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  ُحالة . الكريسّ املقابل لباب البيت وارمتيت عليه سحبت
 .الرشود هذه بدأت تنتابني يف السيارة, يف الطريق إىل البيت

ز خالهلا كثرياً عىل املرسح, . كانت األمسية رائعة مل أكن أركّ
ها وأصابعي ترسم وتتقافز عىل مسامات كتفها . كان زندي يلفّ

جسدها, بيشء ما فيه ال يكف عن احلركة أشدها إيلّ كلام أحسست ب
 .كجنني يف أشهر احلمل األخرية

, أعرصه حماوالً  جالس عىل الكريس, أسند رأيس بكلتا يديّ
تذكرّ أهنا كانت حقيقية وكانت حقاً هناك, أتوغل يف رأيس أكثر, 
, أي يشء يؤكد حقيقة تلك  ر يشء ملموس, حيسّ أحاول تذكّ

شة كالغيوم, وتلحّ أكثر الصور التي تلحّ عىل ذاكريت  متقطعة مشوّ
 .بأهنا حصلت هذا املساء, قبل ساعة من ذلك أو أقل

عادة أذهب وحدي إىل األمسيات املوسيقية أو املعارض 
التشكيلية, فلهذه األمكنة خصوصية ما جتعلني أقرب إليها إن كنت 
بال رفقة وال ثرثرة, فأكون اجلمهور واملتلقي الوحيد وأنسى مجيع 

 .يناحلارض
 .كذا فعلت يف تلك األمسية
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انتقيت املقعد األنسب الذي يطلّ عىل املرسح بأكمله, فال 
ق حضوري تلك الكامريات املنصوبة كاخليم يف وسط املدرجات . تؤرّ

, إال من رجلني ال يبدو أنه,  اخرتت صفّ املقاعد الشاغر تقريباً
 .النسق غري املزدحم, يعجبهام, فينتقالن إىل سواه

اضطجعت وأسندت ركبتي عىل ظهر الكريس . فّت كثرياً مل أتل
أمامي وبدأت أتصفّح كتيّب األمسية, ألنتهي منه فأدسه حتت 

 .ركبتي
 أستعرض الئحة األسامء يف موباييل, حاذفاً منها من مل أكلّمهم

منذ سنة عىل األقل, تقليالً من االزدحام, ثم أنتقل إىل الرسائل 
 .يتها يف املناسباتالواردة, وأمسح تلك التي تلق

إمجاالً, يف حاالت انتظار كهذه, أحمو كل ما تقع عليه عيناي 
 .من هذه الرسائل, ما عدا تلك التي تصلني من البنك

كثري . مل آبه للرائحة النسائية التي لفحت أنفي أثناء انتظاري
من النساء يمررن بني الكرايس أمامي وخلفي ومتتزج روائحهن 

 .يز بينهاببعضها فال أكاد أم
جلست أحداهن وحدها عىل مقعد يفصله عنّي مقعد آخر 

اختلست النظر إىل تلك القطعة من جسدها . وضعت عليه حقيبتها
زوج حذائها البيج بكعبيهام الرفيعني, : التي ال تتيح افتضاح أمري

قدماها بأصابعهام شبه العارية يف هذا احلذاء, وساقاها السمراوتان 
عت  .ان جيداً الطازجتان امللمّ

مل يُكتشف أمري ربام إال حني عدتُ إىل موباييل أضغط 
 .عشوائياً عىل األزرار, وكأن تغيرياً طرأ عىل وترية رضيب هلذه األزرار
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سألتني, وعيناها تنتقالن بني أصابعي التي ما انفكت تضغط 
 .عىل األزرار وبني عيني, عن الكتيّب مشرية إليه بإصبعها

 ممكن?  -
 ..أكيد  -

, وكأين مل أدرك بأنه حمشور بني ركبتي مل أع طها الكتيّب فوراً
لت . وظهر الكريسّ أمامي تطلّب األمر ثانيتني أو أكثر ألدرك, فعدّ

جلستي ورفعت ركبتي وانتشلت الكتيّب من حتتها, وسحبت 
 .جسمي إىل الوراء قليالً 

 .تفضيل... عفواً   -
ان اجلو ك. يف السيارة, إىل جانبي, مل تشأ أن أشعل املكيّف

قالت . لطيفاً بام فيه الكفاية لالستمتاع بالنسائم املتدفقة إىل السيارة
فتقد يف مدينة كهذه, وإن النسائم التي هبّت عىل  إن هواء كهذا يُ
األمسية كانت آلة موسيقية أضفت سحراً خاصاً إىل موسيقى 

 .وصوت بوتشيليل
 .وفقط.. وافقتها 

هنالك, وكذلك  سألتني إن كنت أعرف توسكاين, هي من
 .بوتشيليل
 شفت صورها, كتري حلوة, بتشبه اجلليل, بتعريف اجلليل?  -

كان شعرها الربونزي, كلون برشهتا, معقوداً ببكلة إىل رأسها 
ري كان . من اخللف, وخصلة فالتة ترتاشق عىل وجهها شاهلا السكّ
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كانت منهمكة بتعديل شاهلا . يموج مكانه, فوق هندهيا وكتفيها
. خلصلة عن عينيها إىل وراء أذهنا أثناء حديثنا يف السيارةوإزاحة ا

ر وطلبت مني إغالق نافذيت  .أغلقتْ نافذهتا بال مربّ
 .ساد السكون لربهة

 .شغلّتُ املكيّف
ما لبث الشال . توقفنا عند اإلشارة احلمراء, والتفتّ إليها

احلرير أن استقرّ بعد إغالق النوافذ, حتى بدأ ينزلق عن كتفيها 
كتفاها وصدرها طبقة حرير . صدرها ليستقرّ ثانية يف حجرهاو

ري يكشف عن تينك الكتفني . أخر, إنام برونزية ثوهبا السكّ
السمراوين املنعكسة عليهام إنارات الشارع, وعن ضفاف هندهيا 
املشعّني, واملتموجني املرجتّني كبالونني ملئا باملاء, ونُقرا كلام توقفنا 

كري منهام عند ينزلق ا. عند إشارة حلريران عىل بعضيهام لينقطع السّ
ر الركبتني, ويواصل الربونز املشعّ انسيابه يف ساقيها إىل قدميها  تكوّ

 .العاريتني
, مل تعلق فيه أية شعرة منها صته جيداً . خلعت قمييص وتفحّ

ذهبت إىل املغسلة وأمعنت النظر إىل . ليست إال رائحتي. شممته
شة, كذاكريتصورة . وجهي يف املرآة انتشلت منديالً أبيض, . مشوّ

تفقدت . بللته باملاء ومسحت شفتيّ هبا, مل أجد أثراً ألمحر شفاه
كاً يف أين حقاً مل آخذ رقمها, اسمها, نسيت اسمها  .موباييل مشكّ

بدأت صورهتا تغيم أكثر يف ذهني, هي هناك يف مكان ما يف 
 .هذا الرأس, مكان ضائع
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 .الرسير مستسلامً ونمت ارمتيت عىل. غسلت وجهي
 .صباح اليوم التايل, خرجت إىل عميل وكأن شيئاً مل يكن

ك السيارة املكيّف موضوع دائامً يف حالة إعادة . شغّلت حمرّ
 .هواء السيارة الداخيل يسحبه وينفثه بارداً : التدوير

 .شغلته
 .فنفث املكيّف رائحة نسائية أعاد فيورنزا وكل حريرها

 .تذكرت اسمها اآلن
 
 

*  *  * 
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  ,كانت تتفحص زراً يف قميصها حني وقعت عيناي عليه
قميص بلون البنفسج . كان عند بطنها املرخيّ عنده طرفا القميص
يف موضع الزر نسالة . تنعكس بعض تدرجاته عىل سواد شعرها

 .خيط أو اثنني, زهريان ربام
عورية كأهنا تضعه رفعتْ الكتاب يف يدها بحركة تبدو ال ش

 .عىل بطنها وصارت تتنقل بني رفوف الكتب
اشتدّ فضويل ملشاهدة ما حيصل خلف ذلك الستار الورقي 

ارختاء قميص, وبقعة جلد منسجم اللون بال شوائب ربام, : السميك
 .قد يكون طرفا القميص منفلتني عنها اآلن

تغطية ما أر املرأة وأنتبه جيداً ملحاوالهتا اليقظة واملستمرة ل
قد ينكشف من نقاء تلك البقعة, هناك يف ذلك املحيط اللحمي, 
ولتظاهرها العابث بالالمباالة إزاء ما حيصل هناك, ويب وأنا أقرتب 

 .منها رويداً رويداً وبصورة مرسحيّة ربام
صة للروايات, وكأهنا تبحث  كانت تقف عند األرفف املخصّ

ت منها متنقالً من ركن اقرتب. عن عنوان تعرفه, أو تتظاهر بذلك
آلخر, بتظاهر مفضوح كذلك بالبحث عن يشء حمدد أمرّ رسيعاً 

 .عىل كتب تلك الدار كي أجده
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معرض الكتاب شارف عىل االنتهاء, ولذلك يغصّ بالزوار, 
فال يسهل عيلّ االقرتاب منها بخطوات رسيعة, األمر الذي قلّل من 

 .احتامل فضح تظاهري ذاك
وطرف عيني عىل يدها والكتاب يف  .رصت األقرب إليها

ها عىل بطنها  .كفّ
تابعت بحثي املفتعل عن كتاب مفرتض, وهي تابعت 

 .التحديق يف كتاب عىل الرف, وكان يبدو حتديقاً مفتعالً كذلك
مل أجرؤ عىل الكالم, ظللت واقفاً وكأين مل أتأكد بعد من عدم 

لك وهي ظلت تتأمل ذ. وجود ما أبحث عنه بني هذه الرفوف
رفعتْ يدها لتلتقط أحد هذه . الكتاب وكتابني آخرين بجواره

 .الكتب, واألخر ظلت عىل بطنها بوعي كامل منها
أحاول . أحاول جاهداً أن أقرأ عنوان الكتاب عىل بطنها

ئن أكثر لتظاهرها  اختالس نظرة إليه متفادياً انتباهها لذلك, وأطمَ
 .بعدم االنتباه

 .تتواطأ معي
ن من تبنيّ الغالف األما مي للكتاب يواجه بطنها, وال أمتكّ

 نظرت إليها ألعرب عن استياء ما يكاد يرتسم. عنوانه من غالفه اخللفي
, فلتقلبه عىل  عىل وجهي, علّها تفهم, فلتزح الكتاب ولو قليالً

 .لكنها استمرت يف ذلك التظاهر النسائي العنيد يف المباالته. األقل
أكثر وأن أعيد البحث بني ما كان من املناسب أن أقف 

 .الكتب نفسها, ففكرت بالتحرك
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ما زالت تضغط الكتاب عىل بطنها ويف يدها األخر كتاب 
انتشلته من الرف, تقرأ ما كتب عىل غالفه اخللفي, وتتصفحه 

, قد يسهل التقاط . بصورة عشوائية فضلتُ التحرك باالبتعاد قليالً
بطنها وأنا أنتظر أي زلة قد  الكتاب ما زال عىل. تلك املنطقة عن بعد

تصدر عن يدها ألتبنيّ عنوان الكتاب, أو اسم كاتبه, قد تكفيني 
 .نظرة خاطفة إىل الغالف

حتركتْ برسعة وكأهنا تذكرت شيئاً أو تعبت من التظاهر أو 
سئمت من انتظار مبادريت ألسأهلا عن الكتاب يف يدها, أو السواد يف 

 .شعرها
ونقدت البائع ثمن الكتاب الذي  رفعتْ الكتاب عن بطنها,

 أودعت الكتاب يف حقيبتها ومشت, غري مرسعة, وال مبطئة,. اختارته
 .ومن دون تكلّف

 محلقت هبا قليالً, ورحت مبارشة أقلّب كتب الدار واحداً واحداً,
 .حتى أر الغالف اخللفي للكتاب الذي سرت عني تلك البقعة

 القميص عند البطن تذكّرت حينئذ أنني مل أحلظ ارختاءً يف
 .ولكني أيضاً مل أحلظ خالف ذلك. حلظة رفع الكتاب

تابعت تقليب الكتب بيد, بحركة تلقائية رسيعة دون االنتباه 
 .حتى إىل األغلفة اخللفية, وأشد يف قبضة اليد األخر عىل زرّ زهري

 تركتُ فجأة الكتب, بعضها مقلوب وبعضها يف غري موضعه,
ألسأهلا أكان الزر لقميصها, أم لقميص  ورحت أبحث عنها, فقط

آخر بلون البنفسج تنعكس تدرجاته عىل سواد شعر امرأة أخر. 
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  ,مسحت بإصبعي قطرات مجعتها رطوبة اجلو عىل جبينها
ك وجهها متمنّعة  .مل حترّ

كنا جالسنيَ عىل رصيف يطلّ مبارشة عىل البحر, تتناهى 
ظلّت هي صامتة وعيناها . نا, دائمة البللأمواجه إىل صخور حتت

 :تتأمالن يف خط التقاء البحر بسامئه, إىل أن مهستْ 
ا أزرق, مش حلو وهو أخرض  -  .البحر إسّ

أرادت سلب البحر أخرضه واعتصاره قطرةً قطرة, يف 
رتُ قليالً وقلت يف نفيس. عينيها أن يسكن األخرض عينيكِ : فكّ

, حتى لو انتصف قرصُ الشمس أسلم لربيقه من أن يسكن البحرَ 
ه  .سامءَ

-  ... 
 مالَك?  -
 ..معِك حق, األخرض بس لعيونك .. وال يش   -

ر خللق هذا اللون : نظرتُ إىل البحر وأكملتُ يف نفيس ال مربّ
 .قبل خلقك وربام ال حاجة إلعادة خلقه من بعدك
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ها يقطر  عادت إىل البحر وسكونه املمتدّ إىل صمتها, وبدأ خدّ
ت أصغر بدأت تتكثّف عىل شفتيها الفاغرتني قليالً قطرا. رطوبة

تأهباً لقبلة طائشة قد حيدث أن حتطّ فجأة عليهام, مل أجرؤ عىل رشف 
القطرات بشفتَي أو لعقها بطرف لساين من دون أن أرمي بحصاةٍ 

 .ماءَ صمتها
هي تنظر يف البحر تطمئن أكثر أن ال أخرض فيه, وأنا أمتعّن يف 

يني, وقطرات تتدحرج عىل خدين وشفتني قرصني شفيفني طحلب
 .صامتتني

 كيف أزور البحر إن هي رحلت وكل األخرض يف عينيها?
بتعريف? بطريقي للشغل بمر بالبحر, ودايامً بكنش أخرض   -

رك  .كفاية ألتذكرك, وإلنه هيك, بتذكّ
 وإذا كان أخرض كفاية?  -
 .بكون كفاية ألتذكرك  -
 وإذا أزرق أزرق?  -
 ...ألين غريته .. ت طريقي بتذكرك بتذكرك, وإذا غريّ   -

هذه . أشيح بناظريّ عنها وأطلقهام ليرسحا يف مد البحر
يتهام انصبّا يف مقلتني خيجل البحر  الفتاة تستأثر يب وبالبحر, فأنّى ولّ

 .من شفيف أخرضه وسيولة مائه إن حرضت صاحبتهام
 تفاصيل وجهها تعجّ يف رأيس كام يعجّ املاء يف البحر, تتالحق

 .كأمواجه, وترمي بأخرضها كل ألوانه وبصمتها كل عمقه
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سحبت يدي اليرس عن سطح الرصيف املغرب احلائل بيننا 
, فركت أصابعي ببعضها فأنفض ما علق هبا,  بعرشين سنتمرتاً
ورفعتها إىل وجنتها املقابلة يل بحركة فضحَ تلقائيتَها ارتعاشُ سبابتي 

ت أصابعي تتحسس قطرات صار. املتخبّط بالرطوبة عىل وجنتها
صار إصبعي . الرطوبة خلسة, مل تكن القطرات رطوبةً بل ند

غ يف ماء وجنتها وخدها, يتقلب عليهام كمن أصابه األرق, ماراً  يتمرّ
 .إليهام من بعضيهام

ش بإحد أسامكه  صارت هي البحر, وإصبعي نورس يتحرّ
 .وخائف من الغرق فيه

 أمسح الصمت املتكثّف نزلت ببطن سبابتي إىل شفتيها عيلّ 
 .عليهام

 .سحبتها
-  ... 
 شو مالَك?  -
 .ما أحالكي  -
-  ... 
 .راح أشتقلِك  -
ليكون يف مربر .. راح أتركلَك شوية أخرض يغرق هبالبحر   -

 .ولتزوره وأنا بعيدة.. خللقه متل ما أنت بتقول
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-  ... 
 ..بس لتتذكرين  -
 قلّبتي بوراقي?  -
 .قريت النص قبل ما يكتمل  -
 ..همش راح أكمل  -

 
 

*  *  * 
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P.S 

 ,سلمى يا سلمى 
 .يا حبيبتي أنت

لو تعلمني ما يقرتفه غيابك, منذ رحلت إىل لندن الكئيبة وأنا 
, ما كان . معتكر املزاج, ال أحتمل نفيس وال حيتملني أحد أساساً

 .حيتملني أحد سواك
. يف األسبوع املايض تشاجرت مع الدكنجي وناطور العامرة

ال هيم, مل يعد يشء . فرتة, وأصدقائي كالغرباءأهيل مل أزرهم منذ 
هيمني يا سلمى, سو أنّ أوراق الروزنامة تنقص يوماً بعد يوم, 

 .وحزيران يقرتب, وأنت تقرتبني أكثر
كم اشتقت إليك مستلقية أمامي بكامل عريك تفصلنا قطعة 
الكانفاس وتزكم أنوفنا رائحة األلوان, كانت تستثريك, أما زالت 

 ذاكرتك تلك الروائح?تعبق يف 
باملناسبة, أتذكرين قطعة الكانفاس واألنابيب الزيتية اخلمسة 
التي أهديتنيها يف عيد ميالدي, وقلتُ لك إنني لن أستخدمها قبل 
أواهنا? مل أشعر بأن أواهنا قد أتى ولكنني خفت أال يأيت أبداً فبدأتُ 

