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م���ع كل كتاب جديد ي�ص���در ع���ن وزارة الثقاف���ة والفنون وال���راث بدولة قطر, 
حتاول اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية اإلقاء ال�صوء على منجز اإبداعي اأو معريف 

قطري اأو عربي بل وحتى اأجنبي من خالل ترجمة العديد من الأعمال العاملية.

)عناكب الروح( كتاب جديد للقا�ص���ة ب�ص���رى نا�ص���ر, وهي قا�ص���ة متميزة لها 
ح�ص���ورها يف الو�ص���ط الأدبي القطري والعربي, فقد اأ�ص���درت ع���ددًا من املجاميع 

الق�ص�صية كما اأن لها عددًا من البحوث الفكرية املهمة.

وتتميز كتاباتها مبوقفها املدافع عن املراأة والداعي اإىل اأن تكون عن�صرًا فاعاًل 
يف املجتم���ع, كما اأن لها اأ�ص���لوبًا اآ�ص���رًا ي�ص���تدرج القارئ اإىل تفا�ص���يل متنح العمل 

احليوية والتجدد.

وهن���ا نعد قراءن���ا الكرام بحر�ص���نا على اأن نق���دم لكم الكت���اب النافع واملفيد 
والعمل على التعريف بالثقافة القطرية والعربية.

اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية
وزارة الثقافة والفنون والرتاث

مــقــدمــــة





�مــــر�أة
 �خلـــــوف
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امــراأة اخلــــوف

مثل اآدم مطرود من فردو�صه, كنت اأ�صّر اإ�صرارًا �صديدًا على تكبيد روحي وطاأة 
جروح م�ص���تمرة, و ذنوب اأ�ص���د وجعًا, و ما كنت اأعي اأن اخلوف امل�ص���تمر هو الذي 
يدفعن���ي دائمًا اإىل العي�ش يف كنف النهايات املبتورة, و امل�ص���ّرات الناق�ص���ة, مثلما 

يدفعني اإىل الهتمام بالأمور ال�صغرية بدًل من الهتمام بامل�صائل الأهم.

فاخلوف من خو�ش حروب ومعارك مهما كانت نتائجها الإيجابية م�صمونة, هو 
الذي يزّج بي يف مناطق الهروب اإىل الأ�صياء ال�صغرية كقوارب جناة ورقية تنقلني 

لل�صفة الأخرى.

واأظن اأن اخلوف قد ب�داأ بفر�ش �ص���لطته و�ص���طوته منذ اخ���رت ذات يوم بعيد 
امتط�اء �ص���ه��وة التمّرد على الأ�ص���رة والقبيلة, فك�ل ق��رار نتخذه نتائج, ولك�ل فعل 

رّدة فعل.

فم���ا خوف�ي م���ن املواجه����ة اإل نتيج�ة من نتائج ه���ذا الفرار الذي �ص���اأظل اأدفع 
اأثمانه ما حييت, و ما جلوئي لالأمور ال�ص���غرية عو�صًا عن الهتمام بامل�صائل الأهم 

اإل اإحدى جرعات م�صاعر الذنب. 

ل���ذا ل اأنده�ش اليوم اأمام احتفاظي بعدد من الت���ذكارات التي اأجلبها معي ف�ي 
�ص���فراتي, كاملغلفات والأوراق واأعواد الثقاب وبع��ش )املنا�صف( ال�صغرية املطبوع 
عليها ا�ص���م الفن���دق, ف�ي حقيب���ة اأحكم اإغالقها باأرقام �ص���رية, بينم���ا تتناثر هنا 

وهناك جموهراتي و �صاعاتي الثمينة.
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فاحتمائي بالذكريات مهما كانت تافهة, يوافر يل نوعًا من الدفء والإح�ص���ا�ش 
بالأمان, وهذا ما تفتقده امراأة خائفة مثلي, تت�ص���لح بال�صجاعة اأو تّدعي ذلك, لذا 
اأهرب واأعدو نحو التفا�صيل ال�صغرية لكونها ل تتطلب مواجهة, واأخبئ اأ�صياء تعد 

تافهة يف نظر املتعقلني, ملا توافره يل من قيمة نف�صية.

رمبا هنالك على ظهر هذا الكوكب اآلف الب�صر مثلي, اأو رمبا ماليني, يهرعون 
نحو توافه الأمور وين�صغلون بها حتى النخاع, فاخلوف-اأي خوف-يدفع املرء دائمًا 

اإىل الت�صّلح باأمور غام�صة مبهمة, اإن مل نقل اأمورًا �صخيفة اأو غبية.

األ تختبئ جمتمعات كاملة باأ�صرها خلف الأ�صطورة واخلرافة لتهرب من مرارة 
هزميتها وتخّلفها؟!

امل�ص���كلة اأننا نكذب دائمًا على الآخر ال�ص���اكن فينا, ذلك الآخر الذي ي�ص���اركنا 
قهوتنا ال�ص���باحية وقم�ص���اننا كما ي�صاركنا نف�ش اجل�ص���د, الآخر الذي نعجز عن 

مواجهته, بالرغم من اأنه الأل�صق بنا.

فاأنا اأثق متامًا واأوؤمن باأخرى ت�صاطرين تاريخي وخرابي واأجمادي وانهياراتي, 
متامًا كما ت�ص���اركني ا�ص���مي, ورغم اأننا ننتمي اإىل نف�ش اجل�ص���د ونف�ش الهوية, اإل 
اأنه��ا غالب��ًا ما تقف �ص����دي, وتتخذ مواقف مناق�ص�����ة ملواقف���ي, وه�ذا ما اأرهقن�ي 

طيلة حياتي.

فقد اأهدرت من عمري الكثري يف حماولة للت�ص���الح مع هذه الأخرى التي حتمل 
)اأن���اي( وتنتم���ي يل, اأو اأنتمي لها, لكننا لالأ�ص���ف ال�ص���ديد مل نت�ص���الح مطلقًا مع 
بع�ص���نا, ورمبا ما كن���ت اأتنّبه لوجوده���ا بداخلي يف مقتبل حيات���ي, اأو رمبا كابرت 
كالع���ادة فاأنك���رت وجودها معتقدة اأن ذلك �ص���يخمد �ص���وتها بداخل���ي لالأبد, بيد 
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اأن ذل���ك بات متع���ذرًا لدرجة امل�ص���تحيل, فكلم���ا اأمعنت يف معاندته���ا ومقاومتها, 
كلم���ا اأمعن���ت يف ح�ص���ورها وحتّديها بداخلي, ه���ل اأبدو امراأة خرق���اء جمنونة, اأو 
)ع�صابية( ل اأدري, لأنني مل اأفكر يومًا بالتوجه اإىل عيادة نف�صية, بالرغم من اأنني 
ان�ص���غلت اإىل حد يفوق الت�ص���ور, بالأخرى التي بداخلي, والتي كانت دائمًا ت�ص���خر 
من �ص���لوكي وت�ص���رفاتي, حتى اأنها يف اإح���دى املّرات ا�ص���تدرجتني باإغواء منقطع 
النظري ل�صتخراج حقيبة الذكريات التي اأخربتكم عنها, فاأخرجتها وفتحتها لأنرث 
حمتوياتها على ال�ص���رير, ظننت اأنني اأفعل ذلك لأ�ص���تمد من هذه الذكريات بع�ش 
ال�ص���البة, لول اأنني اكت�صفت بعد اأن قمت باإلقاء معظمها يف حاوية القمامة, اأنني 
اأفع���ل ذلك تنفيذًا لأوامر الأخرى بداخلي, لكنني بع���د اأن قمت بتمزيق الكثري من 
الر�ص���ائل القدمية واإتالف معظم حمتوياتها, تنّبهت اإىل انقيادي ال�صديد لل�صوت 
بداخل���ي الذي مل يتوقف يومًا عن ال�ص���راخ, كن���ت اأرمق اأ�ص���يائي العزيزة التالفة 
واملعطوبة دون اأن اأمتكن من ا�ص���تعادتها, فت�ص���بب ذلك بوجع �صديد اأعطب روحي, 

فاجنرفت يف نوبة بكاء حادة.

ليته���ا تت�ص���الح معي اأو اأت�ص���الح معه���ا, اأو ليتها على الأقل تكف عن ا�ص���تالبي 
ول���و قلياًل, فال زلت اأتذكر كي���ف بداأت لأول مرة بال�ص���تحواذ علّي, كان ذلك منذ 
زم���ن بعيد جدًا, عندما اأحببت ابن اجلريان, وقتها مل اأكن قد جتاوزت اخلام�ص���ة 
ع�ص���ر من عمري, فعلى الرغم من العالقة الربيئة الت���ي جمعت بيننا, كانت دائمًا 
تقف لتحول بيني وبينه, فهي تراه تافهًا �ص���اذجًا يفكر كما يفكر الأطفال, رغم اأنه 
كان يتجاوز اخلام�ص���ة والع�صرين, رمبا كانت حمّقة, فقد اكت�صفت لحقًا اأنني اأ�صد 
ن�صجًا منه, لكنني اأعرف هنا اأنها كانت ال�صبب يف حرماين من العي�ش يف تفا�صيل 

ل غنى لأية فتاة عنها.
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كنت اأ�صتقبل ر�صائل احلب التي يد�ّصها حتت املقعد الذي اأجل�ش عليه يف �صيارته 
كل �ص���باح وكل ظهرية عندما يو�ص���لني مع �صقيقاته اإىل املدر�صة با�صتخفاف, رغم 
اأنني اأحبه واأت�ص���ّوق لهذه الر�ص���ائل, اأما نظراته املتالحقة التي تنهال وتتدفق علّي 
من مراآة ال�صيارة اأمامه فقد كانت رغم ما ت�صببه يل من اإرباك, اإل اأنني اأبدو اأ�صد 

مياًل لعتبارها ت�صرفات �صبيانية.

كان���ت تلك الأخرى دائمًا ول تزال حتول بيني وبني املتع ال�ص���غرية الربيئة التي 
حتقق يل ال�صعادة, باملنا�صبة: ما هي ال�صعادة؟ لطاملا اأجهدين هذا ال�صوؤال, ولطاملا 
وقفت لأت�ص���اءل دون اأن اأجهد نف�ص���ي اأو اأجاهد لالإم�ص���اك اأو الت�ص���بث بها, ورمبا 

ان�صغلت بفل�صفة ال�صعادة ومبعرفة ماهيتها اأكرث من ان�صغايل باللحظات املبهجة.

اأمل اأقل لكم اإنني اأهتم ب�ص���غائر الأمور؟ انظروا مثاًل حينما اأحّدثكم اليوم عن 
ال�ص���عادة تلوح يف ذاكرتي, رائحة النب يف ال�ص���باحات املبكرة التي تفتح م�ص���امات 
دماغي على املدى كله, واأتذّكر رائحة الع�صب املجزوز توًا, ورائحة اليا�صمني القوية 
تنبعث كل م�ص���اء م���ن حديقة ج���رياين لتفزز روحي من �ص���باتها فتهيئن���ي لقيامة 

جديدة, ما بايل اأتعلق بالرائحة؟

وحينم���ا اأحدثكم عن ال�ص���عادة يطف���ر اإيّل الإناء الفخارّي ال�ص���غري املعلق على 
�ص���رفة منزيل, الذي اأ�صع فيه دائمًا طعامًا للع�ص���افري, اعتقدت دومًا اأن حلظات 
ق�ص���رية م���ن ال�ص���عادة اأكرث اأهمية من �ص���عادات طويل���ة, ل اأفل�ص���ف الأمور لكنني 
اأت�ص���اءل: ت���رى اأي طعم اأو متعة للحي���اة مبعزل عن الرغبات ال�ص���غرية التي اأطلق 

عليها )مفا�صد(؟

مف�ص���دة القراءة, ومف�صدة �ص���اعات خم�ش يف حوار �صاخن برفقة �صراب مغمور 
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بالثلج والتقاء الوعي النا�ص���ج بنقي�صه, ثم املف�صدة الأجمل اأن ت�صبح قاب قو�صني 
اأو اأدنى من اكت�ص���اف معلومة اأو حقيقة جديدة, وم���ع ذلك, وعلى الرغم مما اأبدو 
عليه كامراأة �ص���لبة, اأو �صجاعة اإل اأنني ل اأتذكر اأنني م�صيت يومًا مرفوعة الراأ�ش, 
فقد اعتدت ال�صري مطاأطئة الراأ�ش, اأحدق يف الأر�ش خ�صية اأن يلمح اأحدهم ملعة يف 
عينّي فيح�صبها ومي�ش بقايا رغبة اأو ن�صوة مغادرة, اأرفع قامتي واأخف�ش اأهدابي, ل 
اأدري رمبا اأي�صًا لأحول بني داخلي واخلارج حت�صبًا من غزوات ل مربر لها وحروب 
�صتف�ص���ي اإىل نهايات مدمرة لو خ�ص���رت رهانها, فال �ص���يء يخيفني قدر النهايات 

املفجعة بكل ما جتلبه من خ�صائر وانك�صارات. 

لي�ش هنالك �ص���يء يخيفني قدر ما اأخ�ص���ى النهايات غري املكتمل���ة, لذا اأنفقت 
عمري اأبحث يف القراءة عن فردو�ص���ي املن�ص���ود يف اأ�صطورة اأو فكرة, واأ�صنع اآدمي 

من �صلعي.

اأهرب من احلب مثلما اأهرب من مواجهة احلقيقة, دائمًا هنالك حقائق مثلما 
ه���و احلب حقيقة, لكني اأقنع نف�ص���ي مبقول���ة قراأتها ذات يوم فظّل���ت عالقة معّلقة 
بذاكرت���ي وعقل���ي: )احلب عذب, ونن�ص���ى الأل���ف واملعنى جدًا خمتل���ف( ل اأتذكر 
بها ك�صاهد و�صهيد اإزاء الأخرى التي ل تكف  قائلها لكنني اأ�صت�صهد بها دائمًا واأن�صّ

عن حماججتي وبلبلة الراكد وال�صاكن من قناعات.

)2(
انق�ص���ت ال�صنوات الطويلة, �صنة تطوي �صابقتها حتى مل يعد هنالك ما يهمني و 
اأنا اأقف يف مفرق الطرق بني العنو�صة و�صن الن�صج, ما عاد يهمني ذلك امل�صطلح 
الكريه الذي اأقاموه اأو ن�صجوه حولنا ك�صبكة ليوؤكدوا لنا املرة تلو الأخرى اأن )الو�صاية 
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الأبوية( ت�صتفرغ ذاتها دون اأن متل يف اللغة والأقوال والكلمات التي باتت يف النهاية 
متثل عنفًا ثقافيًا ميتد ويتمدد يف كل اجلهات, يف اليمني وال�صمال والأعلى والأي�صر, 
فلي�ش هنالك عنفًا يوّجه �ص���د الأنثى اأ�ص���د من )العنف الثقايف( الذي ي�صتمد ذاته 
من ال�ص���ور والت�صورات التي تندرج حتت بند )املتخيل( والذي يعاد دائمًا متريره 
وتكري���ره كلما ا�ص���تدعت احلاج���ة, اأو كلم���ا اأرادت ال�ص���لطة اإحكام قب�ص���تها على 
ال�ص���عب, فهذه اللغة ل تكتفي بتو�صيف وت�ص���نيف الأنثى تبعًا لو�صعية ج�صدها بكل 
ما يطاله من متغرّيات بيولوجية كاحلي��ش والنف�ا�ش واجلنابة واخل�ص���وبة والفتنة 
مما ر�ّصم حدود املمنوع وامل�صموح يف ج�صد الأنثى, و اإمنا اإمعانًا يف ته�صيم وتقطيع 
الهوية الأنثوية خ�ص���عنا نحن الن�صاء اإىل ت�ص���نيفات اأخرى بيولوجية اأي�صًا تخ�صع 
ملنظومة قيمية متوارثة ت�صبغ اأج�صادنا بفروقات يف غاية التع�صف والتعّنت فهنالك 
ام���راأة عاقر وعقيم, تقابلها اأنثى ولود, ون�ص���اء حرائر, يقابله���ا اجلواري والإماء, 
وامراأة بكر اأو عذراء تقابلها كلمة )ثّيب( التي حتيلنا ق�ص���رًا اإىل تهديدها ومتثيلها 
للخطر لكونها امراأة جمّربة, ومثلما هنالك تو�صيف )اآن�صة( التي تعني اأنثى مل متر 
بتجربة جن�صية - على الأقل - بال�صكل الوا�صح للعيان - لتقابلها كلمة )عان�ش( التي 
حتتل مرتبة و�ص���طى بني املتزوجة وبني العذراء, فالعان�ش متثل قوى ال�ص���ر املدّمرة 
واملخّرب���ة مثلها مثل )املطلقة( تثريان يف املجتمعات ال�ص���اكنة و الأو�ص���اط القبلية 
املغلقة الفو�صى والتخويف, فتخّرب الطماأنينة والدعة لهوؤلء الذين يعي�صون �صمن 

نطاق ل يوؤمن بغري التكتل والت�صامن والتاآزر فيما بينهم.

ما عادت تهّمني مطلقًا كلمة )عان�ش( التي اأ�ص���معها هنا وهناك تقولها الن�صاء 
ذاتهن هم�ص���ًا اأو �صرًا بينهن, رغم اإمياين ال�ص���ديد باأنني اأمّثل خطرًا �صديدًا يهدد 
حي���اة املتزوجات, و ل األومهن على ذلك فقد ترّبني يف جمتمعات ت�ص���تند ا�ص���تنادًا 
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�ص���ديدًا عل���ى )اإ�ص���راتيجية الإغواء( التي تعد من اأ�ص���د واأق�ص���ى اأ�ص���كال العنف 
الثق���ايف, مبا خلفته ول تزال من تاأثري على مظاهر عملية البناء الثقايف لالإن�ص���ان 
العرب���ي, وما رافق تلك الإ�ص���راتيجية م���ن اأنظمة تربيرية تر�ص���بت يف قاع تفكري 
الإن�ص���ان العرب���ي, ومب���ا مّثلته من اآلي���ة تفكريه املعا�ص���ر, لينعك�ش ذل���ك كله على 
مظاهر �ص���لوكه وقناعاته, مما جعل الغلبة دائما للذكور, لكنني اإن �صئتم احلقيقة 
غري عابئة بهذا التو�ص���يف, لأنن���ي لو اأردت تغيري الواقع والنتق���ال من عان�ش اإىل 
متزوجة جلريت خلف احلب ب�صكل انتحاري كما تفعل غريي من الن�صاء, ل الهروب 
من م�صاريع احلب والبتعاد عنها ب�صتى الو�صائل, اأو على الأقل لقبلت قبل اأكرث من 
ع�ص���رين عام���ًا بخطبتي لبن عّمي, رمب���ا لو فعلت ذلك ملا دفع���ت كل هذه الأثمان 
اليوم, وملا �ص���دّدت فواتري ذلك الرف�ش اأوًل باأول, اأحرق ب�ص���مت يف غربتي هذه, 
اأو بالأحرى اأكتفي مب�ص���اهدة احراقي, واأكتفي با�صتعادة رائحة الأماكن والوطن, 
ورائحة الن��ا�ش وذكريات )البمرب( املعّر�ش على اأ�ص���يجة البيوت هنالك يت�ص���اقط 
على الأر�ش فال يجد من يجمعه اإل طفلة تخبئه يف جيوبها لتجني التوبي�خ والتقريع 
عن���د عودتها للمن�زل, بع���د انه�را�ش حّبات����ه و اإف�راز مادت�ه املخاطي����ة الت�ي لوثت 

جيبّي وثيابي.

 )3(
قلبي غريب ال�����دار ف����������ي وطن������ي

طرق����ت دي�������������ار اأه���������ل����������ي

م���ا ر�ص����يت ول ارت�ص����يت

ل �ص�يء يا اأحب��اب ف��ي وطن��ي �ص��وى القّداح
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اأزه���ر م���ّرة اأخ����رى وعاتبن���ي احل���نني

ن�ص��يت, بل عم��ي الف���وؤاد اإذا ن�ص���يت

بيت���ي ه���ناك �صكنت���ه خم���ص�������ا
وغ�������ّربت الري��������������اح.1

)4(
بالأم�ش كعادتي الأ�ص���بوعية دخلت )ال�صوبر ماركت( وكما اأفعل يف كل خمي�ش, 
ا�ص���ريت فاكهة وقطع حلم بارد, واأجبانًا, وبع�ش اخلبز الفرن�ص���ي, وثالث �ص���موع 
حم���راء, وباق���ة م���ن ورد )اجلوري( الذي اأع�ص���قه لدرج���ة اأنني اأحت�ص����ش خممله 

بل�صاين, دفعت ثمنها وتوجهت للمنزل.

مالأت حو�ش احلمام برغوة ال�صابون, وغمرت ج�صدي فيه, ثم �صَرحت �صعري 
وثبته مب�ص���ابك ال�صعر, و ر�ص�ص���ت ما يكفي من رذاذ مثبت ال�صعر, ثم �صكبت عطر 
الآن�ص���ات الكبريات )م��ش دي�ور(على عنقي, بعد اأن جهزت وليمة تليق بعا�ص���قني, 

وارتديت ثوبًا عاري الأكتاف.

اأ�ص���علت ال�ص���موع بعد اأن اأ�صدلت ال�صتائر, وجل�صت اأنتظر كما يف كل مرة زيارته 
املفاجئة يل, رجل ل اأعرفه ول اأتذكر ا�صمه لكن رائحة رجولته وتقاطيع وجهه تكاد 

ل تفارقني منذ خلقت.

غرفة )ال�ص���الون( باردة مثل كل غرف �ص���قتي ال�صغرية وامل�صبعة بعطر امراأة 
وحي���دة تقف على اأبواب الأربعني, فيما فر�ص���ت ال�ص���يمفونية اخلام�ص���ة لبيتهوفن 

1-  مقطع اقتب�صته بت�صّرف من ق�صيدة لل�صاعر يو�صف ال�صائغ. 
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حلظات �ص���مت متقطع, ال�ص���ارع يف الأ�ص���فل هادئ, يكاد يخلو تقريب���ًا من املاَرة, 
ما من اأحد ي�ص���عر بحاجة امراأة تنتظر حبًا حقيقيًا �ص���اخبًا, �ص���نوات طويلة مرت 
كئيبة مملة رغم ادعائي ملجد ال�ص���عادة, منذ ثرت قبل ع�صرين عامًا على العائلة و 
القبيلة ومتردت على قوانينهم التي ل ت�صع يف ح�صبانها م�صاعر الأنثى, وكيف لهذا 
اأن يحدث ونحن عارهم يف الليل وذلهم يف النهار, فر�ص���وا علّي الزواج ق�ص���را من 
اب���ن عمي الذي ل جتمعنا اأية م�ص���اعر اأو حتى رغب���ات, اختاروه يل اأو اختاروين له 
ل ف���رق, ل زلت اأذكر كيف �ص���رخت يومها بكل حنجرتي يف وج���ه والدي: لن اأقبل 
خم�صيًا اأهدر له كرامتي وم�صاعري بينما مي�صي يف دغدغة عواطف الفتيات على 
الهاتف, وكاأنني اأ�ص���علت نار الفتنة ب���ني العائلة واأججت جذوة خابية خمتبئة حتت 

الرماد, كانت تتحني الفر�صة للظهور.

اعت���ربوين خارجة على قانون العائلة والقبيلة, مل يبق ذاك اليوم اأحد مل ينهال 
على ج�ص���دي بال�صرب, �ص���ربوين حتى اإذ اأ�صبح ج�صدي ن�صيبًا مق�صمًا للجميع, ل 
ميكن و�صف اإح�صا�ش الإهانة وطعم الذل, مل اأكن قد جتاوزت اآنذاك الع�صرين من 
عمري, لذا مل اأمن تلك الليلة, فوجع الروح اأ�صد وطاأة من وجع الكدمات والر�صو�ش 

على ج�صدي.

جل�ص���ت طيل���ة اللي���ل اأتوج���ع, لق���د اأرادوا تزويجي عن���وة كما يح���دث دائمًا يف 
جمتمعاتنا, ل لأ�ص���عد واأعي�ش حي���اة هانئة, بل كنوع من التحالف���ات القبلية, وهنا 
متك���ن م�ص���كلتي ومرارتي, فقي���م جمتمعي ل تزال تقوم ب�ص���كل جوهري واأ�صا�ص���ي 
عل���ى البنى الأولية للقرابة, اأي على امل�ص���اهرة يف �ص���ريان الأرزاق, حيث تخ�ص���ع 
م�ص���األة تبادل الن�ص���اء عرب نظام الزواج ل�ص���راتيجيات الهيمنة والغنى واحلماية 
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الذاتي���ة, ل���ذا لن اأقبل باأية حال م���ن الأحوال اأن اأحتول اإىل م�ص���ارك فّعال يف هذه 
اللعبة القدمية.

