبا �صنعته رغباته.
قبحا عن التعدي على اجل�سد ،لذلك
ت�ضع التعدي على النف�س يف مكانة ال تقل ً
ال ت�ستبعد �إن رغب «يون�س» يف هالكها ،كما د َّمر �أ�شياء كثرية بداخلها.
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ع َرثت �أخ ًريا على الن�صف الآخر للمفتاح ،يف جيب �صغري مد�سو�س ب�إحدى زوايا
احلقيبة ،كان ذلك م�سا ًء م�ستعينة ب�ضوء الك�شاف ،بعدما �أ َّدت فري�ضة الع�شاء .منذ
خا�صم الكهف ملجرد �أنه املكان الذي
الظهرية مل تتبادل حر ًفا واحدً ا مع «يون�س»َ ،
ي�أويها ،يكرهها �إذن �إىل احلد الذي تعاف �أنفا�سه من �أن جتتمع ب�أنفا�سها يف مكان
واحد.
ماذا تفعل بن�صف مفتاح؟
لن يجدي الن�صف نف ًعا بغري الن�صف املنقو�ص ،ملاذا ال ميكن للأن�صاف �أن
تعي�ش وحدها ،ملاذا ت�ضطر �إىل �أن تعرث على �آخر لتكتمل؟ القمر ي�ستطيع العي�ش
ن�ص ًفا فح�سب ،لكن لي�س �إىل وقت طويل ،وتعجز ال�شم�س �أن تفعل مثل �شقيقها،
ملاذا يكون الكمال يف التمام ولي�س يف الن�صف؟


مل يكن «يون�س» عند ال�صخرة التي �أ�صبحت حمرابه اخلا�ص ،ت�سلق من اجلبل
املال�صق للكهف ما �سمح به طول ال�سل�سلة احلديدية ،ال تعرف ماذا يفعل ،وال ترغب
يف �أن تعرف.
ت�سلقت امل�سافة القليلة بدورها ،وعندما �شعر بحركة من خلفه التفت يلقي
عليها نظرة ،ثم ي�ستدير �إىل �سريته الأوىل ،م�ستطل ًعا للمكان من حوله.
مل تنطق بكلمة ،ل َّوحت بغنيمتها �أمام وجهه ،برقت عيناه �شغ ًفا ،قال:
�أين وجدته؟ بحثت كث ًريا يف الكهف ويف احلقيبتني ومل �أعرث عليه.
هم ب�أخذه منها ،ف�أبعدت يدها ب�سرعة و�أخفتها خلف ظهرها ،قالت ب�صوت
َّ
�أكرث برودة من الأجواء املحيطة بهما:
علي �أن �أعطيك الن�صف الذي معي ،ملاذا ال تعطيني �أنت الن�صف الذي
ملاذا َّ
معك؟
قال بجدية بالغة وهو يب�سط كفه �أمامها:
هذا لي�س الوقت املنا�سب لألعاب الأطفال� ،أعطيني ن�صف املفتاح.
وحتد ،و�أكرث ما تكرهه «حواء» �أن يكون واث ًقا بنف�سه ،ومتحد ًيا
كان يتحدث بثقة ٍ
لها:
لن �أعطيك �شي ًئا ،ا�ستمر يف عنادك �إذ يبدو �أن حياة الأ�سر قد �أعجبتك،
عندما ت�شتاق �إىل ُحريتك ف�أنت تعرف مكاين.
قالتها ثم اعت�صمت بالكهف ،وتركته باخلارج �أ�سري القيد والربد والغ�ضب.
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بالطيب تفوح ،وبالهم�س تبوح ،ويف
�أخربه �أبوه �أن املر�أة كالرياح ،رقيقة ،ناعمةِ ،
هم�سها �ألف حكاية ،ع َّلمه �أن الرياح ت�سوق ال�سفن ،وتنرث البذور ،وتدفع الطواحني،
ومطالبتها ب�أكرث من ذلك جنون؛ فالرياح ال حترك اجلبال ،وال تدك احل�صون ،وال
تغزو الأرا�ضني ..لكن املر�أة الوحيدة التي فتح لها النوافذ والأبواب كانت �إع�صا ًرا
ي�صفع ،وال حتمل يف جعبتها �سوى الهالك.
وو�صفها فوق �أجنحة
مل يعرف من الن�ساء �سوى �أمه ،ر�أى ر�سمها يف عيني �أبيهْ ،
كلماته ،ظن �أن كل الن�ساء هن �أمه ،فا�شتهى و�صلهن ،والدنو من جمال�سهن ،لكنه
مل يجر�ؤ على �أن يكون �صاحب اخلطوة الأوىل ،وعندما دخل يف كنف جده �أ�صر عليه
�أن يدخل اجلامعة ،كلية التجارة ،كرهها «يون�س» كما مل يكره �شي ًئا من قبل ،كانت
درا�سته وقودًا لو�ساو�سه التي بد�أت مع الأرقام.
ر�أى الن�ساء كحديقة غ َّناء بامتداد الب�صر� ،أمامه �آالف االحتماالت ،ويجب �أن
يقف على اختيار وحيد ،تلب�سته احلرية� ،أي الزهور يقطف ،مل تنت ِه �أفكاره ال�ساذجة
�أن الن�ساء ظل لأمه �إال بعد �أن عاونه جده على اختيار قطفته الأوىل.
م�صباحا
وقف �أمامها ،بينما جتل�س على �أر�ض الكهف وتتخذ من الك�شاف
ً
معل ًقا فوق نتوء بارز بال�صخرة الكبرية ،تهدمت قوانني املكان والزمان ،فكالهما
جمهول ،غري منطقي ،قررا معاندة الطبيعة وال�سري يف طريقهما ب�شكل ع�شوائي..
وعندما يت�شتت املكان والزمان ،ت�صبح امل�شاعر هي ال�شيء الوحيد الذي ميكن
اتخاذه كدليل.
قال لها «يون�س»:
لك لعبة حرب ،يجب �أن تخرجي منها
� ِ
أنت هكذا دائ ًما ،احلياة بالن�سبة ِ
حاملة راية الن�صر مهما خ َّلفت وراءك من �ضحايا ،وهذا بالتحديد �سبب
ف�شل زواجنا.
انتف�ضت واقفة ت�صيح:



من ال�ضحايا؟ �أنت؟ �إن كنت �أتخذ من احلياة لعبة حرب كما تقول فكيف
تراها �أنت؟ �أنت كامل�سافر الذي �أجربه التدافع على �أن ي�صعد القطار
اخلط�أ يف الوقت اخلط�أ� ،أنا و�أنت مل نع�ش قط يف نف�س املكان والزمان ،وال
نفعل الآن ،ولن نفعل �أبدً ا.
�سمع «يون�س» ذات مرة من �أحد ال�صيادين �أن املجرمني يف املا�ضي كانوا
ي�ستخدمون حيلة �إلقاء �سمكة رجنة حمراء يف طريق الكالب التي تطاردهم ،حتى
تُ�شتت رائحة الرجنة غريزة الكالب عن مهمتهم يف املطاردة ،يحلو لـ«حواء» دائ ًما
�أن ت�ستخدم هذه احليلة ك�سالح �أنثوي �أ�صيل؛ فتتحايل وتُداهن وتتالعب ب�إلقاء
مو�ضوع جديد يف خ�ضم �ساحات اجلدال؛ لتُ�شتت الر�ؤو�س عن امل�س�ألة الرئي�سية.
بلغ غ�ضبه ذروته وهو ي�صيح بها م�ش ًريا نحوها ب�سبابته:
كنت تلعبني معي
أنك مل ت�سمحي بذلكِ ،
مل نع�ش يف نف�س املكان والزمان ل ِ
وجدتك تعاملينني كعدو ..مل
عنك فال �أجدك ،و�إذا
ِ
لعبة الغمي�ضة� ،أبحث ِ
تكوين معي كامر�أة ،بل كرجل ينازلني يف حلبة م�صارعة ..اعرتيف بذلك،
اعرتيف ب�أخطائك ولو مرة واحدة فح�سب.
وما ذنبها �إن تربت على �أن تخبئ �أنوثتها كاخلطيئة يف قلبها؟ منعتها �أبلة
«عفت» من �أن تتبع فطرتها ،و�أن ت َّ
ُن�ش�أ يف احللية ،حر�صت على �أن تق�ص لها ال�شعر
كالأوالد ،وتلفها باخل�شن والقامت من الثياب ..خافت �أن ت�ضيف ابنتها �إىل ف�ضيحة
طالقها عا ًرا جديدً ا ،تتغذى عليه الأفواه يف جمال�س النميمة؛ فو�ضعت لها قواعد
�صارمة لل ِعفَّة.
ما زالت تذكر يوم �أن امتلكها الف�ضول لتزين وجهها بالألوان بني جدران غرفتها
الأربعة� ،أ�سوة بزميالتها يف املدر�سة الالئي يع�شن يف عامل خمملي مل تعرفه ،مل
جتد ع�صا �سحرية تبعث يف وجهها الألوان؛ ف�سرقت من �أقالمها �أحبارها ،وتخ َّيلت
�أنها متاثل �ألوان زميالتها يف عاملهن املخملي..


�شفاهها املخ�ضبة باحلرب الأحمر ازدادت قتامة عندما انهالت �أمها فوق وجهها
�ضر ًبا ..ويف ال�صباح عندما نظرت �إىل املر�آة قبل الذهاب �إىل املدر�سة كان وجهها
يحمل الألوان التي �أرادتها ..لكنها كانت م�ؤملة ،م�ؤملة كث ًريا.
نف�ضت عن عقلها تلك الذكرى ،و�صاحت بحدة تلقي بكرة النار يف منت�صف
�أر�ضه:
وماذا عن �أخطائك� ،أم �أنك منزه عنها� ،أنت مل حتاول �أن تكون معي ،مل
ت�سع لذلك ،ومل ترغب يف ذلك ،قلت بنف�سك �أنني اخلطيئة الوحيدة التي
ندمت على اقرتافها.
ثم ا�ستطردت ب�صوت مرتع�ش:
ال �شيء يف هذه احلياة ميكنه حمو هذه الكلمات.
ف�ضح �ضوء الك�شاف دمعة ترتقرق ،و�أمل يتف َّرق ،يرحتل من القلب ليجد يف كل
جارحة م�أوى� ،أردفت بكلمات �أهالت الرتاب فوق بكاء موءود:
َ
خطيئتك ،ف�أنت عقابي!
�إن كنتُ
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()2
الف�ضول مل يقتل القط ،بل العناد� ،إ�صراره على ال�سري يف طريق يورده املهالك
هو �سبب ما ح َّل بر�أ�سه من بالء ،الف�ضول �شيطان مريد ،يغوي فح�سب ،ثم يرتك
العمل كله على عاتق �أتباعه من �أبال�سة العناد.
هو يتم�سك بالن�صف الذي ميثل له قوامة ورجولة ال يجب �أن تتقهقر �أمام
امر�أة ،وهي تتم�سك بالن�صف الذي ميثل لها ذاتها وكرامتها التي ال يجب �أن تنهزم
يتم�سك بن�صف حرية ،ون�صف �أ�سر!
يف ح�ضرة رجل ..كل منهما َّ
قوتان كل منهما جتذب حبل النجاة يف جهة م�ضادة ،و�إن مل يتوقف �أحدهما عن
اجلذب؛ �سيتمزق احلبل!
ليلة �أخرى كان للأرق فيها اليد العليا ،غزلت ال�سماء خيوط النور الأوىل بخيوط
الظالم الأخرية ،ثم �ألقت على الكون برداء ال�صباح ،فوجئت به يدخل الكهف،
كاف جعلها تعتدل جال�سة� ،إن كان �سي�صر
اعتدلت يف نومتها ،ثم �شعرت ب�ضيق ٍ
عليها لتعطيه ن�صف املفتاح؛ ف�سيجدها جدا ًرا �صل ًبا ال ي�صلح �إال لي�ضرب به ر�أ�سه.
حازما حني قال:
مال «يون�س» نحو ال�صخرة واتخذ منها متك�أ ليده ،كان ً
لن ينجح الأمر بهذه الطريقة ،يجب �أن ن�صل �سو ًيا �إىل اتفاق.
�أراحت «حواء» كفيها فوق خ�صرها ،غري م�ستعدة لتقدمي �أي تنازل ،ا�ستطرد:


فلنعقد هدنة.
رمقته «حواء» بده�شة مل تخل من �سخرية التقطتها عيناه ،وترجمها عقله؛
ف�أردف ل�سانه:
فلنت�صور �أننا اثنان ال يعرف �أحدنا الآخر ،جمع بينهما القدر يف مكان
جمهول ،عليهما �أن يتعاونا م ًعا من �أجل النجاة بحياتهما.
�أعجبها مقاله ،لكنها كرهت �أن ت�شعره بذلك ،ف�أ�ضافت �إليه:
اثنان لهما نف�س احلقوق وعليهما نف�س الواجبات� ،أي �أنك ل�ست قائدً ا
لت�أمر ،و�أنا ل�ست تاب ًعا لأنفذ ..اتفقنا؟
قالتها وم َّدت له كفها الأمين ال تدع له فر�صة لالعرتا�ض ،فعاجلها بيمناه
م�صافحا ،دون �أن يخفى عليها ما تب َّدى فوق وجهه من �أمارات �ضيق ،وقال م�صد ًقا:
ً
اتفقنا.
م َّد يده بن�صف املفتاح ،دون �أن ينطق ب�شيء ،مل تفهم ما الذي عكف �سواد الليل
على تغيريه يف عقل «يون�س» ..لكنه تغيري للأف�ضل.
�أتت بن�صف املفتاح الذي متلكه ،وبا�ستخدام املادة الال�صقة التي وجدها
�صحيحا ،احتاج الأمر لبع�ض الوقت
«يون�س» يف احلقيبة �أ�صبح الن�صفان واحدً ا
ً
متاما� ،إذا انك�سر املفتاح يف القفل ف�ستنك�سر معه كل
حتى جتف املادة الال�صقة ً
�آمالهما يف النجاة.
�أ�صابعها ترتع�ش خمافة �أن تخطئ يف دفعه فينك�سر ،يف الأحوال العادية ما
كانت لتطلب من «يون�س» امل�ساعدة ،وال �أن ت�سمح له بذلك ،لكن مبادرته يف منحها
ن�صف املفتاح دفعتها لأن توافق على الفور عندما قال:
�أعطيني �إياه� ،س�أفتحه.


تع َّلقت عيناها ب�أ�صابع كفه ،املفتاح ي�سكن بيته يف القفل ،وببطء ال يخلو من
احلزم يدور يف مو�ضعه ،ثم �صوت «تكة» �شعرت �أنها �أجمل من تغريد البالبل
وزقزقة الع�صافري� ..أخ ًريا انفتح باب القف�ص ،وفرد الع�صفور جناحيه ليحلق يف
ال�سماء� ،أعادها «يون�س» �إىل الأر�ض �إذ قال:
لي�س الآن� ،سنتحرك بعد ال�شروق ،حتى تكون الر�ؤية وا�ضحة.
بدا لها تفكريه �صائ ًبا� ،أوم�أت بر�أ�سها ثم جل�ست ت�ستند �إىل ال�صخرة بظهرها.
ر�أته يهم باخلروج من الكهف ،فقالت:
 �إن �أردت ..ميكنك البقاء هنا.
مل ي ُرد ،ومل يلتفت ،ومل يبق.
حدث ذلك يف عقلها فح�سب ،م�شهد م�ستقبلي قتلته يف مهده ،ومل جتر�ؤ على �أن
جتره �إىل �أر�ض الواقع.
هدنة �إذن! �إن كانت تعرف �شي ًئا واحدً ا عن «يون�س» ،فهو ِع�شقه لل�سري يف حذاء
مفتوحا لذلك �أبدً ا ،فال�صحراء ال حتتاج �إىل ر َّبان.
قبطان ال�سفينة ،لن تدع له با ًبا
ً
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ال حتتاج ال�صحراء �إىل ر َّبان لكنها حتتاج �إىل دليل!
هذا ما فطنت �إليه «حواء» وهي ت�سري برفقة «يون�س» ل�ساعات طويلة ،ال
ي�صحبهما فيها �سوى اجلوع والعط�ش ،و�شم�س تودعهما عند �أبعد نقطة يختلط فيها
الأزرق بالأ�صفر ،يحمالن احلقيبتني فوق ظهريهما.
تكا�سلت عيناها عند تفا�صيل �صبارة يافعة ،بجوار �أخرى تكربها حج ًما،
ال�صبارة ال�صغرية على حداثة عمرها �إال �أنها متلك �أ�شوا ًكا ك�أي �صبارة نا�ضجة،


تذكرت يوم �أن قال لها «يون�س» متم ًما �أحد �شجاراتهما �-إذ �إنه مغرم ب�أن يكون له
دائ ًما الكلمة الأخرية:-
أنت فيه مثل �ص َّبارة.
�إن كان العامل حديقة �أزهار �شديدة التنوع ،ف� ِ
وقتها متلكها الغ�ضب ،وا�ستقبحت �إهانته ،لكنها الآن ترى الأمر بعيون جديدة
مدحا ،ف�إن ال�صبار
مل متلكها من قبل ،رغم �أن «يون�س» �أراد بكلماته ً
ذما ال ً
يخزن املاء يف عروقه الثخينة ،وميلك �أ�شوا ًكا بدل الأوراق التي ت�ستهلك املاء� ،أي
متاما
قبحا ،بل تلبية حلاجات الطبيعةً ،
�أن امتالكه للأ�شواك لي�س رفاهية ،وال ً
كو�سائلها الدفاعية التي حتمي بها نف�سها من طبيعة احلياة القا�سية.
هذا ما دفع �أمها لتزرع يف ج�سدها الأ�شواك� ،أرادتها �أن تكون �صبارة يف مواجهة
تقلبات الطبيعة� ،أرادتها �أن ت�صمد يف وجه ال�صعاب� ..آملتها الأ�شواك نعم ،قتلت
�أنوثتها نعم ،لكنها عززت من قدرتها على ال�صمود يف مواجهة احلياة ..لذلك مل
ت�ستطع �أن حتقد على �أمها مثلما حقدت على �أبيها.
�صدق «يون�س»؛ فما �أ�شبهها بال�صبارة.
�أ�سقطها التعب � ً
أر�ضا ،تذمرت:
هل �سن�سري �إىل الأبد؟
توقفي �إذن.
قالها «يون�س» بب�ساطة� ،أكمل امل�سري دون �أن ينظر خلفه� ،صاحت به مبهوتة:
�أترتكني هنا وحدي؟
التفت مينحها نظرة من فوق كتفهً ،
قائل مبكر:
بك؟
أنك ِ
علي �أن �أعتني ِ
�أمل تقويل � ِ
ل�ست بحاجة �إىل قائد؟ ملاذا َّ
ً
�شاخما وقالت:
وقفت ب�صعوبة ،رفعت ر� ًأ�سا


�صدقت� ،أنا ل�ست يف حاجة �إليك ،ولن �أكون �أبدً ا.

َ
ا�ستيقظ بداخله و�سوا�س ال َعد ،كان من ال�صعوبة �أن ميار�س حاجته الق�سرية مع
الرمال ،لذلك بد�أ يف عد الكثبان الرملية ،واجلبال  ،واحلجارة ،عند الرقم خم�سة
ب�صوت جهوري �أفزع �أرقامه فهربت من ر�أ�سه؛ �س�ألها بغيظ:
و�ستني �صاحت «حواء»
ٍ
ماذا هناك؟
�أ�شارت �إىل �إحدى ال�صخور وقالت:
ر�أيتُ ً
رجل يتحرك خلف هذا التل الرملي.
ما كان باع ًثا على فزعها ح َّرك يف نف�س «يون�س» الأمل يف اخلروج من هذه
ال�صحراء ،لعل الرجل ي�ساعدهما على �إيجاد طريق يركبان منه �سيارة �إىل �أقرب
مكان م�أهول بالأحياء .اقرتب بحذر من التل الرملي الذي �أ�شارت �إليه؛ فر�أى
الفراغ ينتظره هناك �ضاح ًكا ،عاد �إىل «حواء» و�أ�شار �إليها لي�ستكمال �سريهما مرة
حرجا �شعرت به:
�أخرى� .أ�ص َّرت لتبدد ً
لقد ر�أيتُ ً
رجل بالفعل ،مل يكن �سرا ًبا �أو توه ًما.
مل ينطق «يون�س» ب�شيء ،وماذا يقول المر�أة اعتادت �أن توقظه ً
ليل لأنها ظنت
ر�ؤية ف�أر ميرح بداخل بيتهما ،وبعد بحث وتفتي�ش ي�ستغرق ما يقرب من �ساعة ال
متاما كما �سخر منذ قليل.
يجد �سوى فراغ ي�سخر منهً ،
كادت «حواء» جتزم �أنه يفكر الآن يف اليوم الذي �أيقظته وقد توهمت ر�ؤية ف�أر،
تكاد تق�سم �أنه ي�ضحك منها �س ًرا ،ويتهمها بخفة العقل ،كما فعل يومها.
َّ
جف حلقها ،وقر�ص اجلوع معدتها ،حتملها �ساقاها ب�شق الأنف�س ،لكنها تُف�ضل
املوت على �أن تطلب منه ف�سحة من الراحة.
�سراب! ملاذا مل تفكر يف ذلك من قبل؟ ال متلك معلومات علمية كثرية حول
ال�سراب وطبيعته ،هل هو جمرد �صورة وهمية تتبدى للإن�سان� ،أم قد تتجاوز


ال�صورة حا�سة النظر �إىل باقي احلوا�س الأخرى؟ هل من املمكن �أن ما تعي�شه الآن
هو جمرد �سراب �أوهمها به عقلها؟!
من بعيد ،الح لهما رجل يقود �سيارة عفية ت�صلح لهذه الأجواءُ ،مق ًبال نحوهما
وعيدً ا باخلطر!
بتمهل؛ يجهالن هل يحمل يف جعبته وعدً ا بالف َرج� ،أم ِ
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«يون�س» ت�سحره الأ�شياء القدمية� ،صنع بيديه �صندو ًقا خ�شب ًيا كب ًريا منذ
«الب ُّل�س» ،يجمع فيه
ٍ
�سنوات َع�شر ،من ركام مركب قدمي وجده عند �شاطئ بحرية ُ ُ
«الأ�شياء»� ،شرط واحد يجب �أن يتحلى به هذا «ال�شيء» لي�صري «�شي ًئا» يف د�ستوره،
«الب ُّل�س».
�أن يجود به قاع بحرية ُ ُ
منذ �أن فارق البحرية ،زهد معها هوايته الأثرية ،وك�أن املوجودات تفقد �أهميتها
�إن مل تتطهر � ًأول مبياه بحريته املقد�سة ..ت�ساءل يف نف�سه :هل كان عليه �أن يغم�س
«حواء» يف ماء البحرية لينب�ض بحبها قلبه؟ ملاذا مل يفكر يف ذلك من قبل!
ال يزال ي�شرب قهوته يف كوب تقليدي زجاجي ،كان يخ�ص �أباه يف املا�ضي ،يرى
�أن الك�أ�س هي ن�صف ال�شراب ،لذلك يويل كوب �أبيه من اعتزازه وعنايته الكثري.
لكنه الآن م�ضطر لأن يقبل بهذا الكوب املت�سخ ب�أ�شياء اهلل وحده �أعلم بها ،فقط لأن
م�شرو ًبا داف ًئا يت�صاعد من فوهته ليبدد برد ليلته ،وينع�ش �أنفا�سه� .شربت «حواء»
ما ًء حتى ارتوت ،لكنها ر َّدت يد الغريب بتهذيب ،راف�ضة �أن ت�شرب من ال�سائل
املجهول ،حتى �إن كانت رائحته غري منفرة كما يبدو مظهره.
على م�سامع الغريب الذي ا�ست�ضافهما يف خيمته الكبرية املن�صوبة يف العراء
كان �أول �س�ؤال �ألقاه «يون�س» يخ�ص املكان:


�أين نحن؟
�أما «حواء» فاهتمامها كان من�ص ًبا على الزمان:
ما هو تاريخ اليوم؟
ق َّدر «يون�س» �سنوات عمر الغريب بنحو ال�ستني ،وق َّدرتها «حواء» بخم�س و�ستني،
وكانت الفائزة بلعبة التخمني� ..أ�سمر الب�شرة ،له مظهر غري م�ألوف ،يتحدث بلكنة
غريبة على م�سامعهما ،ت�ش َّبه لهما يف بادئ الأمر بالبدو الذين يعي�شون يف �صحراء
«�سيناء» ،فكان هذا �أول ما وقع يف نف�سيهما ،هما يف «�سيناء» �إذن!
�أي ريح عجيبة حملتهما من بيتهما يف «كفر ال�شيخ» و�ألقت بهما يف �صحراء
«�سيناء»؟!
مل يجبهما الغريب يف احلال ،بدا لهما �أنه ال يهتم ب�س�ؤاليهما� ،أو لعله ال ي�صدق
�أنهما يجهالن ح ًقا املكان والزمان ،هل يذهب املرء �إىل مكان يجهله ،خا�صة �إن كان
هذا املكان �صحراء كبرية بامتداد الب�صر؟
مل يكن بداخلهما طاقة كافية للحديث ،كل ما �أراداه هو طعام م�ست�ساغ ،و�شراب
ل�سلطان النوم.
دافئ ،ومكان ي�سقطان فوقه ج�سديهما ل ُي�سلما روحيهما طواعية ُ
جاد عليهما الغريب باملُراد ،وزاد عليه بغطاءين يقيانهما �صقعة ليل ال�صحراء،
التحف كل واحد منهما بغطائه ،وو�ضعا ر�أ�سيهما يف �أقرب مو�ضع ي�صلح لنوم يتخلله
كوابي�س مزعجة ،عن �صحراء وا�سعة كعر�ض البحر ،ووحو�ش تطاردهما من �أجل
وجبة ع�شاء.
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الليلة ،الليلة ،الليلة يا �سمرا يا �سمارة ،الليلة يا �سمرا..
ال �أنا كنت َب َّره وال مهاجر� ،أنا اللي جايلِك مِ ن باكِر..
َجلبي وال البحر الهادر ،عيني وال ا َ
جلمرة الليلة..
الليلة ،الليلة ،الليلة يا �سمرا يا �سمارة ،الليلة يا �سمرا..
انبعثت تلك الكلمات من جهاز راديو قدمي يعمل باحلجارة ،ي�سكن �إحدى زوايا
اخليمة؛ لتكون �أول ما ي�صافح �أذن «يون�س» عند ا�ستيقاظه ،علم بالوقت من مدى
ت�أخر ال�شم�س عن الرتبع فوق عر�شها يف ال�سماء ..رغم كل التعب الذي ا�ستبد به
يوم �أم�س ،ف�إن �ساعته البيولوجية كانت دقيقة مبا يكفي كي ال يفوت وقت البكور،
الفجر هو التوقيت الر�سمي ال�ستيقاظ «يون�س» من نومه منذ �أن كان ابن ال�سابعة،
«الب ُّل�س» مل يقو على �إلهاء عقارب �ساعته.
ُبعده عن ُ ُ
ن�سمات باردة تدخل اخليمة بغري ا�ستئذان ،بحث بعينيه عن «حواء» ،النوم
يحكم قب�ضته عليها ،لكن الغطاء املهرتئ مل يعد حمك ًما حول ج�سدها كما ينبغي،
تردد للحظةُ ،قبيل �أن يرفعه لي�ضبطه ،ثم يلقي عليها بغطائه ،فـ «حواء» تكره الربد.
حار�سا لها ،تفح�صه
ر�أى الغريب يجل�س على ُبعد �أمتار من اخليمة كما لو كان ً
حتت و�ضح النهار ،يرتدي ثو ًبا �أبي�ض ق�ص ًريا ،حتته �سروال من اللون ذاته،
و�صديري ملون.
ال يقف «يون�س» على �سبب م�ؤكد� ،إال �أنه �شعر باخلطر ،بالطبع هو ي�شعر باخلطر
منذ �أن ا�ستيقظ يف قلب الكهف� ،إال �أنه هذه املرة كان مبعثه الرجل الغريب قليل
الكالم؛ فاملجهول متهم دائ ًما حتى يثبت ُح�سن نيته.
َخ ِّلي ال َندى مِ ن �أحالمِ ك ،ي ِْ�سقي النبات من �أيامِ ك..
ُح ِّطي اللي خالفِك ُقدَّامِ ك ،تِلقي البلد عامرة الليلة..
الليلة ،الليلة ،الليلة يا �سمرا يا �سمارة ،الليلة يا �سمرا..


فركت «حواء» عينيها ببطء ،حتملت �آالم ج�سدها �إثر النوم على رمال ال
يف�صلها عنها �سوى رداء رقيق ،ن�سيت للوهلة الأوىل ما حدث بالأم�س� ،أ�صابها
الذعر عندما جالت عيناها يف املكان ،خيمة ،ورمال ،و�أكواب مت�سخة ،وبع�ض
الأغرا�ض غري وا�ضح فيما تُ�ستخدم .ثم ا�ستيقظت ذكرياتها واحدة تلو الأخرى،
الكهف ،وال�صخرة ،وال�صحراء ،وال�سري الطويل ،واجلوع ،والظم�أ ،والغريب،
والنوم يف خيمته� ..أين «يون�س»؟
خرجت من اخليمة فر�أته ي�سرت�سل يف احلديث مع الغريب ،فاقتحمت خلوتهما
تلتقط م�سامعها �أطراف احلديث ،كان «يون�س» يقول وهو يلتفت نحوها ليلقي عليها
نظرة ق�صرية ،ثم يتوجه �إىل الغريب بجل اهتمامه:
وهذا كل ما حدث معنا حتى قابلتنا بالأم�س.
فهمت �أنه يق�ص على الغريب ق�صتهما العجيبة ،قر�أت فوق وجه الغريب �أمارات
الرتقب؛ فا�ستنفرت جيو�ش الغ�ضب ب�صدرها ،لو اتهمهما بالكذب ف�ستقذفه من
ب�صي�صا من التعقل طلب منها التمهل ،فالرجل
الكلمات القا�سيات ما ي�ستحق ،لكن
ً
هو ملج�أهما الوحيد يف هذا املكان املقفر ،ولو غ�ضب عليهما فاملوت م�صريهما
املحتوم.
ا�ستطرد «يون�س» وقد بدا ً
ن�شيطا؛ نزع النوم عن كتفيه كل �إرهاق الأم�س:
والآن �أخربين� ،أين نحن؟
مل يجب الغريب يف احلال رغم تعلق زوجني من العيون بالكلمة التي �ستنطقها
�شفتاه ،فرك جبينه ليم�سح عنه عر ًقا وهم ًيا ثم قال بغمو�ض موج ًها حديثه �إىل
«يون�س»:
�إن كنت كاذ ًبا فتلك م�صيبة ،و�إن كنت �صاد ًقا فامل�صيبة �أكرب.


فرك «يون�س» ذقنه بقوة ،تعرف «حواء» �أنها حركة تلقائية يفعلها عندما يتوتر؛
ف�أ�صابها من التوتر بع�ضه� ،س�أله «يون�س»:
ملاذا م�صيبة �أكرب ،ب�إمكانك �أن تدلنا على طريق نذهب من خالله �إىل �أي
دمت ال متلك هات ًفا كما �أخربتني بالأم�س ،و�سنقوم
مكان به هاتف ،ما َ
باالت�صال ب�أهلنا يف «كفر ال�شيخ» ،ير�سلون لنا �سيارة لأخذنا.
ثم �أ�ضاف وقد فطن للأمر:
وطب ًعا لك مكاف�أة على م�ساعدتنا ،فلن نن�سى معروفك.
ندم «يون�س» يف احلال ،فقد ا�ستحال وجه الرجل جمرة م�شتعلة ،اختلط �سواد
ب�شرته ب�شررها ،و�صاح بق�سوة عاتية:
وهل �أكرمتك لتُهينني؟
�أ�سرع «يون�س» باالعتذار ،والتوتر قد بلغ �أق�صاه ،حاولت «حواء» م�ساعدة
«يون�س» على اخلروج من امل�أزق؛ فقالت للغريب ت�صطنع ودًا ال ت�شعر به:
�أرجوك ال ت�ؤاخذنا ،فنحن ال نق�صد �إهانة رجل كرمي مثلك ،فتح لنا خيمته
و�أعطانا من طعامه و�شرابه� ،أعتذر لك با�سم «يون�س» فهو دائ ًما ما ي�سيء
التعبري.
ندمت هي الأخرى على حديثها عندما حتول وجه «يون�س» �إىل جمرة ال تختلف
كث ًريا يف حرارتها عن وجه الغريب ،نظر �إليها نظرته �إىل فطر �سام تطفل على
مائدة طعامه ،و�أ�شار �إىل اخليمة يقول:
«حواء» ادخلي اخليمة.
ا�ستفزتها كلماته ،فجابهته بعناد قائلة:
 من �أنت لت�أمرين؟


�أ�شار ثانية �إىل اخليمة ،يغالب الغيظ امل�شتعل ب�صدره؛ لئال يه�شم ر�أ�سها يف
�أقرب �صخرة ،قال:
«حواء» ادخلي اخليمة.
امتطاها �شيطان العناد� ،صاحت بحدة:
لن �أدخل ،و�إياك �أن ت�أمرين مرة �أخرى� ،أنا ل�ستُ ....
قطع عبارتها قول الغريب:
هل �أنتما زوجان؟
التفتا نحوه ،كاد كل منهما يجيب ً
قائل «ل�سنا كذلك»� ،إال �أن الغريب ا�ستطرد
ب�سرعة:
�إن مل تكونا زوجني ف�أخرباين يف احلال ،لأنني لن �أ�سمح لكما بالبقاء م ًعا يف
خيمتي ،و�ست�ضطر الفتاة �إىل املغادرة.
ثم ا�ستطرد بحزم ،ينقل نظره بني وجهيهما:
هل �أنتما زوجان �أم ال؟
�سكتا �سكتة طويلة ،ال يجر�ؤ �أحدهما على اجلواب� ،إن �أجابا بالنفي فهذا معناه
�أن ت�ضيع «حواء» وحدها يف ال�صحراء ،فهل «يون�س» من الق�سوة لأن يفعل ذلك؟ هل
يكرهها �إىل هذا احلد؟ ِمن �صفحة وجهه حاولت �أن تقر�أ خربه ،مل ينظر نحوها،
هم باجلواب؛ دعاها داعي اخلوف ،هل �سيلقي بها يف فم املجهول فقط
وعندما َّ
لي�أخذ انتقامه منها على زواجهما الذي يحملها وحدها م�س�ؤولية ف�شله؟
زوجتي.
يكتف من دقاته املت�سارعة� ،ضايقها
اكتفى بهذا اجلواب املقت�ضب ،لكن قلبها مل ِ
�أن ت�صبح مدينة لـ «يون�س» بحياتها ،فكلمة واحدة منه فيها �ضياعها ،وكلمة �أخرى


متاما كما �أن رجوعها �إىل ع�صمته مرهون بكلمة واحدة ينطقها
فيها جناتهاً ،
«يون�س» دون اعتبار لرغباتها؛ كرهت �أن ميتلك بني يديه م�صريها ،كرهت ذلك
كما مل تكره �أي �شيء من قبل.
�أجاب الغريب �أخ ًريا ال�س�ؤال الذي �أرق م�ضجعهما ،لكن علمهما باجلواب
�أ�صابهما بده�شة بالغة:
نحن يف �أق�صى اجلنوب.
�س�أله «يون�س» يحثه على املزيد من التو�ضيح:
�أين حتديدً ا؟
يف «وادي ال َع َّلقي» ..عند احلدود اجلنوبية بني «م�صر» و «ال�سودان»� ..أي
نحن الآن يف «�أ�سوان».
قفز على الفور ال�س�ؤال الأهم �إىل ر�أ�س «يون�س» ،من الذي �أح�ضرهما �إىل
«�أ�سوان» ،وملاذا فعل؟ �أما «حواء» ف�ألقت مرة �أخرى ب�س�ؤالها الأهم على م�سامع
الغريب:
ما هو تاريخ اليوم؟
هز كتفيه ً
قائل بال مباالة:
ال �أعرف.
�صاحت به:
ماذا تق�صد ب�أنك ال تعرف؟ كيف ال تعرف؟
�أثارت فيه غ�ض ًبا كام ًنا ،فزجمر يقول وهو ي�شري �إىل املكان من حوله:
�أنا �أعي�ش يف ال�صحراء منذ وقت طويل ،وال يعنيني كث ًريا �أن �أعرف تاريخ
الأم�س �أو الغد.


قالها ثم ولج خيمته ،تركت قدميه �آثا ًرا غائرة فوق الرمال ،وتركت كلماته �آثا ًرا
من الده�شة فوق وجهيهما.
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مل يقو املاء على حمو ال�شيب من ر�أ�سها ،و�ضعت كل �آمالها يف �أن الرتاب مبعث
اللون الأبي�ض� ،أو مادة جريية علقت ب�شعرها يف الكهف ،لكن تبخرت كل �آمالها
وذهبت �أدراج الرياح ،ازداد �شعورها بالوهن ،تئن كل عظمة يف ج�سدها جتهل �إن
كان �إرهاق ال�سري هو املتهم� ،أم عمر ال تذكره ،كيف للوقت �أن مير دون �أن تعي�شه
بوعيها؟
جل�ست يف ركن اخليمة بعد �أن غادرها الغريب ،ترثي �أيامها املوءودة.
هذا الرجل كاذب ..هل ميكن �أن يجهل التاريخ ح ًقا؟
قالتها لـ «يون�س» ،فلم مينحها جوا ًبا مطمئ ًنا ..ف�أردفت ت�ستهجن ِفعل الرجل:
رجل جمنون ..كان �سيلقي بي يف و�سط ال�صحراء �إذا علم �أنني ل�ستُ
زوجتك ،هل يفعل ذلك رجل عاقل؟
مل ي�شاركها يف تذمرها ،ان�شغل بالعبث ب�أغرا�ض وجدها تقبع يف زاوية اخليمة،
ويف الوقت نف�سه يلقي كل حني نظرة على فتحة اخليمة� ،إذ ادعى الغريب �أن �أم ًرا
هاما ي�ستدعي ذهابه يف احلال ،و�أنه �سيعود مع غروب ال�شم�س ،دون �أن يقدم لهما
ً
تف�س ًريا �أكرث مما قال ،حثته «حواء» قائلة:
«يون�س» هل ت�سمعني؟ �أنا �أحتدث �إليك منذ ال�صباح.
ترك ما يعبث به ودنا منها يحك ذقنه ،قال:


لي�س ما يحريين ت�صرف الرجل فح�سب ،بل الأدوات التي متتلئ بها خيمته،
وك�أنه يبحث عن �شيء ما يف ال�صحراء.
قالت ب�صوت خفي�ض وك�أن للخيمة �آذا ًنا ت�سرتق ال�سمع �إليهما:
يبحث عن �شيء ...مثل ماذا؟
رفع «يون�س» حاجبيه جمي ًبا بحرية:
ال �أعرف.
نف�سا ً
طويل ثم �أولته جل اهتمامها قائلة:
�أخذت ً
دعنا نرتب �أفكارنا م ًعا لكي..
�أنزل حاج ًبا ،و�أبقى على الآخر يف عليائه ،قاطعها:
�صحيحا ،حتتاجني م�ساعدتي؟
هل ما فهمته
ً
مل يكن اخلالف بينهما اختال ًفا عاد ًيا بني �شخ�صني ،بل اختالف قدمي قدم
الأزل بني ثنائية الرجولة والأنوثة ،ثنائية خا�ضت غمار معارك كثرية عرب الأزمان
حتى و�صلت �إىل ع�صرنا احلايل منهكة القوى ..على الطراز الأنثوي احلديث �أبت
�أن تعرتف بحاجتها �إليه� ،أق َّرت �أن يف ال�صمت �أبلغ جواب؛ فاتخذت منه �سات ًرا
مني ًعا تت�ضارب حوله الأقوال.
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مل يعمد �إىل ترتيب �أفكاره معها لكنه فعلها وحده ،وقف بقرب اخليمة لدقائق
معدودات ،ثم طفق يقطع م�سافة خم�سني مرتًا جمي ًئا وذها ًبا ،ال ي�ضايقه لهيب
ال�شم�س فوق ج�سده بقدر ما تفعل احلرية بر�أ�سه ،مل يقتنع قط بال�شيب املختلط
ب�سواد �شعره ،ال ميكن �أن مير الزمن بج�سده دون عقله!


قليل من ال�صبغة قادر على �أن ينقل �شعره بني �ألوان الطيف ال�سبعة ،ودرجاتهم،
متاما كما فعلت «حواء» ب�شعرها واختارت لو ًنا يثري جنونه ،على ثقة من �أنها اختارته
ً
لأنها �أحبت �إثارة هذا اجلنون.
والغريب الذي يبدو غري ًبا بحق ،يتفنن يف �إ�صابته بحرية تدير الر�ؤو�س.
«بر �إي لق»!
ومقاما ،هل من
قفزت هذه العبارة بر�أ�سه فج�أة ،ووجدت بداخله م�ستق ًرا
ً
املمكن �أن تكون هذه التهديدات لها عالقة مبا�شرة مبا يحدث معه؟ ولكن كيف؟
وملاذا؟ هل قام مر�سل اخلطابات برتتيب �أمر خطفه و «حواء» ،وو�ضعهما يف هذا
املكان املوح�ش ليمنعه من توقيع العقود مع ال�شركة الأوروبية؟ كانت لتقفز ثقته يف
هذا اال�ستنتاج �إىل ن�سبة مائة باملائة ،لكن ما جعله ينق�ص هذه الن�سبة مبقدار
«�سلطان» �أن يحل
الن�صف هو �أنه لي�س الوحيد املخول له التوقيع ،فب�إمكان اجلد ُ
حمله ،بل يف الواقع «يون�س» هو الذي يحل حمل اجلد عن طريق توكيل عام من
«�سلطان» ،دفع هذا
اجلد� ،أي �أن �صاحب ال�ش�أن الذي بيده الأمر والنهي هو اجلد ُ
«�سلطان» فعلته به؟
بت�سا�ؤل خميف �إىل ر�أ�سه ،هل فعل هذا املبتز املجهول باجلد ُ
هل �أحلق به الأذى؟ هل من املمكن �أن يكون غريب ال�صحراء هو اخلاطف نف�سه؟
مل يتحمل هذا القدر من الو�ساو�س ،و َل َج �إىل اخليمة ،تابعته «حواء» بف�ضول
بينما يفت�ش يف �أركانها �ش ًربا �ش ًربا ،هو بحاجة �إىل دليل� ،أي دليل يثبت �صحة
ا�ستنتاجاته� ..أو ينفيها� ،شكوكه يف الغريب تتزايد ،ال ل�شيء �إال لكونه �أول من عرث
عليهما ،ثم ما الذي يجعل ً
رجل يف عمره ين�صب لنف�سه خيمة يف و�سط ال�صحراء!
تابعت «يون�س» بعينها لدقيقتني� ،أ�صابها امللل فا�ستلقت فوق رداء مهلهل،
وا�ستدعت من خيالها ً
رجل وا�ضح املالمح لتبارزه ب�سيفها ،وما بهت من مالحمه
�أكملته بخيالها� ،أباها الذي ي�سكن ذكرياتها �أكرث مما يفعل �أي �شخ�ص �آخر ،وك�أنه
امتلك من عقلها ب�ضع خاليا بو�ضع اليد ،وال �شيء قادر على زحزحته من مو�ضعه،


تكرهه �أكرث مما كرهت �أي �شخ�ص من قبل� ،أكرث مما كرهت «يون�س» ..كان الرجل
�صلدً ا ال ُيهزم ب�سهولة ،لكن من ذا الذي ينجو من بط�ش انتقامها ،قاتلت ب�ضراوة
حتى قطعت ر�أ�سه وعلقته على ن�صل �سيفها.
كادت تعيد الكرة ،وت�ستدعيه مرة �أخرى لتزجي الوقت بقطع �أو�صال الرجل
الذي ي�ستقر يف �أكرث نقطة مظلمة من نف�سها ،لكن ً
رجل �آخر �أطلق �صيحة جعلتها
تنتف�ض يف مكانها.
َد َنت من «يون�س» ت�س�أله بلهفة:
ماذا وجدت؟
ما عرث عليه فاق له كل توقع ،قطع من ال�صخور املطعمة بالذهب يحتفظ بها
الغريب مغلفة ب�أقم�شة بالية!
�س�ألته «حواء» والده�شة ال تفارقها:
ما هذا؟
مل يجبها ،ترك ال�صخور كما كانت ،و�أ�شار �إليها لتتبعه ً
قائل:
هيا� ،سرنحل من هنا.
تبعته «حواء» وهي ال تفهم �شي ًئا ،لكن �أمارات وجهه �أوحت لها باخلطر� ،صاحت
به:
�أخربين يا «يون�س» ما معنى ذلك؟
«حواء» �سريي ب�صمت.
بدا عليه تفكري عميق ،وخوف ا�ستطاعت «حواء» �أن تراه مت�سل ًقا لأ�سوار عينيه..
ما الذي �أخافه �إىل هذا احلد يف قطع حجارة خمتلطة بالذهب؟!
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ال �أفهم ،ملاذا كان علينا �أن نرتك اخليمة ونرحل؟
مل يجبها ،ظ َّل على وجوم وجهه ،ي�سري يف االجتاه نف�سه الذي �سار فيه الغريب
عندما فارق اخليمة ،يظن �أنه �سار يف �أكرث االجتاهات قر ًبا �إىل املدينة ..حاولت
«حواء» عب ًثا �أن توافق �سرعته ،قالت الهثة وهي حتاول �أن تقل�ص امل�سافة املتزايدة
بينهما:
توقف يا «يون�س» ،ا�شرح يل ماذا يحدث.
مل يفعل ،بل حث قدميه على املزيد من ال�سرعة ،كانت رياح ال�صحراء تعاك�سه
وك�أنها ال ترغب يف �أن يكمل الطريق يف االجتاه الذي اختاره ،قال مت�أف ًفا:
أ�صبحت
ال وقت لدي يا «حواء» لال�ستماع �إىل ثرثرتك ،تقدمي �أ�سرع� ،
ِ
ت�سريين كامل�سنني.
م�سا من اجلنون �أ�صابها:
�صرخت به وك�أن ً
�أنت تفعل هذا دائ ًما ،ال ت�شرح يل �أي �شيء ،ال تخربين ب�أي �شيء� ،أنا ل�ستُ
بقرة متلكها وت�سحبها خلفك �أينما �شئت ،وكيفما �شئت.
معك.
ال وقت لدي لل�شجار ِ
وجتب ،كيف يعاملها ككم ُمهمل!
�أ�صابها التجاهل يف مقتل ،وا�ست�أ�سد عنادها َّ
�أق�سمت ب�أغلظ �أميانها �أال ت�سمح له �أن يكرر معاملتها بهذه الطريقة� ..أبدً ا.
بالك ْب �أظ َلم.
انتهت الهدنة ..بد�أ «يون�س» حر ًبا جديدة ،والبادئ ِ
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القليل من املاء والطعام الذي يحمله يف حقيبة الظهر مل يكن كاف ًيا يف نظره �إال
ليوم واحد فح�سب ،ورغم ذلك يرى �أن االبتعاد عن اخليمة �أكرث �أما ًنا من املكوث
فيها ،تُرى هل املوت هو م�صريه املحتوم املكتوب يف �صحيفة �أقداره منذ �أن ا�ستيقظ
يف بطن الكهف مقيدً ا بالأ�صفاد؟ هل ما فعله خالل تلك الأيام ما هو �إال حماولة
�إن�سان قليل احليلة للهرب من نهاية حتمية يقف فيها املوت على بعد خطوات منه..
ال ميكنه التحايل على النهايات ،لكنه � ً
أي�ضا ال ي�ستطيع �أن يقف يف مكانه وينتظر
مل ًكا ً
موكل لقب�ض روحه ،ال ي�ستطيع �أن يكف عقله عن ال�سعي للنجاة حتى �إن كانت
حماوالت عابثة ك�سمكة تنازع يف �سبيل قطرة ماء.
ال ت�ستهويه �صراعات البقاء التي يعي�شها النا�س كل يوم من �أجل ك�سب املغامن
يوما بيوم ،وال يدخر للغد �سوى الرتقب فح�سب ..لكن
�أو املحافظة عليها ،يعي�ش ً
�صراع اليوم خمتلف ،لي�س من �أجل مكا�سب دنيوية �أو متاع زائل ،بل من �أجل روحه،
�أغلى ما ميلكه الإن�سان ..منذ زمن طويل مل يت�س َّلح بالإ�صرار خلو�ض معركة ما،
الأدرينالني الذي �سبح يف عروقه منحه م�شاعر متوهجة مل يعتدها منذ فارق
بحريته املقد�سة.
مل يفكر «يون�س» يف املوت من قبل ،مل يكن �ضي ًفا يكرث التطفل على مائدة عقله،
ال يخ�شى املوت ،وال يحبه كذلك ،بل �شعوره نحوه بني بني ،مر بخاطره ما قالته له
يوما:
«حواء» ً
متاما
�أنت ال تذهب �أبدً ا �إىل �أق�صى اليمني ،وال �إىل �أق�صى الي�سار ،بل تقف ً
يف منت�صف الطريق وتكتفي مبا قطعته من خطوات� ،أنا �أكره حالتك هذه
يا «يون�س».
مل يفهم يومها ،كيف �أن حالته هذه ال تعجبها ،هل يجب �أن يكون ه�ستري ًيا مثلها
ليحوز ر�ضاها! فليتقلب ر�ضاها يف دركات اجلحيم �إذن! رجل م�سامل هو ،مل ي�سع


ليكون ً
قر�شا �أو حوتًا ،رجل يعي�ش على ال�صراط دائ ًما ،بني الكثري والقليل ،الر�ضا
وال�سخط ،الفخر والندم ،الوجود والعدم.
�أما هي فال تكتفي بحد الكفاف ،بل ت�سعى بكل طاقتها �إىل �أن ت�سري يف الطريق
�إىل نهايته ،حتى عندما ي�صالن يف �شجاراتهما العديدة �إىل خط النار ،كان يتمنى
عندما تتوقف� ،أن ت�صمت وتبتعد ،و�أال تخطو خطوة واحدة �أكرث� ،سيكون موردها
التهلكة ،لكنها ال تعرف �أبدً ا حد الكفاية ،تذهب �إىل �أبعد نقطة من املمكن �أن
ي�صال �إليها ،حتى يرهقهما الغ�ضب ،وي�سقطهما التعب« ،حواء» ال تكتفي �إال عندما
تتال�شى وتنتهي!
بعد �سري مديد قاربت خالله ال�شم�س على معانقة الأفق� ،أدركهما الغريب ي�شق
الرمال بعجالت �سيارته ،ويطبع فوقها و�س ًما يحمل لهما الكثري والكثري من اخلطر.
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�سيندم� ،ستجعله يندم ،و�إن مل يندم� ،ستجعله يفقد �صوابه ،الندم �أو اجلنون،
�أيهما �أقرب!
مل جتد معنى الحتقاره امل�ستمر لآرائها ،حديثها� ،أوهامها� ،أحالمها ،يحتقر كل
ما فيها ..النا�س يبحثون عن ال�سعادة� ،أو النجاح� ،أو املال� ،أو احلب� ،أما هي فتبحث
فقط عن «املعنى» ،وعندما ال جتده تفقد خريطتها النف�سية متا�سكها ،تنقلب عاليها
�سافلها ،ت�ضيع بو�صلتها ،تت�شتت اجتاهاتها ال�ستة ،فوق  ،و�أ�سفل� ،أمام ،وخلف،
مينة ،وي�سرة ،املعنى هو بو�صلتها يف احلياة.
«يون�س» ي�أتي لها بكل ما يحجب املعنى عن �إدراكها ،يقذفها ب�أوامره ونواهيه دون
�أن يقدم لها املعنى الذي يتخفى وراء �أفعاله ،لعلها لذلك ال�سبب كرهته« ،يون�س» مل
متاما كما حمل لها هجر �أبيها الكثري من الالمعنى..
يوما لأن يقدم لها املعنىً ،
ي�سع ً


هل تُراه ق َّدم هذا املعنى �إىل املر�أة التي ط َّوقت خن�صره بخامتها؟ التفكري يف
هذا ملأ جوفها بطعم احلنظل.
�سمعت �صوت �سيارة الغريب تندفع نحوهما من اخللف ،ف َّكرت بحوا�سها
اخلم�س ،يف اجتاهاتها ال�ستة ،خانها املعنى ،فلم تعرف يف �أي اجلهات تكون النجاة!
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()4
�أنا امل�س�ؤول عنكما� ،ستعمالن حتت �إمرتي مقابل طعامكما و�شرابكما وم�أوى
لكما حتت �سقف خيمتي.
هذا ما كان يخ�شاه «يون�س» منذ �أن ر�أى احلجر املختلط بالذهب ،الغريب
مل يكن �سوى �أحد املنقبني عن الذهب يف «وادي ال َع َّلقي» عند احلدود اجلنوبية
لـ «م�صر» ،ويعرف «يون�س» �أن هذه املنطقة ال ُي�سمح بالتجول فيها بغري ت�صريح
ُم�سبق من حر�س احلدود ،ووجوده برفقة «حواء» يف هذه املنطقة احلدودية بغري
كاف لتقدميهما �إىل حماكمة ع�سكرية!
�إذن ر�سمي هو �سبب ٍ
يعرف � ً
أي�ضا ب�أمر املنقبني املت�سللني واملخالفني لل�شروط والقوانني التي تخ�ضع
لها هذه املنطقة احلدودية ،و�أكرث ما يخ�شاه الآن �أن يكون الغريب نف�سه موجودًا
فوق هذه الأر�ض بغري ت�صريح ،الآن ت�ساوى خطر البقاء مع خطر الرحيل �إذن.
�شرح لـ «حواء» بكلمات مقت�ضبة عمل املنقبني عن الذهب يف ال�صحراء
ال�شرقية ،متجن ًبا ذكر الت�صريحات الر�سمية وخطر القب�ض عليهما من قبل حر�س
احلدود ،ف�أحال اخلطر فوق وجهها بو�شاح اخلوف ،وكان اجلزء الأ�سو�أ ال يزال يف
انتظارهما ،قال الغريب:
بهذه الآلة �ستنقبان معي عن الذهب ،وبقدر ما ت�ستخرجانه من الأر�ض
�ستح�صالن على طعام و�شراب.