يا  وصدقيني. أرسم هبا يوم رحيلك, وأفرغت آخر ما فيها صباح اليوم
 .سلمى, هي أمجل ما رسمت, سأصورها وأرسلها إليك عرب اإلميل
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, ليست من النوع الذي تعودتُ  األلوان اخلمسة مجيلة جداً
عليه, أستطيع أن أشرتي بسعر واحدة منها سبعة أنابيب من تلك 
الرخيصة التي تعودتْ لوحايت عليها, مل أعرف بأنك تكلفتِ ثمن 

إىل السوق قبل أيام ألشرتي منها, ولكني مل  األلوان إال حني ذهبتُ 
أخاف أن أتعود عىل ألوانك هذه فال أرسم إال هبا, عىل أية . أفعل

حال مل أقرر بعد ملن األولوية يف هدر ما يف جيبي, هلا أم للعالج 
 .الذي سطا مرصوفه عىل نمط حيايت

اسمعي, احتجت مرة لوناً بني الفستقي واألصفر ومل أجده, 
مرمهاً يف فنجان وخلطته بقطرتني من زيت الزيتون, فأفرغت 

الفلسطيني ال األسباين, ودهنت اللوحة به, تضحكني ها? مل ينفعني 
 .كثرياً هذا اللون لكني احتجت إليه لبعض التفاصيل

 أتكلم كثرياً عن لوحايت, أعرف أنك حتبني ذلك, أنت الوحيدة
تعرفني? . كربام, بل أكيد أنك الوحيدة, أصدقائي يمقتون ذل

اللوحات هذه حتفظ ذكراي بعد مويت, ال أقول ختلّدين فال أحب 
لصق مثل هذه الصفات العقيمة هبا, لن حتتملها, هي مثيل ومثلك ال 
ر أحداً  تطيقها, وهي بسيطة, وأكثر وهناً من أن ختلّد, لكنها قد تذكّ
 ما براسمها, ال هيم إن كان يعرفني, فال يعرفني إال نفر من مقتنيي
اللوحات الرخيصة التي تباع عىل األرصفة, لكنني متأكد أن أحداً 
ما سيعجب هبا ويشرتهيا بعد مويت بعرشات السنني ربام وسيسأل 

ن رسمها قد تزداد قيمتها بعد مويت, وكم سأكون فخوراً هبا . عمّ
, وسأحب أن أهنض من رقادي لدقيقة أقول فيها للعامل إن من  حينئذٍ

 .ك أنت يا سلمى, انظروا يا عامل إىل اسمينارسم هذه اللوحة حيب
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أرسم كثرياً هذه األيام, أرسم وأهني رسمة قبل جفاف 
متى . سابقاهتا, أشعر بأن هنالك لوحات عيلّ إنجازها بأرسع وقت

 .اشتقت إليك, واهللا يا سلمى. ستأتني لرتينها كلها
احكِ يل عام تفعلينه هناك بني الرماد والضباب, اكتبي يل يا 

لمى, مل تراسليني منذ فرتة, أين أنت? حتى إنك مل ترسيل رقم س
ت أمور  املنحة وأصبحتِ طالبة ماجستري هاتفك هناك, هل تيرسّ

ما كان اسمها? علوم تغذية? اسم اهللا عليك, سرتجعني .. يف
لني طعامي عىل كيفك? ينقصني ذلك أنا? اقطعي دراستك  وتفصّ

ملرة, أريد أن آكل كام طيّب, سأسمع كالمك هذه ا. إذن وارجعي
 .اشتقت إىل حضنك يا ملعونة. تأمرين ولكن ارجعي

راسليني, بدأت أقلق, سأرسل هذه الرسالة إىل بريدك 
سلمى يا سلمى, . اإللكرتوين كام سأرسلها ورقياً إىل بريد اجلامعة

 .كم أحبّ اسمك
يا مهبولتي, مل أحرك شيئاً يف شقتي, أنتظر عودتك يف 

أتعلمني? حني ترجعني سنعيد . شيئاً يف مكانه حزيران, لن نرتك
ترتيب الديكور كله, مل أعد أطيقه وال أطيق ترتيبه من دونك, وال 

 .حتى إزالة الغبار الذي ال أطيقه أساساً 
املوت يسكن الشقة يا سلمى, األضواء بالكاد أشعلها, 

أتذكرينه? . التلفزيون مطفأ منذ شاهدنا آخر فيلم معاً قبل رحيلك
, مونيكا ... اسمه كان إمممم نسيت لكني أذكر البطلة جيداً

لستُ مثلك مهووساً باألفالم, لكني أحببت اإليطالية . بيللوتيش
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والفرنسية منها ألجلك, أو بسببك, كنتِ حتكني يل سرية املخرج 
أتظاهر باالهتامم,  −  أعرتف لك اآلن −  واملمثلني قبل الفيلم, وكنتُ 
كنت أهزّ رأيس كي ال تتوقفي عن . مكومل أكن أفهم شيئاً من كال

الكالم, وكنت أنظر إىل شفتيك تتحركان, أنفك, عيناك يا سلمى, 
أتذكرين حني قبلتك يف عينيك وسألتِني ! آه من سطوة عينيك

بخبث كيف أقبل عينيك وشفتاكِ ال تبعدان كثرياً عنهام? آه لو 
 .معاً عندي مليون فم ألقبلك مليون مرة يف مليون موضع يف آن 

اشتقت لفخذيك سلمى, . كم أضعنا من الوقت وأنت هنا
تبتسمني? أعرفك ستبتسمني وتعضني عىل شفتك وتزحيني قتامة 
عني اخلجل من كلاميت, اخلجل الذي يتالشى  عينيك وكحلهام وتدّ

أعرفك أكثر من ذلك يا ذئبتي, . كلياً بعد حلظات ألسمع هلاثك
سدك, كم حتبني جسدك حتبّني حديثي حني يستقي مفرداته من ج

تني  وكم أحبك حتبينه هكذا, وكم أغرقتني يف غامم فخذيك البضّ
 .ألخرج بمزاج رسمٍ صباح اليوم التايل

باملناسبة, مل أركِ وال مرة تزيلني الشعر عنهام, أخربيني, 
بالشمع أم بالشفرة? تزيلينه بنفسك أم يف الصالون أم يف عيادة ما 

  نساء أخريات كيف جيعلن أجساد رجاهلنبالليزر مثالً? عيلّ أن أخرب
 .تزحط عىل أفخاذهن, وتتساقط كالقذائف عىل كامل أجسادهن

أتعرفني يا سلمى? لوحايت اإليروتيكية التسع رسمتها بعد 
ل بصوته النحايس,  ليالٍ غرقنا يف حلكتها سوية يف رسيري املتهدّ

ا ويف الصوف. وزقزقته تتناغم مع موائك وصوت ارتطام جسدينا
البيج التي انقلبت بنا, وسرياميك أرضية املطبخ السامويّ البارد, 
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وزاوية الصالون خلف الكنبة حيث تركنا البيت كله وانحرشنا يف 
أقل من مرت مربع, ما الذي أوصلنا إىل هناك, تساءلنا حني انتشينا, 

 .وضحكنا
هذه اللوحات كلها أنت يا حبيبتي, بقع من دهن حلمك 

بيتي, وقطع من أشالئك املرتامية عىل جسدي  وعرقك عىل أغراض
مل أخربك حينها بأهنا أنت كي ال . وروحي, واآلن فقط عىل لوحايت

 .ختترصي زياراتك
, وأن أبتعد  لطاملا أخربتِني بأن ال أرهق نفيس يف الرسم كثرياً
ك جسمي أكثر قليالً وأمتشى عىل  قليالً عن رائحة األلوان, وأن أحرّ

رج من عتمة البيت وأجعل الشمس تراين, وأن الكورنيش, وأن أخ
ماذا يفيدين امليش اليوم يا سلمى, كنتِ . أخفّف من املرشوب و و و

تكذبني عيلّ حني تقولني إن امليش مفيد للدم, جيدد الدورة الدموية, 
 .ما هيمني أنا إن جتددت دورة دمي أم ال ما دام الدم هو هو لن يتغري

, أكره , حقاً أنظر إليه بازدراء كلّام رأيته . دمي كم يؤملني أنْ
 .ينزّ من إصبعي أو لثّتي أو حبّة عىل رقبتي

 ..يا ريبّ 
 , اجليد يف الكتابة أن هناك دائامً فرصة للتوقف إن نرفزتُ
أعتذر لك عن كل حلظة رفعت فيها صويت عليك, كنتِ دائامً متتصني 

نتِ ك. كنتِ تبكني حني أرصخ. مزاجيتي ونزقي وغضبي وحتتوينني
تشفقني عيل وهذا ما كان يذبحني يا سلمى وجيعلني أرصخ أكثر 

 .وأكثر وأكثر
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أكره كل العامل يا سلمى, أكره الدكنجي والناطور وكل 
وأكره كل . جرياين وأهيل وأصدقائي, أكره كل الناس يف الشوارع

أمقت الطبيب, وأمقت نفيس أكثر يا سلمى, . قطرة من دمي
كل احلب . بقَ يل غريك أعيش ألجلهوأحبك أنت, فقط أنت, مل ي

الذي أستطيعه سكبته كله يف روحك وجسدك, نفد, ومل يبقَ منه 
 .يشء بعد رحيلك

 .اشتقت إليك ومل أعد أطيق شوقاً أكرب
 ولك اشتقتلك

 .اكتبي يل
 .غسان
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Dear Ghassan, 

 

Thank you for your email. My Masters Program 
is going well and I found a good job here at university, 
so I might stay in London for the coming few years. 

 

Take care. 

  

 

Regards, 

Salma 

  

 

 

 

 

P.S. any news about your treatment? You are 
strong enough Ghassan. Cancer is not the end. 
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 دتاهفتحت عيناه يف وقت أبكر بساعت كانت . ني مما عوّ
الشمس ما زالت تغتسل مما علق هبا من غبار الليل, كانت كقرص 

د عليه وإن بصورة غري منتظمة  .البَنادول الذي تعوّ
ل وجهه عن النافذة بحركة عفوية تسبق االنفتاح البطيء  حوّ
د : جلفنيه املتثاقلني, ثم عاد وأدار رأسه نحو السامء, مل يستطع أن حيدّ

اد عتمته, أم هي أهو القم ر نيس أن يرحل, أن يرتاح قليالً من روّ
 الشمس مل تستعد كامل وهجها بعد?

ما مهه ذلك, يكفيه أن يعرف أن هناك قرصاً مدوراً ملتصقاً 
بصفحة زرقاء تلفحها غيوم رمادية تتمزق عن بعضها البعض, 
 فالتقط دون مربر كعادته, حبة بنادول من علبة محراء ال تُغري مكاهنا

عىل منضدة صغرية بجانب رسيره, تبعثرت حوهلا كتل عشوائية من 
 .الغبار

, كأنه يتابع ذهنياً حلامً مل يرد  سهر طويالً وأفاق باكراً متوتراً
 .له أن ينتهي

مل ينظر إىل الساعة, هنض عىل مهل, مدّ يده إىل أحد رفوف 
خزانته وانتشل منشفة جمعلكة وقعت يده عليها, ودخل لكي 
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جتاهل وجهه يف املرآة, بخالف كل يوم عندما يتأمل وجهه . يستحم
 .يف مرآة املغسلة قبل أن متسه قطرة من املاء

ثمّ ينظر, ويكاد يلعن أي يشء, قد ال يستحمل مزاجه اآلن 
زبد يابس متشقق عىل حواف فمه, : هذا الوجه املكسو ببقايا النوم

نغالق عمش مصفرّ ملتصق عىل زوايا عينيه التي توشك عىل اال
ثانية يف أية حلظة, شعر أشعث منبوش يف كل االجتاهات, وزغب 

 .يفرتش وجهه
صابونة الغار ترغي جيداً ولكنها ال تكفّ عن االنزالق من 
بني أصابعه إىل أسفل حوض االستحامم, وترص عىل اإلفالت يف كل 

ة يلتقطها , يتأفف حتت . مرّ يلحقها بكسل, حياول أن يلتقطها ثانيةً
 .يلعن الدين, إىل أن حيارصها بكلتا يديهاملاء و

املاء يتقلب عىل رأسه وكتفيه بني الربودة والسخونة, وتدفقه 
ر حتته وكأن رسيره  املتواضع يزيد من المباالته بام حوله, فيتسمّ

 .يسنده
. كان متوتراً طوال اليوم, يفكر بام سينتهي عليه هذا املساء

ه وقلبه ويود أن حيكي هلا باألمس أخربها بأن هنالك ما يشغل بال
 .عنه وطلب لليوم وقتاً ومكاناً يناسباها
مل يدر كيف يفاحتها باملوضوع, . وصل قبلها, ومل تتأخر هي

. انتشل من جيبه ظرفاً حيوي آخر حبة بنادول, تناوهلا مع كأس ماء
مل يستغرقه الكثري من . هي تعرف عادته تلك, وتعرف الكثري عنه

مشاعره, كثّف من قواه كلها وصبها يف مجلته الوقت ليحكي هلا عن 
 :تلك
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.. وإين.. بعرف إنو إحنا أصحاب من زمان, بس كامن  -
 .إسمعي أنا بَحبك.. بعرف إين

مل يستطع النظر إىل وجهها حني نطق بكلمته, ظلّ ينظر إىل ما 
مل ينتظر حتى النادل ليحرض قهوتيهام, . تبقى من ماء يف الكأس
: مه, وابتسامتها اهلادئة له كأهنا تقولنطقها فور جلوسها أما

 .اشتقتلك
. خيش أن يرفع نظره إليها فري نظرة لوم أو خيبة من صديقة

هي مل تتكلم, وهو تابع التحليق يف فراغ الكأس, يسمع قلبه يرتطم 
يف صدره, ويرتد فريتطم ويرتد فريتطم كأنه ينبض, وينتظر أن 

 .يسمع ردها فيهدئ من روع قلبه
دل بفنجاين قهوة باردين, مل يضعهام عىل طاولتهام, مر أتى النا

 .من عندمها وأكمل مسريه
ناد عىل النادل فرجع إليهام, وطلب منه أن يغريّ املوسيقى 

 .لفريوز »صباح ومسا«يف املقهى, وأن يسمعهام 
نظر إليها . »يش ما بينتسى.. صباح ومسا«رن موبايله, 
معها وإن أي أمر آخر لن يشغله  رفض قائالً إنه. فأومأت له بأن يرد

د د. رفض. عنها, أومأت ثانية برأسها أن رُ د. رُ  .رُ
 ..ألو  -
 كيفك خليل?  -
-  ... 
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نظر إليها أمامه مستغرباً مما حيصل, وهي تبتسم بصمت 
 .رجع إىل هاتفه. كطفل يعتذر عن نبش ألعابه كلها

 ..رد عيلّ .. رد.. خليل  -
-  .. 
ي ما قدرتش أستنى, يال اصحى, جاي   - ا, بدّ لعندك إسّ

 .أحكيلك شغلة, بنفعش عالتلفون
, مل يلتفت ال إىل الساعة وال إىل علبة  هنض من فراشه فوراً
البنادول إىل جانبه, انتشل معه إىل املطبخ ركوتني وفنجان قهوة باردة 
كانت عىل املنضدة, ترسباهتا رطبة ورائحتها ما زالت طازجة منذ 

 .ليلة أمس
وضعها عىل الغاز وذهب ليستحم, غسل إحد الركوتني و

بت خيط ماء, نظر إىل  فتح املغسلة فقطرت, فتحها عىل آخرها فرسّ
 .وجهه يف املرآة ولكن دون لعنات هذه املرة

ذهب إىل غرفته ووضع موبايله يف جيبه, فقد تتصل يف أية 
. حلظة, فوجدها اتصلت ست مرات, إضافة إىل رسالة نصيّة طويلة

 :السابعة صباحاً : انظر إىل وقت إرساهل
اتصلت فيك من ساعة وقلتلك جاي لعندك .. خليل«

 .أحكيلك شغلة, ورصيل نص ساعة واقفة ع الباب
, راح أنسى إنك حكيتيل  مبارح, وراح يكون  »بحبك«عكلٍّ

آخر فنجان قهوة برشبه معك, وراح أنسى إين إجيت اليوم, وإين من 
 ...مبارح ما عرفتش أنام
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 .ت ألحكيلك ياها مبارحبس يف كلمة كنت بمو
راح أعريها شوي ملبارح, وأنا وإنت حلالنا عطاولة بفنجانني 
قهوة بردو وإنت عمتحكي وأنا عمبسمع, راح أعريها إلين ما 

اقدرتش أحكيها وقتها, وإلين بق وأنا كامن : درش أحكيها إسّ
 .»...بحبك

 
 

*  *  * 
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 املرغوب فيه,  كنت آخر من دخل املصعد, وكنت كغري
فقد جعلت بإرصار الباب يفتح ثانية بعد أن كاد يغلق عىل من فيه, 

اضطروا إىل إعادة ترتيب مواقع . وكان مكتظاً حتى قبل اقتحامي له
أجسادهم داخل املصعد, كي أجد مساحة تكفي حلذاءٍ جلديّ أسود 

 .43قياس 
, كي ال  , فعندما أدخل املصعد أطرق رأيس أرضاً كام دائامً
أنظر أمامي فينغرس أنف أحدهم يف عيني, أو أبتلع النفس املبثوث 

 .من فم آخر
 ..أطرقت رأيس

. هبطت عيناي وارتطمتا مبارشة بأصابع مصقولة كالرخام
طالء األظافر يمنحها حقها يف اللمعان ويف حيادية اللون الشفاف, 
فظت يف درجة حرارة خاصة كي حتافظ  لتربز منحوتة من جليد حُ

 .ارهتا وصالبتهاعىل نض
أردت الصعود قليالً بعينيّ ورأيس, ولكن قليالً فحسب, 
كي ال تشعر صاحبة تلك األصابع بانتهاك فج إضايف خلصوصيتها, 
وبخاصة أن مساحة اخلصوصية لكل شخص هنا منتهكة, فأشالء 
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األجساد تكاد تكون مبعثرة وملتحمة بطريقة عبثية, وكل شخص 
ه منها, يرتبه ها إىل بعضها مجيعاً يلملم ما خصّ  .ا كلٌّ يف مكانه, ويشدّ