���ر جمتمعي عل���ى ا�ص���تخدامي كو�ص���يلة لتكري�ش وتعزيز الو�ص���اية  حت���ى لو اأ�صّ
الأبوية, فلو قبلت وتنازلت �صاأ�ص���تمر حتى يوم الدين جمرد اأداة تتناقلها الع�صرية, 
فمجتمع���ي رغم ادعائ���ه حلرية املراأة اإل اأن���ه كغريه من جمتمعاتن���ا العربية مينح 
املراأة ويقّدم للمراأة ويقبل مب�ص���اركة امل���راأة, ولي�ش هنالك امراأة واحدة تقوم بفعل 

التثوير.

كم مّر من الوقت اأواجه روحي املعّذبة, ثالث �صاعات اأم اأكرث ل اأدري, ما اأتذّكره 
جيدًا هو اأنني يف تلك الليلة القا�صية التي ل ت�صبه اأية ليلة اأخرى يف تاريخي,  جمعت 
بع�ش حاجياتي ال�ص����رورية جدًا يف حقيبة �ص����غرية, ارتديت عباءتي وغطاء راأ�صي, 
ثم د�ص�صت جواز �صفري يف حقيبة يدي, وخرجت مت�صللة بهدوء �صديد من منزلنا.

مل اأك���ن اأخط���ط لله���رب مطلق���ًا, لكن تل���ك ال�ص���يطانة التي ت�ص���اطرين عقلي 
وج�ص���دي هي التي �ص���ّوغت يل اأمرًا كهذا, ت�صللت بهدوء �صديد نحو اخلارج قبل اأن 
اأغلق بوابة منزلنا الكبري فاأ�ص���بح يف ال�صارع, �صرت خطوات قليلة وال�صاعة تتجاوز 
الواح���دة لي���اًل, القدر هن���ا لعب دورًا اأّخ���اذًا عندما زرع يف طريقي �ص���يارة اأجرة, 

ارمتيت بداخلها.

مل اأجل���اأ لأحد م���ن الأقارب, فقد مّثل���وا كلهم اأمامي يف تل���ك اللحظة كاأعداء, 
وكان يتوج���ب علّي اآنذاك ت�ص���فيتهم واح���دًا واحدًا, دومنا تفكري اأو تردد ان�ص���قت 
با�صتالب �صديد لالأخرى بداخلي التي متلي علّي دائمًا جنونها ونزواتها, فوجدتني 

اأقول بربود اأع�صاب ل�صائق الأجرة: توجه اإىل املطار.
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مل يك���ن اآنذاك قد �ص���در بعد قانون حظر �ص���فر الفتيات دون اإذن ر�ص���مي من 
ويل الأم���ر, فدخلت املطار لأنهي لأول مرة يف حياتي اإجراءات �ص���فري بنف�ص���ي, و 
اأدو�ش على �صّلم ال�صعود للطائرة مبفردي, كان قلبي وقتها يخفق بعنف حتى خلته 
�ص���يقفز من بني �ص���لوعي, ورغم اأن الطائرة تو�صك على الإقالع اإّل اأنني ما توقفت 
عن النظر اإىل باب الطائرة حت�صّبًا لروؤية اأحد من اأهلي قد جاء لقتلي اأو على الأقل 

لي�صتعيدين.

جئت هنا, اأو هربت اإىل هذه املدينة التي تبتلع الب�ص���ر, لأم�ص���ي فيها �ص���نوات 
الغربة الطويلة ال�صر�صة والقا�صية, وحيدة دون �صند اأو عون, اأو اإن �صئتم بال عزوة, 
منقطع���ة عن ج���ذوري, وعائلتي, وقي���ود قبيلت���ي وقوانينها, وجمتثة من اأر�ص���ي و 

وطني, كم بكيت و�صقيت وحزنت قبل اأن اأعتاد على الغربة؟

لكني يف النهاية وطّنت نف�ص���ي على التعّود حتى اعتدتها, فاأ�ص���بح عملي بديال 
عن الوطن, ويف �ص���قتي ال�ص���غرية اأ�ص���غل نف�ص���ي بطيور الكناري واأ�ص���ماك الزينة 
ونباتات الظل, اإذ لي�ش هنالك اأية خطوط عودة بعدما اأحّل والدي واأ�صّقائي دمي.

)5(
ل زلت برفقة تلك ال�ص���موع املو�ص���كة على النتهاء كعمري, اأنتظر جمهوًل ياأتي 
م���ن ثقب �ص���ماوي فيبلل جف���اف عمري, يا ل�ص���خفي وغبائي, لأنن���ي كالعادة كنت 
وحيدة, مل يطرق بابها اأحد, فهل اأ�ص���تمطر الغيم لي�ص���قط علّي حبًا �صماويًا, اأم اأن 

تلك الأخرى تعبث بي لدرجة ي�صعب العرا�ش عليها؟

تعب )بيتهوفن( من عزف �صيمفونيته ومن قدره, ومّلت ال�صكينة من �صكينتها, 
كما مللت من هذا الطق�ش ال�صاذج, فقمت من مكاين, اأدخلت الطعام اإىل الثالجة, 



- 20 -

نظفت وجهي من اآثار امل�ص���احيق, وحررت �ص���عري من امل�ص���ابك, وارتديت قمي�صًا 
قطنيًا ود�ص�صت ج�صدي حتت اللحاف. 

)6(
العنوان  لقراءة  ت�صبقني  قلبي  ونب�صات  مرتع�صة,  باأ�صابع  الر�صالة  ا�صتلمت 
من  اأ�صتلم  مل  اأ�صهر  �صتة  من  وقلق,اأكرث  بتوج���ش  فتحتها  الظرف,  على  املكتوب 
�صقيقتي, اأو الإن�صان الوحيد الذي يعلم مبخباأي,اأية ر�صائل, تقول يف ر�صالتها اأن 
ابن عمي مل يزل رغم زيجاته الثالث الفا�صلة, ينتظر عودتي, وياأمل الزواج بي, 

هل ميكن للحياة اأن تلعب بنا اإىل هذا احلد؟

اأعدت الر�صالة ملظروفها بعد اأن قراأتها ع�صر مرات اأو اأكرث, كيف ميكن لالأقدار 
اأن تلعب بنا على هذا النحو, هل اأعود اإليه بعد اأن �صيعت ن�صف عمري ثمنًا للغربة 

والوح�صة والهروب والنتظارات غري املجدية؟

كنت اأم�ص���ي حمدقة يف الأر�ش والأفكار تع�صف بي, باغتني �صوت امراأة عجوز 
اأخرجني من �صجيجي: ربنا يحفظ لك �صبابك.

دغدغ���ت مقولته���ا عواطفي, األ زلت �ص���ابة فع���اًل, نقّدتها عمل���ة نقدية كبرية 
كعربون �صكر للجملة التي ردت يل بع�صًا من ثقتي بنف�صي.

ترى هل يود ا�صتعادتي بهذا الإ�صرار, باعتباري حقا من حقوقه املهدورة.

لكن الغربة قاتلة والوحدة موح�ص���ة واأر�ص���ي جمدبة, كانت ق�ص���ة الزواج لعبة 
�ص���اع يف اأولها الوطن الأجمل و�ص���اع يف نهايتها عمري, فق���د هربت معتقدة اأنني 
اأتوق للحرية التي �ص���تخلق مني امراأة �صر�ص���ة قوية, لكن �صيئًا من ذلك مل يحدث, 
لأن التح���رر الذي اأن�ص���ده بات جمرد جم���رة خابئة لفكرة ملعونة, ف���الإرث القبلي 
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الذي د�ّش �ص���رًا بداخل�ي عرب حليب اأمي اأو عرب و�ص���ايا العائلة والقبيلة, كان اأقوى 
بكثري من التمّرد, لذا ل زلت رغم ثورتي املجنونة اأخاف ا�صتكمال الأ�صياء واأهرول 

بعيدًا عن البدايات.

)7( 
كانت ال�ص���نوات تعدو ب�ص���رعة, فابنة الع�صرين قد اأ�ص���بحت امراأة يف الأربعني, 
والغربة الطويلة التي جتاوزت الع�صرين عامًا ل يكابدها اإّل من ذاق مرارتها واكتوى 

بنارها, ففيم اخلوف والردد واملكابرة بعد اأن انتفت اأ�صباب اخلوف ودوافعه؟

اإذ مل يب���ق هنال���ك يف الوطن ما اأخ�ص���اه اأو اأخاف���ه, فقد توفى والداّي حت�ص���رًا 
ومرارة, اأما �صقيقي الوحيد الذي ل يكاد يعرف �صباحه من م�صائه لإدمانه اخلمر 

واملخدرات, فقد تويّف هو الآخر يف حادث مروري مريع ظللت اأبكيه �صنة كاملة.

فيما تزوجت �ص���قيقاتي اخلم����ش فابتعدن عن العائلة, ليدافعن وب�ص���راوة عن 
اأ�صماء اأزواجهن وعائالتهم.

مل يب����ق يل اأح����د يف الوطن, لكن����ه يف النهاية وطن, فلماذا اأت����ردد يف العودة اإىل 
اأح�ص����انه, لأرمتي حتت �صماءه امل�صم�ص����ة, فتلفحني اأو ت�ص����ّلط علّي نريانه وجحيمه 

لتجلد وجهي وت�صوط ظهري, األ يقل املثل ال�صعبي: نارك ول جنة هلي.

كم اأهدرت من اأزمنة اأو �صهور اأو دهور يف هذا ال�صراع ل اأدري, قبل اأن اأح�صم 
اأم���ري نهائيًا فاأتخذ قرار العودة للوطن, مل يكن الأمر بال�ص���هولة التي اأكتبها الآن, 
فالكتابة قا�صرة عن اختزال ما ن�صعر به من انك�صار وت�صّظ و عذابات مهما حاولنا 

حتويل ن�صارة الكالم اإىل حياة تنب�ش ب�صخونة الدماء والألق والقلق.
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مل تكن م�ص���األة تقدمي ا�ص���تقالتي من العمل باملهمة ال�ص���هلة, كما مل تكن م�صاألة 
جم���ع ومللمة اأمتع���ة وحاجيات, بقيت تراكمه���ا وجتمعها طيلة عقدي���ن من الزمن, 
لتقطع على حني غرّة كل ما ميّت لك مع املكان ب�ص���لة, اأو يربطك بهذا املنفى غري 

الختياري.

اأجنزت ما ميكن اإجنازه ب�صرعة خ�صية اأن اأ�صعف من جديد فاأتراجع, ف�صددت 
اإيجار �ص���قتي, واأهديت طيوري واأ�ص���ماكي ونباتاتي ل�ص���ديقة اأعرفها, قالت باكية 

بالرغم من لقاءاتنا القليلة: واهلل اأ�صبحت جزءًا منا .

ول اأدري ه���ل كنت فعاًل جزءًا من هذا املكان اأم اأنني جاهدت طوياًل )ملكننته( 
حت���ى ي�ص���هل علّي العي�ش في���ه, فيما مل يتبق يل من الوطن �ص���وى غب���ار الذكريات 

واأ�صياء الطفولة.

هل �ص���يتعنّي علّي اليوم حمل هذه ال�صنوات الع�صرين كجزء من الذكريات, بكل 
ما حملت من تفا�صيل واأحالم وتطلعات وبع�ش الرائحة التي تركتها عامدة اأو غري 

عامدة هنا وهناك, يف املقهى اأو ال�صوبر ماركت, اأو �صقتي ال�صغرية.

مل يعد اأمامي غري حزم اأمتعتي, والتوجه للمطار.

)8(
رحت اأدفع عربة الأمتعة يف املطار, تنتابني م�صاعر مت�صاربة, وكاأنني مل اأدخل 
يف حياتي مطارًا اأو اأ�صافر, بقلق �صديد وقفت اأمام )الكاونر( اأقدم للموظفة جواز 
�ص���فري لتنهي  اإجراءات ال�صفر, حينما ل منلك ال�ص���جاعة, اأو حينما نفقد قدرتنا 
عل���ى الث���ورة, يق���وم الزمن بحل م���ا ل ميكننا حّله وح�ص���م ما كّنا ن���ردد اأو نخاف 

ح�صمه, فينهي الزمن كل �صيء كما ي�صاء.
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مم اأخ���اف بعد اليوم وقد تويف �ص���قيقي الوحيد يف حادث �ص���يارة خممورا, ومل 
ي�ص���لي يف جنازت���ه اإل عدد قليل م���ن الأغراب, بعد اأن انفك عق���د القبيلة العتيدة 

وانفرطت حباته.

اأخذت جواز �ص���فري وابت�ص���مت للموظفة ابت�صامة �ص���كر, ورحت اأ�صري كاملنّومة 
تنوميًا مغناطي�ص���يًا, اأ�صتعيد �صريط حياتي كفيلم �صينمائي �صريع الإيقاع, اأين يقع 
الف�ردو�ش الذي اأ�صعت ن�صف حياتي فيه بالق�صط والت�صاوي: يف الغربة التي اأكلت 
ع�ص���رين �ص���نة من عمري, اأم يف الوطن الذي ت�صللت من بني اأ�صابعي ع�صرين �صنة 

اأخرى يفر�ش اأنها اجلزء الأعذب يف اأعمارنا؟

رغمًا عني وجدتني اأ�صتعيد مقولة )دانتي( يف بوابة اجلحيم: كل من يدخل هنا 
يتخّلى عن كل اأمل, فهل تخّليت عن اآمايل وتطلعاتي حينما دخلت جحيم الختيار؟

اإذا ا�صتعر�ص���ت منجزاتي العتيدة يف مقابل ما اكت�ص���بته من حرية �صاأعجز عن 
حتديدها, لأنني يف حقيقة الأمر مل اأحقق اأية منجزات, كما دخلت اإىل هذا املنفى 
اأخ���رج من���ه, لي��ش هنالك من متغ���ريات طراأت على حياتي با�ص���تثناء الأخاديد يف 
وجه���ي التي ت���زداد عمقًا يوم بعد اآخر, وبع�ش ال�ص���عريات البي�ص���اء التي حّلت يف 

راأ�صي, اأما عدى ذلك فهراء يف هراء.

كنت اأ�ص���ري باجتاه قاعة املغادرين حينما �ص���عرت مبا ي�ص���به القوة املغناطي�صية 
التي جتذبني لأ�صتدير للوراء, قّوة غريبة وجمهولة تدفعني ق�صرًا لاللتفات, فاأدرت 
راأ�ص���ي لألتف���ت, فاإذا بي وجهًا لوجه, مع اآدمي املن�ص���ود, الرج���ل الذي ظللت طيلة 
ع�ص���رين عامًا اأ�ص���عل �ص���موعي واأتّزين من اأجله, الرجل الذي اأحتفل �صريًا وحدي 
بلقائه دون اأن ياأتي, رجل ل اأعرفه, ومل ي�صبق يل مطلقًا اللتقاء به ولو على �صبيل 



- 24 -

امل�ص���ادفة, لكن���ه األيف كطي���ور الزينة وقري���ب للنف�ش قرب ال�ص���هقة للفم, نظرت 
نحوه, وكاأنني اأعرفه, ت�صاءلت �صرًا: ترى اأين التقينا؟

لكنن���ي عج���زت عن احل�ص����ول عل���ى اإجاب���ة, فهاهنا وج���ه اأعرفه مب�ص���اماته 
ومبالحم���ه وكاأنن���ي التقيته, اأو األتقيه با�ص���تمرار, ه���ذا الوجه-الأزميل الذي حفر 
من���ذ اللحظة الأوىل يف القلب ثغرة هائلة, عرفت ذلك فورًا من ال�ص���هقة التي نّدت 
م���ن �ص���فتيه, وعرفت ذلك من خفقات قلب���ي املتعالية التي �صتف�ص���حني عاجاًل اأم 
عاجاًل, فقد عال �صجيجها حتى خلت كل من يف املطار ي�صمعها, وجه اأعرفه, ولكن 

اأين التقينا؟

و وج���ه يحفر بداخ���ل حلمي وعظمي ونخاع���ي بعيدًا حت���ى يغ��و�ش يف خالياي 
واأع�ص���ابي, من اأين تاأتي هذه الوجوه التي ته���ّزك حتى النخاع يف غفلة من الزمن 

بربيقها وجمدها؟

ظ���ل يتاأملني ويحدق ملّيًا يف وجهي, و ظّل���ت اأنظاري تتعّلق فيه ونحوه, اأول مرة 
يف حياتي اأتاأمل وجه رجل واأتفر�ش يف م�ص���امات خده, والرجفة التي انتابتني فجاأة 

ماذا تريد اأن تو�صل يل, قال ب�صوت هام�ش اأو مبحوح: يا اهلل كم اأنت جميلة.

و رغ���م اأنها مل تكن املرة الأوىل التي يغازلني فيها رجل عابر, اإّل اأنني �ص���دقته 
متامًا ومل اأكابر كعادتي, دعاين لفنجان قهوة, فقلت ببداوة: ليتني اأ�ص���تطيع لكنها 
لعبة الوقت ال�صائع, فرحلتي قريبة, وموعد �صعودي الطائرة بعد ربع �صاعة تقريبًا.

قال لن نتاأخر, اأنا اأي�صًا �صاأعود للوطن .

خلت الدقائق دهرًا واأنا اأفكر يف عبث الأقدار, هل اأعي�ش يف قحط وجدب لياأتي 
اآدمي املن�صود يف حلظة منفلتة هاربة من الزمن؟
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 قال برجاء �صديد: �صاألغي �صفري لو وافقت على البقاء.

قلت : اأهلي هناك بانتظاري.

اأعاد تكرار دعوته للجلو�ش معي, برجاء اأقرب للتو�ص���ل, لكنني ول ت�صاألوين عن 
ال�صبب تعّذرت باأعذار وهمية كاذبة.

لق���د كنت خائفة من هذه امل�ص���اعر اجلديدة التي انهالت عّل���ي فجاأة كطوفان, 
خائف���ة من هذه ال�ص���اعقة التي اأظنه���ا-اإن مل يخيبني ظني- �ص���اعقة احلب من 
النظرة الأوىل, ويلي من تلك امل�ص���اعر التي هربت منها مرارًا, خوفًا من ا�صتكمال 

الأ�صياء حتى ذروتها الطبيعية.

- فلتبقي اإذًا ولو لدقائق.

 كان ثمة �ص���يء اأ�ص���به بال�صحر ي�ص���دين للبقاء اإىل جواره, و�ص���يء اأ�صبه باللعنة 
ر باإحلاح للت�صبث فيه, لكنني رغم اللعنة وال�صحر و جتاذباتها, ورغم حنجرته  ي�صّ
املت�ص���بثة بكل اأ�ص���كال الرجاء والتو�ص���ل التي تقتلني ثم تعود لتحييني, كان هنالك 
�صوت اآخر ي�صرك معنا يف هذا اللقاء, �صوت طاملا كرهته و كرهت تدخالته, كان 

ي�صرخ بداخلي: اأي م�صكينة اأنت, تقاي�صني عمرك بلحظة ق�صرية؟

فكرت بالبقاء مع الرجل الذي اختاره قلبي منذ اللحظة لي�صبح ن�صفي الآخر, 
ولو ن�ص���ف �ص���اعة فهنالك مت�ص���ع من الوقت قب���ل ركوب الطائرة, رغم اأن �ص���وت 
موظفة املطار املزعج يجلجل يف مكرّبات ال�ص���وت دون توّقف: على جميع م�صافري 

طريان اخلليج رحلة رقم 903 التوجه اإىل البوابة رقم 8.

لكنني خائفة, اندفعت كل املخاوف من جحرها دفعة واحدة, فبدوت مثل �صقر 
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يخل�ش لعزلت��ه, اأو بالأحرى كاأنثى م�ص���رقي�ة حتمل اإرثها من اخلوف معها حتى يف 
كفنها.

عيناي تت�ص���ّمران على �ص���فتيه, وعيناه تتو�ص���الن ب�صكل مف�ص���وح, و دّقات قلبي 
تت�صارع, ورغبتي بالبكاء اأقوى من اأي �صيء اآخر, و�صفتاه ترجتفان يف م�صروع بكاء, 

اأهذا ما ي�صمونه احلب؟

متنيت ب�ص���دة مالم�ص���ة كتفي لكتفه, ومتنيت كما مل اأمت���نَّ يف حياتي ترك يدي 
كع�ص���فور مبلل يف راحة يده, ومتنيت لو اأبادر بتقبيله دون خوف من املبادرة, لكنه 
لو جاء قبل �ص���هر, اأو حتى يوم, اأو قبل �ص���اعات, فلو هبط علّي هذا الوجه املالئكي 
بالأم�ش ملا ت�رددت حلظ�ة بقب�ول دعوته, لقد انتظرتك اخلمي�ش الفائت, وما قبله, 

يف كل اأم�صية نهاية الأ�صبوع كنت اأنتظرك, فلماذا تاأخرت؟

كنت اأ�صعل �صموعي واأنتظرك فلماذا تخّلفت عن املجيء؟

هل قلتها ب�صوت عال �صمعه, اأم اأنني كنت اأهج�ش بذلك مع نف�صي ل اأدري.

تاأّملت وجهه مليًا, كان كمن ميوت عط�صًا يف الربية وقلبي يخفق بعنف: �صاأذهب.

فقال بنفاذ �صرب وا�صت�صالم �صديد: حتمًا �صنلتقي.

اأ�ص���تخرج باأ�صابع مرتع�ص���ة قلمًا من جيبه, ثم يف ق�صا�صة �صغرية دّون عنوانه 
واأرقام هواتفه, اأخذتها منه بيد اأ�صد ارتعا�صًا لأودعها حقيبتي.

ا�ص���تدرت لأتوجه للطائرة, لكنني عدت ثانية اإليه, ن�ص���يت م�صافحته, اأو رمبا هي 
الق�ص���ة التي يتعّلق بها الغريق, مددت يدي مل�ص���افحته, فتلقفها كمن يود لو تنوخ اإبله 
ونوقه يف واحته, لكنني �صحبت يدي من فردو�صها, واأدرت ظهري اإليه, م�صيت طوياًل, 
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طوي���اًل جدًا نح���و البوابة رقم 8 , كاأن امل�ص���افة بني الفردو�ش واجلحيم لي�ص���ت اأمتار 
قليلة, تع�صف بي رغبة حادة بالبكاء.

قبل الدخول للبوابة التفّت نحوه, كان ل يزال هناك كما تركته, يقف م�ص���عوقًا 
بذات النظرة التي حتوي عذابات احل�صني, يلّوح بيده يل.

 هل ياأتي احلب هكذا كالطوفان يف حلظة بارقة وبارعة ؟

لوحت له, ثم تباطاأت يف الدخول اإىل البوابة, ظللت واقفة يف مكاين اأتاأمله من 
بعد كتاأمل البدوي للماء, قبل اأن اأق�ص���و على نف�ص���ي واأجلدها للمرة الألف فاأختفي 

عنه اإىل الباب املوؤدي للطائرة.

يف مقعد الطائرة ربطت احلزام واأ�صندت راأ�صي على النافذة لأجه�ش بالبكاء.

 1986 / 4/ 23                     





تبــًا...
 �إنها طفولتي
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تبـــًا... اإنهـا طفولتـــي

من اأول التاريخ وحتى هذا اليوم والأنثى ل تتقن �ص���يئًا �ص���وى تقدمي الت�ص���حية 
واحل���ب لدرجة التفاين, �ص���واء كانت ملك���ة متوجة على عر�ش الإلوهي���ة, اأو حليفة 
لل�صيطان, ل متلك الأنثى غري احلب, هكذا علّمني قطيع الن�صاء املت�صحات بال�صواد 
واملت�ص���بثات بالنذور والأ�صاحي و�صبابيك الأولياء ال�صاحلني الذين رمبا مل يكونوا 

�صاحلني, اخلا�صعات للو�صاية, وامل�صت�صلمات لأقدارهن.

 ن�ص���اء ع�صريتي العا�ص���بات لروؤو�ص���هن, الالئي يعتقدن اأن انفالت خ�صلة من 
�ص���عرهن �صت�ص���عل اجلحي���م, يهرب���ن من الواق���ع اإىل الأوه���ام, فيغرقن اأنف�ص���هن 
بالأ�صى واجلدية, و ين�صممن ق�صرًا اأو باختيارهن اإىل طابور النائحات و املكلومات 
والباكيات, حيث ل جمال لوجود امراأة مبت�صمة متوردة مقبلة على احلياة باندها�ش, 
ن�ص���وة مت�ص���بعات باملقد�ش وحمتفيات باملوت يف كل الأحوال, حتى يف حلظة امليالد 

و انبعاث حياة جديدة.

يقّدمن احلب دومنا بدائل, وبغريية �صديدة وتفان اأ�صد, اأ�صبه بجثث فوق �صرير 
املحبة, حمتفالت بالر�ص���ا والقناعة, اأمي وعماتي, هذه تر�ش �ص���حن الدار, وتلك 
تطعم �ص���غار الع�ص���رية, وثالثة متد فر�ش العائلة الكبرية فوق �ص���طح املنزل, يقمن 

باأدوارهن على اأكمل وجه دومنا كلل ول ملل.