الآن �صارا جمربين على العمل يف وادي الذهب مع الغريب الذي امتنع عن
البوح بالتاريخ وك�أنه �سر ا�سترياتيجي ،اخليار الآخر مل يكن �أقل �سو ًءا ،ف�شيطان
اجلوع الذي ال يرحم يرتب�ص بج�سديهما ليمزقه مبخالبه ،عليهما �أن يخو�ضا
�صراعا جديدً ا من �أجل البقاء.
ً
جهاز التنقيب عن الذهب مل يكن �سوى بطارية وو�صلة و�سماعة وطبق وماكينة،
يتحرك يدو ًيا كع�صا املكن�سة فوق الأر�ض بعد �ضبطه على ذبذبات حمددة ،ما
�إن يت�شمم اجلهاز رائحة الذهب حتى ي�صدر �إ�شارة �أو �صفارة ،اجلهاز ال يلتقط
ذبذبات الذهب فح�سب بل معادن �أخرى كاحلديد ..منح الغريب جها ًزا لـ «يون�س»،
و�آخر لـ «حواء» ،وطلب منهما البدء يف العمل من �صبيحة اليوم التايل ،مل يطلب يف
الواقع ،بل � َأمر!
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�أ�شار الغريب �إىل جبل قريب ملبا�شرة العمل ،ظنت «حواء» يف البداية �أن العمل
من ال�سهولة مبكان ،فهي لي�ست م�ضطرة للحفر يف الرمال� ،أو لك�سر ال�صخور
باملطرقة وال َأجنة طوال الوقت ،لن تفعل �إال بعد �أن ي�صدر اجلهاز �إ�شارة بوجود
الذهب ،هكذا �أم�سكت باجلهاز و�شرعت يف التنقيب منذ البكور.
لكن «يون�س» مل يحمل يف قلبه هذا القدر من التفا�ؤل ،كان على يقني من �أن
مهمته لي�ست �شاقة فح�سب ،بل خطرة كذلك.
تر َّب�ص بهما الثالوث املقد�س للف�شل ،الي�أ�س ،والإرهاق ،والأمل ،هاجم «حواء»
قرب الظهريةَّ ،
جف حلقها ،وهتك اجلوع �سرت معدتها ،مل جتد يف جعبة �أفكارها
�سوى ال�صمود ،و�إال �ستُحرم من الطعام لهذا اليوم� ،صمد «يون�س» حتى كادت
ال�شم�س تلوح له بكفوفها مودعة يف �إ�شفاق.
جاء الغريب يجمع منهما حم�صول اليوم ،ح�صد من «يون�س» قطعة �صغرية من



احلجارة املخ�ضبة بذرات ذهبية قليلة جدً ا� ،أما «حواء» فلم يكن يف حوزتها �سوى
علب معدنية �صدئة ،وقطع حديد متفرقات� ،أخفق جهازها يف التقاط ذرة ذهبية
واحدة!
ا�ستحوذ الغ�ضب على �صدر الغريب ،وتربع فوق عرو�ش عقله ،منح «يون�س»
طعاما بالكاد يكفيه لهذا اليوم ،ومل تفز «حواء» ب�شيء �سوى املزيد من املاء فح�سب.
ً
ا�ست�شاطت غ�ض ًبا و�صاحت به:
�أنت رجل منعدم ال�ضمري ،هل �سترتكني جائعة حتى الغد ،وماذا �إن مل �أجد
جوعا.
يف الغد ذهبك امللعون هل �سترتكني �أموت ً
انطلق ال�شرر من عيني الغريب منذ ًرا باخلطر ،جذب «يون�س» ذراعها بعيدً ا
عن مرمى النريان ،ما �إن وارتهما اخليمة حتى حررت ذراعها من يده ،وانزوت
يف �أحد الأركان تتجرع الكثري والكثري من املاء ،متلأ به معدتها الفارغة ،ت�شبثت
قطرات الدمع بعينها ،تخزها فت�ؤملها ،رف�ضت �أن ت�سمح لنظرات «يون�س» امل�ستطلعة
باكت�شاف ال�ضعف الذي حفر لنف�سه واد ًيا بداخلها ،جل�ست حتت�ضن �ساقيها وتخفي
فيهما ر� ًأ�سا ين�ضح �أملًا.
م�سها «يون�س» بيده ،مل�سته هذه املرة لها وقع غريب ،كنغمة �شاذة فارة من حلن
َّ
م�ألوف ،رفعت ر�أ�سها جتابهه بعينني مت�سائلتني ،جل�س قربها يفرت�ش ً
قما�شا بال ًيا،
اقت�سم طعامه ال�ضئيل منا�صفة بينهما ،مل يطلب منها �أن ت�شاركه ح�صته ،فقط
و�ضع الطعام �أمامها ،ك�أنها كلب �ضال يجوب الطرقات ح َّرك فيه �شفقته! جنح يف
�أن ي�شعرها باملهانة من جديد ،وحده «يون�س» قادر على �أن ينهال عليها ب�إهاناته
واحدة بعد �أخرى بطرق ابتكرها وحده ،يحق له �أن ي�سجل بها براءة اخرتاع.
مل تهدر �أنفا�سها يف ال�صراخ عليه ،تركته واختارت رك ًنا �آخر لتتقوقع فيه ،يف
�إ�شارة وا�ضحة لرف�ض يد الإح�سان التي جاد بها عليها ،ظنت �أنها بذلك قد ر�سمت


له حدود �أر�ضه� ،إال �أن «يون�س» مل يعجبه هذا احلد ،فت�سور حمرابها وق َّرب منها
الطعام ثانية ،هذه املرة قال بحزم:
 ال تعاندي.
يظن �أنها ترف�ض �إح�سانه عنادًا ،عليه �أن يفهم �أن ماء وجهها �أحب �إليها من
طعامه ،قالت وهي تنظر �إليه بعينني �أرهقهما جهد مبذول حلب�س نهر من الأمل عن
ال�سري يف جمراه:
ال �أريد منك �شي ًئا.
خرج �صوتها به�شا�شة قطعة من القطن يف مواجهة رياح اخلما�سني ،دفنت
ر�أ�سها يف �ساقيها ثانية ،و�ضع اجلنني اتخذت بجل�ستها ،وو�ضع طفل يف الثامنة
اتخذت بردود �أفعالها ،هكذا ف َّكر «يون�س» وهو يرفع ر�أ�سها بيده دون �أن يعب�أ
بنظرات ا�ستهجان رمقته بها ،قال:
يجب �أن ت�أكلي.
عجزت عن منع النهر من الفي�ضان ،انهالت العربات فوق وجهها حتفر �أخاديد
ووديان ،للمرة الأوىل يراها «يون�س» باكية ،مل يحدث مرة واحدة طوال فرتة
زواجهما �أن ر�أى غيوم عينيها تفي�ض بحملها ،على الأقل يف ح�ضورهَّ ..
رق حلالها
يوما ،لي�س من �أجل دموعها ،بل لعجزها عن التم�سك مبكا�سبها من
كما مل يفعل ً
حرب الكرامة التي بد�أتها هي.
رفع قطعة من اخلبز بعدما غم�سها يف عد�س هربت منه احلرارة ،ثم قربها
من ميناها ،همت بالرف�ض ثانية� ،إال �أن معدتها ا�ست�صرختها تنا�شدها الرحمة،
يوما،
ب�إمكانها �أن ُت ِعد �أف�ضل من هذا احل�ساء وهي التي مل ُت�سن �إعداد الطعام ً
لكن اجلوع جعلها ت�ستلذ بكل لقمة تدخل جوفها� ..أجهزا على الطعام ً
كامل يف
دقيقتني ،مت َّردت الدقائق التالية ورف�ضت �أن متنحهما فر�صة للحديث.


متعبة ،يائ�سة ،حانقة ،لكنها ترغب يف ن�سج حديث ق�صري بخيوط ال ِود« ،يون�س»
الذي يتخذ من ال�صمت عقيدة ال يفهم حاجتها ورغبتها ،يظن �أن ن�صف طعامه هو
كل ما حتتاج �إليه.
�شاركتني طعامك ،ومل ت�أكل ما يكفيك.
َح َوت كلماتها ر�سالة تقر مبا فعله للتو ،لكن وراء كل ر�سالة معاين خفية،
انتظرت �أن يقر�أها بتلهف؛ فلم يزد على �أن قال:
لي�س �أمامي حل �آخر.
يا لك من �شهم كرمي!
خطت فوق رغبتها بقدمها ،وانتف�ضت مبتعدة عنه �إىل مو�ضع نومها ،توليه
ظهرها� ..ضرب هو ك ًفا بكف ،زفر ب�ضيق ثم قال:
ير�ضيك� ،ألي�س كذلك؟
ال �شيء
ِ
�أجابته بنربات حادة دون �أن تلتفت �إليه:
أ�صبت.
� َ
«كلما تكررت املحاوالت َّ
قل اخلط�أ»
هذه القاعدة �أثبتت ف�شلها مع «حواء»� ،أو لعلها اال�ستثناء الذي ال تخلو منه �أي
قاعدة؛ كلما حاولت بناء ج�سر بينهما ته َّدم فوق ر�أ�سها كل �شيء.
ل�ساعة �أخرى �شعرت بتقلبه يف مو�ضع نومه ،جافاه النوم ،و�ضج الأرق عاب ًثا يف
ر�أ�سه ،ال تزال توليه ظهرها حني قالت:
ملاذا تكرهني؟


ظن �أنها نامت منذ فرتة �إذ خدعه ج�سدها ال�ساكن ،ثم و�شى ال�س�ؤال بعقلها
الذي تت�ضارب فيه الأفكار ،خلت جعبته من اجلواب ،رغم ثقته من �أنه ميتلك عدة
�إجابات منطقية ،بدت ك�أنها اختفت فج�أة من ر�أ�سه ل�سبب يجهله.
ملاذا تكرهني؟
ا�ستجمع جهده للعثور على اجلواب املفقود ،فت�ش يف دواخله وا�ستدعى �سل�سلة
طويلة من �أحداث مرت بهما ،ثمة �شيء جعله ينتبه �إىل �أن اجلواب مفقود لأن
�صياغة ال�س�ؤال خاطئة ،الأجوبة تخ�شى الأ�سئلة اخلاطئة فتهرب منها وترتك من
خلفها ً
فراغا كب ًريا.
أكرهك.
�أخط� ِأت� ،أنا ال � ِ
ملاذا �أنت غا�ضب مني؟
بدا له ال�س�ؤال هذه املرة �سخي ًفا ،و�إن كان يعلم �شي ًئا �آخر عن الأجوبة غري
خوفها من الأ�سئلة اخلاطئة ،فهو كرهها للأ�سئلة ال�سخيفة.
كان ال�صمت جوا ًبا كاف ًيا لإ�سكاتها� ،صمتت «حواء» ،و�صمت الأرق ،و�صمت كل
�شيء بينهما.
555
يف ال�صباح َّ
ع�ضها الذنب ،ملاذا وافقت على �أن ت�شاركه طعامه؟
كان عليها �أن تبيت ليلتها جائعة لتوافق مبادئها ..عمل هو مثلما عملت لكنه
طعاما فلماذا ت�شاركه فيه؟ من مبادئ امل�ساواة التي تت�شدق بها
ح�صد نتيجة تعبه ً
�أنها مثله ،ال تنق�ص عنه �شي ًئا وال يزيد هو ..ما كان عليها �أن تقبل منه �أن ُيق ِّوم
عرثاتها� ،أخط�أت حني �أق َّرت بقوته ،و�سمحت له �أن يجود ب�إح�سانه على الطرف
الأ�ضعف من املعادلة ،يف �ساحات املعركة ال ُيرحم اخلا�سر ،بل ُيق�ضى عليه ،وال


َيقبل اخلا�سر التنازل عن عقيدته ،بل ميوت دونها ..لو ر�أتها �إحدى زميالتها يف
جمعية «�شوارب املر�أة العربية» لعنفتها ب�شدة.
�أوحى مطلع اليوم الثاين ب�أنه �سينتهي مثل �سابقه ،هكذا ظنت حتى �صدر عن
جهاز التنقيب الذي تت�شبث به منذ خم�س �ساعات مت�صلة �صفارة طويلة ،ذبذباتها
�أ�شد مما �سمعت يف اليوم املا�ضي ،وعندئذ ا�ستخدمت ال َأجنة واملطرقة لت�ستخرج
كنزها ال�صغري من الأر�ض ،قطعة حجارة بحجم كف اليد تتناثر بها ذرات الذهب،
رحل طائر الي�أ�س ورفرف طائر الأمل فوق ر�أ�سها ،كان الغريب قد رحل عنهما ،فلم
جتد �سوى «يون�س» تتفاخر �أمامه بكنزها.
منحها ابت�سامة ما �إن ر�أتها حتى تذكرت كم افتقدتها ،قال يثني عليها:
أح�سنت.
� ِ
ت�صرفها كطفلة �صغرية ت�سمع مديح معلمها مل ي�شعرها باحلرج ،بل ب�سعادة
حقيقية تراودها للمرة الأوىل منذ زمن طويل ،نزعت رداء التحفظ قائلة بل�ؤم:
�إنها �أكرب مما ح�صلت �أنت عليه بالأم�س.
بالفعل �إنها كذلك.
م�سح عن جبينه بطرف قمي�صه حبات عرق غزيرة ،ثم ا�ستطرد:
�أنا مل �أعرث على �شيء اليوم� ،أظن �أنني �س�أ�ستعيد هذه الليلة الطعام الذي
منحتك �إياه بالأم�س.
ممازحا ،لكن كلماته جعلت ابت�سامتها تتال�شى ببطء ،ت�س�أل نف�سها �س� ًؤال
قالها
ً
مل حترت كث ًريا يف �إجابته ..هل ت�ستطيع �أن تعامله مبعايري احلرب و�أن ترتكه يبيت
ليلته جائ ًعا؟ ال ت�ستطيع ..تعرف ذلك� ،إذن هل ت�ساومه على اعرتافه بف�ضلها مقابل
أح�سنت»..
�أن متنحه ق�س ًما من طعامها؟ لكنه بالفعل اعرتف مبهارتها حني قال «� ِ
و�شاركها طعامه بالأم�س دون �أن ي�ساومها على اعرتافها بحاجتها �إليه� ..أزعجها


�أن تكرث من التفكري يف هذه التفا�صيل ال�صغرية ،لكن عقلها ال يعمل �سوى بهذه
الطريقة التل�سكوبية ،التي تلتقط التفا�صيل وتكربها �ألف مرة ،ثم تتعاطى معها
بع�شرات االحتماالت املختلفة ،حتى ت�ستقر على ردة فعلها النهائي ..هل �صدق
«يون�س» حني �صرخ بوجهها ً
قائل �أنها حتول احلياة كلها �إىل لعبة حرب يجب �أن
تخرج منها فائزة مهما خ َّلفت وراءها من �ضحايا؟
�أزعجها �أكرث عجزها عن اال�ستمتاع فح�سب بالهدنة املنعقدة بينهما دون
ا�ضطرارها للتفكري يف كل الكلمات التي تُقال ،وتلك التي ال تُقال.
قالت بجدية:
هذا ما �أنوي فعله� ،سنقت�سم طعامي الليلة مثلما اقت�سمت �أنت طعامك معي
بالأم�س.
كنت �أمزح فح�سب.
لكن �أنا ال �أمزح.
ثمة بذرة ل�شعور مل ت�ألفه ينمو بداخلها� ،شعور مل تختربه من قبل .ال يحبها،
تعرف ذلك� ،سمعت هزمي رعدها مرات عديدة ،ومل�ست برقها احلارق بيديها ،ال
يحبها ،ولن يفعل ،ولعلها � ً
أي�ضا ال حتبه ،لكن ال�شعور الذي زرعته الأيام املا�ضية
ب�صحراء قلبها �أجمل من �أن تف�سده بكرثة التفكري.
�صافح م�سامعهما حمرك �سيارة فظنا �أن الغريب قد عاد ،لكن ال�سيارة التي
توجهت �صوبهما ال تخ�ص الغريب ،يجل�س خلف مقودها �شيخ كبري� .أقبال نحوه
ي�ستغيثان به ا�ستغاثة امللهوف ،قال ال�شيخ:
من �أنتما ،وماذا تفعالن يف ال�صحراء؟
بكلمات مقت�ضبة طلب منه «يون�س» �أن يبعدهما عن هذا املكان ،ثم �أ�ضاف يف
عجالة:


�صاحب اخليمة ا�ستعبدنا و�أرغمنا على العمل مقابل الطعام وامل�أوى،
�أرجوك خذنا من هنا و�س�أدفع لك كل ما تريد.
يوح وجه ال�شيخ مبا يجول يف معرتك �أفكاره ،نا�شدته «حواء»:
مل ِ
�أرجوك انقذنا من هذا الرجل� ،أرجوك.
�أ�شار لهما ال�شيخ نحو �سيارته ،وكانت �إ�شارته مبثابة فر�صة للنجاة ،انطلقت
ال�سيارة ت�شق الطريق بثالثتهم مبتعدة عن اخليمة والغريب.
�أو�شك ف�صل طويل من رحلتهما على االنتهاء ،ليبد�أ بعدها �أكرث الف�صول
غرائبية!
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فصل الخريف





()1
ال�شيخ «�إن�سان» ..هكذا ق َّدم نف�سه ،ومل يزد.
�أ�سمر الب�شرة ،كثيف ال�شعر ،موفور ال�صحة ،ج َّواد باخلري ،طيب الل�سان� ،سخي
النف�س.
لديه وجه ب�شو�ش ،من تلكم الوجوه التي مل تنجح الدنيا بع ُد يف �أن تختمها بختم
الالمباالة ..رجل خفيف احلركةُ ،ي�صارع يف ُمعرتَك املنايا� ،أي عمره من ال�ستني
�إىل ال�سبعني ،قال ال�شيخ «�إن�سان» وهو يحكم قب�ضتيه حول مقود �سيارته:
�أمر غريب �أن �ألتقي بغرباء تائهني هنا ،هل فقدمتا الدليل اخلا�ص بكما؟
كاد «يون�س» ي�س�أله وماذا يفعل �شيخ مثلك يف ال�صحراء! كل ما يخ�شاه �أن يكون
ً
متورطا يف نف�س الأعمال التي يقوم بها الغريب الذي هرب من خيمته ،وملا
ال�شيخ
ر�أى �أن ال�صراحة هي �أق�صر الطرق ً
بلوغا للهدف ،ق�ص عليه بداية رحلتهما من
بطن الكهفً ،
و�صول �إىل الغريب وخيمته ،ثم ا�ستطرد:
ر�أيت الأدوات التي يخبئها ،واحلجارة التي يجمعها ففهمتُ طبيعة عمله،
و�سبب وجوده يف هذا املكان ،حاولنا الهرب لكنه عرث علينا و�أعادنا �إىل
خيمته َّ
و�سخرنا للعمل عنده.


ثبت ال�شيخ «�إن�سان» نظراته على الطريق ،وكان ً
رجل وقو ًرا يزن كل كلمة وكل
نظرة وكل انفعال� ،س�أل «يون�س» م�ستفه ًما:
وملاذا وافقت على العمل عنده؟
وقع يف نف�س «يون�س» �أن ال�شيخ يعرف ،لكنه �أراد �سماعها منه ،فمنحه ما �أراد:
لأنني �إن مل �أفعل كان �سي�سلمنا �إىل حر�س احلدود� ،ألي�س كذلك؟
هل ت�س�ألني �أيها ال�شاب �أم تخربين؟
�أخربك ،لكن ُخ ِّيل �إ ّ
يل �أنك تعرف �أنه ال بد �أن ي�سلمنا �إىل حر�س احلدود
ت�صريحا لعبور هذه الأرا�ضي.
و�إال تورط معنا لأننا ال منلك
ً
اندفعت «حواء» ب�ضيق فا�ض به �صدرها:
وملاذا مل تخربين بذلك يا «يون�س»؟
أنت قد عرفت.
ها � ِ
قالها بربود غري مربر ،وك�أنها طفل حلوح يثقل كاهل �أبيه مبطالبه ،جتعد
جبينها ب�ضيق التقطته عينا ال�شيخ يف املر�آة الأمامية؛ بادرهما ب�س�ؤال �أده�شهما:
عالقتكما يف �أي ف�صل الآن؟
التفت «يون�س» ليتبادل مع «حواء» نظرة احلائر ،ثم قال:
مل �أفهم ،ماذا تق�صد؟
قال ال�شيخ بغمو�ض �أيقظ ف�ضولهما من رقاده:



لكن �أنا فهمتُ  ،ال بد �أنكما قادمان من ال�شتاء بربقه ورعده وعوا�صفه
العاتية ،مل تتجاوزاه بعد ،وقد ال تنجحان يف جتاوزه �أبدً ا بطبيعة احلال،
لكن �إن ا�ستطعتما املرور ب�سالم من هذا الف�صل الع�صيب ،فف�صل طويل
من اخلريف ينتظركما الآن.

مل يفهم «يون�س» حر ًفا واحدً ا ،وقع يف نف�سه �أن ال�شيخ بعقله م�س من جنون ،هل
يكون كمثل الذي ي�ستجري من الرم�ضاء بالنار؟
مل حتفل «حواء» كث ًريا بكلمات ال�شيخ ،لكن ما قاله الح ًقا جنح يف �أن يروي
ثمرات ف�ضولها مباء غزير؛ ف�أثمرت و�أينعت ..انحنى ال�شيخ نحو املقود ليتطلع �إىل
ذيول ال�شم�س ثم قال:
يف قدمي الأزل ،وقبل الزمن بزمن ،تعاقدت خيوط ال�شم�س وغزلت
ن�سيجا ذهب ًيا باه ًرا� ،أعجبت الأر�ض ب�صنيع ال�شم�س ،وانتظرت
ً
بلهفة �شروقها يف اليوم التايل ،ثم طلبت منها �أن تغزل من �أجلها
مرة �أخرى ،لكن خيوط ال�شم�س الذهبية تعاقدت هذه املرة بطريقة
�إبداعية جديدة ،فنتج عن ذلك ن�سيج خمتلف عن اليوم ال�سابق،
وهكذا انتظرت الأر�ض ب�شغف مطلع اليوم الثالث؛ لتُفاج�أ ب�أن خيوط
ال�شم�س تعاقدت بطريقة �أكرث اختال ًفا عن اليوم الأول والثاين.
ن�سيجا مبتك ًرا ال ي�شبه �أ ًيا من نتاجها ال�سابق..
ظلت ال�شم�س تغزل كل يوم ً
فرحت ال�شم�س مبوهبتها التي �أهلتها لتكون �سيدة ال�سماء ،و�أ�س َمت نتاجها
املغزول بـ «الكلمات» ،وظلت كل يوم تغزل «كلمة» جديدة ،والأر�ض ت�شاهدها
من بعيد ،حتى جاء يوم ماطر يف الزمن بعد الزمن ،وت�ساقطت على الأر�ض
كل «الكلمات».
الحت ب�سمة �صغرية على �شفتي «حواء» التي تع�شق حكايا اخليال ،بينما كان
عقل «يون�س» من�صر ًفا �إىل احلقيقة التي ترتب�ص به ،وتك�شر عن �أنيابها ،مل يكن
لديه البال الرائق ملعاقرة خياالت �شيخ م�سن ..ا�ستطرد ال�شيخ:
لكن القمر غار من ال�شم�س وقرر هو � ً
أي�ضا ن�سج الكلمات ،فجاءت كلماته
مو�سومة بالظالم ،و�أنتج الظلم والأمل والقهر والغ�ضب والعذاب ،ثم �ألقى
بهم جمي ًعا فوق كاهل الأر�ض ،ومنذ ذلك اليوم تعلمت الأر�ض �أن الغزل بعد
الغ�سق ي�أتي بالهالك.


ثم �أردف وقد �أ�صبحت قيادته �أكرث ً
متهل وك�أنه يف نزهة لال�ستمتاع:
غ�ضبت الأر�ض من القمر ،وقررت �أن تدور حول ال�شم�س دورة كاملة كل
عام؛ علها حت�صل على عدد �أكرب من الكلمات الذهبية ،تُعادل بها ما �سببته
وحكمت الأر�ض
كلمات القمر من َظ ْلماء ..وهكذا ن�ش�أت الف�صول الأربعةُ ،
باملرور بها مرة كل عام.
ات�سعت ابت�سامة «حواء» ،ومتتمت:
حكاية جميلة.
تالقت عيناها بنظرات ال�شيخ يف املر�آة ،ثم قال بجدية �أو�شكت على ت�صديقها:
لي�ست جمرد حكاية.
�س�أل «يون�س» بنفاد �صرب مل يخ ِفه:
وما العالقة بني ق�صتك عن ن�ش�أة الف�صول الأربعة ،و�س�ؤالك عن الف�صل
الذي متر به عالقتنا؟
عالقة وثيقة ،ف�أنتما مل ت�سمعا بعد بقية احلكاية.
حثته «حواء» ب�شغف طفويل:
�أكمل يا �شيخ ،وماذا حدث بعد ذلك؟
الأر�ض كانت ُحبلى با ُ
حلب ،ومل تعرف بحملها �إال بعد عام كامل من دورانها
حول ال�شم�س ،لذلك مل ت�صبح الأر�ض وحدها هي املحكومة بالف�صول
الأربعة ،بل ا ُ
حلب كذلك.
ات�ساعا ،ي�سافر خيالها �إىل حيث �أراد ال�شيخ� ،أما
نبتت فوق ثغرها ابت�سامة �أكرث ً
حلبلى با ُ
«يون�س» فتجاهل حكاية الف�صول الأربعة والأر�ض ا ُ
حلب؛ فقد نفد �صربه
على معرفة معلومة هامة� ،ستُعيد ترتيب كل ح�ساباته من جديد:


�أخربنا �أيها ال�شيخ ،ما هو تاريخ اليوم؟
�أخربهما بتاريخ يبعد عن �آخر ليلة لهما يف «كفر ال�شيخ» بعدة �أيام فح�سب،
�إذن ال�شعر الأبي�ض كان جمرد خدعة خبيثة ..كانت فرحتهما بجواب ال�شيخ كفرحة
الأر�ض حني ا�ستقبلت �أوىل كلمات ال�شم�س الذهبية.
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لومي ..تف�ضلي يا ابنتي؟
 َف َّ�ض ِ
لومي» ،وقع يف نف�سها �أنها كلمة بلغة �أهل «وادي ال َع َّلقي»
مل تفهم معنى « َف َّ�ض ِ
عموما ،ثم ر�أت �أن «تف�ضلي» ا�ستدراك يرتجم الكلمة �إىل
خ�صو�صا� ،أو «�أ�سون» ً
ً
العربية ،ا�ستكان قلبها يف ر�ضا� ،إذ �أحبت منه «ابنتي» ،كما �أحبتها من اجلد
«�سلطان» ..ترجلت من ال�سيارة برفقة «يون�س» ،تبادال نظرات قلقة قبل �أن يفتح
ُ
لهما ال�شيخ «�إن�سان» بوابة خ�شبية كبرية مبفتاح �أخرجه من جيب جلبابه الأبي�ض.
بادره «يون�س» بال�س�ؤال:
ما هذا املكان يا �شيخ «�إن�سان»؟
منجم يا ُبني� ،أنا حار�س هذا املنجم.
برتدد ملحوظ تتبعا خطواته ،رغم ِك َب عمر ال�شيخ ف�إنه كان ي�سري بخفة
ال�شباب� ،أخذهما �إىل غرفة نظيفة ،بها ثالثة � ِأ�سرة ،و�آنية ،وماء ،والقليل من
املالب�س ،وك�أن ال�شيخ مي�ضي لياليه يف هذا املكان� ،أكد ال�شيخ هذا الظن بقوله:
�أحر�س هذا املنجم وحدي منذ �ستة �أعوام ،العمل متوقف يف املنجم منذ
زمن طويل ،لكن ال يزال �أبناء قرية «وادي ال َع َّلقي» يت�شبثون ب�أمل �أن
ُي�ست�أ َنف العمل يف املنجم ،ويتخذ منهم امل�س�ؤولون �أيادي عاملة بعد تفعيل
قانون التعدين الذي �أ�صبح يف طي الن�سيان ..هيا ال تقفا عندكما تبدوان
طعاما ً
لذيذا �صنعته بيدي.
�شديدي الهزال� ،س�أح�ضر لكما ً


كانا على ا�ستعداد اللتهام �أي �شيء دون �شروط ،الأر�ض التي كانت ت�صرخ
«حواء» عندما يطالها ف�ضالت الطعام مل تعد تعب�أ مبا ي�صيبها ،و «يون�س» الذي
كان ينفعل عند غياب زجاجة املياه الباردة فوق الطاولة كطق�س مقد�س من طقو�سه
للمائدة ،مل يعد يعب�أ ب�أي حرارة تكون املياه التي ي�شربها.
ما كان يعكر عليهما حلظات جتمعهما على وجبة طعام يف املا�ضي ،بدا لهما
الآن �سخي ًفا جدً ا ،وزائ ًفا جدً ا ..مل يعد هو يغ�ضب ب�سبب قمي�ص مت�سخ ت�أخرت
«حواء» يف تنظيفه� ،إذ �إنه الآن ال ميلك �سوى قمي�ص واحد يطوق ج�سده وهو يف
�أ�شد حاالته �سو ًءا ،ومل تعد هي تتذمر ب�سبب غر�ض ن�سيه عند عودته �إىل املنزل� ،إذ
مل تعد الأغرا�ض ذات �أهمية ،فقط مكان �آمن للنوم ،ماء نظيف ،ك�سرة خبز وقليل
من املرق هو كل مبتغاها الآن ،التفا�صيل التي كانا يقفان عندها من قبل بدت لهما
الآن �ساذجة للغاية.
احلياة التي حتمل تفا�صيل كثرية ي�سهل تعكري �صفوها� ،أما احلياة �شبه البدائية
التي يعي�شانها الآن ،حتمل تفا�صيل �أقل ،ورغبات �أقل ،وتذم ًرا �أقل ..هذه �إذن
�ضريبة احلياة املتح�ضرة.
احلمد هلل� ،أظن �أن هذا ال�شيخ �سي�ساعدنا لنعود �إىل «كفر ال�شيخ» ،اكتفيتُ
من هذا العبث ،لدي �أعمال كثرية تنتظرين.
يوما بال�سعادة يف عمله بامل�صنع ،لكنه مل
قالها «يون�س» وهو الذي مل ي�شعر ً
يكن قط بالرجل الذي يتخلى عن م�س�ؤولياته ،ال يفعل هذا رجل حقيقي .التفت
�إليها ف�آن�س منها نفو ًرا جهل مب َع َثه ،كانت «حواء» �شاردة تعبث يف �صندوق الإرث،
�إرث نف�سي ثقيل من امل�شاعر ال�سلبية جعلها ت�ضيق بـ«يون�س» بعدما فارقهما ال�شيخ
«�إن�سان» ملتابعة جولته اليومية باملنجم ،ال تغ�ض ذاكرتها الطرف عن �أي موقف
عا�شته ،ت�ستعيد كل حدث يف عقلها من البداية �إىل النهاية ،ثم تكرره من جديد،
�صار ذلك يف�سد �أوقاتها ،ويجهد قلبها ،وي�ستنزف طاقتها النف�سية ،ك�أن �شريط
التاريخ يكرر نف�سه دون توقف ،ال تقوى على الهرب منه ،ال تعرف حتى كيف


ب�إمكانها �أن متزق ً
�شريطا �سينمائ ًيا تتعرث عنده با�ستمرار� ،أدمن عقلها ا�سرتجاعه
مرة بعد مرة ،يبد�أ ب�أبيها ،وينتهي بـ «يون�س» ،هل �سي�ستمر ذلك �إىل الأبد؟
أنت �شاردة؟
فيم � ِ
 َ
هل �سيفهم �إن �أجابت؟ يجل�س بجوارها الآن ال يفرق بينهما �سوى عدة
بع�ض �آالف الأميال ،لن
�سنتيمرتات ،لكن يف احلقيقة هما بعيدان بع�ضهما عن ٍ
يفهم جروحها الغائرة ،ولن ت�ستطيع هي �أن ت�شرح ،فال لغة م�شرتكة جتمعهما.
قذف هذا ب�س�ؤال وجودي �إىل ر�أ�سها :من هو الطرف الذي يقع على عاتقيه بذل
الوقت واجلهد لتعلم لغة الطرف الآخر ،هي �أم هو؟
مل يخربوها عن ذلك حني �ألب�سوها ف�ستان الزفاف ،وع َّلموها حقوق الأزواج..
ومل يتحدث معه �أحد عن ذلك حني �أهدوه بدلة ُعر�س ،وو َّدعوه على �أعتاب بيت
الزوجية!
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جل�سة حول نار �أوقدها ال�شيخ «�إن�سان» فوق الرمال ،تَهلل وجه النار وهي متزق
الظالم لرتمق بلهفة مريديها الثالثة� ،سلبت الرياح بردها ،و�أذاقت احلطب
ب�أ�سها ،ثم عكفت تن�صت �إىل حديث ثالثتهم ،وتُ�سمعهم من ه�سي�سها ت َْتا.
قال ال�شيخ:
�إذن امتنع عن البوح با�سمه وبتاريخ اليومَّ ،
و�سخركما للعمل عنده ..عجيب،
ملاذا يفعل ذلك؟
هل تعرفه؟
من يكون؟


�س�ؤاالن يحمالن املعنى ذاته و�إن اختلفت �صياغتهما ،انتظرا بلهفة جواب
ال�شيخ ،يثقان �أن الغريب يعرف خاطفهما� ،أو قد يكون هو نف�سه من جتر�أ على
�إح�ضارهما �إىل هذا املكان املوح�ش ،لكن ملاذا؟ هذا ما يبحثان عنه الآن يف جعبة
ال�شيخ «�إن�سان».
�ألقم ال�شيخ فم النار بقطعة خ�شب �أخذت تلوكها بتلذذ ،ثم قال:
لعله �أحد َ
التَّابني.
عال وجهيهما �إ�شارة ا�ستفهام كبرية ،قر�أها ال�شيخ و�أجاب عليها يف احلال:
 َ
التَّابون يجمعون تراب الركاز ،املوجود باملناطق التي حتتوي على ذرات
الذهب هنا يف «وادي ال َع َّلقي» ،ثم يبيعونه ب�أبخ�س الأثمان ملن ي�ستخل�ص
منه الذهب� ،أو يتم تهريبه �إىل بالد �أخرى لي�ضاف على �إنتاجها من الذهب.
بادره «يون�س» بقوله:
وما ق�صة التنقيب عن الذهب هنا؟
الق�صة يا ُبني تبد�أ وتنتهي بف�شل الدولة يف احتواء كنوزها ،وو�ضع املنظومة
ال�صحيحة التي ي�سري عليها املنقبون ،التنقيب الع�شوائي هنا يف «وادي
ال َع َّلقي» قنبلة تو�شك �أن تنفجر يف وجوه اجلميع ،ذرات الذهب موجودة يف
املنطقة الر�سوبية من الأر�ض ،والأجهزة التي ي�ستخدمها املنقبون �سطحية
وال تك�شف �سوى عن �ستني �أو �سبعني �سنتيمرتًا من ال�سطح ،ال يدركون �أنهم
بعملهم الع�شوائي هذا مي�سحون خريطة الو�صول �إىل الذهب اخلام يف
�أعماق الأر�ض.
ثم ا�ستطرد بانفعال �أيقظه اهتمام حقيقي:
امل�صيبة الأكرب �أن الآليات البدائية التي ي�ستخدمها املنقبون عن الذهب
بع�ضها مواد �سامة ،قد تت�سرب �إىل الرتبة ومنها �إىل املياه اجلوفية ،ولأنها


مناطق �شبه معدومة اخلدمات �سيعود املُ َن ِّقب لي�شرب من نف�س املاء الذي
�سممه! هذا غري �أنه قد ي�ستن�شق مواد �سامة �أثناء عمله يف ا�ستخراج الذهب
ً
خملوطا ببع�ض املعادن
من ال�صخور ،فالذهب امل�ستخرج من الأر�ض يكون
الأخرى ،ويكون الذهب نف�سه على هيئة م�سحوق ،بعد الدق عليه وغربلته
وي�صب عليه املُن ِّقب الزئبق �أو ال�سيانيد ..فيتجمع الذهب
ُيغ�سل باملاءُ ،
بع�ضه مع بع�ض ،ثم ُيحرق يف النار حتى يطري الزئبق ويرت�سب الذهب،
وهذه عملية خطرة جدً ا مع كرثة تكرارها ،فالزئبق يف هذه املرحلة يكون
بخا ًرا ي�ستن�شقه املُن ِّقب ،وبع�ضه يت�سرب �إىل املياه اجلوفية وي�ؤثر على �آبار
ال�شرب.
تر�أَّ�س الوجوم �أمارات وجهيهما؛ قطع ال�شيخ «�إن�سان» حديثه عن املنقبني
والذهب ليو�صيهما بال�شرب من َ
اجل َب َنة التي �سيعكف على �إعدادها ،قام و�أح�ضر
من غرفته باملنجم حبو ًبا خ�ضراء ،ثم و�ضعها يف �إناء �صغري وحم�صها فوق النار
خلم�س ع�شرة دقيقة� ،أح�ضر � ً
أي�ضا مطرقة لطحن احلبوب و�أوكل بهذه املهمة �إىل
«يون�س» ،فعلها ب�شغف ،راقبت «حواء» النريان وهي تهب من حرارتها الكثري �إىل
الكنكة املمتلئة باملاء املخلوط باحلبوب املطحونة ،ترك لها ال�شيخ مهمة �صبها يف
ثالثة �أكواب �صغرية ،وكانت �أطيب قهوة تذوقتها يف حياتها ،هكذا �أخربت ال�شيخ
فقال مبت�س ًما:
�إنها كذلك بالفعل.
تلفتت «حواء» حولها ،ر�أت بعني اخليال وجوهً ا متوح�شة تنظر �إليها برتقب،
م�سترتة ب�ستائر الظالم ،القمر غائب عن عيونها هذه الليلة ،اختلطت خيوط النار
الذهبية ُ
بالظلمة؛ فر�سمت الرياح �ألف وجه مرعب من حولها ،بادرت ال�شيخ لرتغم
عقلها على جتاهل خماوفها:
ملاذا اخرتت هذا العمل املرهق و�سط ال�صحراء؟


ترك ال�صمت رحاله بجوار النار ،وجل�س بينهم يراقبهم يف �شغف ،حل�ضور
ال�صمت قوة عاتية �أجلمت ل�سان ثالثتهم ،حتى قطع ال�شيخ دابر ال�صمت بقوله:
هل تعرفني يا ابنتي ما الفرق بني �سمك مو�سى و�سمك �أبو �سيف؟
هزت ر�أ�سها ً
جهل يف حرج ،بادره «يون�س»:
بالت�أكيد ال تعرف« ،حواء» جتهل كل �شيء عن البحار وما ي�سكنها.
ملحت نظرة خاطفة يف عني «يون�س» ،التقطتها وتفح�صتها وترجمت معناها،
و�س َمت بـ
ال بد �أنه ي�سخر من جهلها ،وك�أنها يجب �أن تعرف كل �شيء يعرفه ،و�إال ِ
«ناق�صة عقل» كما نعتها ذات �شجار ،كرهت نظرته ،وكرهت وجوده بجوارها يف
ليل خميف ،وكرهت النار التي �أ�شعلها ال�شيخ يف املنت�صف ،وا�ضطرارها لأن تقرب
منها كفيها كل حني لت�سرق منها بع�ض الدفء ،اقرتبت منها مرتني �أكرث مما ينبغي
متاما كالنار ،تقرتب منه للح�صول على الدفء بغري احرتا�س
فت�أملت« ..يون�س» ً
فتحرتق.
قال ال�شيخ «�إن�سان»:
الأول يرقد يف القاع �ساك ًنا ،و�أحيا ًنا يغطي ج�سده بالرمال والطني وال يربز
منه �سوى العينني ،يراقب بهما كل �شيء ،وال ي�ستطيع �أن ي�ؤثر يف �شيء� ،أما
�سالحا حادًا ،طعناته �أليمة نافذة ،يدافع بها عن نف�سه وعن
الثاين فيملك ً
م�ساحته اخلا�صة.
ثوان من ال�صمت:
ثم ا�ستطرد بعد ٍ



ال �أحب �أبدً ا �أن �أكون �سمكة مو�سى ،و�أف�ضل �أن �أعي�ش و�أموت ً
حامل �سيف
احلق� ،أدفع به الباطل عن نف�سي و�أر�ضي� ..أر�ضنا كنز ال يفنى على
الإنفاق ،لذلك فالعابثون بها ُكرث ،عرو�س م�شتهاة اختارت عري�سها ،فحقد
جميع الرجال؛ وهبتُ حياتي حلمايتها وحرا�ستها� ..أبحث عن املُن ِّقبني غري
ال�شرعيني املت�سللني �إىل �أر�ض بالدي من حدودها اجلنوبية ،و�أر�شد حر�س
احلدود �إليهم.

�أط َّل اخلوف بر�أ�سه ،هل يتحفَّظ عليهما ال�شيخ يف املنجم لي�سلمهما �إىل حر�س
احلدود؟! �إن حدث ذلك ف�ستحمل نهايتهما �أ�سو�أ �سيناريو ،لن ي�صدق �أحد �أنهما
�أتيا �إىل هذا املكان بغري رغبة ،وبغري وعي! يبدو �أن ح�ضور اخلوف كان جل ًيا،
لدرجة �أن يلتقطه حد�س ال�شيخ ،ثم ي�ؤكد ظنونهما بقوله:
�صريحا معكما لقد ارتبت يف �أمركما عندما التقيت بكما عند
ولأكون
ً
اخليمة ..لكن خربة حياتية ب ُعمر �شعري الأبي�ض جعلتني �أميل �إىل ت�صديق
�أنكما يف ورطة ،رغم �أن حكايتكما عجيبة قد ال ي�صدقها �أحد.
ثم رفع حاجبيه حمذ ًرا بجدية بالغة:
لكن �إن ات�ضح يل �أنكما من املُن ِّقبني عن الذهب املتجاوزين لكل القوانني
والأعراف �س�أدفع بكما �إىل نقطة حر�س احلدود بنف�سي.
رغم التحذير املخيف ف�إنهما اطمئنا لأن ال�صدق يثقل كفتهما.
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�أخربتنا يا �شيخ �أن بالقرب من هنا قرية حتمل ا�سم الوادي ،فهل �أنت من
قرية «وادي ال َع َّلقي»؟
أ�سلوب ح َّكاءٍ  ،وك�أنه ينتمي �إىل عامل خيايل فوق
وهب اهلل ال�شيخَ �صوتًا رخي ًما ،و� َ
الأكوان ،مي ّر على الدنيا كل ب�ضع �سنني عجاف؛ ي�سقي �أبناءها من نبع احلكايات،
اتخذت «حواء» من ذراعيها م�سندً ا لذقنها ،ونظرت �إليه تروي ظم�أها من حكاية
خلبت لبها ،و�سرقت من عينيها النوم� ،أجاب ال�شيخ �س�ؤال «حواء» با�س ًما:
ذهبت �إليها من قبل؟
ال يا ابنتي� ،أنا من النوبة ،هل ِ
لومي» ،بالنوبية �إذن! هزَّت ر�أ�سها
تذكرت الكلمة التي قالها يف ال�صباح « َف َّ�ض ِ
نف ًيا� ،أردف ال�شيخ با�س ًما:


الذهب يا ابنتي يف اللغة النوبية ا�سمه « َن ْب» ،واملكان معروف ب�أنه �أر�ض
الذهب الحتوائه على العديد من املناجم ،لذلك ُ�سمي بالنوبة ..النوبة
القدمية يا ابنتي كانت � ً
أر�ضا �ساحرة تخلب الألباب ،ما �إن تخطي فوقها
حتى ت�ساورك هيبة ،وتدركك حرية ،وتنقادين �إىل �سحرها طواعية� ،سحر
يبقى للأبد ،ويدوم على الأمد� ،أر�ضنا حية ،ت�شعر بال�سائرين عليها ،تُقرب
املحبني ،ت�صغي �إليهم وتُقبل عليهم� ،أما املطرودون من رحمتها ،فت�ضيق
وتتجب.
بهم ،وتتكرب عليهم
َّ
ثم ا�ستطرد وهو يغرف من نبع احلنني:
�س�أروي لكما حكاية �أبي الذي �أغرقه احلب ،ورغم ذلك علمني قيمة احلب.
�أط َعم «يون�س» ف�ضوله بالإن�صات �إىل ال�شيخ ،يجذبه حديثه كما تنجذب رفات
احلديد منزوعة الإرادة �إىل مغناطي�س قوي؛ فرفرف طائر النوم عن �أر�ضه
مهاج ًرا .ا�ستطرد ال�شيخ وهو ينظر �إىل نار تُلهمه بقية احلكاية ،و ُكل حكاية:
طواحني الزمن تفعل بنا الأعاجيب ،ورغم ذلك نتحمل كل ما ت�أتي به لأن
يف وقوفها موتنا وفناءنا ،ووحده الإميان ي�ستطيع مواجهة كل ما ت�أتي به
الطاحونة ..كان �أبي يف ُعمر زهور الربية ،رجل يلقي الزمن بامل�ستقبل �أمام
قدميه ،لديه ابن واحد �صغري يبني معه امل�ستقبل لبنة لبنة ،بعد �أن �أ�صاب
�أمي داء �أقعدها عن الإجناب ،فكنت �أنا الأول والأخري ،ع َّلمني �أ�صول
ال�صيد والزراعة والتجارة ،و�أنا بعد مل �أبلغ الثانية ع�شرة!
كان �أبي ً
رجل يعد ابنه الوحيد ليكون خليفته يف �أر�ضه و�أر�ض �أجداده ..كل
�شيء ي�سري بوترية هادئة وك�أن الزمن ن�سيهم هناك ورحل ،مل تكن �أحالم �أبي
ع�سرية ،كانت ب�سيطة كب�ساطة �أحاديث �أمي وهي جتمع ابنها مع �أبناء اجلريان
حول �ضفة النيل يف ليايل اخلريف ،وتق�ص عليهم قدمي احلكايات.


كانت �أمي ح َّكا َءة البلدة رغم �صغر عمرها ،حباها اهلل ً
خيال خ�ص ًبا �سرق عقول
«�ست ا ُ
حل�سن» ،تعاقب الن�ساء �أطفالهن
ال�صغار ،و�أم�سوا �أ�سرى حلكايات اخلالة ِ
�إذا ما �أخط�أوا بـ«لن ت�سمعوا اليوم حكايات «�ست ا ُ
حل�سن» ،وما �أق�ساه من عقاب
يتنزل على نفو�س ال�صغار ..كل �شيء كان ي�سري بقدر معلوم ،يتنب�أ �أبي ب�أحداث
الغد ،ال عل ًما بالغيب ،بل لأن احلياة كانت ثابتة وك�أنها �أبدية ال تنتهي.
ت�س َّورته ظلمات كاحلةَ ،و�سادته رياح عا�صفة؛ فتوقفت طاحونة
حتى جاء يوم َ
الزمن عن العمل.
ا�ستبد بـ «حواء» ف�ضول كبري؛ ف�أرهفت �أ�سماعها ل�صوت ال�شيخ وك�أنه ال�صوت
الوحيد املتبقي على ظهر الأر�ض بعد فناء كل الأ�صوات ..بادر «يون�س» بال�س�ؤال:
ماذا تق�صد يا �شيخ «�إن�سان» ،ماذا حدث؟
�أنقد ال�شيخ يد النار قطعة خ�شبية �أخرى �أكرب من �سالفتها ،مقابل خدماتها من
احلرارة وال�ضوء و�إلهام يكفي ل�سرد حكايات الأجداد ،تلقَّفتها النار بحبور ،ثم قال
ب�صوت يغ�شاه ال�ضباب:
كان ذلك يف عام �ألف وت�سعمائة وثالثة و�ستني ،ا�ستيقظنا على �أ�صوات
التفجري ،دمار ،وخراب ،وهالك كانوا يف انتظار قريتنا ،والقرى املجاورة
لقريتنا� ..أربعة و�أربعون قرية نوبية �أغرقتها مياه النيل بعد بناء ال�سد
العايل..
فتحا على بالدنا ،لكن النوبة �شريان م�صر دفع �أهلها من
كان بناء ال�سد العايل ً
�أجله �أثقل الأثمان� ،أربع رحالت من التهجري� ،آخرها يف عام ثالثة و�ستني ،رف�ض
�أبي مغادرة البيت الذي ورثه عن �أجداده ،هرب من ال�شرطة التي كانت جتلينا
عن �أرا�ضينا ،وتدفعنا �صوب وحدات النقل النهري املعدة لنقلنا ،والتي تتوقف عند
كل قرية على �ضفة النيل وتطلق �صافرة بدء عملية التهجري ،كانت تلك ال�صافرة
ك�أ�صوات القنابل يف �آذاننا �آنذاك.


ا�ستع�صم �أبي بالزرع والنيل والطمي ..رف�ض �أن يرتك الرتاب الذي احت�ضن
رفات �أمواته ..كانت هناك ق�صة حب عنيفة ،ووفاء �أبدي ُن�سجت منذ �آالف ال�سنوات
بني النوبي و�أر�ضه ،ومل يكن التهجري ليق�ضي على ذرة واحدة من هذا احلب.
اجلميع ي�صرخ به:
 ارحل معنا ،الطوفان قادم.
نظر �أبي ب�أعني رقراقة �إىل مياه النيل التي لطاملا بثها جنواه ،و�شاركها �أفراحه،
وغمر بها �أتراحه ،ال ي�صدق �أنها �ستثور �ضده الآن ،لن تقدر املياه على �إيذائه ،هل
ي�ؤذي املحبوب حبيبه؟
رف�ض مغادرة البيت مع اجلميع ،ترجته �أمي وا�ستحلفته باحلي الذي ال ميوت؛
فخرج معها ومع باقي املهاجرين ،لكنه غافلهم يف الطريق وعاد مرة �أخرى �إىل
مت�سك ب�شجرة دوم زرعها �أجداده يف باحته ،ي�سمونها ال�شجرة التي ال ي�أكل
البيتَّ ،
أعواما طويلة لتطرح ثمرها ،كان الأجداد يزرعون
منها غار�سها ،لأنها حتتاج � ً
الدوم وال ينتظرون موعدً ا حل�صاد ،يعلمون �أن الأرواح تن�ضج ويح�صدها املوت
�أ�سرع من الوقت الذي ي�ستغرقه ثمر الدوم يف الن�ضج فوق الأ�شجار ،يزرع الأجداد
�شجر الدوم لي�أكل منه الأحفاد.
مت�سك �أبي ب�ساق �شجرة ورثها ،وبذراعيه احت�ضنها ،ق َّرب منها �شفتيه وقبلها،
ماء عيونه ينهمر بقوة ،ومياه النيل تفور بقوة ،ت�شبثت �أمي بابنها الوحيد ،ترى �أبي
بعني اخليال وتبكيه بعني القلب� ،أظن حتى يومنا هذا �أنها بقيت معي فقط لتنقذ
حياتي ال حياتها ،و�إال لعانقت �شجرة الدوم حيث احت�ضنها �أبي ،ولذهبت هناك معه
حيث مرياث الأجداد ،غمر النيل الرجل الذي �أحبه ..والتقى املاءان!
نظر النا�س �إىل الوراء ،ويف عيونهم �آالم وح�سرات ،غرقت النوبة القدمية،
املكان الذي يقر�أ النا�س عنه يف الكتب ،ويدر�سه التالميذ يف املدار�س مل يعد له
وجود ،دُفن حتت بحرية ال�سد العايل.


توقف ال�شيخ ً
قليل ثم ا�ستطرد:
وعدوهم بجنة فوق الأر�ض� ،ستعو�ضهم ما �أ�صاب �أر�ضهم و�إرثهم وتراثهم،
هُ جروا من قراهم ،وف�سحة من الأمل تطل بر�أ�سها على ا�ستحياء ،وبعد
�ساعات طوال من ال�سري والعرق والتعب؛ وجدوا �أن اجلنة املوعودة مل
تكن �سوى �صحراء كئيبة بور يف ح�ضن اجلبل ،بغري �ألوان ،اختفى الأزرق
متاما عن الأر�ض ،و�أ�صبح الأ�صفر هو اللون الوحيد املتبقي من
والأخ�ضر ً
قو�س قزح ..اقتُلعوا من جذورهم و ُزرعوا يف �صحراء قاحلة بال �إرث وال
تراث ،بيئة طاردة معدومة اخلدمات.
أنتجت ال تكفي!
�أر�ض ال تُن ِتج ،و�إذا � َ
اجلنة املوعودة كانت وادي جهنم دون النيل� ،أر�ض َطفْلة ،ما �إن ت�شم املاء حتى
يت�صدع من فوقها البنيان� ،أخربوهم �أن �أر�ضهم اجلديدة �ستحمل ا�سم «ن�صر
كاف
ُق�سم �إىل قرى بنف�س �أ�سماء القرى يف النوبة الغارقة ،وك�أن هذا ٍ
النوبة» و�ست َّ
ليعدوها ً
بديل لأر�ضهم! كرهوا اال�سم اجلديد واملكان اجلديد وال�سماء التي تظلله،
كان كل �شيء خمتل ًفا ،لون ال�سحاب ،رائحة الهواء ،ومذاق الأيام ،توقفت بهم
طاحونة الزمن هناك يف وادي اجلحيم ،ال�شريان �أ�صابته جلطة قاتلة ،والطبيب
غارق يف ُ�سبات عميق.
ملعت عيناه بع�سل ب َّراق وهو يختم حديثه ً
قائل:
ظلت �أمي «�ست ا ُ
حل�سن» حتى مماتها ،ال تق�ص على �أطفال اجلريان �سوى
حكاية �أبي و�شجرة الدوم ،ونيل فا�ض ،لأرواح �أبنائه كان �ص َّياد ،و�أر�ض
تخلو من رفات الأجداد.
احرتم ال�صمت حكاية ال�شيخ؛ ف�أ�صدر حكمه بالطاعة له والوالء ،دقائق طويلة
مرت ال ُي�سمع فيها �سوى �أنفا�س النريان.