حركة املصعد تتسارع, واألرقام املشرية إىل الطوابق عىل 
, حيث سأنتشل عينيّ عن تلك 14الشاشة اخلرضاء تقرتب من الـ 

األصابع وأخرج, وأنا أريد أن أصبّ كل ثانية من الوقت املتبقي يف 
نها حتى اآلن إال كل تفاصيل تلك املرأة أمامي, التي مل أعرف ع

رائحة مل أميز جيداً ما إذا كانت آتية عن احتكاك قطع من حلمها 
, تلك الرائحة الرطبة ينفثها هواء ساخن, أم أهنا ستيانتهاببوليسرت 

ومل أعرف أيضاً إال أصابع قدمني وضعتا برفق يف . رائحة أنفاسها
حذاء بني عايل الكعب, يكشف عري انحدار القدمني من الكاحل 
حتى األصابع, انحدار جعلتُ عيني تتساقط عليه فتنزلق ثم رصت 
أرفعها إىل الكاحل كام فعل سيزيف بصخرته, فتتدحرج إىل 

 .األصابع ألرفعها مرات ومرات
وهكذا إىل أن رن جرس املصعد معلناً وصوله إىل أحد 
الطوابق, واضطررت إىل اخلروج مفسحاً يف املجال ألحدهم كي 

 .خيرج
كي أرجع إىل مكاين ذاته, فأكون مقابل ذلك  دخلت برسعة

 .اجلسد الذي نجحت يف ملح طيفه أثناء دخويل الرسيع إىل املصعد
مل يعد أمامي املزيد من الوقت وال فوق املصعد املزيد من 
الطوابق, توقفت عيناي عن التدحرج وبدأت رحلتها يف الصعود 

 .إىل أعىل
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, أرفع ن اظريّ عليه ألختطى كانت ترتدي جينزاً أزرق باهتاً
الركبة وأصل إىل منطقة الفخذين كام يعطي اجلينز مقاساهتام 

 .وأبعادمها بدقة خبيثة
نزلت وصعدت برسعة مرات عدة, أسعى بني أصابع قدميها 

كنت أريد أن أحفظ شيئاً . وميالن خارصهتا, ثم يف ممرات ساقيها
 .منها قبل خروجها, كي يسهل بحثي عنها الحقاً 

, عىل األقل, استدارة فخذهيا واستطالتهام, وقبل أعرف اآلن
ذلك شكل أصابع قدميها املصفوفة كرف من كؤوس ماء باردة, 

 .وقد تكثف اهلواء الرطب عىل جدراهنا فزادت ملعاناً 
إذْ توقف املصعد, علق قلبي يف جمر الرئتني وقد حركت 

, خفت أن خترج هنا قبل اكتامل الصورة لد  .يقدمها اليمنى قليالً
زحت قليالً كي أفسح يف املجال ألحدهم باخلروج, خرج 

بقيت أنا وهي, وشخصان أو . معظم التائهني يف هذه العلبة الكبرية
 .ثالثة

اختذتُ مكاناً أبعد كي يسهل عىل عينيّ الصعود إىل ما تبقى 
 .من جسدها

بدأت رحلة الصعود عرب انحناءات جذعها اجلانبية وقد 
ر ل تحدب خرصها, بدت كمنحدر مقلوب, مل جاءت كانسياب متقعّ

, لكني وصلت إىل صدرها, ومن الطريق اجلانبي  .يكن صعوده يسرياً
, أميناً عىل  امً بإحد درجات البنيّ كانت ترتدي قميصاً مقلّ

يضيق القميص أكثر عند الصدر . انحناءات جذعها, وملتصقاً به
 .واإلبطني
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هام  مل يكن أمامي, لكي أطمئن إىل صالبة هندهيا, غري أن أجسّ
ان, مكورين, يقدحان رشراً عند  بعينيّ ألجدمها كحجري صوّ

 .وقد يمأل أحدمها كف يدي. حفهام بقوة
هام بيديّ  رت أن أجسّ  .فكّ

 .يصعب ضياعها اآلن, وأنا يف قاع رقبتها
كأن جسدها أمامي امتداد النحناءات ومتوجات حلمية بلون 

يف مساماته كرائحة  وكأن له رائحة شبق خمبوء. الرتاب الرطب
الرتاب املخمور باملطر, تنفث عرب خيوط األقمشة املنكمشة عليه, 
لتجعلني, يف املصعد, أعيد ترتيب بعض األولويات, كأثر الرائحة 
الساخنة ألماكن رطبة من جسد امرأة غريبة, تقف أمامي, ال فكرة 
لدي عن مالمح وجهها, عن اسمها, عن لون شعرها, أو حتى عن 

 .ء تفعله بعد مضاجعة رسيعةأول يش
كام اخلبز يف الزيت, انغمست عيناي يف التجويف أسفل 
ين  الرقبة, فانزلقت إىل قاعها وعلقت يف رماهلا املتحركة, يشء ما جيرّ

 .لألسفل, وأنا ال أقاوم
 .هو يرسع وأنا أهوي. واملصعد يرتفع بنا دون توقف

احني كنت أنغمس بجسدي كله وأنزلق وأغرق يف عتمة جتت
من قاع اجلوف, إىل أن ارتطمتُ بأسفل القاع, ما أحدث رنّة أعاد يل 

ب للحظة أو أقل د وعيي الذي ترسّ  .صداها املرتدّ
, يدي اليرس عىل أحد جدران املصعد  , منهكاً أسندتُ

 .حتسباً لآليت
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 ..مل أسمع اجلرس وال رأيت الرقم, فقط فُتح الباب وخرجتْ 
, والرقم   .ال يزال عىل الشاشة 14انغلق الباب عيلّ

 .ويدي عىل اجلدار
 
 

*  *  * 
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 مل أكن أتوقع سؤاالً كهذا منها, . سألتني مرة عن جينزها
لبسَ ساقيها  −إذا لبسته  − ومل أكن أصالً منتبهاً إىل أن جينزها 

وردفيها, واستقطع, من أقصاه إىل أدناه, لقطات طويلة ومكررة من 
 .نظرايت

منتبهاً إىل وقاحة نظرايت التي رسقت الكثري من أزرقها مل أكن 
إال بعد سؤاهلا, ومل أكن منتظراً أن تراين أمتىل النظر يف جينزها وما 
 , خيبئه, وبخاصة أن قنيص هذا ما كان يأتيها إال من اخللف, غدراً
ين بطبقة من اجلينز  حيث سكبتُ ماليني اللقطات لردفيها املكسوّ

فخذهيا املنسدلني عىل قدميها, سكبتُها كلها يف  األزرق املمتد إىل
 .عينَي بخلسة عفوية, وأحياناً مقصودة

مل أكن منتبهاً إىل أهنا ما وضعت حزاماً عىل خرصها قط, إال 
 .حني سألتني

مل أكن منتبهاً إىل أهنا ما كانت ترتدي إال جينزين يعكسان 
ر ردفيها; وبأزرق عادي وآخر : نيالتناسق نفسه المتداد ساقيها وتكوّ

, إال حني سألتني إن كان يف جينزها ما يلفت انتباهي إىل  أغمق قليالً
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هذه الدرجة, كام قالت, ولكني مل أنتبه إىل أي درجة وصلتُ يف 
 .سكب ردفيها يف عينَي

ردفيها مل أنتبه إليها منتبهة إيلّ وأنا أحشد كل انتباهي إىل كامل 
جلني ملساوين تنسابانبكامل نضوجهام, حممولني بعناية فوق  بال  رِ

 .خدوش, يتقلص قطرامها رويداً رويداً نزوالً إىل كاحليها
ين يف جينزها,  ى قليالً فأخربها بام يشدّ طلبتُ منها أن نتمشّ

مشينا . دفعتُ للنادل وهنضنا هرباً من قرقعة الصحون والفناجني
 ..توقفنا. عىل الكورنيش املحاذي للمقهى حيث كنّا

لُها  .أتأمّ
استندتُ بمرفقيّ عىل الدرابزين املطلّ عىل البحر بزرقته 
اة, أنظرُ إىل تكورات أمواجه الدانية, وانسياب عمقه القايص . املصفّ

ة  وَ مل أكن أحب البحر كثرياً قبل لقائي هبا, واآلن صارت زرقته كسْ
للحم ترايب خال من كل األسامك واحلجارة, إالّ من عش مرجاين 

 .نه, صارها أماميكثّ رطب متهادٍ مكا
رجعتُ إىل املقهى ألر إن كانت ما زالت هناك, جالسة إىل 

 .الطاولة ذاهتا خلف الواجهة الزجاجية
 .دخلتُ وتوجهتُ إليها

كانت غارقة بكل رأسها يف كتاب بني يدهيا, وشعرها منكبّ 
تسند ظهرها إىل الكريس . ختبئه ويدهيا خلف الطاولة وتقرأ. عليه

 .ساق وتقلب صفحة بني فينة وأخروتلف ساقاً عىل 
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 .عدتُ إىل طاولتي ذاهتا
طلبت, مثلها, شاياً باملرياميّة وبدأت بصب كل جسدها يف 

حاولتْ أن تريني بأهنا رأتني أراها, عيلّ . انتبهتْ إيلّ مراراً . عينَي
, لكني مل أرها متاماً حينها, أو تظاهرت بذلك  .أخجل قليالً

الئهام األزرق, كان أغمق جتمعت عيناي عىل ساقيها وط
وبدأتُ بال خجل أقضم قطعاً . قليالً مما ارتدته ظُهر اخلميس املايض

, وكلام بقيتْ ساكنة كتْ  .حلمية من ساقيها كلام حترّ
مل تكن . تركتُ الشاي باملرياميّة يربد وحده وتوجهتُ إليها

, ال كأس شاي علي , خالية متاماً ها مكاهنا, كانت الطاولة نظيفة متاماً
 .وال حقيبتها وال كتاهبا

. دفعتُ للنادل وهربتُ ثانية من قرقعة الصحون والفناجني
. توقفتُ أتاملها. مشيت إىل الكورنيش املحاذي للمقهى حيث كنا

كانت هناك بكامل أنوثتها تسند مرفقيها عىل الدرابزين املطل عىل 
 .شال أسود طرزت حوافه بنقوش محراء, كان يفرتش ظهرها. البحر

رين عميقاً يف  جليها املسمّ بانحناء أوسع كان ردفاها معتمرين رِ
رمها, وساقاها . األرض استقامت يف وقفتها ليستعيد ردفاها تكوّ

نظرتْ إىل الرتاب حتتها . ليونتهام, دارت نحو اليمني جتاه املقهى
, ثم مهّت بامليش نحوه , ترددتْ  .أمسكتها من يدها. حلقتُها. قليالً

 .قهىومشيتُ إىل امل
وصلتُ ألجدها هناك بكامل وداعتها األنثوية, جالسة إىل 

الشاي . طاولتها ذاهتا خلف الواجهة الزجاجية, غارقة يف كتاهبا
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 وساقها الزرقاء ملتفة عىل األخر, متأرجحة. باملرياميّة ما زال أمامها
 .عليها

اقرتبتُ ألمسكها من يدها ونميش إىل الكورنيش هرباً من 
مك الكتاب هو ذاته, وال  قرقعة الصحون والفناجني, فلم يكن سُ

 .أزرق اجلينز كان ذاته
تراجعتُ وجلستُ أنتظر أن تنتهي من صفحاهتا أو من شاهيا 
 , لتنهض فأصب ما ال ينضب من جينزها يف عينَي, أو, كام دائامً

 .أنتظر أن ترتك املقهى فجأة دون أن أنتبه ودون أن أراها
عن جينزهاودون أن تسألني, مرة أخر ,. 

 ..وربام أحلقها
 
 

*  *  * 
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 عاد متعباً إىل البيت . بيد حيمل سرتته البنية, وباألخر
ها من  كيساً ورقياً تفوح منه رائحة مناقيش الزعرت اخلارجة لتوّ

ب سطح الكيس اخلارجي فتح الباب وأضاء . الفرن, والزيت ترشّ
تيحه عىل الكريس, خلع حذاءه, وتوجه إىل النور, رمى سرتته ومفا

 .املغسلة ليزيل أثر الزيت من يديه ويغسل وجهه
ظلّت واقفة قبالة مكتبته تبحث بني كتبه وكأنه مل يصل, 

: مجد هو مكانه يتأكد من أنه يسمع صوتاً ما. وكأهنا مل تشعر بوجوده
صفحات كتاب, مههامت امرأة ونفسها, أو احتكاك قميص ببعضه, 

 .كل ذلكأو 
س قليالً قبل أن يدخل غرفة نومه حيث املكتبة, فال أحد  توجّ
غريها لديه نسخة من املفاتيح, وهي لن تكون هنا ألهنام أمضيا 
, ثم أوصلها إىل بيتها وعاد إىل بيته, وقبل كل ذلك ليس يف  املساء معاً

 .البيت أي أثر لرائحتها
فاس هلا, ناد اسمها لكنها مل جتب, كأنّ اهلمهامت واألن
 .لكنها ليست هلا, كأهنا المرأة أخر ربام, أو ربام كانت هلا
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اقرتب من الغرفة ببطء حذر, فرآها فجأة حانية رأسها تنظر 
 :إليه مبتسمة, وكتاب مفتوح بني يدهيا, أغلقته وقالت

 حلوة?  -
 :قال بذهول شلّه للحظات

ا وصلتك ع البيت, من نص ساعة?... ريام   -  مش إسّ
 :به ردّت فَرحة

 حرام??... مزبوط, واشتقتلك   -
 .بدأ الشلل يتالشى عن مالمح وجهه لرتتسم عليه ابتسامة

وضعت الكتاب جانباً واقرتبت منه, أودعت قبلة رقيقة عىل 
 .شفتيه وتوجهت إىل املطبخ

 :سأهلا بصوت تسمعه من عندها
 ..مش شامم رحيتك بالبيت و.. بس ريام   -
ونحن قاعدين? شم  حبيبي, شميت رحيتي من يش ساعة  -

إديك, شم قميصك, شم شفايفك يا قلبي, فيهن رحيتي? ملني 
 هدول املناقيش?

 اعميل شاي يا قبّاري خلينا ناكل, فايت آخديل دُش  -
دخل إىل احلامم, وهي يف املطبخ تعد الشاي مع النعناع, 
 خلعت قميصها دونام سبب وبقيت واقفة أمام الغاز بستيانتها البيضاء

محلت الصينية بكأيس شاي وكيس املناقيش . لكحيلوجينزها ا
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الورقي إىل الغرفة, وضعتها عىل الطاولة ورجعت إىل املكتبة, إىل 
 .الكتاب ذاته

 .خرج من احلامم إىل الغرفة مرتدياً مالبسه ذاهتا
 شو حبيبي, ما حتممت?  -
ا   - خلينا ناكل ونحنا عمنحرضلنا يش فيلم باألول, متَ
 ..تتأخري
 ..الروايةطيب, وبدي ه  -
 ..خدهيا  -

اقرتب منها, وضعت الكتاب عىل رف املكتبة وطوقت بيدهيا 
رقبته, لفّ يديه عىل ردفيها وشدمها إليه وجعل يلقي بقبالته عىل 

رفع إحد يديه ليحفر يف . شفتيها وخدهيا ورقبتها, نزوالً إىل ثدييها
, ورفع األخر إىل ظهرها ليفك ه ثدياً  عمق ستيانتها وينتشل بكفّ

نزل . الستيانة وأكمل لريخي خيطيها األبيضني عن كتفيها فتسقط
بفمه إىل الثديني يبتلعهام كثعبان, ويمتصّ ويعضّ ما أزهر عليهام من 

رفعها بيديه من ردفيها . حبتي التوت, وهي متوء وتفرك بشعره يدهيا
ومحلها إىل الطاولة, جلست عليها وهو أمامها يكمل ابتالع ما تبقي 

 :فكّت أزرار قميصه ومهست يف أذنه. من جسدها
 ع التخت حبيبي  -

, من عىل الطاولة, مشيا  جذب فخذهيا إليه لتنزل, وقوفاً
بخطوات تائهة إىل الرسير, هي ختلع عنه قميصه وهتبط بيدهيا إىل 



48 

أزرار جينزه, وهو يالحق بكفيه ووجهه حلمتي التوت اللتني 
 .رجتاجتطفوان ملتصقتني عىل ثديني ال يكفان عن اال

اضطجعت عىل الرسير, فكّت أزرار جينزها ورفعت ردفيها 
 , لتخلعه وما حتته عنها, وبحركة رسيعة من ساقها رمتهام بعيداً

هبط فوقها, وصار حلمهام . ليلمع خمملُ أبيض فخذهيا عىل وجهه
 .يتالطم كام يالطم املوجُ خشبَ قارب أجوف

صار أغمض عينيه وأغمضت عينيها, وعىل وقع نخريها, 
غ  , وحني يُنهك يتمرّ يسبح يف جسدها, كالفقمة صعوداً وهبوطاً

 .بجسدها مثلام تتمرغ سمكة حتترض, بالرمل
استيقظ صباح اليوم التايل, كان وحده عىل الرسير, مرتدياً 

مل يتذكر كل ما حصل ليلة . جينزه وقميصه املفتوح عىل صدره
يلة أمس أمس, أحسّ بدوخة خفيفة, وبعد دقائق بدأت شظايا ل

ل يف رأسه  .تعاود التشكّ
هنض عن رسيره, رأ نتف املناقيش, وكأسني فيهام بقايا 
شاي, حاول أن يتذكر أكثر, مل جيد أثراً ملالبسها يف الغرفة, الكتاب 
غري موجود, افرتض أهنا أخذته قبل ذهاهبا, ولكن متى ذهبت 

 وكيف?
الصحو, مشى متثاقالً إىل احلامم كي يأخذ دوشاً يساعده عىل 

فوجد أرضيّته وحوض االستحامم جافني كأنه مل يدخلهام أحد منذ 
, أو ال, مل  ر شيئاً من ليلة أمس, أنه ربام استحمّ يومني, بدأ يتذكّ

عاد مهروالً إىل الرششف, ال رائحة لعطرها وال جلسدها . يستحم
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عليه, ال آثار لشعرها األمحر وال لشعر عانتها الغامق عىل رششفه 
محل موبايله . ال سائل منوياً نشف عليه, مل يعد يفهم شيئاً األبيض, 