كان علّي و منذ �ص���ن مبّكرة اتخاذ موقف باجت���اه هذا التفاين واحلب والغريية 
ال���ذي يقوم على اإنكار الذات حينما يتعلق الأمر بالرجل, و قد قراأت يومًا يف مكان 
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ما, اأن علماء الت�ص���ريح القدامى قد اكت�ص���فوا: اأن للع�ص���ب ال�صمعي ثالث ممرات 
تو�صل اإىل املخ: ع�صب ي�صتقبل الأحاديث الدينية, وع�صب ي�صتقبل العلوم والفنون, 
وثال���ث وجد ليت�ص���نى لل���روح العب���ور اإىل املعرفة, من خالل ا�ص���تقباله للمو�ص���يقى 
والفنون, و اأظن اأن الع�ص���ب الثالث هو اأ�ص���د الأع�ص���اب تطّورًا بالن�ص���بة يل, فيما 

عملت ن�صاء ع�صريتي بوعي, اأو دون وعي على تطوير الع�صب الأول.

فكل ما ن�ص���اأت عليه من و�ص���ايا واأف���كار ومعتقدات وفولكلور يع���زز نكران ذات 
الأنثى لذاتها يف مقابل ذوبانها و متاهيها بظل الرجل, ل بالرجل ذاته, هكذا على 
الأقل جتاهد احلكايات ال�صعبية اخلرافية, والأغنيات ال�صعبية التي متّجد الذكور, 

لتاأ�صي�صه.

و هذا م���ا دفعني مبّكرًا لالنقالب على ذل���ك الإرث بكامله, وبالتايل النقالب 
عل���ى اأنوثت���ي ذاتها, فقد بداأت ثورت���ي على هويتي الأنثوية مبكرًا ج���دًا, منذ بداأت 
برف�ش ال�صت�ص���الم للم�صرات والبهجة التي يجلبها تزييني و اإعدادي كدمية جميلة 

اأنيقة بالن�صبة لن�صاء الع�صرية.

اإذ كن���ت الأنثى الوحيدة ال�ص���غرية يف قط���اع الأولد ال�ص���غار, و قد يبدو ذلك 
مدعاة فخر بالن�صبة لقطاع ع�صريتي املفتخرين باإجناب الذكور.

لكنه���ن وباملقابل يت�ص���ابقن عل���ى �ص���راء واقتناء القبع���ات امللونة, والف�ص���اتني 
الق�ص���رية, كل واح���دة منهن تلهو ب���ي يف طفولتي كم���ا تلهو ال�ص���غريات بالدمى, 
فتم�ّص���ط �صعري وت�ص���ّرحه وتغرّي اأثوابي, كن يتناف�صن يف ا�ص���تعرا�ش مهاراتهن يف 
التزي���ني من خ���اليل, اأو رمبا ك���ّن يغذين بداخله���ن الرغبة الدفين���ة يف الحتفال 
باأنوثتهن, و يبدو اأن هذا ما عّذبني منذ �صّن مبكرة, اإذ ما اأن تخطيت �صن الرابعة 
حتى بداأت بالبكاء امل�ص���تمر والت�ص���جر والترّبم اإذا ما حاولت اإحداهن حتويلي اإىل 



- 33 -

دمي���ة, و اإمعانًا يف التمرد كنت اأت�ص���لل يوميًا اإىل غرفة والدّي لأ�ص���تخرج �ص���راويل 
اأ�صقائي الذكور لرتدائها, تاركة على الأر�ش تنورتي الق�صرية اأو ثوبي اجلميل.

ذات �ص���باح قالت عمتي احلولء: تعايل اأ�ص���ّرح �ص���عرك واألب�صك ف�صتانًا جمياًل 
ب���دًل من ه���ذه الهالهيل التي ترتدينها, ف�ص���رخت �ص���رخة مدّوية قب���ل اأن اأقول: 
الأولد ل يلب�صون الف�صاتني, فخبطت عمتي �صدرها ثم هرولت نحو اأمي م�صتنكرة.

لكنه���م �ص���رعان ما اعت���ادوا ذل���ك, فللنا�ش الب�ص���طاء تربيراتهم وفل�ص���فاتهم 
املريحة.

فقد ف�ّص���روا اعرا�صي املبكر على الأنوثة كتاأّثر من ال�صبيان الذين اأحاطوا بي 
من كل جانب, اإذ بلغ عدد الذكور ال�صغار يف عائلتنا الت�صع اأولد.

ل���ذا ترك���وين اأقّلد الأولد دون امتعا����ش, فاأرتدي �ص���راويلهم واألعب ببنادقهم, 
وتعاف نف�صي الدمى.

ما اأن بلغت ال�صاد�صة من عمري, حتى بداأت اأ�صعر ب�صعادة غامرة واأنا اأرى ن�صاء 
الع�ص���رية يتهافنت باإخال�ش �ص���ديد وتفاين على اإر�ص���اء الذكور الكب���ار يف العائلة, 
وعلى ك�صب ر�صاهم, فقد �صّدقت اأنني ل اأنتمي للبنات, واأن حماولة ا�صتماتة ن�صاء 
ع�صريتي لإر�ص���اء جّدي ووالدي وعمي وزوج عمتي, �صي�صقط علّي عاجاًل اأم اآجاًل, 

حيث �صتتفانى الن�صاء يف تقديري وتبجيلي عندما اأكرب.

و قد يكون من�صاأ ذلك العتقاد ب�صبب �صرا�صتي وحّدة طباعي وميلي للعنف, الذي 
بداأ منذ قام ابن عمتي ذات يوم ب�ص���ربي, فلم اأجد �ص���الحًا للدفاع عن نف�ص���ي غري 
دموعي التي ان�صابت اإزاء م�صاعر الإهانة, فظل �صهورًا طويلة يعايرين وب�صكل م�صتمر 

اأن البنات ل يعرفن غري البكاء, منذ ذاك الوقت وال�صرا�صة و احلّدة تالزمانني.
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و مل ي�ص���تغرق الأمر وقتًا طوي���اًل حتى حتّولت ال�صرا�ص���ة اإىل عدوانية, وحتّولت 
الدموع التي يعّدونها �صالح الأنثى الوحيد, اإىل تعّنت وجترّب وعناد, ورغبة م�صتمرة 

يف التحّدي وفر�ش الذات.

فما اأن دخلت ال�صف الأول واملدر�صة الأوىل, حتى كنت اأ�صبه بغالم يدخل ق�صرًا 
اإىل �ص���فوف البنات, اإذ فوجئت بدعة البنات و �ص���كينتهن, و بوداعتهن و تخاذلهن 
وا�صت�صالمهن كلّية للمعلمات ولقطيع الن�صاء الكبريات, اأما الدموع فقد كانت دائمًا 
واأبدًا من اأ�صهل الأمور و رمبا اأحبها التي يتقنها, و لكم اأن تتخّيلوا الغربة ال�صديدة 

التي �صعرت بها ذاك اليوم.

عندما اأ�صبحت يف �صن ال�صابعة بدوت اأ�صد قّوة و�صرا�صة من كل اأطفال الع�صرية 
واأطفال احلي, بل اأنني اأ�ص���بحت املرجع الأعلى للم�صاغبات والعقل املدّبر للمكائد 
وال�ص���رور, اأملي عل���ى الأولد مبا يف ذلك الذي���ن يكربونني �ص���نًا الأوامر فينفذون 

طائعني.

لأنني كنت ودومنا مبالغة اأتّزعم �صبيان احلّي الذين ين�صاقون ب�صال�صة �صديدة 
لإتب���اع اأوامري ال�ص���ريرة ورغباتي ال�ص���يطانية, كتفريغ عجالت �ص���يارات م�ص���ّلي 
�صالة اجلمعة من هوائها, اأو اإ�صعال حرائق �صغرية بالقرب من مطبعة )التحرير( 
اأو �صكب كمية وفرية من ال�صابون اأمام عتبة دار العجوز ) اأم جا�صم( وما اإىل ذلك 
من م�ص���اغبات جعلتن���ي اأعتقد اأنني ل اأختلف عن الأولد - فح�ص���ب - واإمنا اأتفّوق 

عليهم بدماغي ال�صيطاين الذي يتقن �صنع املكائد وتدبري الأذى.

ه���ل كنت طفلة �ص���ريرة اإىل هذا احل���د, اأم اأنن���ي دون وعي مني اأنتقم لن�ص���اء 
ع�صريتي املتخاذلت؟ 
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مل يك���ن الكب���ار يجهلون �ص���روري, لأنهم يف كل حماقة طائ�ص���ة حتدث يف احلي 
ال���ذي اأقطنه, يبحثون عني, وكنت اأعرف دائم���ًا كيفية التمّل�ش من عقاب والدي, 

فعقلي القادر على تدبري ال�صرور, قادر اأي�صًا على حل ما يرتب من نتائج.

ميكنني القول اأنني ع�صت طفولة �صعيدة مل يع�صها غريي من الأطفال, حيث كان 
الف�صول يغّذي هذه الطفولة دائمًا, وي�صغل م�صاحات كبرية منها, لول ذاك التحّول 
اخلطري الذي طراأ على ج�ص���دي, و جعلني اأت�صاءل: ما الذي حّر�ش اجل�صد باجتاه 

الأنوثة التي اأكرهها, وبالتايل بالتحّول اإىل ماّدة اأو �صيئا ت�صرقه الأعني وتنهبه ؟

م���ا كنت اأحب البنات, ول ت�ص���تهويني األعابهن الغبي���ة, فلطاملا نظرت اإىل زينب 
وخديج���ة وم���رمي, وغريه���ن من بن���ات اجل���ريان اأو بنات احل���ي با�ص���مئزاز وهّن 
يهده���دن دمية بني اأيديهن يردن تنوميها, اأو ي�ص���ففن الدمى ال�ص���غرية يف تقليد 
وحماكاة لعوامل الن�ص���اء الكبريات, با�صمئزاز م�ص���فوع بالغ�صب, فلماذا يتعنّي الآن 
علّي النتقال فجاأة ودومنا مربر من عاملي الذي اأحّبه اإىل عامل الن�ص���اء املن�صغالت 

حتى النخاع بالبحث عن اآدمهن املن�صود؟

ملاذا يتعنّي علّي اليوم ال�صت�ص���الم لعامل الن�ص���اء الذي رف�ص���ته متامًا, واحلافل 
منذ �ص���ن مبّكرة بالو�ص���ايا املعقدة والأوامر والنواهي: اجل�ص���ي جيدًا, ل ت�صحكي 
ب�صوت عال, ول تتحدثي وفمك حم�صور بالطعام, احتفظي يف جيبك دائما مبنديل 
ول ت�صريي بخطوات كبرية, تلك الو�صايا التي اأتعّمد جتاهلها, فال زلت حتى يومنا 

هذا اأم�صي كقائد ع�صكري بخطوة وا�صعة, ول زلت اأ�صحك ب�صوت عال.

الأمّر والأ�ص���عب من ذلك, تلك الطقو�ش التي تزّجني اأمي اإليها ق�صرًا , طقو�ش 
العبور التي تهيئني للدخول اإىل عامل اخل�صوبة والإجناب, وهي طقو�ش مل تتغرّي يف 
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تفا�صيلها كثريًا عما كانت عليه قبل ع�صرة اآلف �صنة, حيث يتعنّي علي ال�صت�صالم 
لنوع معنّي من الأطعمة والأ�صربة, والمتناع عن نوع اآخر منها.

تقّبلت ذلك كله �ص���اغرة على م�ص����ش, مثلما تقّبلت ذات يوم فكرة املدر�ص���ة, 
حي���ث زّجت بي ذات يوم ق�ص���رًا اإىل ع���امل املعتقل الأنثوي, اأو الثكن���ة التي يطلقون 

عليها ا�صم )مدر�صة( بكل ما رافقها وحلقها من م�صاعر اغراب ووح�صة وقهر.

 ما كان ينبغي علّي الن�صياع, واللتحاق بقطيع الإناث امل�صجونات يف بيت كبري 
اأ�ص���به بثكنة ع�ص���كرية وقد اأحكم عليهن اإغالق هذه القلعة ال�ص���رية باأ�ص���وار عالية 

وقفل كبري.

كان يومي الأول يف املدر�صة يومًا طوياًل, ل اأظنني اأبالغ لو و�صفته باأطول يوم مّر 
يف تاريخي, حيث تركتني اأمي لتم�صي غري عابئة اأو مكرثة بنحيبي, خلتها �صتختفي 

اإىل الأبد, وخلتني لن اأعود جمددًا اإىل بيتنا ال�صغري.

ت مبرارة وا�ص���حة, لكنها ا�صطرت اإىل تركي  كانت ت�ص���ري اإىل الوراء وقد غ�صّ
على م�ص����ش بعد اأن اأ�ص���ارت بيده���ا اإحدى املعلمات قائلة: ع���ودي للبيت, ل عليك 

منها �صتتكّيف.

اعتقدت بدوري اأنني �ص���اأتكّيف, لكن ذلك مل يحدث حتى بعد و�ص���ويل للمرحلة 
الثانوية, فقد ظل جزءًا من عقلي يوحي اإيّل باأنني ل اأنتمي اإىل هذه الثكنة الن�صائية.

لقد زرعت تلك التناق�صات بني عامل الأنوثة والذكور يف روحي جروحًا و عذابات 
مل اأخل����ش منه���ا حتى يومنا هذا, فال زلت حتى اللحظ���ة حائرة, وغري قادرة على 
اتخاذ موقف منا�صب, هل اأحتفل باجل�صد فاأمنحه التدليل الذي يليق به اأم اأكرهه, 
وه���ل اأرف����ش اأنوثتي اأو اأقبل بها عل�ى م�ص����ش, اأم اأنتم�ي له���ا انتماء كلّي�ًا, ولطامل�ا 
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جل�صت بعيدًا منزوية يف ركن ق�صي اأت�صاءل ملاذا خلقني اهلل اأنثى ومل يخلقني ذكر؟

لقد بداأ هذا ال�صوؤال يثري الفو�صى يف حياتي منذ دخلت املدر�صة, رمبا اختلطت 
الأمور كثريًا يف راأ�ص���ي وت�ص���ابكت, بحي���ث ظللت اأظن اأن الأنوث���ة تعني تلك املعّلمة 
الفظة التي اأخرجت اأمي من املدر�ص���ة, والتي حت�ص���ر يف ذاكرتي ك�صاحرة �صريرة 
باأظافرها الطويلة امل�صبوغة, و�صفتيها الرفيعتني امللطختني باأحمر ال�صفاه الفاقع, 
و بتنورتها الق�ص���رية, كان ثمة �صوت بداخلي يتعاىل يدفعني للهجوم عليها بالركل 

اأو ال�صرب.

ل���ول اجلدران ال�ص���ميكة والأ�ص���وار العالية, منعتني من ذل���ك, فقد عززت هذه 
الأ�ص���وار م�ص���اعر الغراب بداخلي, فكبحت جماح متّردي, اإذ ل�صت طفلة �صغرية 

يف عامل كبري غريب ل تربطني به اأية عالقة.

م���ا اأن انته���ى يومي الأّول الطوي���ل جدًا يف هذا املعتقل, حتى فتح باب املع�ص���كر 
لنخ���رج منه اأخ���ريًا, فحملت حقيبتي املدر�ص���ية الثقيلة, م���رة اأعلقها على ظهري, 
و اأجّره���ا عل���ى الأر�ش, كنت اأ�ص���ري يف طريق خلته لن ينتهي, لأ�ص���ل اإىل مدر�ص���ة 
)�صالح الدين الأيوبي( كما اأو�صتني اأمي, ظللت اأنتظر خروج �صقيقي منها طوياًل 
قبل اأن يقفز هو وغريه من الأولد من ال�صور, هالتني املفارقة, فرحت اأتاأمل ال�صور 

الواطئ واأقارنه ب�صور مدر�صتي العايل.

-ها تاأخرت؟  قال �صقيقي, فلم اأرّد, كانت روحي �صرب قطا �صل طريقه, وقلبي 
مع�صور مكتئب, كم �صيمر علي من وقت اأو عمر يف هذا املع�صكر؟

م�ص���يت معه من�صغلة عنه, اأ�صتعيد اأحداث يومي الأول الذي ل يبدو م�صجعًا على 
املوا�صلة وال�صتمرار, ركلت بقدمي علبة فا�صوليا فارغة, ثم رحت اأعيد دحرجتها 
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طيلة �ص���ريي, فيما بداأ ذهني يت�ص���اءل اأو يل���ّوح يل: ماذا لو األقي���ت بحقيبة الكتب 
الثقيلة هذه اإىل الأر�ش, ورحت اأت�صّلق مثل الأولد ال�صور , لأفر�ش على اجلميع اأن 

هذه هي مدر�صتي.

مل تكن م�صاألة ت�صّلق �صور واطئ كهذا �صعبة بالن�صبة لفتاة ت�صرب اأقوى �صبيان 
احلي وتبكيهم, فتطرق اأمهاتهم باب بيتنا ي�صتكينني لأمي.

فجاأة هّب تّيار �ص���اخن على روحي �صاعف من اإح�صا�صي بالنقمة والغ�صب, كم 
�صاأدفع من عمري واأيامي ثمنًا يف هذا املع�صكر الن�صائي؟

بينما بال مبالة متعمدة, األقى �صقيقي بحقيبته املدر�صية على الأر�ش, وا�صتدار 
نحو جدار املدر�ص���ة ليتبّول, كان يفعل ذلك بب�ص���اطة �ص���ديدة, فيم���ا كانت مثانتي 

تو�صك على النفجار.

ملاذا ل اأفعلها اأنا اأي�ص���ًا, وبنف�ش الب�ص���اطة, الأمر ل ي�ص���تغرق �ص���وى ثوان, لكن 
امل�ص���كلة الوحيدة اأنني لو فعلتها, لتكرر وللمرة الثانية ما حدث معي هذا ال�صباح, 
عندما اأ�ص���لمتني اأمي لل�ص���احرات وذهبت, فظلل���ت اأبكي مبرارة وحرقة, واأن�ص���ج 
ب�ص���وت عال, لدرجة اأنني ن�ص���يت نف�ص���ي فبلّل���ت ثيابي, ليطاردين ال�ص���عور بالعار 

واخلزي.

اأع���اد تفك���ريي يف هذا الأمر, �ص���وت اأمي اإىل راأ�ص���ي ي�ص���يح ب�ص���وت عال: ل 
يجوز....... اأنت بنت.

فازددت اكتئابًا و�ص���خطًا, حاولت الت�ص���اغل عن كل ذل���ك بالقفز والوثب, على 
قدم واحدة, عّلني اأ�ص���تعيد مزاجي القدمي قبل اأن اأحتّول لطالبة )مبريول( نظيف 
و �ص���رائط بي�صاء, وحذاء اأ�صود جديد, لكن مثانتي حالت دون ذلك, فهاأنذي اأقف 
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وجهًا لوجه مع حقيقة ي�ص���عب جتاوزها باأية حال من الأحوال, وهي اأن ج�صدي قد 
هياأين رغمًا عني, �ص���ئت اأم اأبيت ل�ص���لوك و منط ح�ياة تخ�ش الأنثى ل الذكر, ول 
اأ�ص���تبعد اليوم اأن عدوانيتي املبّكرة و�ص���لوكي ال�ص�ر�ش اإمنا هو ردة فعل عنيفة جتاه 

الفروقات اجل�صدية, اأو لعنة الأنوثة.

فرمب���ا لحظت ومنذ �ص���ّن مبكرة جدًا اأن اللعب امل�ص���تمر م���ع الأولد ل يحّولني 
مطلقًا اإىل )ولد(, وارتدائي للبنطلون و قم�ص���ان �ص���قيقي الأ�صغر ل يخفي هويتي 

التي يف�صحها رقة �صوتي, واأ�صياء كثرية ل ميكنني ح�صرها الآن.

رمبا لي�ص���ت اأولها ول اآخرها الألف املق�صورة يف نهاية ا�صمي, التي نّبهتني منذ 
�ص���ّن مبكرة اإىل ذلك الفارق بيني وبني الأولد, فلطاملا ت�ص���اءلت �ص���رًا عن الدوافع 
الت���ي تدف���ع �ص���بيان احلي لإطالق �ص���فات اأو نعوت على بع�ص���هم البع����ش دون اأن 
يعر�صوا اأو يحتجوا, بل اأنهم غالبًا ل ينادون بع�صهم دومنا تلك ال�صفات, فمحمد 
ور العنز(  ي�ص���بح )حّمود ال�ص���عوة( و خالد ينادونه )خّلود اللوتي( ونا�ص���ر )ن�صّ
وجا�ص���م )ج�ّص���وم الفار( وما اإىل ذلك نعوت حيوانية, بينما ل اأتذكر يومًا ما اأحدًا 
ناداين بغري ا�ص���مي )ندى( بال األقاب اأو خ�ص���ائ�ش اأو �ص���فات حيوانية, فلماذا ل 
ينادوين )ندى الدجاجة( مثاًل, اأو ندى )الب�صوة(, رغم اأن اأمي كثريًا ما ت�صّبهني 
بالبطة لمتالئي, اأو ت�ص���ّور م�صيتي مب�صية )القطاة( وقد ظننت طوياًل اأن القطاة 
هي ذاتها القطة قبل اأن اأكت�ص���ف اأنه طائر يقفز اأو يحجل رغم �ص���ريه ببطء .. فما 

عجبني الت�صبيه.

كان عل���ّي التكّي���ف مع واقعي اجلديد, واقع الأنوثة, فع���امل الطفولة قد وىّل بكل 
حماقات���ه و نزق���ه اإىل الأبد و اإىل غري رجعة, طفولتي ال�ص���عيدة بتفا�ص���يلها العذبة 
حي���ث اأن���زوي يف مّرات كثرية ملت�ص���قة بجدار منزلنا اأتلذذ بطعم الكعك املح�ص���و 
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بجوز الهند, �ص���األت اأمي: ما ا�ص���م هذه احللوى ؟ و عندما مل جتد جوابا, اخرعت 
لها ا�صم )اأبو البي�ش( فاأ�صبح الكبار حتى يومنا هذا يطلقون عليها ذات الت�صمية.

بي���د اأن اأع���ذب اأيام طفولتي, ه���ي تلك الفرة التي ق�ص���يتها م�ص���تمتعة بعطلة 
اإجبارية, عندما انهمرت الأمطار ب�ص���دة وب�ص���كل متوا�ص���ل لياًل ونهارًا طيلة ثالثة 

اأيام, فا�صّطرت الأ�صر املت�صررة ملغادرة منازلها والإقامة موؤقتًا يف املدار�ش.

كان �ص���بيان احلّي يهرعون يف ال�ص���باحات املبّكرة لل�صباحة يف الربك املوحلة, 
رابطني ثيابهم حتى خ�ص���ورهم, بع�ص���هم يغمر ج�ص���ده كليًة يف املياه, فيما يكتفي 
البع�ش الآخر بت�ص���يري قوارب �ص���غرية من ال�ص���فيح, كانوا ميار�ص���ون لهوهم دون 

انقطاع حتى وال�صماء م�صتمرة يف ا�صتفراغ مياهها.

�ص���األت اأم���ي ذلك النه���ار: ملاذا ل نغ���ادر منزلنا فن�ص���كن يف املدر�ص���ة كمعظم 
جرياننا؟

فقالت: بيتنا )م�ص���ّلح( اأي اأن �ص���قفه على غرار البيوت احلديثة, فاأطلت النظر 
يف ال�ص���قف, لق���د حقق اهلل يل اأخ���ريًا اأمنية, فاأغلقت املدار����ش اأبوابها طيلة اأيام, 
فليته ي�ص���تجيب دعائي فينه���ار منزلنا نحن اأي�ص���ًا لنلتحق باملدر�ص���ة ونعي�ش فيها 
ول���و لأي���ام, يا اهلل لو حدث هذا لكنت �ص���نعت الكثري مما ل يخط���ر حتى على بال 
ال�ص���يطان, اأنا اأحب اهلل كث���ريًا واأخاف منه, فاأنا ل اأرم���ي بقطعة اخلبز يف قارعة 
الطري���ق .. ب���ل اأقبلها واأرفعها على جبيني مرددة ا�ص���تغفر اهلل..  لذا ل اأ�ص���ك اأن 
اهلل اأي�ص���ًا يحبني ويحقق يل اأحالم���ي, واأظن اأن الدعاء اأف�ص���ل بكثري من انتظار 
اخلال�ش عرب )عالء الدين( احلكاية ال�ص���عبية, وم�ص���باحه ال�صحري, اأو ماردها 

الذي يخرج لإحراق مدر�صتي باأنفا�صه امللتهبة.
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كانت �ص���عادتي بانهمار املطر ل ي�صاهيها اأية �صعادة اأخرى, مما دفعني للغناء 
طيلة اليوم:

ط���ق يا مط�����ر ط�����������ق.. 