وجد «يون�س» نف�سه يف حكاية ال�شيخ ،وك�أنه �أحد �أبطالها ،بل وك�أنه بطلها الوحيد،
«البل�س» ،ع�شق �أقرب للتقدي�س،
ذاك رجل ع�شق النيل ،وهو رجل ع�شق بحرية ُ
وكالهما حرمتهما احلياة مما �أح َّبا ،ليته فعل مثل بطل احلكاية وا�ستم�سك بقاربه
اخل�شبي ال�صغري حتى املوت ،مثلما اعت�صم بطل احلكاية ب�شجرة الدوم ،لكنه مل
ي�ستطع �أن يفعل ،كان يف موت �أبيه ال�ضربة القا�ضية التي �أنق�ضت ظهره.
�س�ألت «حواء» ب�صوت �شجي و�شى بت�أثرها:
قلت �أن والدك ع َّلمك ال�صيد والزراعة والتجارة� ..إذن يف �أيهم ترى نف�سك
يا �شيخ «�إن�سان»؟
ال�ص َّياد!
بادرها «يون�س» باجلواب؛ فابت�سم ال�شيخ حتى بدت نواجذه.
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كاد �أن ي�ستغرق «يون�س» يف نوم عميق فوق فرا�ش �صغري يف حجرة ال�شيخ،
�أخربهم �أن ا�سمه «العنجريب»� ،سرير نوبي قدمي ُي�صنع من جذوع ال�شجر ،لكنه
انتبه �إىل تف�صيلة �صغرية طفقت تلح على ر�أ�سه كذبابة لزجة ،احلجرة حتوي ثالثة
� ِأ�س َّرة ،ال �سري ًرا واحدً ا!
�أمل يقل ال�شيخ «�إن�سان» �أنه يحر�س املنجم وحده ،ملن الفرا�شان الآخران �إذن؟
�سحق بكفه ذبابة الأفكار التي حتول بينه وبني عامل الأحالم ،ووعد نف�سه �أن
يبحث يف هذا الأمر يف ال�صباح.
و�ضعت «حواء» �ستا ًرا ً
حائل بني فرا�شها وفرا�ش الرجلني ،بعدما �أف�صحا لل�شيخ
عن طبيعة عالقة جتمعهما ،ال يزال �صوت ال�شيخ حا�ض ًرا يف ر�أ�سها وهو يقول:
دوما بف�صل الربيع ،ربيع البدايات ،و�إذا مات مبباركة الطرفني
احلب يبد�أ ً
يبد�أ عندها ربيع النهايات! وبهجة الربيع زائفة كل�ؤل�ؤة مل تخرج من رحم
حمارة.
�أخذت ت�ستعيد تفا�صيل كلماته واحدة تلو الأخرى ،وحكايته مرة تلو �أخرى،
حتى جنح النوم يف ال�ضغط على زِر �إيقاف ال�شريط ال�سينمائي.
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�ساقت رياح ال�صباح وعودًا كثرية �صدقتها «حواء» ،وق َّرت بها عي ًنا ،ق َّدم لها
ال�شيخ «�إن�سان» رقائق اخلبز البلدي ،و�أخربها �أن ا�سمه باللغة النوبية امل�صرية
«ال�ش َّدة» ،ثم تبع ذلك بقوله:
«الك�سرة».
�أما باللغة النوبية ال�سودانية ف ُي�سمى ِ
�س�ألت ال�شيخ بف�ضول عن الفرق بني اللغة النوبية امل�صرية ،و�أختها ال�سودانية،
قال ال�شيخ:
النوبيون يف جنوب م�صر ينق�سمون �إىل ثالثة �أ�صول :كنوز ،وفاديجة،
وعرب� ..أما يف �شمال ال�سودان فهم دناقلة ،وحم�س ،و�سكوت ،وحلفاويني..
ومن الأخطاء ال�شائعة يا ُبنيتي تق�سيم اللغة النوبية �إىل "ماتوكي"
ُق�سم �إىل "نوبني" و"�أو�شكر" ..لأن املاتوكي
و"فاديجة" ..وال�صحيح �أن ت َّ
والفاديجة �أ�سماء لبع�ض فئات املجتمع النوبي ،ولي�ست �أ�سماء للغة نف�سها..
�أما "نوبني" فهي اللغة التي يتحدث بها الفاديجة واحللفاويون وال�سكوت
واملح�س ..و"�أو�شكر" هي اللغة التي يتحدث بها املاتوكية والدناقلة.
اقرتب النهار من الظهرية ومل ي�ستيقظ «يون�س» بعد ،ق َّدم العنجريب جل�سده
راحة �أربكت �ساعته البيولوجية� .أتاح ذلك لـ «حواء» فر�صة مالزمة ال�شيخ �أثناء
تفقده للمنجم ،زادت رقعة احلديث بينهما لت�شمل حياتها اخلا�صة� ،س�ألها ب�أ�سلوب
مبا�شر عن �سبب انف�صالهما ،رغم املرارة التي �صعدت من �أح�شائها �إىل جوفها،
ف�إنها وجدت يف نف�سها املقدرة على احلديث ،قالت وهي مترر �أ�صابع كفها الأمين
على اجلدار ال�صخري �أثناء �سريها بجوار ال�شيخ ،كما كانت تفعل يف املرات القليلة
التي �سارت فيها بجوار �أبيها يف الطرقات:
كان قرا ًرا م�شرت ًكا.
عام واحد ال يبدو يل وقتًا كاف ًيا لقرار كهذا� ،إال �إن كان يف الرجل �صفات
الدياثة� ،أو يف املر�أة �صفات اخل�سة ،ورغم معرفتي بكما التي ال تتعدى ب�ضع
ملمحا من هذه الرذائل.
�ساعات ،ف�إنني مل �أر يف �أيكما ً


هو رجل غام�ض يعي�ش يف ظلمات كهف مهجور ،ويراين امر�أة حتتاج �إىل
كاف ال�ستحالة الع�شرة بيننا� ،ألي�س
دليل �إر�شادي للتعامل معها ..هذا �سبب ٍ
كذلك؟
دعك من كالم الأدباء ،وتنظري ال�شعراء ،هذه مفردات يتعاطاها �أرباب
 ِ
القلم ملداعبة الوجدان ،و�إثارة العواطف واخلياالت ..لكن احلقيقة �أن
ال الرجل غام�ض ،وال املر�أة �صندوق ُمغلق من الأ�سرار ،كل ما هنالك �أن
�أحدهما يتكا�سل عن بذل اجلهد يف فهم الآخر ،وتلبية احتياجاته النف�سية،
هذا كل �شيء!
�أعجبت «حواء» بتلقائية ال�شيخ يف احلديث ،تت�ضافر كلماته بالثقة والإخال�ص،
وك�أنه خرب احلياة بكل ما فيها من جتارب ،ومل�س ما فيها من خبايا.
قلت لنا �أم�س يف ال�سيارة �أن عالقتنا يف ف�صل ال�شتاء؟ ثم حكيت ق�صة
ا ُ
وحكم عليه باملرور عرب ف�صول �أربعة،
حلب الذي خرج من باطن الأر�ض ُ
هال ت�شرح يل املزيد؟
ات�سعت ابت�سامة ال�شيخ وهو يلقي نحوها بنظراته ً
قائل:
�أتعلمني ،لو عندي بنت لتمنيتُ �أن متلك ف�ضولك.
بادلته الب�سمة مبثلها وقالت:
يقولون �إن الف�ضول �صفة ذميمة لو حت َّلت بها امر�أة.
ات�سمت ق�سمات ال�شيخ باجلدية ثم قال:
ه�ؤالء الذين يقولون هذا الهراء �أجهل من قملة.
�أطلقت �ضحكة �صغرية ،ت�ضاعف �صداها يف املمر الطويل ،ثم �أردف:
احلب يا ابنتي يف زماننا هذا �أ�صبح �سلعة� ،ش�أنه �ش�أن الهواتف النقالة،
والعطور ،و�ألعاب الأطفال!
�س�ألته م�ستنكرة:


كيف ذلك؟
بع�ض الهواتف النقالة باهظة الأثمان رغم �أنها رديئة اخلامات ،متو�سطة
الإمكانيات ،ورغم ذلك يتهافت النا�س على �شرائها ،ملاذا؟ لأن �صانعيها
جنحوا يف �أن ي�صنعوا لها عالمة جتارية ،ا�س ًما يت�سرب �إىل �أحالم اجلميع،
�صن ًما يتعبدون له بالأموال ..وكذلك احلب ،حولوه �إىل �صنم مزخرف
يخ�ضع لأوهام الب�شر ،ج�سدوه بحروف وكلمات ،وح�صروه يف �أفعال وردود
�أفعال ،ثم �صدروه للنا�س من خالل ال�شا�شات؛ ف�أ�صبح النا�س �أ�سرى لوثنية
احلب الرومان�سي بكل طقو�سه التي علمتهم �إياها الأفالم ،وعندما يعودون
�إىل حياتهم الواقعية بعد انتهاء الفيلم ،ويجدون �أن �شريك احلياة ال ي�أتي
بطقو�س احلب الرومان�سي كما تلقنوها ،يفتعلون اخلالفات ،وي�صابون
ب�إحباط عظيم ،من �ش�أنه �أن يحيل احلياة كلها �إىل �شتاء ال ينتهي.
ثم �أردف:
جودة العالقة ال تتحدد بب�ضعة �أفعال يراها النا�س في�ؤمنون بقوتها،
احلب ال يجب �أن يكون كتا ًبا يتهافت القراء على �شرائه فقط لأنهم يرون
ا�سم كاتبهم املف�ضل يزين غالفه ،ا�سم الكاتب عندهم دليل جودة،
ويتعاملون مع احلب بالطريقة نف�سها؛ فتكون ب�ضعة �أفعال مدرو�سة،
�أو كلمات حمفوظة هي دليل جودة عالقة ما جتمع بني رجل وامر�أة!
النا�س ي�صيبهم الهو�س �أمام �صنم احلب املزخرف ،يرغبون فيه �أكرث من
�أي �شيء �آخر يف احلياة ،لكنهم عاجزون عن ِفعل احلب نف�سه.
�س�ألته بلهفة تنتظر اجلواب:
ملاذا هم عاجزون؟
لأنهم مل يعد با�ستطاعتهم بذل اجلهد يف �سبيل احلب ،فاحلب ُيق َّدم لهم
من خالل ال�شا�شات كالوجبات اجلاهزة ،قليلة الفائدة ،كثرية ال�ضرر..
يتمنون لو يح�صلون عليه ب�ضغطة زِر ك�سهولة ح�صولهم على وجبتهم
املف�ضلة!


يريدون تقليد �صنم احلب اجلاهز ،ال التنقيب عن احلب احلقيقي املدفون يف
الأعماق ..ال يفهمون �أن بني كل رجل وامر�أة ً
رابطا �شديد اخل�صو�صية ال ي�شبه �أي
روابط �أخرى� ،إنه كب�صمة الإ�صبع ،مميزة ،فريدة ،وال ت�شبه غريها ..واملظاهر
التي تعلن عن وجود احلب بني غريهما قد ال تتوافق مع طبيعتهما ..الن�صائح املُعلبة
لتح�سني العالقات بني املحبني يجب �أن ت�ؤخذ ب�شكل ا�سرت�شادي فح�سب ،وال تطبق
حرف ًيا مثل كتالوج غ�سالة �أطباق! احلب لي�س د�ستو ًرا ال جتوز خمالفته ،احلب
حرية ..ومتى تقيدت هذه العالقة املقد�سة بد�ساتري كتبها غريب ال ينتمي �إىل �أحد
طريف العالقة؛ ح َّل �شتاء طويل ال نهاية له.
كانا يف طريق العودة �إىل غرفة ال�شيخ بعد انتهاء اجلولة التفقدية حني قال:
�أحتبني ال�شتاء؟
بل �أع�شقه� ،إنه ف�صلي املف�ضل.
�شتاء احلب عا�صف ،يوقظ اجلنون بهزمي رعده ،و ُيخدر العقل ب�صقيعه..
ال�شتاء يف احلب حا�سم ،طريق �شاق ،يف نهايته �إما احلياة �أو املوت ..ال�شتاء
ال�سحب بع�ضها ببع�ض؛ فتهتز ال�سماء ..لكن
يف احلب �صادم ،تتخبط فيه ُ
هكذا ُيخلق املطر.
ثم �أردف:
احلب يبد�أ عادة بالربيع ،ف�صل االنبهار ،كل �شيء فيه جميل ،كل �شي فيه
مبهج تك�سوه الألوان ،يعزف حلن االن�سجام ،ويطرح خلفه كل نغمة �شاذة
منفرة ،لكنه مهما طال ف�إنه ال يدوم ،ال بد �أن ي�أتي ال�شتاء ،وي�صطدم طرفا
احلب مبا غفل عن �أعينهما من تناق�ض واختالفات ،ف�صل �شاق طويل� ،إذا
جنح الطرفان يف جتاوزه ،فعندئذ �سيجدان اخلريف يف انتظارهما ..ويف
اخلريف تُف ِلت �أ�شجار العالقات الأوراق الياب�سة اجلافة ،وت�ستعد ال�ستقبال
الطرح اجلديد.


وقعت كلماته على قلبها ف�أحدثت بداخلها �صدى رهي ًبا ،ظلت ذبذباته
ترتدد بداخلها حتى �أردف با�س ًما:
�أنا �أحب اخلريف.
انتزعت نف�سها من �أفكارها املت�شعبة� ،س�ألته:
ملاذا اخلريف؟
لأنه ف�صل التك ُّيف الذي ُيهيئ الدرب ملجيء ال�صيف� ،آخر ف�صول
ا ُ
حلب.
قالت «حواء» بده�شة وقد تذكرت �شي ًئا:
لكن ال�صيف بعده خريف ثم �شتاء فربيع ..ال العك�س!
كانا قد و�صال �إىل �أعتاب غرفته باملنجم ،توقف ال�شيخ ومنحتها ق�سماته
الودود م�سحة من ال�سكينة ،طافت بعقلها ،ثم ا�ستقرت بقلبها ،قال:
ا ُ
حلب يا ابنتي طفل م�شاغب ،احتال على الف�صول الأربعة وقلبها
ر� ًأ�سا على عقب ،يبد�أ بالربيع وينتهي بال�صيف!
كان «يون�س» يف انتظارهما ،ينقل ب�صره من �أحدهما �إىل الآخر ،كلمات
ال�شيخ تدور يف عقل «حواء» تك�شف لها �سماوات جديدة مل تعرفها من قبل،
وت�شعل �شغفها ملعرفة املزيد عن خبايا ا ُ
حلب كما يعرفه ال�شيخ «�إن�سان».
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ركب ال�شيخ �سيارته برفقة «يون�س» ،يتخذان من قرية «وادي ال َع َّلقي»
وجهة لهما ،بغية �إح�ضار املزيد من امل�ؤن ،بالإ�ضافة �إىل اقتنا�ص احلل
الوحيد مل�شكلتهما كما �أخربهما ال�شيخ «�إن�سان»:

ال ميكنكما مغادرة «وادي ال َع َّلقي» بغري ت�صريح يثبت �أنكما
دخلتماها بطريقة م�شروعة ،لن تفلتا من نقاط التفتي�ش على
الطريق �إال بت�صريحات مزورة ،ال �أرى ً
حل �سواه.
بقلق كبري �س�أله «يون�س»:
وكيف �سنح�صل على تلك الت�صريحات املزورة؟
�س�أخربك ،لكن يجب �أن نتحرك الآن.
رافقه «يون�س» والقلق ينه�ش �صدرهَّ ،
ف�ضلت «حواء» البقاء يف املنجم،
وانتهاز فر�صة غياب الرجلني لالغت�سال ،بعدما كادت رائحتها تقطع
احلدود امل�صرية �إىل بقية البلدان!
بعد �سري طويل ،توقفت ال�سيارة �أخ ًريا يف قرية «وادي ال َع َّلقي» ،فقرية
تعجب «يون�س» ،كيف يتمكن �أهلها من العي�ش و�سط هذه الطبيعة
اخلدماتَّ ،
القا�سية ،تبدو له «كفر ال�شيخ» بجوارها قطعة من اجلنة.
�أنع�ش روحه ر�ؤية ب�شر �آخرين ،بعدما كاد يظن �أن العامل الذي يعرفه
انهار ومل يبق منه �سواه ،و «حواء» ،وال�شيخ «�إن�سان» ،وغريب ال�صحراء.
كان يف حاجة �شديدة لي�شعر باملاء فوق ج�سده؛ لذلك عندما �أتاح له
ال�شيخ هذه الفر�صة �شعر نحوه باالمتنان ،حيث دعاه �إىل بيت �شاب نوبي
تربطه به عالقة متينة ،عانقه ال�شيخ ما �إن ر�آه وقال له:
�إر َم ْ�سكاجمِ ي؟�(..أنت بخري؟).
ف�أجابه ال�شاب النوبي بوجه طليق:
احلمد هلل.

ق َّدمه ال�شيخ بفخر �أبوي �إىل «يون�س» بقوله:
«عبدون» ،خرية �شباب قبيلة «ال َعبابدة».
م�صافحا:
�صاح ال�شاب برتحاب ميد �إىل «يون�س» كفه
ً
كيف احلال؟
احلمد هلل.
بدا لعيني «يون�س» �شا ًبا ثالثين ًياُ ،يعامل ال�شيخ «�إن�سان» معاملة الأب،
ويعامله ال�شيخ بدوره كابن له ..ل َّبى «يون�س» فو ًرا الدعوة �إىل االغت�سال،
انتع�ش ج�سده كما لو كان �سمكة �أفلتت نف�سها من �شباك �ص َّياد عنيد ،عائدة
مرة �أخرى �إىل املياه.
�أ�شد ما �أثار ده�شة «يون�س» يف حديث طويل تبادله مع «عبدون» ،معرفته
ب�أن الوادي ن�ش�أ كنهر جاف ينبع من تالل «البحر الأحمر» ،ومنذ �أن امتلأت
بحرية نا�صر باملياه بعد بناء ال�سد العايل دخلت املياه �إىل الوادي ،و�أ�صبح
جز ًءا من البحرية ،ثم بعد ذلك انح�سرت املياه عن جزء كبري من الوادي
خملفة وراءها �أحجار الزينة ،ومواد البناء ،واملعادن ،وال�صخور النارية
والربكانية واملتحولة والر�سوبية.
ق َّدم لهما «عبدون» ً
�سطل من اللنب فوق �أبرا�ش خو�ص َّية ملونة تفرت�ش
الأر�ض ،يف فناء بيته احلجري املكون من غرفة واحدة ،ودورة مياه �صغرية.
كان فنا ًء �صغ ًريا ،ن�صب فيه «عبدون» خيمة مرفقة ببيته ال�ستخدامها يف
عب «يون�س» بو�ضوح �صريح عن �صدمته
ا�ستقبال ز َّواره ،و�أتراب �أ�سمارهَّ .
لفقر خدمات القرية ،الح حزن جلي يف عيني «عبدون» ،ثم قال موج ًها
حديثه �إىل «يون�س»:

�أتعرف يا «يون�س» ،منذ عام �ألف وت�سعمائة وت�سعة وثمانني �صدر قرار باعتبار
«وادي ال َع َّلقي» ثالث �أكرب حممية طبيعية يف م�صر ،فاملحمية ت�ضم خم�سة
نوعا من الثد ّيات ،وثالثمائة ف�صيلة من الطيور املقيمة واملهاجرة،
ع�شر ً
وينمو فيها اثنان وت�سعون من النباتات الطبيعية دائمة ا ُ
خل�ضرة ..تنق�سم
املحمية �إىل ثالثة �أق�سام ،منطقة القلب للبحوث العلمية ،ومنطقة �إدارة
بيئية ،ومنطقة انتقال وهي التي نعي�ش فيها الآن نحن قبيلة «ال َعبابدة» مع
�أبناء قبيلة «الب�شارية» جن ًبا �إىل جنب.
بدا حديث «عبدون» �أكادمي ًيا ،كما لو كان حما�ض ًرا باجلامعة يوجه حديثه
�إىل طالبه ،ورغم ذلك �أثارت هذه املعلومات يف نف�س «يون�س» ال َعجب! كيف يحوي
الوادي هذه الكنوز من التنوع البيولوجي ،والذهب ،واملعادن ،بينما يعي�ش �أهله
بهذه اخلدمات البدائية؟ كيف مل يتم حتى الآن ا�ستغالل هذه املوارد ،واال�ستفادة
مما جتود به هذه الأر�ض من خريات ،بتنظيم ا�ستخراج ما بها من معادن نفي�سة،
واالهتمام ب�سياحة ال�سفاري ،وا�ستغالل �إمكانيات الوادي جلذب ال�سياح؟!
�شرب «يون�س» من �سطل اللنب وهو يتفح�ص «عبدون» بدقة كما اعتاد على �أن
يفعل مع �سمكة جديدة يراها للمرة الأوىل ،خ ُل�ص �إىل �أنه �شاب َ�سمِ ح الوجه ،فيه
لون طمي النيل يوم في�ضانه ،وجه المع مثل الأبنو�س ،يطل منه �صفان من الأ�سنان
الل�ؤل�ؤية ،يرتدي � ً
أ�سمال متيز النوبي عن غريه ،جلباب �أبي�ض� ،صديري مزرك�ش،
و�شملة بي�ضاء وا�سعة تطوق ر�أ�سه ،ين�سدل طرفها على كتفه الأمين.
ظنه «يون�س» يف بادئ الأمر غري متعلم ،لكنه تبادل ب�سمة مع ال�شيخ «�إن�سان»
ت�شي ب�أنه اعتاد على ظن الآخرين فيه على هذا النحو ،كونه ينتمي �إىل هذه املنطقة
وجه حديثه �إىل «يون�س» ً
قائل:
منعدمة اخلدماتَّ ،
ارحتلتُ �إىل ال�شمال من �أجل الدرا�سة ،ومنذ عدة �سنوات �أعمل يف وحدة
الدرا�سات البيئية بجامعة جنوب الوادي ،ندر�س املياه اجلوفية يف «وادي
ال َع َّلقي» ونحاول و�ضع خطط مل�شروعات تنموية.


ثم �أردف بحما�س �شغف به «يون�س»:
املحمية من �أف�ضل الأماكن التي ميكن ا�ستغاللها لتحتل مكانة بارزة على
خريطة ال�سياحة العاملية ،وتدر للدولة ً
دخل كب ًريا ..فقط نحتاج االهتمام
والدعم ،وجهود خمل�صة تعمل من �أجل م�صالح بالدنا.
بدا له �أن «عبدون» من �أولئك املتحم�سني القادرين على �إ�صابة حمدثيهم بعدوى
احلما�سة ،يعرفهم جيدً ا لأنه اعتاد على �أن يكون واحدً ا منهم ،عند حديثه عن
بحريته املقد�سة ..خالل وقت ق�صري �شعر «يون�س» وك�أن ق�ضية املحمية هي ق�ضيته
ال�شخ�صية� ،س َّلم �آذان قلبه �إىل «عبدون» وهو يتحدث عن مناجم الذهب ً
قائل:
�إذا �س�ألتني الآن عما قدمته التكنولوجيا احلديثة يف جمال ا�ستخال�ص
الذهب ،ف�أ�صدمك باجلواب ،ال �شيء ،ف�أغلب املناجم ال�شهرية بالعامل ال
تزال ت�ؤثر العمل بطرق تقليدية بائدة� ،أما عندنا ،فهل تت�صور �أن �أقدم
خريطة جيولوجية ملنجم الذهب عرفها العامل كانت من وحي �إلهام
امل�صري القدمي؟ ر�سمها على ورق الربدي ،وحمفوظة الآن يف متحف
«تورين» ب�إيطاليا ،وجميع هذه املواقع التي تتمركز يف «وادي ال َع َّلقي»
متوقفة عن العمل تقري ًبا! ال�شيء املحزن �أن جميع مناجم الذهب التي
اكت�شفت يف الع�صر الفوعوين مل يتزايد عددها مبنجم واحد حتى الآن..
�إذا �س�ألتني هل كان فراعني م�صر �أكرث منا عل ًما؟ ف�س�أجيبك �آ�س ًفا ،نعم!
مر بـ «يون�س» خاطر توقف عنده ً
طويل ،لعل هذه املنطقة معروفة ب�أنها بالد
الذهب ،لكن الذهب ال يتمركز يف املناجم ،وحتت الأر�ض ،بل يف قلوب �أبنائها
كذلك ..وقع يف نف�سه �أنه �إذا �شقَّ �صدر «عبدون» الآن لأخرج منه قل ًبا ذهب ًيا ً
ناب�ضا.
وماذا تفعل هنا الآن؟ ملاذا ال متار�س عملك يف املحمية؟
يوما
كل فرتة �أمر على «نا�سي» هنا يف القرية ،فالفرع الأ�صيل ال ين�سى ً
ف�ضل جذع ال�شجرة الذي يحمله ،وال الأر�ض التي ت�ضرب فيها بجذورها..
ثم �إنني �أعد الرتتيبات من �أجل ُعر�سي.


مبارك.
عقبالك.
قبل �أن يجيبه قاطعهما ال�شيخ «�إن�سان» ً
قائل وهو يلمز كتف «يون�س»:
«�سبقك بها ُعكا�شة».
�ضاق �صدر «يون�س» بكلمات ال�شيخ ،كم مرة عليه �أن ُيذ ِّكره �أنه و«حواء»
مطلقان ..بدا له �أن ال�شيخ يتنا�سى هذا متعمدً ا.
قال ال�شيخ «�إن�سان» متفك ًها:
«وادي ال َع َّلقي» كوادي الزواج ،كالهما يحوي الكثري من الكنوز التي حتتاج
�إىل بذل جهد حقيقي لالنتفاع بها!
ابت�سم «يون�س» �ساخ ًرا� ،أو لعله مت�أملًا� ..أثناء حديثه الطويل مع «عبدون» الحظ
�أن ال�شيخ تركهما للتحدث مع �أحد الرجال ،وبعد �أن انتهى احلديث عاد الرجل
يحمل بيديه ً
غر�ضا ملفو ًفا يف قطعة قما�ش ،د�سه يف يد ال�شيخ «�إن�سان» بعناية
�شديدة كما لو كان مينحه خريطة الكت�شاف كنز فرعوين بتول مل ُيكت�شف من قبل..
ما �إن �أعلن ال�شيخ موعد الرحيل حتى مال «يون�س» نحوه يهم�س له:
والت�صاريح؟
هز ر�أ�سه ً
قائل وهو يربت على جيب جلبابه:
ح�صلت عليها ،اطمئن.
�سكن قلب «يون�س» ً
قليل ،كان وداعه لـ«عبدون» حميم ًيا ،وعندما �شيعه «عبدون»
بتحيته النوبية ً
قائل:
�أَف ُيو ُلوجو.


و«هري ُلوجو»� ،أي يف اخلري،
عرف منه �أنها تعني «مع ال�سالمة» و�أن الرد يكون بـ ِ
ف�صافحه «يون�س» هات ًفا بها� ،إذ يعلم �أن الإن�سان مهما تعلم من لغات تظل اللغة
الأقرب �إىل قلبه هي لغته الأم.
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قال له ال�شيخ «�إن�سان» �أثناء عودتهما �إىل ال�سيارة ،ا�ستعدادًا للعودة �إىل املنجم:
ليتنا ما تركنا «حواء» وحدها ،لو ا�صطحبناها معنا لعرفتها على خرية
بنات القرية.
قال له «يون�س» بوجوم:
«حواء» ال تختلط �إال ب�أنا�س ي�شبهونها ،ي�صعب عليها �أن تنفتح على �آخرين
ينتمون �إىل ثقافة مغايرة.
بادره ال�شيخ بحكمة العارف:
الن�ساء مرنات يا ُبني ،ي�سهل �أن يختلطن ببع�ضهن البع�ض.
متزوجا.
ل�ست
تقول هذا لأنك ال تعرف الن�ساء يا �شيخ ،حتى �إنك َ
ً
متزوجا!
من قال �أنني ل�ستُ
ً
�أنت تعي�ش وحدك يف املنجم ،و�أخربتني �أنك ال متلك بيتًا هنا يف القرية.
ال �أملك بيتًا هنا يف القرية؛ لأنني ال �أعي�ش يف القرية.
متزوجا.
ل�ست
وهذا ما �أقوله� ،أنت ال متلك بيتًا؛ لذلك ف�أنت َ
ً
قليل عند باب ال�سيارة ،ثم تطلع �إىل وجهه ً
توقف ال�شيخ ً
قائل:


هل هذا ما تفعله مع امر�أتك؟ ت�ستنتج من كلماتها ما مل تخربك به ،ثم
تبني �أحكامك عليه؟
جل�س ال�شيخ خلف املقود ،وبجواره «يون�س» عاب�س الوجه ،قال:
ال امر�أة يل.
جتاهل ال�شيخ ت�صريحه ً
قائل بحزم:
التخمني لعبة خطرة �أيها ال�شاب؛ فال تلعبها معي.
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انطلقت ال�سيارة تطبع فوق الرمال ب�صماتها على طول امل�سافة �إىل املنجم ،مل
يتبادل «يون�س» مع ال�شيخ كلمة واحدة ،دعاه داعي اخلوف فان�ساق خلفه م�ضطر ًبا،
�ضرب له الأمل وعدً ا ب�أنه �سيجد مبتغاه يف الوادي� ،سيعرث على هاتف لالت�صال
«�سلطان» ،لكنه فوجئ بالأمل ي�سحب الب�ساط من حتت قدميه ،وي�ضعه يف
باجلد ُ
مواجهة مبا�شرة مع الو�ضع املزري خلدمات الكهرباء واملياه بالوادي .ثمة بارقة �أمل
�صغرية مل تخنه بالغيب� ،إذ وعده ال�شيخ «�إن�سان» ب�إتاحة الوقت واملكان والو�سيلة
لإجراء ات�صاله الهام ،لكنه م�ضطر للعودة الآن �إىل املنجم �إذ تركه بغري حرا�سة
وقتًا �أطول مما ينبغي ،و«حواء» هناك وحدها.
حت�صل بها على الت�صاريح ،لكن ال�شيخ
حاول «يون�س» �أن يعرف الطريقة التي َّ
مل يبح بالكثري ،اكتفى بقول:
يل بع�ض املعارف.
دبيب قلق �آخر �أقحم نف�سه بني �ضلوعه وا�ستقر ب�شغاف قلبه ،عندما الحت
«حواء» يف ملحة خاطفة مرت بعقله ،وم�ضة �صغرية مل يزد عمرها عن ثانية واحدة،
لكنها كانت كافية لإثارة و�ساو�سه ،تُرى هل �أ�صابها مكروه خالل �ساعات غيابه؟


قفز و�سوا�س العد �إىل املنطقة امل�ضيئة بر�أ�سه ،و�أمره ببدء العد يف احلال،
لبى «يون�س» �أوامره ،هذه املرة �أخذ يف ح�صر عدد املخاطر التي قد تتعر�ض لها
«حواء» وهي مبفردها يف املنجم ،لوحة القيادة ت�شري �إىل �سرعة منا�سبة ،وخماوفه
املت�صاعدة تدفعه لل�شعور ب�أن ال�سيارة ت�سري ببطء �سلحفاة عرجاء ..قد يعرث عليها
الغريب ويختطفها� ،أو يفعل بها الأ�سو�أ بدافع الغ�ضب ،قد تقرتب منها �إحدى
احليات فال تتمكن من دفعها ،قد ترى خياالت تتوهمها ف�أ ًرا فتُ�صاب بذعر مميت،
قد يدفعها الف�ضول �أو امللل �إىل االبتعاد عن املنجم فت�ضيع يف ال�صحراء .ليته
�أخذها معه.
�أ�سرع ً
قليل يا �شيخ.
ملاذا هل لديك موعد؟
�سابحا يف بحار املزاح ،بينما «يون�س» يقف على ال�ضفة املقابلة
قالها ال�شيخ ً
للمزاج الرائق .توقفت ال�سيارة �أخ ًريا �أمام املنجم ،عاد الو�سوا�س �إىل ثكناته لعدة
حلظات فح�سب ،ثم ما لبثت �أن �أحكمت �أيادي اخلوف قب�ضتها على عقل «يون�س»
و�أظلمته بالكامل ،حتققت �أ�سو�أ هواج�سه« ،حواء» مل تكن باملنجم!
البحث عنها يف ال�صحراء كمحاولة العثور بالعني املجردة على جنمة الدبران
يف �سماء ليلة �شتوية قمرها حماق ،ال طريق وا�ضح ي�سلكه ،وال دليل قوي يتبعه!
�أدرك «يون�س» ذلك فتق َّيدت قدماه بالرمال ،كما تق َّيد عقله ب�أ�صفاد اخلوف
واحلرية .ر َّبت ال�شيخ «�إن�سان» فوق كتفه مطمئ ًنا وهو يقول:
ال تخف يا بني� ،سنعرث عليها ،ال �أظنها ابتعدت كث ًريا.
ً
منفعل �صاح «يون�س» وعيناه تقتحمان الأفق من حوله:
وماذا �إن عرث عليها ذلك الرجل ،ماذا �إن �أحلق بها الأذى.
ربت ال�شيخ كتفه ثان ًيا ً
قائل بثقة:


لن يحدث ذلك ،ثق بي يا ُبني.
الثقة بكلمات ال�شيخ املطمئنة كانت مبثابة ُمدر رف�ض «يون�س» الوقوع حتت
ت�أثريه .انطلقا بال�سيارة وعقله ُيعدد خماطر ال�صحراء التي قد تتعر�ض لها «حواء»
يف هذه اللحظة .امر�أة طائ�شة ال ُت�سن الت�صرف� ،ستقتل نف�سها ذع ًرا قبل �أن
يق�ضي عليها �شيء �آخر� ،صاح يف نف�سه بغ�ضب ،ملاذا مل تبق يف املنجم؟ ملاذا مل
تلتزم بالت�صرف الوحيد املنطقي يف هذه ال�صحراء ال�شا�سعة؟
َّتذكر يوم �أن فقدها منذ ب�ضعة �أ�شهر� ،أوقف �سيارته ليق�ضي �أم ًرا ،ثم عاد �إليها
ليجدها خالية منها ،حاول االت�صال بهاتفها اخللوي؛ فقط ليكت�شف �أن حقيبتها
بداخل ال�سيارة� ،أ�صاب اخلوف �سويداء قلبه� ،أتراها قد اختُطفت بعدما خدرها
�أحدهم؟ �أم هددها بال�سالح لرتك ال�سيارة والذهاب معه� ..ألف احتمال مرعب
دار بعقله وقتها ،بحث عنها يف كل املحالت القريبة دون �أدنى �أثر ،ويف اللحظة
التي �أو�شك فيها على �أن يفقد عقله بالكامل ،ظهرت «حواء» تتبخرت نحوه ،جذب
ذراعها بعنف كاد يدميها� ،أجل�سها يف ال�سيارة ،ثم دار حولها ليحتل مقعده خلف
املقود ،وي�صب عليها جام غ�ضبه ،احتدت عليه بغ�ضب مماثل ُمعللة ب�أنها لي�ست
طفلة لت�ضل الطريق ،مل يفهم مربرها ،ومل تفهم خوفه ..كان الغ�ضب عليهما هو
ال�سلطان الوحيد ،وقذف التهم هو اللغة الوحيدة التي يعرفان التحاور بها.
ال تخف� ،سنعرث عليها ،ال ميكن �أن تكون قد ابتعدت كث ًريا.
مل يلتفت لينظر �إىل ال�شيخ «�إن�سان» ،كانت عيناه معلقتني بالرمال من حوله،
ير�سل �إىل كل ذرة منها ر�سالة خا�صة ،ي�س�ألها �إن كانت قد مرت «حواء» من فوقها،
بقيت ر�سائله معلقة بذرات الهواء دون جواب ،م�سح كفيه فوق وجهه يزيل حبات
عرق غزيرً � ،
آمل �أن يعلق بها اخلوف فريحتل عن ق�سماته املت�صلبة.
يتم َّلكه هاج�س �أنه م�س�ؤول عنها� ،أول ما يفهمه من قوامته �أن يكون حاميها� ،إن
�أ�صابها مكروه فهو املُالم حتى لو �أق َّرت برباءته كل حماكم العامل ،ال�صياد املاهر ال


يعرف فقط كيف ي�صطاد ،بل يعرف � ً
أي�ضا كيف يحافظ على ثروات القاع ،يحميها
فال يبددها في�صري بطن البحرية مبقو ًرا ً
فارغا ..ال�صياد الذي ي�أخذ دون �أن يعطي
دوما؛ فلماذا مل
تُعاقبه البحرية بفرار الأ�سماك من �شباكه ،منح «حواء» حمايته ً
تكن يف وفاء الأ�سماك؟!
هتف «يون�س» يف ال�شيخ بغتة:
فلنعد �إىل املنجم ،لعلها عادت �إليه.
ا�ستدار ال�شيخ باملقود يف احلال وهو ي�س�أله:
وملاذا تظن ذلك؟
ترك �س�ؤال ال�شيخ معل ًقا ،ويف عقله يرتدد اجلواب« ،حواء» ال تت�صف بالغباء
لتلقي بنف�سها يف غيب ال�صحراء دون دليل� ،إن ابتعدت عن املنجم ف�ستفعل ذلك
وهي ت� ِّؤمن لنف�سها طري ًقا للعودة ،يعرف اهتمامها بالتفا�صيل ،وبامتالكها لرجاحة
ذراعا مينى له يف امل�صنع ،وهو الذي ال
«�سلطان» ً
عقل كافية ليتخذ منها اجلد ُ
«�سلطان» مديحه �إال على
يثق يف مهارة موظفي م�صنعه ب�سهولة ،ال ي�سبغ اجلد ُ
متاما كما يظن..
م�ستحقيه ،يعرف ذلك عن اجلد� ،إذن لعل «حواء» لي�ست طائ�شة ً
مل يكن �أمامه �سوى التم�سك بهذا االحتمال.
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�سارت يف دروب ال�صحراء مثل اجلمل ،حتمل فوق ظهرها الآالم والأحزان ،ثم
جترتها وقت احلاجة ..وعلى ر�أ�س �أحزانها ترتبع �أحالمها املبت�سرة ،ال تخاف من
امل�شاعر ،بل من اخل�سارة ،لي�ست من الن�ساء الالئي يخ�ضن حر ًبا من �أجل الظفر
برجل ،لكن �إن �أحبت ً
رجل الزمته غري مفارقة ،و�إن هجرها تتمزق خريطتها ،ولن
تعود نف�سها مرة �أخرى .مل متنح «يون�س» الفر�صة ،لأن احلب لعبة غري م�ضمونة
جرف هار.
العواقب ،عند مطلع احلب تكون لذة البدايات ،ويف نهايته ال �شيء �سوى ٍ


يف عقيدتها الرجال كالطيور املهاجرة� ،إذا �ساء اجلو يهربون! فكيف تُ�سلم
قلبها لطري �سيهجرها؟!
ف َّكرت يف �أنها لو عرثت على م�صباح «عالء الدين» الآن يف ال�صحراء ،ف�ستطلب
من جني امل�صباح �شي ًئا واحدً ا ..معجزة حب.
تذكرت حلظتها كلمات ال�شيخ «�إن�سان»:
 احلب رزق ،ي�ؤخذ بال�سعي ال بالقوة.ً
�صارخا بغ�ضب فزعت له رمال ال�صحراء ،وكما
فوجئت بـ «يون�س» يندفع نحوها
�أن لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له يف القوة وم�ضاد له يف االجتاه؛ �صرخت يف وجهه بغ�ضب
مماثل ،حتى تقافزت الرمال يف الهواء هل ًعا.
أنت امر�أة بال عقل.
� ِ
و�أنت كالعادة تُ�ضخم الأمر.
غادرت املنجم؟
لعن اهلل جنود الغباء ،ملاذا
ِ
الكرب هو الذي جعلك واق ًفا �أمامي الآن
الكربِ ،
وملاذا ال تقول لعن اهلل جنود ِ
در�سا يف الذكاء ،انظر �إ ّ
يل ،انظر ..هل �أبدو لك كطفلة �صغرية
لتعطيني ً
تنتظر منك تلقينها ما تفعل وما ال تفعل.
نت متلكني
أنت طفلة ،وغبية ،وعقلك �أ�صغر من عقل ر�ضيع ..لو ُك ِ
نعم � ِ
غادرت املنجم وحدك.
مقدار ذرة من تعقل ملا
ِ
ثار جنونها واندفعت ت�شري �إىل الرمال هاتفة:
انظر هنا ،وهنا ،وهنا ...ماذا ترى؟ لقد �صنعتُ �سل�سلة من احلجارة فوق
الرمال حتى �أعرف طريق العودة� ،أردتُ �أن �أجتول ً
قليل حول املنجم بعدما
كاد يقتلني امللل يف غيابكما ،ولن �أنتظر منك الإذن لأفعل� ،أنت مل تعد
زوجي ،مل تعد �أي �شيء على الإطالق.


ثم �أردفت ب�أمل ي�شوبه حزن دفني:
وك�أنك �إن�سان �آيل مربمج على َعد �أخطائي فح�سب ..ال ميكن �أن تكون
ب�شر ًيا.
عا�صفة عاتية ت�ضرب امل�سافة القليلة بني ج�سديهما� ،صدق ال�شيخ «�إن�سان»،
عالقتهما يف ف�صل ال�شتاء ..وكما قال ،بعده �إما حياة �أو موت ،ال وجود للحلول
الو�سط ،وال لأن�صاف احللول.
مل يتدخل ال�شيخ لتلطيف الأجواء ،تركهما يفرغان كل ما بجعبتهما من �شحناء،
دخلت «حواء» �إىل غرفة املنجم ،بينما ظل «يون�س» يف اخلارج يفرت�ش �أحد الكثبان
الرملية بجل�سة يبدو �أنها �ستطول ،تركه ال�شيخ ثم راح لي�ضرب بع�صا املكا�شفة فوق
جرح ال يزال ملته ًبا.
طرق ال�شيخ بحجر فوق اجلدار عند فتحة الغرفة� ،أخفت «حواء» عرباتها
ودعته للدخول� ،أ�شد ما كانت حتتاجه هو �أن تبقى وحدها حبي�سة جدران �أربعة،
بعيدة عن ال�ضوء وال�ضو�ضاء ،حتى تتمكن من عر�ض �شريط الأوجاع ،فرتى �صورة
�أمامها تنعك�س فوق اجلدران ال�صخرية ،لكن دخول ال�شيخ قطع الإر�سال ،تدفقت
الكلمات من فمه ُمغلفة بحنان �أبوي:
أنك طفلة بالفعل؟
هل تعرفني � ِ
رفعت نحوه عينني الئمتني؛ فعاجلها ب�ضحكة رقراقة ثم قال:
ومن منا ال يحمل بداخله ً
طفل �صغ ًريا ال يكرب �أبدً ا؟
قالت �ساخرة:
«يون�س» يرى �أنني وحدي �أحمله� ،أما هو فالنا�ضج الوحيد.
هكذا هم الأطفال يا بنيتي ،ال يعرتفون �أنهم �أطفال �إال يف حالة واحدة� ،إذا
أخربك �س ًرا« ،يون�س» رجل يراعي
�أرادوا التحرر من امل�س�ؤولية ،ودعيني � ِ
أنت من بينها.
م�س�ؤولياته ،و� ِ


�أنا مل �أعد زوجته.
أنك حبيبته.
أنك زوجته ،بل ل ِ
لي�س ل ِ
�ص َّوبت نحوه نظرات م�ستنكرة ،ثم قالت:
«يون�س» ال يحبني� ،أمل تقل بنف�سك �أن عالقتنا يف ف�صل ال�شتاء ،لو كان
يحبني ح ًقا لكنا الآن يف ف�صل �آخر ،ف�صل �أكرث دف ًئا ،كال�صيف.
هل تظنني �أن عالقات احلب الناجحة تنتقل مبا�شرة من الربيع لل�صيف
دون املرور بال�شتاء واخلريف؟ هذا ال يعار�ض قوانني الطبيعة فح�سب ،بل
قوانني احلب ذاته.
قالت بعناد:
احلب لي�س له قوانني.
املاء �إن مل تتحكم به خوا�ص كيميائية وفيزيائية �صار �شي ًئا �آخر غري املاء،
ُ�سيه خوا�صه �سار �شي ًئا �آخر غري احلب.
وكذلك احلب� ،إن مل ت ِّ
مل جتد ما تقول ،فعادت �إىل �سريتها الأوىل:
«يون�س» ال يعرف كيف يحب.
كيف تعرفني؟
لأنه ال يفعل ما يدل على ذلك.
لعله يفعل لكنك ال تفهمني.
 �إن كان ح ًبا فيجب �أن �أفهمه و�أ�شعر به.لعله حب لكنك تزنيه مبقايي�س خمتلفة عن مقايي�سه ،ال ميكن قيا�س الأوزان
باملرت ،وال ميكن قيا�س الأطوال بالكيلوجرامات.


احلب لي�س له مقايي�س ..احلب �شيء فطري تعرفه القلوب.
وكيف تعرفه القلوب؟
من طبيعته.
ُ�سيه؟
�إذن تعرتفني �أن للحب طبيعة وخوا�ص وقوانني ت ِّ
قالت وقد �أرهقها �سجال ال�شيخ:
ال �أعرف ..ماذا تريد �أن تقول؟
عقلك وا�سمعيني جيدً ا ..دعي كلماتي تنفذ �إليه وت�ستقر به
افتحي �أبواب ِ
لك مطلق احلرية يف التم�سك بها �أو لفظها.
بع�ض الوقت ،ثم ِ
�أوم�أت بر�أ�سها فا�ستطرد ال�شيخ:
عليك ال�شم�س تهب الأر�ض الكلمات امل�ضيئة،
يف احلكاية التي ق�ص�صتها ِ
لذلك نفرت الأر�ض من كلمات القمر القامتة ،لكن الأر�ض مل تكن على حق،
ال�شم�س والقمر خمتلفان يف التكوين ،لذلك كان ن�سجهما للكلمات خمتل ًفا،
متاما كما
القمر منح الأر�ض «الظالم» نعم ،لكنها حتتاج �إىل الظالم ً
حتتاج �إىل �ضوء النهار ،لوال الظالم ملا نامت الأر�ض وملا ركنت �إىل الراحة،
ول�صارت الأيام كلها ً
عمل و�شقا ًء ..القمر منح الأر�ض «البكاء» نعم ،لأنها
حتتاج �إىل البكاء ،فيخرج منها �شوائب الأحزان حتى تعود دواخلها رقراقة
نقية ..القمر منح الأر�ض «الآالم» نعم ،لكن لوال �آالم املخا�ض ملا متكنت
الأر�ض من و�ضع طفلها الأول ..احلب.
ثم �أردف بعد حني وقد �سكنت �أركان قلبها و�س َّلمت �أذنيها �إليه:
�أ�سلوب التعبري عن احلب عند املر�أة يحمل وج ًها خمتل ًفا عن �أ�سلوب
الرجل ،وكل منهما يقي�س احلب مبعياره اخلا�ص ،كل منهما يرى يف احلب
عاك�سا لوجهه وحده ،لكن تبقى حقيقة �أن االثنني يتعامالن بالعملة
ً
�سطحا ً
نف�سها ..ا ُ
حلب.


�سكت ً
قليل ثم قال:
أنت تدفعني ح�سب عملة البلد ،ولي�س
أردت التعامل مع �إحدى البلدان ف� ِ
�إذا � ِ
ح�سب ما ت�شتهيه نف�سك من عمالت ..وهكذا يجب �أن يكون التعامل يف
احلب.
قد ترى املر�أة داللة احلب �أن يقدم لها الرجل عند احلزن العطف واال�ستماع،
بينما يراه الرجل يف �أن يقدم لها احللول ..هي حتتاج �أذ ًنا ،وهو مينحها ف ًما!
قد يرى الرجل داللة احلب �أن تقدم له املر�أة عند اخلط�أ التفهم واالحتواء،
بينما تراه هي يف �أن تقدم له الن�صح وال�سعي جاهدة لتغيريه ..هو يحتاج قل ًبا ،وهي
متنحه ً
عقل!
الرجل يواجه امل�شكالت ب�صمت ،واملر�أة تواجهها بالرثثرة ..و�إن �أي�سر الطرق
لقتل احلب هي حماوالت تطبيع الطرف الآخر ،بغ�ض النظر عن تكوينه النف�سي.
الرجل عندما يت�ضايق من �أمر ف�إنه ينعزل عما �سواه ،وين�سحب �إدراكه ليرتكز
حول امل�شكلة� ،أما املر�أة عندما تت�ضايق ف�إنها ت�صب حنقها على املجرة كلها،
واملجرات املعروفة ،واملجرات التي مل تُكت�شف بعد!
اندفعت «حواء» تقاطعه ب�ضيق:
�أنا على خط�أ �إذن!
عندما يكون حمور احلديث طبيعة نف�سية ال وجود لل�صواب واخلط�أ ،يوجد
فقط ما نعرفه وما جنهله ..تقولني �أن «يون�س» ال يعرف كيف يحب ،فهل
�سمعت من قبل عن اخلرافة امل�شهورة للثعلب والعنب؟
ِ
هزَّت ر�أ�سها نف ًيا فا�ستطرد:
الثعلب يف اخلرافة ي�شتهي العنب ،لكنه ال ي�ستطيع الو�صول �إليه ،فما كان
منه �إال �أن حاول التخفيف من �إحباطه؛ فرمى العنب ب�أنه «فج حام�ض»!
حيلة ا�ستخدمها الثعلب لئال يعرتف بف�شله ،بجهله ،بنواق�صه.


ثم �أردف با�س ًما قبل �أن يغادر الغرفة:
احلب يتنفَّ�س بينكما ..لكنكما تعانيان من «خط�أ يف الرتجمة» ..فلتُفكري
ً
قليل فيما قلتُ  ،هناك احتمال �أنني �شيخ م�سن ثرثار �أهذي بكلمات جوفاء،
وهناك � ً
أي�ضا احتمال �أن كلماتي ت�ضرب يف كبد احلقيقة �سه ًما.
غادر الغرفة ،بقيت «حواء» وحدها كما متنت ،لكن مل يعد عقلها �إىل دوران
�شريط الذكريات ،كما لو �أن كلمات ال�شيخ «�إن�سان» �ألق َمت عقلها حج ًرا �أخر�سته.
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ي�شعر �أنه �شيخ م�سن بلغ �ساحل احلياة ،خايل الوفا�ض .طوال عام زواجه كانت
«�صحبة ال�سفينة» ،ففي البحر ال �صداقة دائمة،
عالقته بـ «حواء» ميكن و�صفها بـ ُ
وال عالقات متينة� ،إمنا روابط ُبعمر الفرا�شات ،متوت ما �إن تر�سو ال�سفينة يف
موانئها مع الد َّقات الأخرية ل ُعمر الرحلة ..فلماذا ي�شعر الآن بحبل خفي ال يزال
يربطه بها؟! كما لو �أن �إحدى الفرا�شات حت َّدت قوانني احلياة وعا�شت بقلبه �أكرث
مما ينبغي.
دوما حتملنا
تذ َّكر روعة البدايات ك�سحابة ال تلبث �أن ترحل �سري ًعاً ،
عال من التوقعات ،لكنه كان قان ًعا بالنذر الي�سري ،حلم
البدايات على بناء �سقف ٍ
بامر�أة مثل �أمه التي عرفها من حكايات �أبيه� ،أو قريبة ال�شبه منها ..الن�ساء
فرا�شات وديعة كما �أخربه �أبوه ،فلماذا تتن َّكر «حواء» لبنات جن�سها؟! كان
بحاجة �إىل �أنثى ترتك له نف�سها كما يفعل �شراع ال�سفينة يف �أح�ضان الرياح،
موجا عات ًيا تهلع منه قلوب �أ�شجع
�أحب البحرية ل�سكونها� ،أما «حواء» فكانت ً
البحارة ..مل يجد فيها املر�أة التي ظنها ،ف�شعر كمن وقع �ضحية اخلديعة.
َّ
�أيقن �أن املر�أة تعلمت من البحر ثالثة �أ�شياء ..الثورة يف مدها وجزرها ..القتل
غر ًقا ملن يخ�شاها ..وما�ؤها ال يروي للظم�آن ً
عط�شا!