 :ليتصل هبا فوجد رسالة منها وصلته الليلة املاضية
بْ «  ..حُ

 راح أقرأ الرواية أول وصلتي ع البيت
 املناقيش معك أطيب بكتري

 هأل بس عرفت 
 انت غفلت وأنا عمبلعبلك بشعرك

حت  ما كملتش الفيلم وروّ
 وما حبيت أفيقك

 ش منيتزعل
 حاسة إين بحبك كتيييييييييري

 يعني ما عاد أقدر أكرت من هيك
 شو أعملّك 

بت أوصل ع البيت  قرّ
 يال يا عمري منشان بكرا يوم جديد

 .»يسعديل صباحك
 .اتصل,  مل ترد. مل ترد. اتصل هبا

 ...اتصل ثالثة ورابعة وخامسة 
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  ,رأيتني أمحل موباييل من دون أي تردد أو تفكري مسبق
 :وأرسل هلا

 حبيبتي«
 أنا جاي

ليص  .»راح أستناكي لتخَ
عىل غري عاديت, مل أنسَ أين ركنتُ سياريت حني نزلت من 

مشيت برسعة تلقائية إىل مكاهنا مبارشة, أدرت حمركها . البيت
وأرسعت فوق الشارع املثقل بسياراته ووهج حره, إىل حيث 

 .أوصلتها قبل نصف ساعة
ختضع وقتها ملقابالت عدة ال بدّ من أن متر هبا كلها كي  كانت

 .تُقبل يف فيلم جديد سيعتمد عىل ممثلني هواة
 :أرسلتْ إيلّ قبل وصويل

 قرب دوري«
 يمكن تاخدهلا املقابلة يش ساعة أو أكرت

 اشتقتلك
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 .»وبحبك
 طيب«

 أنا راح أستنى
 موفقة

 وبالش يفحصوا كيف بتبويس 
 .»وبحبك أكرت
عة وتنقلت بالسيارة بني أكثر من موقف ألقرتب وصلتُ برس

من مدخل املبنى, وعيناي مثبتتان عليه, علّها خترج بني حلظة 
استقررت أخرياً يف مكان مقابل املدخل مبارشة, وراودتني . وأخر

: حينها فكرة عرفت الحقاً أهنا سخيفة, وبخاصة إن عرفت هي هبا
ر ع س ياريت, دغري بتالقيني مش راح أغلّبها هيك, وال راح تدوّ

 ..قدامها بس تطْلع
رين  لو علمتْ بذلك ستضحك حتامً عىل سذاجتي, وتذكّ

 .بنوعية األفالم التي أحرضها
. كانت ترتدي بذلة نسائية خفيفة, زيتية, قامشها من الساتان

شعرها مبعثر عىل الكتفني ليُظهر حركات مرسحية أثناء مشيها, قد 
ا يرافقها من نسامت خفيفة يندر تبدو مفتعلة, يف تناغم مع م

 .وجودها يف مثل هذا الوقت من السنة
أعرف متاماً كيف يامرس شعرها أنوثته إذا ما تركته مبعثراً 
بة  عىل سجيّته, أحفظ متاماً حركات خصالت شعرها تلك, واملدرّ
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 , , ويروق هلا أهنا تتقنها جيداً , والتي تتقنها هي جيداً عليها جيداً
 .وأينّ أعرف ذلك

 أمضيت الساعة األوىل يف السيارة, متفادياً حر الضوء املقذوف
بعشوائية من تلك الفجوة البيضاء املغموسة يف السامء, العصية عىل 

 .الرؤية
عيناي عىل املدخل, وروحي جتول يف حمل آخر, يف شاهلا 
الذي تركته, مل تنسه ومل هتدنيه, بل تركته يف سياريت, أعرف أهنا 

ة, متاماً فعلت ذلك عمداً  , هي ال ترتك أموراً كهذه للصدفة أو العفويّ
كام ترتك غالف حبة شوكوالتة يف مكان ما يف السيارة, بعد أن 

رته والتهمت ما فيه  .كوّ
رصت أتنفس من شاهلا, أمزج ما بني الرائحة العابقة يف 
نسيجه, وهي آثار خلليط دهن رقبتها وعرقها وشعرها وعطرها, 

 .ملسحوب إىل أنفي وفميوبني حركة اهلواء ا
بدأت أستنشق, أقنعت نفيس بأن ذلك لن يستهلك كل ما 
عبق فيه من رائحة, وبأنه إن فعل, فصانعة تلك الرائحة وصاحبة 
ذلك الشال يل, ولن تبخل عيلّ باستنشاق خالصة الرائحة املدهونة 
بجسدها وشعرها, حني تنتهي وتأيت لتجلس بجانبي, حيث حيط 

 .شاهلا اآلن
 .ولينته هذا الفحص اللعني. ن فلتأتِ ولك

تكثّفت يف رأيس توقعايت . قاربت الساعة األوىل عىل االنتهاء
فقط كانت . خلروجها اآلن من املدخل, ملاذا اآلن? ال فكرة لدي
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وأنا ال أزيح . تلك التوقعات حارضة يف كل حلظة, بأن خترج باكراً 
, أو  .قد خترج باكراً  ناظريّ عن بوابة املبنى ألهنا ستخرج باكراً

وها أنا ذا بعد ساعة من ذلك أتوقع خروجها يف الوقت 
املتوقع خروجها فيه, يف الوقت الذي أمجعت فيه مجيع توقعايت عىل 

 .خروجها, فقط ألهنا البد ستخرج يف موعدها
ولكني سأحتفظ بالقليل من التوقعات خلروجها متأخرة, 

ورها عنده, ألن املُخرج سيُعجب هبا وسيزيد ويمد من حض
 .وسأخرج أنا اآلن أخربه بأهنا حتبّني

 .انتظرتُ ربع ساعة
 :أرسلت. لكنها مل خترج

 ما تأخريت?«
 أول ما تطلعي بتالقيني قدامك

 »بتحبيني?
أما حينها فكان النتظارها لذة ما, لذة . عادةً أكره االنتظار

تشتد كلام طال االنتظار, ومل أستطع أن أجد مربراً هلا, لكنني 
 .ببتهاأح

ي هذه اللذة مع كل حلظة انتظار مترّ   .رصت أنمّ
جعلتُ أمللم كل تلك اللحظات ألصبها عىل صدري فور 

 .رؤيتي هلا, كامء بارد يف ظهرية متّوزية قائظة
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, وبدأتُ أشعر بأن أمراً ما قد حصل معها, وإال  تأخرتْ كثرياً
ك فكرت بأن أخرج وألعن ذل. التصلت يب أو أرسلت تطمئنّي عنها

 .املخرج
 .لكني فضلت االتصال هبا وهكذا فعلت

 .مل ترد
الساعة الثالثة شارفت عىل األفول, وحرّ تلك الظهرية بدأ 
 .يتالشى مع هدنة تعقدها الشمس يف مثل تلك الساعة من كل يوم

 :أرسلت هلا
»?« 

 :اتصلت بعد ربع ساعة
 .مرحبا  -
 وينِك?  -
وحة ع البيت  - رَ  .بالتاكيس, مْ
 ?..وأنا  -
 ..قول بعدك عمتستنىال ت  -

وال صوت . ال أدري, لكني ال أر غريها بجانبي. حسناً 
لغريها يغفو عىل صدري ثم يلعب ويشاغب كاألطفال حتت سقف 

 .السيارة
أعرف متاماً كم مؤمل أن أحب امرأة ال أشعر بأهنا حقاً تستحق 

 .انتظاري هلا
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 ولكني سأنتظرها, ألن حباً ما يف قلبي يستحق تلك اللحظات
, وببساطة, نسيت أين  من اللذة, لن أحرمه إياها, وألهنا ربام حقاً

 .أنتظرها
 .نعم, أكيد نسيت

 :فقررت أن أنسى, لتستحق هي انتظاراً آخر, سأنتظره
 وكيف كانت املقابلة?.. شو  -

 
 

*  *  * 
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 − بتعريف? بدي أحكيلك شغلة 
 !احكي  -

األول, وكانت بضعة أيام أخربهتا بعد ميض أشهر عىل لقائنا 
ن من مد العمق الذي وصلَته يف أحشائي,  أكثر من كافية يل كي أتيقّ

, ومل نعرتف به بعد, ولو لنفسينا  .وكنّا كالنا نعرف ذلك متاماً
تلك الصبية لن تتعبك قبل وصولك إىل : قيل يل بخبث

 .فراشها بقدر ما ستتعبك عىل فراشها
 ..بال منيَكة  -
 .قعدة, بَقولّك, بتكونوا ع الفرشة صدقني, من تاين  -
 شو اليل خالك حتكي هيك?  -
هاحللوة يا سيدي برتسم, عاملة معرض بجالريي أبرص   - 

 ..إيش, وكلها رسامت سكس و
 وإنت من وينتا برتوح ع معارض?. طيب فْهمنا  -
روح إنت, عأساس بتحب . من ملا صار فيها بزاز, ههههه  -

 .ع الفرشة من تاين يومالرسم, بعدين إلنك هيك سهل تكونوا 
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يف اجلالريي رصت أبحث عنها ماراً برسعة بني اللوحات, 
منقالً نظري بني لوحة أمامي وبني الناس حويل, أبحث عن صبية 
هبيئة ملفتة غريبة, كأي فنانة, ترشح بكلتا يدهيا عن اللوحات 

 .واملعرض
رأيتها, كانت هناك, مترّ عىل اللوحات كزائرة عادية ال تبحث 

 . عن األرسار يف ثنايا هذه األجساد العاريةإال
 صح?.. هاللوحات إلِك  -
 يش سألتني أنا, مش حدا غريي?ل  -
مممم طريقة لبسك, شعرك يمكن, وكيف واقفة, وكيف   -

عمتطلّعي ع اللوحة وكإهنا مش مكتملة, متل اليل بدك جتيبي العدة 
إسا وتزبطي فيها هون باملعرض, وآخر يش تأكدت من جوابك 

 .حلوين اللوحات, حبيتن) نظرتُ إىل اللوحات(. هاد
, وأكملتْ طريقها إىل اللوحة التالية  ابتسمتْ ومل تقل شيئاً

 .تنبش يف تفاصيلها
رقيقاً أسود ينقطع عند أسفل  »كولوناً «كانت ترتدي 

ركبتيها, كاشفاً عن ساقيها الربونزيتني, وقميصاً طويالً أسود, فتحة 
ر, عىل صدر القميص تطريزات االنحدا شديدة V حرفصدره 

فلسطينية من تلك احلمراء التي يتخللها بعض الزهري والليلكي, 
ي . وبنسب أقل الربتقايل وكانت تنتعل صندالً خفيفاً رقيقاً أمحر يعرّ

, فبدت حافية القدمني إال من خلخال ذهبي متاهى  ظهر القدم كامالً
 .لونه مع سمرة كاحلها



59 

لتني ساخرة عن سبب إعجايب اقرتبتْ بعد ذلك بقليل وسأ
باللوحات, أهو اللحم األنثوي الذي سبب ازدحاماً بالرجال يف 

 :اجلالريي وامتناعاً للنساء عن احلضور? نظرت إليها مبتسامً وقلت
أكيد هدا سبب بكفي ليعجبوين, بس أساساً انجذايب  −

األول هو لأللوان والظالل, حبيت األلوان وتفاعلهن بلوحاتك 
 .الفخاد مثالً ) نظرت إىل اللوحة. (.أكرت من

ت عىل  سمع الناس ضحكنا والتفت بعضهم إلينا, فعضّ
با, . شفتها وأشارت بأصبعها أن أسكت ففعلتُ  نّ خرجنا, كطفلني أُ

 .إىل الردهة أمام باب اجلالريي وأكملنا حديثنا هناك واقفني
عرفت اسمها, وأهنا من يافا, وأن أكثر ما حتبه يف لوحاهتا هو 

 .لوان, وكان ذلك أحد أرسارهااأل
اتفقنا عىل أن نلتقي صباح اليوم التايل عىل فنجان قهوة قبل 

 .توجهها إىل اجلالريي
, بدأت أحسّ بذلك التخدير عند القلب  .صباحاً

كانت قد بدأت تلك اليافاوية باستيطان أحشائي, وكانت 
دة, وبحذر قطة, رمت إيلّ بعضاً  , وكأهنا متقصّ من  تعرف ذلك متاماً

ها  .سمّ
ت يفّ  , وكانت قد تفشّ أما أنا فلم أكتشف ذلك إال متأخراً

 .كثرياً 
خالل األشهر األوىل بقيتُ . مل أحكِ هلا ما أردت أن أحكيه

, ومل تسأل هي  .ساكتاً
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مل أخربها بمد العمق الذي وصلتْه, وال بأين ذهبت إىل 
َ أردت داً أن أراها هي, ال لوحاهتا, وال ملِ  .أن أراها املعرض متقصّ

ر ما قيل عنها قبل أن التقيتها إال حني بدأت بالكتابة  ومل أتذكّ
 .هنا, إليها, بعد أيام من سفرها

 .كتبت هلا
ها وحال أحشائي, فقط أخباري منذ  مل أكتب شيئاً عن سمّ
 سافرتْ إىل باريس حلضور ورشات عمل خيتتمها معرض تشارك هي

ك, وعن موعد رجوعها فيه, وسألتُ يف الرسالة عن أخبارها هنا
ر?: وبأهنا  أمل تتأخّ

 .وأن هنالك ما مل أخربها به, وفقط
ردّت بسطر صغري كتبَته عىل ورقة بيضاء, كانت خلفية 

 .إلحد دعوات املعرض
 .»وأنا كامن اشتقتلك«

 
 

*  *  * 
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 وكانت هي مل تصل بعد , حكت . وصلتُ متأخراً قليالً
, معي يف طريقي  إىل املقهى تعتذر عن تأخرها مربرة ذلك, عبثاً

بالعجقة يف الشارع الرئييس, وأكدتْ أهنا ستكون هناك خالل 
 .دقائق

أخربهتا بأين مل أصل بعد أيضاً رغم أن الطريق إىل املقهى يكاد 
, فاليوم اجلمعة ويف مثل هذه الظهرية البيضاء من شدة  يكون خالياً

ىل موعد مع امرأة يعزله وجودها أمامه القيظ, ال خيرج إال من كان ع
عن نادالت املقهى ووقوفهن اإلباحي العفوي الالمبايل, وشخص 

 .كهذا يكون عادة أمحق
أو من كان عىل موعد مع ربه يف صالة سيضطر إىل تأديتها يف 

 .اجلامع
وصلت قبلها بقليل, وجلست إىل طاولة يف مكان جعلني 

 .منه عادة مقابل الباب اجلانبي الذي تدلف هي
ومنذ أن فتحت باب املقهى حتى وصلت إىل الطاولة, كنت 
 أراقب كل حركة تصدر عنها, استطعت من بني ما ظهر من مساحات

ات هندهيا من أطراف  ي وثوقاً أثناء مشيها, نبش رجّ جسدها املتلوّ
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ل الصدر,  كنزهتا, والتموجات اخلفيفة المتداداهتام العلوية عند أوّ
النازلني من كتفيها كخيطني من الزيت النحايس,  واستطالة زندهيا

واالبتسامة املنسكبة عىل شفتيها وعينيها, وكنت متأهباً للوقوف إذا 
 .وصلت

مدت يدها لتغوص كلها يف كفي وأشعر بتلك الرجات متر 
 :من هندهيا إىل كفها األيمن

 ..آسفة, بعرف تأخرت  -
 .كان عجقة الطريق.. ال أبداً   -

الكريس قبالتي, مائلة بجذعها ليلمع  بدت وهي جتلس عىل
حدٌّ نحايس من حدود خرصها, كأفعى تتلو أمام فريسة يسهل 

 .لدغها
ت عىل الكريس ارتطم تينك النهدين بيشء ما,  وحلظة استقرّ
ع للحظة أو اثنتني, من تواتر تلك  تيانة املشدودة ربام, رسّ السّ

 .الرجات
 شو بترشيب?  -
 راح حتبهاملَون مع نعنع, جرهبا إنت,   -

طلبتُ ذلك الليمون مع النعنع, وطلبت منها أن ترشب قبل 
أن أفعل أنا, مل يأت طلبي إال الكتشاف مساحات جديدة يمكن 

 .ملالمح وجهها أن تصلها
لكني مل أكتشف الكثري, فهذه املرأة أمامي ترشب بحرفية, 

, تكاد تزمّ شفتيها وتقرتب أكثر كأهنا تتهيأ لتق بيل تقرب رأسها قليالً
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, تالحقها, حتتك شفتاها هبا إىل أن  اقة, تتمنع الرشاقة قليالً الرشّ
تستقر الرشاقة يف املنتصف بني زاويتي فمها, تضغط عليها بشفتيها, 
تها األوىل, وإغامضة غري مكتملة تعم عينيها كغزال عىل  متصّ مصّ

ة قد تركت أثرها عىل رأس . وشك الصحو تفلتها ألر عضّ
اقة, مع طبع  :ة خفيفة لروج شفتيهاالرشّ

 مممم, إذا ما بترشب كاستك راح أرشهبا أنا  -
 طيب, بس كيف يعني ملَون مع نعنع? خليني أشوف  -

 أمتمت أول رشبة بحذر, رشبتها وعيناي يف عينيها, هي ترقب
ز,  ردة فعيل التي ستظهر عىل وجهي وأنا أغوص يف سواد عينيها املركّ

نع وخفف عني حرقة الرشبة ما شتت ذهني عن مذاق الليمون والنع
 .طيبة: األوىل, وأظهرين أكثر إقناعاً حني قلت هلا

 هلب ومحرة نحاسية. كانت حرقة كتلك التي تلهب من زندهيا
اعرتهتام, أتتهام مما انحل عليهام من لون الشمس أثناء امتداد جسدها 

 .املشع من أثر الزيت, عىل سخونة الرمال
ن رواااق والشمس رحت ع البحر مبارح الصبح, كا  -
 .بتجنن

-  ... 
كان لوجهها وصدرها وزندهيا صبغة حبة الكرز, ومسامات 
زندهيا وصدرها ورقبتها, كانت منبثقة عن حلمها كمسامات حبة 