بيتن��������������ا ج���دي�����������د 

م�������رزامنا ح������دي�����د.

كان���ت اأغنيت���ي تتال�ص���ى اأم���ام اأغني���ة الفل�ص���طينيات لكرثتهن, حي���ث تتعاىل 
اأ�صواتهن وتت�صاعد لتبلغ عنان ال�صماء:

دق املط���ر عل��ى الط���ي�ن

اهلل يخل�����ي فل�صط���ي�����ن

فل�صطي���ن ب�����الدن������������ا 

وال�ي��ه�����ود كالبن���������������ا.

كان���ت حب���ات املطر تت�ص���رب يف بيتنا من �ص���قوق اجل���دران والفتح���ات برتابة 
�ص���ديدة, فيما انت�ص���رت ال���دلء والأواين يف معظ���م اأرجائه, ومع ذل���ك مل يتهاوى 
بيتنا اأو ينهار, وبالتايل مل تتحقق اأمنيتي, لذا مل اأك�صر ال�صبورة, و مل اأمالأ جدران 

ال�صف باخلرب�صة, ومل اأنّفذ اأي من الأفكار ال�صيطانية امل�صتحوذة علّي.

ل زل���ت اأتذك���ر جيدًا تلك التفا�ص���يل, رمبا اأن مرحلة الدرا�ص���ة واملدر�ص���ة من 
اأ�ص���واأ م���ا مر بتاريخي من جتارب, لذا  تعنّي علّي من���ذ اليوم الأول متثيل املر�ش اأو 
التمار�ش وقد كنت اأ�صتغرب من قدرتي الفذة على التمثيل, فادعائي غالبًا ما كان 

يقودين اإىل ا�صتفراغ ما مبعدتي فعاًل.
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ولطاملا ت�صاءلت: اإذا كنت حتبينني فلماذا تر�صليني للمدر�صة؟
فرد اأمي بابت�صامة عذبة: من اأجل م�صلحتك.

وجتراأت ذات مّرة لأ�صاأل املعلمة: ملاذا تعذبوننا لدرجة ال�صرب؟
فقالت بربود �صديد: مل�صلحتكم ... 

و ل اأدري ملاذا يكّر�ش الكبار اأنف�ص���هم للدفاع عن م�ص���لحتنا ول يركوننا نحن 
نتدبر �صوؤوننا.

عندم���ا اأجربوين يف املدر�ص���ة عل���ى تعّلم كتابة كلمات غبية �ص���خيفة ت�ص���اءلت 
بتمرد: هل يتوجب علي مغادرة دفء �صرا�ص���في من اأجل كلمات غبية ل تعني �صيئا 

مثل ماما , بابا, دادا, دار, دور, نار, نور؟
يا ل�ص���خفهم و�ص���خف م���ا لقنونا... بي���د اأن ما عذبّن���ي اأكرث هو حف���ظ الآيات 
القراآني���ة بلغتها الباذخ���ة, اإذ تعنّي علينا احلفظ دون اأن يكّلف اأحد ما هنا نف�ص���ه 
عناء ال�ص���رح اأو التف�ص���ري, مما دفعني اإىل البحث بنف�ص���ي عن تف�ص���ريات �صاذجة 
ميليها علّي عقلي ال�صغري, فغالبًا ما ت�صبح اللغة الع�صية على الفهم, ع�صية على 
احلفظ, مما يدفعني اإىل امل�صي يف نوبة بكاء طويلة حتى اأتعب فاأغفو والكتاب فوق 
�صدري, فتوقظني اأمي ل  ل�صتكمال احلفظ واإمنا لغ�صل وجهي, فالنوم بعد البكاء 

مبا�صرة يورث العمى كما تقول.
كن���ت اأكره معلمة الريا�ص���يات, ومعلمة الدين, ومعلمة الر�ص���م, لكنني جمربة 
كغ���ريي من البن���ات على طاعتها خوف���ًا من العق���اب, وم�ص���طرة يف اأحيان كثرية 

لنفاقها والتودد اإليها والت�صابق لإر�صائها رغم اأننا نتمنى موتها.

رغم كل هذه العرا�ص���ات التي اأ�ص���ردها كنت �ص���عيدة جدًا بطفولتي, فلماذا 
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اأنتقل منها اإىل دنيا جديدة ل عهد يل بها, ول معرفة يل بتفا�ص���يلها وخ�صو�صيتها 
املعقدة؟

لقد انتقل �صقيقي الأكرب قبل �صنوات من طفولته نحو ال�صباب, فظهر له �صارب 
واخ�ص���ّن �ص���وته فلم يرث الأمر اأي انتباه, ا�ص���تقبل والداي الأمر كم�صاألة عادية, بل 
اأ�صبح يعامل بتقدير واحرام كبريين, فاأ�صبحت اأخدمه: هاتي ماء لفالن, وهاتي 
ملعقة لفالن, و اجمعي غ�صيل فالن من غرفته................ مما دفع هذا الفالن 

اإىل ا�صتعبادي, وكاأنه يتمّرن مبكرًا على تطبيق الو�صاية )الأبوية(.

كنت اأحتج واأترّبم ب�ص���مت دون اأن اإف�ص���اح, حتى انتمى �ص���قيقي تدريجيًا اإىل 
قائمة 

الذين اأمتنى موتهم.

و قد يكون هذا اأي�صًا اأحد اأ�صباب غ�صبي وحنقي ورف�صي لأنوثتي, لو كنت ولدًا 
ملا جتراأ اأحد على توظيفي كخادمة للذكور اخلم�صة و�صاد�صهم والدي, وملا اأ�صبحت 
بطة �ص���وداء بني قطيع الذكور املبجلني, ملاذا اأجنبت اأمي خم�ش �صبيان واحدًا بعد 
الآخر لتقرر ) اأم البنني( كما كان يحلو لها �صماع ذلك, اأن تختم �صاللتها العتيدة 

مبولودة اأنثى �صتتلقى طيلة حياتها الأوامر والنواهي: 

اجل�ص���ي جي�دًا وتربعي اأو �صعي رجاًل على رجل, ل تقهقهي ب�صوت عال, عيب, 
ل تقفزي عاليًا مثل الأولد, األّح بال�صوؤال: ملاذا يقفز �صقيقي اإذًا؟

-  �صقيقك ولد.

-  وملاذا يجوز للولد القفز ول يجوز للبنت؟
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فال جتيب, لكنني باإحلاح �صديد اأعاود الأ�صئلة: حاويل اإقناعي, واأعدك بالكف 
عن تلك الت�صرفات.

فتبحث يف عقلها عن مربر, وملا تعجز عن ذلك تقول: تطلع لك قروة.

تثريين الكلمة الغريبة فاأقهقه ب�ص���وت عايل, ثم اأت�ص���اءل باإحلاح اأ�صد: ما هي 
)القروة( فال جتيب ...لتركني اأن�صج تخّيالتي اخلا�صة حول هذه الكلمة اأو العّلة,

و ل اأدري مل���اذا تخيلته���ا دّمل كبري على موؤخراتنا, اأعدو نحوها مت�ص���ائلة: لكن 
ملاذا ل تطلع ل�صقيقي قروة وهو ل يكف عن القفز من اأعلى الدولب كال�صيطان؟

فت�صيح بوجهها عني ... 

عندما ركبت دراجة �صقيقي الهوائية, تعمدت ركوبها من اأعلى ال�صّلم لأنزل بها 
درجة درجة, راأت اأمي امل�ص���هد فخبطت �صدرها م�صعوقة, كانت عجالت الدراجة 
مرنة اإىل حد ل ميكنني و�ص���فه وهي تنزلق من على الدرجات, خلت لوهلة �صقيقي 
الأكرب ي�ص���يح ويتوعد اأ�صفل ال�ص���ّلم, كما خلت اأمي ت�صرخ متوعدة عندما ارتفعت 
لأعلى وكاأنني اأطري يف الهواء, هووووب طرت عاليًا, اأو ميكنكم القول اأنني تهاويت 
من علياء نحو الأ�ص���فل, رمبا انتابتني لوهلة �ص���عادة غامرة ل يعرفها اإّل من جّرب 
التحليق والطريان, بيد اأن �صوت حتطم ي�صبه حتطم الزجاج ل يزال حا�صرًا حتى 
اللحظة هنا يف �صندوق راأ�صي ...كانت رغبتي قوية يف التقيوؤ فيما لفني دوار �صديد.

يف امل�صت�ص���فى كانوا يبنون على يدي املك�ص���ورة قلعة حم�ص���نة من اجلب�ش, هذا 
الإح�ص���ا�ش بالعجز �صاعف بداخلي م�صاعر ال�صخط والترّبم, خا�صة و قد ا�صتخدم 
�ص���قيقي الأكرب تلك احلادثة �ص���دي, فظل يوجه �ص���بابته يف وجهي مهددًا: ا�صمعي 

لزم تعرفني اأنك بنت ونحن ما عندنا بنات يقلدن ال�صبيان.



- 45 -

  يركني اأغ�و�ش يف ح�ريتي ومي�ص���ي, بينما يراكم يف داخلي �ص���وؤال واحد: ما 
الفرق بني البنت والولد؟

كان ال�ص���وؤال بداخلي يكرب كلما تقدّمت حثيثًا نحو عتبات الأنوثة, وكلما حتّولت 
اإىل مادة اأو مو�صوع تنهبه الأعني انتهابًا, يف البيت ويف املدر�صة ويف احلي.

لقد اأ�ص���بحت بني ع�ص���ية و�ص���حاها مو�ص���وعًا د�ص���مًا للحوار, و وجودي ق�صية 
وجودية ينبغي دائمًا البحث فيها, بدءًا من انتظار ن�ص���اء احلي لأول عري�ش يتقدم 
يل, واإح�ص���اء عدد العر�ص���ان على التوايل, مرورًا بالأعني الت���ي تنغر�ش يف حلمي 
بحث���ًا ع���ن الأنوثة املتفتح���ة على التو, انتهاء بالأعني املرب�ص���ة ب���ي من كل جانب 

بداخل منزلنا.
هنال���ك ع���دد ل ميك���ن عّدها م���ن الأعني املتج�ص�ص���ة عل���ي, تنبع من ال�ص���قوق 
واجلدران لراقب تنّف�ص���ي و تنهداتي اأو �ص���رودي اأو ن�ص���ياين, فه���ذه كلها اأعرا�ش 
احلب التي ينبغي الت�ص���رف حيالها �ص���ريعًا, اأما يف ال�ص���ارع اأو احلي فال ميكنني 

اجلزم يف ما يدور يف اأذهان الرجال حويل, اأو عّني.
هل كانت تلك الإ�ص���ارات اأو العالمات التي ظهرت علّي وانتزعتني من الطفولة 
لت�صّلمني لعامل الن�صاء انتقامًا من اهلل ل�صروري الطفولية, اأم اأنها قدر حتمي يطال 

كل اأنثى؟
باملنا�صبة ما هي الأنوثة؟ 

وملاذا تخ�صى ع�صريتي وجمتمعي منها؟
���لت ل�ص���يء,  ظللت اأجاهد واأكافح طوياًل يف البحث عن هذه احلقيقة, فما تو�صّ
بي���د اأنن���ي كلما تقّدم العمر بي كلما اكت�ص���فت اأن الأنوثة والذك���ورة مل تكن يومًا ما 
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بها وو�صعها الذكور على مر الع�صور والأزمنة  عرب التاريخ �صوى )تر�ص���يمات( ن�صّ
ليحكموا بناء نظامهم الذكوري, فمن خالل اإحكام قب�ص���تهم على الن�صاء يحققون 
اأك���رب ق���در من الهيمنة, و لكوننا يف التاريخ و عرب التاريخ ل نت�ص���من اإّل نوعني من 
اجل�ن�ش, فك��ان بديهيًا ا�ص���تح�واذ عن�ص���ر عل���ى الآخ�ر, هك�ذا وع���رب رحلة طويل�ة 
م����ن الهيمنة وال�ص���تحواذ باتت )املراأة( جنة الرجل و ماأواه, لكنها اأي�ص���ًا )ُجنة( 
و)جنية( طاملا تخفي عنه اأ�ص���هى واأفنت ما فيها, تخلب لبه فيفتنت فيها, وت�ص���رب 

حوله ب�صجن �صحرها حتى يهيم بها فيجّن.

اليوم و بعد اأن اأ�صبحت الطفولة نارًا اأكتوي بها, وجمرًا اأتزّود بحرائقه لإ�صعال 
تاريخ���ي الذاه���ب والقادم, ل زلت رغم كل منجزاتي الت���ي حققتها, و رغم امتالء 
بيتي بالأبناء والأحفاد, ورغم خردة العمر التي يروقني ا�صتعرا�صها, و رغم معرفتي 
التامة باأن قيمًا مثل العر�ش وال�صمعة و غريها من اأدوات و قيم مركزية اإمنا و�صعت 
للتاأكيد على فحولة الرجل, اإّل اأنني غري قادرة على اخلروج من �صرنقتي, فاخلوف 

بداخلي اأكرب بكثري من كل الثورات التي توؤججها املعرفة.

ف���ال زلت رغم كل اأ�ص���لحتي املعرفية اأق���ف عاجزة اأمام اللعبة ال�ص���لطوية التي 
قمعت الأج�ص���اد فف�ص���لتها اإىل ن�ص���فني: ن�ص���ف موؤنث واآخر مذكر, ثم اإمعانًا يف 
الت�ص���ّلط والهيمنة حّولت ج�صدي اإىل ن�صارة اأج�صاد, فما ي�صكن بداخل هذا اجل�صد 
الذي اأ�ص���ري به مزق ل ح�صر لها من اأج�صاد, فهنالك ج�صد للده�صة واللذة ي�صتّغله 
الفنانون وال�ص���عراء, و ج�ص���د للوهم , وج�صد لالإغواء وال�ص���قوط والرذيلة, وج�صد 
للفق���ه وللفت���وى......... و م���ا اإىل ذلك من ت�ص���ورات, جعلتني اأق���ف عاجزة عن 

التحديد هل اأبّجل اجل�صد واأقّد�صه, اأم اأكرهه واأرف�صه.



�مــــر�أة
 ن�صفهـامـطــر
 ون�صفها رماد
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امراأة ن�صفها مطر ون�صفها رماد

دومنا تخطيط م�ص���ّبق افر�ص���ت الأر�ش, لأفّرغ حمتويات �صندوق قدمي اعتاله 
الغبار, اأفرغت حمتوياته بده�ص���ة �ص���ديدة كمن ي�صتك�ص���ف قارة جديدة, هنا دفر 
�ص���غري بغ���الف جل���دي مل���ّون, وبطاقة معاي���دة م���ا اأن فتحتها حت���ى ارتفعت منها 
مو�ص���يقى, وعلب ثقاب منوعة ح�ص���يلة ع���دد من الرحالت, وربطات �ص���عر قدمية 
ت�صابك فيها �صعر, وفردة حذاء لطفلة مل تتجاوز التا�صعة من عمرها, دمية �صقراء 
بيد واحدة, وعدد من )الكا�ص���يتات( القدمية التي تغرّي لونها, واأ�صياء اأخرى كثرية 

مهملة.

اأه���ذه طفولتي و�ص���باي؟ مل���اذا احتفظت بكل هذه الأ�ص���ياء الت���ي يروقني اليوم 
ت�صميتها بخردة العمر؟

فتحت الدفر اأت�ص����فحه, فا�صتوقفتني جملة �ص����خيفة, توقفت عندها طوياًل, مل 
اأت�ص����اءل فيم احتفاظي بفردة حذاء واحدة, اأو ربطات �ص����عر ت�صابك معها بع�ش من 
�صعري, ول يف جدوى احتفاظي بدمية �صغرية عارية من نوع )الباربي( بيد ناق�صة, 
رمبا لأنني ان�صغلت كثريًا بدفر احل�صاب, تلك املادة التي مل اأحّبها يومًا, اأو بالأحرى 
ان�صغلت بالهوام�ش التي تركتها يومًا على غالفه الأخري وعلى بع�ش ال�صفحات, من 
اأين جاءتني تلك الفكرة اجلهنمية, وكيف ميكن لطفلة اأن تفهم معنى احلب لتكتب: 

)احلب كما التماعة الربق, فاإن ذهب بقيت وم�صته يف العيون(.

ل ميكن اأن اأكون قد اقتب�صتها من مكان ما لأنها �صاذجة وركيكة مبا يكفي, رغم 
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اأنها تبدو معربة ب�ص���كل مده�ش وخمتزلة ملعاين ل ميكن ل�ص���خ�ش اأن يكتبها ما مل 
يع�ش جتربة احلب, واأكاد اأجزم اأنني اآنذاك مل اأعرف ما ي�صمونه احلب.

توزعت على �ص���فحات الدفر بقايا دهن اأو زيت, لبد اأنني كنت اأتعمد تلطيخه 
ببقايا الطعام, اأو على الأقل اأهملت العتناء بالدفر ل�صدة كرهي ملعلمة احل�صاب, 
ويبدو اأنها كانت تبادلني ذات امل�ص���اعر, فقد قّلبت �ص���فحاته �ص���فحة �صفحة, فلم 
اأعرث على ما يربه�ن عك�ش ذلك, فاملعلمات عادة يف�ص���حن عن م�ص���اعرهن جتاه 
الطلب���ة م���ن خالل ما يركنه من تعليقات اأو جنوم اأو اأقمار اأو حتى وجوه �ص���احكة 

ر�صمنها بالقلم الأحمر.
ع���دت من جديد اأتاأمل اجلمل���ة املكتوبة بالقلم الر�ص���ا�ش: احلب كما التماعة 

الربق.
كيف ميكن لطفلة اأن تكتب عن احلب؟

حت���ى لو افر�ص���ت معرفتي به من خالل ت�ّص���ربه يل من املذياع اأو عرب �صا�ص���ة 
التلفاز, اأو حتى عرب اأ�صرطة الكا�صيت التي مل يكن يخلو بيتنا منها, فهل كنت اأفهم 

ما يعنيه احلب بالقدر الذي اأ�صّبهه بالربق؟
يقول الطابع املل�ص���ق على الدفر اأنني كنت يف ال�ص���ف الثال���ث البتدائي, اأي 
اأنن���ي ل زلت طفلة �ص���غرية ما عرف���ت معنى احلب, حتى لو ت�ص���رب يل من املذياع 
اأو الأفالم العربية, فهل حاولت اآنذاك اإيهام نف�ص���ي باحلب كما تفعل كل �صغريات 

العامل, منذ يبداأن بالوقوف على اأطراف اأ�صابعهن ليبدين اأطول؟
فللطفولة اأ�ص���ياوؤها وحماقاتها ال�صغرية, تربير معقول ومنطقي, لبد اأن يكون 
ذلك هو ال�ص���بب, فاأنا مل اأعرف احلب اإّل بعد اأن جتاوزت مراهقتي بفرة طويلة, 
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���نت نف�ص���ي جيدًا من كل هّبات احلب الطارئة, وتعّمدت تخّطي كل كلمات  لقد ح�صّ
ونظ���رات الإعج���اب الت���ي قيلت يل خوف���ًا من الوقوع ب���ني فّكي ه���ذا الوح�ش الذي 

يطلقون عليه احلب.
لذا من ال�صعوبة مبكان اأن تغرق فتاة ) حمافظة( نف�صها بوهم ي�صمونه احلب, 
باملنا�ص���بة: ماذا تعني كلمة حمافظة, حتافظ على اأي �ص���يء حتدي���دًا, على عّفتها 

وعذريتها التي هي يف النهاية عفة وعذرية ع�صريتها وقبيلتها؟ 
اأظن اأن التعبري الأمثل يف حالتي هو اخلوف, فقد ن�ص���اأت يف بيئة فر�ص���ت علّي 
اخل���وف, ذلك اأنني اأم�ص���يت عمري كله اأت�ص���ارع م���ع وح�ش اخل���وف الراب�ش يف 
ذاكرتي وذاكرة ع�ص���ريتي املهياأة دائما لرويج وتفريخ وتفقي�ش مزيد من التخويف 
من���ي, اأو منا نحن بنات العائلة, فكل اأنثى يف ع�ص���ريتي مدان���ة حتى تثبت براءتها, 
مدان���ة بالفتنة والإغواء واإ�ص���اعة الفو�ص���ى, حت���ى لو مت اإحكام غلق خم�ص���ة اأبواب 
الواح���د تلو الآخر اأمامها, لن تنجو من مالحقة الأعني املتوقعة اأن تك�ص���ر واحدتنا 
اأ�صرها وقيودها فتتمرد, هذا منطقي وطبيعي يف ظل الإرث الهائل من اإدانة الأنثى 
وغوايته���ا ال���ذي نحمله فوق ظهورنا, منذ ا�ص���تهت )حواء( العرباني���ة التفاحة, مل 
يذك���ر الكت���اب املقد�ش اأنها كان���ت تفاحة اأو اأي ثم���رة حمددة, لكن اآباء الكني�ص���ة 
العّزاب اختاروا التفاحة رمبا لأنها �ص���هية مبا يكفي, كل اأنثى يف قبيلتي وع�ص���ريتي 
م�ص���روع دائم للفتنة واإ�صاعة الفو�صى, وم�ص���روع للخروج على قوانني القبيلة ب�صكل 
�ص���افر, فكيف هي احلال يف ظل وجود اأنثى متّردت قبل �ص���نوات بعيدة, لتخرج عن 

قانون الع�صرية لتوؤكد �صدق املقولة؟
فقد فعلتها قبل �ص���نوات طويلة )جميل���ة( الفتاة الرقيقة اجلميلة احلاملة لتدفع 

ثمنًا باهظًا, كما بقينا من بعدها ن�صدد اأثمان خطيئتها.
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كان����ت جميل����ة مث����اًل لالأنثى بكل م����ا تعنيه الكلمة, بجمالها ال�ص����ارخ, وتنا�ص����ق 
قوامها, ودفء �صوتها, وعذوبة نظراتها الولهى, و�صحكتها املغرية.

هي اأ�ص���به )بع�ص���تار( يف قبيلته���ا, فعّبادها من الن�ص���اء ي�ص���اعف عّبادها من 
الذك���ور, لأنني ل زل���ت اأتذكر كيف كان احلي بكامله ينظر اإليها, فقد كانت اأ�ص���به 
بقال���ب حل���وى تالحقها الأعني اأينم���ا حّلت وارحتلت, فاإذا م�ص���ت كانت كمن تطري 
لتالم����ش ال�ص���حاب قب���ل اأن حتط عل���ى الأر�ش, ل ت���زال يف ذاكرت���ي متّثل حمامة 
وديعة, حتى يف خطواتها الرقيقة التي ل تدو�ش الأر�ش, اأما العجائز فكن يرمقنها 
بطرف اأعينهن, اإذا تنّهدت �ص���رخن ب�ص���وت واح���د كاملفجوعات: يا �ص���اتر, واإذا 
�ص���حكت ب�ص���خب و�ص���عن اأيديهن على قلوبهن, اأما اإذا اأ�ص���رق وجه جميلة بفرح, 
و�ص���عت الن�ص���اء اأيديهن على اأفواههن م�صتغربات, لقد ان�ص���غلت ع�صريتي بجميلة 
منذ جتاوزت مرحلة الطفولة لتتحول اإىل ق�ص���ية �ص���اغلة توؤرق وجدان كل فرد فيها 
ال�ص���غار والكبار, الن�ص���اء قبل الرجال, لذا مل يكن اإعجابي ال�صديد بجميلة غريبًا 
اأو م�ص���تهجنًا, فقد كانت جميلة يف نظري ورمبا يف نظر كل �ص���غريات احلي الالئي 
ينظرن للحياة مبنظار وردي, اأ�ص���به ب�ص���ندريال الق�ص����ش وال�ص���رديات ال�صعبية, 

لكنها �صندريال حقيقة تتنف�ش وحتزن وتفرح.

و هذا ما جعلني اأتعّمد كل يوم املرور من اأمام نافذة غرفتها املطّلة على الزقاق.

كل �ص���باح يف طريق التوجه ملدر�ص���تي اأم���ّر عامدة على نافذتها امل�ص���ّرعة على 
الهواء وال�ص���م�ش وحب احلياة, اأملحها جال�صة يف طرف الغرفة تطّرز قطعة قما�ش, 

اأو مت�صك بدفر تكتب فيه, وما كان ي�صعني معرفة ما تكتب.
ولطاملا متنّيت اأن اأ�ص���بح مثلها حينما اأكرب, واحلقيقة مل اأكن وحدي من يتمنى 
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ذل���ك, فقد ت�ص���اجرت يومًا مع ) زينب( تلك الطفلة البله���اء, لأنها اأرادت اأن تكون 
مثل جميلة وملا وجدتني اأحمل ذات احللم غ�صبت.

مل تك���ن جميلة تدري اأن العامل من حولها من�ص���غل به���ا على الدوام, اأو قد تكون 
على معرفة بذلك لكنها تتعاىل بكربياء وزهو على ذلك.