فقط لو متكن من اخلروج من بطن احلوت ،لعل كل �شيء وقتها ي�صبح �أف�ضل.
دنا منه ال�شيخ «�إن�سان» ،جاوره يف جمل�سه فوق �صخرة ت�سع كليهما بالكاد،
�أ�شعل النار يف جمموعة من احلطب ،ثم عاد ليح�ضر العدة الالزمة ل�صناعة كوبني
من َ
«اجل َب َنة» ،وما �إن تراق�صت الرائحة الذكية يف الأجواء ،حتى حطت بداخل
�أنفيهما تثري فيهما اال�شتهاء.
�أخذ ال�شيخ «�إن�سان» من خ�صال جمال ال�صحراء �صربها ،ومن �صقور ال�سماء
حكمتها؛ فجمع اخل�صلتني ً
قائل:
احلياة بحر كبري ي�سعى كل منا �إىل �أن ي�صطاد ما به من خريات ،لكننا
جنهل ما قد يعلق يف �شباكنا ،قد ت�صطاد �سم ًكا وف ًريا يكفي لي�شبع قرية
كاملة ،ويف اليوم التايل قد جتني �سمكة واحدة� ،سامة وال نفع منها ،قد يعلق
ب�شباكك حمارة حتوي ل�ؤل�ؤة نا�ضجة� ،أو قوقع حلزوين يخرج لك ج�سده
الرخو ال�شبيه بالل�سان �إغاظة لك ،ثم يدخل �إىل م�سكنه الآمن بينما ال
متلك �أنت واحدً ا.
قاطع «يون�س» حديث ال�شيخ �ساخ ًرا:
وقد يخرج لك �صغري حمار نافق!
�ضحك ال�شيخ ملء ال�سمع ،ثم عادت ق�سماته �إىل جديتها وقال:
هل تعرف يا بني من بني كل ه�ؤالء من هو املحظوظ ح ًقا؟
ترك «يون�س» لل�شيخ مهمة �إخباره ،ا�ستطرد ال�شيخ:
من علم �أن الدنيا ما ُ�سم َّيت دنيا �إال لدناءتها ،وحقارتها ،فال يتخذ منها دار
مقام ،وال موط ًنا ال�ستقرار ،غريب ،جمرب على العي�ش فيها لبع�ض الوقت
قبل �أن يرحتل �إىل موطنه الأبدي ..هل تعرف ملاذا كلما نظر جيل �إىل
الأجيال التي قبله يوقن �أنهم يف املا�ضي كانوا يعي�شون حياة �أكرث �سعادة؟


لأن النا�س يف املا�ضي كانوا �أكرث ً
جهل.
بل لأنهم كانوا �أكرث ب�ساطة! �أحالمهم ب�سيطة ،رغباتهم ب�سيطة ..كلما
ازدادت احلياة تعقيدً ا ،وارتفع �إيقاع �سرعتها ..جند �أن ال�سخط يحتل
القلوب ً
الفظا الر�ضا.
�أعقب كلماته بالنظر �إىل �سماء خ�ضبتها دماء �شم�س حمت�ضرة ،تبع «يون�س»
�أنظار ال�شيخ ،وا�ستقرت عيناه عند �أبعد نقطة يف الأفق ،حيث يبدو كل �شيء بعيدً ا
متاما كـ»حواء».
وقري ًبا يف الوقت نف�سهً ..
قال «يون�س»:
هل تعرف متى كانت املرة الأوىل التي �أكت�شف فيها �أن ِ�شباكي تكفي ل�صيد
كل �شيء �إال الأحالم؟
انتظر ال�شيخ اجلواب دون �أن يحثه عليه ،ا�ستطرد «يون�س» وعيناه ت�سبحان بني
ثنايا ال�سحاب:
كان حلمي �أن �أتخذ من املياه موط ًنا ،ومن ال�سماء �سق ًفا ،ومن ُ�سكان
البحر ِخ َّل ًنا ،لكن ما �إن تخطيت الثانوية العامة حتى �أف�سدت احلياة �أكرب
�أحالمي ،مل �أمتكن من دخول الكلية البحرية التي حلمت بها �سنني طويلة،
فقط لأنني ابن �صياد ب�سيط ،ال من�صب وال جاه وال مال ي�شفعون يل ،فقط
ابن �صياد ابتلعته الدنيا يف جوفها ،و�أيقظته من حلم �أكرب منه.
يعرف ال�شيخ «�إن�سان» �أن يف ال�صمت احرتام لآالم الآخرين ..حينما تف�شل
الكلمات يف �أن تكون دواء؛ فال�صمت هو الطبيب الوحيد ..قال بعد حني:
هل تعرف �أنني ع�شتُ �أغلب عمري �أتنقل بني حمافظات ِعدة ،عملت
ً
ً
طباخا ،وعامل نظافة ،و�أمني مكتبة ،وجنا ًرا ،وبائ ًعا
متجول ..ثم انتقلتُ


�إىل التجارة ففتح اهلل علي من �أو�سع �أبوابه ..لكنه �شاء �أن �أخ�سر كل مايل
دفعة واحدة ،فقررتُ �أن �أتوقف عن م�صارعة احلياة التي �أهلكتني ،وعدتُ
�إىل �أر�ضي ونا�سي ،وها �أنا منذ ثماين �سنوات �أ�شعر ب�سالم مل �أ�شعر به
عندما كان املال يجري بني يدي مثل املاء الزالل.
مر وقت طويل ال ينطق �أحدهما ب�شيء.
كيف هي؟
�س�أل «يون�س» على ا�ستحياء ،فقال ال�شيخ با�س ًما:
كمن �ض َّل طريقه ..مثلك بال�ضبط.
قال «يون�س» مت�أف ًفا:
لي�ست مثلي ،نحن خمتلفان.
امل�شكلة لي�ست يف اختالفكما ،فهذا طبيعي ،و�أحد قوانني احلياة ،امل�شكلة
احلقيقية �أنكما ال ُت�سنان ا�ستغالل اجل�سور امل�شرتكة بينكما ،ليتمكن كل
منكما من �أن يعرب نحو الآخر.
ثم �أردف:
الرجل واملر�أة يا ُبني كال�شم�س والقمر ،لكل منهما عامله اخلا�ص ،ولكل
منهما �أهميته الفريدة للكون كله ،قد تت�شابه بع�ض خ�صالهما ،وتتحد
ُ�سبلهما فيتعاقب ال�شم�س والقمر ،لكن الأ�سا�س هو اختالف مداراتهما،
ويف هذا االختالف كمال من نوع خا�ص..
�شم�سا لن ت�صنع عاملًا �أف�ضل!
حماولة م�سخ القمر لي�صري ً
الأقطاب املختلفة هي التي ت�صنع الكهرباء ..واملد واجلزر هما اللذان ي�صنعان
الأمواج.


اكتفى ال�شيخ مبا قال ،جمع �أغرا�ضه ،و�آثر �أن يرتك «يون�س» يبحر وحده ً
قليل
و�سط �أفكاره� ،إذ �إن ال�شيخ �أف�ضل من يعلم �أن الرجل يحتاج �إىل هذه الوحدة ،فهي
وقود احلياة التي بدونها يفقد قدرته على اال�ستمرار ،قبل �أن يدور على عقبيه قال:
ال حترم امر�أتك من م�شاركتك �آالمك� ،أنت بهذا الإق�صاء ال حتميها ،بل
تر�سل لها ر�سالة �سلبية ب�أنك ال ترغب يف قربها منك.
ويف داخل عقل «يون�س» جت َّلت له هذه احلقيقة ،هو مل يود قط �إق�صاءها ،بل
كانت جتتاحه رغبة جاحمة يف �أن ي�شعر �أنه ا�ستطاع �أن يكون بطلها �أو فار�سها..
لكنه مل ينجح ،مل تثق فيه «حواء» قط ،ومل متنحه �صفة الفر�سان� ..أيكون هذا هو
�سبب الثقب الأ�سود الذي التهم بج�شع كل اللحظات اجلميلة بينهما؟!
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و َّفى ال�شيخ «�إن�سان» بالوعد الذي قطعه لهما� ،سي�ساعدهما على اخلروج من
امل�أزق ،ويخل�صهما من خماطر جمابهة حر�س احلدود ،هكذا ف َّكر «يون�س» وهو
ي�ستمع مع «حواء» �إىل كلمات ال�شيخ:
حت�صلنا على الت�صريحات يجب عليكما مغادرة «وادي ال َع َّلقي»
بعد �أن َّ
يف �أقرب وقت ،ال تقلقا �س�أتكفل �أنا بكل �شيء ،ولأنني ال �آمن عليكما مع
�أحد غريي ف�س�أعاونكما بنف�سي على مغادرة الوادي ،ثم �سنتوجه �إىل بيتي
وهناك �سيكون ب�إمكانكما فعل ما تريدان� ،إن �أردمتا االت�صال ب�أهلكما
فافعال ،و�إن �أردمتا البقاء ك�ضيفني مرحب بهما؛ فبيتي مفتوح لكما.
�س�ألته «حواء» بقلق يحوم فوق �صدرها ُيثقل �أنفا�سه:
وماذا �إن مل ننجح يف مغادرة الوادي ،ماذا �إن افت�ضح �أمر الت�صريحات
املزورة؟
ال �شيء من ذلك �سيحدث ،ثقي بي يا ابنتي ..والآن ا�ستعدا للمغادرة مع
�شروق ال�شم�س ب�إذن اهلل ،هيا اخلدا �إىل النوم ف�أمامنا يف الغد طريق �سفر
طويل.
قالها ثم توجه من فوره �إىل غرفته احلجرية ،بقيت «حواء» يف جمل�سها حول نار
�أ�شعلها «يون�س» منذ بداية الأم�سية ،يجل�س يف الطرف املواجه لها ،يويل �أل�سنة النار
جل اهتمامه ،يداعبها بع�صا رفيعة ،فما �إن تو�شك النار على ق�ضمها حتى يبعدها


�سري ًعا ،تابعت «حواء» تلك املناورة حتى م َّلت وه َّمت باملغادرة� ،أوقفها «يون�س» ب�أن
نظر �إىل وجهها للمرة الأوىل منذ �صرخ عليها ،وقال:
هل ترغبني يف النوم الآن؟
�أو�شكت على �أن تقول نعم ،لكنها تركت لنف�سها برهة من التفكري دفعتها لتقول:
ال ،الوقت مل يت�أخر كث ًريا.
ظ َّنت �أنه راغب يف احلديث معها� ،إال �أن �صمته الطويل �أو�شك على �أن ينبئها
بخط�أ ظنونها ،حتى قال بغتة:
يجب �أن ن�ضع م ًعا تفا�صيل اخلطة «ب».
�أيقظت كلماته الليل الناع�س ،رددت «حواء» بده�شة:
خطة «ب» ..ماذا تق�صد؟!
عبها ال�شيخ
�ألقى «يون�س» نظرة �إىل فتحة املنجم امل�ؤدية �إىل الغرفة ،والتي َ
منذ قليل ،قبل �أن يعيد النظر �إليها ً
قائل:
يبدو ال�شيخ واث ًقا كث ًريا من �أننا �سنخرج من الوادي ب�سالم� ،أنا � ً
أي�ضا �أثق
به لكن ماذا �إن مل ننجح يف ذلك� ،إن اكت�شف حر�س احلدود الت�صريحات
املزورة ،ف�س ُنحاكم بتهمة الت�سلل ..لذلك قلت يجب �أن ن�ضع اخلطة «ب».
و�شو�شتها النجوم لتخربها ب�أن القادم ال ُيب�شر بخري ،جتاهلت «حواء» ثرثرة
النجوم وانحنت بج�سدها �إىل الأمام� ،س�ألته هام�سة دون �أن تدري ملاذا ت�شعر ب�أنها
جمربة على �إخفاء حديثها عن �آذان النار:
وما هي اخلطة «ب»؟
نف�سا عمي ًقا طرد فيه كل توتر يزاحم �صدره ثم قال:
زفر «يون�س» ً


�سرنوي لهم ما حدث معنا ،لكن ماذا �إن مل ي�صدقنا �أحد ،وهذا وارد جدً ا
نظ ًرا لأنها ق�صة خيالية ال تدخل �إىل عقل طفل �صغري ،ننام فوق فرا�شينا
يف منزلنا بـ«كفر ال�شيخ» ،ثم ن�ستيقظ يف ال�صباح التايل يف كهف ب�صحراء
«�أ�سوان»! �إن مل ي�صدق �أحد حكايتنا فيجب �أن نغري �أقوالنا ،و�سيبدو الأمر
حينها �أننا اعرتفنا �أخ ًريا باحلقيقة ب�سبب ال�ضغط �أثناء التحقيق.
ت�ضخم ف�ضولها حتى بلغ عنان ال�سماء� ،س�ألته:
وماذا �سنقول �إذن؟
ق�سم ع�صاه الرفيعة �إىل ن�صفني ،و�ألقى بها �أخ ًريا يف النار بعدما طال �شوقها
ببع�ض ثم ت�أمل وجهها لربهة ً
قائل:
�إليها ،فرك كفيه بع�ضهما ٍ
أنك تعتقدين �أنني خدرتك و�أح�ضرتك �إىل هذا املكان ،نكاية
�ستقولني � ِ
أنت ال تعلمني �أي �شيء ومل ت�شرتكي معي يف هذا الت�سلل �إىل هذه
فيكِ � ،
ِ
برغبتك� ،أظن �أنه لن ي�صعب عليهم الت�صديق
بوعيك �أو
املنطقة احلدودية
ِ
ِ
نظ ًرا خلالفاتنا وطالقنا احلديث ..مل ترغبي يف االعرتاف بذلك يف بادئ
ا�ضطررت
لكنك
ِ
الأمر حتى ال ت�شعرين بالذنب ملا �س ُيلحق بي من �أذىِ ،
لالعرتاف خمافة �أن ُتاكمي ب�سبب اتهام باطل� ..إن مل ي�ستطع كالنا
أنت.
النجاة ،فعل الأقل تنجني � ِ
جتمدت ق�سماتها ،ال تقوى على احلراك ،ومعها كل �أفكارها وم�شاعرها وك�أن
الزمن اختار هذه اللحظة بالذات لتتوقف �أنفا�سه� ..أطال النظر �إىل وجهها ،منذ
وقت طويل مل تتقابل �أعينهما لتبني بينهما ج�س ًرا ،وقت طويل بدا ك�ألف عام من
�أعوام ُ�س َّكان ال�صحراء ..نطقت �أخ ًريا تقول:
لن �أفعل.
بقدر ما �ضايقه اعرتا�ضها الذي �أنب�أه مبهمة �شاقة تت�ألف من حماوالت عدة
لإقناعها ،ف�إن �سرو ًرا خف ًيا ت�سرب �إليه� ،أكد ً
قائل:


ال�سبل �ستفعلني ،عديني بذلك.
بل �ستفعلني� ،إن �ضاقت بنا ُ
هذه املرة بدت كلماتها �أكرث حدة وهي تهتف:
لن �أفعل!
ثم �أردفت وهي تهجر جمل�سه حول النار ،وتغادر بحركة ع�صبية:
كيف تطلب ذلك مني؟
حلق بها يقب�ض على ذراعها ويديرها لتواجهه� ،أف�صح بحزم:
لك �ستفعلني ،ال فائدة من عقاب كلينا على ذنب مل نرتكبه..
قلت ِ
�شاب نوبي قابلته اليوم يف القرية �أخربين �أنه يخ�شى �أن ت�صل
عقوبة الت�سلل �إىل منطقة حدودية �إىل الإعدام �إذا ما ُحوكمنا � ً
أي�ضا
بتهمة التج�س�س ،والتزوير.
نزعت ذراعها هاتفة:
لن �أفعل ذلك بك!
ال يزال الزمن ً
عاطل عن ال�سريان� ،سكتت الرياح عن الرتتيل ،واختفت
عن عينيها كل اخلياالت ،حتى ال�شريط ال�سينمائي ف�شل يف �إعادة الدوران
كعادته كي يذكرها بكل ما فعله «يون�س» من قبل ،وب�أ�سباب كافية لتكرهه،
ً
حماول الو�صول �إىل �أبعد
�أغلقت عليها نظراته �أي منفذ للهرب ،ثم قال
نقطة من نف�سها:
ملاذا؟ �أل�ستُ �أنا الرجل الذي تكرهني؟ بل الرجل الذي يحتل �أكرث
الأماكن ً
لك الفر�صة للتخل�ص مني..
بغ�ضا بقلبك؟ ها قد �سنحت ِ
و�إىل الأبد.

ال�سماء رائقة ال تُنبئ ب�أمطار ليلية ،والهواء �ساكن ال ي�شي برياح عك�سية ،فمن
�أين �إذن ت�ساقطت هذه الأمطار يف عينيها ،ومتى ع�صفت الرياح بج�سدها لت�صيب
�أطرافها برع�شة �شتوية؟!
�أرادت الفرار ،حاولت ،جاهدت ،عاندت ،حتاملت ،لكن القيد كان متي ًنا،
والأ�سر كان حلي ًما ،مل تنفر منه هذه املرة ،ثبتها يف الأر�ض ك�شجرة عمرها �ألف
عام� ،شاخ جذعها ،وتهدلت �أغ�صانها وال تزال �أثمارها مل تن�ضج بعد.
عليك فعل ذلك؟ �أل�ستُ �أنا الرجل امليت الذي
�أجيبيني ..ملاذا ي�صعب ِ
كنت
كنت حتبني �أن ت�صفيني� ..أل�ستُ �أنا ج�سد بال روح ِ
تزوجت به كما ِ
ومزقت �أوراقه
قتلت �سمكاته
تبتهلني �إىل اهلل
ِ
ليخل�صك منه� ..أل�ستُ �أنا من ِ
ِ
وثقبت �إطار �سيارته ً
أعطيك ال�ضوء الأخ�ضر لتوجهي يل
ِ
بغ�ضا له ..ها �أنا � ِ
املزيد من ال�ضربات ،فلماذا ال تفعلني؟
�أيح�سبها ً
م�سخا بال قلب ،جمادًا بال عقل� ،أيظن �أنها ح ًقا متلك القوة الكافية
لتلقي به يف النار مثل الع�صا التي �ألقاها قبل قليل� ،صاحت بغ�ضب ارتعدت له ع�شر
جنمات قريبات حلديثها ُكنَّ ُمن�صتات:
ال �أرغب يف موتك ،ومل �أرغب قط ..ملاذا ت�شعرين دائ ًما �أنني امر�أة متحجرة
القلب؟ هل تظن ح ًقا �أنني �أود �أن �أ�ؤذيك؟ قتل �سمكاتك �شيء ،وقتلك �أنت
�شيء �آخر ،يحلو لك �أن تراين ً
م�سخا ،لكنني ل�ستُ كذلك.
تهدج �صوتها مع �آخر كلماتها ،القيد الذي فر�ضه عليها بنظراته ال يزال قو ًيا،
ف َّرت بع�ض قطرات املطر من عينيها ،لكن مل يكن ذلك هو ال�سبب الذي جعله يطلق
تنهيدة قوية ثم يقول:
ل�ست كذلك ،بل لعلي �أنا امل�سخ ب�شكل ما.
أنك ِ
�أعرف � ِ
كادت �أن تخربه �أنه لي�س كذلك ،مل تفعل� ،إذ تنبهت �إىل �أمر �أده�شها ،حتدث
ال�شيخ «�إن�سان» عن «خط�أ يف الرتجمة» ،وك�أن ً
كل منهما يتحدث بلغة خمتلفة عن


الآخر ،لكن باغتها �شعور قوي يف هذه اللحظة �أنهما يتحدثان بذات احلروف،
وين�سجان ذات الكلمات ،حتى الفوا�صل والنقاط ،الوقفات وال�سكنات ،عالمة
وا�ضحا
اال�ستفهام ومبتد�أ الكالم ،الفاعل وما ُيرفع به ،املفعول وما ُيفعل به ..بات
ً
لها حمل «يون�س» بقلبها من الإعراب.
دوما �إىل احلقيقة ،لكن اجلميع يف�ضل ال�ضوء الباهت للقمر،
ال�شم�س ت�شري ً
لي�س لأنه �أكرث رومان�سية ،بل لأن احلقيقة غال ًبا ما تكون �صادمة ،كا�شفةُ ،ملزمة
بالكثري ..ومل جتد يف نف�سها القدرة على االلتزام ب�شيء؛ لذلك جل�أت للهرب ،كما
اعتادت على �أن تفعل دائ ًما ،هذه املرة مل تلق له ب�سمكة رجنة حمراء ،فقدت قدرتها
حتى على �صنع �ستار للإلهاء.
«يون�س» تع َّلم در�سه جيدً ا ،ال�صياد املاهر ال يرتك �صيده يعود مرة �أخرى �إىل
البحر يف اللحظة التي يحكم فيها ال�شباك حوله؛ لذلك مل ي�سمح لها بالفرار ،انق�ض
على مع�صمها ثانية يثبتها يف مواجهته ،و َّد لو قال الكثري ،و َّد لو منحها �آذان قلبه
يوما بهذا القدر من الراحة
لي�سمع كل ما تريد �أن تق�ص عليه من حكايات ،مل يكن ً
واالنفتاح ،وك�أن ً
جبال من الو�ساو�س �سقطت عن كتفيه يف هذه اللحظة بالذات� .أراد
هام�سا:
�إبحا ًرا �آم ًنا بني �صخور ال ُبعد و�شعاب االقرتاب؛ فنا�شدها ً
ابقي ً
قليل.
وكانت �أكرث من يرغب يف البقاء ،تراءى لها الليل ً
يقظا �أكرث ،وداف ًئا �أكرث،
ُيذ ِّكرها ب�أنها الليلة الأخرية لهما بني �أح�ضان ال�صحراء ،عادت �إىل جمل�سها حول
النار ،جاورها «يون�س» ،لفظ ال�صمت من قامو�سه ،و�أخذ يقاي�ضها الكلمة بالكلمة،
�أما هي فعاهدت نف�سها �أال تدير ال�شريط ال�سينمائي �أبدً ا هذه الليلة.
يتح�س�س كل منهما مو�ضع كلماته لئال يط�أ
دار بينهما حديث غريبني قريبني! َّ
منطقة ُملغمة تن�سف ِودًا يطل بر�أ�سه على ا�ستحياء عند احلدود الفا�صلة بني
�أر�ضيهما.


�سابقت الكلمة �أختها حتى �أو�صلتهما معابر احلديث �إىل اليوم الأخري لـ «حواء»
يف امل�صنع ،فما كان من «يون�س» �إال �أن طالبها ب�أن ت�شرح له بالتف�صيل ما حدث
بينها وبني الرجل الذي عر�ض عليها املال مقابل املعلومات التي تلزمه من مكتب
«�سلطان» ،ولأنها متلك ميزة االهتمام بالتفا�صيل؛ �أخذت ت�شبع ف�ضوله
اجلد ُ
بو�صف ما حدث وك�أنه يراه ر�أي العني.
َّ
حك «يون�س» ر�أ�سه كمن ي�ستجدي عقله العمل ب�سرعة �أكرب ،ودقة �أكرث ،ثم قال:
لك �أي
الكلمات التي وجدتها على اجلدار كانت «بر �إي لق» ..هل متثل ِ
معنى؟
ال� ،أ�سمعها للمرة الأوىل ،ب�أي لغة تكون يا تُرى؟
ال �أعرف.
تذكرت «حواء» البطاقة ف�أ�سرعت تخربه ب�أمرها ،وت�صفها بدقة ،تختم حديثها
قائلة:
لكنني مل �أفهم معنى ر�أ�س التم�ساح املطبوعة فوق هذه البطاقة.
راقبت تغري ق�سمات «يون�س» وا�ضطرابه ،ا�ضطراب ال تر�صده �سوى عني يقظة،
ول�شد ما كانت عيناها يقظتني تلك الليلة ،نه�ض فج�أة يتمنى لها ليلة �سعيدة ،وقفت
بدورها ت�س�أله بده�شة عما �أ�صابه ،مل يجبها ،كان حادًا وهو يقول:
يكفي �سه ًرا� ،سنتحرك باك ًرا.
قالت بعناد:
ال �أريد النوم.
فانفعل حمتدً ا:


هل تظنني �أننا يف �شرفة املنزل ،هذه �صحراء �شا�سعة ال نعرف ما الذي
تخبئه لنا ،ثعابني ،ذئاب ،عقارب ..هيا للداخل.
وك�أنه اتفق م�سب ًقا مع �أحد الذئاب ،دوى �صوت عواء طويل مزَّق ال�سكون وزلزل
قلبها ..فعلت كما طلب على م�ض�ض ،مل متلك القوة الكافية لل�شجار مرة ثانية
يف اليوم نف�سه ،لكن الأرق َّ
ظل يحاورها حتى مطلع الفجر ،ال يلقي عليها �سوى
�س�ؤال واحد فح�سب ..ملاذا تغري «يون�س» فج�أة مبجرد �أن �أتت على ِذكر البطاقة
ور�أ�س التم�ساح ..هل ميكن �أن يكون «يون�س» �أحد �أ�سباب الغرائب التي حتدث لها؟!
�ساعات طوال مل تعرث على جواب مقنع متنحه للأرق فيقر به عي ًنا..
وازدادت حرية على حرية.
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قرعت الرياح ناقو�س املغادرة؛ طفقت ال�شم�س الوليدة تطل عليهم من خ�صا�ص
ال�سحاب بف�ضول كبري ،ترقب حركاتهم ،وت�سجل يف ذاكرتها حلظات �سكونهم ،قال
ال�شيخ «�إن�سان»:
الطريق طويل �إىل اجلزيرة ،هيا يجب �أن نتحرك الآن.
جزيرة! �أي جزيرة؟
مل يجب ال�شيخ �س�ؤال «يون�س» يف احلال ،حتركت ال�سيارة حتمل ثالثتهم وت�شق
بهم الطريق فوق دروب الرمال ،تنرث ً
بع�ضا منه على اجلانبني� ،أو لعل الرمال هي
التي تتقافز من تلقاء نف�سها ،تلوح لهم بكفوفها مودعة.
يعتقد �أبناء ال�صحراء �أن للرمال ذاكرة كعقول الإن�س واجلان ،حتتفظ
بب�صمات �أقدام ال�سائرين عليها ،وتر�سل لهم مرا�سيل �شوق عرب ذرات الهواء ،وما


�إن ي�سوقهم �إليها احلنني مرة �أخرى ،حتى تبثهم احلب عرب حرارتها ..الرمال
ك�أح�ضان ال ُع َّ�شاق ،كلما �ألهبها ال�شوق ،ازدادت حرارتها!
جزيرة «هي�سا» ..حيث �أعي�ش.
تلك هي املرة الأوىل التي يعرفان فيها �أن بيت ال�شيخ «�إن�سان» يقع فوق جزيرة
نوبية على �ضفاف النيل تُدعى «هي�سا»� ،أقدم ُجزر �شمال النوبة ،بدا ال�شيخ �شغو ًفا
باحلديث عن جزيرته وهو يقول مبزاج رائق وك�أنه ذاهب يف نزهة:
ال ميكن و�صفها بالكلمات ،يجب �أن تروها بالعني والف�ؤاد ..لكنني �أ�ؤكد لكما
�أن من ُ
يخط بقدميه فوق جزيرتنا مرة؛ ُيق َّيد �إىل الأبد باحلنني �إليها.
�أخربهما ال�شيخ «�إن�سان» �أن اليوم مميز لأبناء «�أ�سوان» ،اخلام�س ع�شر من
يناير والذي ميثل عيدها القومي ،تكر ًميا لأبنائها الذين ارت�ضوا بالتهجري حماية
لوطنهم الأم من �أخطار الفي�ضان؛ ي�أمل «يون�س» �أن ي�صري هذا اليوم يف ذاكرة
الأيام عيده هو الآخر� ،إن ُكتبت له ولـ «حواء» النجاة من نقطة حر�س احلدود..
ابتهل �إىل اهلل �أن ينجيهما دون م�صاعب ..ثم قذف اهلل يف قلبه كلمات �صاحب
يوما حني قال:
احلوت ،حني ناجى ربه يف الظلمات ،تذكر �أباه ً
ما �أف�سده العامل ت�صلحه «ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني».
ال�سكينة تتنزَّل على قلبه
ر َّددها �إىل ما �شاء اهلل له �أن يردِّدها ..فوجد َ
والرحمات.
التفت يطمئن على «حواء» ،ر�آها �ساكنة ،تعقد حاجبيها ب�شدة ،وعيناها ت�سبحان
يف اللون الأ�صفر من حولها� ،شعر بخوفها الراب�ض وراء هدوئها� ،أراد �أن يبثها بع�ض
الأمان؛ فوجد �أنه ال ميلك منه الكثري ،ا�ستدار عائدً ا �إىل �سريته الأوىل ،وحبال «ال
�إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني» بينه وبني ربه ال ينقطع و�صلها.
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ال�سفر الطويل ملعقة تُقلب وعاء العقل وتُخرج ما �سكن بقاعه من �أفكار،
وما تراكم بجوانبه من مالحظات من�سية؛ لذلك بعدما قطعت ال�سيارة من عمر
الرحلة �ساعة �إال ُثلثها ،تذكر فج�أة الفرا�شني الآخرين يف غرفة ال�شيخ احلجرية� ،أو
العنجريب كما يحلو لل�شيخ ت�سميته ،جال بخاطره �أن ي�س�أل ال�شيخ يف احلال ،لكن
و�ساو�سه قفزت بعقله ُتذره ،وتطلب منه �أن يرتيث ،ا�ستجاب لها دون �أن يعرف
�أ�سبابها ،لكن ال�س�ؤال الت�صق بعقله كما يعلق ج�سد احللزون الرخو ب�سطح �صخري
�أمل�س ..ملن الفرا�شان الآخران يا تُرى؟
�أخرجت امللعقة املزيد من الأفكار ،فعكف عليها يغزل منها كلمات كما كانت
ال�شم�س ت�صنع بخيوطها الذهبية يف ق�صة ال�شيخ اخليالية..
رجل ي�ساوم «حواء» على معلومات تخ�ص امل�صنع ،ثم يلقي يف وجهها بتهديداته،
ويد�س يف حقيبتها بطاقة حتمل ر�س ًما لر�أ�س مت�ساح ..خطابات �سبعة غري معلومة
امل�صدر ،وكتابة فوق جدران بيته بلغة غريبة ..انتقالهما الفجائي �إىل كهف يف
و�سط ال�صحراء ال�شرقية ..خدعة ال�شعر الأبي�ض ..وغريب ُين ِّقب عن الذهب
وي�ستعبدهما مقابل الطعام وامل�أوى ..وال�شيخ «�إن�سان» حار�س املنجم الذي ال يكف
عن ن�سج احلكايات اخليالية ،عن �أر�ض ُحبلت يف الزمن بعد الزمن ،وقوانني ف�صول
�أربعة تُ�شكل د�ستو ًرا للحب!
ل�ساعة ويزيد ف�شل يف �أن ي�سري يف حذاء ال�شم�س ،مل ي�ستطع �أن يجد كلمة واحدة
يجمع بها كل هذه اخليوط املت�ضاربة ،وك�أن كل خيط ين�سج ق�صة منف�صلة بذاتها.
وعندما �أو�شك على �أن ي�صل �إىل حافة التعب ا�صطدم ب�س�ؤال �آخر �أيقظ انتباهه
ثانية ،ملاذا كان ال�شيخ «�إن�سان» متوج ًها �صوب خيمة الغريب التي تبعد م�سافة كبرية
عن املنجم ،وتقع يف جهة خمتلفة عن قرية «وادي ال َع َّلقي»؟!
كان الأمر ب�سهولة مبكان ،مرت خدعة الت�صريحات املزورة على نقطة حر�س
احلدود على الطريق دون �صعوبات ..كان ليكون هذا م�صدر �سعادة كبري لـ «يون�س»
لكن على العك�س من ذلك� ،شعر باملزيد من اخلطر.


فعندما ق َّدم ال�شيخ «�إن�سان» لل�ضابط بطاقتي هوية لـ و«يون�س» و«حواء» انده�ش
حت�صل على البطاقات� ،أجاب �ضاح ًكا
كالهما ،وعندما �س�أاله فيما بعد من �أين َّ
وجل:
بغري َ
بالطبع مزورة.
مل ترق ثقته لـ «يون�س» ..مل ترق له على الإطالق.
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قالت «حواء» وهي حتاول عب ًثا ف�ض غالف علبة ب�سكويت ،تنزلق بني �أ�صابعها
املتع ِّرقة:
«�أ�سوان» املحافظة جميلة ح ًقا ..مقارنة بالأيام املا�ضية فك�أنني انتقلتُ
فج�أة من الع�صر احلجري �إىل الع�صر احلديث.
�أخربها ال�شيخ «�إن�سان» �أن «�أ�سوان» كانت تُعرف يف ع�صر امل�صريني القدماء
با�سم «�سونو»� ،أي ال�سوق ،لأنها كانت مرك ًزا جتار ًيا للقوافل من و�إىل «النوبة» ،ثم
ُ�سميت يف الع�صر «البطلمي» بـ «�سني» ،ثم �سماها النوبيون «ناب �أ�سوان».
يلتفون حول طاولة ت�ستقر ب�أحد �أركان مطعم �صغري ،حاول كل منهم نزع عباءة
التعب لدقائق قبل ا�ستكمال الرحلة من جديد .وكما وعد ال�شيخ «�إن�سان» منح
«يون�س» فر�صة االت�صال بجده ،لكن ما �ألقى بالفزع يف قلبيهما �أن املحاوالت ال�ست
الأوىل لالت�صال باجلد و�أمها باءت بالف�شل ،حتى قطع �صوت اجلد يف االت�صال
ال�سابع �صوت الرنني الرتيب املزعج ،فتنف�سا ال�صعداء.
تبادل «يون�س» مع جده كلمات قليلة قبل �أن يتغري وجهه� ،إذ �صاح به جده:


«يون�س» �أين كنت طيلة الأيام املا�ضية ..و�أين «حواء» ..داهمت قوة من
ال�شرطة البيت وامل�صنع قبل قليل ..ماذا فعلتما ..ملاذا تبحث عنكما
ال�شرطة؟
تلجلج منطق «يون�س» واحتار هل يخرب اجلد باحلقيقة� ،أم يعر�ض عنها �إ�شفا ًقا
به ،و�أخ ًريا ا�ستقر على �أن يخربه بها ،ففعل يف عجالة ،بداية من الكهف ،مرو ًرا
بال�صحراء ،وحتى نقطة تفتي�ش حر�س احلدود واملرور بت�صريحات مزورة ،هتف
اجلد بجزع:
هل تخربين بذلك الآن بعد �أن ز َّورت الت�صاريح وبطاقات الهوية� ،أين كان
عقلك يا «يون�س»� ..أنتما يف خطر �شديد� ..أخربين �أين �أنتما الآن و�س�أر�سل
من يعاونكما على االختباء حتى �أبحث لتلك امل�شكلة عن حل مع �أحد
املحامني الكبار� ..إياك �أن تعود �إىل «كفر ال�شيخ» �أنت و«حواء» و�إال �ألقت
ال�شرطة القب�ض عليكما يف احلال ..وال ت�ستخدم الهاتف ،لعلهم ي�ستغلونه
يف التن�صت على املحادثات« ..يون�س» هل ت�سمعني؟
�أطلق زفرة حارة قبل �أن يقول:
نعم يا جدي �أ�سمعك ..ال تقلق علينا� ..أنا و«حواء» بخري� ..س�أفعل ما قلت
و�س�أنتظر م�ساعدتك.
�أخربه �أنهما �سينزالن يف جزيرة «هي�سا» عند ال�شيخ «�إن�سان» ،و�أنهى االت�صال
ب�أ�سرع مما توقعت «حواء» ،حتى �إنه مل ي�سمح لها مبخاطبة اجلد� ،أو االت�صال
ب�أمها.
جذبها �إىل حيث الطاولة التي غادرها ال�شيخ «�إن�سان» ليتبادل حدي ًثا بدا ود ًيا
على ُبعد خطوات قليلة مع �أحد معارفه .تعرف «حواء» معنى تلك التقطيبة التي


نبتت فوق جبني «يون�س» ،وزم �شفتيه بقوة ،وحك ذقنه ب�أنامل م�ضطربة ،وكلها
عالمات ال تُب�شر بخري ،حثته «حواء» ليف�صح عما حوته تلك املكاملة الق�صرية ،فقال
«يون�س» دون �أن يخفي قلقه:
قال يل جدي �إياك �أن ترجع ،ابق �أنت و«حواء» بعيدً ا عن «كفر ال�شيخ»،
واحذر من ا�ستخدام الهاتف.
�س�ألته بوجه حمل الده�شة كلها:
ملاذا؟
لأن ال�شرطة تبحث عنا.
غا�ص قلبها يف �صدرها ،هل اكت�شفت ال�شرطة �أمر الت�صريحات املزورة،
بالطبع ،كيف كانا من الغباء �أن ظنا �أنها �ستمر عليهم مرور الكرام! متلك اخلوف
من عقلها حتى �أعجزه عن التفكري� ،س�ألته بلهفة:
و�أمي كيف هي؟
ال تقلقي ،بخري.
ماذا �سنفعل يا «يون�س»؟
ال �أعرف! ال حل �أمامنا �سوى انتظار م�ساعدة جدي.
كان غا�ض ًبا ،غا�ض ًبا جدً ا ،املرة الأوىل التي تلتجئ �إليه «حواء» باحثة يف ُجعبته
عن حل لورطتها ،يكت�شف �أن جعبته خالية من و�سائل الإنقاذ ،حتى هذه املرة مل
ي�ستطع �أن يكون فار�سها.
عاد ال�شيخ «�إن�سان» وتلقَّي الأخبار من «يون�س» الذي اختتم حديثه ً
قائل بتوتر
بالغ:
من ال�سهل �أن ت�صل �إلينا ال�شرطة عن طريقك يا �شيخ.


ال ،لن يحدث ذلك ،فعنواين املدون يف البطاقة هو عنوان قدمي خارج
�أ�سوان ب�أ�سرها.
ثم �أردف:
�إذن فلن�ستكمل طريقنا �إىل اجلزيرة على بركة اهلل.
عادوا �إىل ال�سيارة لكن هذه املرة �أف�سحوا للي�أ�س مكا ًنا بينهم؛ فحظوا برفقته
طوال الطريق.
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توقفت ال�سيارة بالقرب من �ضفة النيل ،املكان حتدوه ال�صخور وقليل من
النباتات التي تنمو بني ال�شقوق� ،أجاب ال�شيخ «�إن�سان» عن �س�ؤال مل ي�س�أله �أحد:
�سننتظر هنا املركب التي �ستو�صلنا �إىل «هي�سا» ،كما �أخربتكما اجلزيرة يف
و�سط النيل ،وهذه هي الطريقة الوحيدة لبلوغها.
ترجل من ال�سيارة واقرتب
مل ي�سمعه «يون�س»� ،إذ تعلقت عيناه وقلبه باملياهَّ ،
منها وك�أنها تناديه« :يون�س»« ..يون�س».
�سمع قلب احلوت نداء املياه ف َر َّق حلاله ،وفتح فمه على ات�ساعه؛ ف�أب�صر «يون�س»
عربه اللون الأزرق ،ا�شتاق لالقرتاب �أكرث ،وك�أن قوة عليا �أجربت احلوت يف هذه
اللحظة بالذات على �أن يلفظ «يون�س» على �أعتاب املياه الرقراقة ،هناك عند �ضفة
النيل ،دنا منها رويدً ا رويدً ا ،وك�أنه يالقي حبي ًبا بعد فراق ،هل كان هذا �شعور نبي
اهلل عندما لفظه احلوت من قلب الظلمات؟ كمن يولد من جديد ،من قلب الظلمات
ن�أتي و�إليها ننتهي ،وما بينهما نتقلب بني نور وظالم ،فك�أن «يون�س» الآن يرى النور
الذي ُحرم منه لثماين �سنوات ،منذ �أن مات �أبوه ،وفارق البحرية ..حتى �أو�شك على
الظن �أنه لن يذوق للحياة طع ًما من جديد.


بلهفة امل�شتاق �أطال اللقاء مع النيل ،حتى ن�سي «حواء» وال�شيخ «�إن�سان» ،واجلد،
بجرم هو منه براء ..عندما لفظ احلوت نبي اهلل كان
و�شرطة ت�سعى خلفه لتقيده ُ
قد �أدرك ومنذ وقت طويل �أنه �أخط�أ حني يئ�س من قومه �أن ي�ؤمنوا باهلل ،ورحل
عنهم مغا�ض ًبا قبل �أن ي�أذن اهلل له ،تركهم وراءه ال ي�ؤمن فيهم �أحد ،وركب ال�سفينة
مبتعدً ا ،لكن اهلل �أمر حوت البحر بابتالعه يف بطنه ،وعندما لفظه احلوت ب�أمر
اهلل وعاد �إىل قومه وجدهم وقد �آمنوا جمي ًعا باهلل الواحد القهار ،ف�أدرك �أن
الغ�ضب يورد املهالك..
لكن «يون�س» اليوم ال يزال يجهل خط�أه املميت الذي جعل حوت الدنيا يبتلعه يف
بطنه ل�سنوات!
دنت منه «حواء» بقلق ،ترددت خمافة �أن تثري ب�س�ؤالها بركا ًنا غري خامل ،ثم
قالت �أخ ًريا:
هل �أنت بخري؟
لو تعرف كم هو بخري الآن لتمنت �أن ي�صيبها ما �أ�صابه ،نظر �إليها يزيح �أ�ستار
القلق عن وجهها بب�سمة رائقة �سرقت من النيل بهاءه ،هز ر�أ�سه ً
قائل:
ال تقلقي ،مل �أجن بعد.
طبعت ابت�سامة فوق �شفتيها وقالت:
«�سلطان» بن�صف
يجب �أن �أقلق ،لن يكون لطي ًفا �إن ُعدت بك �إىل اجلد ُ
عقل� ،سيتهمني ب�أنني من �سرق الن�صف الآخر.
على ِذكر اجلد ،والعودة التي �صارت ُحل ًما جتعد جبينه ،لكنه حاول �أن ين�سج
قناعا غري ُمكم ،لكنه يكفي ل ُيطمئنها ،ثم قال:
فوق وجهه ً


ال تقلقي� ،سنعود قري ًبا.
ً
مماثل لتُطمئنه.
قناعا
ف�أوم�أت بر�أ�سها تُ�صدق على كذبته ،وتن�سج فوق وجهها ً
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امتدت يد «يون�س» عابثة مبياه النيل املتطايرة حول املركبُ ،يبحر به �شاب نوبي
ا�سمه َ َّ
«تام» ،يحمل الود فوق �أحد كتفيه ،والرثثرة فوق الآخر ،بال ِود والرثثرة
وموتور �صغري ا�ستطاع املركب �أن يفرق بني ذرات املياه حتى و�صل �إىل مر�ساته عند
مقدمة جزيرة «هي�سا».
�أول ما وقعت عليه �أنظار «حواء» قطة متوء ،احتجزت بني �صخور مرتاكمة
على حافة اجلزيرة ،توا�صلت معها «حواء» بعينيها لبع�ض الوقت ،مل يقطع جمال
�إب�صارها �سوى يد «يون�س» املمتدة ليعاونها على مغادرة املركب ،ما �إن وقفت فوق
�أر�ض اجلزيرة حتى اجتاحها دوار ب�سيط �إثر رحلتها الأوىل عرب النيل� ،أح�س بها
«يون�س» فرتك كفها بني راحتيه لبع�ض الوقت ،حتى �أوم�أت بر�أ�سها تقول:
�أنا بخري.
كان ال�شيخ «�إن�سان» ي�سري بخطوات ُمتعجلة ،بدا ك�أنه ا�ستعاد ن�شاطه بالكامل،
يحق له ذلك فبعد قليل �سيكون يف بيتهً ،
حماطا بكل �شيء ي�ألفه� ،أما هما فال يزاالن
غريبني فوق �أر�ض غريبة ،وال يعرفان متى �ستنتهي اللعنة ويتمكنان من العودة �إىل
بيتهما ثانية.
عند املر�سى مروا ببيت نوبي �أخ�ضر اللون� ،إال �أن بوابته غري عادية! تزينت من
اجلانبني ب�أربع جماجم كبرية ،مل ت�ستطع «حواء» بدقة حتديد هوية الكائن الذي
يوما ،لكنها ا�ستطاعت �أن ت�شعر بالنفور من �شكلها.
حمل فوق ج�سده هذه اجلمجمة ً
بيت ال�شيخ «�إن�سان» يقع فوق ربوة عالية� ،أخربهما �أنه �أعلى بيت يف اجلزيرة،


من بعيد طافت عيناهما فوق جدران البيت املطلية بالأزرق الزاهي ،والأبي�ض
النا�صع ،بوابته برتقالية اللون تر�سل ب�إ�شارات البهجة يف الهواء؛ فتلتقطها قلوب
الزائرين يف احلال� ،صعدا منحد ًرا ً
طويل حتى و�صال �إىل البوابة الربتقالية يلهثان
تع ًبا.
متاعا ً
قليل �أح�ضره معه من املنجم ،وظل يحمل
ترك ال�شيخ على الأر�ض ً
بني يديه مغل ًفا كان قد توقف بال�سيارة ليح�ضره من �أحد معارفه الذين مر بهم
هم بالتقاط املفتاح من جيبه ،يف اللحظة نف�سها انفتحت البوابة
يف الطريقَّ ،
الربتقالية ليظهر من خلفها امر�أة ترتدي جلبا ًبا داك ًنا مل متيز «حواء» لونه يف
�ضوء ال�شم�س ال�ساطع الذي كاد يغ�شي عينيها ،تعلقت املر�أة بعنق ال�شيخ وهي تبكي
برقة ،تقول كلمات بالنوبية ،مل متيز منها «حواء» �سوى كلمة واحدة كررتها املر�أة
مرتني متتابعتني�« ،إيكا ُم�شكري»�( .....أوح�شتني).
كانت املر�أة تتحدث بلغة تطرق م�سامع «حواء» للمرة الأوىل� ،إال �أن الكلمات
احلميمية يف�ضحها ال�صوت الذي يغلفها ..كلمات ا ُ
حلب ال ت�ستقر دافئة يف قلب
احلبيب �إال �إذا ا�ستم َّدت من �صوت املُحب حرارته.
احتوى ال�شيخ اندفاع املر�أة وهم�س لها بكلمات كانت بعيدة عن مرمى �آذان
املتطفلني ،ثم انحنى ليم�سك املغلف ويرتكه بني يديهاً ،
قائل:
لك ما طلبته مني قبل الرحيل.
�أح�ضرت ِ
َّ
ف�ضت املر�أة ال�ستينية املغلف بابتهاج الأطفال ،تابعتها «حواء» يف ف�ضول ،رفع
«يون�س» حاجبيه يف ده�شة عندما قالت املر�أة كلمات �سريعة باللغة النوبية ،ثم
ت�ضيف وال�سعادة ت�شع من وجهها:
�أوراق �شجر املوز ،وقطع �صغرية من جلود اجلمال ..هذه �أجمل هدية
ح�صلت عليها!


ثم انحنت لتقبل كف ال�شيخ ،وبالكف الآخر م�سح ال�شيخ فوق ر�أ�سها بحنان
�صب
كبري .تنحنح «يون�س» وقد ظن �أن ال�شيخ ن�سيهما ً
متاما يف ح�ضرة املر�أة التي َّ
عليها وافر اهتمامه.
رفعت املر�أة �إليهما وج ًها يحمل رائحة بكاء طازج ،وات�سعت ابت�سامتها الدافئة
رحبت بهما بحفاوة �أذهبت الكثري مما
وهي تنقل �أنظارها بني «يون�س» و «حواء»َّ ..
علق ب�صدريهما من غبار ال�سفر.
فتحت البوابة الربتقالية على م�صراعيها فوجلوا �إىل َمندرة البيت املزدانة
بلوحات جدارية للنيل واملراكب ال�شراعية وللرمال واجلبال والكهوف ال�صخرية..
�أ�صفر و�أزرق و�أبي�ض و�أ�سود ولون ال�شم�س الأحمر الهارب من فتحات النوافذ،
ملأت الألوان البيت بالبهجة �شاركهم فيها الأ�صفر والأخ�ضر املطلية بهما الأر�ض
الأ�سمنتية ،تُ�ش ِّكل مربعات �شطرجنية ..وك�أن قو�س قزح زار البيت مرة وترك
هداياه قبل الرحيل.
املر�أة ال�ستينية زوجة ال�شيخ «�إن�سان» ،كانت مفاج�أة كبرية لكليهما ،وقد ظنا
�أن ال�شيخ ال زوجة له وال �أوالد ،كانا حمقني بخ�صو�ص الأوالد� ،أما زواجه فال
ت�سود �أغلب العالقات ال�شبابية
يزال �أ�سا�سه متي ًنا عك�س الروابط املهرتئة التي ُ
اليوم! زوجته طويلة �سمراء ،متو�سطة القوام ،خفيفة احلركة ،لينة املالمح ،تت�سع
ابت�سامتها لت�شمل عينيها ،وك�أنها الن�سخة الأنثوية عن ال�شيخ «�إن�سان»!
�سمعت «حواء» يف مكان ما� ،أن املتحابني يت�ش َّبه �أحدهما بالآخر مبرور الوقت،
حتى ي�صريان كيا ًنا واحدً ا بجن�سني خمتلفني.
وعندما تطلعت �إىل وجه «يون�س» ر�أت فيه اختال ًفا كب ًريا عنها ..فامتلأ جوفها
مبرارة مل يفلح البلح النوبي الذي قدمته لهم ال�سيدة «ملوك» يف تبديدها.
ً
البلح كان فا ً
حممول فوق «طبلية» كبرية تو�سطت
حتا لل�شهية� ،أما الغداء ف�أتى


املمر املوازي للبوابة الربتقالية ،والذي ي�سرت عنه ال�شم�س �سقف من اخلو�ص ..خبز
خ�صي�صا من �أجلهم ،دجاج مقلي و
نوبي �أخربتهم ال�سيدة «ملوك» �أنها �صنعته
ً
«�أناجر» فتة يت�صاعد منها البخار ،وطبق كبري يحوي «الإ ِّتر» احلريفة بال�شطة
احلمراء ،ظنته «حواء» يف بادئ الأمر �صح ًنا من امللوخية ،وكان امل�شروب البارد
الذي خفف من �آثار حرارة ال�شم�س دل ًوا كب ًريا من «الأ ْبريه» ،عندما ا�ستف�سرت
«حواء» عن مكونات ال�شراب الالذع� ،أخربتها ال�سيدة «ملوك» وهي تفرت�ش و�سادات
الأر�ض بجوارها يف املمر:
«الأ ْبريه» يا ابنتي �شراب نوبي ،ك�سرات من دقيق الذرة املخمر ،منقوعة يف
ماء بارد م�سكر وع�صري الليمون.
�أطف�أ ال�شراب البارد ظم�أ «حواء» حتى �أن�ساها عط�ش ليايل ونهارات ال�صحراء،
تذكرت وقتها ما �أخرب به رب العزة عن اجلنة ونعيمهاَ ،من ُيغم�س فيها غم�سة
واحدة ين�سى كل �شقاء الدنيا وعذاباتها و�آالمها وك�أنه مل يع�شها قط ..فكانت
«حواء» كمن ُغم�س يف جنة النوبة مرة ،فن�سي ما �سبقها من عذاب �ألف مرة.
تب َّدل كذلك مزاج «يون�س» وهو يتطلع �إىل النيل املار بجوار بيت ال�شيخ ،يفكر
�أنه يف املكان الذي يجب �أن يكون فيه ،تالقت عيناه بنظرات «حواء» ،فابت�سم لها،
وبادلته الب�سمة ب�أجمل منها ..دنا منها يف معزل عن مراقبة الآخرين� ،س�ألها:
أنت بخري؟
هل � ِ
خفق قلب «حواء» بنب�ضات مت�ضاربة؛ فاندفعت الدماء يف عروقها كموج البحر،
تتخبط بني مد وجزر ،وك�أنه هم�س يف �أذنها ب�ألف كلمة حب ،بل وك�أنه �سرق من
دفاتر الأ�شعار وقلوب الع�شاق كلمات �سرية ،و�أهداها لها وحدها! تعجبت من نف�سها
كيف ل�س�ؤال ب�سيط كهذا �أن مي�س قلبها بهذه الن�سمات املنع�شة ،ثم فطنت �إىل �أن
ن�سيجا
الكلمة ال ت�أتي ب�أثرها �إال لو احتد املكان مع الزمان واحلال ،و�صنعوا منها ً


فريدً ا ،كما كانت ال�شم�س تن�سج خيوطها الذهبية يف حكاية ال�شيخ «�إن�سان».
املكان ربوة عالية تطل على جمرى للنيل الرائق ،والزمان فوق اجلزيرة ي�سري
بقوانني خمتلفة عن العامل ب�أ�سره ،واحلال بني خوف ورجاء ،رغبة ورهبة ،والكثري
من النب�ضات غري املفهومة ..انقطع �سحر الكلمات �سري ًعا ،ومل يبق من �آثارها �سوى
ذكرى و�أمنية� ،أن يعود ال�سحر ثانية ،و�أن ينعمان معه بحياة �أبدية.
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كانت �أيامي كلها عادية ،ويف عدة �أيام فح�سب انقلب عاملي ر� ًأ�سا على عقب.
قالها «يون�س» وهو ينفث ب�ضيق ،مل تكن ال�سيدة «ملوك» امر�أة عادية ،امر�أة
يبهجها ورق �شجر املوز وجلود اجلمال ال تكون �أبدً ا امر�أة عادية� ،أثار حديثها انتباه
«يون�س» ،ويدها متتد كل حني �إىل �صحون بلح احلجازي ،والقنديلة ،والقرقودة،
وال�سكوتي ،وتعطيه لي�أكل ،وما �إن يلتهم واحدة حتى تعطيه �أخرى ،قالت ال�سيدة
«ملوك»:
ال يوجد يوم عادي ،ال يت�شبه يوم ب�آخر.
قال «يون�س» برتدد وقد خ�شي �أن يكون العرتا�ضه على كلمات املر�أة معنى
ت�ستقبحه:
لكن الكثريين يرون الأيام مت�شابهات ،ومع ذلك ي�ستمرون يف العي�ش.
و�أخفى عنها «و�أنا واحد منهم» ..قالت ال�سيدة «ملوك» وك�أنها تُخاطب ً
طفل
يجهل ،ويجهل �أنه يجهل:
ه�ؤالء ال نقول عنهم �أحياء ،وال �أموات كذلك� ..أحياء �أموات هو الو�صف
الأدق.