 .الفريز
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مل يكن هبا ما يشبه الليمون وال النعنع, إال حرقة كانت تلفح 
, فتسقط عيناي بتلقائية عىل مسامات الزند,  يب كلام حركتْ يداً

 .لتنزلق إىل األصابع الرفيعة املصقولة بإتقان
أهنيت كأيس, تيقنت من ذلك حني علت قرقعة اهلواء الذي 

 .أسحبه داخالً من عنق الرشاقة يف أسفل القاع
 :قرتبت تلك النادلة بجسدها الشبقا
 صح?.. كيف? حبّيت اللمون مع نعنع.. شو −

 محلتُ أشيائي. هنضت ألخرج من املقهى, وهنضت هي كذلك
يها جينزها من عند الفخذين  عن الطاولة, وهي وقفت تنزل بكفّ
ليتخذ ارمتاءه الطبيعي عىل ساقيها بعد وضعية اجللوس, حيث 

, رفعت بإهبامها ينحرس قليالً إىل أعىل ال فخذين ويظهر الكاحل جليّاً
وسبابتها وبحركة تلقائية كنزهتا من عند الصدر لتحجب بعض 
ات هندهيا أثناء مشيها, ومحلت جزداهنا عن الكريس املجاور . رجّ

 :قلت
 ?..يالّ  −

 .مل تتكلم
أثناء خروجي انتبهت إىل أهنا كانت هناك, وحدها, جتلس إىل 

هي ذاهتا, الرجات . ظر إليه بنفاذ صربطاولة جماورة للباب وتن
خليط الكرز والفريز والنحاس ذاته . واالستطاالت واالنسكابات

 .عىل اجلسد أمامي
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 كان عيلّ أن أستوعب ما حدث حني رنّ موباييل بعد خروجي
 :من املقهى بقليل, كانت هي

رت   - لها?.. آسفة, بعرف إنو تأخّ  بس منقدر نأجّ
 
 

*  *  * 
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 مات  :أعلنت هلا مرة وبال مقدّ
 .ما عدتش عاشق فاشل.. بتعريف?   -

أصبحنا عاشقني وأعلنا ذلك واحدنا لآلخر يف غضون ثالثة 
أسابيع, املسألة عندي أقدم بكثري من حمض األسابيع الثالثة هذه, 
وأعمق من جمرد عشق متجول اختارها مالذاً دائامً خيتتم فيه رحالته, 

 .ظنّ  أو هكذا
ة من العشق, استغرقني جتميعها عابرات سبيل  ومَ أتت عىل كُ

أصواهتن, حدقات : ورسير, نفضتْ ما علق يفّ من وبر أنوثتهن
 عيوهنن وأرواحهن التي تطلّ منها, شفاههن السفىل, أطراف هنودهن,

حلامهتن, رؤوس أصابعهن, االنحناءين الناتئني املتقابلني يف أعىل 
ة.. أذين كل منهن  أفخاذهن, الشحمة يف ومَ تْها كلها عن الكُ  .نفضَ

وأنا, قبل حلوهلا, كنت استخرجتُ منهن وحفظت ونفضت 
الكثري منهن وتفاصيلهن وأسباب أنوثتهن, ورصت أرتب وأرمم 
ة كل صباح, أنفض ما التصق عليها من  ومَ وأجدد جوانب هذه الكُ

, وأجلس أتأملها  :غبار, أغسلها باملاء البارد أحياناً
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بتصغر .. ربت? صار بدها شوية فشل حتى تصغر ك  -
ي? بس يمكن هيك بتكرب, مع كل صبية بتمرق  .وبتصري ع قدّ

 .أتت عىل الكومة كقطرة ماء طفح هبا الكأس وبكل ما فيه
كنت حذراً معها منذ الشهقة األوىل, كانت من اليوم األول 
 تنفث السم هبدوء, بخبث أنثى تعرف مد تأثريها, وأنا ال أرصح

ة إذا . بيشء, وال أعلن أي أمل, أترقب أجيل فقط ومَ أخاف عىل كُ
 .اهنارت عىل جدران قلبي مأل غبارها جماري الدم والروح يفّ 

ذهبنا ذات مساء إىل حديقة ينساها أهلها كل مرة حيمرّ فيها 
أفق السامء متهيداً لعتمة تتساقط هبدوء عىل أوراق أشجارها ورطوبة 

 .أعشاهبا
نا األوىل الكتشاف أحدنا اآلخر, العرتافات كنا يف مهسات

 .أول احلب, لتعرية أرواحنا وتسليمها طاهرة بال غبار
 حبّيت من قبل?  -

مل أشعر حينها هبزيمة مطمئنة حتملني لتسليم نفيس إليها, 
ة  ومَ كنت أتأرجح بني القلق منها, والقلق من حب قد يبطش بالكُ

 .ضاً فتنهار عىل رأيس وتتبعثر كل تفاصيلها أر
 .كم رصت أهجس هبذا السؤال

ب, ما ختليني أمترجح حلايل.. تعال   -  .قرّ
قالتها وكأهنا تناديني, ومل أكن بعيداً عنها, أمامها أتأمل 

 :وجهها وصوهتا املمزوجني بفكرة راودتني حينها
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بحسدك ع هالشعور, هالقد بتقدري حتبّي? قديش حلو   -
تعا امترجح «كيله إنك عمتتمرجحي وقدامك حدا بتحبيه لدرجة حت

 .هباحلديقة, هبالليل »معي
, مل ننزل من السيارة, ابتعدنا  ذهبنا مرة إىل احلديقة ذاهتا عرصاً

 :عنها فوراً وقلت
مش حلوة احلديقة إسا, بالنهار للناس كلهن, وبالليل   -

 .بتصري حديقتنا, إيل وإلك بس
وكأهنا هلذا وجدت هذه احلديقة, وكأنه هلذا يتساقط هذا 

يل, كي متسك كفي وترفع يدي لتضعها عىل كتفها, وتلف يدهيا الل
حول جذعي, وأستنشق من دفء هندهيا, وتتوحد خطانا دون أن 

 .نضطر ألن نرقص أي فالس, وقد نركض
رين رها حينها بأننا يف مكان عام, فتذكّ  :أذكّ

رت كل بواهبا وشبابيكها  -  .أل, هاي حديقتنا, وسكّ
 :وهتمس يف أذين

 .بلكي بتعتّم أكرت.. ينسحب شوي شوي  وقلت للقمر  -
يف أيام الحقة, تسابقنا غري مرة عىل األرجوحة, من منا 
يضحك أكثر ومن يعيل أكثر ومن يرسع أكثر ومن يرمي بحذائه 

 .ملسافة أبعد, ويرصخ أكثر
يف يوم ما من الشهر التايل, ولسبب ما, رصت أذهب 

, ال أعىل وال أرس , صامتاً ع, تتحرك وحدي, أتأرجح وحيداً
 .األرجوحة بتثاقل ممل, هي فقط تعلن عن أنينها
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 :ذات ليل, رنّ موباييل
 وينك?  -
 ..باحلديقة  -
 حديقتنا?  -
 .حديقتي.. أل  -

 
 

*  *  * 
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 ينظر إىل الوجوه حوله, يتمعّن يف . دخل إىل املقهى هبدوء
رللنساء رائحة أشدّ فحشاً يف الشتاء, . النسائية منها خاصة  .فكّ

ظلّ واقفاً يف مكانه يبحث عن مالمح . خطا ببطء دونام اجتاه
 كان الغروب يف ساعاته األخرية,. تتالقى مع ذاك الصوت عرب التلفون

 .وسامؤه امللبدة بالعتمة تزيد من برودة هذا اليوم الكانوين
يان برداً يف جيب سرتته, وكتفاه مشنّجتان  دخل وكفاه يتلوّ

 .سرتته اخللفية بعض الربد عن رقبتهلألعىل ليكفّ بياقة 
ه مرتدداً إىل طاولة كانت جتلس إليها فتاة عرشينية,  توجّ
أصابعها مشبوكة أمامها عىل الطاولة, ال تكاد تشبكها حتى تفكها 
لتمسك موبايلها وتنظر إليه, فرتجعها إىل وضعية االشتباك كي 

 .متسك املوبايل ثانية, وثالثة ورابعة
كليت عىل الطاولة, تالشى دخانه املعبأ فنجان اهلوت تشو

برائحة الشوكوالته من أمامها, والرغوة الذهبية التي عمرته غرقت 
ي خفيف لشفاهها انطبع عىل حافة الفنجان  .فيه, وأثر زهرّ

توجه إليها مبتسامً كأنه وجدها, وبدا واثقاً أكثر كلام اقرتب 
ل من جلستها وترخي يدهي ا تأهباً هلذا منها, وهي تنظر إليه وتعدّ

 .الغريب املقبل إليها بثبات, كانت متأكدة أنه هو
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 رشا?.. مرحبا  -
 ستاذ مجال?أ  -

سلّم عليها بعفوية, وضع حقيبة الالبتوب عىل كريسّ واقتعد 
 أخذ لثوان يتأمل تفاصيل وجهها الصغري وعينيها البنيتني. آخر قبالتها

واستدرك . ليالً بلون شعرها, وأنفها وذقنها وشفتيها املمتلئتني ق
 :بغتة

 .ودىف.. برد  -
خلع عنه سرتته املقلّمة باألسود والرمادي, ووضعها عىل 

 .ظهر الكريس حيث احلقيبة
 .آسفة إجيت شوي بكري, فقمت بطلب يش أرشبه  -
, أنا تأخرت  - أخدَت معي ربع ساعة للقيت باركنج, . ال أبداً

نت لو الطقس حلو باجي ميش, وبرتاح من علقة هالباركنج, إ
 كيفك?

افرتض بداية أهنا من تلك اإلناث اخلجوالت أو احلذرات يف 
التعامل مع الغرباء من الرجال, فحاول تسهيل األمر عليها وبدأ 
بالكالم ومحلها إليه يف مواضيع عدة قبل أن يدخال يف موضوع هذا 

 .اللقاء
 , كانت تنظر يف عينيه مبارشة حني يتكلّم, وال تتكلم كثرياً

 .وربام تعلّق بجملة أو اثنتنيفقط تسأل, 
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طلب فنجان التيه بنكهة البندق, برر ذلك بأن ملذاق البندق 
. مساحة عميقة يف لسانه ال يمكن ملذاقات أخر الوصول إليها

 .ابتسمت ومل تعلّق
انتشلت من جزداهنا علبة جيتان اليت وأشعلت سيجارة 

 :وقالت
 سيجارة?  -
نش) هزّ رأسه(  -  .بدخّ
 بتدايق?  -
 ..بداً ال أ  -
 طيّب إذا بالقي سيجارة ع بندق, أجبلك?  -

مل جيب, فكل ما يف األمر أنه, وهو املتقن الكتشاف أنواع 
اإلناث من اللقاء األول, كان يصيب دائامً إذا التقى مع سيدة تكرب 
ة, وهذه هي املرة األوىل التي جيلس فيها مع طالبة  رشا بسنوات عدّ

لت يف العرشين من العمر, أو أكثر يف سنتها اجلامعية الثانية, ما زا
 .بسنة ربام

معظمهن كنّ إما صحافيات يردن إجراء حوارات معه أو 
 استشارته يف بحوث أو مقاالت يكتبنها, أو طالبات ماجستري يعددن

ر. رسالة ختص األدب  .كانوا كلّهن نساء اكتمل نمو أثدائهن, فكّ
, وكا نت, كانت رشا تصغره بام يقارب اخلمسة عرش عاماً

. وربام لذلك, األشد غموضاً من بني من التقى وعرف من النساء
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كلّمته عىل موبايله, وكذبت عليه, ككثريات قبلها, لتجعله يقابلها 
 .ويقرأ قصائد كتبتها

 ..ألو  -
 ألو مرحبا, استاذ مجال?  -
 ..أها  -
اسمي رشا, طالبة سنة تانية صحافة, عمكتب مادة عن   -

 ..الشعر وحابة أعمل معك حوار
ل أولوياته فور  ال يرفض مجال طلباً للقاء امرأة, وقد يبدّ

ل إن كان الصوت ذكورياً . طلبها لكنه, بالذات, . ويرتدّد ويؤجّ
سيُسعد لطلب صبية يقطر صوهتا ند. 

بس يا رشا إنت قلتييل بدك تعميل حوار معي, مش   -
يني قصايدك?  تقرّ

 .مزبوط, كذبت عليك ع التلفون  -
 .دي حيوي ديواهنا األول اجلاهز للنرشابتسم وأخذ منها يس 

كان غموض الفتاة جيذبه إليها أكثر, ويبقيه يف املوقع 
األضعف الذي لطاملا كان فيه مع النساء, ولكن حلضور رشا مذاق 

بدأ . آخر, يبتعد به إىل حيث ال تفعل مذاقات أخر, أكثر نضوجاً 
ا املساء, سيلزمه يشعر بأن للفتاة أثرها الباقي فيه أينام سيحلّ بعد هذ

 .إىل أن تقدر أخر عىل إزالته يوماً ما
اعرتف لنفسه بأهنا قدرت عىل سلبه ما خطته رواياته ومقالته 
يبة كانتا عزيزتني عليه  .األسبوعية وحمارضاته يف اجلامعة من هالة وهَ
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طيب, راح أسهر عليه, وبكرا الصبح بحكي معك بردلك   -
 .خرب

س سرتته ومحل الفنجان وضع اليس دي يف حقيبته, ولب
 .لريتشف آخر ما فيه

 .مايش رشا, كان حلو احلكي معك, منلتقي قريباً   -
مشى خارجاً من املقهى, وهي بقيت يف مكاهنا تنظر إىل 

نظرت حوهلا لتتأكد . فنجانه وتستنشق أثر الرائحة التي تركها خلفه
أن ال أحد يراقبها, مسكت فنجانه وبدأت تستنشق رائحة الالتيه 

 .البندقب
كاد أنفها أن يزكم بالرائحة, فأرجعت الفنجان إىل مكانه 

, فقال  :لرت مجال واقفاً إىل جانبها ينظر مبتسامً
ي, هاي أول مرة هيك   - طعم هالالتيه بالبندق بعده بتمّ

ل ة وقوية وبتطوّ  .بتكون حادّ
لكني مل أره عاد ليقول هلا ذلك, وال رشا اجلالسة إىل الطاولة 

أشحتُ بعينيّ عن شاشة الالبتوب . رت بذلك رباماملقابلة شع
وأرحتُ أصابعي من الكتابة قليالً ونظرتُ إليها مرة أخر. 

الزهري اخلفيف املطبوع عىل حافة فنجاهنا صار أغمق مع 
طبعات مرتاكمة من شفاهها, وموبايلها ما عاد مستلقٍ عىل الطاولة, 

ته يف جزداهنا ربام, وال أثر لفنجان آخر   .أمامهاأودعَ
 طلبتُ من النادل احلساب. طويتُ الالبتوب ووضعتُه يف حقيبته

 .وحني أتى سألته إن كان لدهيم التيه بنكهة البندق
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 .فأجاب بالنفي
التقطتُ سرتيت ومهمت باخلروج, وكذلك فعلتْ من الق هبا 

خارج الكافيه, حيث هواء الصقيع يتخبّط ببعضه . اسم رشا
قلت . ل انحلّ عىل العامرات والشوارعبفوضوية عارمة, وسواد اللي

 :هلا أمام بابه
 ..هبداك الكافيه عندهن التيه بالبندق.. هناك  -
تُ خطوايت املتسارعة إىل السيارة منكمشاً عىل نفيس, ملوأك

نظرتُ إىل اخللف فرأيتها تقف مكاهنا, . هارباً من هذا الصقيع
عتُ شاخصة نحوي, فأرشتُ هلا ثانية إىل مكان املقهى اآلخ ر, ورسّ

 .خطاي
 :ثم نادت

 ?..مجال  -
 
 

*  *  * 
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 تركتُ البيت. 
نزلتُ إىل السيارة, أدرتُ املحرك . رميتُ ما كان بني يدي

 .ومضيت
وصلت إىل ذلك الطرف من املدينة, حيث ال أمواج للبحر 

مياه ماحلة راكدة اشتدت زرقتها, تتحرش بصخورٍ تتمنع . هناك
, وأحياناً  يتكرس احلياء فيها فتامرس حباً مع مياه متسللة من أحياناً

  .بني انكسارات بحرها
أوقفت السيارة أمام الرصيف, ألقيت بنفيس خارجها 

 .ومشيت مبتعداً عنه بغري وجهة واضحة
سحرٌ ما سحبني من خالل األشجار وخليط الرمل 
والعشب اليابس, إىل حيث الصخور, وكأنني عىل موعد ملداعبة 

, وكأنني أردت أن يكتمل ذلك املياه إل حداها, فأشهد حباً جديداً
بيل امحرار الشمس خجالً فتتالشى, ويشتعل الليل هبوائه  املساء قُ

 .األسود
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رصت أميش حماذياً صخرة ومياهها, أنظر إليهام تارة, وتارة 
م العمر به, اقتعدَ إحد الصخور الرطبة وجعلَ ينتظر  إىل رجل تقدّ

فة, وإىل حينه أراه يميض الوقت أن تعلق سمكة يف صنا رته صدْ
 .بالنزق واليأس ولعن دين الطقس ورطوبته

رآين أراقبه وملا ما خجلت, وال أشحت ناظريّ عنه حينها, 
ظل ينظر إيلّ متوسالً اختاذي لفشله مالذاً يف هذا املساء, سبباً آخر 

 .يلعن ألجله
ومل  مل أعرف ملَ تركت البيت فجأة, وملَ إىل طرف املدينة,

 .أعرف ملَ أراقب الرجل بنفاذ صرب وملَ مل أشح ناظريّ عنه
حرصت عىل أال يراين أحد أسأل كاألمحق حفنة املياه عىل 

هل ستحبني يوماً أم أن : حافة البحر, املستلقية عىل حضن الصخرة
 شعوري هذا يكفي اثنني, فال هي تر حاجة حلبها يل وال أنا ربام?