كنت �ص���عيدة جدًا وب�ص���كل ل يو�ص���ف حينما اختارتني جميلة, ومل تخر البلهاء 
ال�ص���اذجة زينب مل�صاركتها يف �صّرها اخلطري, فقد مررت عامدة كما كل يوم, ذات 
�ص���باح من اأمام بيته���ا, لأفاجاأ بها تن���ادي علّي باإمياء من يدها, وب�ص���وت هام�ش 

كررت ا�صمي ثالث مّرات.
ه���ا هي جميلة حلم القبيلة تعرف ا�ص���مي وتعرفني, اقرب���ت من النافذة بفرح 
وا�صح, ما اأن اأ�صبح مال�صقة لالأعمدة الرفيعة احلديدية, حتى اقربت مني, مّدت 
يدها لرّبت على خدي, ل ميكنني اليوم و�ص���ف ال�ص���عادة التي �ص���عرت بها اآنذاك, 

كانت عيناها طافحة بالب�صر والفرح وهي تهم�ش يل هل تعرفني: حمد؟
رغم اأن حّينا فيه ما ل يقل عن ثالث رجال يحملون نف�ش ال�صم, اإّل اأنني ودون 
وع���ي خّيل يل اأن املق�ص���ود هو )حمد ( ابن احل�ص���ب والن�ص���ب, ال���ذي ل يعلو على 
مقامه اأي �ص���اب من �ص���باب منطقتنا, فقد اخرته لها, رمب���ا لأنها كانت كبرية يف 

نظري بالقدر الذي ل ي�صلح لها اأي �صاب غريه.
قلت : اأعرفه, حمد ابن جا�صم ال�صائغ.

ابت�صمت بعذوبة وهّزت راأ�صها باإمياءة عذبة.
ثم تباعدت عني خطوات, قبل اأن تعود حاملة مظروفًا ت�ص���عه بني يدي لأو�ص���له 

لل�صخ�ش املطلوب.
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حملت املظروف يف قلبي, كحمامة املحبة رحت اأعدو يف الزقاق, دون اأن اأجهد 
نف�صي بالتفكري باملدر�صة التي �صاأتاأخر عليها, اأو بلوم اأمي وتقريعها يل اإن عرفت.

اأول مرة يف حياتي اأرى حمد هذا وجهًا لوجه, �ص���اب ل ميكنني و�ص���فه اإّل باأنه 
كان حلم كل �صاّبات احلي, تقّدمت بخوف وتردد نحوه يف حمّله التجاري, مل ينتبه 
بداي���ة لوجودي, حتى اقربت منه كثريًا, ثم بخوف اأ�ص���د وقد خلت قلبي �ص���يطفر 
من مكانه ليتجاوز اأ�صلعي, قلت: هذه من جميلة, و�صّلمته املغّلف ثم عدوت هاربة.

هل خّيل يل ب�صتان الأزهار يف عينيه وهو ياأخذ املغّلف, اأم اأنني ملحت ذلك فعاًل 
يف عينيه, ل اأدري, كل ما اأعرفه اأنني كنت اأ�صعد طفلة على وجه الأر�ش.

بعد هذه احلادثة, باتت جميلة ل تفارق راأ�صي, اإذ ا�صتحوذت على كل م�صاعري 
واأع�ص���ابي, حتى اأ�ص���بحت اأكرث الردد على نافذتها عدة مرات يف اليوم الواحد, 
رمبا لتحكي يل عن حّبها بعد اأن اأ�صبحت اأثرية لديها, لكنها بدت لالأ�صف ال�صديد 
غ���ري عابئ���ة اأو مكرثة با�ص���تثناء امل���رة الوحيدة التي �ص���األتني اأن كنت قد �ص���ّلمت 

الر�صالة ل�صاحبها دون اأن يلحظ اأحد ذلك؟
كل ي���وم اأمّن���ي النف��ش اأن تع�يد جميل�ة ذات ال�ص���يء, فت�ص���ّلمني ر�ص���الة اأخرى 
اأو�ص���لها, لكن ذلك مل يحدث, بل اأنها بدت واجمة مت�ص���لبة اأ�صبه بتمثال تقف كل 

يوم اأمام مراآتها وقد �صحب لونها.
وعلى غري عادتها مررت ذات �ص���باح لأفاجاأ بالنافذة مغلقة, وقد امتدت األ�صن 

خ�صبية دّقت مب�صامري اإحكامًا يف اإغالقها.
انع�صر قلبي وظللت اأتوج�ش, ما الذي يدفع جميلة لفعل ذلك, هل كنت مزعجة 

لهذا احلد الذي متر�ش نافذتها حتى ل تراين؟
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مّر اليوم الأول والثاين, ثم اأ�صبوع بكامله, والنافذة مو�صدة بوجهي, حتى قررت 
تنا�صي جميلة اإىل الأبد, يا لها من فتاة ناكرة, رغم اأنها ل زالت ت�صتحوذ على قلبي 

بعنيها الأ�صبه بنجمتني.
خرجت من بيت ) مريوم( اخلر�ص���اء, تلك الفتاة البليدة التي اأ�ص���طر التوجه 
اإىل بيتها للعب معها, نظرًا لمتالكها األعابًا ودمى ل ميلكها اأثرى اأطفال منطقتنا, 
كانت ال�ص���م�ش تو�ص���ك عل���ى الغروب, رحت اأ�ص���ري �ص���جرة, اأدح���رج بقدمي علبة 
فا�ص���وليا فارغ���ة �ص���دئة طيلة طريق���ي, حتى اقربت م���ن ذات الناف���ذة, ل زالت 
مو�ص���دة حمكم���ة الإغالق, بي���د اأن املده��ش يف الأمر امتالء بي���ت جميلة بالن�ا�ش, 
بف�صول الأطفال حاولت الت�صلل للداخل, لول امراأة �صمينة نهرتني واأ�صاحت بيدها 

ثم اأ�صدرت �صوتًا كمن ينهر حيوانًا )ك�ش  ك�ش( فابتعدت.
ا�صت�صلمت لالأمر فخرجت, �صاعرة بالهزمية اأو رمبا باملرارة, ل األوي على �صيء 
عدت اإىل بيتنا ال�ص���غري املكّد�ش بالأج�صاد الب�صرية, عمتي املطلقة, وعمتي الثانية 

التي جتاوزت �صن الأربعني دون اأن جتروؤ على الت�صريح برغبتها يف الأمومة.
وعم���ي الذي ل اأتذك���ر اأنه كان يومًا كام���ل العقل يومًا اأو بكام���ل وعيه, ووالدي 
ووالدتي واأخوتي ال�ص���تة, كان بيتنا الذي اأعرفه اأكرث من معرفتي براحة يدي, يبدو 
خمتلفًا, اإذ ولأول مرة يف تاريخ العائلة اأرى بيتنا هادئًا تغطيه ال�ص���كينة وال�صمت, 
م�ص���يت يف الدهلي���ز الطويل اأبحث عن �ص���كانه فما وجدت اأحدًا, با�ص���تثناء جدتي 
التي حب�ص���ت ال�صغار يف غرفتها, وجعلت تلّوح بعكازها يف وجوههم كمن يه�ّش على 

غنمه, فلعكازها فيه ماآرب اأخرى.
وقفت يف ممر الدار اأنادي اأمي, فخرجت العجوز حتّرك عكازها يف وجهي: اإ�ش  

اإ�ش.... اإ�ش.
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قلت: اأين اأمي, ف�صحبتني اإىل الداخل لتحب�صني مع ال�صغار, واأغلقت الباب.

�ص���عرت بالذعر واخلوف, ثمة �ص���يء ما يحدث هنا, رمبا نقلوا اأمي للم�صت�صفى 
لتلد, كما حدث يف مرة �صابقة, لكني ل اأتذكر اأن بطنها كان متكّورًا, ثم اأن والدتي 

مل تكن لتخفي اأمرًا كهذا عني.

اأعدت ال�صوؤال جمددًا: اأين اأمي ؟

فلكزتني العجوز بعكازها.

فانخرطت يف البكاء.

حاولت اإ�ص���كاتي مرارًا, فلما عجزت ع���ن ذلك قالت بزفرة كبرية: كلهن ذهنب 
اإىل العزاء.

قلت عزاء من؟

فما رّدت, واأعدت املرة تلو املّرة ال�صوؤال فلم جتب, فبكيت حتى غفوت.

كم مر من الوقت قبل اأن تفتح اأمي الباب لتاأخذ اأولدها ل اأدري, لكنني �صمعتها 
تقول جلدتي: ت�صتاهل.

خرجت اأخريًا من حمب�ص���ي, لأرى اأم���ي وحدها, التفتت حويل لأتاأكد من غياب 
جدتي قبل اأن اأطرح ال�صوؤال على اأمي: عزاء من؟

فقالت بربود بعد اأن مّطت �صفتيها: جميلة.

ه���ل بكي���ت وقتها, رمب���ا انتحبت, ل اأتذك���ر رّدة فعلي, كل ما اأتذك���ره الآن اأنني 
هرعت اإىل خارج املنزل اأرك�ش متوجهة نحو منزل جميلة.
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مل يكن يف اخلارج ما يوحي باأن هذه اجلميلة-احللم قد اأ�صبحت ما�ش ل ميكن 
عودته جمددًا.

اأ�صبحت بعد حادث وفاتها طفلة ذات مزاج مكتئب, دمعتي �صريعة النزول دون 
�صبب, فقد كانت جميلة بالن�صبة يل حلم ال�صبا وال�صباب الذي اأهياأ نف�صي م�صتقباًل 
له, فكيف ينك�صر احللم وتلّوث �صمعته على هذا النحو, خا�صة وقد اأ�صبحت جميلة 
يف روؤو�ش الن�صاء والعجائز كال�صيطان, ي�صتمتعون بذكره وي�صتلذون لكنهم يتعوذون 
منه, ما اأن األج على ن�ص���وة جمتمعات حتى اأ�ص���معهن ينه�صن باأ�صنانهن واأظافرهن 
ج�صد هذه اجلميلة امليت, التي اختارت اخلروج على قانون القبيلة لتع�صق, فتنجرف 

يف ع�صقها وتتمادى لأبعد حد.
كنت اأزداد حزنًا واكتئابًا و�صمتًا وخوفًا كلما كربت واقربت من الأنوثة, فالع�صق 
حم���ّرم حترمي���ًا قاطعًا ل جمال للتن���ازلت فيه, ولتاأكيد هذه املقولة ما كّنا ن�ص���مع 
نحن الفتيات الالئي تتفتح اأنوثتنا على التو, اإذا ما فكّرت واحدتنا بطلي اأظافرها 
اأو تكحيل عينيها اأو حتى الوقوف الطويل اأمام املراآة اإّل التخويف والتذكري بجميلة 

التي اختارت قدرها فماتت مقتولة.
فقد اأ�ص���بحت جميلة مبيتتها الب�ص���عة ق�صة ت�صبه ق�ص���ة )الغولت وال�صعايل( 
اأينما تويّل وجهك ت�صمعها, حتى يف املعتقل الذي يطلقون عليه ا�صم مدر�صة, كانت 
املعلم���ات تتعمد تذكري الفتيات بالق�ص���ة, حتى ل جتروؤ واح���دة منا على اختيار ما 

اختارته جميلة.
عندما و�صلت �صن الثالثني وما عرفت احلب اأو جتراأت على معرفة رجل, كانت 
جميلة قد اأ�صبحت اأ�صبه ب)ليليث( ال�صاحرة اجلميلة رمز الإغواء والرذيلة, فيما 
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حتّولت عوان�ش ع�صريتي كلّهن دون ا�صتثناء )�صهرزادات( يتقّن فن ال�صرد واحلكي 
بكل اإ�صقاطاته وحمولته اللغوية واملعرفية.

رمبا اأردن من وراء �ص���ردهن للق�ص���ة ما اأرادته )�ص���هرزاد( مقاي�صة اأعمارهن 
واحل�صول على يوم واحد من ال�صعادة يف مقابل تف�صي اخلوف من احلب.

ول ت�ص����األوين عن عدد )ال�ص����هرزادات( يف ع�ص����ريتي, الباحثات عن خال�صهن, 
لكنهن ويف املقابل اأول املوؤمنات )بكيد الن�صاء( و)مكر الن�صاء( وباملراأة التي اأ�صلها 

�صلع.

اأع���دت حمتوي���ات ال�ص���ندوق اإىل مكانه���ا, ث���م اأع���دت ال�ص���ندوق اإىل خزانة 
مالب�ص���ي, تع�ص���رين الغ�ص���ة واحلزن, فها اأنا اليوم اأعود اإىل خردة العمر اأ�صتمد 
من جذوة خابئة حتت الرماد بع�ش الدفء, اأو عّلها ت�صعل حرائقي, بعد اأن اقربت 
من الأربعني دون اأن اأجروؤ على الت�صريح يومًا بعواطفي, اأو حتى اأ�صمح لأي �صخ�ش 

باقتحام الأبواب والأ�صيجة احلديدية ال�صدئة التي اأقمتها حول قلبي.

لقد ارت�ص���يت باحلي���اة اخلاوية الباردة حت���ى ل اأحتّول اإىل جميل���ة, ثم ومبرور 
الوق���ت اأغدو ليليث اأخرى, لقد ارت�ص���يت باخلوف ال���ذي عجنني وخبزين, لأحتّول 
الي���وم كما ترون اإىل امراأة تقبع �ص���هرزاد وحكاياتها املخّل�ص���ة واحلافلة بالن�ص���اء 

املاكرات املتمردات يف عمق روحها, ويف دهاليز عقلها الباطن.

ارت�ص���يت القبول بق�صة ال�ص���لع الأعوج وق�صة اللحم الفا�ص���د الذي خلقنا منه 
نحن الن�ص���اء, لتنقطع العالقة متامًا بيني وبني ج�ص���دي ذلك ال�ص���يء املخيف الذي 

رغم اعتنائي به, فال اأجروؤ على معرفته اأو حتى التفكري به.
القاهرة يف 25 -6 -1989



حـــدث
 ذ�ت مـرة
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حـــدث ذات مـــــرة

)الإن�ص���ان يف النهاية لي�ش اإّل كومة من اأ�ص���رار ... وحقيقته لي�ص���ت فيما يفعله, 
بل ما يخبئه(.

 خرجت من املتحف وحوا�ّص���ي م�ص���ّبعة برائحة التاريخ الرطبة, اأ�صري على غري 
هدًى, اأتعّمد ترك نف�ص���ي هدفًا لل�صوارع الوا�صعة املزينة باأ�صجار )ال�صرو( والنخيل 

التي راحت تبتلعني ب�صرا�صة.

ول اأدري ك���م م���ّر علي من الوقت اأم�ص���ي في���ه, لأنتّقل من املباين ال�ص���امقة اإىل 
البي���وت الواطئة, مل اأرد معرف���ة الزمن, لي��ش لأنني اأتعمد جتاهله, واإمنا لأن هديف 
البحث عن �ص���يء اأجهله, فلطاملا ان�ص���غلت بالبحث عن �ص���يء ما يثري بداخلي لذة 
الكت�ص���اف, مهما كان تافهًا, قد تكون الده�ص���ة هديف, ل اأدري, فالأمور التي تثري 
بداخلي الده�ص���ة قد ل تعني غريي ول تثري بداخله اأدنى اهتمام, كمتعة النظر اإىل 
�ص���رفات النا�ش وقد امتدت حبال الغ�ص���يل, التي اأراقبها باعتناء �صديد يف مقامرة 
من نوع ما, ومن طرف واحد, فاأحاول معرفة لي�ش عدد �ص���كان البيت - فح�ص���ب-

واإمنا ميولهم واأهوائهم وطباعهم, من خالل منط وطريقة تعليقهم ملالب�صهم.

فالهتمام بتفا�ص���يل الآخرين ال�ص���غرية ي�ص���غلني واإىل حد كبري عن الن�صغال 
مب���رارات هزائم���ي, ومعاركي اخلا�ص���رة, اأو هك���ذا اأدعي يف حماول���ة لتربير ذلك 
الف�ص���ول الكبري الذي ي�ص���اطرين تاريخ���ي, والذي كان دائمًا ول ي���زال وراء ارتياد 
املح���ال القدمية التي تبيع املالب�ش امل�ص���تهلكة )البالت( والكتب القدمية املقروءة, 
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وحم���ال الزجاجات الفارغة, اأبحث فيها عن رائحة ب�ص���ر تركوها معلقة كما يرك 
الأبط���ال اأو املهزوم���ني اأ�ص���ياءهم يف التاريخ, يغويني البحث عن �ص���يء يف اأ�ص���ياء 
الآخري���ن, اأو بالأحرى البحث عن  قطعة م���ن اأرواحهم تركوها غري عابئني بداخل 

مهمالتهم ونفاياتهم.

وهي ذات الده�صة التي اأجنيها اإذا ما اأتيح يل روؤية ال�صكارى الليلني, وال�صعاليك 
امل�ص���ردين يلتقطون ما يلفظه املاّرة من اأعقاب ال�ص���جائر, والع�ص���اق املختبئون عن 
الأعني ي�صرقون قبلة اأو مل�صة يد تفتح يل املدى الوا�صع على ق�ص�ش الع�صق امل�صروقة.

ق���د اأكون يف تعّمدي لر�ص���د ذبذبات البيوت والب�ص���ر ه��ذا اأع���ّو�ش نف�ص���ي عن 
خ�ص���اراتها, وفقدانها لألفة حميم���ة انتزعت مّني ذات يوم وقد انت���زع معها ج���زء 

من روحي.

وم���ع ذلك, وحتى دون فل�ص���فة لالأمور اأو تربير غبي و�ص���اذج, فنحن يف حقيقة 
الأمر غالبًا ما نرك اأ�ص���ياء مرة اأو حلوة يف اأ�ص���ياءنا ونفاياتنا, اأو نخلف هزائمنا 

وخرابنا وولهنا يف الأمكنة واملالب�ش ويف كل ما حولنا.

يداي يف جيوب �ص���رتي ال�ص���يفية اخلفيفة ل األوي على فعل �ص���يء حمدد, من 
زقاق لآخر اأ�ص���ري حتى قادتني الدروب لزقاق طويل امتدت على طوله جداول مياه 

اآ�صنة.

لأول وهل���ة يوح���ي لك الزقاق باأن �ص���كانه بالكاد يح�ص���لون على لقمة عي�ص���هم, 
فالطراز املعماري للبيوت القدمية عالية اجلدران يوؤكد فقر �صكانها.

لغط و�ص���خب و�صراخ واأ�صوات تتعاىل من وراء ال�صبابيك املفتوحة, امراأة تقف 
خلف النافذة تتطلع بترّبم �صديد كمن ينتظر اللحظة ليفّجر زلزال غ�صبه.
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فيما بدت امراأة اأخرى اأكرب �ص���نًا ت�ص���يح ب�ص���وت عال تن���ادي على ابنها الذي 
وق���ف يتبول يف املياه الآ�ص���نة, بني جمموعة اأطفال ن�ص���ف عراة انغر�ص���ت اأرجلهم 
يف الوحل, فجاأة دومنا �ص���ابق ترتيب, ول زلت اأتطلع للبيوت ال�صاكنة رغم �صخبها, 
امت���دت الروؤو�ش م�ن خ�ل����ف النواف�ذ والأ�ص���يجة تتطلع له�ذا الزائ���ر الغريب, غري 

املرغوب بوجوده كما يبدو.

رفعت راأ�صي اأنظر اإليهن بابت�صامة كعربون مودة, اأو اعتذار رمبا لتطفلي عليهم, 
فيما ت�صللت اإيل رائحة األيفة, هي مزيج من طبيخ حار وروث اأبقار وعفونة �صنعتها 
رطوب���ة البيوت , فكرت مبتابعة �ص���ريي حت���ى اآخر الزقاق لأج���د يل خمرجًا كي ل 
اأثري ا�ص���تياء اأهل احلي اأكرث, خا�ص���ة وقد بدت عالئم التجهم وال�ص���تغراب بادية 
على وجوه الن�صوة ولغط الأطفال الذي تفّوه بع�صهم باألفاظ بذيئة, �صعرت باخلجل 
والإحراج حني علقت اإحدى الروؤو�ش املطلة من فوق : _  ياه .... هذي يبنّي جاية 

ت�صورنا ... ميكن �صحفية ...

فاأنزل���ت اآلة الت�ص���وير خا�ص���تي د�ص�ص���تها يف حقيبة يدي, فهنا اأنا�ش يعي�ص���ون 
بقناعة م�صركة, يغم�صون لقمتهم بالت�صامن واملحبة حتى لت�صري وليمة فوق �صطح 
العامل, خجلت من نف�صي حتى خلت اإبطاي ينّزان بالتعرق, ل ميكن معرفة م�صاعر 
كهذه ما مل جتّربها بنف�صك, فهااأنا اأقف اليوم يف موقف من ي�صرق من هوؤلء الب�صر 
�ص���كينتهم وتعّودهم وقناعاتهم بت�صللي اإليهم, لذا حثثت خطاي لأهرب منهم ومن 
اأعينهم التي اخرقت ظهري واأ�ص���عر بها جتلدين, اأ�ص���عفتني لفتة �ص���غرية مهراأة 
بالكاد تبّينت ما كتب عليها وبخط رديء )حمّام العافية( علقت بخيط من اخلي�ش 

على بيت قدمي واطئ ومتهالك اأ�صبه بقرب. 

تاأمل���ت البيت وتلفت���ت حويل, هل ثمة عالق���ة اأو ارتباط بني ه���ذا املكان, وبني 
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احلكاية ال�صعبية امل�صتعلة بالغرابة, والتي طاملا �صمعتها يف طفولتي؟
تدور حكاية الطفولة التي ن�ص���يت معظم تفا�صيلها يف ف�صاء حّمام ن�صائي عام, 
وا�صم احلكاية ) حمام العليل( فهل اأطلق على هذا احلّمام ذات ال�صم الذي حملته 

احلكاية ال�صعبية, اأم اأن ال�صردية ال�صعبية قد خرجت ذات يوم من هذا املكان؟
ل تتوقعوا اأن اأتنا�ص���ى �ص���اأن ذل���ك املكان واأكمل �ص���ريي, دون النقياد وب�ص���كل 
جنوين وراء اإحلاح الف�صول, ولكن ما اأدراين اأن بداخل هذا املكان اأنا�ش ي�صتحّمون 
فعاًل, قد يكون بيتًا م�ص���كونًا باجلن والأ�ص���باح-ما اأدراين-تلّفت ورائي عّلني اأ�صمع 
م���ن هوؤلء النا�ش ما يعزز �ص���كوكي وخماويف فيثنيني عن عزم���ي اأو العك�ش, اإل اأن 
�صيئًا من هذا مل يحدث, فقد ظل ال�صبية ن�صف العراة يتلفظون باألفاظهم النابية 

فيما اأرجلهم مغرو�صة يف الوحل.
وكاأمنا هنالك قوة �صحرية غام�صة ظّلت جتّرين اإىل الدخول, اأ�صبه مبغناطي�ش 
هائ���ل كلما قراأت العبارة املعلقة, �ص���رعان ما ازدادت هذه القوة ال�ص���حرية فاعلية 

لتجذبني وب�صدة نحو الولوج لهذا العامل, مهما كلفني الأمر.
دفعت الباب اخل�ص���بي املتهالك لأجد �ص���ّلمًا يقود نحو الأ�صفل, درجات متهدمة 

�صغرية من طابوق متاآكل تدفع بك نحو مزيد من الظلمة كلما انحدرت لالأ�صفل.
نزلت ليواجهني باب اآخر, دفعته بوجل وتردد, ل اأنكر اأن دّقات قلبي قد حتّولت 

اإىل دّقات منتظمة على طبل ما عدت اأ�صمع غريها.
اأي مكان هذا الذي بني ليكون منخف�ص���ًا ك�ص���رداب, ثم لو افر�صنا اأنه )حّمام 

�صوق( كما يقولون, ما اأدراين اأنه للن�صاء ولي�ش للرجال؟
بيد اأنني �ص���رعان ما اأقنعت نف�ص���ي, لو كان هذا املكان قد خ�ص����ش للرجال ملا 
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احتمل كل هذه الدهاليز وال�ص���المل والظلمة وال�ص���رّية, فع���ري الذكور يالقي قبوًل 
بنحو ما, اإن مل اأقل اأنه عري فا�صح احتفايل.

وقفت اأمام الباب املوارب اأ�صّفق بيدي عّل اأحد ما ي�صمعني فيح�صم الأمر, لكن 
�ص���يئًا من هذا مل يحدث, �ص���فقت ثاني���ة وثالثة, قبل اأن اأدفع بالب���اب قلياًل لينفتح 
على امراأة �ص���مينة, مرهلة يجللها ال�صواد, تنف�ّصت ال�صعداء, و�صعرت بانت�صار ل 

اأعرف مربره.