ثم تبعت ذلك بجملة طويلة بلغتها النوبية مل ي ِع منها «يون�س» حر ًفا ،خرجت
«حواء» من البيت لتن�ضم لهما عند املمر� ،أما ال�شيخ «�إن�سان» فقد ا�ست�أذن
لالن�صراف منذ بع�ض الوقت ،وترك ال�شابني يف �ضيافة زوجته.
�أ�شارت ال�سيدة «ملوك» �إىل الداخل وقالت:
هيا ،ا�سرتيحا ً
قليل ،الرحلة �شاقة وتبدو �آثارها وا�ضحة فوق وجهيكما.
تبادلت «حواء» مع «يون�س» نظرة حرج قبل �أن تلتفت �إىل املر�أة وتقول:
عليك� ،إننا ن�شعر باحلرج كث ًريا و...
معذرة �إن �أثقلنا ِ
مل ت�سمح لها ال�سيدة «ملوك» ب�أن تُكمل عبارتها ،وبادرتها تقول:
و َمل احلرج يا ابنتي؟ بيتنا مفتوح ل�سياح ال�شمال ،نقت�سم معهم ن�صف البيت
نتك�سب منه ،فماذا �إن فتحتُ
ونوفر لهم الطعام وال�شراب ،هذا عملنا الذي َّ
البيت ل�شابني خلوقني مثلكما لقاء �صحبة طيبة متنحانها ل�سيدة عجوز
ورجل كبري يف ُعمر جديكما؟
�أذهبت كلماتها الكثري من احلرج العالق يف النفو�س� ،أر�شدت «حواء» �إىل
غرفة ت�ضم عنجري ًبا واحدً ا ،يتو�سطها باب يف�ضي �إىل غرفة �أخرى داخلية حتوي
عنجريبني� ..ألقى «يون�س» بج�سده فوق �أحدهما ..بعد حوار ق�صري مع «حواء» مل
يتخلله �أي �شجار كعادتهما.
�أغلقت «حواء» الباب الذي يف�صل بني غرفتيهما� ،أخذت تفكر يف �أحداث هذه
الرحلة العجيبة منذ �أن ا�ستيقظت يف بطن الكهف ،بل �أعادت ال�شريط للخلف �أكرث،
�إىل امل�صعد ،حينما نطق «يون�س» بالكلمة التي تغري بعدها كل �شيء ،كانت ت�ستعيد
إيالما ،دون
هذه الذكرى من قبل بكثري من الراحة ،لكن الآن باتت الذكرى �أكرث � ً
�أن تفهم �سب ًبا لذلك ..احلقيقة التي ال نعرث عليها يف يقظتنا نبحث عنها يف رقادنا،
ظ َّلت تعاقر ال�سهر تنقب عنها حتى �أدركها الكرى.
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�أخفى �إرهاق الأم�س عن �إدراك «يون�س» الكثري ،ا�ستيقظ باك ًرا ،عرب الباب
الفا�صل بني الغرفتني� ،ألقى نظرة متفح�صة على «حواء» النائمة بعمق ،ثم خرج
ليتجول ً
قليل يف البيت بهدوء لئال يوقظ �أ�صحابه.
�أب�صر فوق اجلدران ما �أثار زوابع الده�شة يف نف�سه ،فاللوحات اجلدارية التي
ر�آها بعني الإرهاق بالأم�س ،مل تكن �سوى ر�سومات باليد فوق اجلدار ،ر�سم خلقته
�أ�صابع فنان يجيد بث احلياة يف اجلدران!
بعد �ساعة ا�ستقر طعام الفطور فوق الطبلية ،التف �أربعتهم حولها يف املمر،
والنيل ي�شاركهم حلظات ال�سمر ،ي�ضحك لنكاتهم ،ويحزن لهمومهم ..طافت
يوما
�أنظار «حواء» فوق وجه الرجل الذي مكثت يف بيته ثالثمائة وخم�س و�ستني ً
وجها غري الذي عرفته و�ألفته ،مل يعد كاجلمل
وك�أنها تراه للمرة الأوىل� ،أو ترى فيه ً
مبتهجا كث ًريا هذا ال�صباح ،وك�أن قدميه حتررتا من
الذي يجرجر �أحماله ،كان
ً
�أثقالهما؛ فغدا ط ًريا خفي ًفا حتت�ضنه ال�سماء برفق بني جنباتها.
«احلاجة
كانت «حواء» حائرة ،كيف تدعو املر�أة ،هل تقول ال�سيدة «ملوك»� ،أم
َّ
ملوك»� ،أم تلقبها كما تُلقَّب زوجها« ،ال�شيخة ملوك» ..ب َّدد ال�شيخ «�إن�سان» حريتها
عندما قال لها:
قويل لها «يويو» ..هكذا ُتب �أن يدعوها �أبناء اجلزيرة ،تزوجنا ِكبا ًرا ،مل
مين اهلل علينا بالذرية ،لذلك كل �شباب اجلزيرة يعدونها يف مقام جدتهم،
«يويو» تعني «جدتي» بالنوبية.
انتقل احلديث مبا�شرة �أثناء تناول ال�شاي �إىل ال�شعريات البي�ضاء يف مقدمة
ر�أ�سيهما ،وقد ابتدرهما ال�شيخ «�إن�سان» ً
قائل:
هاما يف�سر هذه
عندما �أخربت زوجتي الق�صة كاملة ،بدا �أن لديها ر�أ ًيا ً
الق�صة العجيبة.
كانت ال�سيدة «ملوك» قد واتتها الفر�صة لتتفح�ص �شعر «حواء» �أثناء حت�ضري
طعام الإفطار ،بعدما نزعت حجابها يف م�أمن من العيون ،افتتحت ال�سيدة «ملوك»
حديثها يف جل�ستهم الرباعية بعبارة نوبية ،فبادرها ال�شيخ «�إن�سان»:


تذكري �أن ال�شابني ال يفهمان لغتنا ،ووه غايل( ....يا عزيزتي).
ثم نظر نحوهما ً
قائل باعتزاز:
زوجتي تتحدث دائ ًما بلغتنا النوبية ،لكنها بت�شجيع مني تعلمت العربية
ً
وبع�ضا من الإجنليزية حتى ت�ستطيع التوا�صل مع ال�سياح الذين ي�أتون �إىل
جزيرتنا.
ربتت ال�سيدة «ملوك» فوق كفه ،ثم التفتت �صوب ال�شابني تقول:
تربينا على حكايات قدمية �أ�ضحت جز ًءا منا ،بع�ضنا يظنها جمرد حكايات
ت�سرق انتباه ال�صغار وتزور �أحالمهم يف ليايل قمرية ،والبع�ض الآخر يرى
يف اخليال �أ�شباح احلقيقة تُف�صح عن نف�سها.
عب�أت رئتيها بالهواء العليل ،ثم قالت:
 ُد ِونت احلكاية يف كتاب «�ألف ليلة وليلة» على ل�سان «�شهرزاد» يف �إحدى
لياليها الألف.
ما �إن �أتت ال�سيدة «ملوك» على ِذكر الكتاب املف�ضل لـ«حواء» حتى �ص َّبت هذه
الأخرية كل تركيزها على املر�أة التي �أردفت تقول:
حتكي الق�صة عن ابنة وزير �آية يف ا ُ
حل�سن والكمال ،تُدعى «زهرة
الورد» ،و�شاب فقري �صار بع�شقها م�شغولُ ،يدعى «�أن�س الوجود»..
يرتا�سالن �س ًرا مبكاتيب الع�شق والهيام ،حتى وقعت �إحدى الر�سائل
يف يد الوزير ،فما كان منه �إال �أن اتفق مع زوجته �أن يودع «زهرة
الورد» يف و�سط جزيرة نوبية مبعزل عن اجلميع ،وميدها بالطعام،
واملاء ،ومن امل�ؤن كل ما حتتاج ،حتى يبقيها يف م�أمن من الع�شق..
والنجارين �أمهرهم ،و�أمرهم ببناء ق�صر منيع يف
جمع من الب َّنائني
َّ
وخ�ص�ص لها من ي�ؤان�سها ويخدمها ..مغلوبة على
اجلزيرة فوق اجلبلَّ ،
�أمرها ل َّبت لأبيها �أوامره ،وقبل الرحيل َ
نق�شت على باب بيتها ر�سالة �إىل
«�أن�س الوجود» تخربه مبا فعله �أبوها الوزير ،وما �إن َّ
حطت رحالها فوق
اجلزيرة حتى عاد اخلدم باملراكب �إىل ال�شاطئ الآخر ،يك�سرونها ب�أمر


من الوزير ،فيقطعون بذلك على «زهرة الورد» حلم العودة �إىل الديار.
�أتى ال�صباح ً
حامل رياح الفراق ،توقف «�أن�س الوجود» عند الباب عندما
كان ذاه ًبا خلدمة ال�سلطان ،وقر�أ ر�سالة حبيبته الأخرية ،ا�شتعلت النريان
يف قلب العا�شق ،وانتظر حتى جاء امل�ساء ً
حامل ردا ًء حال ًكا للتخفي ،و�سار
ال يهتدي �سوى بالنجوم ،يبحث عن حبيبته املنفية ،حتى تق َّرحت قدماه.
تقطعت �أنفا�س ال�سيدة «ملوك»؛ فانتظرت حتى انتظمت ثم تابعت:
�ساق اهلل يف طريق «�أن�س الوجود» حيوا ًنا ناط ًقا �أر�شده �إىل �آثار خطوات
حبيبته ،وعرف من �أحد العابدين الزاهدين �أن املراكب �أو�صلت احلبيبة
�إىل اجلزيرة البعيدة ،ثم عاد بها اخلدم ،وحطموها عند ال�شاطئ..
ا�ستعان بتم�ساح كبري حمله على ظهره وعرب به النيل �إىل اجلزيرة ..ويف
النهاية ا�ستطاع «�أن�س الوجود» �إقناع الوزير بزواجه من «زهرة الورد»..
طافت الده�شة يف عيني «حواء» �سبع مرات ،و�أودعت فيها �سبع حريات ،ثم
انطلقت تطوف بعيني «يون�س» �سب ًعا متماثالت ..كان «يون�س» هو �أول من ح َّرر ل�سانه
من قيود الده�شة ً
قائل:
وما عالقة هذه الق�صة مبا يحدث معنا؟!
�أ�شار �إليه ال�شيخ «�إن�سان» ً
قائل:
تر َّيث يا بني ،مل ت�سمع بعد بقية احلكاية.
ت�ساءلت «حواء» ،هل احلب هو ما جعل من هذين الزوجني ن�سختني متطابقتني
�إىل هذا احلد� ،أم �أنهما كانا يت�شابهان منذ البداية؟! فاملر�أة تتحدث بل�سان زوجها،
والزوج يتحدث بل�سان زوجته ،وك�أنهما يف عامل خا�ص بهما ،ين�سجان من الكلمات
ما ال يعقله �سواهما!
قالت ال�سيدة «ملوك» بعدما �أخرجت نواة بلح من فمها قليل الأ�سنان ،و�أ�سندتها
�إىل حافة ال�صحن:


هذا ما قالته «�شهرزاد» كما دونته الأقالم يف بطون الكتب� ،أما احلكاية
فلها بقية ال يعرفها �سوى �أجداد الأجداد ..ن�سيها اجلميع �إال واحدً ا ،ظل
يورثها ً
جيل بعد جيل ،حتى و�صلت �إىل �أحفاد الأحفاد� ،إىل «هَ دَ ل» ..خادم
�أولوم.
خرجت «حواء» عن �صمتها لتكرر يف حرية:
خادم �أولوم! ماذا تق�صدين؟
�أردفت ال�سيدة «ملوك» بعينني تربقان �شغ ًفا:
«�أولوم» كلمة نوبية تعني مت�ساح« ..هَ دَ ل» خادم التما�سيح هو حفيد لأحد
ا ُ
حلرا�س الذين �أر�سلهم الوزير حلماية ابنته يف اجلزيرة ،وحده يعرف بقية
حكاية «زهرة الورد» و«�أن�س الوجود» التي مل تر ِوها «�شهرزاد» يف لياليها
الألف ،خادم التما�سيح هو احلفيد الوحيد املتبقي على قيد احلياة ،وهو
وحده الذي ميلك بقية احلكاية.
وما عالقة هذا بنا؟
�س�ألها «يون�س» مرة �أخرى يف متلمل وا�ضح� ،أ�شارت ال�سيدة «ملوك» �إىل ال�شعر
الأبي�ض ال�ضارب يف ر�أ�سه ،ثم قالت بحنكة العارف:
هذا ال�شعر الأبي�ض هو الرابط بني ق�صتكما وباقي الق�صة املفقودة..
وال�صندوق الذي ميلكه خادم التما�سيح هو دليل �صدق احلكاية!
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بادره ال�شيخ «�إن�سان» عند عودتهما من �صالة الفجر مب�سجد اجلزيرة:
«�أو�شريا �ساع �آوي» ..هل تعرف تلك ال�شفرة؟
ً
مت�سائل ،كان ال�شيخ قد الحظ ال�ضيق الذي يعتلي وجه
تطلع �إليه «يون�س»
«يون�س» عندما يتحدث ال�شيخ بلغته النوبية مع ال�سيدة «ملوك» والرجال بامل�سجد،
لعله ظن �أن يف ذلك عدم احرتام ل�ضيف ال يعرف تلك اللغة؛ ف�أردف ال�شيخ:
كانت تلك الكلمات القليلة هي �شفرة الن�صر يف حرب �أكتوبر ،هل تعرف
ذلك؟
هز «يون�س» ر�أ�سه املن�شغل بالأفكار نف ًيا ،فا�ستطرد ال�شيخ:
كانت القيادات تبحث عن �شفرة جديدة ال يتمكن اليهود من فكها ،ليتبادل
بها ال�ضباط واجلنود التعليمات �أثناء احلرب ،فاقرتح �أحد اجلنود على
قادته ا�ستخدام اللغة النوبية ،لأنها لغة تُنطق وال تُكتب ،وال يتحدث بها
�سوى �أبناء النوبة فح�سب.
اللغة النوبية ق�سمان ،لغة الكنوز ،ن�سبة �إىل اللهجة الدنقالوية التي يتحدث بها
�أهل ال�سودان يف «دنقلة» ،ولغة الفاديكا ،ويتحدث بها ال�سكوت واملح�س واحللفاويني..


حيت اليهود يف حرب
وكانت «�أو�شريا �ساع �آوي» هي �شفرة �ساعة ال�صفر التي َّ
�أكتوبر�« ،أو�شريا» �أي ا�ضرب�« ،ساع �آوي» �أي ال�ساعة الثانية ،ومنذ هذا الوقت
ُ�سميت بـ«�شفرة الن�صر».
ال�ستخدام اللغة النوبية ك�شفرة حرب كانت القيادات يف حاجة �إىل جنود
يجيدون اللغة ،وتلك كانت مزية النوبيني الذين كانوا يعي�شون يف النوبة القدمية
قبل التهجري ،لأنهم حافظوا على تراث �أجدادهم اللغوي� ،أما املهجرون من �أر�ضهم
فكثري منهم هجر اللغة مع الرتاب.
فهم «يون�س» �أن لهذا ال�سبب يحر�ص ال�شيخ وال�سيدة «ملوك» على التحدث
باللغة النوبية ،وكان يتحدث مع الإمام منذ قليل حدي ًثا ً
طويل مل يتخلله كلمة واحدة
عربية.
قال ال�شيخ بعزة وقد و�صال �إىل نهاية املنحدر:
ال خري فينا �إن مل نحافظ على لغة �أجدادنا و�سمحنا لها ب�أن تندثر ،من
احلماقة �أن يتخلى املرء عما مييزه.
�صمت «يون�س» �إعجا ًبا ،فعاجله ال�شيخ:
ماذا قررت �أن تفعل؟
تنهد بحرية وقد �أتى ال�شيخ على ِذكر طريقه الذي بات م�سدودًا ،قال:
ال �أعرف.
قبل �أن يفرتقا ك ٌل �إىل غرفته ،قال ال�شيخ:
�إن �أردت ر�أيي فلن تخ�سر �شي ًئا من زيارة خادم التما�سيح و�سماع ما عنده.
بات «يون�س» ليلته يقلب حديث ال�صباح يف ر�أ�سه ،مل ي�صدق من كلمات ال�سيدة
«ملوك» حر ًفا واحدً ا ،خياله جامح لكن للعقل حدود ،بحث فيما قالته عن حممل


واحد من املنطق فلم يجد ،املر�أة تهذي بحكايات �أجدادها فوق جزيرة نوبية،
وب�سبب ال�شعر الأبي�ض ت�صر على الربط بني ما حدث معه خالل الأيام املا�ضية،
وبقية مفقودة حلكاية من ع�صور «�ألف ليلة وليلة»!
ملاذا �إذن ي�سري الآن برفقة «حواء» وال�شيخ «�إن�سان» يف الطريق �إىل منزل ذاك
الـ«هَ دَ ل» خادم التما�سيح؟ لأنه ال يدري ماذا يفعل غري ذلك ،الي�أ�س عدو الإن�سان،
يدفعه �إىل طرق ما ظن �أن يط�أها قط ،وها هو يدفعه �إىل �أن يقف على �أعتاب
بيت رجل ُي ِّ
كذب ومنذ الآن كل الكلمات التي �سينطق بها ،مهما ق َّدم له ِمن دالئل،
و�أمارات.
م َّرت بخاطره فكرة نبتت بداخله ً
ليل �أثناء حديث ال�شيخ عن اللغة النوبية ،وما
�إن �أتى ال�صباح حتى ا�ستطال عودها ،وزاحمت الأفكار يف ر�أ�سه..
«بر �إي لق» ..قد تكون هذه الكلمات باللغة النوبية!
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«حواء» � ً
أي�ضا كانت تفكر يف �أحاديث الليل ،وهي يف طريقها �إىل بيت خادم
التما�سيح ،جتاذبت مع ال�سيدة «ملوك» �أطراف كلمات ودِّية ..ع َّلمتها كيف تفرك
ج�سدها بالدلكة ال�سودانية ذات العطر الثقيل املميز ،رغم اعرتا�ض «حواء»
يف بادئ الأمر� ،إال �أنها ان�صاعت لإر�شادات املر�أة ،ت�سري يف منعطفات ال يط�أها
االهتمام عادة ..بعد احلمام املنع�ش �أ�شعلت ال�سيدة «ملوك» املبخرة و�أمرتها ب�أن
متر فوقها عدة مرات؛ فتم َّكن العطر من �أن يتغلغل داخل م�سامها ،ودون �س�ؤالها
جذبتها ال�سيدة «ملوك» لت�ضفر �شعرها بع�شرات ال�ضفائر ال�صغرية� ،أ�سلمت لها
«حواء» نف�سها وهي تتعجب كيف ل�سيدة يف عمرها ال تزال ي�شغلها العناية باجل�سد
والزينة� ،أف�صحت عن تعجبها ،ف�أجابتها ال�سيدة «ملوك» �ضاحكة:


املر�أة النوبية تفعل ذلك حتى �إن كانت على عتبات املوت.

متاما كما هو احلال
هذه املر�أة لي�ست ب�سيطة كما يبدو ،قلبها عامر باحلكمةً ،
مع قلب ال�شيخ «�إن�سان» ..حدثتها ب�أحاديث الفتاة لأمها ،وحت�صلت منها على
�إجابات بع�ض الأ�سئلة التي كانت تزاحم �أفكارها منذ �سنوات املراهقة ،منعتها �أبلة
«عفت» من التلفظ بها ..وما �إن ته َّدم �آخر �أ�سوار احلرج بينهما ،حتى �أف�صحت لها
عن �أدق م�شاعرها خ�صو�صية ..عن احلب ،والرجال ،والزواج ..مل ت�ستقبح ال�سيدة
«ملوك» منها ً
قول ،بالرفق واحلنان �أخذت حتيك الإجابات ،وترد ال�شبهات..
توقفت «حواء» كث ًريا عند �آخر كلماتها قبل �أن تفارق جمل�سها:
كل منا يعي�ش يف احلياة بوجهني ..وجه يراه النا�س ..ووجه خا�ص ال يظهر
�إال يف �أوقات اخللوة مبعزل عن الأعني ..الوجه اخلا�ص هو نقطة �ضعفنا..
هو الثغرة التي ي�ستطيع بها �إن�سان �أن يدخل ويتغلغل يف �أرواحنا ..اعرثي يف
لك.
الرجل يا ابنتي على هذا الوجه ..و�ستجدين �أبواب قلبه مفتوحة ِ
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وقفت «حواء» تتفح�ص بيت خادم التما�سيح ،تظلله �شجرة وحيدة وارفة ،نف�س
البيت الأخ�ضر عند املر�سى ،والذي احتجزت القطة بني ال�صخور املجاورة له..
بحركة تلقائية التفتت تنظر �إىل مو�ضع القطة فلم جتدها ،علها ا�ستطاعت �إنقاذ
نف�سها من موت ُمقق.
و�ضوحا ،اجلمجمة
باتت الر�ؤو�س املحنطة التي ت�ستقر على جانبي الباب �أكرث
ً
�أ�سطوانية ،الأ�سنان حادة وقاطعة� ،إنها ر�ؤو�س متا�سيح حمنطة! ومعرفة ذلك جعل
مظهرها �أكرث ب�شاعة.
�صاح ال�شيخ «�إن�سان» ب�صوت جهوري:
يا «هَ دَ ل» ..يا «هَ دَ ل».


حلظات و� َّ
أطل هذا الـ«هَ دَ ل» ،ت�سد قامته الفارعة املعرب الوحيد �إىل بيته،
نحيف جدً ا� ،أكرث نحافة من �أي �إن�سان عرفاه من قبل ،ب�شرته �شديدة ال�سمار،
ر�أ�سه احلليق بالكامل بدا كثمرة بندق نا�ضجة ،ينفذ منه عينان زرقاوان حادتان،
نظراته م�سنونة كالرمح ،تثري يف ج�سد الرائي ق�شعريرة باردة ،على الرغم من
حرارة ال�شم�س املتوهجة فوق الر�ؤو�س ،حتركت ثمرة البندق ُينة و ُي�سرة لتلتقط
العينان احلادتان كل جماالت الإب�صار املمكنة.
ين�سدل فوق ج�سده جلباب �أ�سود ذو تطريز يدوي بلون �أ�سود ،بدا يف و�ضح النهار
ملفتًا للأنظار ،يحمل بني ذراعيه قطة �سوداء بعني واحدة ،متوء بغري انقطاع� ،أما
متاما
الأخرى ف ُم�صفاة بالكامل! يتح�س�س ذيلها ويلفه بني �أ�صابعه ،كانت القطة ً
ك�سيدها ،مثرية يف غمو�ضهاُ ،منفرة يف نظراتها.
�أ�شار بر�أ�سه نحو الداخل ،ثم �سبقهم ،تقدمت «حواء» بف�ضول وراء ال�شيخ
«�إن�سان» ،تبعهم «يون�س» برتدد كبري ،مل يحب كل ما يحدث ،مل يحبه على الإطالق.
باب البيت يف�ضي �إىل مندرة وا�سعة ُمعدة ال�ستقبال الزوار ،جل�س خادم التما�سيح
يف �صدرها فوق و�سادة �أر�ضية ،ا�ستكانت القطة بني يديه ،ثم �أ�شار لهم بر�أ�سه
للجلو�س.
مل تكن القطة وحدها رفيقة �صباحاته ،من الت�شققات ال�صغرية يف �أ�سفل اجلدار
خرجت النمال مترح بحرية وك�أنها �صاحبة البيت ال الرجل اجلال�س قبالتهم ،توقف
بع�ضها بالقرب من �أقدامهم بغري وجل ،ي�سرتقون ال�سمع �إىل حديث مل يبد�أ بعد،
ومن كوة مفتوحة يف اجلدار تعرب الطيور �إىل داخل البيت ،حتمل ما �شاء لها من
أ�صوات �صاخبة ..ر�صد «يون�س» ف�أ ًرا كب ًريا عرب
زاد ،ثم تغادره وهي ت�شيع �صاحبه ب� ٍ
من غرفة لأخرى ،ف�أخفى عن «حواء» �أمر الرفيق اخلام�س الذي ي�شاركهم البيت
يف هذه اللحظة.


ق�ص عليه
من الكلمات القليلة التي تبادلها ال�شيخ «�إن�سان» مع «هَ دَ ل» عرفا �أنه َّ
يف جل�سة �سابقة كل ما حدث معهما من البداية ،وحتى انتهى بهما احلال يف مندرة
بيته .حتدث خادم التما�سيح للمرة الأوىل فخرج �صوته �أج�ش ً
غليظا يحمل بحة
مميزة ال ت�ست�سيغها الآذان ،قال:
�أريد �أن �أرى ال�شعر الأبي�ض � ًأول.
ق َّدم «يون�س» ر�أ�سه �إىل نظرات الرجل اجلائعة� ،سمح له �أن يعبث بها ب�أ�صابع
نحيلة وطويلة تبدو كالأ�شباح ،نظيفة ومقلمة بدقة وهو�س ،جلدها املجعد يحفظ
تاريخ �سنوات عمره التي جتاوزت املائة بعامني! تركه حتى �شبعت عيناه ،لكن مع
حازما ،مل ي�سمح للرجل بالعبث يف �شعرها� ،أو حتى ر�ؤيته.
«حواء» كان «يون�س» ً
وعندما عاد «يون�س» �إىل مو�ضع جلو�سه و�سبحت عيناه يف وجه «هَ دَ ل» �أفزعه
تبدل الرجل بالكامل ،كانت عيناه ت�شعان بربيق ال�شغف ،وك�أن ر�ؤيته لل�شعر الأبي�ض
وحدة..
فجرت يف الرجل كل طاقته ،بدت حركاته �أكرث �سرعة ِ
يف ر�أ�س «يون�س» َّ
كاملجاذيب!
نه�ض خادم التما�سيح وقتل ال�ضوء املت�سلل من الكوة� ،سمح امل�ستطيل الزجاجي
ال�شفاف �أعلى الباب بنفاذ حفنة من ال�ضوء؛ فطافت املندرة يف عتمة جمروحة،
�أغلق الكوة قبل �أن تتمكن �إحدى احلمامات من اللحاق برفقائها؛ ف�أخذت تطوف
فوق الر�ؤو�س ت�ستنجد بهديل طويل ..عاد �إىل جمل�سه ،اختلط يف الظالم ب�ؤب�ؤ عينه
ال�ضيق بت�ضاري�س حبة البندق فال تكاد تبني� ،أتى على ِذكر حكاية «زهرة الورد»
و«�أن�س الوجود» ،فا�ضت جعبته بروايات عن جد �أجداده الذي عرف بقية احلكاية،
فق�صها عليهم خادم التما�سيح ب�صوت مبحوح ،وك�أنه يخرج من �أح�شاء مذياع
قدمي ،قال:


احلكاية انتهت يف الق�صة املعروفة بزواج احلبيبني ،وما عرفه جد �أجدادي
�أن هذه مل تكن النهاية ،فبعدما اجتمع �شمل املحبني تكاثرت عليهما
اخلالفات ،حتى ظنا �أال مهرب منها �إال �إليها ،كادت العوا�صف تطيح
بقلبيهما ك ٌل يف وجهة بعيدة عن الآخر ،حتى �ضاقت «زهرة الورد» بحياتها،
وطلبت من �أحد ال�سحرة املهرة �أن يجد ً
حل لإعادة و�صل احلب بينهما.
�أخربها ال�ساحر �أن احلل الوحيد هو �صنع �صندوق حلب�س ال�شتاءات ،لأن
ال�شتاء يف�سد احلب ،و ُيعجل بهالكه ،ثم �أمر �أمهر النجارين ب�صنع �صندوق
حتب�س فيه «زهرة الورد» ال�شتاء الذي يهدد �سعادتها مع «�أن�س الوجود»،
و�ألقى عليه ال�ساحر بتعويذته ثم غمره يف مياه النيل ،وبقى حتى يومنا
هذا يف باطن النيل يحر�سه مت�ساح كبري ،يتوىل ن�سله املهمة من بعده ،ويف
كل عام ي�ستدعي ال�صندوق امل�سحور زوجني تع�صف بحياتهما ال�شتاءات،
وي�سمح لهما ب�أن يحب�سا �شتاءهما بداخله؛ فيتخل�صا للأبد من الربق
والرعد والعوا�صف الهوجاء ،وت�ستحيل حياتهما �إىل خريف ميهد ملجيء
�صيف �أبدي ال ينتهي �أبدً ا بفراق ،وعالمة ذلك هو ال�شعر الأبي�ض الذي
ي�ضرب يف ر�ؤو�س ال�شباب!
تبع ذلك بعبارة طويلة بلغته النوبية ،وك�أنها جزء من �أغنية ،ب�صوت �ش َّبهه
«يون�س» بعواء الذئب الذي �سمعه يف ليلته الأخرية بال�صحراء ..مل يكلف ال�شيخ
«�إن�سان» نف�سه عناء ترجمتها �إىل العربية ،ثم انقطع هدير �صوته كتوقف �شاحنة
ك�سيحة يف منت�صف الطريق ،وعندها توقفت القطة عن موائها ،وكفَّت احلمامة عن
هديلها ،اجلميع يتحدث عن �شتاءات احلب وخريفه و�صيفه وربيعه ،هل جميع من
يف جزيرة هي�سا يعي�شون يف زمن غري الزمن ،وعامل غري العامل ،ويتحدثون بكلمات
ال ي�ؤمن بها �سواهم؟!
«يون�س» رجل ال يفكر �إال مبنطق ،وال يقرر �إال مبنطق ،وال يتحرك �إال مبنطق؛
فمن امل�ستحيل �أن يغرق يف بحور الأ�ساطري واخلرافات ،كا�ستحالة غرق الأ�سماك


«البل�س»� .صنع الإن�سان الأول طو ًفا ا�ستطاع �أن يغزو به عامل البحار
يف بحرية ُ ُ
والأنهارَ � ،أع ِجز «يون�س» �أن يكون مثل الإن�سان البدائي في�صنع طو ًفا ي�ؤهله لغزو
عامل الأ�ساطري واحلكايات؛ في�صطاد من بني �أ�شباح اخليال احلقيقة الوحيدة
ال�ضائعة؟
لكن �أي حقيقة تلك التي ت�سكن عامل اخليال؟ احلقائق تعي�ش هنا يف العامل
الواقعي ،احلقيقة قابلة لأن يلم�سها وي�شمها ويتذوق طعمها ،وحكاية �صندوق
ال�شتاءات امل�سحور الذي يحر�سه مت�ساح يف قاع النيل مثل املاء اجلاري ،بال لون
وطعم ورائحة.
َّ
كذب «يون�س» كل ما �سمع وقد كان بالفعل يبيت نية التكذيب� ،أما «حواء» فتجولت
ومقاما.
احلرية بو�ضوح فوق ت�ضاري�س وجهها ،ثم �أخذت من كهوف عينيها م�ستق ًرا ً
�أم�سك «يون�س» بيدها وجرها خلفه �إىل اخلارج دون �أن يقول لل�شيخ و�صاحبه كل ما
يجول يف ر�أ�سه ب�ش�أنهما ،فقط هم�س لـ «حواء»:
كل هذا جنون� ،سنذهب من هنا.
ويف هذه اللحظة حدث ما مل يتوقعه �أحد ،هتف خادم التما�سيح بكلمات من
خلفهما ،جعلت قدمي «يون�س» ت�ستقران يف الأر�ض وك�أنهما هناك منذ الأزل،
كلمات ال يعرفها �سواه و «حواء» ،كلمات مل يذكرها لأحد غريهاُ ،ك ِتبت فوق جدران
دام� ..أم تُراها �أخربت بها ال�شيخ «�إن�سان» ،و�أخرب ال�شيخ بدوره هذا الـ
بيته بلون ٍ
«هَ دَ ل»؟! كال ،لو فعلت ذلك لأخربته.
بر �إي لق.
ا�ستدارت �إليه «حواء» بج�سدها ً
كامل ،وكل خلية فيها تهفو ملعرفة معنى هذه
الكلمات التي مل تذكرها لأحد قط ،ودون �أن ت�س�أل �أ�سبغ عليها «هَ دَ ل» بكرمه،
ومنحها ما تريد:
«احلد الفا�صل» ..هذا معناها يف الن�صو�ص القدمية.



مل ي�شكل لهما «احلد الفا�صل» �أي معنى قريب �أو بعيد� ،سطحي �أو عميق« ،احلد
الفا�صل»! ما معنى ذلك؟!
وك�أن هذا الـ«هَ دَ ل» يقر�أ ما ال ُيكتب ،وي�سمع ما ال ُيقال ،لديه عينا �صقر
ت�ستطيعان اقتنا�ص فرائ�س الأفكار من م�أواها داخل العقول؛ لذا فقد قال ب�صوت
ازدادت بحته:
«احلد الفا�صل» هو اال�سم القدمي للجزيرة النوبية «فيلة» ..لكنها ُ�سميت
يف تراثنا ال�شعبي بجزيرة «�أن�س الوجود»« ،فيلة» هي اجلزيرة النوبية التي
يدور حولها �صندوق ال�شتاءات امل�سحور.
دنا منه «يون�س» مبهوتًا� ،أ�ضاف خادم التما�سيح با�ستمتاع كبري ملر�أى �أمارات
الذهول فوق الوجوه:
�إذا ظهرت لكما هذه الكلمات ب�شكل �أو ب�آخر� ،إذن فظني �صحيح� ،أنتما
املختاران من ال�صندوق امل�سحور ،لتحب�سا بداخله م�شاكلكما للأبد ..لكن
ال ميكن �أن يتم ذلك �إال �إذا اجتمعت رغبتكما ،وعندما يحدث ذلك تعرفان
مكاين.
قالها ثم دار على عقبيه ،و�أغلق البوابة من خلفه بقوة اهتزت لها ر�ؤو�س
التما�سيح املحنطة وك�أنها ت�شاركه الر�أي ،متكنت احلمامة �أخ ًريا من االنطالق نحو
�سماء احلرية� ،أما «يون�س» و«حواء» فقد تقيدا من جديد بقيود ال تُرى ،وال ميلكان
مفتاحا.
ملغاليقها ً
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«بر �إي لق» ..تعني احلد الفا�صل باللغة القدمية ..وهي ترمز �إىل جزيرة
«فيلة» ..اجلزيرة التي حب�س فيها الوزير ابنته «زهرة الورد» ..و�أطلق ال�ساحر
تعويذته ليدور حولها ال�صندوق امل�سحور يف قاع النيل.


قالت «حواء» وهي ت�سري برفقة «يون�س» مبحاذاة املياه الرقراقة:
�أعلم �أن الق�صة كلها غريبة ،لكن كيف علم هذا الرجل ب�أمر الكلمات التي
ُكتبت فوق جدران البيت� ..أنا مل �أخرب �أحدً ا بذلك ،كذلك مل تفعل �أنت..
كيف علم �إذن؟
ف َّرت كل الإجابات من جعبة «يون�س» وتركت له عالمة ا�ستفهام كبرية ف�شل يف
تبديدها ،ا�ستطردت «حواء»:
الق�صة غريبة وي�صعب ت�صديقها ،لكن ال �أ�ستطيع �أن �أنكر �أن جز ًءا مني
مييل �إىل هذه احلكاية.
توقف «يون�س» عن ال�سري ،و�أخذ ينظر لها معات ًبا وهو يقول:
ت�صدقني هذه اخلرافات �إذن!
توقفت «حواء» بدورها وقالت وهي توليه جل اهتمامها:
ال�سحر لي�س خرافة ،بل مذكور يف القر�آن� ،أي �أن وجوده حقيقي ،فلماذا
ال تكون هذه احلكاية قابلة للت�صديق؟ ملاذا ال يكون هناك بالفعل �صندوق
م�سحور يختار كل عام زوجني مت�شاحنني ليقدم لهما فر�صة التخل�ص من
كل م�شاكلهما ،للأبد؟!
أ�سا�سا حكاية
هذه نقرة ،وتلك نقرة �أخرى ..ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة» � ً
خرافية.
بل حكاية �شعبية.
وهل هناك فارق؟


«يون�س» ،اجلوانب ال�صامتة من التاريخ ت�سجلها احلكايات ال�شعبية ،التاريخ
انتقائي ،يختار فقط ما ينا�سب �أهواء ا ُ
حلكام وال�سالطني ،وما دون ذلك
ي�سجله النا�س كـن�صو�ص �شعبية ..و «�ألف ليلة وليلة» هي ن�صو�ص �شعبية بال
م�ؤلف ،مت جمعها يف كتاب.
هتف «يون�س» م�ستنك ًرا:
�إذن تقولني �أن حكاية «�أن�س الوجود» حقيقية؟
افهمني بدون ع�صبية ..احلكايات ال�شعبية قبل جمعها يف ال ُكتب كانت
تُنقل �شفاه ًيا� ،أي تتعر�ض لعنا�صر الذاكرة ،والأهواء ،والر�ؤية احلياتية،
والذائقة ال�شخ�صية ..التي قد ت�ضيف لها �أو حتذف منها قبل �أن تُدون
كتاب ًيا..
حتى �إن «�أنطون جاالن» عندما ترجم الكتاب لأول مرة �إىل الفرن�سية �أ�ضاف
ن�صو�صا مل تكن موجودة يف الكتاب الأ�صلي.
ً
�أخذته كلماتها �إىل �أماكن مل يتجول فيها من قبل ،ورغم ذلك هز «يون�س» ر�أ�سه
نف ًيا بحزم:
هذا ال يبدو يل منطق ًيا.
مل تود �أن ت�صر عليه لي�صدق بقدر ما �أرادت حلديثهما �أن ميتد لفرتة �أطول،
قالت:
الكثري من حولنا ال يخ�ضع للمنطق يا «يون�س» ،افهم ذلك ،املنطق ال ي�صلح
لتف�سري كل �شيء ،املنطق يعاين �أحيا ًنا ق�صو ًرا يف فهم طبيعة الإن�سان،
ورغباته ،و�أهوائه ،و�شطط �أفكاره ،ال ميكنك تف�سري كل �شيء باملنطق.
وللمفارقة ،بدا كالمها منطق ًيا� ،إىل احلد الذي �أ�سكته للحظات ،قبل �أن يقول:
هل ت�صدقني ح ًقا �أن ب�إمكاننا التخل�ص من م�شاكلنا للأبد� ،إن حب�سنا
�شتاءنا يف �صندوق �شتاءات م�سحور بقاع النيل؟


الحت ابت�سامة جزلة فوق �شفتيها وهي تقول:
بل �أ�صدق �أن احلقيقة تكون �أحيا ًنا �أغرب من اخليال.
عليك دائ ًما �أن تن�ساقي وراء الأوهام الغبية.
لذلك ي�سهل ِ
ندم فور �أن نطق بها ،لكن ال�سهم فارق القو�س وال �سبيل لعودته مرة �أخرى،
ه َّمت باملغادرة ،بعد �أن منحته نظرة عتاب م�ستنكرة� ،أوقفها ب�سرعة يقول:
�آ�سف ،مل �أق�صد قول ذلك بهذه الطريقة املنفرة.
تظن �أنك ذكي لأنك رجل ،و�أنا غبية لأنني امر�أة ..دعني �أخربك �إذن �أننا
مت�ساويان يف كل �شيء ،ال فرق بيننا على الإطالق.
توقف عن ال�سري والتفت �صوبها يقول بهدوء ال يثري التحدي يف نف�سها ،بل
الإن�صات فح�سب:
ال �أظنك غبية ،بل امر�أة ذكية ،وذكية جدً ا ،لدرجة �أنني �أتعجب كيف ال
تنتبهني ملوا�ضع اخللل فيما تعتقدين.
ماذا تق�صد؟
�أراد هو الآخر ل ُعمر حديثهما �أن يطول ،قال:
بع�ض الباحثني كانوا يظنون �أن الأطفال �إن ن�ش�أوا يف بيئة تربوية متماثلة ال
تفرق بينهم كذكر و�أنثى �سين�ش�أ جيل ال يهتم بهذه الفروقات� ..أتاح اليهود
هذه الفر�صة للباحثني ،من خالل جتميع املهاجرين اجلدد يف مزارع با�سم
«الكيبوت�س» ..حاولوا فيها خلق «يوتوبيا باملفاهيم الذكورية» �أ�سا�سها القوة
والتحدي والتفوق املادي ..اعتمدوا على مبد�أ امل�ساواة يف كل �شيء ،البنت
والولد يرتديان نف�س الثياب والألوان ،يق�صان �شعرهما بالطريقة نف�سها،
يتعلمان نف�س املواد ،يتلقيان نف�س االحتياجات ..يعتمد الطفل على امل�ؤ�س�سة
ال على الأب �أو الأم حتى ال ُيزرع يف ر�ؤو�سهم الفروق بينهم وبني اجلن�س


الآخر ..توقع امل�س�ؤولون �أن بعد مرور عدة �أجيال �ستتال�شى الفروق بني
اجلن�سني ..لكن �صدمة عنيفة كانت يف انتظارهم ،ذهبت �أحالمهم �أدراج
الرياح ،فما زال الأطفال يكربون وهم حري�صون على ممار�سة دورهم
الفطري كذكور و�إناث ..فثبت بالدليل القاطع �أن عقول اجلن�سني خمتلفة
بالفطرة ،ولي�س بالتن�شئة فح�سب.
�صمت للحظات ثم �أردف:
بذلت من الوقت واجلهد والعناد يف �إنكار
�أي �أن هناك فرو ًقا بالفعل مهما ِ
ذلك ..لكن الفرق ال يعني تدين �أحد اجلن�سني وتفوق الآخر.
لده�شتها بددت كلماته غ�ضبتها ال�سريعة ،ارحتلت مع كلماته �إىل مناطق
مهجورة يف نف�سها� ..أردف:
لك بدونية ..لأنني ال �أفعل.
لذلك �أعتذر �إن ِ
فهمت من كلماتي �أنني �أنظر ِ
بكلمات �صريحة ووا�ضحة �أطف�أ �شرارة النار قبل �أن تلتهم الأخ�ضر والياب�س،
وتركت خلفها ً
خيطا من الدخان �سرعان ما اختفى كما لو �أنه مل ُيولد قط ..فطن
�إىل �أن �أ�سلم الطرق لو�أد ال�صراعات يف مهدها هي �أن يقف الطرفان على �أر�ضية
م�شرتكة ثابتة ،مبعامل وا�ضحة ،دون �إ�ساءة يف الفهم �أو الظن.
كان ب�إمكانه �أن يرتكها وظنها ،ب�أنه يح ِّقر من �ش�أنها ،لكن حينها كانت ال�شرارة
�ستتحول �إىل وح�ش ناري �أهوج ينه�ش كالهما م ًعا ..النار تبد�أ من املكان الذي نبتت
منه ال�شرارة الأوىل ،لكن الرياح ت�ستطيع �أن حتملها �إىل �أماكن بعيدة ..بعيدة جدً ا.
طافت �أنظاره حول قارب يعكف �صاحبه على ربطه حول جذع �شجرة �صف�صاف
كبرية راكعة بجذعها �صوب النيل� ،إنه َ َّ
«تام» ،ال�شاب الذي �أو�صلهما من �ضفة
النيل �إىل اجلزيرة يف يومهما الأول ،مل يكن قد تنبه من قبل �إىل عبارة ُكتبت بخط
�أنيق على �أحد جانبي املركب
«نووبة �أرجي جوويني ..تاليج مالوو �أجوويرين»


قر�أها وهو يف طريقه �إليه� ،أ�شار لـ «حواء» كي تتبعه ،تبادل مع ّ َّ
«تام» كلمات
ودودات تتخللها �ضحكة وب�سمة� ،أف�ضت �إىل �أن �سمح لهما بالإبحار فيه ل�ساعة كما
طلب «يون�س» ،خا�صة وقد علم �أنه يحل �ضي ًفا على بيت ال�شيخ «�إن�سان» ،ومن ذا
الذي ال يكرم �ضيوف ال�شيخ «�إن�سان».
بعدما ابتعدا بالقارب عن املر�سى مب�سافة قليلة ،فطن «يون�س» بحد�سه �إىل
�شخ�ص ير�شق عينيه يف ظهره ،التفت ليجد من يتل�ص�ص عليهما م�سترتًا ب�شجرة
ال�صف�صاف الكبرية ،مل يتبني من هذا ال ُبعد وج ًها ،لكن الرداء الأ�سود املن�سدل
فوق ج�سد طويل نحيف �أنب�أه بهوية ذاك املتل�ص�ص اخلبيث!
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للمرة الثانية تخو�ض «حواء» مغامرة ركوب النيل ،خلعا م�شاكلهما على ال�شاطئ،
ونزعا عن كاهلهما الألغاز والغرائبيات ،طاف «يون�س» بالقارب يف النيل الرحيم
كطفل عاد �إىل رحم �أمه ي�ستكني ،ي�سلم نف�سه �إىل �أمواج احلياة بداخلها ،حتركه
كيفما �شاءت ،ا�ستيقظ ال�ص َّياد من رقاده الطويل ،ومت َّرد على و�ضعه الأ�سري،
رفع وج ًها �صبغته �شم�س �أ�سوان �إىل ال�سماء ،ينا�شد ربها �أن تتنزل عليه �أمطار
الرحمات ،رنت �إليه «حواء» باهتمام ،ترقب كيف �أنع�شت النزهة النيلية روحه مثل
�أر�ض جدباء تاقت ً
طويل �إىل �سقياها.
يف الليلة املا�ضية �سمع �أحدهم يف م�سجد اجلزيرة يقول �إن النيل يقتفي �أثر كل
نوبي فقده �أثناء التهجري ،يناديه ،ويدعوه للعودة �إليه ،وال ي�سمع حديث النيل �سوى
�أبناء هذه الأر�ض� ،ص َّدقه «يون�س» ،و�أ َّمن على دعاء النيل ،مل يتهمه باجلنون ،لأنه
«الب ُّل�س».
ظ َّل ل�سنوات طوال ي�سمع ت�سابيح بحرية ُ
كانا يف تلك اللحظات حماطني بالطبيعة فح�سب ،ال �صوت لآالت �صماء ،وال
رائحة لعطور م�صطنعة ،ال هواتف نقالة ،وال مواقع افرتا�ضية ،فقط حياة ب�صورتها


البدائية ،بد�ستورها ال ِبكر� ..شعرا �أن الزمان يف مدينتهما كان كمن اتفق مع الكون
�س ًرا ب�أن ي�سري ب�سرعة ق�صوى ،ال ترتك لهما ف�سحة لل�شعور �أو التفكري بروية..
�أما يف هذا املكان فال �شيء يعلو فوق �صوت العقل والقلب ..ال �شيء ي�شو�ش الر�ؤية
وي�صيب الروح بالتخمة ..الزمان هنا ي�سري ببطء ..يرتك الفر�صة للعواطف كي
تن�ضج ،وللأفكار كي ترتقى ،وللكلمات كي تتقاطر ك�شالل عذب� ..صدق �أين�شتاين
�إذن عندما و�ضع للزمن قانون الن�سبية ..يتمدد ويتقل�ص من مكان لآخر.
تب َّدل مزاج «يون�س» بالكامل� ،شاك�سها� ،ضاحكها ،العبها ،وو�سط رذاذ املياه
و�ضجيج الكلمات كان لل�صمت دور الغواية� ،سمعت منه ما مل ينطق به من قبل،
عن بحرية و�أ�سماك وحوت ابتلعه بداخله لثماين �سنوات! عن �أمه و�أبيه ،عن �صحبه
وجده الذي ي�أويه ،قرب النهاية نبوح بكل �شيء واريناه ،ونتذكر كل �شيء ن�سيناه،
كان يتحدث مثل مودع ميلي و�صيته الأخرية ..وكانت هي جوعى ل�صنوف حكاياته؛
ف�أ�شبعها من �ألوان الكلمات ما مل تذقه من قبل ..كلمات ولدت يف ما�ضي «يون�س»،
تن َّكر من �أبوتها ،ومل يعرتف بها لأحد حتى اليوم.
يوما ماط ًرا ،ورغم ذلك قررنا اخلروج لل�صيد ،كنت قد بلغت للتو
كان ً
عامي الثامن ع�شر� ،أح�ضر يل �أبي قار ًبا كهدية يوم مولدي� ،أبحر به
وحدي ،و�أ�صري خليفة ل�شيخ ال�صيادين «�صابر»..
دوما كنا نت�شارك �أنا و�أبي كل �شيء ،كنت
كان اجلو غائ ًما ،وملبدً ا بال�ش�ؤمً ،
�سعيدً ا بالقارب لأنها املرة الأوىل التي �أمتلك فيها �شي ًئا يخ�صني وحدي.
كان اجلو خان ًقا ،ومنذ ًرا باخلطر ،لكنني مل �أهتم ،و�أ�صررت على �أبي للخروج
يف رحلة �صيد بالقارب اجلديد.
مرت �ساعتان �أو يزيد ،يتدىل جذعانا خارج القارب ،تتعاون �سواعدنا يف جر
ال�شباك وهي حمملة بال�صيد الوفري ..وفج�أة ان�شقت البحرية عن مت�ساح �ضخم
مل �أر يف حياتي مثله ،انق�ض على ر�أ�س �أبي املتديل على جانب القارب وجذبه نحوه


يف حركة خاطفة ،ثم غا�ص التم�ساح امللعون بج�سد �أبي �إىل قاع البحرية� ،صرخت
حتى �شرخ ال�صراخ �صوتي ،مل �أملك ما �أفعل �سوى انتظار �أن �أ�صحو فينتهي هذا
الكابو�س اللعني.
االنتظار نف�سه كان عذا ًبا فوق عذاب؛ فتم�سكت بحافة القارب و�أ�شغلت عقلي
بالعد ،من واحد وحتى ع�شرة �آالف و�ستمائة و�سبعني ،عند كل رقم كنت �أنتظر بزوغ
ر�أ�س �أبي فوق ال�سطح ،ينظر يل ويبت�سم ب�سمته الرائقة ،مل يفعل ،تعبت من العد،
و�أهلكني البكاء ،و�سقطت يف القارب فاقدً ا للوعي ..ال �أعلم كم مر من الوقت حتى
وجدين بع�ض ال�صيادين و�أعادوين �إىل الرب.
كانت احلادثة الأوىل من نوعها يف بحريتنا ،فالبحرية بال متا�سيح« ،لكن يف
نف�س التوقيت عرث النا�س يف عدة حمافظات على متا�سيح يف مياه ال�صرف والرتع،
ويف النيل ..وبعدها ا�شتعلت الأخبار تر�صد �سو ًقا بالقاهرة يبيعون فيه التما�سيح
ال�صغرية مببالغ زهيدة ،ي�شرتيها النا�س ً
وطعاما
جهل ،تكرب ،حتتاج مكا ًنا �أو�سع
ً
�أكرث ،يحتارون فيما يفعلون بها ،فيلقون بها يف �أول مكان ي�صادفهم(((.
منذ تلك احلادثة متلكني �شعور عميق بالذنب ،وال يزال ،لو مل �أجنب وقتها ،لو
امتلكت ال�شجاعة وقفزت يف املاء ،رمبا كنت قد متكنت من انت�شاله من بني فكي
التم�ساح ،مل �أ�سامح نف�سي قط؛ وعاقبتها بحرمانها من ال�شيء الوحيد الذي حتبه..
منذ ذلك الوقت مل �أقرب البحرية.
عجز الل�سان ،وك�شفت عما ير�سله القلب دون
تالقت العيون ،باحت بكل ما ُي ِ
تورية.
�أط َّل الأ�سى من عيني «حواء» ،وكتمت بيديها �شهقة �أمل كادت تتف َّلت منها،
ا�ستجمعت من �صوتها ما بقي �صا ً
حلا لال�ستخدام ،ثم قالت:
حمبو�سا بداخلك؟
ملاذا مل تُ�شاركني يف ذلك ..ملاذا �أبقيت عليه
ً
((( حقيقة.



الحت فوق ثغره ب�سمة بطعم احلنظل ،قال:
أنك مل تكوين موجودة معي قبل اليوم.
ل ِ
حتت ظروف �أخرى ،ووفق �شروط �أخرى كانت لت�صيبها حمى الغ�ضب من
كلماته ،وترد عليها مبثلها ،وتزيد ..لكن �أ ًيا من هذا مل يحدث ،كانت فقط بحاجة
لأن تعرف ما هو «الوجود» الذي يق�صده� ..س�ألته مبا�شرة دون مناورة ،ف�أجاب بعد
حلظات ،وقد �أوقف موتور القارب ،و�سكب كل اهتمامه على املر�أة التي �أمامه:
دوما تغيريي ،و�أنا �أكره ذلك.
� ِ
أنت حتاولني ً
ثم �أردف:
أنت خمتلفة ،ت�ستمعني يل دون �أحكام ،دون حماولة لفر�ض و�صايتك،
اليوم � ِ
دون �سيطرة ..اليوم �أحتدث �إىل �صديق ي�سمع مني ،وال يلقي بكلماتي يف
وجهي� ،أو ي�ستخدمها ك�سالح �ضدي.
�إىل حد كبري كان حم ًقا ،هكذا فكرت «حواء»� ،إال �أنه يخلط كث ًريا بني االهتمام
وال�سيطرة� ،أو لعلها هي من تفعل! هي مل حتاول ال�سيطرة على حياته ،بل كانت
متنحه االهتمام فح�سب ،االهتمام دليل حب كما �أخربتها �أبلة «عفت» ..هكذا كانت
تفعل معها ،حتا�صرها ب�أوامرها ،ال ترتك لها م�ساحة تخ�صها ،جتثم فوق �أنفا�س
حياتها ،وعندما يعجزها االختناق حتى عن ال�صراخ كانت �أبلة «عفت» تخربها �أن
االهتمام دليل حب ..مل جتادله ،كان اجلو رائ ًقا ومل ترغب يف تعكريه.
لكنها بادرته قائلة:
لي�س ذنبك يا «يون�س» ،لي�س ذنب �أحد ،جاءه �أجله ،وما كان ب�إمكان �أحد �أن
ي�ستقدمه �ساعة �أو ي�ست�أخره.
ملع القهر يف عينيه ،قال ب�صوت خنقه الندم:
رمبا لو كنت حاولتُ  ..لكان ب�إمكاين �إنقاذه.


ال حتمل نف�سك ما ال تطيق� ،أنت ل�ست خار ًقا يا «يون�س» ،ال ميكنك �أن تكون
ً
بطل للجميع.
أنت؟».
مرت بعينه غيمة رمادية ،مل يجر�ؤ على �س�ؤالها «وال حتى بطلك � ِ
ُيخ َّيل �إليه �أنه وقف �أخ ًريا على خط�أه الذي ت�سبب يف �أن تبتلعه �أفواه الظلمات،
منذ �أن التهم التم�ساح �أباه �أمام عينيه فقد الإميان بالدنيا ب�أ�سرها ،مات قلبه
هناك يف قاربه اجلديد و�سط البحرية ،ي�ؤدي �أيامه بروتينية ،يعد ال�ساعات ،وال
يعي�شها ..خلق اهلل الإن�سان ليكون خليفته يف الأر�ض فيعمرها ،ال لي�ضيع عمره هبا ًء
منثو ًرا تذروه الرياحَّ ..
تعطلت دوافعه ،وفقد �شغفه باحلياة ،لعله حاول �إحياء هذا
ال�شغف بت�سمية �إحدى �سمكاته بـ«�شغف» ،وكلما ماتت �أتى بواحدة جديدة ومنحها
دوما كان عمر «�شغف» ق�ص ًريا ،وكذلك عمر «�شجاعة».
اال�سم نف�سهً ،
حظى نبي اهلل «يون�س» بال�شجاعة ليلقي بنف�سه من ال�سفينة �إىل البحر ،ويبتلعه
�شجاعا كفاية ليواجه الظلمات
احلوت ،لكن �شجاعته مل تتوقف عند هذا احلد ،كان
ً
الثالث دون �أن يفقد �إميانه� ،أدرك �أن �أيامه يف بطن احلوت مل تكن عقا ًبا ،بل در�س
تعليمي ،تعلم خاللها نبي اهلل كلمات ذهبيات ،تبددت ُ
الظلمات �أمام عظمتها..
يائ�سا منهم ،فع َّلمه اهلل يف بطن احلوت �أال يي�أ�س!
فا َرق قومه ً
وكذلك كان ينبغي على «يون�س» �أن ينظر �إىل ظلمات احلياة التي ُحب�س بداخلها
كدر�س تعليمي ،ال يظلم اهلل �أحدً ا ،لكنه يربينا ويعلمنا بطرق قد ال تدرك عقولنا
حكمتها..
يدرك الآن �أنه اتخذ من عالقته بـ«حواء» مهر ًبا من ظلماته ،دخل هذه العالقة
يائ�سا يبحث عن �ضوء النهار ،وظن �أنه �سيجده بني ذراعي امر�أة ،لكنه فوجئ �أن
ً
«حواء» ال ت�شبه ال�صورة النورانية التي ر�سمها لأمه من خالل �أحاديث �أبيه عنها،
متاما ،تعي�ش يف ظلماتها اخلا�صة ،حتمل مثله بع�ض ال ُعقد والنواق�ص
كانت مثله ً
التي ال يخلو منها �إن�سان� ،شعر ب�آدميتها ..فنفر منها.