 .وفشيل سذاجتي ثم أبكي
حتاجها لتشهد معي هذا احلب, ألحكي هلا عن املياه أ

عني ضحكاهتا عليهام,  والصخرة, وعن وجودها معي هنا, تُسمِ
 .وتعليقاهتا الساخرة

 .قد أكتفي بصوهتا اآلن
سمعت أنني . اتصلت هبا حلظتها, وما حظيت حتى بصوهتا
 .هاتفها, ظلّ يئن ملتمساً مربراً لغياهبا, إىل أن انقطع

 .استأثرا بطقوسهام, وما سمعت جواباً  عدت بعد أن
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وملاذا عشقت ذلك املساء الذي . وعرفت حينها ملاذا أتيت
, وشعرت به يتململ يف ثنايا روحي ومساماهتا  يشبهها; رأيت حباً

 .كلها, يتأهب لالستيقاظ, يف مساء ضمّ حلظة عشق وآثر الرحيل
, من ذاكريت   .املتعبةوكان عيلّ أن أكتبها ألنتشلها, ولو مؤقتاً

, وأعرف أن كتابتها كانت محقاً آخر  .وهأنذا, أراجع نيصّ
 
 

*  *  * 
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 اتصلتُ هبا.. 
مل أكن أعرف أن قراراً كهذا ما كان ليأيت لو مل تسبقه 

مل أشعر بأصابعي وهي . مساحات واحتامالت من الوقت والقلق
ليَظهر خلسة عىل . امءتالحق اسامً يبرشّ بالليل, كمساء بني املاء والس

 .شاشة املوبايل
مل يتبقّ يل اآلن إال كبسة واحدة ألُوصل روحي بصوت جييء 

 .فتلبسه كام تلبسُ السامءُ الليلَ بعد رعشتها األوىل باملساء
. جيمد إصبعي فجأة, وتنتقل تلقائية احلركة منه إىل ذهني

 .أبحث مليساء عن مربر التصايل
 ..صوهتا قد تقنعها حجة حاجتي لسامع

 .ال حيرك إصبعي ساكناً يف حرضة اسمها عىل الشاشة
أحياناً أكلم حروف اسمها املصفوفة بتنسيق أنثوي, أو أين 
أتأملها فقط, لن أستوعب يوماً أن االسم قد يدل عىل غريها من 
النساء, وال أن غريها إن محلن اسمها, يظهر باأللق ذاته, أو حتى أنّ 

 .هاتف أحدهم, يوصلك بامرأة غريهااالسم ذاته إنْ ظهر عىل 
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إصبعي ما زال عالقاً بني مجرة يف السامء وموجة تتدلّل عىل 
قررت . قررت لنفيس أن سامع صوهتا قد يربر هلا اتصايل. صخرهتا

 ..أن مربري لن يكون ذلك, ما اكرتثت باختيار آخر, واتصلت
 :جاء صوهتا رسيعاً 

 !ألو  -
 بضع رنة, ويل مل تفصل بني حركة إصبعي وصوهتا إال

 :تفسريي الذي أحب
 , رأت اسمي عىل شاشة موبايلها حني رنّ فأرسعت بالردّ
كانت متلهفة ملكاملتي وتوقعتْ أن أتصل هبا يف تلك اللحظة, 
وإحساسها سحبها بالرسعة تلك, بل إهنا كانت متأهبة بانتظار 

 .اتصايل يف كل اللحظات
لقياً عىل كفها وقد تعود رسعة ردها إىل أن اهلاتف كان مست

األيمن, ففتحت اخلط قبل رؤية اسمي حتى, وهذا ما بدا األرجح, 
دت اإليامن بام تقنعني نفيس به. الحقاً   .ولكني تعوّ

ق,  ر لنفيس أنه يف احلب إن كانت الكذبة أمجل, فلتُصدَّ أكرّ
 .ولو مؤقتاً 
 ..ألو  -
 ..مرحبا  -
 .أهلني  -

تزاج مسّ كان ام. ببعضها, بصوتينا »كيفك«امتزجت كلمة 
 .روحي, املوصولة هبا, يف رعشة صوهتا
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أحببتُ أن أر . كان دوري يف الكالم, وهي استبقت دورها
قت نفيس  احلب يف هلفةٍ منها للسؤال عن حايل واحلديث معي, فصدّ

, وإن جماملة هلا  .مؤقتاً
قد تقرأه, تتصل يب, . قد تراين مبالغاً يف كتابتي لنيص هذا

 :ملتي وسؤاهلا عن حايلوحتكي عن ردها عىل مكا
أنّ املسألة جمرد سوء يف التوقيت منها, ال أكثر, وأهنا أبسط 

 .من أن يُكتب نص عنها
 .وقد تعتذر أنْ أسأتُ فهمها

, محقٌ آخر  .وسأعرف أن هذا النص, أيضاً
 
 

*  *  * 
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  ُطلبتْ القليل من املارشملّو مع الكافيه التيه وطلبت
 .قهويت التقليدية

 مارشملّو?  -
 .مممم قديشها طيبة, بموت عليها  -

تقدمت النادلة حتمل صينية خشبية عليها فنجاين الصغري 
وركوة نحاسية ذات مقبض خشبي, وقد مألت رائحةُ القهوة 
, وفنجان الالتيه الضخم تطفو عىل سطحه قطع املارشملّو  األجواءَ

يف هذا السائل الوردية والبيضاء املرتاشقة واملنغمسة بنصفها السفيل 
 .البني خفيف الرائحة

وضعت حقيبتي عىل الكريس املجاور ألخيل الطاولة إال من 
ي موبايل وسلسلة مفاتيح رض القطع الرخوة, تتاموج عىل . جهازَ وحتَ

 .سطح الالتيه, ممرغة بالرغوة ومرشوش عليها بودرة الكاكاو
التقطتْ قطعة مارشملّو بطريفَ إصبعيها, وانتشلتها من 

ب بخيط الف نجان هبدوء يسمح ملا علق هبا من السائل البني بأن يترسّ
تعرص القطعة الرخوة بأصبعيها لتقطر بآخر . رفيع ال يلبث أن يتقطّع
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ترفع يدها, متيل بجذعها إىل األمام, تسند القطعة عىل . ما علق هبا
رأس لساهنا ليبتل بقطرة متوارية, تلتقط القطعة بشفتيها, فتسحبها 

 .داخل فمها هبام إىل
إغامضة عينيها تكشف عن لذة تطؤها مع هذه القطعة 
ل بني بسمة رىض وبني حركات مصّ ومضغ  الرخوة, فمها يتشكّ

 .تلوك ما بقي من القطعة وتبلعها. متواترة
 :ارتشفتُ قهويت

 هالقد ممكن تكون إيروتيكية قطعة هاملارشملّو?  -
 ..حسب  -
 حسب مني عمياكلها?  -
 ..احسب مع مني عمباكله  -

فتحتُ احلقيبة وأخرجتُ ألبوماً حيوي صوراً للوحايت 
ا, وبعض القصاصات ملواد كتبت  املعروضة يف مرسح الالّز يف عكّ

 .عن املعرض
 .هون بتالقي كل إيش عن املعرض, وهالصور إلك  -
شكراً كتري, إسا أنا بدي أكتب عنك بورتريه عام, وراح   -

وااااو بجننوا, بدي  )تتصفّح األلبوم(أمرق ع املعرض باملقالة 
رين, بدي أشوفهن حقيقيني.. أشوفهن  .مش هيك مصوّ



87 

منتفق ع موعد وبتيجي عندي تشوفيهن, ووقتها كامن   -
 .بدي أحكيلك شغلة عن لوحة مارشملّو

أخرجت من حقيبتها دفرتاً صغرياً وقلم حرب (طيّب   -
أول مرة منلتقي فيها كانت عاجقة وما قدرنا نحكي منيح, ) جاف

ر? أكيد ألوكنت إ ب, متذكّ ل شوي بالرشّ إسا بدي أعمل . نت متقّ
 ..حوار صغري أطلع منه بمقالة, وبكمله بعدين عندك

اتفقنا عىل أن تأيت إىل غرفتي, . التقينا بعد ذلك بعدة أسابيع
, لرت اللوحات مل تكن قد أهنت املقالة بعد, . وهي مرسمي أيضاً
 .قالت إهنا لن تنهي شيئاً قبل زيارهتا

كنت أصفّ اللوحات حني صارت يف . كتُ الباب موارباً تر
التفتّ ورائي ألراها . مل أفهمها جيداً  الغرفة هتمس من بعيد بكلامت

ح يل بيدها  .واقفة تبتسم مع انحناءة خفيفة لرأسها, تلوّ
كيس . ذهبتُ ألعدّ بعض القهوة ريثام تنتهي من اللوحات

فنجان التيه مل أُجد  املارشملّو يف اخلزانة, غمست قطعاً منه يف
 .محلت الفنجانني وكيس املارشملّو إليها يف الغرفة. إعداده

ب وجهها  كانت مترر أصابعها برفق عىل تفاصيل اللوحة, تقرّ
ها, شفتاها بالكاد تلتصقان, طريتان ممتلئتان كأهنام  وأرنبة أنفها لتشمّ

متيش هبدوء بني لوحة وأخر, عىل . مصنوعتان من املارشملّو
وس أصابعها, متفادية فرايش وسكاكني الرسم واأللوان وقطع رؤ

 .القامش واخلشب املبعثرة عىل األرض
 .حذاؤها عند الباب, وسرتهتا عىل رسيري الفوضوي
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, عند اللمسات األخرية للوحة  امرأة من «مل أنتبه إالّ الحقاً
, بأهنا غري تلك الصحافية وبأن اللوحة كانت مشاركة يف »املارشملّو

 .عرض يف مرسح الالزامل
 .ومل أنتبه إالّ اآلن بأن لالمرأتني الرائحة ذاهتا

 
 

*  *  * 
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 وقد . أحياناً أراه وال أدركه. قد حيوم مجال حويل وال أراه
, فال أعود أدركه أدرك مجاالً . أدركه وتسيطر حرييت بأسبابه, عيلّ

بّه األول يل به  .شُ
كثرياً ما ناديتها هديل, والصبية إن مل  مل أكن أنادهيا باسمها,

 .تنادها باسمها خدشتَ أنوثتها, بعضها أو كلها عند بعضهن
كانت بشعرها األسود املنسكب عىل كتفني بلون الرغبة, 
لة بعناية وحذر إهلي, كم أتعبت الرب هذه  بمالمح وجهها املُشكَّ

 !املشاغبة
 تفاصيل كانت بجسدها املمشوق واجلينز الضيق الذي يصقل

ر الردفني الصغريين  فخذهيا وتَقابل االنحدارين من أعالمها, وتكوّ
 .قرشاتقالتني ناضجتني, متأهبتني كي تُ كرب

كانت بتورم أطراف هندهيا الفالتة من أزرار القميص 
واملسيطرين عىل املشهد العام يف املحارضة, والصغريين املالئني قاع 

 .كفّني مترضعتني بالدعاء
ة سمراء ارتأ احلب أمامي كانت بعينني ريّ  الغريبة, كنَوَ

يُامرس عىل ضفاف قميصها األبيض وأزراره األقرب للحمرة, ربام 
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بسمرة ال يزال اخلالق يبحث عن تركيبتها منذ أضاعها أول . استثارة
 .مرة

 .وبحبّتي التمر يف عينيها
 .تركتْ عطر أنوثة يعبق يف القاعة, وخرجتْ . كانت طالبتي
أتاين بال . ة ولسبب مل أدركه, ومل أسع لتربيرهكانت مجيل
. وربام فاتني. رأيته ربام, وأدركت بأنه مجال ما. أسباب, صدفة

وإذا . أعرف أنه يزداد ألقاً إن مل أحاول تربيره, ليأتيني كطفل يعرتف
ني مرة أخر. حلق به سببه, أخذه عني ختلّ عن البحث يف : فأُوبخُ

 .عطراً يزيد عزلتك اجلامل, وإال يغادرك, ويرتك
مل أعرف سبباً للتامهي بني اسم هديل وبني وجهها بشفته 
ين دائامً عىل  السفىل املتهدلة املتأرجحة, وحاجبيه املعلقني واملرصّ
تكراريَ رشح املحارضة, حتى أفهم أنا, بتلك الشفة وتينك العينني, 

 .ما رشحت
 .كنت أنادهيا هديل

شفتها, بعتقد اسمها  بتشبهي صبية عرفتها بس نايس وين  -
 .متلك, هديل

 .بس اسمي مش هديل  -
كنت أراجع نصويص حني وجدت هذه القصة, وهديل التي 

 .ما شاخ صباها بكومة الغبار املستسلمة النائمة عىل اسمها. أعرف
ثمّ مل أعرف ملَ أجريت بعض التعديالت, وملَ جعلت هديل 

 .أمجل قليالً 
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النص أكثر من مرة,  وإذا ما انتهيت من خلق هدييل, أقرأ
ر هديلَ أخر حتوم يف رأيس من بعيد, أقرأ أكثر ويقرتب  فأتذكّ

 .طيفها أكثر, أقرأ ويزداد شعرها سواداً وعيناها العسليتان بريقاً 
عدتُ أقرأ وأهتدي إىل ضياع أقرب, وما كانت هديل تقرتب 

 .أكثر
محلت الورقة وخرجت أبحث, عيلّ أجد . أهنيت القصة هنا

 .ديلنيإحد اهل
 
 

*  *  * 
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 كأنّ وخزاً ما بدأ يصحو يف هذا القلب. 
أسأل نفيس, أيكون القدر هبذا الصلف والالمباالة حتى 
 جيمع أصابع يدها اليرس اخلمسة يف راحة كفي األيمن طوال الطريق

 إىل عزلة موقف السيارات قرب بيتها?
باءهتا يف أتى كلّ يشء خلسة, وتالشى كذلك, يف عتمة ع

سيارة مسودّ زجاجها يف موقف زاد تلك الليلة عتمة, إال من بقع 
 .إنارة تشعّ من نوافذ بعض شقق املبنى املقابل

اختارت هي اسم املقهى التي سنلتقي فيها كي تكون أكيدة 
من ضعف احتامالت أن يراها أحد أقربائها أو معارف أهلها, مع 

 .شاب ما
عتّم, وحني أجبتها بنعم وأنه  سألتني إن كان زجاج السيارة مُ

التقاء حرارة الشمس, ابتسمتْ بخبث وسألتْ عن عدد النساء 
الاليت جلسن إىل جانبي فيها, وعن روائح وألوان ما ستجده من 

 .شعر هلنّ علق هبذا املقعد
كان ذلك لقاءنا األول وحدنا دون أصدقاء مشرتكني, 

, شبه منعزل, اختارت مقهى مل أدخلها من قبل, كان مكاناً  صغرياً



94 

, كان كبيت أنيق بفوضويته,  إضاءته خفيفة, أحببت ديكوره كثرياً
أكثر محيمية من غريه, أشكال عدة من الكنب املكسو باجللد, بألوان 

ال مقاعد فيه . خمتلفة متناسقة, وطربيزات واطئة بلون بنيّ حمروق
 .وال طاوالت

ها إىل حلظة جلوسها أسدلت الشال من رأسها ليمرّ بشعر
ين من عباءهتا الداكنة ولفّت ساقها  أسفل ظهرها املنتصب, فكّت زرّ

ها كـ , الحظت الحقاً ..اليرس عىل اليمنى إىل جهتي وبدأت هبزّ
ة خبيثة, وقالت ها كذيل هرّ  :أهنا بدأت هبزّ

 صح?.. حلو املكان  -
 :نظرت حويل وقلت وكأين مل أسمع سؤاهلا

 .من وين بتعرفيه هلاملكان? حبيته  -
مع يش ).. وأضافت بلؤم(مش جاي هلون من قبل? ! أف  -

 صبيّة?
 مع يش صبيّة?.. إنت جاي هلون من قبل .. أل  -

قبل دخولنا, كانت العباءة منسدلة عىل جسدها, والشال عىل 
كامل رأسها ليسهل عليها التخفي كام قالت, وأخربتني كذلك بأنه 

تيانة إن كانت يمكنها اخلروج ببيجامة مثالً حتت العباءة, أو بس
 .مستعجلة ومشوارها قصري

ا قصري يش?  -  مشوارك إسّ
 ابتسمتْ ونظرتْ إىل صدرها املفروش بمساحة بيضاء شاسعة

رين  , تتناهى نزوالً إىل بدايات تكوّ جاً زادهتا عتمة العباءة توهّ
ني  .حلميّني بضّ
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غطّت بأصبعيها قطعة دانتيل سوداء كشف عنها طرف 
 :العباءة املنفلت, وأجابت

 إنت شو شايف?  -
رين العامرين فنزّ حاجبي األيمن, وكان  نظرتُ إىل التكوّ
 .بتلقائيته األصدق ربام, واألرسع يف فضح ما أود قوله, فام تكلمت

, فابتسمتْ وأرجعت زراً فالتاً إىل  ونظرتُ إليها مبتسامً
مكانه, فبقيت عيناي وزرٌّ آخر, تتناوب احلراسة عىل مدخل ثدييها; 

 ..ني األخر, فالزر, فالعني األوىل فاألخر فالزرعني, فالع
, ضحكنا أكثر, وتأخرنا أكثر وأكثر ثنا كثرياً فجأة . حتدّ

انتبهتْ إىل الساعة, كانت عىل مشارف العارشة, فرفعت الشال إىل 
رت كل ما فلت فيها, وقالت لت وضع عباءهتا وزرّ  :رأسها وعدّ

 .تأخرت  -
كسب حلظات أطول مع مشيت بالسيارة عىل أقل من مهيل أل

األصابع اخلمسة النحيلة تلك, وأوقفتها حيث أشارت يل يف موقف 
 .ومن هناك ستميش إىل عامرة بيت أهلها. معتم

أدرت جذعي قليالً ألقابلها, كانت أصابعها غارقة يف راحة 
عىل مهل انسلّت يدي من أصابعها وارتفعت إىل . يدي اليمنى

هيا, أمسحها هبام, ثم أمسح ما وجهها, رصت أمرر أصابعي عىل خدّ 
اها كغيوم ناصعة, تكاد أصابعي تلتحم . علق فيها منهام هبام كان خدّ

أمرّ قليالً إىل ذقنها, . هبام وتغوص فيهام دونام شعور بسطحيهام
ة شهوانية . فشفتيها عيناها مغمضتان وشفتاها مستسلمتان, كجوريّ
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يدي املثقلة إىل غرزت أصابعي يف شعرها وزحفتُ ب. تستبق تفتّحها
دتُ شعرها وأعىل رقبتها إغامضة عينيها وانفراج . خلف رأسها, مسّ

شفتيها وزفريها, كلّها تتناغم مع حركة أصابعي, احتويت رأسها يف 
بته إيلّ وأطبقت بحذر شفتيّ عىل شفتيها بنصف قبلة  كفّي وقرّ
ابة, يثقلها الكحل واملسكرة,  ورفعتهام, نظرت إيلّ بإغامضتها الكذّ
وألقت برأسها وشفتيها عىل فمي لتنسلّ شهوتانا بغتة من حلقينا إىل 
ي بعضينا عرب لسانينا املجدولني ببعضيهام كثعبانني يتضاجعان . فاهَ

 .وريق سال عىل كريسّ السيارة. وشفاهنا قد جنّت
 :مللمتْ شاهلا وعباءهتا برسعة وقالت

 .تأخرت.. بشوفك بكرا  -
جت, مل أنظر حتى إليها من فتحت الباب وخر. مل أقل شيئاً 

خالل املرآة, أخفضت نوافذ السيارة ليدخل بعض اهلواء وينتشل 
أثر رائحتها, مسحتُ مزيج ريقنا اللزج واملنزلق كخيط كريستايلّ 

كفرت بجميع النساء, ومشيت بالسيارة عىل . من طرف الكريس
غري هد. 