بي���د اأن املراأة ال�ص���مينة التي بدت اأ�ص���به ب�ص���احرات الق�ص����ش, ق���د اأفزعتني 
بح�ص���ورها املفاجئ اأمامي, حتى �ص���عرت برعدة ت�صري يف مفا�ص���لي, اأنفها كبري, 
وخّيل يل اأنه معقوف اأ�صبه باأنف ال�صاحرات, كان �صوء ال�صاحب الربتقايل ال�صادر 
عن امل�ص���باح املتديل من اأعلى يعك�ش بظالله ال�ص���احبة عل���ى وجه املراأة اأكرث مما 
يعك�ص���ها على املكان, خّيل يل اأن املراأة قد خرجت اإيّل من �ص���رديات اأمي ال�ص���عبية 
عندم���ا كّنا ل نقوى بع���د انتهاء احلكاية من مغادرة فر�ص���نا رغ���م اأن مثانتنا تكاد 
تنفجر, خوفًا من مواجهة اأعني كعيني هذي املراأة تخرج علينا من الزوايا والثقوب 

كما ال�صرا�صري.

ب�صوت يخرج من قرار عميق, قالت بهدوء: نعم؟ 

 - اأريد اأن اأجرب....... قلت ب�صجاعة مفتعلة .

فقهقه���ت ب�ص���وت مرتفع, دوى ل���ه املكان, بينم���ا كنت اأزرع نظرتي يف الو�ص���م 
اخلرايف يف ذقنها.

اختف���ت, اأو ابتلعته���ا الظلمة, ثم �ص���رعان ما ظهرت حاملة من�ص���فة و�ص���ابونه 
)رّقي( وليفة, قبل اأن اأمّد يدي لتناول الأدوات التي �صتجعل من يومي يومًا تاريخيًا 
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عظيمًا, قالت ب�صيق خلق وت�صجر: الت�صعرية عندنا اأربع دنانري, عدى ثمن )الليفة( 
وال�صابون ... كل �صيء بثمنه طبعًا.

فقلت بربود الأموات : طبعًا, ونقدتها املبلغ .

حمل���ت عدة احلمام وم�ص���يت خلفها م���رددة خائفة اأ�ص���تعيد قهقهتها فرتعد 
اأو�ص���ايل, قادتني ملمر �ص���يق ثم لآخر حتى انتهينا لباب خ�صبي كبري دفعته فهجم 
البخار وال�صخونة, فيما تعالت �صيحات و�صخب ن�صاء يتمازحن, مما اأعاد يل بع�صًا 

رباطة جاأ�صي فمدين بالطماأنينة.

اكتنفت الظلمة والدفء املكان, كما بدت الروؤية للوهلة الأوىل �صعبة لكني تاآلفت 
معها, فنزعت �صرتي ال�صيفية وجل�صت على دكه اإ�صمنتية اأ�صتعيد مزاجي املرح.

اإىل ج���واري تدحرج���ت ث���الث برتقالت من كي����ش ورقي, ومت���دد طفل ميت�ش 
غذاءه من قنينة مياه غازية ا�صتخدمت )كر�صاعة( لكن عري الن�صاء ع�صر روحي 

وقب�ش قلبي, ملاذا دخلت هذا املكان ؟ اأي جنونًا قاد خطوتي ؟ 

لكن رائحة ال�صابون وقرقعة الطا�صات النحا�صية, وطرطقة القباقيب و�صنابري 
املياه ال�صاخنة والأحوا�ش الإ�صمنتية والبخار جذبتني ب�صدة رغمًا عني اإىل ه�صة ل 

حتققها اإل حكايات اأمي.

نادت اإحدى الن�صوة : ياّل .... تعايل.

لق���د جازفت كثريًا يف انقي���ادي وراء رغبة عارمة للمغام���رة, وقد حتققت هذه 
املغام���رة, فه���ل يفر�ش بي الآن خلع مالب�ص���ي كلها والن�ص���مام لقطي���ع العرايا اأو 

احتفالية العري اجلماعي هذه؟
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 �ص���عرت باخلزي والعار, فم���ا اعتدت يومًا ال�ص���تحمام اإّل يف حمامي اخلا�ش, 
ناهي���ك ع���ن اأن حو�ش احلمام ال���ذي ا�ص���تخدمه ل اأتذكر يومًا اأن���ه كان عاريًا بال 

�صتارة حتجبني عن احلمام ذاته.

اأية عالقة تربطني بن�ص���وة جئن يغت�ص���لن بعد اأ�ص���بوع �صاق وم�ص���ني, وعرائ�ش 
قروي���ات جدد حلمهن بحمام ال�ص���وق مثلي لكن على نحو مغاي���ر, واأخريات يتهياأن 

لليلة اجلمعة ما اأدراك ما ليلة اجلمعة بالن�صبة لل�صرقيات.

تقّدم���ت نحوي فتاة مل تكمل ال�صاد�ص���ة ع�ص���ر من عمرها, جل�ص���ت اأمامي فيما 
بداأت تخرط املاء عن �صعرها مب�صط خ�صبي وتنرث مياه جدائلها يف وجهي, ت�صاغلت 
بفك قالدتي حتا�ص���يًا النظ���ر لعريها ولعورتها, التي بدت غ���ري اآبهة مبعامل اأنوثتها 
املتفتحة توًا, األف �صوؤال دار براأ�صي حول القيود التي تفر�صها املدنية على اجل�صد.

 �صاألتها بود: متزوجة ؟ 

فردت بخجل : من �صهرين ... ثم اأكملت يعني عرو�ش .

فقلت: املراأة يف بالدنا تظل عرو�صًا حتى ت�صع اأول طفل.

كل م���ّرة اأتعّهد اأمام نف�ص���ي بعدم الن�ص���ياق وراء ك�ص���ر احلواجز م���ع الغرباء, 
فاأعج���ز عن حتقيق ذل���ك لأجني نتائج وعواق���ب وخيمة, وهاهي الفتاة ال�ص���غرية 
توؤكد يل هزميتي جتاه نف�ص���ي لعدم الوفاء بعهدي, اإذ �صرعان ما متادت لتمد يدها 

فتخم�ش قالدتي فتتفح�صها بجراأة متناهية.

�صاحت امراأة كبرية: تعايل اأما يغريك البخار ؟ 
اأعادت اأخريات ذات النداء, بدون ودودات للغاية.
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فا�صتجمعت �صجاعتي وتغّلبت على خجلي وعقدي, ونزلت اإليهن بعد ما تخل�صت 
من تنورتي وقمي�صي بالقرب من حقيبتي على الدكة الإ�صمنتية .

تربع���ت اإىل جوارهن, معي اأدوات احلمام, لكن رغبتي بالبخار واملاء ال�ص���اخن 
تال�ص���ت حني انهالت �صياط اأعينهن  تاأكل ج�صدي متامًا كما كنت اأتفر�ش يف متثال 
)اأنانا-ع�ص���تار( يف املتح���ف الذي خرجت من���ه, قالت واحدة : ن���ادي املدلكة تلنّي 
عظامك .... وقالت اأخرى: ما�صاء اهلل تبارك فيما خلق , وقالت ثالثة : واهلل ع�صنا 
و�صفنا بنات املدينة ي�صتحني .... واأيدتها رابعة : اإي واهلل �صدقت ... ما راأيت اأحدًا 

ي�صتحم بهدومه, ت�صاغلت عنهن ب�صكب املاء على �صعري.
 مغم�صة العينني متالأ وجهي رغوة ال�صابون وجهي, عندما �صعرت بدبيب ج�صد 
اإىل جواري, فارتعدت اأو�ص���ايل ... فتحت عيناي لأجد ج�صد امراأة �صمينة منفتحًا 
على العري بقربي .. زحفت اأكرث مني حتى بدا وجهها قريبًا مدورًا مغ�ص���وًل بعينني 

�صيقتني لتفح يف وجهي: من اأين؟
قلت: ماذا؟ وابتعدت قلياًل عنها .

قالت: ال�صوتيان... اهلل ما اأجمله اأكيد من بره ؟
قلت لنف�ص���ي ما ال���ذي قادين لهذا القطيع من الن�ص���اء العراي���ا؟ واأي جنونًا اأن 

اأ�صرك يف حفل التفاهة هذا ؟
هن���اك يف بالدي كنت اأ�ص���تاء من اأولئك الذين مي�ص���غون )التنباك( ويلفظونه 
ب�صاقًا على الطرقات وب�صكل علني جارح, يف احلقيقة كنت اأ�صعر بالقرف والغثيان, 
كما كنت اأنزعج جدًا من برنامج )حول العامل( واأمتنى لو اأملك اجلراأة لالت�ص���ال 
باملذيعة ومعاتبتها على اإثارة م�ص���اعرنا مب�ص���اهد الأوبئة والدمار واجلوع ... والآن 
وقد قادتني خطوتي ل�صيء اأجهله, فما يثري احلنق والغ�صب اأكرث من ب�صق التنباك 
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وم�ص���اهد الرع���ب ه���و: اأن اأحتول اإىل مو�ص���وع تتلهى به الن�ص���اء, ومادة ت�ص���غلهن 
ع���ن حمامهن, فقد اأحطن بي من كل �ص���وب... اإحداهن افت�ص���ت ق�ص���رة برتقالة 
باأظافره���ا ال�ص���ميكة وقدمتها يل عربون حمبة, فيما اأبدت اإحداهن ده�ص���تها من 
�ص���اعتي التي ل تتاأثر باملاء, وعلقت ثالثة: اأن امل�صتورد دائمًا اأف�صل فطالء الأظافر 

املحلي ل يلبث اأن يتق�صر.
حاولت النتهاء من هذا كله ب�ص���رعة لأجنو بنف�ص���ي, فاأعدو خارجًا خا�صة وقد 
انربت العرو�ش اجلديدة تغني اأغنية ح�ص���ية ب�ص���وت �ص���جي.. وعلى اإيقاع الطو�ش 

وانطلقت اأخرى مرهلة تتمايل عارية ...
 ل طاقة يل على احتمال كل هذا, خا�ص���ة ومل ي�ص���بق يل م�ص���اركة الن�ص���اء باأي 
نوع من الحتفاليات, لذا تركتهن يف موجة الأن�ش والطرب ورحت اأن�ص���ف �ص���عري, 

واأحيط ج�صدي باملن�صفة.
هتفت اإحداهن ب�صوت عال: كرّريها.

و هتفت اأخرى: اإذا جئت يف املّرة القادمة تخّل�صي من مالب�صك كلها.
لزال الطف���ل ميت�ش غذاءه غافيًا, ول تزال الربتق���الت تتدحرج من الكي�ش , 

لكن اأمتعتي ل وجود لها ... حقيبة يدي والكامريا و تنورتي وقمي�صي ...
التفت يف كل اجلهات باحثة, ثم توجّهت نحو امراأة احلكايات ال�صمينة اأ�صاألها.

فادّعت عدم معرفتها ب�صيء.
عدت اأبحث من جديد فاأدور بني ال�صنابري والأحوا�ش, قبل اأن اأ�صرخ بكل �صوتي:

لقد �صرقت ......

اأحاطت العاريات بي من كل جانب, فيما تو�ّصلت لروحي اأن ل تنهار.
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خبطت اإحداهن على �صدرها �صائحة : يا ويلي وهل يف احلقيبة نقود كثرية ؟
قلت : كل �صيء كل �صيء ... جواز �صفري والكامريا واأ�صياء كثرية تعني هويتي .

دمدمت العرو�ش: يا اهلل حتى مالب�صك اختفت.
وكاأين اأكت�صف توًا �صعوبة املوقف ... فانفجرت باكية .

ربتت العرو�ش على كتفي موؤازرة : �صاأعطيك ثوبًا من عندي, ومع تعايل ال�صياح 
والحتجاج وثورتي دخلت املراأة الأ�صبه بال�صاحرات... فقلت مبرارة: اأنتم ل�صو�ش 

�صرقتم حاجياتي...فاأزبدت واأرعدت : كيف؟ �صرقنا حا...... ؟
قلت: ماذا �صاأفعل ... كيف �صاأخرج؟ ثم كيف �صاأعود لوطني؟

قالت وهي تهتز: نحن نعمل هنا منذ ثالثني عامًا... حملنا له �ص���معته األ يكفي 
اأننا نخل�صكم من و�صاختكم؟

قلت: اأرجوك افعلي �صيئًا... ات�صلي بال�صرطة. 
ثم حزمت اأمري فقلت: لن اأخرج من هنا دون ا�صرجاع حاجياتي.
فلم تبايل ... لوت �صفتيها ودمدمت بهدوء: نحن ل نعرف ال�صرقة.

بكي���ت وتو�ص���لت وبحرقة �ص���ديدة... مل يفلح معها �ص���يئًا, ومل���ا اأنذرتها باإخطار 
رج���ال الأمن بدت كمن قر�ص���ها عقرب... انتف�ص���ت ... اأرعدت واأزبدت و�ص���ارت 

كالغول وانهالت بحمى ه�صتريية على وجهي لطمًا.
وجدتني اأعدو يف الزقاق منهارة, روحي مع�ص���ورة, مبالب�ش فالحة قروية فقد 

دفعت بي للخارج بعدما ب�صقت �صائحة: الغرباء دائمًا ل يجلبون غري املتاعب.

ب�غ���داد 25 /4 / 1988 



عناكب
 �لــــروح
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عناكـــب الــــروح

) هذه قصة حقيقية مائة باملائة ال وجود للمتخيل فيها(

)1(
كما يت�ص���رب املاء من بني راحت الأيدي, ت�ص���ّربت طفولتها على حني غفلة منها 
من حياتها, فجاأة وجدت نف�ص���ها تنتقل وق�ص���رًا وبعنف ل مثيل له من الطفولة نحو 

الأنوثة.

مل تك���ن جتاوزت احلادية ع�ص���ر من عمره���ا حينما هوى �ص���قيقها الأكرب على 
كتفها بع�ص���ا غليظة, ت�صببت يف ك�ص���ر ظّلت تعاين اآثاره طيلة حياتها, وهو ي�صرخ 
يف وجهه���ا: األ تفهمني الكالم, طاملا كّررت عليك مرارًا عدم اخلروج اإىل ال�ص���ارع 

واللعب مع بنات احلرام هوؤلء.

 )2(
طفلة مل يتح لها التعّرف بعد على اجل�صد, ت�صّلمه لأيدي عدد من الن�صوة يغ�صلنه 

وي�صمخنه بالعطور ويلب�صنه الثياب الفاخرة واحللي واملجوهرات.

انده�صت لروؤية براعم �صدرها, ما هذا ال�صيء الناتئ الذي مل اأره من قبل؟

قلن لها ا�ص���مه الأنوثة, فهذه )العالمة( �ص���تهيئها للدخول اإىل فردو�ش الن�صاء 
وعامل الأمومة.

قالت برباءة �صديدة: اأريد اخلروج لألعب.
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ف�ص���حكن بفج���ور طوياًل قب���ل اأن ت���ردف اإحداهن: �ص���تلعبني كث���ريًا يف فرا�ش 
الزوجية.

متلملت يف جل�ص���تها الطويلة, يبدو اأنها مل تفهم اأ�صا�ص���ًا معنى كلمة زوجية, ثم 
تذّم���رت ليتحول التذّمر اإىل بكاء: مّليت, ملاذا األب�ش منذ �ص���اعات كل هذه املالب�ش 

واحللي الثقيلة؟
)3(

ت�ص���اءلت قبيل املغرب بدقائق: هل �صيفر�ش ذلك الذي تقولون اأنه زوجي النهر 
الوا�صع �صريرًا كما تقول احلكاية ال�صعبية؟

بدت الن�ص���اء عاجزات عن فهم ما تقول, ف�صرحت اأمها: �صليمة ماأ�صورة )بعبد 
ال�صط( كل يوم تتجه يف الظهريات القائظة اإىل النهر باحثًا عنه, تقول اأنه يناديها.

)4(
انتقلت )�ص���ليمة( اإىل عامل انتزع منها طفولتها انتزاع���ًا, ما كادت تبلغ الثالثة 
ع�ص���رة حتى كان بطنها متكّورًا اأمامه���ا كدّمل كبري, اأكرب بكثري من ذينك النتوئني 

الظاهرين قبل اأكرث من �صنة.
تتاأم���ل التّورم الكبري, فيما يخبط �ص���يء ما بداخله, ظ���ل يتحرك فيفزعها من 

نومها, تتاأمله وهو يكرب, ثم تدندن ب�صوت عذب: 
 ) بطة و�صدتني..... بني اجلرف واملاي, بطة و�صدتني(.

لقد �صيقت )�صليمة( قبل �صنة اأو اأكرث قلياًل, التي عا�صت يف بيت اأ�صبه بقرب يقبع 
يف زقاق �صّيق وقذر, حيث ن�صاء احلي يتخّل�صن من املياه القذرة ب�صكبها يف حفرة 
ممتدة اأخذت �ص���كل ممر يف�ص���ل الزقاق اإىل جزاأين, لي�ص���بح بالتايل م�ص���توطنة 
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للفئران وال�صرا�صري, �ص���يقت هذه الطفلة اإىل حمام ال�صوق برفقة خم�ش و�صائف 
يدّلكنها ويدعكن ج�ص���دها الطفل الب�ش, ويغمرنه باملاء ال�صاخن وال�صابون ودهن 

العنرب .

يف الرابع���ة ع�ص���رًا خرجت �ص���ليمة كما جنية تخ���رج من زبد البحر, �ص���فتاها 
وردة جوري و�ص���درها بركان وخداها اأ�ص���د حالوة من )الربحي(. لأطنان الذهب 
ا�صت�ص���لمت, فيما �ص���قطت العباءة الغليظة تغطي وجهها وج�صدها كله لتحجبه عن 

الأعني املتطفلة, لتدفع دفعًا اإىل ح�صن رجل غريب ظل يذّكرها دومًا بوالدها.

باأ�ص���رع مما يتخّيل املرء مّرت ال�ص���نوات الطويلة على ) �صليمة( وهي يف ح�صن 
رج���ل ثري, ل تكاد تخرج من املنزل اإّل لل�ص���رورات الق�ص���وى, حت���ى اأهلها مل تعد 
تراهم اإّل فيما ندر, ل تعرف التمرد اأو الرف�ش اأو املجادلة, يهوي عليها متى �ص���اء,  
ويدي���ر ظهره عنها متى اأراد, تكّور بطنها كثريًا, فما من مات من اأبناء, وعا�ش من 

عا�ش لتمالأ البيت بالأبناء.

لك���ن نداء عبد ال�ص���ط الداخلي ل يزال ي�ص���تحوذ على وجدانه���ا, يرغمها على 
الندفاع نح���و اخلارج, لكن الأبواب حمكمة الإغالق حوله���ا, حتاول بكل ما اأوتيت 

من قوة عدم الن�صياع لل�صوت الداخلي, واإ�صكاته فتعجز.

مل يتوقف الرجل الكبري مرة لي�ص���األها فيم هذا ال�ص���مت واخل�صوع والالمبالة 
وال�صت�ص���الم والنقي���اد الكّل���ي, لأنه متيقن متام���ًا اأن هذه الأنثى هي بال�ص���بط ما 

اأراده, لذا اختار طفلة �صغرية ) يرّبيها على يديه(.

) 5 (
كرب اأبناء �ص���ليمة, وكربت هي اأي�ص���ًا فازدادت فتنة ون�ص���ج, لكنها رغم تكّد�ش 
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دولبه���ا باحلل���ي واملجوهرات والأث���واب الفاخرة, مل تكن لرتدي اأي���ًا منها, حاول 
الرجل اإرغامها اأكرث من مرة على �ص���بغ �ص���فتيها باأحمر ال�ص���فاه ال���ذي يجلبه لها 
با�صتمرار, اأو اإرغامها على ارتداء ثوب يك�صف عن ج�صدها الب�ش اأكرث مما ي�صر, 
لكنها مل تفعل ذلك اإّل حينما يقوم هو بتزيينها وتهيئتها, فقد اأرادها قطة مدللة يف 
بيته, بيد اأن ج�ص���دها الذي مل تتعرف عليه مطلقًا ل يعنيها, فال�صوت, النداء كان 

اأقوى يف طغيانه من اأي اأمر عداه. 

عاد الرجل ذات م�صاء اإىل منزله خائبًا منك�صرًا, مهمومًا بعد اأن فقد كل �صيء 
اإثر غرق )املحمل( الذي و�صع فيه كل ثروته, يف البحر.

خ�صر الرجل جتارته, ليخ�صر تدريجيًا عافيته و�صحته ورغبته يف احلياة, كانت 
جتاه ذلك كله غريبة عنه, ل حتاول الت�ص���رية عنه اأو ت�ص���د من اأزره, بعيدة معزولة 

حتّدق يف الفراغ باأب�صار زائغة, مما �صاعف من حمنته.

 )6 (
اكت�ص���بت �ص���ليمة ع���ادات جديدة مب���رور ال�ص���نوات مل تتمكن م���ن تركها رغم 
ا�ص���تهجان النا�ش اأو �ص���خريتهم, كاأن تخرج مع زوجها املري����ش حافية القدمني ل 
تريد انتعال حذاء, اأو ترك �ص���عرها هائجًا دون اأن ت�صمح بتم�صيطه لأ�صهر طويلة, 
اأو تندفع راك�ص���ة يف ال�صارع دومنا �ص���ابق اإنذار اأو مربر, اأو ت�صهو بتعمد �صديد عن 

الطعام الذي ياأخذ بالحراق على املوقد, فيما تراه اأمامها يتفّحم.

مل يتمكن الزوج من معا�صرتها وا�صتكمال العي�ش معها يف ظل التغرّيات اخلطرية 
الت���ي طراأت عليها, فهجرها وترك املنزل بعد اأن خ�ص����ش  م�ص���روفًا �ص���هريًا لها 

ولأبنائها.
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لق���د اختف���ت الأب���واب املو�ص���دة يف وجهها, فاندفع���ت عدة م���ّرات كل يوم اإىل 
اخلروج نحو النهر تقطع م�صافات طويلة حافية القدمني, يف الظهريات القائظة, ل 

تعود ملنزلها اإل وقد توّرمت قدماها وامتالأت بالفقاقيع .....

)7(
ي�صمع اأبناء �صليمة طرق متوا�صل على باب منزلهم, يفتحونه فيفاجئون برجال 
يحمل���ون اأمهم غائب���ة عن الوعي, باندها�ش وحرية ينظ���رون للموقف, فيما يتعاىل 
�ص���راخ الرجال و�ص���خبهم: يا عّمي اعتنوا باأمكم, وانتبهوا لها, لقد كانت مت�ص���ي 

للنهر برجليها حتى جرفتها املياه, لول ي�صاهدها اأحدهم ملاتت غرقًا.

) 8 (
تتعّكز �صليمة على كتف حفيدتها وهي ت�صري يف ال�صوق, فما عادت خطواتها قادرة 
على حملها, يف راأ�ش الطفلة يدور عامل من فرح وقو�ش قزح, ويف راأ�ش �ص���ليمة طنني 

نحل ودّوي هائل يحجب ل�صّدته عالقتها باخلارج.

لق���د ابتعد الأولد عنها كلهم, بالكاد يزورونها م���ن حني لآخر, اأما هذه الطفلة 
احلفيدة فهي اأ�صّدهم تعّلقًا بها.

فجاأة تقرر �صليمة افرا�ش الأر�ش, تنّبهها الطفلة اإىل ات�صاخ مالب�صها وعباءتها 
لكنها ل تكرث.

) 9 (
بتاريخ 15 – 1 – 1971 تقف اجلارة على باب منزلها يف الزقاق لتنادي ابنها, 

يهرع ال�صغري نحوها, فتومئ لبيت جارتها وهي تقول: 
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جا�ص���م مّيا اذهب لبيت جارتنا �صليمة نبهها اأن قدرها يحرق فوق املوقد, رمبا 
نامت ون�صت اللحم على النار.

توجه جا�صم ليطرق الباب طوياًل فلم يفتح الباب.

عاد خائبًا يخرب اأمه اأن نوم �صليمة ثقيل.

فلم تطل اجلارة يف املحادثة, اإذ �ص���ارعت ت�ص���عد �ص���ّلم بيتها نحو �صطح الدار, 
هناك مل تتمكن اجلارة من مقاومة نف�صها من النهيار واإطالق ال�صياح وال�صراخ.

كانت �صليمة ممدة يف حو�ش دارها تت�صاعد النريان من ج�صدها, فيما انت�صرت 
رائحة ال�صواء تنبعث من حلمها املحرق.

جتمهر رجال ال�صرطة يف منزل �صليمة, فيما حرّرت اجلارة يف حم�صر ال�صرطة: 
عندما مددت راأ�صي من �صور ال�صطح كانت جمجمة �صليمة )تطقطق(.