واملر�أة تدرك بحد�سها متى ُيقبل عليها رجل ،ومتى ينفر منها ..كان معها
روحا ،وهذا وحده كان كاف ًيا لتبني بينها وبينه �ألف جدار عازل ..وما
ج�سدً ا ال ً
�إن �أدرك �سذاجة تفكريه ،و�أن حماولته ت�شكيلها بنف�س مقايي�س �أمه حماولة ظاملة
جائرة ،حتى كان الأوان قد فات ،النبع الذي كان يحوي ب�ضع قطرات من ماء انقطع
عنه املدد؛ ف�صار جا ًفا قا�س ًيا.
وح َّدته معها يف �آخر ليلة
ف�سرت هذه احلادثة لـ «حواء» �سبب تغري «يون�س» ِ
َّ
جمعتهما باملنجم ،عندما �أخربته عن ر�أ�س التم�ساح املطبوع فوق البطاقة ..ال بد
�أنها ذ َّكرته مبا يبذل جهده طوال الوقت كي ين�ساه ،الآن تفهم ،وجدت لت�صرفه
«املعنى» الذي كانت تبحث عنه.
�س�ألت نف�سها يف الكهف عندما ك�شفت ال�شم�س عن �شعرها الأبي�ض «هل ميكن
�سرقة الزمن؟» ..توقف الزمن بـ«يون�س» عند موت �أبيه ،وتوقف بها عند طالق
�أمها ،وما تاله من عمريهما ما هو �إال تبعات لهذه اللحظة الفارقة ..نعم ،ميكن
ن�سيها.
�سرقة الزمن ..لكن ال�سارق هو نحن! نحن نختار �أن نوقف عجلة الزمن �أو ِّ
انتبهت لـ «يون�س» وهو مي�سك بيدها وي�ضعها فوق دفة القيادة ،ا�ضطربت وك�أنه
مي�سها للمرة الأوىل ..علمها كيف تُديره بثبات ،كانت �سعيدة بجهودهما امل�شرتكة
التي تدفع بالقارب ُينة و ُي�سرة ،وباتت بو�صلتها تتحرك ب�سعادة يف كل االجتاهات،
يوما ،راقبها ب�سعادة غامرة وهي تطوف معه فوق
�ضحكت كطفلة مل تعرف احلزن ً
النيل ..ثم �س�ألها بعد حني:
هل ترغبني يف �أن نحاول من جديد؟
كان �س�ؤاله مباغتًا� ،أدركت �أنه ال يق�صد قيادة القارب يف النيل ،بل قيادة
�سفينة �أكرب حتمل قدرها وم�صريها� ..أربكتها نظراته املرتقبة ،الهواء يندفع
لريتطم بج�سديهما ،ورغم ذلك ت�شعر بالدفء ..طافت نظراتها يف �سماء عينيه
فلم جتد بر ًقا وال رعدً ا ،ال عا�صفة �أو �صاعقة ..بل ر�أت الأحداث الأليمة ا�صفر


لونها ..و�ضعف بنيانها؛ فت�ساقطت عند �أقدامهما مثل �أوراق اخلريف! فرفعت له
وج ًها مرتب ًكا ،يتزاحم فوقه اخلوف والرجاء.
احلب ك�ضوء النهار ال ميكن حب�سه ،لكننا نخطئ حني نظن �أنه من ال�ضروري
وم ً
مل ب�أطنان من ال�شغف! احلب كث ًريا ما ي�أتي كن�سمة رقيقة
بهرجاُ ،
�أن ي�أتي ُم ً
ال�سكينة والر�ضا ..لذلك يغفل الكثريون عن ر�ؤيته.
تورث يف القلب َ
ثوان ..و�صال
يف ُعرف ال�سعادة تتحول ال�ساعات �إىل دقائق والدقائق �إىل ٍ
لل�شاطئ يف الوقت املعلوم؛ ف�سكتت كلمات كانت ت�ستمد حياتها من النيل ،وما �إن
فارقته حتى �سقطت ميتة عند �ضفته..
التفتت «حواء» �صوب «يون�س» ،تتلك�أ عيناها فوق ت�ضاري�س وجهه ،ر�أت فوق
حاجبه الأمين ً
جبل من احلنني ،وفوق الأي�سر ًتل من الهموم ،بينهما طيف كبري
ليال
من الغيوم ،ومن فوقهم و�سط اجلبني ينبت قر�ص كبري بلون الأرق ،يحكي عن ٍ
كثرية من الوحدة ،واحلرية ،والقلق ،والندم ،والغ�ضب ..ي�شق �شفتيه نهر غزير من
ال�شغف ،لكنه يتبخر �سري ًعا حتت قيظ واقع ال يرحم.
نظرت �إليه ماليني املرات قبل هذه املرة ،وقر�أت �أمارات وجهه غري مرة ،حتى
ظنت �أنها حفظت خريطته ،وك�شفت �سريرته ،لكن هذه املرة لي�ست ككل مرة� ،إنها
الأوىل التي جتيد فيها ح ًقا قراءة املكتوب فوق �صفحة وجهه.
قبل �أن تلوح للنيل مودعة انحنت حتفر ا�سمها وا�سم «يون�س» بعبثية فوق املياه
اجلارية ،ورغم كل قوانني الطبيعة ال�صارمة التي علمتها �إياها �أبلة «عفت»� ،آمنت
�أن مياه النيل �ستحتفظ فوقها با�سميهما �إىل الأبد.
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ُ�سكنه جنة
واق ًفا على الأعراف م�ضطر ًبا ،خطوة ت�سومه نا ًرا حامية ،و�أخرى ت ِ
قطوفها دانية ،لكن عليه �أن يدرك �أن الأر�ض ال حتوي جنات خال�صة؛ فـ�أُنا�سها
ُخلقوا يف َك َبد!
�شيء ما يجذبه نحوها ،عليه �أن يعرتف لنف�سه بذلك ،رغم كل الق�سوة ،رغم
كل الأمل ،ال يزال ي�شعر �أن خ�سارتها حفرت يف حياته ثق ًبا �أ�سودً ،
فراغا جائ ًعا ال
يعرف كيف ي�شبعه.
طاف بنظراته فوق وجهها الذي ك�سته �شم�س �أ�سوان ب�سمرة حمببة ،وب�سمة
رائقة� ،أ�شد ً
«الب ُّل�س» وقت الغ�سق..
جمال من مياه النيل وقت ال�شفق ،ومن بحرية ُ ُ
ال�سكينة من قبل ،وك�أنها طرحت عن ظهرها � ً
أحمال كانت قد
مل ير ق�سماتها بهذه َ
�أحنت �شبابها ،و�أثقلت �أنوثتها مبا ال تطيق..
عندما نقرتب من �شخ�ص كث ًريا ،ون�ألف وجوده يف حياتنا تت�شو�ش الر�ؤية،
وي�صعب احلكم على م�شاعرنا نحوه ،فالأ�سماك التي تعي�ش يف م�سافات عميقة
جدً ا ..عمياء! الآن الرابطة بينهما �صارت �أقرب �إىل ال�سطح ،فت�ساءل يف نف�سه :هل
لهذا ال�سبب يراها بو�ضوح �أكرث مما كان يفعل �أيام زواجهما التي �أبالها االعتياد؟!
ت�سري بجواره يف طريقهما �إىل بيت ال�شيخ «�إن�سان» بخفة فرا�شة ،وكذلك يفعل
هو ..اجل�سد الرقيق للفرا�شة ال يج�سر على مقاومة الرياح القوية ،لذلك دفعت
الرياح بكفه نحو كفها ،وكانت من القوة لكي ت�شبك �أ�صابعهما م ًعا ،في�صري الكفان
كيا ًنا واحدً ا ،مثل النوبي و�أر�ضه.
�ألقت «حواء» كل اللوم على الرياح وحدها ،رياح خبيثة ربطت
بني الكفني بخيوط غري مرئية ،رياح جمرمة مدانة بخطيئة ال�شوق.
رنا �إليها؛ ف�أيقن �أن ح�صن عينيها مل يعد مني ًعا كما كان ،تزلزلت
�شرفاته ،و ُد َّكت �أ�سواره ،اختفى الغ�ضب الذي ع�سكر فيه ،وتفتت
ال�ضباب الذي ي�أويه ..فر�أى نف�سه كبقعة نور بداخل عينيها..


مر بخاطره قول قدمي حلكيم «�إذا ر�أيت يف عيني امر�أة نو ًرا؛ فاعلم �أن يف قلبها
نا ًرا» ..نار م�أواها القلب تُدفئ وال َترق.
حكى لها ال�شيخ «�إن�سان» �أن ال�صيف هو �آخر ف�صول احلب و�أروعها ،الف�صل
الذي ينتظرها �إذا جنحت يف جتاوز �صواعق ال�شتاء ،وتقلبات اخلريف؛ فت�ساءلت
وقلبها يخفق يف َو َجل ،هل لهذا ال�سبب ت�شعر ب�أنها يف طريقها �إىل الذوبان؟!
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فصل الصيف





()1
كان م�ضط ًرا لأن يقبل ،وماذا كان �سيفعل �إن مل يقبل؟!
لو جاء �إليه �أحدهم قبل عدة �ساعات و�أخربه �أنه اطلع على الغيب ،ور�آه َيقبل
العمل يف بيت خادم التما�سيح ملدة ثالثة �أيام ،يرعى خاللهم قاتل �أبيه؛ لرماه
باجلنون ،ول�ضحك منه ملء ال�سمع.
كان بحاجة �إىل املال ،مل ي�أت ر�سول جده حتى الآن ،ال ميكن �أن يت�أخر عنه اجلد
�إال لأ�سباب ق�سرية ..متلكت الهواج�س عقله ،تُرى هل حتفَّظت ال�شرطة على اجلد
حلني ظهوره و«حواء»� ..أم �أن �أ�صحاب ال�شركة املناف�سة قد �أذوه ..وهل ي�صدق
منطقه الذي يدين ال�شركة املناف�سة� ،أم حكاية غريبة تطري فوق ب�ساط الأ�ساطري؟!
ع�ش�شت احلرية يف عقله ومل يبق فيه �شرب واحد ينعم بالراحة ..مل يعد بو�سعه
البقاء ً
حمل فوق كاهل ال�شيخ ،وخادم التما�سيح بحاجة �إىل �شاب �أمني يرعى
متا�سيحه حتى يعود �إىل اجلزيرة مرة �أخرى بعد زيارته الق�صرية �إىل قرية «غرب
�سهيل».
املنطق يقول �أنه يجب عليه �أن يقبل ،وقد فعل بعد تفكري عا�ش لدقائق معدودات،
ثم لفظ �أنفا�سه الأخرية عندما ل َّوح «هَ دَ ل» باملال �أمام وجهه.


للتما�سيح حجرتان وا�سعتان يف بيت خادم التما�سيح ،حجرة حتوي الأحجام
ال�صغرية ،تروح وتغدو يف �أحوا�ض زجاجية حمكمة الغلق من الأعلى ب�شبكة حديدية
ذات عيون �ضيقة .والأخرى م�أوى لتم�ساحني كبريين ي�سكنان حفرة يف و�سط
الغرفة ،تعلوها �شبكة حديدية ذات عيون �أو�سع ،فيكون جمموع التما�سيح ع�شرة،
كعدد �سمكات النار يف حو�ضه الزجاجي ببيته يف «كفر ال�شيخ» ،والتي ال بد �أنها يف
عداد الأموات الآن ..نا�شده قلبه �أن يقف �سري ًعا على الأ�سباب املجهولة التي �أبعدته
عن �سمكاته ،وق َّربته من قاتل �أبيه.
دنا من م�أوى التم�ساحني الكبريين ..يتحركان ببطء �شديد ،كما لو �أنهما
ال يكرتثان مبكان �أو زمان ..ا�ستند �إىل ال�شبكة العلوية بكفيه ،توجه �إليه �أحد
التم�ساحني بعينيه ،فبادله «يون�س» النظر ،وطفق يقول وك�أنه يهذي بالكلمات:
ملاذا �أبي؟ �أمل جتدوا غريه؟
�أخذ و�سوا�س العد ينخر بر�أ�سه ،ي�أمره �أن يهبط �إىل حفرة التما�سيح ويفتح
فكها بيديه ،لي ُعد �أ�سنانها واحدً ا تلو الآخر� ..أغم�ض عينيه بقوة ،ذ َّكر نف�سه ب�أن
الإن�سان ال يختار ابتالءه ،ال يختار احلوت الذي يبلعه ..ا�ستعاذ باهلل من ال�شيطان
وو�ساو�سه ،ثم �أمر قلبه �أن يلهج بت�سبيحات �صاحب احلوت.
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�ساق �إليه الليل ن�سمات منع�شات ،وب�ضع جنمات با�سمات ،و «حواء» حتمل يف
يديها طعام الع�شاء ،ترتدي اجلرجار ،زي طويل مميز للمر�أة النوبية� ،أهدتها �إياه
ال�سيدة «ملوك» ،رداء خفيف �أرجواين اللون حتته بطانة تغطي �سائر اجل�سد من
اللون ذاته ،وفوق ر�أ�سها و�شاح حريري يخفي ال�شعر وال َنحر.
�أخذ عنها ال�صينية ،و�ضعها فوق «الطبلية»� ،س�ألها:


تناولت ع�شاءك؟
هل
ِ
�أجابته ب�إمياءة من ر�أ�سها ،فقال بعد حلظة تردد:
ال �أحب �أن �آكل وحدي.
طعاما ال ت�شتهيه،
كان معتادًا على �أن ترد طلبه ،و�أن ت�صر على عدم م�شاركته ً
لكنها هذه املرة �أجابت رجاءه ،و�شاركته اجللو�س حول «طبلية» �صغرية يف مندرة
ر�صت فوقها «الدوكة»� ،أخربتها ال�سيدة «ملوك» �أنه ُخبز ُي�صنع
«خادم التما�سيح»َّ ،
على �صاج من ال�صلب ،وطبق من ع�سل البلح ،وع�صيدة ت�سيل من فوقها ال�شطة
احلمراء خملوطة بال�سمن البلدي.
بحرية يف �أرجاء املكان:
�س�ألته وهي تطلق ب�صرها ُ
هل �ستبيت ليلتك هنا؟
ليال متتابعات ،هكذا اتفقت مع ذاك الـ«هَ دَ ل».
نعم ،ثالث ٍ
مطت �شفتيها ،ثم قالت بقلق:
ليتك ما قبلت عر�ضه.
نحن بحاجة �إىل املال.
كانت تعرف �أنه حمق؛ فلم جتادله .و�ضعت ك�سرة من «الدوكة» املغمو�سة بع�سل
البلح يف فمها ،ثم رفعت عيناها تت�أمله يف غفلة منه ،هذا الرجل ال يتهرب من
م�س�ؤولياته ،قوي العزمية� ،إذا �أحب �شي ًئا �أخل�ص له بكل جوارحه ،و�أف�سح له بداخله
متاما كالبحر ..يبدو �أنها كانت تنظر �إليه
مكا ًنا بات�ساع العامل كله ،بغري �أ�سوارً ،
بطريقة مل يعتدها ،فث َّبت �أنظاره عليها ،قر�أت يف عينيه ً
قليل من الده�شة ،وكث ًريا
من اللهفة� ..أم �أنه ُخ ِّيل �إليها؟
ً
غام�ضا ..مل يفهما حتى
ا�ستوقفها اخلامت الف�ضي فوق املقعد ،فال يزال �أمره


الآن املغزى من و�ضعه يف �أ�صبع «يون�س» ..لكن جمرد التفكري يف امر�أة �أخرى قد
ً
مماثل يف م�ستقبل قريب ،ق�ضى على �شهيتها للطعام؛ فتوقفت يدها
تهديه خا ًمتا
يف منت�صف الطريق �إىل فمها لتعود مرة �أخرى بحملها ت�سقطه يف ال�صحن..
تتبع «يون�س» نظراتها �إىل اخلامت ..مزاج املر�أة كحالة الطق�س ال يتنب�أ به �إال
خبري ،و«يون�س» ا�ست�شعر غريتها؛ ف�أ�شرقت �شم�سه بعد ليل حا ِلك طويل..
حب بال غرية ك�سماء بال غيمة ..والغيوم بوابات املطر!
قال بل�ؤم وهو يدير باخلامت بني �أ�صابعه:
ال يزال �أمر هذا اخلامت ع�ص ًيا على الفهم ..مبا �أن ال�شعر الأبي�ض مل يكن
ب�سبب تقدم يف العمر ،و�أننا مل نقفز فوق فرتة ن�سيناها فمعنى ذلك �أنني
مل �أتزوج ..ويف الوقت نف�سه ال تذكر الأ�سطورة �أي خوامت� ..أم تُراه قد �سقط
من حكاية �أخرى غري حكاية «�أن�س الوجود»؟
اندفعت تقول بحدة:
ها� ..سقط من حكاية �أخرى� ..سندريال القرن احلادي والع�شرينً ..
بدل
من �أن تبحث عن فتاة ينا�سب قدمها مقا�س احلذاء ..ابحث عمن ينا�سب
�أ�صبعها مقا�س اخلامت!
�أوم�أ بر�أ�سه وهو ي�شري ب�سبابته ً
قائل:
فكرة جيدة.
د�س اخلامت يف جيب جلبابه الأبي�ض الذي �أهداه �إياه ال�شيخ «�إن�سان»..
قالها ثم َّ
هتفت «حواء» يف نف�سها مغا�ضبة «ملاذا يحتفظ باخلامت اللعني؟» ..فتحرك قلبها
ليجيب �س�ؤالها ب�س�ؤال «هل ت�شعرين بالغرية؟» ..كانت لتعاند قلبها �صائحة �أنها
لي�ست كذلك ..لكنها ا�ستعذبت �ضع ًفا ً
م�س كيانها ،مل تكرهه هذه املرة ،مل
لذيذا َّ
تخجل منه ،مل توارِه ،حاولت ا�ستدعاء قوانني �أبلة «عفت» عن الن�ساء ال�ضعيفات،
وعن ذل وهوان ينتظرهن يف قارعة الطريق ،على �أيدي رجال جبارين� ،إذا عرثوا
فيهن على �ضعف مهني ،لكن القوانني �صارت بخا ًرا وت�سربت من النوافذ والأبواب.


َّ
حل مكانها كلمات عذبات �أ�سمعتها �إياها ال�سيدة «ملوك» ،عن قوة تكمن يف
قلب الرقة ،وحنان ي�ستكني بني حنايا الكربياء .عن امر�أة لي�ست م�ضطرة لأن تدفن
�أنوثتها وتت�سلح ب�صفات جافة وقا�سية لت�سري مع الرجل على قدم امل�ساواة ،امر�أة
تكمن قوتها بداخلها ،بطبيعتها املتفردة.
الح بعقلها كلمات ال�سيدة «ملوك» عندما �أخربتها ذات م�ساء عن ن�شاطها يف
اجلمعية:
القوة ال تعني مناطحة الرجال� ..أو امل�ساواة بهم ..عن �أي م�ساواة تتحدثني؟
امل�ساواة جائرة ،تتعدى على حقوق الغري ..ال ميكن �أن تت�ساوى طبيعتان
خمتلفتان ..بل ُيعطى كل منهما من الأحمال وامل�شقات ما ينا�سب تكوينهما..
بحوزتك �ست تفاحات ب�ألوان خمتلفة..
�أخربيني يا ابنتي ..لو كان
ِ
العمر..فقمت بعمل م�سابقة،
وكان �أمامك �ستة �أطفال مت�ساويني يف
ِ
متنحني تفاحة واحدة هدية �إىل كل طفل يكتب لونها ب�شكل �صحيح ..ثم
�أخط�أ طفل واحد فلم يح�صل على �شيء ..تكون هذه �إذن هي امل�ساواة،
�ألي�س كذلك؟ قوانني موحدة ،وعلى اخلا�سر �أن يتحمل تبعات خ�سارته.
أخربك �أنها لذلك ظلم جائر ..فالطفل اخلا�سر كان �ضري ًرا!
دعيني � ِ
ُ
�أما العدل هو �أن �أخ�ضع الطفل ال�ضرير للم�سابقة من خالل حوا�س
�أخرى غري ُمعطلة ،كال�شم �أو التذوق .يف امل�ساواة تُع َّمم القوانني
نف�سها على فئات خمتلفة� ..أما يف العدل تُراعى الفروق الفردية.
لك مبنتهى الو�ضوح ،حتى �إن كانت كلماتي �ستنزل على
دعيني �أقول ِ
عقلك ك�إع�صار يبعرث قناعاتك ال�سابقة ..امل�ساواة لي�ست ً
عدل!
فما �أ�سخف من ميدحون قوة املر�أة ،و�إخال�صها ،و�شهامتها ،و�شجاعتها
فيقولون �أنها امر�أة بـمائة رجل! الأنثى الكاملة ال تُقارن بالرجل كوحدة
قيا�س ..الأنثى الكاملة ال حتتاج �إىل �شارِب م�ستعار لي�ضبط رمانة امليزان!
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ملاذا تبدو جميلة يف عينيه هذه الليلة؟
هل ب�سبب اجلرجار الذي جعلها ك�أمرية هاربة من حكايات �ألف ليلة وليلة� ،أم
الأثمد الذي اكتحلت به عينها ف�أ�صبحت نظراتها �أكرث قدرة على النفاذ بداخله،
�أم لهدوئها غري املعهود ،وق�سمات بدت �أكرث رقة ،و�أقل حدة� ،أم لغريتها اجللية
كنجمة مميزة �أف�سحت لها ال�سماء مكا ًنا بني حا�شيتها ..حتى �صوتها اختلفت نربته
ال�صارخة و�أ�ضحت لينة ،طيعة ،ك�سحاب ي�سهل على الرياح ت�شكيله كيفما �شاءت.
ف َّكرتُ يف �أن �أعمل معك هنا ،وبذلك ي�صبح الأجر م�ضاع ًفا.
لي�ست �سحابة عاجزة �إذن ،ب�إمكانها �أن تكون ع�صا يتوك�أ عليها عندما ت�أتي
البحارة ..عن
الرياح مبا ال ي�شتهي الر َّبان ..لل�سفينة ر َّبان واحد ،لكن ال غنى له عن َّ
امل�سافرين وحمولة ال�سفينة ..جهده بدونهم هو عني ال َع َبث!
ال داعي لذلك.
بل هناك داعي ،نحن بحاجة �إىل املال.
اقتب�ست كلماته نف�سها؛ فقال:
هذا الـ«هَ دَ ل» كان يريد عامالن للعناية بتما�سيحه وتنظيف بيته ،لكنني
�أخربته �أنني �س�أقوم بكل العمل بنف�سي مقابل �أن يعطيني �أجر عاملني.
كان ب�إمكانه �أن يقت�سم العمل معها ،مقابل الأجر الذي يحتاجان �إليه ،مثلما
حدث عندما نقَّبا م ًعا عن الذهب فى ال�صحراء ،لكنه مل يفعل ،وك�أنها عادت لتكون
م�س�ؤولة منه.
قالت:
�س�أعاونك �إذن.
بادرها ً
قائل:


ال �أحتاج �إىل م�ساعدتك.
ك�سا الوجوم وجهها ،جمعت �صحون الطعام فوق ال�صينية ،ومللمت معه كربيا ًء
جريحا ،ثم جت َّهزت ملغادرة البيت� ،أوقفها عند البابً ،
قائل ب�ضيق:
ً
مل �أق�صد.
قالت بربود مقت�ضب:
فهمت.
مل ي�سمح لها بالإفالت من قب�ضته� ،أ�ص َّر ً
قائل:
كال مل تفهمي ،كل ما ق�صدته �أنني قادر على �إجناز العمل كله.
وكل ما ق�صدته �أن �أ�ساعدك ما دمت �أ�ستطيع.
فهمت؟ �أنا هنا� ..أمل تريني بعد؟
«حواء»� ..أنا موجود ..هل ِ
تك�سرت نظراتها ،وا�ضطربت �أنفا�سها ،هل ت�صدق ح ًقا �أنه «موجود» ،و�سيبقى
َّ
حا�ض ًرا بجانبها ،ومن �أجلها؟
هل ت�سمح لنف�سها ب�أن ت�شارك خماوفها ،وخيباتها ،وظنونها ،و�أوهامها مع هذا
الرجل الواقف قبالتها ،والذي ي�ؤكد لها �أنه «موجود»؟ هل ت�سمح له �أن يكون الفار�س
الذي يكت�شف كنوزها ويفجر بداخلها القدرة على العطاء؟
يوما ويدير لها ظهره كما فعل �أبوها من قبل؟
�إن �سمحت له بذلك هل �سيرتكها ً
هل �سي�سكب نا ًرا كاوية فوق جروحها الغائرة؟ لقد �أقدم على ذلك بالفعل حني
لفظها من ع�صمته ،لكن �أمل تكن تلك هي رغبتها؟
�أمل يفهما يف امل�صعد �أن حياتهما م ًعا باتت م�ستحيلة؟
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�أجربها عقلها على ا�سرتجاع ال�شريط ال�سينمائي اخلا�ص بيوم طالقها.
عندما احتواهما امل�صعد ،تلك الليلة كانا يحتفالن بذكرى زواجهما الأوىل،
حاوال طوال ال�سهرة نبذ اخلالفات ،والت�شبث ب ُفتات ٍود قد تكون قبلة حياة
يوما بعد يوم..
لزواجهما املحت�ضر ،حاوال �إذابة جبال الثلج التي تكونت بينهما ً
بالتظاهر ب�أن كل �شيء على ما يرام ،فلرمبا حتدث املعجزة وتتحول الأمنيات �إىل
حقائق تلك الليلة.
لكن عندما توقف امل�صعد عند الطابق ال�ساد�س ،وانفتح الباب ،وقعت
�أنظارهما يف نهاية الرواق على زوجني انتقال حدي ًثا �إىل البناية ،يقفان على مقربة
من بع�ضهما ،يربت الرجل فوق بطن زوجته املتك ِّور ،وقد ظنا �أنهما مبعزل عن
اجلميع ..وقتها �شعرت بربودة �أ�صابع «يون�س» حول كفها ،كل �شيء بدا زائ ًفا جدً ا،
بائ�سا جدً ا ،حماوالتهما امل�ستمرة للتظاهر ب�أنهما يحظيان بزواج ناجح
ردي ًئا جدً اً ،
مل تعد جتدي نف ًعا.
نظرة ال�شغف التي احتوى بها الرجل وجه حبيبته ،وطفله يف �أح�شائها ..كانت
كافية لتجعها تطلق تنهيدة حارة ع َّرت ما بقلبها من ح�سرات ،وقذفت عيناها
بالعربات ،فكرت �أن ال�شيء الوحيد ال�صحيح هو �أن يتحول طالقهما النف�سي �إىل
طالق حقيقي على الورق ،مل يعد هناك جدوى من ا�ستمرار التمثيل يف هذا الفيلم
البائ�س ،كانت كالغريق الذي يحتاج �إىل �إ�شارة واحدة تر�شده �إىل اجتاه بر الأمان،
وكانت تلك هي �إ�شارتها.
ر�أى هو يف وجهها �آالف اخليبات ،وهي تتطلع بحزن دفني �إىل الزوجني ،مل تعد
متلك من احلياء ما يكفي لتخفي عنه عدم رغبتها فيه ،وكان هو � ً
أي�ضا قد اكتفى
يجن
من التظاهر �أمام اجلد بغري ما ُيبطن ،كان قد اكتفى من عالقة �أجهدته ،مل ِ
منها �سوى ا�ستنزاف روحه.


ر�آها تنظر �إىل الرجل كما لو كانت تتمنى لو كانت زوجته هو� ،أ�صاب ذلك
كربياءه يف مقتل ،مل يغفر لها هذه النظرة ،مل ينجح يف �أن يكون فار�سها ،ولن
يوما.
ينجح ً
تكتف بتلك النظرة فح�سب ،قالت دون �أن يرف لها جفن:
لكنها مل ِ
ال داعي لذهابنا �إىل موعد الطبيبة يف الغد ،احلمل ال يحدث لأنني �أمنعه
بالدواء.
وكانت تلك هي الإ�شارة التي دفعته لل�ضغط على زر اخلال�ص ،و�صل امل�صعد
�إىل الطابق العا�شر ،عرفا بغري اتفاق م�سبق �أن �ساعة ال�صفر قد حانت ،و�أنهما
ا�ستنفدا كل الدقائق وال�ساعات.
�أرادت التحرر من قيد زواج زائف؛ فحررها ،وحرر نف�سه كذلك.
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توح�ش الندم عليها ،وخز قلبها ب�أ�شواك دقيقة ،غزيرة ،قا�سية ،وم�ؤملة ،ال ِقبل
َّ
لها على حماربتها ،ملاذا الندم الآن وقد كانت تبغ�ض هذا الرجل قبل �أن ت�ستيقظ يف
الكهف ،ما الذي غريته هذه الأيام القالئل ،وجعلت احلنني يباغت قلبها ويرميها
ب�سهامه الطائ�شة؟
مل يكن اجلواب بحوزتها ،بل يف جعبته هو ،فتَّ�ش عنه وهو مي�ضي ليلته وحيدً ا يف
حجرة التما�سيح ال�صغرية ،لقد تغري يف هذه الرحلة العجيبة بقدر ما تغريت هي،
م�سا
بات قاد ًرا على مزج منطق �أفكاره بع�شوائية م�شاعرها ،مل يعد يرى يف تقلباتها ً
من جنون ،بل فطرة ُجبلت عليها ،فالطبيعة ذاتها متقلبة غري م�ستقرة ،جتمع بني
منطق وع�شوائية ،بني يقني و�شك ،بني ماء وتراب ،بني رجل وامر�أة ..وهنا يكمن
�سر روعتها.


احلب احلقيقي ال يطفو على ال�سطح ،بل الز َبد يفعل! �إذا �أراد احلب فعليه
الغو�ص يف الأعماق ،عليه �أن ي�ستعني مبهارة الأ�سماك العمياء ليعرف االجتاهات،
�أن يتقن فن الإن�صات ،يالحظ التفا�صيل ،مينحها عطاء رجل المر�أة ،ال عطاء
رجل لرجل! فالإن�سان يخطئ حني مينح نوع احلب الذي يحتاجه هو ،ال ما يحتاجه
الطرف الآخر.
�إما �أن يكون ً
رجل ي�سهم يف حتقيق ذات �أنثاه� ،أو ي�ساعد يف ت�شويهها.
وعندما ي�شتاق �إىل ال�شم�س فب�إمكانه االقرتاب من ال�سطح� ،أما هي فعليها �أن
حترتم عزلته من حني لآخر.
و�إذا �أرادت احلب عليها �أن متنحه �ألقاب الفر�سان ،و�أو�سمة ال�شجعان ،تلوذ
ب�أكنافه ،وتلج�أ �إىل �أح�ضانه وقت اخلطر ،ت�شعره بنب�ضها الأنثوي ،وال تتحول �إىل
�آلة ن�صح.
�إما �أن تكون امر�أة ت�سهم يف حتقيق رجولة رجل� ،أو ت�ساعد يف االنتقا�ص منها.
احلب لي�س قيدً ا يربط العا�شقني به طوال الوقت ،احلب حرية ،يحرر املحبني
من قوانني احلياة وق�سوتها وغلظتها يف الوقت الذي يكونان فيه م ًعا.
يف احلب عليه �أن يرتك لها ف�سحة التنفي�س عن دواخلها ،ي�شاركها اجلنون� ،أن
يفهم تقلبها بني مد وجزر كما البحر ..يف احلب عليها �أن ترتك له حرية االقرتاب
من ال�شم�س متى ا�شتاق �إليها ،و�أال تعيق دورته الطبيعية يف االقرتاب واالبتعاد.
عندها فقط يبد�أ ف�صل ال�صيف ،كما �أخربهما ال�شيخ «�إن�سان».
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()2
قررنا حب�س ال�شتاء يف ال�صندوق امل�سحور ،وجئنا لنطلب منك امل�ساعدة.
مل يكن رداء خادم التما�سيح وحده ذا لون �أ�سود ،بل رائحته كذلك ،رائحة
قامتة ك�أبخرة تت�صاعد من فوهة مدف�أة عتيقة ،يف ليلة �شتوية تعوي فيها ثالثة
ذئاب يف وجه القمر.
وقف ال�شيخ «�إن�سان» عند املر�سى يودعهما بحركة بطيئة من يده ،يبحر
بالقارب ال�شاب النوبي َ َّ
«تام» وهو يتوج�س خيفة ،بينما يت�أمل «هَ دَ ل» الذي يحتل
مقدمة قاربه ،يعرفه كرجل حتوم حوله الأ�ساطري� ،سمع من البع�ض �أنه ميار�س
�سح ًرا �أ�سود يجلب به التما�سيح �إىل بيته ،و�إال من �أين يعرث يف النيل على متا�سيح
بعد بناء ال�سد العايل!
يقول �آخرون �إن التما�سيح نف�سها �إمنا هي عفاريت من اجلان يف هيئة متنكرة،
و�أما قليل من �سكان اجلزيرة مي�صم�صون �شفاههم يف ح�سرة ويقولون �إنه رجل
بعقله لوثه �أ�صابته منذ �أن ابتلع النيل كل �أبنائه �أمام ناظريه عندما غرق قاربه قبل
عاما ..ال يعرف َ َّ
«تام» �أ ًيا من هذه احلكايات �أقرب �إىل احلقيقة،
خم�سة و�أربعني ً
لذا يبقي نف�سه بعيدً ا عن بيت الرجل الذي يعلوه جماجم متا�سيح ب�شعة املنظر.
حتى �أوقفه اليوم عند املمر امل�ؤدي �إىل املر�سى ،وطلب منه ا�صطحابه مع زوجني
�شابني يحالن �ضيو ًفا على بيت ال�شيخ «�إن�سان» �إىل املوقع القدمي لـ «جزيرة فيلة»،


كان طل ًبا غري ًبا ،لكنه اعتاد على �أن ي�صاحبه يف مثل هذه الرحالت العجيبة ،والتي
عدها َ َّ
«تام» �أ�شد غرابة مما يطلبه منه ال�سياح عادة عند زيارتهم للجزيرة ..كان
عليهم الو�صول �إىل ال�ضفة ثم االنتقال �إىل بحرية نا�صر والإبحار مبركب �آخر،
يرافقهم « َّمتام» من بداية الرحلة �إىل نهايتها ب�إ�صرار من «هَ دَ ل» ..فـ َ َّ
«تام» من
�أولئك الذين يعرفون املو�ضع القدمي جلزيرة فيلة.
يف ميمنة القارب جل�س «يون�س» برفقة «حواء» وعيناه ال تفارقان مو�ضع ال�شيخ
«�إن�سان» عند املر�سى �أ�سفل �شجرة ال�صف�صاف الراكعة �صوب النيل ،تق َّل�ص حجمه
�شي ًئا ف�شي ًئا ،ثم اختفى فج�أة مثل فقاعة يف فنجان.
مالت «حواء» نحو «يون�س» ،ثم قالت متعجبة:
مل �أظن قط �أنك �ست�صدق حكاية �صندوق ال�شتاءات ،فاج�أتني.
راودتها الده�شة يف ال�صباح الباكر ،عندما �أ�صر عليها «يون�س» خلو�ض
غمار تلك التجربة املثرية ،وال�سري وراء مزاعم خادم التما�سيح و�أ�سطورته
املن�سية ..مل تفهم �أ�سبابه لأنه مل يف�صح عنها �صراحة ،لكن التجربة كانت
مثرية �إىل احلد الذي مل يدع لها ً
جمال للرف�ض.
أنك متيلني �إىل ت�صديقها؟
ملاذا؟ �أمل تقويل � ِ
راقبت للحظات �سر ًبا من اليمام مر فوقها ،ثم التفتت �إليه تقول:
�أميل �إىل الت�صديق لأن كل ال�شواهد لو جمعناها م ًعا �ست�ؤدي بنا �إىل
�صندوق ال�شتاءات ..انتقالنا الآين �إىل كهف يف «وادي ال َع َّلقي» ،ال�شعر
الأبي�ض ،بطاقة الرجل املبتز ،العبارة التي ظهرت فوق جدار البيت ،كيف
عرف خادم التما�سيح كل ذلك �إن مل يكن على حق؟ بب�ساطة لقد جمعتُ
اخليوط م ًعا فتكون هذا اال�ستنتاج.
كان يثق �أنها على خط�أ ،فمنطقها مغلوط ،تفكر يف الأحداث ب�شكل عك�سي ،هذا
ما تو�صل �إليه بالأم�س قبل عودة «خادم التما�سيح» �إىل بيته بعد ثالثة �أيام �أم�ضاها


خارج اجلزيرة ،ق�ضى فيها «يون�س» �أغلب �أوقاته وحيدً ا يف البيت ،مل يكن له رفيق
�سوى ال�صمت ،و َّفر له ال�صمت كل ال�سبل املمكنة ليعمل عقله بطاقاته الق�صوى،
ويعيد التفكري يف كل ما مر به من �أحداث.
و�أخ ًريا تو�صل �إىل �سبب معرفة خادم التما�سيح بالكلمات ،والأهم �سبب احتواء
غرفة ال�شيخ باملنجم على ثالثة �أ�سرة ً
بدل من واحد ،وعالقته بغريب ال�صحراء!
وا�ضحا منذ البداية ،لكن امللهيات التي برزت يف طريقه �أدت
كان كل �شيء
ً
واجبها على النحو الأكمل؛ فحاد عن احلقيقة ،حتى عرث عليها �أخ ًريا عندما
اعت�صم يف كهفه الذهني دون عوامل ت�شتيت.
رمبا تكونني على حق.
هكذا قال لها ومل ي�ضف �شي ًئا �آخر ،يعرفها جيدً ا� ،ستدافع عن منطقها املغلوط
حتى �آخر �أنفا�سها ،ال �سبيل لإقناعها �سوى �أن يجعلها ترى بنف�سها ما �سيحدث
خالل الدقائق القادمة ،عندها �ست�صدقه ،و�ستثق به.
�أطال «يون�س» النظر �صوب لون �أزرق يغلف عامله من جهاته ال�ست ،بـنيل
و�سماء ..وعينني وا�سعتني زجاجيتني تقوالن الكثري!
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«فيلة» جزيرة �صغرية تتو�سط جمرى النيل ،ال تبعد كث ًريا عن جزيرة «هي�سا»،
ُعرفت يف الن�صو�ص القدمية با�سم «بر �إي لق» ،مبعنى «احلد الفا�صل»� ،إ�شارة �إىل
�أنها تقع كحد فا�صل بني �شمال وجنوب وادي النيل.
�أ�صبح ا�سمها يف القبطية «بيالك» ،و�سماها اليونانيون «فيلة» �أو «فيالي» مبعنى
«احلبيبة» �أو «احلبيبات»� ،أما يف الأدب العربي ُعرفت بجزيرة «�أن�س الوجود».


تتابعت املعلومات على ل�سان ال�شاب النوبي َ َّ
«تام» وك�أنه يعمل بالفطرة مر�شدً ا
لزوار قاربه دون �أن ي�س�ألوه �أن يكون.
بعد بناء ال�سد العايل �أ�صبحت جزيرة «فيلة» واقعة يف املنت�صف بني ال�سد
اجلديد ،وال�سد القدمي ،مما �سيعر�ضها خلطر الغرق واالختفاء للأبد؛
فتعاونت منظمة اليون�سكو مع «م�صر» و�أطلقت حملة �إنقاذ دولية حلماية �آثار
النوبة املهددة بالغرق ،وكان �آخر الآثار على الئحة الإنقاذ هي معابد فيلة ،بنى
املهند�سون �سدً ا ً
عازل حول املوقع لل�سيطرة على مياه النيل ..ال�سد مل يكن كب ًريا مبا
يكفي لتطويق كل املعامل الأثرية فوق جزيرة فيلة ،فغرقت البوابات الرومانية امل�ؤدية
�إىل اجلزيرة حتت بحرية نا�صر وطمرها الطمي ،لكن متت عملية �إنقاذها من حتت
املاء ..ومت نقل معابد فيلة �إىل جزيرة �أخرى تُدعى «�إجيليكا»� ..أما جزيرة فيلة فقد
(((
بلعتها مياه النيل مع قرى النوبة القدمية ك�أن مل تكن!
هنا توقف َ َّ
«تام» عن اال�سرت�سال يف املعلومات� ،إذ �إن هذا مبلغه من ال ِعلم� ،أما
«هَ دَ ل» فقد دنا من «يون�س» و«حواء» لي�سكب يف �أ�سماعهما ما خفي عنهما.
قال ويف عينيه بريق ال�شغف:
يف هذا الوقت و�صل �إىل م�سامع �أبي ما حدث ،فعلم �أن ال�صندوق بات
يف خطر ،فالعلماء النهمون لبقايا القدماء �سينق�ضون على ال�صندوق
امل�سحور الذي يدور حول اجلزيرة حتت املاء ،كما ينق�ض التم�ساح اجلائع
على فرائ�سه ..كان عليه �أن يدبر حملة �إنقاذ ل�صندوق توارثه منذ قدمي
الأزمان ..وامتاز عن �أجداده ب�أنه كان �أول من مي�س ال�صندوق بيديه،
ويحتفظ به يف عقر داره.
�سعل كث ًريا حتى �شعرت «حواء» �أن روحه ذاتها �ستندفع من ج�سده ،حت�شرجت
�أنفا�سه ،ا�ستطرد ً
قائل:
((( حقيقة.



كان دور كل واحد من �أجدادي هو �أن يقود الزوجني املختارين �إىل موقع
ال�صندوق ،فيغادر ال�صندوق مداره حول املوقع القدمي جلزيرة «فيلة»
ويطفو نحو ال�سطح ،وما �إن يربز لهما حتى يفتحانه ويحب�سان بداخله
�شتاءهما ،ثم يلقيان به مرة �أخرى يف النيل� ..إن �صدَ قت رغبتهما ف�سيبلع
النيل ال�صندوق كمحارة تغو�ص بدررها ،ثم يدور مرة �أخرى يف مداره حول
اجلزيرة..
و�إن مل ت�صدق رغبتهما ف�سيظل طاف ًيا عند ال�سطح ك�سمكة ميتة عفنة لفظتها
املياه.
�س�أله «يون�س» �ساخ ًرا:
وكيف يعرف الزوجان املختاران �أنهما خمتاران ،و�أن عليهما القدوم �إىل
هنا؟ �أم �أنك متار�س ال�سحر جللبهما �إىل بيتك؟
�أجاب «هَ دَ ل» بب�ساطة:
�إذا تو�صال �إىل �أن «بر �إي لق» عبارة نوبية الأ�صل و�أنها ت�شري �إىل جزيرة
تباعا ..و�شعر �أبي�ض يغزو ر�ؤو�س ال�شباب هو العالمة
فيلة ،ف�إن كل �شيء مير ً
والدليل.
�س�أله «يون�س» معاندً ا:
و�إن مل يفهما؟
هز «هَ دَ ل» كتفيه بعدم اكرتاث ثم قال:
ت�ضيع فر�صتهما �إذن.
جاراه «يون�س» ،ويف نف�سه منه �شيء ،قال:


وطوال هذه ال�سنوات ملاذا احتفظت بال�صندوق ،ملاذا مل ُ
حتذ حذو �أجدادك
وي�أتيك زوجان يحب�سان فيه �شتاءهما ثم يلقيان به يف النيل؟
فعلت ،ل�سنوات طويلة منحت ع�شرات ..بل مئات الأزواج هذه الفر�صة
الثمينة.
�س�ألته «حواء» بده�شة:
وملاذا ال يزال ال�صندوق معك؟
نظر يف عمق عينيها ً
قائل بغ�ضب:
مل ي�صدُق زوجان قط!
�أخافتها عينه ،ب�أكرث مما فعلت يوم التقته يف بيته ،ال تزال زرقاء لكنها ت�شع نا ًرا
تكاد حترق كل �شيء.
�شعر «يون�س» بخوفها ،فط َّوق بكفه ذراعها ،وابتعد بها عن مرمى نريان الرجل،
هم�س يف �أذنها:
لك بعد قليل.
كل هذا كذب ،و�س�أثبت ِ
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ال�صندوق خ�شبي� ،صغري احلجم ،ب�شع ال�شكل ،طالته عدة حماوالت للرتميم،
ال يوجد ما مييزه �سوى نقو�ش دقيقة على جانبيه ،بحروف لغة قدمية ،ومن �أعاله
نحت بارز لتم�ساح يلتف حول نف�سه ،يفتح ف ًما كب ًريا يكاد يلتهم به ذيله!
خابت خياالت «حواء» ،هل هذا هو ال�صندوق امل�سحور!
نبتت ابت�سامة �ساخرة فوق �شفتي «يون�س» وهو يت�أمل ال�صندوق الذي يطوقه
«هَ دَ ل» بكفيه بقوة ،ككنز ثمني ..ف َّكر «يون�س»َ � ،أما ا�ستطاع هذا الـ «هَ دَ ل» �أن ي�أتي


إقناعا؟! ال�صندوق الذي عكف على �صناعته بيديه من ركام مركب
ب�صندوق �أكرث � ً
قدمي وجده عند �أطراف بحرية «ال ُرب ُّل�س» كان �أكرث قيمة من �صندوق خ�شبي عتيق
ال مييزه �أي �شيء �سوى �أ�سطورة خرافية ُن�سجت حوله.
جاءت اللحظة احلا�سمة تخطر ،ومتنح «يون�س» الفر�صة كاملة لف�ضح امل�ستور
�أمام «حواء» ..منحهما «هَ دَ ل» ال�صندوق وعيناه حتومان حوله ،تت�أهب فرائ�صه
لالنق�ضا�ض على �أي من ت�سول له نف�سه �أن يلحق ب�صندوقه الثمني �أدنى �أذى ،كما
يحمي ذكور الكوا�سر �صغارهم.
فتح «يون�س» ال�صندوق ،ليجد بداخل �أح�شائه الهواء فح�سب ،دنت منه «حواء»
تكتنفها الرهبة ،تلم�ست ال�صندوق ب�أناملها ،كان خ�ش ًنا �أكرث مما يبدو ،لكن مللم�سه
وق ًعا حمب ًبا ،متنت لو كان ب�إمكانها االحتفاظ به كذكرى عن تلك التجربة املثرية.
مل تدر «حواء» ما عليها �أن تفعل ،كيف حتب�س و«يون�س» ال�شتاء يف الداخل ،هل
تهم�س بداخل ال�صندوق برغبتها� ،أم يهم�سان م ًعا؟ هل تكتب ما يجي�ش به �صدرها
يف ورقة ثم تطويها بداخل ال�صندوق� ،أم يكتبانها م ًعا؟ هل يكفي �أن تغم�ض عينيها
وتتمنى بقلبها� ،أم يتمنيان م ًعا؟ وهل من الأ�سا�س ترغب يف �أن جتمعها بـ «يون�س»
حياة هادئة بغري عوا�صف هوجاء� ،أم تفعل ذلك فح�سب من �أجل جتربة جديدة
ومثرية؟
مل يقدم لها «هَ دَ ل» اجلواب ال�شايف الذي تنتظر� ،إذ �إنه هو نف�سه يجهل
باجلواب ،كانت هذه هي �أكرث حلظات حياته �إثارة ،الآن �سيعرف �سر ال�صندوق،
الآن �سيعرف كيف كان �أجداده يحب�سون ال�شتاء بالداخل ،هذا هو ال�سر الذي ال يبوح
به الأب البنه ،واجلد حلفيده ،عليه �أن يكت�شف بنف�سه كيف حب�ست «زهرة الورد»
ال�شتاء بالداخل ..عا�ش عمره كله حبي�س هذه اللحظة ،والآن بات قاب قو�سني منها
�أو �أدنى ،يثق �أن هذين هما الزوجان املثاليان لإحياء الأ�سطورة من جديد.


ارت�أت «حواء» �أن يفعال كل ذلك م ًعا ،الهم�س ،والكتابة ،ونية حملها القلب..
ا�ستجاب لها «يون�س» فقط لأنه كان واث ًقا من النتيجة ..انتهيا؛ فانق�ض «هَ دَ ل» على
ال�صندوق يحمله بعناية فائقة ،ثم يقرتب من حافة القارب ،يغم�ض عينيه ك�أنه
ي�ستدعي كل �أرواح �أجداده ليكونوا �شواهد على تلك اللحظة املقد�سة ،ثم �ألقى به يف
النيل ..تتع َّلق به �أربعة �أزواج من العيون.
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ال �شيء كبري برز يف وجوه ثالثتهم ..ورابعهم َ َّ
«تام» الذي �شهد على ع�شرات
من هذه الرحالت الفا�شلة من قبل ،كل رحلة تع�ض �أمل «هَ دَ ل» ب�أنيابها ،وتخلف
وراءها �أث ًرا كري ًها يف نف�س الرجل الذي ال يرتدي �إال الأ�سود ..علت ال�سخرية وجه
َ َّ
هام�سا بالنوبية وهو يرمق «هَ دَ ل»بنظراته:
«تام» ً
�أيل �أيل ليلنا(((.
�صاح «يون�س» مت�شف ًيا:
�أفلح �إن �صدق! ولأنك مل تكن �صاد ًقا قط مل تفلح.
التفت �إليه الرجل الذي ت�سكن النار يف مقلتيه ،يرميه من �شررها ،لكن «يون�س»
بالبد ،و�أخمدها يف مهدها ،قال:
تلقفها َ َ
كل �شيء من البداية كان جمرد خطة دنيئة لإبقائنا بعيدً ا عن «كفر ال�شيخ»،
�ألي�س كذلك؟
رنت �إليه «حواء» بده�شة تقول:
ماذا تق�صد يا «يون�س»؟
لكن «يون�س» ثبت �أنظاره على «هَ دَ ل» وهو يقول بغ�ضب مت�صاعد:
((( مثل نويب ترجمته الحرفية «عيل هو عيل» ،ومعناه أن هذا الشخص لن يتغري أبدً ا.



ً
خمططا لها بدقة ،ا�ستيقاظنا فج�أة يف و�سط
هذه الرحلة من البداية كان
الكهف� ،سرينا يف ال�صحراء ،الغريب وخيمته� ،إرغامنا على العمل عنده يف
التنقيب عن الذهب ..حتى ن�ستنجد ب�أول �شخ�ص يعرت�ض طريقنا ..ال�شيخ
«�إن�سان» ..الذي يعمل ل�صالح ال�شركة املناف�سة مل�صنع جدي ،ولعله هو نف�سه
�صاحب ال�شركة ،والذي على ا�ستعداد ليفعل �أي �شيء مقابل احل�صول على
هذه ال�صفقة بعدما ف�شلت حماولته يف ابتزاز «حواء»� ،ألي�س كذلك؟
اندفعت «حواء» تقول ذاهلة:
«يون�س» �أنت خمطئ بالت�أكيد!
لكن «يون�س» �أكمل من حيث توقف:
ثم ي�ستخرج لنا ت�صاريح مزورة لنخرج من «وادي ال َع َّلقي» ون�أتي
�إىل اجلزيرة ،فنلتقي ب�شخ�ص مري�ض مثلك ،ين�سج حولنا الأ�ساطري
واخلرافات ،وما ال ي�صدقه عقل �إن�سان ،فتعرقل عودتنا �إىل «كفر ال�شيخ»،
وت�صرف عقولنا عن احلقيقة الوحيدة املنطقية و�سط كل هذا اجلنون.
ثم ا�ستطرد يقول:
�شيء واحد ال �أفهمه ..ملاذا كل هذه التفا�صيل املجهدة؟ كان ب�إمكان �صاحب
ال�شركة املناف�سة �أن يختطفنا يف مكان مغلق حتى يح�صل على �صفقته ،ثم
يطلق �سراحنا ..ملاذا �أجهد نف�سه يف �إحاكة هذه اخلطة املعقدة؟ بالت�أكيد
هناك �سبب ،و�أنت تعرف هذا ال�سبب لأنك �أحد �أطراف هذه اخلطة ،هيا
�أخربين ،ملاذا يا «هَ دَ ل»؟
عاد القارب بحمله �إىل مر�سى «هي�سا» ،حتلق فوقه ذوات الأجنحة ،ت�صول
وجتول ،ت�صطاد وحتوم ،يتقدمهم طري النيل املعروف بـ «�أبي خنجر» ،يرقب حمولة
املركب بعني ال�سخط؛ يخ�شى �أن تعكر امل�شاحنات مياه النيل الرقراقة ..مل تتوقف


املحادثة الرباعية املجهدة حلظة واحدة« ،يون�س» يلقي بالكلمات ،فيجيبه وجوم
ق�سمات «هَ دَ ل» ،وحرية َ َّ
«تام» ،و�صدمة تطل من عيني «حواء».
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ن�شر �ضباب الفجر رداءه فوق النيل؛ جت َّلى منظر بديع ي�أخذ مبجامع القلوب،
بدا لتماوج ال�ضباب فوق املياه زرقة حريرية ،وك�أنها قطعة من ال�سماء يتخللها
ال�سحاب� ،سماء فوق الر�ؤو�س ،و�سماء حتت الأقدام ،وبينهما كون عظيم عقدت
معه «حواء» معاهدة �سالم.
لكن هذه املعاهدة ُنق�ضت عندما دنا «يون�س» منها ،ر�آها واقفة ُقرب النيل ،تبوح
له مبكنوناتها ،تتدلل عليه باالقرتاب تارة وباالبتعاد تارات ،يغازلها مب�س قدميها
العاريتني برقة ،فت�سري بج�سدها دفقات منع�شة جتدد طاقاتها.
يجب �أن نتحدث.
قالها «يون�س» فانتف�ض ج�سدها م� ً
أخوذا مبفاج�أة ظهوره ،كانت تظن �أن الكون
يف هذه اللحظات ي�سعها وحدها� ..شعرت �أنها مثل �آثار النوبة القدمية ،واقفة تنتظر
الطوفان بغري حول منها وال قوة..
عندما يفقد الأخطبوط �إحدى �أذرعه ف�إنه يعو�ضها بذراع بديلة« ،حواء» تعد
عالقاتها بالآخرين ك�أذرع مثبتة بج�سدها ،لكنها عندما تفقد �إحداها ال تعو�ضها
ب�أخرى مثل الأخطبوط ،بل تقطع كل الأذرع املتبقية ،وتقف عاجزة عن احلركة،
وعن احلياة!
لذلك يعلم «يون�س» مدى �صعوبة ت�صديقها �أن الرابط الذي ن�ش�أ بينها وبني
ال�شيخ وزوجته خالل الأيام املا�ضية كان ً
ه�شا ،ن�سيجه الكذب والغ�ش واخلداع،
متاما ك�صعوبة قطع ذراعها بنف�سها ،هذا ما دفعه ليكون �أكرث حل ًما يف احلديث
ً
معها.