 
 

*  *  * 
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 »أومأ بلحظه أرسنا .. فتناحبي مجاله .. ملا بدا يتثنى ..
 »مال غصن سنا حني

كنت أرددها وأرددها كام يدور صويفّ ويدور إىل أن ينعزل 
مل أصل تلك العتبة من النشوة, كنت مضطراً إىل . بعامله عن حميطه

احلفاظ عىل احلد األدنى من اليقظة يف ظهرية قائظة تلفح شوارع 
 .املدينة بلهيبها

أتطاير داخل السيارة مع هواءات كنت أستمع إىل املوشح و
ق وكل ما كان  املكيف الباردة واملوشح ذاته والقانون والعود والرّ
يرتاشق خارجاً من مسجلة السيارة, ووهج الشارع يزيد من عزلتي 

 .عن املحيط خارج هذه الربودة, ومن إرصاري عليها
توقفت عند إشارة مرورية يف وقت يبدو فيه أن معظم 

لست أستعجل اإلشارة هذه . ة تتفق عىل اللقاء عندهاسيارات املدين
ت, ما كنت أحترك إال بانتهاك زمامري  املرة, حتى إين, إذا هي اخرضّ

 .السيارات خلفي لعزلتي الباردة
كلام صارت اإلشارة خرضاء اقرتبت منها أكثر, ألجتاوز 

, إىل املسار املجاور اقرتبت مرة . السيارة أمامي وأدخل يساراً
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 ,ألكون خلف سيارة ليلكية اللونأخر ال بدّ من أهنا . وأخر
 .نسائية

د عزلتي, أو أن عزلتي هي  يبدو يل اآلن أن شيئاً ما بدأ هيدّ
د هذا اليشء وتتحرش به كانت امرأة تسكن عزلة . التي بدأت هتدّ

 .خاصة هبا خلف مقود تلك السيارة
ت من خالل الزجاج األمامي لسياريت واخللفي لسيارهتا رأي

, كانت يدها وتبدو رسغاً رفيعاً بلون أقرب لبياض  .. مصفرّ
وكأهنا المرأة عادت لتوها من صالون نزعت فيه بالشمع .. ممممم

 .الساخن شعر زندهيا, وكل جسدها ربام, سأفرتض ذلك عىل األقل
التمع الرسغ يف وجهي غري مرة, بحركات رفعت عن 

ربام, فقط, شتتت الشارع بعضاً من حرارة وهجه, أو مل ترفعه 
 .انتباهي له

كانت بيدها اليمنى ترفع شعرها عن جبينها, وحتط خصالت 
منه خلف أذهنا بحذر قناص متأهب, ير ضحيته عرب مرآة السيارة 

 .الرئيسية أمامه
كانت, مثيل, ال تأبه لإلشارة إن صارت خرضاء, كانت 
وكأهنا تكتشف وضعيات جديدة يمكن خلصالت شعر أن تتخذها 

وجه امرأة, تنظر إىل مرآة السيارة أمامها وتالعب اخلصالت  عىل
بأصابعها, تزحيها ثم ترجعها, تنفخ عليها إىل أعىل مستسلمة ثم 

 .ثم تلعن, مثيل, هذا احلر يف اخلارج. تزحيها ثانية
 .أو أهنا كانت تلعنني
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كنت قد ارحتلت تدرجيياً من عزلتي يف موشحي إىل عزلتها يف 
تنائية مذهبة األطراف, ختتلط بأصابعها خصالهتا, كانت كس

 .كاختالط ضوء الشمس بالرتاب عند آخر الفجر
يف احلب من .. من يل رحيم شكويت.. وعدي ويا حريتى«
 »اجلامل إال ملك.. لوعتي

راقبت كل حركة تصدر عنها كأين كنت أحفظ تراتب تلك 
 .احلركات وتواترها ألرسمها كام كانت متاماً 

ونيتان يف تلك املرآة, اصطدمتا بعينيّ التمعت عينان زيت
بالتامع . لينهال عىل سكينتي, وسكينتها, رسب من التوتر واإلرباك

حلظي دخلت عيناها سياريت خمرتقة مرآة وطبقتني من الزجاج 
, وصارت تسكب الزيت  حاً املقو واملُعتّم, وهواءات باردة, وموشّ

 .عىل قمييص
ني أراقب يدها وشعرها عيلّ أجد مل تعرين اهتامماً إثرها, ربام ظنت

 .احللامت ربام.. بينها بعض
 .وربام مل تكن خمطئة متاماً 

 .انتهت األغنية ونسيتُ إعادهتا, وما عدت أغني حتى
, ربام إلحساس بأن تعاقبَ  أخفضت الصوت ال شعورياً
أنامل كتلك عىل ضفريات كتلك حيتاج بعض اهلدوء واإلتقان يف 

ن اطمأننت إىل أهنا ما اهتمت ألمري وما املراقبة, وبخاصة بعد أ
 .عادت عيناها لتلتمع يف مرآهتا
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أصبحت اإلشارة خرضاء مرة أخر, مل تتحرك, زمّرت هلا 
, وتقدمت أنا وأرسعت قليالً  فتحركت وتقدمت إىل األمام قليالً

 .ألمتكن من املرور إىل املسار املوازي عىل اليمني, فأجانبها
النا عىل الفرامل إذ عادت اإلشارة يف اللحظة ذاهتا, داس ك

محراء, وقد التصقت سياريت فجأة باألرض وكأين هبطت هبا من 
 .السامء ألستقرّ بجانبها

 .ولسبب ما مل أستطع االلتفات إليها
مل أزح ناظريّ عن الزجاج أمامي, ومل أدرِ إن زاحت هي 

 .ناظرهيا أو حتى بعض خصالهتا
 .أو أهنا مل تدرِ به أصالً وقد يكون األمر برمته مل يعنها, 

حتولت اإلشارة مرة أخر إىل األخرض, انطلق كالنا بسيارته 
 .حولنا, وكل بعزلته اجلديدة ربام ببطء, منعزلني عن السيارات

, ومل أفعل أنا, واصلت  اجتزنا اإلشارة, هي اجتهت يساراً
 .السري إىل األمام, ال أعلم ملاذا, رغم أنه مل يكن طريقي

 
 

*  *  * 
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 كنت أراه يقطر من شفتيها. 
سائل الكرز اللزج يلتصق عىل شفتيها ويمد خيوطه عند 

 .زاويتي فمها
السائل األمحر, القاين كدم الغزال, يلمع كمرآة بيضاء تعكس 

كان يطيل شفتني تكادان تقطران بسائل الكرز . ضوء الشمس
 .اللزج, أو يكاد وجهها يقطر بتينك الشفتني

الكرز تشيزكيك بني يدهيا, طبقة الكيك املجبول  صحن
باجلبنة والزبدة والفانيال, تعتليه أمواج من الكريمة, تسيل فوقها 

غة من بذرها مغموسة هبا. لزوجة الكرز  .وبعض حبّاته املفرّ
حلبة الكرز هذه مذاق حلمتها, إال أن األخرية أعىص عىل 

, . املضغ أي إن اكتمل نضجه, وللكرز لون حلمتها إن كان ليلكياً
 .وحللمتها لون الكرز إن كان أمحر, أي إن اكتمل مضغها

ولنهدهيا لونه قبل أن ينضج, لون الكيك اللحمي, املدهون 
بالكريمة, املطلية بسائل كرز يسيل كاللعاب عند حوافها, عند 

 .انحدارات هندهيا
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كانت تعد الكرز تشيزكيك بنفسها, هلذا الكيك نكهة 
 .أذق مثلها إال عندهاإيروتيكية مل 

تتعر قبل البدء, وكأهنا تتهيأ لطقوس دينية حرامٌ أن يشوب 
 :الوصفة من جسدها يشءٌ عرهيا, وكأهنا تستحرض

والكرز, . مزيج الكيك واجلبنة من حلم جسدها الطري كله
, من مزيج أمحر جسدها فرجها وحلمتيها : لوناً ولزوجةً ومذاقاً

 .وشفتيها
أن : ئة, وككل أرسارها ال تكشفها لغرييوهلا أرسارها اخلبي

, يف اجلليل , ال تقبل بغري ذاك الذي يأتيها من قرية اجلشّ  .الكرز مثالً
كام لشفتيها ميوعة سائل الكرز, وكام حللمتيها مرونة حبات 
الكرز, جلسدها, حلم بطنها مثالً أو قاع هندهيا, طراوة التشيزكيك 

 .الطازجة
 جسدها والكرز تشيزكيك, هي متورطة يف هذا اخللط بني

متْ االثنني, ما طلبته  كانت كلام اشتقتُ ألحدمها فطلبتُه منها قدّ
مرشوطاً باستباق اآلخر له, إىل أن رصت اطلبهام معاً وختتار هي 

مهام معاً عىل طبق, أو فراش, واحد  .األسبقية, وقد تقدّ
, حني رميتها مرخيّة  رأيته يقطر من شفتيها, سائل كرزٍ لزجٍ

ىل الفراش األبيض, وسائلها يغسل قمييص, وكل جسدي كام ع
 .دائامً 

 .كان أكثر سخونة هذه املرة
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 .قال الدكتور إنه رصاصٌ حي, وإنني تأخرت يف إحضارها
 .مل أصدقه, ألين مل أغتسل كفاية

 .وألن كرزاً ما زال يثمر هناك, يف اجلليل
 
 

*  *  * 
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 العودة وأوضاع الفلسطينيني يف  أهنيت ندويت عن حق
املخيامت, وما أعقبها من أسئلة واستفسارات, عند السابعة إال 

خرج يب منظمو . كنا يف إحد اجلامعات يف بروكسل. ربعاً 
املحارضة بعجلة إىل حمطة القطار لنلحقه قبل أن تنفد الربع ساعة 

 .املتبقية فيفلت القطار منا
أكثر عن املوضوع,  خرج معي بعض املهتمني ليسألوا

أوجزت قدر اإلمكان وأعطيتهم بريدي اإللكرتوين لرياسلوين 
وأسهب أكثر وأرسل هلم روابط ملواقع تعنى بالالجئني والنكبة 

 .باألرقام واحلقائق
كانوا مضطرين إىل اإلرساع قليالً يف مشيتهم كي يدركوا 

ن يف تسارع خطانا إىل حمطة القطار, وكانوا يتساقطون, أو يرتاجعو
عددهم قليالً قليالً إىل أن بقيت صبية يف العرشين من عمرها أو 
, انتظرتْ إىل أن اقرتبنا إىل املحطة ومل يتبقَ غريها من  أزيد قليالً

 .السائلني
. أديل بسؤالِك: تلفتُّ إليها قبل بدئها بسؤاهلا, ابتسمتُ أنْ 

, ومل أمش بعد ذلك إال حني  توقفتْ عن امليش, فتوقفتُ فوراً
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انتهيت من جوايب وتأكدتُ أن ال سؤال آخر هلا وأهنا مضت يف 
 .طريقها

أذكر أهنا من بولندا, . ال أذكر اسمها, أو مل أسأهلا عن اسمها
رت الحقاً بأهنا قد تكون هيودية  .فكّ

, عند النهدين والردفني وأعىل  كان جسدها ممتلئاً قليالً
, حني  داً , متعمّ رت رأيس ألراها أدالفخذين, انتبهت لذلك الحقاً

 .متيش مبتعدة
لبرشهتا سمرة مكتسبة, فضح أمرها خطّ أبيض, استطعت 

ربام كان . رؤيته, يصل إىل ظهرها من فوق كتفها أسفل رقبتها
عليها, قبل أيام, خلع قطعة البيكيني العلوية أثناء استلقائها لتستقبل 

 .الشمس بكامل عرهيا فال ينفضح األبيض اللحمي لكتفها
منثور عىل وجنتيها, عظام الوجنتني بارزة قليالً مع  نمش بنيّ 

ين  .انحدار خفيف عند اخلدّ
 .تناظر استثنائي يتقاسم تفاصيل وجهها

ان شيئاً من الزرقة, تلمعان . جفناها يثقالن إثارة عيناها تشفّ
ة إىل عمق عينيّ أثناء كالمي, تنفثان إباحية . دون دمع تنظر بحدّ

, تفوق إرادة الصبية نفسها  عىل كبحها وإراديت, غري املوجودة أساساً
 .عىل ردعها

ثها اآلن?  عن أي نكبة سأحدّ
, ربام, حتت وطأة نظراهتا عاً , توجّ  .رمشتُ كثرياً
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م خلف رأسها بفوض د مكوّ خصلتان,  .ويةشعرها املجعّ
من . ثالث, منفلتة عىل وجهها وأخر ربام مستلقية خلف أذهنا

 .ص بطرفيهالكومة خلف رأسها خيرج قلم رصا
مل أستوعب بعد تلك التقنية التي تستخدمها النساء لتثبيت 

 .شعورهن خلف رؤوسهن بأقالم رصاص
أصفر شعرها يشتدّ عمقاً كلام اشتدّ تبايناً مع تركواز عينيها 
وسمرة وجهها وخليط زهري ارجواين يكتنف شفتيها دون طالء, 

 واملدفونني جيداً كانتا طازجتني ممتلئتني متأهبتني كنهدهيا املضمومني
 .حتت السرتة اجلينز

, ألستوعب  مل أستطع إال أن أتوقف ألجيبها, بل ألمتالها جيداً
وكل تلك اإلثارة . كل ذلك االزدحام بالتفاصيل اجلميلة لوجهها

 .يف لكنتها اإلنجليزية ذات النكهة السالفية
سة يف كل   - أال تعتقد بأن احلل األمثل للقدس كمدينة مقدّ
 ت, أن تكون عاصمة عاملية حتت إدارة دولية?الديانا

القدس مدينة وعاصمة فلسطينية كام وارسو عاصمة   -
ا وتارخيها . بولندية للقدس عاداهتا وأسواقها ومطبخها وبيوهتا وزهيّ

 فلتكن عاصمة فلسطينية. »مسلامً «ال تعني  »فلسطيني«الفلسطيني, و
فلسطيني ولكل الديانات هيودية ومسيحية وإسالم, ضمن حكم 

 .علامين
الذي أكرره للمرة  هذا ما أتذكره اآلن من سؤاهلا وجوايب

 .األلف دون كلل
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أخربتني بأهنا بولندية دون أن أسأهلا, توقعت الحقاً بأهنا قد 
أنّ اليهودية األوىل التي ألتقيها تكون : أحببت الفكرة. تكون هيودية

ة, وبأين أفشل هبذا اجلامل, أينّ أضعف من أن أردع سطو صبية هيودي
 .من أن أكون مسؤوالً حزبياً يصعب اخرتاقه

أحببت أكثر أين اعرتفت بذلك اجلامل وذلك السطو اخلبيث 
 .بعد افرتايض ليهوديتها, وبأين أحببت ذلك االعرتاف

ألين أسهبت معها, بخالف غريها, وألين أحببت النظر 
, واكتفتْ هي من أجوبتي, مل أعطها ب ريدي إليها, ولو متقطّعاً

اإللكرتوين وال رقم تلفوين, وال هي تعرف اسمي وال أنا عرفت 
اسمها وال أخال أنّ أحداً سيجدها إن اعتمد عىل وصفي هلا يف هذا 

 .النص
كواز الشفاف املتكرسّ يف عينيها كفيل .. لكن  ذلك الرتّ

 .بالتعرف عليها يوماً ما
 ..عىل كلّ حال

غيب, يكون, وحني ت. صبية كهذه ال حترض إال كي تغيب
 .عادة, غياباً دائامً 

 
 

*  *  * 
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  كانت تلك هي املرة األوىل التي مل تستثرين فيها الغيوم
رق قامش ضبابية  القطنية البيضاء التي تكسو أجساد املمرضات, خِ
مملة متّشحة بالبياض حتتكّ يومياً بجلودهنّ الباردة, ومل تكن 

األقمشة مربراً ألي سطر قد يُكتب عن  األجساد املختبئة حتت تلك
 .اشتهائها

, أراقب األحذية التي مترّ وتطرق عىل البورسالن  جالساً كنتُ
مل . النسائية منها عىل غري عاديت, مل أكرتث ربامأمامي, لكني مل أالحق 

ي ألتفحّص امتداد الساق إىل الركبة ت إحداهنّ  أكن أرفع ناظرَ إن مرّ
, صحوت وأسقطتهام إىل األحذية وكعوهبا بتنّورة, وإن فعلتُ سه واً

 .ثانية
ت أمامي تلبس تنورة  دت ختمني وزن املرأة إذ مرّ لطاملا تعوّ
ها السفيل, ومل أكن أتوانى عن  تتقافز حول ساقيها, مهام بلغ علو حدّ
سؤاهلا أحياناً ألكسب الرهان بيني وبني نفيس, أو أللقى هبدلة ال 