)10(
 مل ينتبه ب�ص���بب اجلهل اأهل �ص���ليمة اأو زوجها اأو حتى اأبنائها ال�ص���بعة اأن املراأة 
حتمل يف عقلها ومنذ �ص���ن مبكرة جرثومة ل ذنب لها بها, لو اأ�ص���لمت للم�ص���حات 

النف�صية ملا تفاقمت الأمور فو�صلت اإىل ما هي عليه الآن.

 الدوحة يف 15 / 11 / 1980 



لـعـبـــة �حلــب
 وعبث �الحتماالت
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لعبة احلب وعبث االحتماالت

)البد للرجل من �مر�أتني, و�حدة لتخيط ثيابه... و�أخرى للحب(

)غارثيا ماركيز:�حلب يف زمن �لكولري�(

) 1 (

انكّبت املوؤلفة على طاولة مكتبها لتكتب ق�ص���ة ق�ص���رية, بعدم���ا مّلت من حالة 
العج���ز يف انتظار هبوط الإلهام والذي يبدو اأنه كذبة كبرية, ووهم اأكرب, واإّل كيف 
ميك���ن )لغارثيا ماركيز( كتابة 3500 كلمة يوميًا كما ذكر يف اأحد موؤلفاته, اأو رمبا 
يف لقاء قراأته له, لبد اأنه يفر�ش على نف�صه الكتابة كن�صاط ل يختلف عن الأن�صطة 

الأخرى, واإّل لظل حاله كحال موؤلفتنا هذه تنظر هبوط اإلهامها.

جل�صت املوؤلفة تكتب ق�صة قررت اأن تدور اأحداثها بني بطلني اثنني فقط, امراأة 
ورج���ل, الرجل اأنيق ومهذب وو�ص���يم ومكتم���ل الرجولة, ي�ص���لح لأن يكون حلم كل 
فتاة, واملراأة جميلة, ناعمة, رقيقة, خجولة, واأنثى مبعنى الكلمة, بح�ص���ب املقايي�ش 
واملوا�صفات ال�صرقية املطلوبة, اأو باخت�صار ت�صلح لأن تكون حلم كل رجل �صرقي.

�ص���اءت املوؤلفة اأن تكون الأح���داث واقعية جدًا,اأو عادية حت���دث لكل واحد منا, 
فجعلت اللقاء بني الثنني لقاء غري مرتب م�ص���بقًا, اأو لنقل �ص���اءت املوؤلفة اأن يكون 
لقاء املراأة بالرجل م�ص���ادفة دون اأن تتدخل يف الأمر, تركتهما يلتقيان-فح�ص���ب-

وكما يحدث كل يوم ويف كل مكان من هذا العامل, حتّول اللقاء العادي اإىل لقاء باهر 
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غري اعتيادي باملّرة, على الأقل بالن�صبة للرجل, فقد خفق طائر بني �صلعيه ي�صمونه 
القلب, ف�ص���عر لأول وهلة التقت عين���اه بعينيها برجفة مباركة, تبللت اإثرها راحات 
ي���ده بالعرق, وجف حلقه, فيما ت�ص���ارعت نب�ص���ات قلبه, هل تكف���ي هذه الأعرا�ش 

ليفهم القارئ اأن الرجل قد �صقط �صحية حب من اأول نظرة؟

باخت�صار �صديد لقد حدث له ما ي�صبه الزلزال وهو يف غفلة عن اأمره.

اأم���ا هي فما اأن التقت اأعينها بعينيه م�ص���ادفة حتى جذب حوا�ّص���ها ووجدانها 
�ص���يئًا اأ�ص���به )باملغناطي�ش( ظّل يدفعها ملعاودة اختال�ش نظرات اإثر اأخرى, كانت 
تنظ���ر اإليه دون اأن ت�ص���بع من النظ���ر, كل ما تاأملته كلما �ص���عرت باأنها تعرفه, واأنه 
قري���ب منها ول�ص���يق بها, األي���ف ووديع وهادئ مث���ل القطط املنزلية, ت�ص���قط هنا 
يف هذه احلالة احل�ص���ابات ال�ص���رقية املحكمة البناء, فما عادت الو�صايات الأبوية 
القدمي���ة التج���ذر ت�ص���لح يف حالتها, فقد اعت���ادت على اخل���وف واخلجل والردد 
وال�ص���كوك يف نوايا الذكور, وما اإىل ذلك من اإرث ثقيل حملته معها طيلة ربع قرن, 
لكنه���ا اليوم تبدو خمتلفة, فيما اعتاد هو باملقابل احلذر ال�ص���ديد من الأنثى نظرًا 
لالإرث الزاخر الذي يحمله يف راأ�ص���ه عن الن�ص���اء, فكل ام���راأة على كوكب الأر�ش 
ذات راأ�صني: راأ�ش اأفعى وراأ�ش حورية, با�صتثناء اأمه و�صقيقته, لكن هذه املراأة التي 
خطف���ت روحه, كما تخط���ف النظرات خطفًا, كاأنها تقوده لي�ش نحو الغواية,  واإمنا 
تدعوه من خالل نظراتها اخلجلى التلويح بلقاء فردو�صي ل يحدث اإّل يف الأحالم.

اأراد القول: هذا الوجه قاتلي وهذا الوجه هدية امل�صادفات.

اأراد القول اأنه يعرفها قبل اأن يولد, �ص���عر بها ت�ص���به اأمه, اأو ت�صبه اأخته, قدر ما 
بدا �صعيدًا منت�صيًا كانت روحه متيل للنحيب اأو البكاء.
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�ص���عرت املوؤلفة اإزاء هذه النفعالت ال�ص���اخبة املتعالي���ة, اأن الأمر قد خرج من 
يدها, فما عاد باإمكانها فعل �صيء للوقوف �صد هذا الزلزال اأو الطوفان.

لكنها اأرادت من باب )ن�ص���رة( بني جن�ص���ها, ومن باب ولءها ال�صديد لق�صية 
املراأة, اكتفت بالتدّخل وباإ�ص���رار �ص���ديد على جعل بطلة الق�ص���ة ح���رة جدًا, رغم 
اإرث الو�ص���اية الأبوية, ووا�ص���حة جدًا, و�ص���ادقة جدًا, كما اأرادت لبطل الق�صة اأن 
يكون طفاًل خجوًل, موؤدبًا جدًا وخجول جدًا كقط مدلل رغم كرهها للقطط, وعلى 
الرغم من اأن املوؤلفني عادة ي�صّفون عرب كل كتابة ح�صاباتهم مع نف�صهم ومع العامل 
اخلارجي على الورق, وهي تعي ذلك جيدًا, اإّل اأنها �ص���اءت هذه املرة عدم التدخل 
كثريًا يف ق�ص���ة احلب املده�ص���ة تلك, فاكتفت بالتاأمل من بعيد, اأو التل�ص����ش - يف 
اأ�ص���واأ الأح���وال - على الثنني وهم���ا يركان تاألقهم���ا النبيل على كري�ص���تال الورق 

وم�صاحات البيا�ش فمن يدري قد تنجح هذه التجربة فيتمما لعبة احلياة الأزلية.

قال لها: يا امراأة من ريح ونار... وجمر ومطر... فكيف يلتقي النقي�صان؟

وقالت له بكل عنفوانها: اأحبك ..........

و كم���ا يحدث يف كل مرة عرب التاريخ: اعرفا و�ص���ّرحا واأ�ص���قطا توقيعهما على 
اتفاقية الع�صق موتا اأو املوت ع�صقا.

من ف�ص���اءات الده�ص���ة واحلل���م انفتحت اأب���واب, واندفعت �ص���فن متخر دومنا 
اأ�صرعة .

ان�ص���لخت هي عن ع�ص���ر احل���رمي, وانقطع هو عن قطيعه الذك���وري, فقدم لها 
اأجمل وجوهه.
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وفعلت هي كذلك .

لكن الواقع لي�ش كالأحالم اأو الأفالم, فقد بداأ بطلي الق�ص���ة بالنف�صال روحيًا 
وعاطفيًا مع توقيعهما على وثيقة عقد الزواج, اأو رمبا منذ قالت, وقال هو قبلت بها 

زوجة على �صنة اهلل ور�صوله.

ككل الزيجات انتقال معًا ليجمعهما �ص���قف واحد, و�ص���رير واحد م�ص���رك, كما 
ا�صركا يف نف�ش الطعام ونف�ش ال�صابونة, واأحيان كثرية نف�ش املن�صفة.

وجدا اأنف�ص���هما يجتمعان يف اأ�صياء كثرية, حتى الأ�صدقاء اختارا اأ�صدقاء جدد 
م�ص���ركني, وغالب���ًا ما ينجزان نف����ش الفعل, ثم ما لبثا اأن جمعتهما ق�ص���ية واحدة 

م�صركة هي الأبناء.

لكنه���ا ان�ص���غلت بحمام الأطف���ال واإطعامهما ووجبات التطعيم, واأ�ص���ياء اأخرى 
م�ص���ابهة فيما ان�ص���غل هو بتاأمني معي�ص���ة اأف�ص���ل للعائلة, وبال�ص���مانات امل�صتقبلية 

للعائلة ال�صغرية.

اأما حمادثاتهما التليفونية, فقد اأ�صبحت ل تعني غري املتطلبات كاإح�صار حليب 
لالأطفال و)حفاظات( وما اإىل ذلك من اأ�صياء اأخرى م�صابهة, وبدًل من الق�صائد 
الوله���ى التي كانت تكتبها له, اأ�ص���بحت جيوبه مكّد�ص���ة بق�صا�ص���ات حتمل قائمة 

الطلبات.

كان���ت املوؤلفة ترمق من بعد البطلة وه���ي تعدو يف املنزل لتنظيفه وجتهيز وجبة 
الغداء والع�صاء, بالإ�صافة اإىل �صراخ الطفل الذي ل يريد ال�صكوت, والآخر الذي ل 

يرم�ش جفنها حتى يكون قد ارتكب حماقة قد تودي بحياته.
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قال لها معاتبًا ذات ليلة: ا�صتقت لأيامك ولياليك.

فزفرت ب�صجر و�صيق: )متفّرغ ما عندك �صالفة, اأنا وين واأنت وين(

 ) 2 (
اأ�صبح يخبئ اأحالمًا واأ�صرارًا ل تعرفها, وظّلت جتّر اأحالمها القدمية.

ل يكاد يعود للمنزل اإل قبيل منت�صف الليل, فيما كانت كثريًا ما تغفو على كتف 
اأحد اأطفالها.

م�صاحيق التجميل الغالية باتت مهملة انتهت �صالحيتها, لكنها رغم اإهمالها ل 
جتازف بالتخّل�ش منها.

- اأنت امراأة اأنانية ل ترى اأبعد من كتفيها .

- اأنت رجل فظيع مطالبك ل تنتهي ...

- اأ�صبحت بليدة خاملة 

- لقد تغرّيت كثريًا, مل تعد كما عرفتك.

) 3(
ليت النعا�ش مرهم نكحل اأجفاننا به وقتما ن�ص���اء, قالت ذلك لنف�ص���ها وانقلبت 
للمرة الع�ص���رين على جنبها الأي�ص���ر, تاأملت مليًا خ�صالت �صعره الطويل و هو يدير 
ظهره لها ويغط يف نوم عميق, ثم تاأملت اأ�صابع يده امللقاة اإىل جواره, رفعت راأ�صها 
و اأ�ص���ندته على يديها وهي تنظر يف تقا�ص���يم وجهه, اأهذا نف�ش الرجل الذي هددت 

بالنتحار اإن مل اأتزوجه.
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ل يزال بذات الق�ص���مات املحببة الأليفة, حتى لو ازداد وزنه قلياًل عما �ص���بق, ل 
يزال فار�ص���ي املبّجل, ول زل���ت اأحبه, فيم املراوغة, ثم ابت�ص���مت وهي تنقلب على 
جنبه���ا الأمين فتدير ظهرها له, لكني ل اأ�ص���عر به قريب���ًا األيفًا حبيبًا كما كان قبل 
ع�ص���ر �ص���نوات, يف اأحيان كثرية اأرى اأننا جنمتان ما اأن تظهر واحدة حتى تختفي 

الأخرى.

قالت يف نف�ص���ها: بدونا ك�صّدين, اأو ك�صرفتني لي�صتا متقابلتني, فعلى الرغم من 
اأن الأ�ص���ياء التي جمعتنا ل تزال, اإّل اأنني بالكاد اأعرفه, فهو قليل الكالم, ع�ص���بي 
املزاج يثور لأتفه الأ�ص���باب, وعلى قدر ما يبدو حنونًا مع اأولدنا, قدر ما اأ�ص���عر يف 

مرات كثرية وكاأنه يعاقبني بال�صمت اأو كرثة الت�صجر وال�صكوى.

) 4(

ها قد و�صل الزوجان املحّبان اإىل طريق م�صدود –كما يبدو-تاأملت املوؤلفة املوقف 
وجعلت حتك راأ�صها, هل تتدخل لإ�صالح الأمور قبل تاأزمها.

األقت املوؤلفة بقلم الر�صا�ش جانبًا, وبداأت بالتفكري, اأية ق�صة هذه, اإذا اكتفت 
بامل�ص���اهدة عن قرب, فقد ينتهي العمر ول تنتهي هذه الق�صة, كغريها من ماليني 
الق�ص����ش الواقعية التي تدور يوميًا يف حلقة مفرغة, فهل توؤجل املوؤلفة م�ص���اريعها 

ومهامها يف انتظار نهاية لهذه الق�صة اململة؟

اأ�صعلت املوؤلفة لفافة تبغ وهي ت�صتعيد ق�ص�صًا واقعية يف غاية الغرابة, ع�صرات 
الق�ص�ش املده�صة التي �صمعت بها, والتي ي�صعب ت�صديقها يف اأحيان كثرية, فاأية 
ق�ص���ة هذه التي بداأت بحب جارف, ثم توقف احلب يف منت�ص���ف الرحلة, لتتحول 
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احلياة والق�صة بالتايل اإىل تفا�صيل مزعجة مملة.

غادرت املوؤلفة مكانها, لتفتح النافذة فتتن�ص���ق هواء علياًل, ثم احت�صت اآخر ما 
تبقى من قهوتها الباردة.

كي���ف ميكن لها التدخل يف اأحداث هذه الق�ص���ة التي مل تزل حتى الآن لي�ص���ت 
بالق�ص���ة املمتازة, كيف تختار نهاية مده�صة تقب�ش على اأنقا�ش روح القارئ, دون 
اأن تخ���رج ع���ن طوع الواقع, ق�ص���ة واقعية ومنطقية ل وجود للمتخي���ل فيها, كل ما 
اأرادت���ه, فلي�ش جتاه املوؤلفة غ���ري اختيار واحد من ثالث احتم���الت تختم بها هذه 

التفا�صيل, لترك للقارئ حرية اختيار الحتمال الأقرب لنف�صه.

�الحتمال �الأول: مبا اأن الزوج قد متّرد على حياته الزوجية الروتينية, فما عاد 
مكتفيًا بزوجة بعيدة عنه وعن اإ�صعال جذوة احلب يف قلبه با�صتمرار, فالأف�صل له 
اختيار ارتداء �ص���روال ال�صندباد, فيرك حقيبة �صفره جاهزة على الدوام لنتقاله 
ب���ني مطارات بانكوك والفلبني وماليزيا ليجدد بذلك عهوده ومواثيقه و�ص���بابه مع 

بنات الهوى بينما تظل املراأة رهينة انتظارات ل تنتهي وجتر اأحالمًا قدمية .

تكت�ص���ف الزوجة عبثه وخيانته, فت�ص���رخ وتن���دد وتبكي, ورمب���ا تلطم وجهها, 
وتنه���ار, لكن���ه يقّبل يدّي زوجته وقدميه���ا ليعلن التوبة واملغفرة, ويطلب ال�ص���فح, 
لكنه يف املرات الأخرى حينما يعود من �ص���فره �صيتجاهل نظرات الإدانة والت�صكيك 
لدى زوجته, و�صتتجاهل هي عدم الثقة فيه, لتن�صغل بالعلبة املخملية التي يح�صرها 
لها والتي يكاد بريق الأملا�ش بداخلها ي�ص���تحوذ على لب اأ�ص���د الن�صاء عقالنية, فقد 

اعتادت اللعبة بعد اأن اعتاد هو على طلب ال�صفح وال�صتغفار.
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�الحتمال �لثاين: 

يلتقي بامراأة �صت�ص���ّرع ابت�ص���امتها ل���ه اأبواب الفردو�ش, فيبح���ث معها عن غده 
الفاحت, ويعيد يوميًا اآلف املّرات غواية وجهها الب�ش, فيما تن�صغل زوجته بال�صراخ 
على ال�ص���غار طيل���ة اليوم, وتلمل���م عظامها واحدًا بع���د الآخر, فبو�ص���لة الأنثى ل 
ت�صاهيها اأية بو�صلة اأخرى, ومع ذلك ل جتد دلياًل واحدًا تدينه به, اأو رمبا ل تريد 
ذل���ك, فمعظم الن�ص���اء يعتقدن اأن خو����ش حروب مع الرجل مبثاب���ة خلخلة للثابت 

املريح.

قد تبحث الزوجة بدورها اأي�ص���ًا عن اأول عابر �ص���بيل يط���رق اأبوابها, فتنجرف 
مع���ه يف جمل���ة حماقات مدّم���رة لتوؤكد لذاتها امل���رة تلو املرة اأنها ل ت���زال مرغوبة 

ومطلوبة.

�الحتمال �لثالث:

تدفن اأحالمها ورغباتها يف مقربة الأمومة لتبداأ مرحلة جديدة قيمتها التفاين 
والعطاء دون حد اأو مقابل بينما يغرق )هو( حتى اأذنيه يف حب جديد يهتم باأناقته 
واأظاف���ره وهندام���ه, يعتاد ارتياد الأندية ال�ص���حية, و�ص���الونات احلالقة والعناية 
بالق���دم والأظاف���ر, يبدو حاملًا رقيقًا كما عرفته اأول م���رة, لكنه ل يكاد يخل املنزل 
حتى يخرج, واإذا مكث قلياًل ان�ص���غل بالتحدث يف هاتفه اجلّوال, حتاول ا�ص���طياد 
بع�ش مكاملاته فتعجز ل�ص���دة ما يهم�ش, لكن عالقته بزوجته لي�صت �صيئة فواجباته 
الزوجي���ة والعائلية ل ي�ص���وبه نق�ش, طاملا هنالك اأخرى ت�ص���عل عقله وقلبه وتدفعه 

باحلب اإىل تقّبل احلياة-الواقع.
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تاركًا امراأتان منتظرتان, واحدة تتمنى من كل ع�ص���ب يف اأع�صابها العودة اإىل 
ر�صده, واأخرى تنتظر حتّول عالقة احلب اإىل عالقة زوجية.

مل تقتن���ع املوؤلفة كث���ريًا بالحتمالت الثالثة-رغ���م واقعيتها-تعيد قراءة ما كتبت 
بعدما اختفى اأبطالها اأو متاهوا ب�صدة مع الورق, ثم تعيد قراءتها جمددًا, لقد اعتادت 
دومًا الكتابة بلغة �ص���حرية, بيد اأن هذه الق�ص���ة تبدو خالية اأو �صبه خالية من ال�صحر, 
ما من �صطر كتبته فيما �صبق مل ت�صخ فيه �صيئًا من �صحرها, لتتحول املفردات بقدرة 

خاّلقة اإىل فرا�صات, فاأين اختفت هذه القدرة؟

بهدوء �صديد ودومنا تردد جتمع الأوراق بني يديها وبال رحمة تعمد اإىل متزيقها 
اإربًا اإربًا, ثم تلقي بها اإىل �صّلة املهمالت.

الدوح����ة: 31 / 4/ 1983 





هديــة
 الأمـــي
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هـــدية الأمــــي

مّرت ن�ص���ف �ص���اعة كامل���ة على حريتي وت���رددي, هكذا توؤكد عقارب ال�ص���اعة 
املعّلقة على اجلدار بقطع املرايا ال�صغرية, فيما بدا البائع مترّبم نفذ �صربه.

وقفت مرددة عاجزة عن اتخاذ قرار حمدد, فيما امتدت اأمامي على ال�ص���طح 
الزجاج���ي علب���ًا خمملية حمراء وزرق���اء, ترقد بداخلها اخل���وامت التي توحي بدقة 

ال�صياغة وجودة احلجر الكرمي الذي يخطف الأب�صار والألباب والعقول.

كيف اأخرج من هذا املاأزق, هذا كل ما ي�صغلني, فقد بدوت حمرجة للغاية جتاه 
البائع الذي �صّدق اأن باإمكاين دفع مبالغ طائلة ثمنًا لأ�صغر خامت من خوامته هذه.

رغم اأنني رّو�ص���ت نف�ص���ي جي���دًا على عدم النبه���ار مبا ي�ص���مونه املجوهرات, 
واعتقدت طوياًل اأنني جنحت يف ذلك, فامتلكت ح�ص���انة �ص���د كل ما يتالألأ وي�صع, 
لي�ش لأين ل اأحب املجوهرات فالن�ص���اء ل يت�ص���ابهن فيما بينهن اإل بحبهن للظهور 

والتربج, واإمنا لأريح نف�صي من عناء التطّلب ومتّني ما ل طاقة يل على امتالكه.

فالب���د اأن ت���دّرب ام���راأة متعّلمة ومثقفة نف�ص���ها على احلد من جم���وح رغائبها 
الطائ�صة, يف ظل وجود اأولويات كتعليم اأبنائي الثالثة, واإيجار املنزل ال�صهري, وما 

اإىل ذلك من اأمور ل يكاد راتب زوجي يكفي لتغطيتها.

كان لزامًا علّي اإقناع نف�ص���ي اأن احللي واملجوهرات ترف وبطر ل معنى له, واأن 
عق���د اأو خ���امت من الف�ص���ة اأو املجوهرات املقّلدة قد ي�ص���يف لالأنث���ى بريقًا وجماًل 
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اإذا اقتنعت, وبالتايل حاولت اإقناع من حولها اأن هذا املعدن-الف�ص���ة-هو الأن�ص���ب 
ل�صخ�صيتها, فقد تبنّيت قبل ع�صرين عامًا من اإقامتي يف هذه املدينة ال�صتهالكية 
الت���ي ت�ص���تنزف الطاقات والق���درات والأحالم والتطلعات, م���ا قراأته مرة يف جملة 
ن�ص���ائية, من اأن معدن الف�ص���ة هو املعدن املالئم لن�ص���اء برج )احلوت( واأف�صل ما 
يالئمه���ن حجر )الزفري( وحجر )ع���ني النمر( اأقنعت نف�ص���ي بذلك رغم اأن هذه 
القراءة لالأبراج لو كانت �ص���ادقة لقالت اأن ن�ص���اء احلوت مل ي�صمعن مطلقًا بحجر 
من هذا النوع, واأنهن يع�صقن الأملا�ش والبالتني لكن بع�صهن ل يتمكّن من اقتنائه.

لقد فر�صت علّي حياة الغربة يف هذه املدينة العي�ش �صمن عملية ح�صابية طويلة 
الأجل, ففي كل �ص���هر كنت اأ�صع وزوجي قائمة بالأولويات ال�صرورية حلياة معقولة 
ومقبول���ة, فيما اأترك مبلغًا قلياًل من املال لالدّخار, فمرارة الغراب وق�ص���وتها ل 
توؤتي نتائجها ما مل نتنازل عن رغبات كثرية اأو على الأقل تاأجيلها, ك�صريبة حتمية 
لتحقيق م�ص���تقبل جيد لنا ولأولدنا, فلالغراب اأثمانه التي ل يقّدرها اأو يحت�ص���بها 

اإّل من جتّرع مرارته.

اأده�ص���تني زرق���ة الفريوز ال�ص���ماوية ... ودّوخني العقيق .... فيم���ا كان الأملا�ش 
يخطف اأب�ص���اري, بيد اأنني ينبغي علّي حتميًا اتخاذ قرار �ص���ارم وحا�ص���م يف هذا 

ال�صاأن, خ�صو�صًا بعد اأن بداأ البائع متربمًا ممتع�صًا.

مل اأمل�ش �ص���يئًا من تلك املجوهرات ومل يخطر ببايل مطلقًا ولو ملجرد الف�ص���ول 
التحلي باأحد اخلوامت بق�ص���د جتريبه, رغم اأن الن�ص���اء اعتدن ذلك, رمبا مل اأفعل 
لعتيادي حتا�ص���ي الأ�ص���ياء الثمينة فمن يدري قد ي�ص���يع �ص���يئًا منه���ا , ول اأحتمل 
�ص���اعتها حتى فر�صة ال�صك بي ... خا�صة واأن هوؤلء النا�ش يظنون ال�صوء بنا دائمًا 

نحن املغربون ويعتقدون اأننا كب�صر وافدين �صببًا يف ن�صف خرابهم وهزائمهم.
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اأخرج البائع الذي ل يتقن العربية علبة اأخرى مدها اأمام عيني ف�ص���ع يف وجهي 
برتق���ال املرجان... لكن اأب�ص���اري ا�ص���تعادت عقله���ا وعافيتها وتعلق���ت بالبطاقة 

ال�صغرية املتدلية لأقراأ ال�صعر .