التفتت �صوبه تقول ب�ضيق:
«يون�س» �إن كنت �ستعيد نف�س حديثك عن خطة ال�شيخ «�إن�سان» وحتالفه مع
ال�شركة املناف�سة فال داعي لذلك لأنني ال �أ�صدق كلمة واحدة مما تقول.
تطلع �إىل وجهها الذي �أودعت فوقه �شم�س اجلنوب قبالتها ،ثم قال ب�صرب
�صياد يلقي ب�سنارته ويجعل خيطها مرتخ ًيا ،حتى يتحني الفر�صة املنا�سبة لي�شده
بقوة:
عليك هدم ال�صورة اجلميلة التي ر�سمتها لل�شيخ «�إن�سان»،
�أعلم �أنه ي�صعب ِ
لكن يجب �أن ت�صدقيني لأننا يف خطر حقيقي.
حركت الرياح اجلرجار بقوة ك�سارية علم� ،أم�سكته بيديها خمافة �أن ت�سرقه
منها وال تعيده �إليها ثانية ،قالت:
ال �أ�ستطيع �أن �أ�صدق يا «يون�س»� ،أال ترى كيف كان ال�شيخ كر ًميا معنا ،فتح
لنا غرفته باملنجم و�أطعمنا من طعامه ،و�سقانا من �شرابه ،وفتح لنا بيته
هنا يف اجلزيرة ،انظر كيف تعاملنا زوجته كما لو كان بيننا رابطة دم..
كيف �أ�صدق �أنهما �شريكان يف جرمية اختطافنا؟
أنت تتحدثني بالعاطفة ،لكنني �أحتدث باملنطق.
� ِ
�أي منطق؟
التفكري ب�شكل معكو�س يدعنا نت�ساءل كيف علم «هَ دَ ل» بالكلمات املكتوبة
دعاك �إىل ت�صديقه ..لكن
فوق اجلدار يف بيتنا بكفر ال�شيخ ..وهذا ما ِ
التفكري ب�شكل �سليم يقول �أنه ال ميكن لأحد �أن يعرف الكلمات املكتوبة
فوق جدار البيت �سوى كاتبها نف�سه� ،أو �أحد �شركائه ..وهذا يو�صلنا لل�شيخ
«�إن�سان».


ملاذا ميلك ال�شيخ يف غرفته باملنجم ثالثة �أ�سرة ..وثالثة �صحون وثالث مالعق،
�شخ�صا
بل وثالثة �أكواب كذلك؟ كما لو �أن ثالثة �أ�شخا�ص يقيمون يف الغرفة ولي�س ً
قادما باجتاه
واحدً ا ..لأن الغرفة كانت ُمعدة ُم�سب ًقا ال�ستقبالنا ..ملاذا كان ال�شيخ ً
خيمة الغريب رغم ُبعدها عن قرية «وادي ال َع َّلقي»؟ لأنه كان يعرف �أننا هناك،
كان الغريب جمرد حمطة على الطريق ،رف�ض �إخبارنا بالتاريخ لي�صيبنا بالت�شتت،
ثم عمل ال�شيخ على تزوير الت�صاريح خمافة �أن يتم القب�ض علينا بدونها ،فن�صبح
بذلك �أ�سرى لتعليمات ال�شيخ طيلة الوقت ،يقول امكثوا يف ال�صحراء فنمكث ،يقول
اذهبوا �إىل اجلزيرة فنذهب.
�أوقفته «حواء» عن اال�سرت�سال يف �شرحه وهي تقول:
«�سلطان» �أخربك بالفعل
ن�سيت �شي ًئا مه ًما ال يتوافق مع تلك الق�صة ،اجلد ُ
على الهاتف �أن ال�شرطة تبحث عنا.
ظنت «حواء» �أنها قذفته بحجة ال �سبيل لردعها ،تقدم منها خطوة وقال بجدية
بالغة:
«حواء»� ..أتعتقدين �أن من يدبر مثل هذه اخلطة املعقدة ال ي�ستطيع �أن
ير�سل �إىل جدي عدة �أ�شخا�ص يدعون �أنهم �أفراد من ال�شرطة ،ويوهمونه
بنف�س ما �أوهمنا به لنبقى بعيدً ا عن «كفر ال�شيخ»؟
�صاحت وهي ت�شيح بيديها:
«�سلطان» ميلك بنف�سه �سلطة
لكن ملاذا ..ملاذا يفعل كل ذلك ..فاجلد ُ
التوقيع على العقود.
كان هذا الأمر قد طرق ذهن «يون�س» من قبل لذلك �أعد له اجلواب املنا�سب،
قال:


نعم جدي ي�ستطيع �أن يوقع العقود ،لكنه ال ي�ستطيع �أن ي�سري العمل بدوين،
ال ي�ستطيع جدي �أن يوقع العقود �إال �إذا �أخربته �أن يفعل ،تعرفني جدي جيدً ا
يا «حواء» ،تعرفني كيف �أنه ال يثق بالآخرين ب�سهولة فيما يخ�ص العمل،
خا�صة بعد اخل�سارة الكبرية التي حلقت به هو و�شريكه ،تعرفني �أنه ال ي�أخذ
خطوة واحدة تخ�ص العمل �إن مل �أ�ؤكد له �أنها خطوة جيدة ،تعرفني ذلك.
كان حم ًقا ،فهي �أكرث من يعرف �أن اجلد ال يخطو خطوة واحدة بدون «يون�س»،
وغياب «يون�س» معناه توقف العمل كله ،وال تتعجب �إن عادت �إىل «كفر ال�شيخ» لتجد
اجلد قد �أغلق م�صنعه حتى عودة «يون�س» �إليه.
ورغم ذلك ال ت�ستطيع الت�صديق �أن ال�شيخ وزوجته �ضل ٌع يف هذه امل�ؤامرة ،رف�ض
قلبها �أن يفعل ،قالت له بعناد:
ال �أ�صدق ما تقول.
«حواء» ال ميكن �أن تكون الأ�سطورة حقيقية ل�سبب ب�سيط ..الأ�سطورة ال
تف�سر كيف انتقلنا �إىل الكهف فج�أة..
ف�شل «هَ دَ ل» نف�سه يف �أن يف�سر لنا معنى انتقالنا املفاجئ ..ال�شيء الوحيد الذي
يف�سره هو تدخل ب�شري ..خطة حمكمة.
قاطعته فج�أة بقولها:
�أو �سحر.
جتعد جبينه ً
قائل:
ماذا تق�صدين؟
فكر معي ..ملاذا نت�صور �أن حد ًثا واحدً ا وقع لنا� ..إما الأ�سطورة �أو ا�شرتاك
ال�شيخ «�إن�سان» مع ال�شركة املناف�سة الختطافنا و�إلهائنا ،ملاذا ال نكون
�ضحية حدثني خمتلفني اجتمعا يف الوقت نف�سه؟!


�أعجبه منطقها ،ف�س�ألها:
هل تظنني �أن هناك �سح ًرا ميار�س علينا جعلنا ننتقل فج�أة �إىل الكهف؟
�أوم�أت بر�أ�سها تقول بحما�س:
ويف الوقت نف�سه تعار�ض معه حادث �آخر وهو الأ�سطورة التي ا�ستدعتنا
لنحظى بفر�صة حب�س ال�شتاء للأبد� ..أي �أن ال�شيخ «�إن�سان» بريء براءة
الذئب من دم ابن يعقوب.
دار «يون�س» حول نف�سه مفك ًرا لدقائق ..ال ي�سمع فيها �سوى �صوت �أفكاره ،ثم
بادرها بقوله:
قد تكونني على حق ،لكنه حتى الآن جمرد احتمال و�أنا لن �أترك حياتنا
حتت رحمة االحتماالت ..علينا �أن نهرب من هنا قبل �أن يحدث ما هو
�أ�سو�أ ،معي القليل من املال وفرته من العمل يف بيت ذاك الـ«هَ دَ ل» ..واتفقتُ
مع َ َّ
أ�سبوعا لل�صيد ،وما �س�أجنيه من
«تام» �صاحب القارب �أن �أ�ؤجر قاربه � ً
املال مع ما �أدخره �سيكون كاف ًيا من �أجل تذكرتي قطار �إىل «القاهرة» ومنها
�إىل «كفر ال�شيخ».
هزت ر�أ�سها نف ًيا بقوة وهي تقول بعناد:
كال ،لن نهرب ،هذا هو عني اخلطر� ،إن كان ما يف ر�أ�سك جمرد �أوهام
ف�سنجد ال�شرطة يف انتظارنا للقب�ض علينا ما �إن ن�صل �إىل «كفر ال�شيخ».
حازما:
�أجابها ً
أرجوك ثقي بي.
لن يحدث ذلك ،ال تخايفِ � ..
هزت ر�أ�سها نف ًيا مرة �أخرى ،فظنها ترف�ض الثقة به ف�صاح مغا�ض ًبا:
ثقتك �أبدً ا� ،ألي�س كذلك؟
مهما فعلتُ لن �أحوز ِ


كال� ،أنت ال تفهم� ..أنا....
انطلق غ�ضبه حمر ًرا من عقاله ،هتف:
أنك تعاقبينني على ذنب مل
بل �أفهم� ..أفهم كل �شيء يا «حواء»� ..أفهم � ِ
هجرك..
أباك الذي طلق �أمك ثم
ِ
أنك ترين كل الرجال � ِ
�أرتكبه� ،أفهم � ِ
عقلك ال ي�ستطيع �أن يفرق بني �صورته و�صورتي ،ت�ؤمنني �أنني ن�سخة ثانية
ِ
عنه دون �أدلة �أو براهني.
احت�شدت العربات يف عينيها ،جتمدت �أنفا�سها ،ثم حررتها لتقول ب�صوت
�أج�ش:
ا�صمت.
جاحما ال �سلطان عليه� ،أردف ً
قائل:
لكن غ�ضبه �صار ً
كذبت
أنت بدون �أ�شباح املا�ضيِ ..
عندما تزوجنا ظننتُ �أننا �سنعي�ش �أنا و� ِ
جتربتك الأوىل.
قلت �أن عالقتنا هي
علي يوم ِ
ِ
ّ
ات�سعت مقلتاها ،وارتع�ش �صوتها وهي تقول:
�إنها الأوىل.
لي�ست الأوىل ..نعم �أثق �أنك مل تعريف ً
لكنك ع�شت �ألف
رجل قبليِ ،
أبوك الذي جترد من كل
جتربة من خالل جتارب الآخرين من حولكِ � ..
�سمعت بها من
معاين الأبوة ..وغريه من ع�شرات التجارب ال�سوداء التي
ِ
�صديقاتك وزميالتك ،من خيانة �إىل �ضرب �إىل طالق �إىل عالقات غري
أنك بطلتها التي
�سوية ..كل جتربة
ِ
�سمعت بها تركت بقلبك نكتة �سوداء ،ك� ِ
وعاما بعد عام حتى
يوما بعد يوم ً
عا�شتها بكل جوارحها ،تراكمت بداخلك ً
قلبك �أعمى ال يفرق بني النور والظالم..
�صار ِ


وقررت �أن تعاقبيني عليها قبل حتى �أن �أذنب
عقلك
ِ
جتمعت كل هذه التجارب يف ِ
�سمعت بهم من الرجال ،كما لو �أنني اخلائن،
حقك ،عاملتني كما لو �أنني كل من
ِ
يف ِ
والزاين ،والنذل ،والديوث ،واملتخاذل ،والكاذب ،وال�سافل.
كانت تعلم �أنه حمق يف كل كلمة نطق بها ،لكنه خمطئ يف �شيء واحد ،مل تفعل
ذلك لتعاقبه على ذنب اقرتفه غريه ،بل لأنها خافت �أن يذنب مثل غريه� ،أن يطعمها
مر اخلذالن ،خافت من �أن تنك�سر فال ت�ستقيم احلياة بعدها �أبدً ا ،لي�ست بقوة �أمها،
�إذا انك�سرت مرة فلن ت�ستطيع مللمة �أ�شالئها من جديد.
«الب ُّل�س» مل تكن مقد�سة ،عقل «يون�س» هو ما �أ�ضفى عليها هذا
بحرية ُ
التقدي�س ،مثلما فعل قدماء امل�صريني مع النيل و�أ�سموه «الإله نون رب املياه»..
وكذلك كل الأفكار والآراء التي نعظمها ،ال ل�شيء �إال لأنها توافق �أهواءنا� ،أو لعلو
منزلة قائلها يف نفو�سنا ،فن�صنع منها �صن ًما نتعبد له ،وندين له بالوالء والرباء،
هذا ما فعلته مع �آراء �أمها عن الرجال خا�صة ،واحلياة عامة� ،آراء ا�ستخل�صتها من
جتربة مريرة مرت بها ،حاولت �أن ت�سقيها البنتها ق�س ًرا ..علمتها �أن العفة هي و�أد
لأنوثتها.
�أدركت �أنها َّ
عظمت من �آراء زميالتها بجمعية ن�سائية تبني مفاهيمها على
تعميم التجارب الفا�شلة لع�ضواتها..
أف�سد فطرتها ال�سوية جمتمع جاهلي يخلط بني ال�ضعف والأنوثة!
� َ
تفجرت الدموع من عينيها ك�شالل ال تقوى على الت�صدي لقوته� ،شالل حترر
َّ
من �صخور تراكمت عند امل�صب ،كان متنعه من ال�سريان ..مل ي�سمح لها بالهرب،
ط َّوق ذراعيها بكفيه ،اعتادت منذ بداية الرحلة على تعامله معها بعناد متى �أرادت
الهرب ،يف املا�ضي كان يرتكها تغادر املكان ب�صخب ،لكنه الآن ال ي�سمح لها ب�أن
تفعل ،بل يبقيها بجانبه حتى تهد�أ العا�صفة ..نا�شدها بحنان:
أرجوك ال تختبئي مني.
� ِ


مل تود االختباء ،بل و َّدت لو تك�شف عن نف�سها �أكرث� ،أردف:
منك كل الأحاديث التي حجبتها عني� ..أريد �أن �أعرف �أدق
�أريد �أن �أ�سمع ِ
فكرة تطرق عقلك ،و�أ�صغر �إح�سا�س مير بقلبك� ..أريد �أن �أعرف �إجابات
أفهمك �أكرث ..ثقي بي� ..أ�ستطيع �أن
كيف ومتى وماذا وملاذا� ..أريد �أن � ِ
لك مرة �أخرى� ..أنا
أحميك ..قوتي تكفي لكلينا� ..س�أقولها ِ
بك ،و�أن � ِ
�أعتني ِ
موجود ..هال ترينني؟
نريان ا ُ
حلب التي ت�شعلها عيني امر�أة ،ال تكفي الدموع لإطفائها� ..أرجعت
ب�صرها كرتني �إىل وجهه ،وثبتته بعينيه يف الثالثة ،قر�أ يف ق�سماتها �ش ًكا ينازع
�سكرات املوت الأخرية؛ ف�أخرج بو�صة �سنارته ،و�أغمدها يف قلب ال�شك بطعنه
نافذة ،ثم هم�س برفق:
بيننا �شيء ناق�ص �أريد �أن �أُكمله� ،أال تريدين ذلك؟ ال�صباح الذي يزفر
�أنفا�سه يف وجهها ،فتح يف عروقها �أخاديد جديدة ،وكلماته التي مت�سح على
قلبها جعلت من هذه الأخاديد م�سارات جديدة للدماء� ،سار فيها الدم حتى
و�صل لأماكن مل يبلغها قط.
ت�سرب �إىل وجهها بع�ض ا ُ
حلمرة ،ت�شي مبا يعتمل �أ�سفلها من فوران الدم الثائر،
توردت كزهرة يف ب�ستان ،فاح عبريها حتى التقطته حوا�س الب�ستاين ،ق َّربها منه
حتى �سقط بينهما قانون امل�سافات ،هذه املرة مل يحاول �أن ينزعها من �أر�ضها ،ومل
يتعجل �إن�ضاجها ،بل �أحاطها بكفوف احلنان خمافة �أن يفقد عبريها ثانية.
َّ
يف زماننا ما �أ�سهل �أن ت�شتعل �شرارات احلب ،توافق الأبراج ،مزحة مكررة،
كلمات م�ستهلكة� ..أو حتى تطابق ماركة حذاء! لكنه حب ه�ش ال يدوم� ..أ�شالء حب
جمهولة الن�سب� ..أما ما ي�شعران به الآن ُو ِلد من رحم حقيقي؛ فاحلب ال�صادق
يحتاج وقتًا لينمو ،وفه ًما لين�ضج.
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()3
�إذا كان ف�ضول القط قتله وحده ،ف�إن ف�ضول املر�أة قادر على �أن يقتل ن�صف
�سكان الأر�ض دفعة واحدة!
�إميان «هَ دَ ل» بذلك دفعه لأن يرتب�ص بـ «حواء» الدوائر ،انتظرها عند مطلع
الطريق بعيدً ا عن �أعني املتل�ص�صني ،وحاول �أن يقنعها بالعودة مع «يون�س» �إىل
يائ�سا وهو
املكان القدمي جلزيرة «فيلة» ،ليحاوال �إلقاء ال�صندوق من جديد .بدا ً
ي�ستجديها �أن تقبل عر�ضه بفر�صة جديدة مل مينحها لأي زوجني من قبل ،فكل
زوجني ا�ستنفدا فر�صتهما مل ي�سمح لهما ب�أن يعيدا الكرة مهما �أ�صرا على ذلك،
وعندما �س�ألته عن �سر رغبته يف �أن مينحهما الفر�صة ثانية� ،أجابها:
جاءين �أبي يف املنام قبل قدومكما �إىل بيتي مع ال�شيخ «�إن�سان» ،جل�س
برفقتي ً
طويل وك�أنه مل يكن حل ًما ،وك�أنه جرين عنده يف قربه وعقد معي
جل�سة ِحكمة ،ي�سكب يف م�سامعي درر �أقواله كما كان يفعل يف �صغري ،ثم
قال يل �أنكما املختاران لإحياء �أ�سطورة �صندوق ال�شتاءات مرة �أخرى،
دوما �أتتبع الإ�شارات ،و�أثق بها.
كانت �إ�شارة ،و�أنا ً
كان الرجل مهي ًبا ،منذ �أن وقعت �أنظارها عليه للمرة الأوىل قذف بهيبته
بائ�سا كطفل �ضل الطريق �إىل بيته ،وين�شد امل�ساعدة من
يف قلبها ،لكنه الآن بدا ً


الغرباء ،حتى ظنت �أنه �سيدخل �إبهامه بني �شفتيه ومي�صه كما الر�ضع ،انتف�ض
قلبها يف وجل عندما افرت�ش الأر�ض حتت قدميها و�أخذ يبكي ب�أنني طويل مت�صل
كعواء حيوان جريح ،تركته يف مو�ضعه وولت هاربة ،ومل تنظر خلفها ثانية.
عندما التقاها «يون�س» عند املنحدر امل�ؤدي �إىل بيت ال�شيخ «�إن�سان» �شعر
بفزعها ،فاقرتب منها يهدئ من روعها ،وي�س�ألها عما �أ�صابها .خافت �أن تخربه
باعرتا�ض «هَ دَ ل» لطريقها فتفقد بذلك كل فر�صها يف �أن يقبل «يون�س» �أن يعود
برفقتها ثانية �إىل مكان الأ�سطورة.
رغم كل �شيء ما زال جزء من عقلها ي�صدق كلمات الرجل ذي الر�أ�س البندقي،
�إذا كانت قد وافقت على خطة «يون�س» للهرب وهي التي ال ت�ؤمن بقناعاته عن ال�شيخ
«�إن�سان» وا�شرتاكه يف جرمية اختطافهما� ،ألي�ست � ً
أي�ضا مدينة لنف�سها ب�أن ت�سري يف
الطريق الذي ت�ؤمن به حتى نهايته؟
ماذا لو مل تكن جمرد �أ�سطورة خرافية ،ماذا لو كان ال�صندوق امل�سحور قاد ًرا
بالفعل على �أن يحب�س �شتاء عالقتهما بداخله ،عندها لن ت�سود اخلالفات حياتهما
�أبدً ا ،و�سينعمان بعمر مديد من احلب� ..أال ي�ستحق احلب �أن ت�سري يف هذا الطريق
�إىل نهايته؟ لي�س عليها �شيء �سوى �أن ت�ؤمن �أن هذا ال�صندوق قادر على حب�س
ال�شتاء بداخله ،و�أن حتاول ثانية �أن حتب�سه ،هي التي ال ينق�ص الإميان بذلك من
قلبها ،ملاذا ال حتاول ثانية ..ماذا �ستخ�سر �إن حاولت؟ يف احلقيقة ال �شيء ،لن
تخ�سر �شي ًئا �إن حاولت ،لكنها �ستخ�سر �إن مل حتاول ..و�سيبقى عقلها معل ًقا بذلك
ال�صندوق �إىل الأبد ،ويحا�صرها ف�ضولها يف اليوم الواحد �ألف مرة ،ي�س�ألها ،ماذا
�إن كانت �أ�سطورة ال�صندوق امل�سحور حقيقية؟!
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مل تكن مهمتها يف �إقناع «يون�س» �سهلة ،لذلك مل حتاول احلديث عن �صحة
الأ�سطورة ،بل قفزت مبا�شرة �إىل قلب الهدف� ،إذ �إن هذا هو الأ�سلوب املف�ضل
دوما:
للرجال ً
موافقة� ،س�أرحل معك من اجلزيرة هر ًبا يف الوقت الذي حتدده ،لكن يف
املقابل �سنخو�ض ثانية الرحلة �إىل املوقع القدمي جلزيرة «فيلة».
خاب �أملها ،مل تكن م�ساومة «يون�س» �سهلة كذلك ،كان �أكرث ما يخ�شاه هو
ً
م�ستغل عينني زرقاوين
الرجل الذي ال يرتدي �سوى الأ�سود ،يدعي قدرة ال ميلكها،
ميتتني تثريان الق�شعريرة يف النفو�س .مل يحب طريقتها يف م�ساومته على �شيء
مقابل �شيء ،لي�س هكذا يحب �أن ت�سري الأمور بينهما ،قال بحزم ال يخلو من ال�ضيق:
«حواء» ان�سي ذلك.
كانت تلك هي ال�شرارة الأوىل التي �أعلنت بدء خالف جديد� ،أدركت «حواء»
ذلك ،فانق�ضت على تلك ال�شرارة ت�سحقها يف يدها ،لن متنحها فر�صة �إ�شعال
حريق جديد بينهما ،قالت ب�صوت بدا هاد ًئا ال ي�شي مبا يعتمل داخلها من �إ�صرار:
ملاذا؟ �أعطني �سب ًبا واحدً ا.
لأن كل ذلك هراء ..تقول الأ�سطورة �أن ال�صندوق �سيغط�س يف القاع �إذا
�صدق الزوجان ،و�أح�سنا حب�س ال�شتاء بداخله ،كيف ميكن ل�صندوق خ�شبي
�صغري �أن يغط�س يف املاء؟ هذا يناق�ض قانون الطفو ..ويعار�ض املنطق
ب�شكل �صارخ.
ما دمت تثق بذلك؛ فلماذا �أنت خائف من املحاولة؟
ل�ست خائ ًفا ،بل ال �أرى جدوى من وراء ذلك.
لكنني �أحب �أن �أفعل� ،أرجوك� ،أريد ذلك ح ًقا.
ال يا «حواء» انتهى النقا�ش.


مل تعد تقوى على حب�س ال�شرارة يف كفها ،ح َّررتها ،و�ضاعفت من حجمها
بقولها:
عدم الذهاب لي�س �أم ًرا تقرره وحدك.
وحدك.
والذهاب لي�س �أم ًرا تقررينه
ِ
�أ�صبحت ال�شرارة كرة نار تو�شك على حرق �أحدهما� ،أو كليهما م ًعا� .صاحت
«حواء»:
انظر ماذا يحدث لنا� ،إننا نت�شاجر من جديد ،ال مي�ضي يوم واحد دون �أن
نفعل ،هل تريد �أن ن�ستمر يف حياتنا م ًعا على هذا النحو؟
على غري املتوقع نبت فوق ثغره ابت�سامة وا�سعة ،ثم �س�ألها:
وهل تريدين �أن من�ضي حياتنا م ًعا؟
ا�ستدعت بو�صلتها توجهها �إىل �أ�صدق جواب ،قالت �أخ ًريا:
أياما خالية من
�أريد �أن �أعي�ش معك حياة خالية من اخلالفات� ،أريد � ً
ال�شتاءات� ،أريد ربي ًعا ،وخري ًفا ،و�صي ًفا فح�سب.
ترقرق الدمع يف عينها� ،أردفت:
ال �أريد حياة بائ�سة كالتي عا�شها �أبي و�أمي ..ال �أريد �أن �أجنب � ً
أطفال
يتعذبون مثلي من جراء عالقة فا�شلة جتمع �أبويهما ..ال �أريد �أن �أكره
نف�سي ..ال �أريد �أن �أكره احلياة يا «يون�س»� ..أريد �أن �أحبها.
�سية منذ
رغم �صدق رغبتها يف ذلك ف�إنها �أدركت يف هذه اللحظة �أنها كانت ُم َّ
�أول حلظة يف عالقتها لأن تعي�ش نف�س احلياة التي كرهتها ،دون �إرادة منها كانت
ت�سري على نف�س خطى والديها ،وكانت تدفع بـ«يون�س» �إىل كل الطرق امل�سدودة،
وك�أن ج ًنا مار ًقا تل َّب�سها وجعلها ت�أتي بعك�س ما ترغب ،الآن �أمامها فر�صة حقيقية


للتخل�ص من ذلك ال�شتاء اجلاثم بثقله فوق �أنفا�س عالقتهما ،ال تريد �أن ت�ضيع هذه
الفر�صة التي لن تتكرر ثانية .فا�ض من عينها الأمل� ،أردفت:
قلت يل يوم �أن ذهبنا يف النزهة النيلية �أنك ا�ستعدت �شعورك باخلفة الذي
فقدته ً
يوما باخلفة ،بل بحمل ثقيل ي�سحق �صدري.
طويل� ،أنا مل �أ�شعر ً
ف َّرت دمعة �أخرى ،ت�شد من خلفها ثالث دمعات� ،شدها «يون�س» �إليه وتركها
ت�سكب فوق �صدره الدموع والآهات والأوجاع ،مل تعد «حواء» ترى �ضعفها عورة يجب
�سرتها عن عينيه ،كان قل ًقا من �أن ي�أتي بكلمة تبدد �سكنها �إليه؛ فلم ينطق ب�شيء،
مل يطالبها ب�أن تكف عن البكاء ،يعرف منذ �أن تعلم �أن يدمي النظر �إىل ال�سماء �أنها
ال تتوقف عن املطر �إال عندما يجف قلب ال�سحاب ..فرتك ل�صدره مهمة جتفيفه.
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نظر للأيام املا�ضية منذ �أن ا�ستيقظ يف بطن الكهف كرحلة �شفاء ،و�أن هذا
املطلب لـ «حواء» مبثابة خطوة على طريق ال�شفاء ،ولعلها اخلطوة الأخرية التي
�ست�ستقيم حياتهما من بعدها .لبى طلبها ،ولده�شتها مل ت�صدق �أن يتخلى بهذه
ال�سرعة عن عناده ويوافق على ا�صطحابها مرة ثانية �إىل املوقع القدمي جلزيرة
«فيلة» ،كانت الرحلة الثانية ال تختلف كث ًريا عن الأوىل� ،إال �أن «هَ دَ ل» عندما حاول
جتاذب �أطراف احلديث مع «يون�س» وجد منه �صدً ا ونفو ًرا ،فجل�س يف مو�ضعه من
القارب �صامتًا ال يفارقه ،خمافة �أن يثري حفيظة «يون�س»؛ فيقرر �إلغاء الرحلة.
تابع « َّمتام» مهمته كدليل مل ي�ست�أجره �أحد ،قال:



العال
والذي ال يعرفه الكثريون �أن �أول من ف َّكر يف �إقامة ال�سد العايل هو ِ
العربي ال َفذ «احل�سن بن الهيثم» ،ا�ستندت فكرته �إىل تقديرات وانطباعات
نبتت يف ذهنه العبقري وا�سع اخليال ..لكن زمنه خلى من الإمكانيات
الالزمة ليتج�سد خياله العبقري �إىل واقع ..لكن الأوفر ً
حظا كان «�أدريان

دانينو�س» م�صري اجلن�سية ،يوناين الأ�صل ..عا�ش يف زمن توفرت فيه
الإمكانيات ..عندما طرح فكرة بناء ال�سد يف الأربعينيات قوبلت بالتجاهل
يف بادئ الأمر ،ومل يتم النظر فيها حتى عام �ألف وت�سعمائة واثنني
وخم�سني.
بلغ القارب مو�ضع ال�صندوق ..ف�شلت املحاولة الثانية ،والثالثة ،والرابعة ..وبعد
ع�شر حماوالت فا�شلة عاد القارب بحمله �إىل اجلزيرة «هي�سا» يجر خلفه �أذيال
اخليبة ،قال لها «يون�س»:
ال حتزين.
أخربتك
كان يف املا�ضي يظهر لها �أمارات ال�شماتة ويقول جملته اخلالدة «�
ِ
من قبل ،مل ت�ستمعي لكالمي» ،لكنه هذه املرة مل يفعل ،بل �أظهر تقديره خليبتها،
وامتنت له «حواء» يف نف�سها.
ن َّك�س «هَ دَ ل» ر�أ�سه ،وته َّدل كتفاه وك�أن مائة عام �أ�ضيفت �إىل عمره ،التزم �صمتًا
مل يحاول «يون�س» تبديده.
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يف ال�صباح ال�سابق لليوم الذي قررا فيه الهرب� ،أعادت عليه «حواء» طلبها،
لكن هذه املرة بغري جدال ،فقط قالت ب�صوت م�ضطرب:
هل توافق على �أن نحاول مرة �أخرية؟
بدت �أمامه �ضائعة ،عقلها م�شتت ،وقلبها ال يعرف بر الأمان ،مل يطل تفكريه،
قال:
هل تعديني �أن تن�سي الأمر برمته بعد هذه املرة ،و�أن تخرجي «هَ دَ ل»
متاما؟
والأ�سطورة وال�صندوق امل�سحور من عقلك ً


قالت بحما�س طفويل:
نعم� ،أعدك.
هذه املرة �شعرت �أنها �ستكون خمتلفة ،يجب �أن يحدث �شيء هذه املرة ،فكرت
طوال الطريق الذي ت�ستغرقه الرحلة يف طريقة جديدة حلب�س ال�شتاء ،فارت�أت
�أن يقطع «يون�س» جز ًءا من قمي�صه ،وتفعل هي باملثل مع مالب�سها القدمية ،مل
تكن حتب �أن ت�ؤذي اجلرجار الذي �أهدته لها ال�سيدة «ملوك» ،فعل «يون�س» بغري
اقتناع� ،ألقيا ال�صندوق يف النيل ،وكالعادة بدا امل�شهد التايل مكر ًرا ،ي�سحب «هَ دَ ل»
�صندوقه العتيق ،يبكي وهو يتح�س�سه ك�أنه ر�ضيع فاقد الأنفا�س يحمله بني يديه..
ويتذلل لهما حتى يحاوال مرة �أخرى بطريقة �أخرى .جذب «يون�س» ال�صندوق من
يده بعنف ،ورفع �إ�صبعه حمذ ًرا يقول:
ا�صمت ،ال �أريد �أن �أ�سمع �صوتك ،انتهى الأمر ،لن نلعب لعبتك ال�سخيفة
مرة �أخرى ،و�إن اعرت�ضت طريقنا ثانية فلن �ألقي بال�صندوق يف النيل هذه
املرة ،بل �س�ألقي بك �أنت.
انزوى «هَ دَ ل» يف ركن القارب يدفن ر�أ�سه بني �ساقيه� ..أ�صاب «حواء» الوهن،
التفتت �صوب «يون�س» تقول بحرج:
لعلك على حق يا «يون�س» ،اجنرفتُ وراء الأوهام.
الحت ابت�سامة ب�سيطة فوق ثغرها وهي تردف:
أبوي يت�شاجران ويت�صايحان
كان حل ًما طفول ًيا �سخي ًفا ،عندما كنت �أرى � ّ
كما يحدث يف م�صارعة الديوك ،كنت �أجل�س يف �أحد الأركان� ،أرجتف
و�أدعو اهلل �أن يحب�س ال�شيطان يف النار فال يعد يثري اخلالفات بني �أبي
و�أمي ،وعندما مل ُي�ستجب لدعائي ،متنيتُ لو كان عندي �صندوق كبري
�أحب�س نف�سي بداخله عند بدء �شجارهما فال �أعود �أراهما وال �أ�سمعهما حتى
ينتهيا ،ثم تط َّرفت الأماين مع عنف �شجاراتهما حتى متنيت �أن �أحب�س �أبي
و�أمي بداخل ال�صندوق وال �أفتحه �أبدً ا.


توقف «يون�س» عند كلماتها ً
ف�سرت له الكثري من ت�صرفاتها معه ،بات
طويلَّ ،
يفهمها الآن �أكرث مما فعل يف �أي يوم م�ضى� ،أ�صبح قاد ًرا على الغو�ص يف الأعماق
بنف�س مهارة الأ�سماك العمياء ..ابت�سم «يون�س» وهو يحت�ضن كفيها بني يديه ً
قائل:
وهل تظنني �أن العالقات ال�سوية خالية من اخلالفات؟ مل تري ومل ت�سمعي
قلت يل �أنك ترغبني يف
ظننت �أنها بنعومة الأحالمِ ..
بعالقات �سوية لذلك ِ
فكرت كيف �سي�صري الربيع ربي ًعا بدون �شتاء يروي
عالقة ال �شتاء فيها ،فهل ِ
البذور ..كيف �سي�صري اخلريف خري ًفا بدون �شتاء تنبت فيه الأوراق التي
ت�أخذ دورتها يف االخ�ضرار ثم تت�ساقط ياب�سة لتنبت مكانها �أوراق جديدة..
كيف �سن�شعر بدفء ال�صيف بدون �شتاء يعلمنا ما بينهما من متناق�ضات؟
ال �أظن �أن ما ينجح العالقات هو خلوها من ال�شتاء ،بل قدرتها على احتوائه
لك ال�شيخ «�إن�سان»
حني يحل ،حتى مير �إىل الف�صل التايل ب�سالم�.أمل يقل ِ
ً
افرت�ضت �أنها حتل باحلب مرة واحدة ،ربيع
ف�صول �أربعة ،فلماذا
�أن للحب
ِ
واحد� ،شتاء واحد ،خريف وحد ،و�صيف واحد ..ال �أظن �أن هذا ما �أراد
�إخبارك به� ،أظنه �أرادك �أن تعريف �أن الف�صول تتابع على احلب ما دام ح ًيا،
كحياة الإن�سان ،مير فيها بع�شرات الربيع ،وال�شتاء ،واخلريف ،وال�صيف.
نف�سا عمي ًقا زفره ببطء ثم �أردف:
�أخذ ً
لو كان احلب بغري �شتاء فهو حب منقو�ص ،غري نا�ضج ،حب زائف غري
حقيقي ،و�أنا �أريد لنا ح ًبا قو ًيا يجمعنا ،نعمل على حمايته واملرور به من
�ضربات الربق والعوا�صف الهوجاء ..لأننا ن�ستحق ذلك.
مر بخاطره دُرر احلكمة التي �ألقاها ال�شيخ «�إن�سان» على م�سامعه ذات م�ساء:
هل تعرف يا ُبني ملاذا تكرث حاالت الطالق عند ال�شباب ،وتندر جدً ا بني
كبار ال�سن؟ من �أهم �أ�سباب ذلك �أن ال ُعمر كلما تقدم؛ ق َّلت الفروقات بني
الرجل واملر�أة ،ت�أفل الهرمونات ،وتتبدد االختالفات ..ويقرتب �سلوكهما


من بع�ضهما البع�ض ،حتى لك�أنهما يتحدثان بلغة �شديدة اخل�صو�صية ال
يفهمها �سواهما� ..أما يف ال�شباب تكون الفروقات بارزة ،ت�ؤهل كل منهما
لأن يلعب دو ًرا متمايزً ا فوق م�سرح احلياة.
كان لكلمات «يون�س» على قلبها مفعول ال�سحر ،للحبيب يد خفية مت�سك بتالبيب
ال�سكينة
القلب وتقوده حيث ت�شاء ،و�أ�صبح لـ«يون�س» على قلبها هذا ال�سلطان� ..أط َّلت َ
من �شرفات عينيه وهو يقول:
احلب مثلنا يتنف�س ..نحن نحتاج �إىل الأك�سجني لكي نعي�ش ،لكن يف
الوقت نف�سه لوال ما نزفره من ثاين �أك�سيد الكربون لظلت دما�ؤنا حمملة
بال�سموم ..وكذلك احلب ،يحتاج الأك�سجني لكي يعي�ش ،الود ،والرحمة،
وامل�شاركة ،والت�سامح ،والت�ضحية ،والتما�س الأعذار ..لكنه � ً
أي�ضا يحتاج لأن
يخرج الهواء ال�سام ،وال�شوائب املميتة ..يحتاج �إىل ال�صدام ،وامل�صارحة،
واملكا�شفة ،والعتاب ..و�إال اختنق ومات.
كان ال�صندوق اخل�شبي بني يديه يقلبه بغري اهتمام� ،أخذته منه وابت�سامتها
ت�شع ك�شم�س النوبة ،وبحركة مفاجئة �ألقت به يف النيل ،ثم تطلعت �إليه مت�ضي
بعينيها عهدً ا ب�أن ت�شاركه قاربه ل ُعمر ب�أكمله.
وعندئذ غط�س ال�صندوق!
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ا�ستعاد ج�سد «هَ دَ ل» احلياة التي فقدها ،بدا بقوة �شاب فتي وهو يتقافز هنا
وهناك ،ويطلق �صيحة الن�صر ،حتى ارجت القارب مينة وي�سرة ،انكم�ش « َّمتام» على
نف�سه خمافة �أن يت�سبب الرجل الهائج يف �أن ينقلب بهم القارب يف و�سط املياه.
كانت نظرات «يون�س» و«حواء» الذاهلة مثبتة على مكان ال�صندوق الذي اختفى
للتو!


مل يعار�ض ال�صندوق قوانني الطفو ،بل احرتمها كما حترتم الأقدام قوانني
اجلاذبية فت�سري على الأر�ض ال على ال�سماء ،قال «يون�س» بحرية:
كيف حدث ذلك؟ هل م�صادفة؟
�ضحكت «حواء» ملء القلب وهي تقول بحرية مماثلة:
ال �أعرف ،ح ًقا ال �أعرف.
لثوان �إىل الوراء ..عندما اقتنعت بكلمات
�أعاد عقلها ال�شريط ال�سينمائي ٍ
«يون�س» وارت�أت �أن ال فائدة من حب�س ال�شتاء بداخله� ،ألقت ال�صندوق يف النيل بغري
اكرتاث ،فاخرتق املياه مت�ساح �ضخم مل تقع �أنظارها على مثله ،وثب فوق ال�صندوق
واختطفه بلمح الب�صر ،ثم غط�س به نحو القاع.
كانت قد ت�ساءلت عن دور التم�ساح احلار�س يف الأ�سطورة ،ها هي قد عرفت
اجلواب!
و�أخ ًريا فطن «هَ دَ ل» �إىل ال�سر الذي عرفته «زهرة الورد» يف الأ�سطورة احلقيقية،
�صندوق ال�شتاءات مل ي�أمر ب�صنعه �ساحر لئيم ،بل نا�صح حكيم� ..صندوق ال�شتاءات
ال يحب�س ال�شتاء بداخله ،بل ُيع ِّلم حامله كيف يتق َّبل ف�صول احلب كما هي!
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كان الوقت ً
ليل ،القمر يتج َّلى من �شرفته ليوزع هدايا بلون الف�ضة على
حرجا؛ فنجوم الأر�ض كانت �أ�شد منها بها ًء.
اجلميع ،اختفت النجوم هذه الليلة ً
«اجلرجار» ب�ألوان البهجة ال�سبعة ،يزينه ما يتدىل من �أعناقهن،
فتيات يرتدين ِ
«قر�ص جابر» �أو قالدة �أ�صغر حج ًما ..بينما ترتدي �أم العري�س �شاو�شاو من الذهب
البندقي� ،أنقى �أنواع الذهب ..يحتار الرائي هل هذا الربيق مبعثه احللي� ،أم
انعكا�س الفرحة يف عيون �سوداء مكحلة.
دقوا على الدفوف يا �أهل القبيلة
نظموا ال�صفوف وادعوا كل عيلة
الليلة احلنة ،وبكرة الدخلة
زغرطوا يا بنات ..يا بنات احلنة
�صدحت اجلدران ت�شاركهم �أغانيهم املتوارثة ً
جيل بعد جيل ،يحيون الليلة
ليال من الفرحة قبل يوم الزفاف ،ي�سمونها ليايل احلناء .ح�ضر
الأوىل من ثالث ٍ
الكبري وال�صغري ،الغني والفقري ،يقدمون التهاين والهدايا ،يغنون مع �أحلان
فولكلورية ،ويرق�صون «الأراجيد» رق�صة �أجدادهم املميزة ،ثم يتبعونها بالرق�ص
مع الكرباج .كان يف جتمعهم حتت الأ�ضواء املعلقة �شكل القمر امل�ضيء يف �سمائه.


�صقفة على الكفوف دي الفرحة كبرية
قابلوا ال�ضيوف وباركوا للأمرية
الليلة احلنة ،وبكرة الدخلة
زغرطوا يا بنات ..يا بنات احلنة
ومن �إحدى ال�شرفات �أط َّلت �أمرية احلفل ،ترد بالب�سمات كلما التقت عيونها
«جرجار» �أ�صفر حتته
بعيون تدعو لها بحياة طويلة مفعمة باحلب والربكة .ترتدي ِ
بطانة باللون ذاتهُ ،يطوق عنقها الأ�سمر ال�ساحر الأ�صفر ،ومع�صميها و�أ�صابع
كفيها ،كانت زاهية كما يليق بالليايل القمراء.
مربوك يا عري�س اخرتت الأ�صيلة
دي �أجمل وني�س يف الرحلة الطويلة
الليلة احلنة ،وبكرة الدخلة
زغرطوا يا بنات ..يا بنات احلنة
مل يكن زفا ًفا عاد ًيا ،فالعرو�س من قبيلة «اجلعافرة» ،والعري�س «عبدون» من
م�سرحا للزفاف ت�أدية لنذر
قبيلة «العبابدة» ..اختار جد العرو�س جزيرة «هي�سا»
ً
قدمي ..ف�أهل اجلزيرة فتحوا له �أبواب بيوتهم يوم �أن هُ ِّجر من قريته ال�صغرية
قرب النيل ..و�أق�سم �أن يعود �إىل اجلزيرة ثانية ليقيم فيها زفا ًفا مل ي�شهد النوبيون
مثله ،ويطعم جميع �أهل اجلزيرة من وليمة عظيمة ،تزوج �أبنا�ؤه يف ظروف مل تُهيئ
له الفر�صة لي�ؤدي نذره� ،إما يف بالد ال�شمال �أو يف الغربة ،لكن مع زفاف �أول حفيدة
له قرر �أن �أوان الوفاء بالنذر قد حان.
كانت الليلة الأخرية لـ «يون�س» و «حواء» يف اجلزيرة قبل الهرب ،لذلك قررا
الذهاب بال�ساعات املتبقية �إىل �أق�صى طاقات اال�ستمتاع .عندما �أخربهما ال�شيخ
«�إن�سان» عن الزفاف املقام على �أر�ض اجلزيرة يف امل�ساء حتم�سا للح�ضور ..ال يزال


«يون�س» حتى هذه اللحظة ال يعرف ملاذا مل يخرب «هَ دَ ل» ال�شيخ «�إن�سان» ب�شكوكه
ب�ش�أنه يوم �أن �ص َّرح بها يف القارب ..عرف ذلك لأن ال�شيخ ظ َّل يحفظ له الود ،ومل
تتغري معاملته قط ..فت�أكد �أن «هَ دَ ل» مل يبح له ب�شيء ..ف َّكر «يون�س» مرات عديدة
�أن يتحدث �إىل ال�شيخ فيلقي بالتهم يف وجهه �صراحة ،لكنه تراجع يف اللحظة
الأخرية ..حتى �إن كان ال�شيخ متعاو ًنا مع ال�شركة املناف�سة يف اختطافهما فلن
يعرتف بذلك بالت�أكيد ..ورغم ذلك مل ي�ستطع �أن يبغ�ض ال�شيخ ،التم�س له العذر
ب�أن ظن �أن ال�شيخ نف�سه قد يكون �ضحية خدعة مار�سها �صاحب ال�شركة املناف�سة
عليه ..امل�شكلة فح�سب� ،أنه ال ي�ستطيع الت�أكد �أي من هذه االحتماالت هو ال�صواب.
َّ
«�سلطان» دون جدوى..
ع�ض اخلوف قلبه عندما حاول االت�صال مرات عدة باجلد ُ
فهاتفه مغلق على الدوام ،وهاتف �أبلة «عفت» كذلك ..ف�إما �أن االثنني قررا تغيري
�أرقامهما خمافة �أن تتبع ال�شرطة حمادثاتهما مع «يون�س» و «حواء» ..و�إما �أن
مكروهً ا قد �أ�صاب كليهما ..خا�صة �أن ر�سول جده مل ي�صل �إىل اجلزيرة حتى الآن..
لكنه ا�ستبعد االحتمال الثاين ،لو �أراد اخلاطف بهما �سو ًءا لفعل منذ البداية وملا
ك َّلف نف�سه م�شقات هذه الرحلة ..وقد تكون «حواء» حمقة يف ظنونها من تالقي
حدثني يف الوقت نف�سه ..ال�سحر والأ�سطورة.
قبيل حفل الزفاف بن�صف �ساعة ،انتهت «حواء» من ارتداء اجلرجار بعد �أن
غ�سلته ،وخرجت تن�ضم �إىل «يون�س» عند بداية املنحدر ،فوجئت به يدنو نحوها
مبت�س ًما على ا�ستحياء ،يقدم لها �شي ًئا ملفو ًفا بغالف ف�ضي بغري �إتقان ،ويهم�س لها:
لك الأف�ضل.
وددتُ لو قدمتُ ِ
َّ
ف�ضت الغالف فانك�شف ما �سرته ،حذاء بغري كعب يطابق مقا�س قدميها،
ويوافق لون اجلرجار ..رفعت �صوبه عينني تبت�سمان ،مل تكن املرة الأوىل التي تتلقى
فيها الهدايا ،لكنها �شعرت هذه املرة �أن «يون�س» مدفوع برغبة حقيقية يف �إ�سعادها؛
ف�أح�سن انتقاء ما يوافق ذوقها واحتياجاتها ،مل تفرح بالهدية لكونها هدية ،بل لأنه
انتقى لها ال�شيء الذي ينق�صها ،اهتم بالتفا�صيل ونظر �إىل حذائها الذي �أبلته


رمال ال�صحراء وق�ساوة الطرقات ،وعرف �أنها حتتاج �إىل �آخر جديد دون �أن ت�شري
عليه بذلك.
مل تكن هديتها الأثمن ،لكنها �ستظل الأقرب �إىل قلبها رغم ب�ساطتها.
غمرتها بهجة ال ُعر�س كما لو كانت ابنة اجلزيرة ،ال يفرق بينها وبينهم �سوى
لون ب�شرتها ،لكن القلوب حملت اللون ذاته؛ فت�آلفت ،احتفوا بها وبـ «يون�س» ،تذوقت
وال�سمر.
طيب طعامهم ،و�شاركتهم ال�ضحكات َ
مل يكن «يون�س» �أقل منها بهجة ،خا�صة وهو ي�ستقبل «عبدون» مرح ًبا بقوله:
�إر متامايري؟�( ..أنت متام؟)
�أجابه «عبدون» با�س ًما:
�أي متاما�( .....أنا متام)� .....سمعت �أنك تعلمت النوبية هنا.
كلمات قليلة فح�سب.
رغم ق�صر عمر معرفتهما ف�إن رابطة �صداقة قوية الحت يف الأفق ،ا�ستم�سك
ممازحا:
بها كالهما� ،س�أله «يون�س»
ً
�أال يجب �أن يتزوج الرجل من قبيلته ،واملر�أة من قبيلتها؟
�ضحك «عبدون» ً
قائل:
«ج ْر َبتِّية».
ال ن�شرتط ذلك ،املهم �أنها نوبية ولي�ست ُ
لي�ست ماذا؟
«ج ْر َبتِّية» ..غري نوبية ..البع�ض ال يزال يت�شبث بذلك.
 ُ
�أوم�أ «يون�س» بر�أ�سه متفه ًما ،ف�أ�ضاف «عبدون» وهو يرمق اجلمع بابتهاج،
وعندما �س�أله «يون�س» عن �أ�صول قبيلته �أجاب:


«ال َعبابدة» يفخرون ب�أن جدهم هو «الزبري بن العوام» ال�صحابي اجلليل..
«واجلعافرة» من ن�سل «جعفر ال�صادق» ر�ضي اهلل عنهما و�أر�ضاهما.
هجم �أ�صدقاء «عبدون» عليه يطوقونه ويجذبونه لي�شاركهم رق�صة الأراجيد،
وقدما بقدم ،كالبنيان ُ
ي�ش ُّد بع�ضه ً
بع�ضا ..ان�شغل اجلميع بالرق�ص،
كت ًفا بكتفً ،
وابتعدت عنهما العيون املتفح�صة� ،شعرت بيده تن�سل م�سترتة ب�سرت بالزحام لتطوق
كفها يف يقني ال ي�شوبه �شك ،ات�سعت ابت�سامتها و�إن مل تنظر �إليه ،ثم مالت نحوه
لتقول:
 ُيفرت�ض �أننا ل�سنا زوجني ،ماذا �سيقول النا�س الآن؟
ومن قال �أننا ل�سنا كذلك؟
ا�ستحالت الب�سمة �إىل حرية ،ثم ده�شة� ،س�ألته:
ماذا تق�صد؟!
مال �صوبها يقول:
�أتذكرين متى �أم�سكتُ بيديك للمرة الأوىل فوق اجلزيرة؟
تذكر جيدً ا كيف كانت الرياح يومها جاحمة ،ال مل تكن الريح وحدها ..قالت:
نعم ،يوم عدنا من النزهة النيلية.
حملت لها ن�سمات الرياح كلماته:
يف تلك اللحظة ..رددتُك �إىل ع�صمتي.
وابتهاجا� ،أم�سكت بلجام �صوتها امل�ضطرب
فرحا
انبعث قلبها من رقاده ،ي�شدو ً
ً
وهي تقول يف عتاب م�صطنع:
دون �أن ت�س�ألني ر�أيي؟
�سابحا ببا�صريه بني حنايا وجهها:
جاوبها �س� ًؤال ب�س�ؤال ً



وهل متانعني؟
كانت ناقمة على �شرع منحها من عمر الكون ثالثة �أ�شهر لل ِع َّدة ،مت�ضيهم جن ًبا
�إىل جنب مع رجل ال تريده وال يريدها ،والآن زارتها احلكمة ،ال ِع َّدة فر�صة ذهبية
منحها اهلل لزوجني مت�شاحنني ليت�آلف قلباهما من جديد..
انتف�ضت لأ�صوات الكرابيج على الأر�ض ،اجتمع ال�شباب يطوقون «عبدون» يف
�شكل دائرة ويتمايلون يف حركات ممنهجة ،بدا لها النيل يف هذه اللحظة َّ
يتمطع
لي�شاركهم رق�صاتهم.
دنت منها احل َّنانة تود �أن تنق�ش على يدها �إحدى الر�سمات ،كما فعلت مع كل
الن�ساء يف ال ُعر�س ،ف�س�ألتها املر�أة قائلة وهي تنظر بف�ضول نحو «يون�س»:
بنت �أم متزوجة؟
هزت «حواء» كتفيها تقول:
وما الفارق؟
املتزوجة تر�سم اليدين م ًعا ،وغري املتزوجة تر�سم يدً ا واحدة.
مل تكن احلنانة وحدها تنتظر اجلواب ،يتلهف جلوابها قلب الرجل اجلال�س
دوما �صحراء ال قطرة فيها وال كلأ..
بجوارها� ،أدركت �أنها كانت حتمل يف قلبها ً
جنح «يون�س» يف �أن يزرع فيها �أول نبتة ،مت َّكن �أخ ًريا من �أن ُي�شعرها ب�أنها امر�أة
مرغوبة� ،أنثى كاملة يتقبلها كما هي ،مبحا�سنها ومثالبها ،بف�ضائلها ونواق�صها،
ففجر بداخلها ينابيع العطاء ،يف هذا الزمان الإن�سان ال�شجاع هو
بعقلها وجنونها؛ َّ
الذي يقدر على ا ُ
حلب ،و«يون�س» �أثبت �أنه يتحلى ب�أخالق الفر�سان ..جمعت �أطراف
حيائها ،ونرثت داللها تقول بغنج وهي متد يديها:
ار�سمي االثنتني.


قفز قلب «يون�س» طر ًبا ،ومنحها نظرة ُحب �أ�ضاءت ما بني ال�سماء والأر�ض،
�أدرك �أنه ال يكفي �أن يكون �صيادًا حتى يعرث على الل�ؤل�ؤة ،بل عليه �أن يكون بحا ًرا
ج�سو ًرا يغو�ص يف الأعماق ليفوز بها.
ترمومرت حرارة احلب ي�ستقر يف قلب املر�أة ،وت�ضيء بقراءته عيناها ..مل
ينقطع حديث �أعينهما �إال عندما انتهت احلنانة من ر�سمها ،ت�أملت «حواء» نقو�ش
احلنة املتعرجة فوق كفيها ،زهور �صغرية تبد�أ من الر�سغ وتنتهي بفرا�شة ت�سرتيح
بحرية ..ق َّربت كفها من
فوق العقلة الأخرية من �إبهامها .فرا�شة تفرد جناحيها ُ
وجهها ففاحت رائحة زيت عطري �أخربتها احلنانة �أن ا�سمه «ا َمل ْحلبية» ،ي�أتيها
خ�صي�صا من ال�سودان ،دغدغت رائحته حوا�سها ،رائحة جديدة غري م�ألوفة ،ككل
ً
�شيء يحيط بها يف هذه اللحظة ،ورغم ذلك ال ت�شعر �أبدً ا بالغربة.
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مل يكن افرتاقها عن ال�شيخ وزوجته �أم ًرا ً
�سهل ،خا�صة بهذه الطريقة التي ال
متهد لها طري ًقا للوداع.
احت�شدت م�شاعرها املت�ضاربة فوق ق�سماتها ،فالتقطتها عني «يون�س» املتيقظة
لردود �أفعالها� ،أحاط كتفيها بذراعه� ،ضمها �إليه ،قالت بغري انفعال:
�أنت خمطئ ب�ش�أنهما� ،ستعرف ذلك ما �إن نعود �إىل «كفر ال�شيخ».
تنهد بحرارة ً
قائل:
�أمتنى ذلك �صدقيني ،لكن للأ�سف ال تف�سري منطقي �آخر �سوى ذلك.
كانت تثق بقلبها ،بينما هو ي�ضع ثقته كاملة يف عقله ..فهل ميكن �أن يتحد العقل
والقلب؛ ليكون كالهما على حق؟!
ر�أت «حواء» �أن ذلك لي�س �صع ًبا ،بينما ع َّد «يون�س» ذلك من امل�ستحيالت..
ورغم ذلك �سارا م ًعا يف طريقهما يدً ا بيد ،ينرثان النور يف عني احلقيقة امل�سترتة
بالظالم.