قة, ولكني ما فعلت شيئاً هنا, كنت تكفي لتثنيني عن حماوالت الح
 .غريي

أحياناً أدّعي نسيان الالمباالة املباغتة التي هبطت عيلّ حاملا 
 .وطئت قدماي أرض املستشفى, وأنظر إىل امرأة أو اثنتني أو ثالث
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 .أو أكثر.. 
ولكن أردافهن ما كانت ممتلئة بام يكفي, وال ارجتاجاهتا 

ل عليها كان يكفي, وال حتى وارتطاماهتا بقامش التنورة املته دّ
 التحامها بطبقة القامش, يف حال البنطلون, يف كلّ زواياها وانحناءاهتا

 .كان يكفي
مل . مل يكن كل ذلك ليثري يفّ شياطيني يف هذا املستشفى اللعني

 .أكن هنا
موظفة االستقبال جالسة عىل كريسّ طويل العنق, أصابعها 

الشاشة أمامها وبني ملفات املرىض عىل الفأرة وعيناها تتنقالن بني 
 .عىل الطاولة

ظهرها منتصب وهنداها األسمران متأهبان, يبحثان عن 
منفذ من سرتة بذلتها الرمادي الذي يعترص خرصها إىل األعىل 

 .ليستخرج منه كيسني حلميّني أسمرين تشوهبام محرة صيفية
ياً معلقاً عىل صدرها, وق »حنظلة«انتبهتُ الحقاً إىل  لت فضّ

جيّد أن للفلسطينية أثداء غري تلك التي ترضع األطفال : يف نفيس
 .لتصنع منهم شهداء وأبطال

, وسحبت عن الرف البزنس  تقدمت نحوها, طلبت قلامً
 .كارد للطبيب الذي أنتظر مراجعته

كانت, عىل كرسيّها طويل العنق, ضامة فخذهيا النحيلني إىل 
, جتلس عىل حاف ة الكريس, بوضعيّة من تكاد بعضيهام لألسفل قليالً

 .تقع
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الحظتْ كيف سقطت عيناي إىل هندهيا ومنهام انزلقا نزوالً 
تُهام عنهام بحركة بدت اعتذارية  إىل العتمة, انتبهتُ لذلك فأشحْ

 .ورجعت إىل كريسّ أنتظر دوري
وبدأت أنسى وجودها عىل ذلك الكريسّ بنهدين مرشوشني 

ل حياول عبثاً ابتالعهام يف باخلمريّ وقميص أبيض يفغر عنهام, ب
 .حماولة تقليد لثعبان يبتلع أرنبني

ملحق إعالينّ جلريدة مطويّ . ساقي اليمنى ال تكفّ عن اهلز
باب غرفة الطبيب يفتح ويغلق, أحاول . يف يدي مل أقرأ منه كلمة
أبحث عن القلق يف مالمح اخلارجني . اسرتاق النظر إىل داخلها

زاج الطبيب أو كأهنا تنبئ بام سأخرج به منها, وكأهنا ترتسم حسب م
 .من عنده

ة, أثناء جلويس, الكفّ عن رشب الكحول,  رت ألف مرّ قرّ
قرار أعي متاماً أن صالحياته ال تتعد . حفاظاً عىل ما تبقى منّي

بوابة املستشفى, ككل مرة آيت هبا إىل هنا وأجلس عىل الكريسّ ذاته 
 .ن عىل صدرهاأمام تلك السمراء واألرنبني الراقدي

, توقفت ساقي عن اهلز, وأخذت نفساً  وضعت امللحق جانباً
بدأت بكتابة بعض املالحظات عن النهدين األسمرين عىل . عميقاً 

 .البزنس كارد إىل أن نادت صاحبتهام عىل اسمي
دخلت إىل غرفة الطبيب وبيدي نتائج التحاليل, ثم خرجت 

 :إليها مبارشة ومهست فرحاً 
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بة الفايروس قلّت, بس مش راح تصري حكايل إنو نس  -
صفر باملية حلتى يالقوا عالج جديد, بس مش إيش خطري حكايل, 

ل حيايت طبيعي, بقدر أحب طبيعي, حكايل  .وبقدر أكمّ
ت عىل أسناهنا  :كزّ

 .محودي خلص, روح وحتكيش معي, يف عامل  -
 ..ريم حبيبتي اسمعيني طيّب  -
 .حلّ عني حممود, وخلص  -
 ..كتبتلك إيش  -
 .ابعتيل اياه إميل, وخلص روح  -
 ما عاد بدك أقرالك شو بكتبلك?  -

رنّ موبايلها بنغمة مل تُسمعني إياها من قبل أو تأخذ رأيي 
وسلسلته الفضية من عىل صدرها باليد  »حنظلة«نزعت . ردّت. هبا

 :األخر, وضعته أمامي ومتتمت
 خده وروح  -

كل  ادّعت انشغاهلا بحديثها وأنا وحدي أمامها أستجمع
كم متنّيت أن جيف كل . قواي يف كره دمي بلونه ورائحته وسيولته

 .هذا الدم عن جسدي
 :مهستُ مرة أخرية

 ..ريم, الفايروس مش  -
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نادت املريض التايل, وأهنت حديثها عىل موبايلها, ومضيت 
 .أنا

عظمَ . كانت تنظر إيل. قبل أن أنعطف يف الرواق نظرت إليها
 .تحالة التخلص منه آلخر قطرةكرهي لدمي, وأكثر لفكرة اس

, مل أجده عىل الطاولة, كان عىل األرض »حنظلة«نظرت إىل 
 .يرتامى بني األحذية وكعوهبا

توقفت قليالً عند بوابة املستشفى, علّ معجزة ما حتلّ فيكون 
األمر كله حلامً أو أين فقط أعاين من مرض غري مزمن وله عالجه, 

 . بعد حنيأو كسور يف أطرايف األربعة تنجرب
أو مهام يكن, كأن تناديني من بعيد وتركض إيلّ باكية معتذرة 

 .كام حيدث يف األفالم والروايات
قاً هلوسايت, انتظرت أكثر علّها  تريثت عند الباب قليالً مصدّ

 .تأيت, تركض, تناديني من بعيد
أمسكت موباييل, مل أستطع حمو اسمها ورقمها . مل يتغريّ يشء
ت النغمة اخلاصة هبا, مل تعد فريوز منه, ولكني عاق بتها بأين غريّ

صار لرقمها نغمة . كلام اتصلتْ ريم »أنا حلبيبي وحبيبي إيل«تغني 
 .النوكيا اململة

أمهلت التحاليل الدورية ملراقبة نشاط الفايروس وكذلك 
 .تعليامت الطبيب الذي مل أزره بعد ذلك

خر يف زرت طبيباً آ. بعد أكثر من عام, شعرت بتوعّك
 .مستشفى آخر
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زادت نسبة الفايروس بصورة مقلقة, وزادت خطورته وما 
عاد هنالك طريق رجعة, ما كان سبباً كافياً ملحو رقم ريم التي مل 

ة  .أسمع صوهتا منذ رأيتها آخر مرّ
 
 

*  *  * 
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  محلتُ الكتاب إليها حيث كانت جالسة, تلف ساقاً عىل
ان بأشعة الشمس املبعثرة ساق وراحة يدها عىل  خدها, وعيناها تشفّ

 .عىل مالمح وجهها وخصالت شعرها
صالة . خشيت أن أقطع عنها صالهتا, عن الشمس أقصد

م . الشمس التي اختذت لنفسها صالةَ زهر عبّادها عبّاد الشمس ييمّ
 .وجهه شطر الشمس والشمسُ شطر تَينك العينني
ه لتلك السلسلة من خشيت أن أرتكب خطيئة بتوتر قد أسبب

الصلوات وذاك النقاء والسكون الصويف املرتسم عىل وجهها, 
ولكني قررت أن أمحل وزر اخلطيئة إن قادتني إىل حديث معها, وأن 

 .أحلقها بسلسلة من اخلطايا, عن شجر اللوز وزهره
وجدت من تقرأ األسطر . ثالثة أسطر لنيكوس كزانتزاكس

 .وال تُؤخذ بجامهلا, قلت يف نفيس
مل تتعود هي أن تعرتف بجامل ما, وقد كانت تعرف وتعي 
متاماً عبثية املحاوالت يف التملص من االعرتاف بتألق مجاهلا كلام 

, لكل من حيدث له أن يراها  .حترضُ
 اقري هالسطرين.. خدي  -
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وتابعتُ بقايا الصالة عىل وجهها ومالحمه املنتقاة بعناية 
 .لتسمو مع مجال بقيّتها

 :قرأتْ 
 :لت لشجرة اللوزق«

 ..حدثيني عن اهللا يا أخت
 .»فأزهرت شجرة اللوز

مل أرَ مجال األسطر منعكساً عىل وجهها أو شفتيها املنفرجتني, 
ربام انعكس ولكن وهجه مل يرتقِ لذاك املرشوش من تلك املالمح 
, دوري  املالئكية إىل كل ما حييط, ويف زمحة ما حييط أجدين منتظراً

 .ربام
 :وقالت وكأهنا تكمل حديثاً عن أنواع الزهور نظرتْ إيلّ 

 .والشجرة بتجنن.. يا اهللا ما أحىل زهرة اللوز   -
حاولتُ بوجودها أمامي أن أحافظ عىل حد أدنى من احلس 

ولكني, كام اختلفتْ . اجلاميل لألشياء, أن ال أقارن سطراً أو زهرة هبا
رتافها األنيق مجالية األسطر يف حضورها عنها يف غياهبا, ما كان الع

 .بجامل زهرة اللوز ذاك السحر عيلّ 
, ربام  ربام أتى السحر من الصوت الذي محل تلك الزهرة إيلّ
كان من الشفاه املكتنزة بنتف زهر اللوز الذي خجلت صورته أن 
تدخل ذهني حني ارتأ جمسداً عىل شفاهها, وظلت صوره وصور 

ساحة املخصصة كل الزهور واقفة عىل مدخله تنتظر أن تعود للم
 .للزهور هناك, يف ذهني
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أكلمها عن أسطر ثالثة يف شجرة اللوز وزهرهتا, وحتكي يل 
عن الشجرة والزهرة ذاهتا, خشيت أن أرتقي بكالمي من األسطر 
ا,  إىل الشجرة ذاهتا, ألحدثها عن زهرة اللوز فتحكي يل هي عن ذاهتِ

ا, ألرجع فأحكي عن اهللا يف األسطر, فتكمل هي وحتكي عن  ذاهتِ
 .فتجتاحني بالغة صمتي األسلم

أو أهنا قد ال تنبس بكلمة عندها, فتزهر شجرة اللوز يف 
لبتُ من الشمس  صمتينا, وكأهنا حتدثنا عن اهللا وعنها, وكأين سَ

الهتا  .صَ
 بس ما شفتها غري بالصور.. حلوة شجرة اللوز  -
 بلدنا مليانة منها  -
 ةاملرة اجلاي بس تنزيل ع البلد جبييل ورد  -
 بس وردة?  -

يكفيني أنا من زهر اللوز حضورها, ففي عينيها يعلن شجر 
نا غياهبا ببساتينه املوسمية, إىل أن . اللوز خلود ربيعه وليعوض بلدُ

, يف غري الربيع, رفقة  تذهب مرة أخر إىل فلسطني, وليكن كام دائامً
 .بأشجار اللوز, كي ال يؤجل زهرها موعد تفتحها إىل الربيع القادم

عطتني الكتاب واختذتْ وضعية املعبود مرة أخر, ونظرتُ أ
 .أنا إىل الصفحة

أزهرت شجرة اللوز حني سأهلا نيكوس أن حتدثه عن اهللا, 
وأزهرت الصفحة البيضاء اخلالية إال من ثالثة أسطر ختتم فصالً من 

 .الكتاب, بأبيض وأمحر وأخرض شجر اللوز, حني هي قرأَهتا
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ية, مل أستطع, فأغلقتُ الكتاب برفق حاولتُ النظر إليها ثان
 .عىل زهوره

مل يكن هذا الفصل األخري منه, ولكني أردت له أن يكون, 
 .رأفة بمؤلفه

 
 

*  *  * 
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  ودخلت عرب ممر طويل , أهنيت معامالت املطار أخرياً
كنت . يصبّ املسافرين املتدحرجني مع أمتعتهم إىل داخل الطائرة

جلست حسب الرقم . حقيبة يد خفيفة وأخر فيها الالبتوب أمحل
املبنيّ عىل التذكرة الذي مل أجده إىل أن نظرتْ املضيفة, مل تكن مجيلة 
 بام يكفي ألزيد حصتها يف النص عن السطرين, إىل التذكرة وأشارت

 .إىل مقعدي
أمضيت الدقائق اخلمس األوىل يف التعرف عىل املقعد وحزام 

 .وجوه من حويلأمانه ثم ال
عىل يساري حيث يفصل ممر الطائرة الضيق بيننا, جتلس 

األنثوي, أو بكامل مشمشها عىل قول سيّدة أربعينية بكامل نضوجها 
 .إىل جانبها جيلس رجل يكربها, كأنه زوجها. حممود درويش

عىل يميني رجل ال يكف عن استدراجي ملشاركته ثرثرته 
 .أكف عن جتاهلهوملجاملة تعليقاته, بقدر ما ال 

الركاب كلّ عىل مقعده موثّق بحزامه يرتقّب إقالع الطائرة 
 .بأمان

ل به نفاد ساعات الرحلة  انتشلت من حقيبتي كتاباً أعجّ
 .األربع, لكني طوال الرحلة مل أقلب إال صفحة أو اثنتني
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كان بايل منشغالً بام قد تُكلم هذه السيدة األربعينية زوجها 
أيت هبا, من تبديل أدوار ساقيها يف تصالبهام, إىل به, وأي حركة قد ت

عائية, أو تلقائية ربام, للتقليل من حرس تنورهتا السوداء  حماوالت ادّ
الضيقة بشد طرفها بأطراف أصابع ثالثة إىل حد ركبتها اليمنى 

املعتلية الركبة األخر. 
, بل مائالً لألمام كي يسمح لبضعة  طرف تنورهتا مل يكن قائامً

مرتات من جوانب فخذها باإلفالت من العتمة, ويمتد صعوداً سنت
ها  .نحو الركبة ليستقر عند حدّ

 .لينحرس ولتشده مراراً بأطراف أصابعها, لينحرس مراراً 
حاولتُ بصدق أن أشيح بناطريّ عنها إىل الكتاب أمامي, 
كام حاولتُ االلتفات إىل أي يشء آخر يف الطائرة كلام حتركت عيناي 

 .ة نحوها, ربام كي ال تكتشف أين أطيل النظر إليهابتلقائي
كنت كلام نظرت إليها ألعن ذاك العجوز الذي ال يكف عن 

 .السعال
ختونه, نعم أنا متأكد بأهنا ختونُ شخصاً مل يعد جديراً بمصّ 

نظرت إىل رقبتها, كانت تتوار . ولعق تلك الرقبة وتلك األذن
ج بطوله بدّ المرأة برقبة كتلك أن ال . خلف سواد شعرها املتدرّ

ختون أكثر من مرة ومع أكثر من رجل لتحافظ عىل التأهب الدائم 
 .ملساماهتا, ولو عىل علو آالف األقدام

نضوج أربعينيّ كهذا لن يكتفي باللعق واملص, سيكون يف 
 .بحث دائم عن رجل يمضغ أنوثته
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, وتستلذ بذلك, أكّدت لنفيس  .امرأة كهذه ختون كثرياً
ل بعينَي بني الصفحة أمامي وبني األربعينية عىل يساري,  أتنقّ

وبني األشياء حويل إن لزم األمر, وأحتاشى ذاك اجلالس عىل يميني 
 .بلصق مقعدي

ر يب? ربام ربام انتبهت إيلّ أنظر إليها . أنظر إليها ثانية, هل تفكّ
ر  ملَ ينظر إيل هكذا?: مليّاً وصارت تفكّ

يها فجأة, ترجعها إىل مكاهنا يف أراها منهمكة يف جملتها, تنه
. جيب الكريس أمامها وتتكلم قليالً مع زوجها, ليس زوجها ربام

ذلك الشاب عىل يميني ينظر إيل : أراها تبتسم, لعلّها حكت له عني
, ربام أعجبتُه, أظنني سأرافقه هذا املساء  .مليّاً

 ?»هذه الليلة«أو قالت 
. إذن ليس زوجها هو. لكنها ال يمكن أن تقول ذلك لزوجها

 ولكن ملَ أجزم أساساً أهنا قالت له ذلك?
أو ربام انتبهتْ إيلّ وبدأت تتكلم مع زوجها لتختلق له حيلة 
هترب هبا هذا املساء إىل شقة رجل يعدّ سفرة مازة مع زجاجة عرق 

وصلته من بيت حلم هلذه املناسبة, ويُشعل الشمع  »صابات«ماركة 
 .باحتفاء يليق هبا
, وحدي ال أريد  .أن أرشب زجاجة العرق, هذه املرة أيضاً
 كيف سنتفق? ومتى وأين سنلتقي?.. لكن
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ال بدّ من أن أجد طريقة ألعطيها رقم هاتفي قبل أن حتط 
الطائرة, ال, سأكلمها أثناء خروجنا من الطائرة, سأمهس يف أذهنا 

 يف أي مقهى?.. بأين سأنتظرها اليوم, التاسعة مساء, يف مقهى
التفتتْ . أمامي, مل أقلب فيه إال صفحة أو اثنتني الكتاب

جيد أن عينَي كانتا حينها مغموستني يف . نحوي, إيلّ مبارشة ربام
 .الفراغ بيني وبني الكتاب, وكانت األحرف تتطاير أمامي

أكملتْ دورة رأسها إىل اخللف ومالت بجذعها لتصبّ كامل 
 .مضيفة أن تأيتأشارت لل. هندهيا عىل مرفقها عىل مسند مقعدها

 .بعد دقائق أحرضت املضيفة غطاء خفيفاً 
ألقت املرأة الغطاء عىل ساقيها فخنقتهام, وهدأ إىل أن تالشى 

أسندت رأسها إىل اخللف وأغمضت  .الوهج املتطاير حول ركبتيها
 .عينيها

 .ستنتهي هنا.. أغلقتُ الكتاب حينها, وقلت إن القصة
 
 

*  *  * 
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