قال هذا اأحدث خامت مرجاين و�صلنا, حجر نظيف واأربع ما�صات اأ�صلية .

اأخرجه من علبته وطلب اأن اأ�صعه يف اأ�صبعي .... قلت بحرج كبري: ب�صراحة اأنا 
حائرة... فاأنا ل اأحب الذهب ول الأحجار الكرمية.

توقعت اأن يقول عني جمنونة فهل ثمة امراأة ل تزوغ عيناها اأمام املجوهرات ؟

لكنه ابت�ص���م بخبث و�ص���خرية ابت�ص���امة عرتني من ثيابي وقالت نيابة عنه : اإذًا 
فيم هذا الهدر والهذر اإذًا ؟

مما دفعني للدفاع عن نف�صي: هو هدية........... 

فزفر زفرة كبرية كاأمنا يريد اإنهاء كل تلك الق�صة, ثم اأردف : لدي �صيء اأرخ�ش .

قلت : ال�صعر لي�ش مب�صكلة فالهدية لإن�صان عزيز .

 : اتكلي على اهلل اإذًا.... هل األّف لك العلبة ؟

  : ل .....اأق�صد ... ل�صت مقتنعة متامًا باملرجان 

فزفر زفرة اأخرى اأكرب من �صابقتها .... وكاأمنا قرر اأن يعلن احتجاجًا اأو حربًا 
�صدي.... فلملم علبه املخملية من اأمامي ليدفع بها لداخل خزانة زجاجية كبرية, 
ث���م نظر لل�ص���اعة املعلقة على اجلدار ثم اإىل �ص���اعة يده.... كن���ت خجلة واأقّلب يف 
راأ�ص���ي عدة مرات كيف اأتخل�ش من املوقف واأخرج دون اأن اأ�ص���ري بعدما اأهدرت 

وقت الرجل.
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لكن���ه ح�ص���م املوقف دومنا لباق���ة اأو دماثة قائاًل: اأظ���ن اأن هنالك حمال اأخرى 
كثرية تبيع باأ�صعار اأرخ�ش .

رغم اأن الدماء اندفعت لراأ�صي, و�صال جدول �صغري من اإبطي خلا�صرتي لكنني 
خرجت بهدوء دون اأن األتفت ورائي... حاملة معي �صعور �صغري بالعار واخلزي, فما 

اأحزنني واآملني مقولته الأخرية التي ك�صفتني.

فالدراهم القليلة التي اأمكنني جمعها بعد خ�ص���مها من م�صروف البيت خالل 
الأ�صهر الثالثة املن�صرمة ل تكفي ل�صداد قيمة اأرخ�ش خامت لديه.

كان باإمكاين الإعراب بطريقة اأو اأخرى عن رغبتي باملال لزوجي, اأو حتى التودد 
له كما تفعل كل الن�صاء فيقاي�صن اأزواجهن باأج�صادهن, لكنني مل اأفعل, اإذ مل اأعتد 
ت�ص���ويق نف�صي وج�ص���دي لرجل بهذه الطريقة الرخي�صة, حتى ولو كان ذلك الرجل 
زوجي, ثم اأنني اأردت �ص���راء هدية من ح�ص���التي مثلما يفعل اأي طفل يعتز باأمه...

علم���ًا اأنن���ي متيقنة ومتاأكدة لو طلبت ذلك املبلغ ملا رف�ش, لكنه اأي�ص���ًا �صي�ص���معني 
مقدمة طويلة, وديباجة معهودة مللت تكرار �ص���ماعها عن �ص���رورة تر�صيد الإنفاق 

ومرارة الغربة... ثم يختتم لومه وتبكيته بنعتي باملبذرة ومثقوبة اليد .

ر اأبوابها  خرجت من املحل اإىل ال�صارع, فيما كانت املحال التجارية الأخرى ت�صّ
على نا�ص���يتي ال�ص���ارع العري�ش... بني ال�ص���يارات املارقة والعابرة ب�صرعة جمنونة 

وقفت انتظر �صيارة اأجرة, ما اأن توقفت ال�صيارة حتى األقيت بنف�صي يف داخلها.

حتا�ص���يت نظرات ال�ص���ائق املتل�ص�ص���ة علي من املراآة الأمامية ورحت اأفكر يف 
ال�صاعات الثالث التي اأهدرتها يف ال�صوق دون فائدة.

زرت حمالت العطور بغية �ص���راء زجاجة عط���ر كانت حتبه, لكنني تذكرت اأنها 
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امتنعت عن ا�ص���تخدام العطر من���ذ مدة طويلة اأو حتديدًا من���ذ وفاة والدي, ميكن 
القول اأنني مل اأتذكر, لأنني مل اأن�ص���ى اأ�صا�ص���ًا وفاة والدي, فهل ثمة من ين�صى �صيئًا 
كهذا, بيد اأنني اأردت الدخول لهذه املحال لإر�ص���اء ف�ص���ويل, واإ�ص���باعه مب�صاهدة 
اآخر ما تلفظه ال�ص���وق الأوربية من اأدوات كمالية وجتميلية على اأر�ص���فة هذا البلد 

ال�صتهالكي.

م���اذا لو ا�ص���ريت ث���وب جميل؟ هكذا فك���رت بعدها ..... ولك���ن كيف يل بثوب 
يجمع بني احل�صمة والأناقة والألوان الغامقة كالكحلي اأو البني......؟

لق���د مّرت �ص���نة كامل���ة دون اأن األتقيها, حت���ى حمادثاتنا الهاتفي���ة قّلت وكادت 
ت�ص���بح معدومة بعد ما اآل بيتنا القدمي لل�ص���قوط, بيت الأ�ص���رة الذي �صهد ولدتي 
و ولدة اأ�ص���قائي الذي ا�ص���طّرت حتت اإحلاحهم ال�صديد على تركه ومغادرته خوفًا 
على حياتها, لتقيم يف �صيافة خايل, الذي ل يرى وجود الهاتف �صرورة يف احلياة.

اأول مرة ت�ص���رقني الذكريات لهذا احلد, زقاق مبلل بالندى والرذاذ .... ووجه 
اأمي يتقدم حثيثًا �صوب ذاكرتي املخربة.

وهنا حيث امراأة ت�صلح فو�صاها بالفو�صى....ان�صقت لرغبة زوجي بال�صفر اإىل 
خارج الوطن لتاأمني م�ص���تقبل اأف�ص���ل لأبنائنا الثالثة, ه���وؤلء الأبناء الذين قّدمت 
م���ن اأجله���م جملة تنازلت, مل يكن اأّولها ول اآخره���ا العي�ش كعالة على زوجي, فقد 
لت منذ دخولنا لهذه البلد املكوث يف املنزل, وكان وقتها مل يتجاوز ابني الأكرب  ف�صّ
ال�صنة الثانية من عمره, بالرغم من ح�صويل على اأكرث من فر�صة عمل, فاأنا امراأة 
متعّلمة ولدي خربة كبرية يف الإدارة والقت�ص���اد, لكن هاج�ش الإ�صراف على تربية 
اأطفايل كان اأكرب من حريتي القت�ص���ادية بكل ما يتبعها من حريات, فا�صت�ص���لمت 
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جلدران املنزل حتى بات �ص���عبًا اليوم حتى جمرد التفكري يف مغادرته يف ال�ص���باح 
الباك���ر ث���م الع���ودة اآخر النه���ار متعبة منهكة, وق���د انتهت طاقتي, ف���ال اأقوى على 

تدري�صهم اأو على اأي �صيء اآخر.

ل يزال �ص���ائق �ص���يارة الأجرة يتل�ص����ش علّي يف املراآة, هل اأ�ص���رخ بوجهه؟ اأم 
اأطلب منه التوقف فاأنزل, ولكن اأين اأذهب وال�ص���وارع الكبرية تبتلع كل �ص���يء حتى 

نبل الب�صر؟

�صاأ�ص���قطه من ح�ص���باين, اإذ ل ي�ص���تدعي الأم���ر كل هذا العناء, ث���م ملاذا اأهدر 
طاقت���ي واأع�ص���ابي من اأجل حرب تافه���ة جمانية ل طائل من ورائه���ا, فاأنا اأعرف 
نف�ص���ي جيدًا, اإذا �ص���محت لثورت���ي باخلروج لن ته���داأ, واإمنا �صاأخ�ص���ر الكثري من 
كرامتي وكربيائي بال طائل, ورمبا �صاأندم كثريًا, فلطاملا ثارت ثائرتي وغ�صبي بال 
مربر, لأجني من الندم ما مل اأ�ص���تطيع حتى اليوم جتاوزه, لقد ثرت اآخر مرة ثورة 
حمقاء ل زّلت اأجتّرع مرارتها حتى اللحظة, عندما نهرت اأمي يف العام الفائت اأحد 
اأبنائي الذي تعّمد �صكب املياه الغازية على فرا�صها, وملا رّد عليها بقلة اأدب: اأنا حر, 

اندفعت نحوه بغ�صب ف�صربته.

كي���ف اأمكنني حلظتها تنا�ص���ي دور الأمومة العظيم, وتنا�ص���ي اأنه���ا اأوًل واأخريًا 
ه���ي جّدته���م, اأي اأن لها ما يل جتاههم اإن مل يكن اأكرث, مع ذلك اعتربت �ص���ربها 
ل���ه اإهانة يل ولأمومت���ي, فانفجرت يف وجهها اأوّبخها, حتى انتهى اجلدال بيننا اإىل 
فقداين رباطة جاأ�صي وقدرتي على التحّكم يف اأع�صابي لأنفجر يف وجهها ب�صرا�صة 

وق�صوة:

اأنِت عجوز خّرفت.
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كيف ي�صدر كل ذلك مّني, اأنا التي اعتدت من بني كل اأ�صقائي تدليلها ومعاملتها 
بحب, كيف اأ�صمح لنف�صي دفعها اإىل كل هذا الأ�صى واحلزن, مل تعّلق اأو تعّقب على 
ما قلته, رمبا لأن اجلملة كانت اأ�ص���عب من اأن تعّق���ب عليها, فاكتفت بخيط الدمع 

الذي �صال على وجهها كالف�صة لي�صبح حتى اللحظة حباًل يلّف عنقي.

عندم���ا انتهت اإجازتنا ال�ص���يفية, فلملمن���ا اأمتعتنا لنع���ود اإىل هنا كانت تقف 
على باب منزلها منك�ص���رة حزينة تت�صارب امل�صاعر يف داخلها, قالت وهي تودعني 

وبقلب منك�صر: ل تدعي الغربة تق�ّصي قلب اأولدك كما فعلت معك.

هل �ص���اهمت الغربة بق�ص���وة قلبي فعاًل؟ عّلمتني الغربة كث���ريًا, لكن الأهم من 
ذلك اأن الأبناء )عزوة( حينما يغيب الوطن.

لك���ن اأم���ي حمّق���ة حينم���ا تظ���ن اأن اأولدي الثالثة مرّفه���ني اأف�ص���دهم الدلل 
وال�صت�ص���الم ملطالبهم التي ل تتوقف, فلطاملا �صعرت اأنهم ل يقّلون عن غريهم اإن 

مل يكونوا اأف�صل ..... ليقف زوجي حائرًا بيني وبينها.

متني���ت كما مل اأمتن من قبل لو اأمكنني زيارته���ا والعتذار منها, وتقبيل يديها 
وراأ�ص���ها وقدميها, اأنا اأعرف اأن قلب الأم ل يعرف احلقد وال�ص���غينة, لكني اأردت 
ذلك من اأجل نف�ص���ي, لأتخل�ش من م�ص���اعر الذنب التي اقرفتها يف حّقها, بيد اأن 
حتقيق ذلك يف ظل و�صعنا املعي�صي الراهن حمال, ثم ملن اأترك الأبناء ودرا�صتهم؟

ليتني مثل �صديقتي �صو�صن, التي مل تنقطع لقاءاتها باأمها منذ جميئها لهذه البلدة, 
لقد ا�صت�صافت اأمها بعد اإجراء تاأ�صرية زيارة لها قبل ثالثة اأ�صهر, وهاهي تعود لراها 
ثانية لتحتفل معها يف يوم الأم, هل تراين اأح�ص���د �صو�ص���ن؟ لكنها امراأة عاملة. راتبها 

ميّكنها من �صراء تذاكر ال�صفر, كما اأنها خالية تقريبًا من اأعبائي ونفقاتي.
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لو اأنني التحقت بوظيفة قبل �صنوات ملا اأهدرت �صباحي كله يف الت�صكع من حمل 
لآخر, وملا احرت يف تدبري نقود تكفي ثمنًا لهدية فخمة تليق باأمي.

�ص���عرت باملرارة تعت�ص���ر روحي, فيما كانت النافذة تبعث لداخل ال�صيارة هواء 
حارًا دبقًا, ي�صاعف من اإح�صا�صي باملرارة, جداول العرق املن�صابة من ظهري تكاد 
تبلل ثيابي, وهذا ال�ص���ائق اللعني ي�صّر على �ص���رقة وجهي, فيما يت�صابق اخلارج يف 
)ماراث���ون ( اللهاث والندف���اع نحو مزيد من الرفاهي���ة املبتذلة....عربات مكّيفة 
فاره���ة بنواف���ذ حممية من ال�ص���م�ش وحتج�ب الن�ص���وة املفر�ص���ات املقاعد الوثرية 
ب�ص���حومهن وكتل الدهن عن الناظر, ي�صت�ص���لمن بانقياد �ص���ديد ل�صائقهن اخلا�ش 
لي�ص���ري الهوينا, فيم���ا جت�ل�ش بالقرب من���ه خادمة حتمل نيابة عنهن م�ص���رياتهن 
واأمتعتهن ويف اأحيان كثرية حقيبة يدهن اأي�صًا, ن�صاء ل يقوين حتى على حمل كي�ش 

�صغري , ترى كم من الهدايا بداخل تلك ال�صيارة التي ت�صري مبحاذاتي؟

تو�ص���ك ال�ص���اعة اأن تق���رب م���ن الواح���دة ظهرًا, فك���رت يف ع���ودة الأبناء من 
مدار�ص���هم وحمدت اهلل اأن يف الثالجة ما يكفي لوجبة الغداء, باإمكانهم الت�صرف 
وت�ص���خني طعامهم يف )املايكروويف( ولكن وبينما �صاأن�ص���غل بعد الغداء يف تنظيف 
املطبخ والإ�ص���راف على ت�دري�ش الأولد �صتكون �صو�صن على مدّرج الطائرة, �صعرت 
باحلزن ياأكل قلبي ويفر�ش روحي, بينما هي هناك حتتفل باأمها ومعها, مل اأمتكن 
اأنا حتى من الظفر بفر�صة اإر�صال ر�صالة حب وهدية لأمي معها, لأول مرة يف حياتي 
اأندم لإ�ص���رايف..... ليتني مل اأطاوع زوجي فاأقبل باملكوث يف البيت فاأ�صبح تابعًا له 

ي�صرف علّي كيفما ي�صاء, دون اأن اأقدر على امتالك ح�صاب خا�ش بي يف البنك .

نظرت لل�ص���ارع ف�ص���عرت بغربة تام���ة ... كل ما حويل ل يثري لدي غري م�ص���اعر 
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ال�ص���خط والتربم, �ص���بع �صنوات واأربعة اأ�ص���هر مل جنمع ما يكفي من مال لدفع اأول 
ق�ص���ط ل�صقة مريحة يف الوطن.... كل ما نح�ص���ل عليه يتبخر يف زيارتنا ال�صيفية 

على ال�صهرات والولئم والدعوات .

وهااأنا اأجمع الآن احل�ص���رات واملرارات .... عاجزة عن حتقيق اأب�صط الأ�صياء, 
احل�صول على عربون حمبة وولء لأمي.

اقربت ال�صيارة من ال�صارع الذي ن�صكن فيه..... جهزت اأجرة ال�صائق جمموعة 
من الريالت كرم�صتها يف يدي .... كان ل يزال يوجه نظرته الأزميل لعيني... بكل 

حزين وغثياين �صرخت فيه: هنا!! ......... توقف هنا, يكفي توقف هنا!!

بعيدًا عن املنزل نزلت عامدة بعدما األقيت يف وجهه اأجرته ....

ورحت اأم�صي للبيت تاأكلني ال�صم�ش واجلحيم والهواء ال�صاخن....

ما اأن و�ص���لت ملنزلن���ا حتى األقيت بحقيبتي على املقع���د, وتهاويت اإىل جوارها, 
و�ص���عت راأ�صي بني يدي ورحت اأن�ص���ج ب�ص���وت عال....... كان اأولدي خلف الباب 

ي�صيحون ب�صخب: ماما بكرة عيد الأم كل �صنة واأنِت طيبة يا اأجمل اأم .

الدوح���ة : 3 / 6/ 1987 





جتربـة �مــر�أة
              عـــلــــى       

عتبات �الأمومة
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جتربة امراأة على عتبات االأمومة

مربوك....... املدام حامل.

هكذا اأعلنت وبهدوء �صديد طبيبة املخترب.

ا�ص���تقبل زوج���ي هذا اخل���رب بهدوء اأ�ص���د من ه���دوء موظفة املخت���رب, فاكتفى 
بابت�صامة بدا وجهه معها اأكرث و�صامة.

فيما نزل اخلرب على راأ�صي كال�صاعقة, اأو كالزلزال دّك كياين وزلزل اأع�صابي.

فه���ذه اجلملة: م���ربوك املدام حامل جملة غبية و�ص���اذجة, رمبا لأننا ن�ص���معها 
يوميًا ع�صرات املّرات يف الأفالم وامل�صل�صالت العربية , دون اأن اأ�صاهد يومًا فيلمًا اأو 

متثيلية حتكي بعمق م�صاعر اأية امراأة قيلت لها هذه الكلمة.

متّعن���ت ملي���ًا يف الورق���ة الت���ي ا�صت�ص���درتها الطبيب���ة, والتي دّون���ت فيها كلمة 
بالإجنليزي���ة تعن���ي ) موجب( قد تب���دو هذه الكلمة بدورها اأ�ص���د ب���رودًا من التي 

تفوهت بها الطبيبة.

ملاذا يتعامل العامل مع هذه احلقيقة بكل هذا الربود, وكاأن ما يحدث بداخل اأية 
اأنثى من تفاعل كيميائي اأو فيزيائي اأمرًا ل ي�صتحق الإ�صادة والتكرمي.

ظلل���ت اأحدق ملي���ًا يف الورقة وذهني ي�ص���رد بعيدًا نحو مرحلة م���ا قبل الزواج, 
عندم���ا كنت اأبتهج واأفرح من كل قلبي اإذا ما �ص���معت من اأمي اأو اإحدى �ص���قيقاتي 
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الالئي يكربنني اأن فالنة اأو عاّلنة )حامل( فهذه الكلمة ت�ص���تثري وجداين ب�صكل ل 
ميكنني و�ص���فه الآن لت�ص���ارب م�ص���اعري, فلطاملا قراأت يف املثيولوجيا والأ�صاطري 
عن ذلك المتنان والعرفان لالأم ولرحمها اخلاّلق املنجب, ولطاملا اأده�ص���ني ذلك 
ال���ولء العاملي القدمي جتاه )الأمومة( قبل ظه���ور النظام الأبوي, الذي قاد اإىل ما 
ي�ص���به متاهي رحم الأنثى مع رحم الأر�ش يف توحد واختالط جعل من الأم بدورها 

ال�صتثنائي اخلارق رّبة واآلهة.

لطامل���ا ق���راأت عن ذلك الحتف���اء والتكرمي لالأنث���ى-الأم منذ تنّب���ه الفالحون 
الرّواد اإىل القّوة املاورائية اخلارقة التي تدفع بالبذرة لأن ت�صق رحم الأر�ش املظلم 
الرط���ب والدافئ لتخرج اإىل النور, لطاملا اأده�ص���تني املثيولوجيات امل�ص���اغة حول 
اأموم���ة الأنث���ى واأمومة الأر�ش, لكنن���ي رغم زواجي املبّكر, ورمبا لهذا ال�ص���بب, مل 
يخط���ر يف بايل اأنني بانتقايل من مراهقتي و�ص���باي اإىل حي���اة الزوجية, اأن اأغدو 

)اأّمًا( حتمل يف اأح�صائها بذرة طفل �صيكرب تدريجيًا حتى يرى النور.

بكيت رغمًا عني, ول ت�صاألوين هل انفجرت دموعي نتيجة املخاوف التي انهالت 
علّي فجاأة, اأم لأنني �ص���اأغدو قريبًا مثل اأمي و�ص���قيقاتي الأكرب اأمًا �ص���يتعنّي عليها 

ال�صتعداد ل�صتقبال فرد جديد للعائلة وللعامل.

فرد اأو بالأحرى اإن�ص���ان �ص���يبداأ منذ اللحظة بالتكّون والت�صّكل, لأبداأ ومنذ هذه 
اللحظ���ة مبراقبة ما يدور بداخل ج�ص���دي وما ينعك�ش عليه م���ن متغريات, قبل اأن 

يتاح يل روؤيته وجهًا لوجه, فاأم�صك باأ�صابعه الدقيقة وقدميه ال�صغريتني.

اأم�صك الرجل الذي ي�صاركني ذات ال�صابونة وذات ال�صرير واأحيان كثرية ذات 
الطعام, اأم�صك بيدي لي�صاعدين على القيام ملغادرة العيادة.
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با�صت�صالم �صديد م�صيت معه, وت�صبثت بيده التي تقب�ش على اأ�صابعي, هل كنت 
خائفة اإىل احلد الذي ل اأريد التخّلي عن م�ص���اندته وموؤازرته بنوع ما, ملاذا اأ�ص���عر 
الآن بالوحدة واخلوف وال�ص���كوك جتاه كل �ص���يء حويل, وفي���م احتياجي لالآخرين 

بهذه احلدة بعد نزول اخلرب علّي؟

قفزت اإىل ال�ص���يارة كعادتي لأجل�ش اإىل جوار زوجي, الذي عّلق باقت�صاب �صديد: 
اأظن اأننا ابتداء من اليوم �صنحتاج اإىل �صيارة اأخرى اأقل ارتفاعًا.

قلت: عادي.

وما كنت اأعرف على وجه التحديد ما الذي تعنيه كلمة عادي التي قلتها.

لقد دفعت اأثمانًا باهظة من اأجل الزواج من هذا الرجل الذي اأحببته قبل ثالث 
�ص���نوات رمبا اأهمها تنازيل عن اإكمال درا�ص���تي اجلامعية, فق���د اأحببته وتعّلقت به 
ومل اأك���ن اأكمل ال�ص���ف الثاين ثانوي, وقف���ت يف وجه عائلتي لتتوي���ج عالقة احلب 
لت�ص���بح عالق���ة اأزلية م�ص���تمرة, وهل ثمة تتوي���ج للحب اأكرث من حمل���ي ثمرة لهذا 
احلب بداخل اأح�صائي, فلماذا اأ�صعر الآن بالغربة جتاه اجلال�ش اإىل جواري, وكاأين 

مل اأعرفه.

ل�ص����ت واثقة اأن كان ت�ص����ارب م�ص����اعري بهذه احلّدة م�ص����األة مّرت ول تزال متّر 
على غريي من الأمهات اجلديدات, اأن تخ�صني وحدي ب�صبب اخلراب الذي �صنعته 
عادة القراءة بي, فعلى الرغم من �ص����غر �ص����ّني, اإّل اأنني ترّبيت على عادة تعتربها 
معظم الفتيات عادة قبيحة, اأو �ص����من العادات )ال�ص����يئة( ذل����ك اأن الكتاب ل يكاد 
يغ����ادر يدي, م����ا اأن اأنتهي منه حتى اأعود للبحث عن كتاب اآخ����ر, لذا مل اأكن واقعية 
كغ����ريي من البنات, اأع����رف اأمامكم اأن القراءة قد خّربت تفك����ريي وعاملي, بالقدر 
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ال����ذي ب����ّت اأنده�ش جتاه الأم����ور واأحاول فل�ص����فتها رغم اأن غ����ريي يتقبلنها بواقعية 
�صديدة دون عناء اأو جهد.

باإمكانك���م القول اأن الق���راءة قد جعلتني اأعي�ش )حي���وات( كثرية متعددة, كما 
اأتاحت يل التل�ص����ش على تفا�ص���يل الآخرين التي و�ص���عوها حت���ت اإمرتي بقناعة 
ور�ص���ا بالقدر الذي جعلني اأعتقد اأن هذه التفا�ص���يل هي النماذج الأمثل حلياتنا, 
دون اأن اأت�ص���اءل ول���و ملرة واحدة  اأن كانت تفا�ص���يلهم واقعية متام���ًا اأو متخيلة, اأو 

يختلط الواقع باملخيال.

فذلك اللتب��