ارت�أى «يون�س» �أن القطار لي�س �آم ًنا ،ف�إن اكت�شف املختطفون هروبهما فال
بد �أن يعدون من ينتظرهما عند حمطة القطار ،لذلك اختار الطريق الأ�صعب،
تط َّوع « َّمتام» مل�ساعدتهما بعدما حكى له «يون�س» ب�شكل خمت�صر ما يواجههما من
خطر ،و�أر�شدهما �إىل طريق غري مبا�شر ال يتخذه امل�سافرون عادة ،و�ساعدهما على
ا�ستئجار �سيارة ب�سائقها حتى القاهرة ..ويف حلظة الوداع تعانقا ً
طويل وك�أنهما
و�صى «يون�س» ً
يعرفان بع�ضهما ً
قائل:
بع�ضا منذ الأزلَّ ،
عندما تعودون �إىل ال�شمال �أخربوا �سكانها �أننا ل�سنا بوابني و
«�سفراجية» كما يحلو لهم �أن ي�صورونا يف الأفالم ،كلموهم عن
ُ
�أدبائنا« ،حممد خليل قا�سم»« ،حجاج �أدول»�« ،إدري�س علي»..
عظاما لبالد النوبة ،و�أننا �أمهر من
كاما ً
�أخربوهم عن تاريخنا و�أننا كنا ُح ً
رمى ال�سهام عرب التاريخ ..قولوا لهم ارحموا عزيز قوم هانت عليه نف�سه
من �أجل م�صلحة بالده� ..أخربوا �أهل ال�شمال �أن ال�سد العايل الذي انتفع
به اجلميع دفع ثمنه النوبيون ..وكان ثم ًنا ً
باهظا ،و�إنا ال نريد منكم جزا ًء
�أو �شكو ًرا� ..إمنا بع�ض من التقدير فح�سب.
�ش َّد «يون�س» على يديه ً
بود كبري:
قائل ٍ
�أ ْف ُيولوجو.
 ِهري ُلوجو.
بعد �أن ابتعد «يون�س» عدة خطوات ،عاد �إليه يقول:
�أخربين يا َ َّ
«تام» ،ما معنى الكلمات املكتوبة على جانبي قاربك؟
«تام» ً
ابت�سم َ َّ
قائل:
النوبة تُنادي علينا ..ودائ ًما تُعاتبنا.
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كانت �آخر القرى النوبية جنو ًبا هي قرية «�أدندان» قبل التهجري ،مروا من
�أق�صى اجلنوب �صوب ال�شمال ..كلما ابتعدا عن هم�سات النيل �ضاق �صدر «يون�س»
�أكرث ،وت�ساءل قلبه مت�أملًا ،كيف يطيق النوبيون احلياة يف هذه ال�صحراء القا�سية
بعد �أن كانوا يجاورون النيل يف �سكناهم ،يت�سامرون معه ،ويحكي �إليهم مغامراته
مع املراكب والبواخر وال�سابحني يف مائه يطفئون بها حرارة ال�شم�س ول�سعاتها.
�أي ت�ضحية تلك التي دفعتهم ليقدموا م�صلحة وطنهم على �أهوائهم ورغباتهم،
على رفات الأجداد ،وحكايات الأجماد ،على البيت والزرع والرتاب ..عاد بذاكرته
يوم قر�أ مثل غريه عن افتتاح م�شروع «تُو�شكى» يف ال�صحراء ،ال�ستثمار الفائ�ض
هجرين انتظروا من بالدهم
املائي الذي وفره ال�سد العايل ،ال بد �أن الأهايل املُ َّ
رد اجلميل ،ت�شوقوا لأن يحمل كل منهم ف�أ�سه ،ويطرح فوق ظهره حما�س التعمري،
فيعود من يرغب منهم يف العودة �إىل �أر�ضهم التي انح�سرت عنها املياه ،لكن
الأرا�ضي جتاهلت النوبيني الأحق بها ،وذهبت �إىل كبار امل�ستثمرين و�أمراء العرب!
وقتها ثار الغ�ضب يف دمائهم مثل في�ضان النيل قبل بناء ال�سد� ،أي�صل نكران
اجلميل �إىل هذا احلد!
وال بد �أن القهر الراب�ض يف ال�صدور قد �أنزل على امل�شروع اللعنات ،فك�شف
الت�سرع يف تنفيذ م�شروع «تُو�شكى» بغري درا�سات كافية �أنه مل يكن �سوى خطيئة
تاريخية!
م�ست «حواء» كتفه فقطعت حبل �أفكاره ،قالت:
َّ
�أنت �شارد.
�أوم�أ بر�أ�سه م�صد ًقا ،ف�أردفت:
�أتخ�شى ما قد نواجهه يف «كفر ال�شيخ»؟
ثقي بي.


لكن اجلو امل�شحون بالقلق نقل التوتر �إليه ،ماذا �إن كان على خط�أ ،كيف يراهن
بثقتها على جمرد ا�ستنتاجات تو�صل �إليها عقله� ،شعر بالقلق� ،أوىل وجهه �شطر
ال�سماء ،وترك الرياح املت�سربة من نافذة ال�سيارة تداعب وجهه.
ت�أمل الطريق الذي يتب َّدل كما لو �أن الأر�ض ذاتها تتحول من طور �إىل �آخر ،كان
طويلً ..
الطريق ً
طويل جدً ا ،بدا ك�أنه �سي�ستمر للأبد.
�سبحت «حواء» يف اللون الأ�صفر من حولها ،يتنامى �إىل م�سامعها �صوت �ضيفة
ال�سي ال�شعبية ..ذكرت ال�ضيفة
برنامج من مذياع ال�سيارة ..كانت احللقة عن َ
�أن ال�سرية ال�شعبية الوحيدة عن امر�أة هي �سرية «ذات الهمة» ..امر�أة فل�سطينية
تعر�ضت للظلم ،و�أرادت �أن تهب نف�سها للإ�سالم والدفاع عنه �ضد املعتدين على
الأر�ض والعر�ض ،ف�أق�سمت �أن تق�ضي على عدو غا�شم يهدد حدود الدولة الإ�سالمية،
ذات الهمة فار�سة قوية ذكية �شجاعة �أع َّدها �أهل قبيلتها قائدة لهم ،تقود جيو�ش
امل�سلمني �إىل الثغور �ضد الروم ،وكانت تتنكر �أحيا ًنا يف زي الرجال؛ فتُقدم القتال
ب�شجاعة نادرة ..مل تكن ت�شغلها احلروب اخلارجية فح�سب ،بل امل�ؤامرات الداخلية
فتف�ضح املت�آمرين الفا�سدين �أمام اخلليفة ،جنحت بذكائها وقوتها يف �أن تقف يف
وجه امل�ؤامرات داخل وخارج حدود الدولة حتى توجت ك�إمرباطورة.
�أجنبت من ابن عمها ولدً ا �أ�سمته «عبد الوهاب» ..وهبته للجهاد وللدفاع عن
دينه و�أر�ضه..
ملحمة «ذات الهمة» �أطول �سرية يف التاريخ� ،ستة وع�شرون �ألف �صفحة،
والن�سخة الوحيدة منها حمفوظة يف مكتبة «برلني».
امتلأ قلب «حواء» باحلما�سة والفخر عندما �سردت ال�ضيفة تفا�صيل املعارك
التي خا�ضتها «ذات الهمة» ..كانت بطلة كالرجال ،و�أجنبت ً
رجل كالأبطال!
دفع ذلك بـ «حواء» �إىل �أن تفكر يف الأمر من زاوية �أخرى ..ال تنكر «حواء»
إلهاما ..لكن ماذا �إن كانت جمرد امر�أة
�أن «ذات الهمة» هي ال�سرية الأكرث قوة و� ً


�ضعيفة البنية ،جاهلة بالقتال ،عاقر ال تنجب؟ عندها ملا تذكرها �أحد ،وملاتت
�سريتها قبل �أن تُولد.
�سبحت عيناها مرة �أخرى يف اللون الأ�صفر ويف ال�سماء الزرقاء ..تتذكر امر�أة
نوبية ب�سيطة تركت بيتها و�أر�ضها وزرعها ونيلها ..و�سكنت ً
جبل و�سط �صحراء
جرداء ..قامت هذه املر�أة التي ال حول لها وال قوة بدور دولة كاملة! حافظت على
اللغة والعادات والتقاليد� ..أبقت على تراث الأجداد ،ومل تتوقف عن �سرد حكايات
املا�ضي� ..أم�سكت بالف�أ�س واملجرفة حترث وت�ضع البذرة يف ال�صحراء ..ت�سعى
حتى �أطراف القرية لتملأ وعاءها باملاء ..وعندما �أكل النمل الأبي�ض بيتها اجلديد
هدمته و�أقامته من جديد! ز َّينته بالر�سم والألوان ،ا�ستعا�ضت عن �ضيق م�ساحته
بغرفات قلبها الأربع.
تركها اجلميع ورحلوا �إىل ال�شمال ..هر ًبا من قيظ ال�صحراء ،وفقر اخلدمات،
و�سع ًيا للرزق ،وحت�سني احلال ..لكنها بقيت يف هذه الأر�ض ..تت�شبث بها ،وت�ضرب
فيها بجذور �إرثها اللغوي والثقايف ..تعرف �أنها لو هجرتها مثلهم �ستثور عوا�صف
الرمال الغادرة لتطمر كل �شيء ،كما طمرت من قبل جي�ش قمبيز برجاله وعتاده.
مل يكن لديها الوقت لتنف�س عما بداخلها من �شكوى �أو عتاب ،على كتفيها �أعباء
التعمري ..ولأنها معجونة بطمي النيل تعلمت كيف حتول الكربون ال�سام �إىل ُحب،
ت�صنع منه بو ًقا تنادي به على �أبنائها الهاربني �إىل �أح�ضان ال ُغربة ،تقول ال تن�سوين،
�أنا ما زلت هنا �أمهد لكم دروب العودة ،و�أعطر الهواء بالرياحني ..كانت املر�أة
الوحيدة التي تعرف كيف تتنف�س الأك�سجني وتزفره ثاين �أك�سيد ا ُ
حلب..
ال�سي ال�شعبية ،و�أال تكون جمرد حكاية من�سية.
املر�أة النوبية يجب �أن تُخلدها َ
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نعري �أبواق ال�سيارات ،الزحام وتالحم الأج�سام ،الأ�ضواء املت�صنعة ،والأ�صوات
املتزلفة ،روائح القهر ،والأحالم املتعفنة� ..سعار ال�شراء ،وعبادة «الأ�شياء» ،كل
ذلك دفعهما ومنذ اللحظة الأوىل لأن ي�شعرا باحلنني �إىل جزيرة «هي�سا»� ،إىل
�ضحكات ال�سماء ،وحديث النيل.
نيل القاهرة كان خمتل ًفا� ،صامتًا ،باردًا ،وك�أنه �شيخ بلغ �أرذل العمر ..ال يكون
النيل �شا ًبا �إال يف النوبة ،ال يكون النيل ح َّكا ًء �إال يف النوبة.
حت َّركت ال�سيارة يف طريقها من القاهرة �إىل كفر ال�شيخ ..ق َّدرت �أنها اللحظة
املنا�سبة لتمنحه هدية �صنعتها بيديها ..قارب �صغري ا�ستخدمت فيه �أوراق �شجر
املوز وجلود اجلمال التي �أهداها ال�شيخ «�إن�سان» لزوجته ،والتي اعتادت على �أن
تغمرها يف املاء فت�صري لينة ،طيعة ،ت�صنع منها � ً
أ�شكال للزينة ،تبيعها لل�سياح
القادمني �إىل اجلزيرة� ،أو لأحد املحالت يف �سوق قرية «غرب �سهيل».
ح َّول «يون�س» اهتمامه �إىل القارب ال�صغري ،ق َّلبه بني يديه ،فهم�ست له:
احرتت ماذا �أ�صنع من �أجلك ..ثم ف َّكرت �أن �أكرث �شيء حتبه هو قاربك
ال�صغري ،حتمله معك �أينما تكون.
�أم�سك القارب يف ٍيد ،وبالأخرى احت�ضن كفيها ،ولوال �أنه رجل ال يحب عر�ض
م�شاعره عل ًنا يف �سوق النظرات؛ النحنى نحو كفيها يطبع فوقهما ُقبلة فـ ُقبالت..
�أبواب قلبه املفتوحة على م�صراعيها ،تدعوها �إىل الدخول ،و�أن تتخذ منه �سك ًنا
لها� .أ�صبحت ترى وجهه اخلا�ص الذي يخفيه كل �إن�سان ،بدايات العالقات قد تكون
�ساحرة لكنها ال ت�صل �إىل اجلوهر �أبدً ا ،الربيع وحده ال يك�شف طبيعة الأر�ض� ،إمنا
الف�صول الأربعة م ًعا تفعل� ..س�ألته ليطمئن ف�ؤادها:
هل ما زلت غا�ض ًبا مني؟
ثم مازحته قائلة:


هل تخ�شى �أن �أقتل �سمكاتك مرة �أخرى؟
ك�ست اجلدية وجهه وقال:
عليك من هذا الذنب
مل �أحزن على موت ال�سمكات فح�سب بل �أ�شفقتُ
ِ
العظيمَ ..بغي دخلت اجلنة لأنها �سقت كل ًبا ،وامر�أة دخلت النار يف هرة
فعلت هذا يا «حواء»؟
حب�ستها حتى املوت ..كيف ِ
كان عتابه ِودًا لها ،ورحمة بها ..هكذا يكون احلب احلقيقي ،يخ�شى عليها من
الذنوب والآثام ،مثلما تُرهبه َنوائب الأيام� .سحقها الذنب حتت �صخرته ،ال تعرف
كيف واتتها اجلر�أة لتفعل ،الغ�ضب �شيطان مريد ،يغ�شى العقل ،ا�ستغفرت لذنبها
ت�أمل من اهلل العفو والقبول.
عال �صوت بع�ض الركاب يف �شجار مع ال�سائق ..ازدادا ُقر ًبا من بع�ض ،وك�أنهما
يت�س َّلحان بهذا ال ُقرب يف مواجهة طوفان امل�شاعر ال�سلبية ..من القاهرة �إىل كفر
ال�شيخ كان الطريق ق�ص ًريا بعمر ال�ساعات ،لكنه طويل بعمر اللهفة للحظة ك�شف
احلقيقة.
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�أول ما فعل «يون�س» عندما ركب ال�سيارة املتوجهة �إىل مدينته� ،أن ا�ست�أذن �أحد
الركاب يف ا�ستخدام هاتفه ،ثم ات�صل ببواب البناية وطالبه ب�إح�ضار رجل لك�سر
قفل الباب ،وتركيب �آخر جديد� ،إذ ادعى �أنه �أ�ضاع املفتاح.
هب واق ًفا
جال�سا يف مكانه على امل�صطبةَّ ،
عندما و�صل «يون�س» كان البواب ً
لر�ؤيتهما ،خا�صة مع ما يبدوان عليه من ا�سمرار وهزال ،ومالب�س غري معتادين
على الظهور بها ،لكنه غمغم ً
قائل يف حبور:
حمدً ا هلل على ال�سالمة ،غبتما عنا ً
طويل� ،آمل �أن تكونا قد �أم�ضيتما �إجازة
�سعيدة يف امل�صيف.


�س َّلمه املفتاح اجلديد� ،شكره «يون�س» باقت�ضاب ،وكان التعب قد بلغ منه مبل ًغا
عمي ًقا ،هزَّت «حواء» ر�أ�سها وعلى وجهها �شبح ابت�سامة ،كان �أق�صى ما ا�ستطاعت
�أن تبلغه للرد على حفاوة الرجل.
طافت عينا البواب بهما حتى دلفا �إىل امل�صعد وانغلق الباب ،كان «امل�صيف» هو
التف�سري الوحيد للون الأ�سمر الذي لفح ب�شرتيهما ،هر�ش م�ؤخرة عنقه وهو يت�ساءل
يف ف�ضول ،ملاذا ال يحمالن حقائب �سفر؟!
خرجت زوجته من غرفتهما للتو ،فدنت منه ت�س�أله وهي تلوي �شفتيها:
�أمل يتطلق هاذان ،ملاذا ي�صعدان يدً ا بيد؟
عاد البواب �إىل م�صطبته� ،أراح فوقها �سا ًقا و�أبقى الأخرى فوق الأر�ض ،ثم
قال:
وهل تظنني يا معتوهة �أن ً
«�سلطان» �سيرتك زواجهما
رجل مثل اجلد ُ
ينهار دون �أن يتدخل؟ هذا العجوز يرى �أن العامل كله بحاجة �إىل تربية من
رئي�سا للدولة لكان �أول قرار ي�صدره �أن يتم تنظيم
جديد ،ولو انتخبه النا�س ً
مع�سكرات مغلقة لرتبية ال�شعب!
نف�سا عمي ًقا من نرجيلته التي ال تفارقه ً
ليل ونها ًرا:
ثم �أ�ضاف بثقة وهو ي�أخذ ً
�أقطع ذراعي لو �أن هذا العجوز تركهما و�ش�أنهما.
ثم �أ�ضاف بثقة �أ�شد بعدما طرح فكرة امل�صيف � ً
أر�ضا ،م�ش ًريا �إىل امل�صعد الذي
ابتلعهما منذ قليل:
ولعله هو من �أو�صلهما �إىل هذا احلال!
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احلقيقة هي الف�ضيلة امللعونة ،لي�س فقط لأنها جتعل املرء يكت�شف كم هو �أحمق،
بل لأنها تن�سف ما قام ببنائه فوق �أ�سا�سات ه�شة� ،إنها تخلخل جدران احلياة ،وتهدم
�سقوف الأوهام ،وتفجر قبو الأكاذيب ،ال يخاف املرء احلقيقة ،بل يخاف من نظرته
اجلديدة �إىل الأمور بعدها ،نظرة قد تقلب حياته ر� ًأ�سا على عقب.
عاد «يون�س» و«حواء» من هذه الرحلة بكنز ثمني ،حمل كل منهما ن�صفه يف
قلبه ،و�أغلق عليه ب�ألف �صمام ،مل تزلزل احلقيقة عاملهما فح�سب ،بل �أو�شكت على
ك�سر �صمامات القلب ،فارتعبا من فقدان الكنز.
«�سلطان» كان تثا�ؤب املنت�صر ،ويف عني �أبلة «عفت» كانت
على وجه اجلد ُ
ابت�سامة الظافر ..وكالهما كان لوقعهما على نف�س «يون�س» و«حواء» كطعنة نافذة
يف الظهر ،طعنة القريب �أ�شد فت ًكا من طعنات �ألف عدو.
خالل رحلتهما الع�صيبة كان مق�ص الرقيب ي�ستبعد كل ما �أراد �أن يخفيه
«�سلطان» من جعبته كل الق�صا�صات التي
عنهما� ،أما يف هذه اللحظة �أخرج اجلد ُ
حذفها مق�ص الرقيب ،وعر�ضها �أمام �أعينهما يف تلذذ �سادي.
ما مر بهما من �أحداث كان ي�شبه امليكانو ،قطع �صغرية من الأحداث يتم
جمعها كل مرة بطريقة جديدة؛ ينتج عنها حت ًما �شكل خمتلف ،لكن اجلد هو �صانع
امليكانو ،وهو �أكرث من يعرف ال�شكل النموذجي الذي يجب �أن تتجمع فيه القطع..
لأنه احتفظ بقطعة واحدة �أخفاها عنهما.
طائرة خا�صة مت نقل «يون�س» و «حواء» املخدرين عربها �إىل الكهف ،حتت رعاية
اجلد ..مل يبد�أ امليكانو �إذن بقطعة الكهف ،بل بقطعة �أخرى �سبقته بعدة �ساعات.
دفع ذلك «يون�س» امل�صدوم لأن يهتف غري م�صدق:
كيف�..أنت ..كيف �أمكنك �أن تفعل ذلك بنا يا جدي؟!
جل�ست «حواء» بعدما ف�شلت قدماها الواهنتان يف حملها ،قالت وهي تخرتق
وجه �أمها ب�ألف نظرة حادة:


�أمي قويل �شي ًئا؟ هل ما قاله جدي �صحيح؟ هل دبرمتا كل ذلك م ًعا؟ �أمي،
�أجيبيني.
رمقت �أبلة «عفت» اجلد بنظرة م�ضطربة ،تنا�شده �أال يبوح ب�سرها ..لن يكون
و�سرق مالها على يد
�أم ًرا طي ًبا �إن علمت «حواء» �أن �أمها تعر�ضت لعملية ن�صب ُ
م�شعوذ دجال تعاون مع ف َّرا�شة املدر�سة للإيقاع ب�ضحاياه من ال�سذج و�ضعاف
الإميان ..لن يكون �أم ًرا تفخر به «حواء» �إن علمت �أن �أمها ما �إن اكت�شفت اختفاءها
الدجال فعاودت الذهاب �إىل البيت القدمي يف
و«يون�س» حتى �ساورها ال�شك يف َّ
احلي ال�شعبي ذاك ،ثم الطابق الثاين ،ومنه �إىل باب « َرد املطلقة» ،اقتحمته دون �أن
تنقد حار�سه جني ًها واحدً ا ..وما �إن تعاىل �صياحها يف الداخل تطالبه ب�إعادة ابنتها
�إىل بيتها حتى ك�شف ال�ضبع عن نابيه ،وفاحت رائحته القذرة ..خ َّدرها و�أتباعه..
�سرقوا مالها وم�صاغها ثم �ألقوا بها يف �إحدى اخلرابات ..عادت �إىل بيتها مهدورة
الكرامة ،م�ستباحة لل�شماتة ..لكن اجلد الذي قدم �إىل بيتها مل يكن من ال�شامتني..
كتم �سرها و�أف�صح عن رحلة للتطهري �أعدها من �أجل اجلمع بني «يون�س» و«حواء»..
دون اللجوء �إىل املحرمات ..وختم حديثه ب�أن ذ َّكرها بـ «من �أتى عرا ًفا ف�س�أله عن
�شيء ،مل تُقبل له �صالة �أربعني ليلة»((( ،وكذلك ُحرمة �س�ؤال ال�ساحر والكاهن..
وكانت �أبلة «عفت» خري من تعرف هذه الكلمات ،فكم د َّر�ستها �إىل �أجيال و�أجيال
من الطالبات!
بنربة �أبلة «عفت» القاطعة� ،أق َّرت بتعاونها مع اجلد يف خمططه ،قالت بربود
ج َّمد الدماء يف عروق «حواء»:
�أفعل �أي �شيء وال حت�صلني على لقب مطلقة.
هتفت «حواء» بجنون:
أنت!
�أي �أُم � ِ
((( حديث رشيف ،رواه مسلم.



طرق اجلد بع�صاه مرتني فوق الأر�ض ،يكره اجلد ال�صوت العايل ،قال بقوة
وحزم:
ر�أيتُ �أنكما بحاجة �إىل تربية ،وكنت حم ًقا ،انظرا ،لقد عدمتا �إىل هنا يدً ا
بيد ..و�أخباركما التي كانت ت�صلني حلظة بلحظة �أنب�أتني ب�أنني دفعت بكما
نحو الطريق ال�صحيح.
ثم �أ�ضاف وهو ي�شري نحوهما بع�صاه:
ال �أنتظر منكما �شك ًرا ،يكفي �أن تقدرا ما ح�صلتما عليه خالل هذه التجربة.
ا�سرتجع «يون�س» يف عقله تفا�صيل ب�سيطة كان من �ش�أنها �أن تر�شده �إىل
«�سلطان» كان له
احلقيقة ،لوال �أنه اختار �أن يتجاهلها ،ومل يتوقف عندها ،اجلد ُ
�شريك قبل ثماين �سنوات ،تعر�ضا للن�صب م ًعا من حمامي امل�صنع وخ�سرا كل
�أموالهما ،ثم عاد هذا ال�شريك �إىل بلده ..ال�شيخ «�إن�سان» حكى له ق�صته عندما
خ�سر ماله منذ ثماين �سنوات ،لكنه مل ميلك من �صفاء الذهن ما يكفي لأن يربط
«�سلطان»� ..إذن فقد حتالف اجلد «�سلطان» مع �شريكه
بني ق�صته وق�صة اجلد ُ
القدمي ال�شيخ «�إن�سان» ودبرا هذه الرحلة ال�شاقة ..رحلة التطهري كما يحلو للجد �أن
ي�سميها ،فوجئا باجلد يقول:
مل تكن الت�صاريح مزورة ،وكذلك بطاقات الهوية ،كل �شيء كان حقيق ًيا..
الت�صاريح خم َّول ملحمية وادي َّ
العلقي �أن تتقدم بطلبها� ،ساعدنا «عبدون»
كث ًريا يف ذلك.
«عبدون» � ً
أي�ضا كان �أحد �أطراف احلكاية! كان لقا�ؤهما ُمدب ًرا يف القرية ،ورغم
كل ذلك ال ي�ستطيع «يون�س» �أن ي�شعر نحوه بالغ�ضب؛ فت�آلف روحيهما كان من مغامن
هذه الرحلة.
«هَ دَ ل» � ً
أي�ضا كان �شري ًكا يف ذلك ،لكن لي�س كذ ًبا،



�أو�ضح اجلد يقول:
 َخ ِرف جمنون يعي�ش يف اجلزيرة ،حدثني «�إن�سان» عن هو�سه ب�صندوق
م�سحور ي�صر �أنه ورثه عن �أجداده ،ويق�سم على �أنه تكملة لق�صة رويت
يف كتاب «�ألف ليلة وليلة»� ..ساعدتني �أوهام الرجل على �أن �أحكم �شباكي
حولكما ..وا�صطدتكما دفعة واحدة ..قل يل يا «يون�س» من ال�ص َّياد الآن؟
«�سلطان» �ضحكة مرحة مل ي�شاركه فيها �أحد ..اغتمت «حواء»،
�أطلق اجلد ُ
حتى الأ�سطورة كانت كذبة ،مل يكن ظهور التم�ساح و�أخذ ال�صندوق نحو القاع �سوى
م�صادفة ال �أكرث� ..أردف اجلد:
كانت الرحلة مقدر لها �أن تنتهي خالل �أيام قليلة على كل حال ،كنت
�س�أح�ضر �إىل اجلزيرة مع ال�سيدة «عفت» ون�شرح لكما كل �شيء ،لكن �صرب
ال�شباب دائ ًما �سريع اال�شتعال.
�أخرج «يون�س» اخلامت الف�ضي من جيبه ،ابت�سم اجلد بخبث ً
قائل دون �أن
ينتظر ال�س�ؤال:
هذه جمرد «توابل» لإثارة حفيظة «حواء».
�أطبق الوجوم فوق وجه «حواء»� ،أجه�شت يف البكاء ،تذكرت حرارة الرمال،
اجلوع والعط�ش ،خوفها� ،أملها ،وحبل الأمل الذي كاد ينقطع ..دنت منها �أمها تربت
فوق ظهرها ،وتقول ب�إ�شفاق لعلها ت�شعر به نحو ابنتها للمرة الأوىل:
�ساحميني يا «حواء» ..لكن جدك �أكد يل �أنكما لن تكونا يف خطر ،يف
ال�صحراء كان يراقبكما دائ ًما عدة رجال من طرف خفي ،وعلى ر�أ�سهم
بك يف اخلطر ،بل ر�أيت ما ر�آه اجلد،
الرجل الذي منحكما خيمته ..مل �ألق ِ
يف هذه الرحلة منفعة لكليكما.


مل يكن «يون�س» ب�أقل من «حواء» ً
انفعال ،لعله لن يفهم �أبدً ا دوافع جده ،لعله لن
يغفر له ما فعل ،لكن مل يكن ذلك ما ي�شغل تفكريه ،بل �شيء �آخر ،كان خائ ًفا من
�أن يكون الكنز جمرد بلور زائف ،يعك�س بري ًقا يخطف العيون ،وال ميثل يف ُعرف
النفائ�س �أي قيمة.
�أحاط «حواء» الباكية بذراعيه ،تركها تفرغ �أوجاعها فوق كتفه ،يحملها عنها
يف ر�ضا ،مل تكن هي ب�أقل خو ًفا منه ،هل ما جمع بينهما خالل رحلتهما كان جمرد
�سراب؟! كانت التجربة كلها ُمدبرة ،حرب زائفة� ،أقحمهما فيها اجلد ملالقاة
عدو وهمي ،لكنهما حاربا فيها ب�إميان الفر�سان ،وب�سالة ال�شجعان ،فهل ميكن �أن
يخرجا من حرب زائفة مبكت�سبات حقيقية؟!
�أم لعل العدو مل يكن وهم ًيا ،كان حقيق ًيا ،مل يكن العدو يف هذه الرحلة �أحدهما،
�أو الغريب� ،أو حتى ال�صحراء واملخبول «هَ دَ ل» ..بل نف�ساهما ،كل منهما كان عد ًوا
لنف�سه فح�سب ،حتى لو كانت التجربة كلها غري حقيقية ،فمواجهة كل منهما لنف�سه
وانت�صاره على نقطة �ضعفه كان حقيق ًيا كما يجب للحقيقة �أن تكون .مل يكن الكنز
بلو ًرا ً
قابل للك�سر ،بل ذهب خام مل تد ِّن�سه �أيادي املنقبني ،ذهب نقي اجتهد كل
منهما للتنقيب عنه بنف�سه يف نف�سه ،حتى وجده �أخ ًريا ي�شع بربيق �أ�صفر ي�أ�سر
القلوب.
كان هناك ت�سا�ؤل �أخري طرق عقل «يون�س» جعله ي�ستوقف اجلد الذي فتح باب
البيت ليغادره ،قال «يون�س» وهو يرفع ب�ضع خ�صالت من �شعره يف مواجهة عيني
اجلد:
وال�شعر الأبي�ض ..كيف و�صل �إىل ر�أ�سينا؟
التفت اجلد نحوه ببطء� ،ضاقت عيناه ،وابت�سم فح�سب.
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«�سلطان» وال�شيخ «�إن�سان»،
يف �صبيحة اليوم التايل جرت مكاملة طويلة بني اجلد ُ
يطمئن فيها هذا الأخري على �أحوال ال�شابني ..ويخرب اجلد ب�أدق التفا�صيل التي
عا�شاها يف رحلتهما ..وقبل �أن ينهي اجلد املكاملة قال لل�شيخ «�إن�سان»:
�أر�سل �سالمي و�شكري لل�سيدة «ملوك» ..ها ..باملنا�سبة ..من اجليد �أنك
تذكرت �صبغ �شعريهما باللون الأبي�ض قبل �أن ي�ستفيقا يف الكهف ..لقد
فاتتني هذه النقطة.
مل ي�أته رد ال�شيخ «�إن�سان» يف احلال ..بدا ك�أن عم ًرا ً
طويل مر قبل �أن يقول
ب�صوت �شرخته احلرية:
«�سلطان»� ..أمل تفعل �أنت؟!
مل �أ�صبغ �شعريهما يا ُ
جتمدت ق�سمات اجلد ،حتى �إنه ن�سي �أن يطرق بع�صاه مرتني فوق الأر�ض قبل
�أن يقول:
ال مل �أفعل!
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دخلت «حواء» احلمام ال�صغري امللحق بغرفة نومهما ،تركت للماء اجلاري
مهمة �إزالة معجون ال�صبغة ال�سوداء عن �شعرها ،بعدما قررت �أن تعيده �إىل �سريته
متاما كما يحبه
الأوىل� ،أم�سكت ب�أطرافه ،تنظر �إليه بعني الر�ضا� ،أ�سود كالليلً ..
«يون�س» ..جففت �شعرها باملن�شفة ولفته بها ..خرجت ملالقاة «يون�س» يف الردهة
امل�ؤدية �إىل احلمام الرئي�سي ،كان هناك واق ًفا �أمام بابه وال�صدمة تُع ِّفر جبينه..
دنت منه تقول:
«يون�س» ماذا بك؟


نظرت �إىل �شعره املبتل ،تت�ساقط قطرات املاء فوق مالب�سه دون �أن يهتم ب�أن
يوقفها ..قالت وهي تنظر �إىل �شعرياته البي�ضاء يف مقدمة ر�أ�سه:
«يون�س» ملاذا مل ت�صبغ �شعرك بالأ�سود كما اتفقنا؟
�أزاح عن �شعرها املن�شفة و�أ�سقطها � ً
أر�ضا ..ثم دفع بها نحو مر�آة احلمام،
�شهقت فزعة وهي مترر �أ�صابعها الع�شرة بني خ�صالتها ..لقد غطى اللون الأ�سود
متاما كما يحبه «يون�س»� ..إال �أن ال�شعريات البي�ضاء
�شعرها الأحمر كما �أرادتً ..
ظ َّلت حمتفظة بلونها الثلجي!
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المصعد
ف�سكت عن الكالم املُباح..
ثم �أدركنا ال�صباح
ُّ
فهناك كالم �صريح ُيقال ..وكالم ع�صي ُمال ،تعجز �أحبار الكون عن كتابته.
كنت �أ�سرتجع �أحداث الرواية ،وكلماتها ،وحروفها يف عقلي مع كل �صفحة
يطويها مدير دار الن�شر من امللف الوردي ذي ال�صفحات املتكد�سة ،يف البداية
تظاهر بالقراءة ،فهمتُ ذلك من �سرعة التهامه لل�صفحات ،وم�ستوى عينيه
الذي يتجاهل ُجملة من الأ�سطر ،لكن عند نقطة ما ا�شتعل فتيل اهتمامه ،اهتمام
حقيقي ،بد�أت �شفتاه يف الهمهمة ،ملعت عيناه بالف�ضول عدة مرات ،وبالت�أثر مرتني؛
فرجع بخف حنني �إىل ال�صفحة الأوىل يبحث عن باقي اخلف ال�ضائع.
تناثر يف �أرجاء امل�صعد فوارغ زجاجتني من املياه ،وثمانية قطع من الب�سكويت،
جمعتهم بهدوء يف حقيبتي ،كم�سافر توقف لال�سرتاحة يف �إحدى املحطات على
الطريق ،وهو الآن ي�ستعد للمغادرة.
�صباحا �إال ع�شر دقائق..
ال�ساد�سة ً
يجب �أن �أنتظر �إذن لع�شر دقائق �أخرى ،قبل �أن ي�شهق امل�صعد عائدً ا �إىل احلياة
مرة �أخرى..


يف العمر �شهقتان� ،شهقة املوت وحتدث ملرة واحدة ،و�شهقة احلياة التي قد
يعي�ش املرء عم ًرا ً
كامل دون �أن يختربها ،هذه ال�شهقة توافق زمانها مع بطلي
الرواية يف الوقت نف�سه ،يولد احلب من �أرحام عديدة ،لكن رحم التجارب امل�شرتكة
هو الوحيد القادر على والدة حب مكتمل التكوين ،وكانت تلك بالن�سبة لهما هي
�شهقة احلياة الأوىل.
ملاذا مل تكتبي الف�صل الأخري؟
�أخرجني �س�ؤاله من �شرودي� ،أ�شارت �أنامله �إىل ال�صفحة الأخرية من امللف،
والتي ال حتوي �سوى كلمتني فح�سب« ،الف�صل الأخري» ،بخط عري�ض �أعلى ال�صفحة،
فخال من الكلمات ،كعمر مديد من الأ�سطر مل ت�شهق فيهم احلياة.
�أما �أ�سفلها ٍ
كيف �أ�شرح له ما �أعجز �أنا نف�سي عن كتابته؟!
�شرحا �أوفى مما تقدمه �سيدتها املكتوبة ،و�ضع
تعجز الكلمات املنطوقة �أن تقدم ً
ومناف لقوانني الطبيعة ،هناك حكايات تولد ويف
قا�س جدً ا،
ٍ
نهاية لتلك احلكاية ٍ
�أدبارها نهايات عديدة ،يحتار املرء بينها ،وهناك حكايات ولدت بغري نهايات،
حكايات م�ستمرة ا�ستمرار الأزمان ،نهايتها تعني موت الزمن ،والزمن ال ميوت.
كذبتُ حني كتبتُ يف ال�صفحة الأوىل �أن النهاية «قيد الكتابة» ،فالنهاية قيد
احلياة!
يجب �أن يكون للرواية نهاية.
قالها بعقيدة �صاحب دار للن�شر يهوى �صيد احلكايات اجليدة وحب�سها بني
دفوف الكتب ،كيف �أقنعه ب�أن هناك حكايات يعجز �صيادو العامل عن �إخراجها
كاملة من الأعماق ،وحب�سها يف حو�ض زجاجي ،مينح للآخرين متعة التهامها
بعيونهم من البداية �إىل النهاية ،وه�ضمها يف عقولهم حتى ال يبقى منها �شيء..
�ألي�س هذا ِف ًعل �ساد ًيا؟!


كيف �أ�شرح له �أن هنالك حكايات لها نهايات �سعيدة �أو حزينة فح�سب� ،أو حتى
نهايات معقدة ترتك للقارئ حرية ت�أويلها كيفما �شاء ..وهناك حكايات خالدة تبد�أ
وال تنتهي؟
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�شهق امل�صعد باحلياة يف متام ال�ساد�سة ،حترك �إىل الأ�سفل ببطء من يخ�شى
�أن تُ�سلب منه احلياة التي ا�ستعادها للتو .توقف عند بهو البناية ،انفتح الباب� ،أول
ما وقعت عليه �أنظارنا كان البواب امل�ضطرب ،ما �إن خرجتُ من امل�صعد حتى تنهد
ً
قائل:
حمدً ا هلل على �سالمتكما ،واهلل مل يغم�ض يل جفن طوال الليل خمافة �أن
يحدث خط�أ غري مق�صود.
�أخرجتُ من حقيبتي املال الذي وعدته به ،ثم د�س�سته يف يده� ،شكرين غري
مكرتث لنظرات الرجل الغا�ضب الذي �أمطره بالتهديد والوعيد ،بل جتر�أ على �أن
يقول له ب�سماجة:
يا �أ�ستاذ العطل مل يكن ً
مفتعل كما تدعي.
يا �سالم� ،أمل ت�سمع ندائي عليك مرا ًرا بعد �أن تعطل امل�صعد؟.
ب�سماجة �أ�شد ،و�أ�سنان لونتها الرنجيلة �أجابه:
مل �أ�سمع يا �أ�ستاذ� ،سمعي �ضعيف ،فال�صحة مل يبق منها �إال ما يكفينا
بالكاد حتى باب املقربة.
�سعل بقوة ً
مدلل على اعتالل �صحته ،ثم غادر �إىل حيث مقعده �أمام البوابة،
علي
والتقم فمه نرجيلته الأثرية ،التفت الرجل نحوي يف حماولة �أخرية لأن ينزل َّ
عقا ًبا �أ�ستحقه:


بفعلتك؟
أنت� ..أال تخافني �أن �أخرب مالك البناية
و� ِ
ِ
وملاذا �أخاف؟
�ضاقت عيناه ،ثم �أردف:
أنك جئت �إىل مكتبي مرة وحيدة تُطالبني
أنك �إحدى �سكان البناية ،تذكرتُ � ِ
ل ِ
أنك تقطنني يف البناية نف�سها.
فيها ب�سبب رف�ض الرواية ،يومها �أخربتني � ِ
ببع�ض حتى
قالها ثم �سكت ،ال �أظنه فهم ،مل ي�ستطع �أن يربط اخليوط بع�ضها ٍ
الآن ،قال فج�أة وك�أنه يتحدث �إىل نف�سه:
ملاذا مل تكتبي ا�سمك على امللف؟
�س�أل غري منتظر للجواب مني ،بل من عقله الذي �أخذ يعمل بطاقته الق�صوى،
هكذا بدا يل من تقطيبة جبينه ،وعينيه ال�سابحتني يف عامل �آخر ..ثم �س�أل مرة
�أخرى لكن هذه املرة كان ينتظر مني اجلواب:
كنت تكذبني؟
قلت �أنني �أحد �شخ�صيات الرواية ،فهل ِ
 ِ
مل �أكذب.
د َّقت �ساعة املغادرة ،تركته من خلفي يتو�سط البهو مفك ًرا كتمثال حجري.
�أراه بعني اخليال يحاول جمع خيوط احلكاية مثل ال�شم�س التي حكى عنها
ال�شيخ يف الرواية ،ي�أخذ بيمينه ً
وا�ضحا له منذ البداية�« ..أبو الرجال»..
خيطا كان
ً
�ألي�س هذا لقب �صاحب البناية؟!
يعقده بخيط �آخر �أهديته �إياه بنف�سي ،مكتبه بالطابق ال�ساد�س ،ال�شقة نف�سها
التي ورثها عن والديه ،والتي كانت �سك ًنا لهما منذ �أوىل �أيام زواجهما ،ولأكرث
عاما! ثم يبحر به التفكري �أكرث ،ويت�ساءل� ..أمل يتوقف امل�صعد
من ثماين وثالثني ً


يف بداية الرواية عند الطابق ال�ساد�س ،وتتوقف �أنظار بطلي الرواية عند زوجني
حديثي عهد بالزواج ،ينتظران ً
طفل ي�ضع �أوىل لبنات �أ�سرتهما ال�صغرية ..الطفل
الذي كان ال�سبب وهو ال يزال جني ًنا يف رحم الغيب يف �أن تبد�أ ف�صول احلكاية!
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�أغلقتُ باب البيت من خلفي ،و�ضعتُ احلقيبة � ً
أر�ضا ،توجهتُ ر� ًأ�سا �صوب غرفة
النوم الكبرية ،احت�ضنني الفرا�ش الف�سيح ،مل �أكن وحدي ،زاحمني فوقه عطر
وذكرى� ،أف�سحت لهما مكا ًنا كب ًريا ،وجل�ستُ �أنا على حافة الفرا�ش.
�أتيتُ ب�أوراق �صماء و�ضعتها �أمامي ،وعلى اليمني كتاب «�ألف ليلة وليلة» قدمي
مهرتئة �صفحاته ،وعلى الي�سار هاتفي اخللوي املفتوح على ر�سالة و�صلتني منذ
قليل ،حتتوي على كلمتني فح�سب�« ،أنتظر النهاية»!
رحلة عجيبة خا�ضها بطال الرواية يف عام �ألفني و�ستة ع�شر ،كيف �أنهيها؟ ال
ميكن �أن �أنهيها يف التاريخ نف�سه� ..إذا �أراد مدير الدار نهاية ف�س�أمنحه واحدة
عاما منذ �أن عاد بطال احلكاية �إىل كفر ال�شيخ مرة
لكنها �ستبعد ثمانية وثالثني ً
�أخرى.
�أم�سكتُ بالقلم ،وحاولتُ منحه ما يريد.
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نهاية البداية
و
بداية النهاية
عاما ُمتر ،ال يحب تذكر مرور الزمن �سوى الأ�شجار فح�سب،
ثمانية وثالثون ً
فال�شيخوخة م�صدر فخرها� ،أما النا�س فيف�ضلون �أن ين�سوا ،يعي�شون ال�سنني وك�أنها
مل ت�أت ،ولن ُمتر.
رغم �أنها تطبع فوق وجوههم �آثارها ،وبدواخلهم �أماراتها ،ف�إنهم ينكرون
مرورها ب�أر�ضهم ك�سو�أة يجب �سرتها ..ال�شيخوخة زائر غري مرغوب فيه� ،إذا َّ
حل
ت�س َّول االهتمام بهداياه ،ال �أحد يحب هدايا ال�شيخوخة ،لكن «حواء» فتحت لها
ذراعيها ،وا�ستقبلتها بالرتحاب ،مل تخ�ش منها ،مل توارها كبقعة يف رداء� ،أجل�ستها
فوق مقعدها الأثري قرب نافذة ت�ستقبل وجه القمر ،ق َّدمت لها واجب ال�ضيافة،
فكانت حليمة عليها ،ودودة �إليها.
ال يح�سن ا�ستقبال ال�شيخوخة �سوى امرئ ذاق احلياة حتى ارتوى ،وال يخ�شاها
�سوى بائ�سني مل حتبهم احلياة ومل يحبوها ..يرغبون يف �أعمار �أطول ع َّلهم
يح�صدون ثمرة بذور مل يزرعوها قط!


�أف�سحت «حواء» لل�شيخوخة مكا ًنا يف فرا�ش املر�ض ،وتركتها مت�س بيد الوهن
جبينها فين�ضح بالعرق ،مل تهتم ،ومل تغتم؛ فيد �أخرى بجوارها كانت مت�سح عن
جبينها حبات العرق ،يد حانية ك�أفئدة الطري ،عذبة كماء النيل ،قادرة على خلق
فرا�شات تخفق يف �سماء �صدرها ،يد رافقتها منذ والدتها داخل امل�صعد ،ولثماين
عاما بعدها.
وثالثني ً
�أم�سكت بيد «يون�س» ت�شد عليها ،يت�شارك النا�س يف الزاد واملتاع ،والأفكار،
وبع�ض الذكريات ،كانت تلك هي املرة الأوىل منذ بدء الكون التي يت�شارك فيها
�شخ�صان دمعة واحدة! هبطت قطرة من �سحابة كانت تظلل ر�أ�سيهما ،ق�سمتها
الرياح �إىل ن�صفني ،كل ن�صف ا�ستكان فوق �شفاه واحد منهما� ،سار كل ن�صف
ً
مرحتل يف اجل�سد ،دخل جمرى الدماء� ،سكن ال�شريان والوريد ،تدف�أ بغرف
القلب من برد ال�شتاء ،واحتمى بتالفيف العقل من تقلبات اخلريف ،وت�س َّور الرم�ش
واجلفن لينعم ب�ألوان الربيع ،وعندما جاء ال�صيف �سقط الن�صف من �شرفات العني
واختلط بن�صفه الآخر ف�أم�ست قطرة واحدة ،دمعة واحدة ت�شارك فيها حبيبان..
�سقطت فوق كفيهما املتعانقني.
يف تلك اللحظة تذكرت «حواء» حلمها القدمي ،رجل يحت�ضن كفيها يف �سكرات
املوت ،يلقنها ال�شهادتني ،يبكيها بكاء من فقد العامل ب�أ�سره ،وال يخجل من كونه
رجل يبكي ،يرت َّبع فوق عر�ش الذكريات ،ويعيد على م�سامعها تفا�صيل ذكرى ال
تُن�سى ،و�ضحكة ال تبلى ،ي�شد على يديها وقت الأمل ،ي�سرق من �شفتيه ب�سمة �أخرية
ويهديها لعينيها.
مل ي�أت املوت بال�ضجيج وال�صخب ،مار�س مهمته الأزلية بهدوء وك�أنه يخطف
من الرياح ن�سمة واحدة ،لكن هذه الن�سمة قلبت موازين «يون�س» ،هدمت �سقف
عامله ،وزلزلت الأر�ض �أ�سفل قدميه ،مل ي�سمح لأحد من �أوالدهما الثالثة و�أحفادهما


ال�سبعة بنزع ج�سدها من �أح�ضانه حتى مطلع الفجر ،تركوه يبكيها وي�شتكي حزنه
عليها� ..إليها ،يحكي لها عن �أمل فقدها ،وحريته فيما يفعل من بعدها ،فكانت له
الداء والدواء يف الوقت ذاته.
ماتت هناك يف البيت ال�صغري قرب البحرية ،ودفنها بجوار قرب �أبيه و�أمه..
وجده.
امل�ؤلفة
ُ�سفرة يون�س �سلطان �أبو الرجال
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تركتُ القلم ومل يرتكنيُ � ،
أعرف �أنه هناك عند ال�سطر الأخري يكتب املزيد ،ولن
يتوقف �أبدً ا عن الكتابة.
خرجت من الغرفة الكبرية التي احت�ضنت �آخر �أنفا�س �أمي «حواء» ،عام مر
وال تزال اجلدران تتذكر حلظاتها الأخرية وك�أنها الأم�س ،يومها كنتُ �أ�ستند �إليها
و�أنا �أقف يف نهاية الغرفة� ،أتطلع من بني الر�ؤو�س املنحنية الباكية �إىل ج�سدها
ال�ساكن للمرة الأخرية� ،سقطتُ عند قدميها لأعانقهما ،قبلتُ جبينها� ،أخذتُ
بكفها وم�سحت به على وجهي كما فعل �أخي الأكرب ..توقف الدمع يف م�سراه وك�أنه
أخوي
ال يعرف وجهته ،ترك العني وهطل على القلب يحرقه� ،ضاق البيت ال�صغري ب� ّ
وزوجتيهما و�أوالدهما فارحتال �إىل «كفر ال�شيخ» للمبيت ا�ستعدادًا للدفن ،ق�ضى
�أبي الليلة يف غرفة �أمي يرف�ض ترك ج�سدها للرحيل ،وكنتُ �أنا وحدي يف الغرفة
املجاورة ،والتي كانت لأبي وهو بع ُد طفل �صغري.
وجدتُ نف�سي �أم�سك بقلم كان لها ،وب�أوراق خالية ،و�أدون فيها احلكاية كما
روتها علينا مرا ًرا وتكرا ًرا ،حكاية تبد�أ وال تنتهي.
لكنني عجزتُ عن كتابة الف�صل الأخري ،مل �أكن �أعرف كيف �أنهيها.
قلبي ي�صرخ الآن ين�شد ال�سلوى ،ذهبتُ �أبحث عنها يف �أح�ضان �أبي ،حت ًما �إنه يجل�س
الآن قرب البحرية ،فوق �صخرة كانت �أريكتهما املف�ضلة ل�سنني طويلة ،كانا يهربان
دوما كانت ال�صخرة عليهما رحيمة،
كل حني من �أعباء احلياة ويلتجئان �إليهاً ،
ت�ستقبلهما كل مرة بالرتحاب ،وت�شدو لهما طيور النور�س �أحلان احلنني.


يوما،
عاما كانا ين�سجان ف�صول ق�صتهما ،كما قالت يل �أمي ً
لثماين وثالثني ً
لكل حبيبني �أ�سطورة خا�صة ،فريدة كب�صمات الأ�صابع ،يكتبانها �سط ًرا ب�سطر..
بينما البع�ض يختار التقليد ،يعي�ش على �أطالل �أ�ساطري غريه ،يتل َّب�سها ق�س ًرا،
للحب احلقيقي طع ًما.
فيم�ضي عمره ومل يذق ُ
مل تخل حكايتهما من ال�شتاءات ،لكنهما كانا يت�س َّلحان يف مواجهتها بر�صيد
كبري من ف�صول ال�صيف ،كانت �أمي تقول �أن الزواج الناجح ال يبد�أ باحلب ،بل
ينتهي به.
ا�شتقتُ �إىل �أبي بعد �أ�سبوع غياب �أم�ضيته يف زيارة املكان الذي بد�أ عنده كل
�شيء ..ذهبتُ �إىل هناك برفقة �أ�سرتي ال�صغرية ع�شرات املرات� ،أم�ضينا فوق
جزيرة هي�سا وقتًا خارج الزمن� ،أعاد فيه �أبي على م�سامعي الق�صة من جديد،
لع�شرات املرات �أ�شار �إىل �شجرة ال�صف�صاف الكبرية الراكعة �صوب النيل ببهجة
من القى �صدي ًقا عزيزًا بعد غياب ..التقيتُ ب�صديق �أبي العم «عبدون» ،يومها
�أدركتُ �أن لي�س كل �أ�سمر نوبي! قال يل العم «عبدون» �أنني �أخذتُ من جدي الكبري
«�سفرة» ا�سم نوبي ،وقد كنت
جر�أته ،ومن �أبي قوته ،ومن �أمي عنادها� ..أخربين �أن ُ
�أعرف ذلك من �أمي و�أبي ،لكنه قال �أن �أ�صله « ُزهرة» ،ثم حرفته اللغة النوبية �إىل
«�سفرة»� ..أما زوجته «داريا» فدائ ًما تُ�ش َّيعني بب�شا�شة قائلة:
ُ
 «�إر دوجلي».وعندما �س�ألتها عن معناها قالت:
أنت احلب» ..فا ُ
حلب ال ينبت �إال ُح ًبا.
 «� ِف�أحببتُ وقع كلماتها.
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جال�سا هناك فوق ال�صخرة ،ال يتحرك وك�أنه يخ�شى �أن يزعج
ر�أيتُ �أبي ً
بحريته املقد�سة الناع�سة يف وقت القيلولة ،منذ خطف املوت �أمي �أطال املكوث �أمام
البحرية ويف يديه م�صحفه ال�صغري ،مل يعد يذهب �إىل كفر ال�شيخ ملتابعة �أعماله،
أخوي ،كث ًريا ما كنتُ �أظن �أنه يبحث يف البحرية عن
تركها كاملة حتت ت�صرف � ّ
طيف �أمي ،لعله مير من �أمامه ذات �صباح.
اقرتبتُ من ال�صخرة ،كان منحن ًيا وك�أنه يبحث عن �شيء مفقود ..اقرتبتُ منه
�أكرث ،و�أكرث ف�أكرث ..نظرتُ �إىل الرمال � ًأول� ،إىل مو�ضع نظراته ،مل �أجد �شي ًئا،
رفعت عيني ببطء �إىل وجهه ،عيناه مفتوحتان لكنهما ال تريان عاملنا هذا ،هززته
بفزع فمال �إىل �أحد جانبيه ال حول له وال قوة ،وب�سمة رائقة مثبتة فوق ثغره ،وك�أنه
عرث �أخ ًريا على هذا ال�شيء املفقود ،خرج من حوت الدنيا وظلماتها �إىل حياة �أبدية
بخيوط من نور� ،شددتُ على كفه ،و�أطلق قلبي �صيحة �أمل �شديدة ..ركعت
ُغ ِزلت
ٍ
عند قدميه هناك عند �شاطئ البحرية� ،أتذكر كلماته التي �سمعته يهم�س بها لأمي
عندما قالت له �أنها ت�شعر ب ُقرب النهاية:
الأج�ساد تبلى وا ُ
حلب ال ميوت ،بل ُي َو َّرث من جينات الآباء �إىل الأبناء مثل
طول القامة ولون ال�شعر..
ا ُ
حلب حكاية ال نهاية لها.....

 5تمت بحمد الله5



�شكر خا�ص �إىل ابن النوبة
الأ�ستاذ� /أمني ُ�سليمان َك َّبارة
لإمدادي ببع�ض الكلمات النوبية التي �أ�ضفت على الرواية
خا�صا.
عب ًقا ً



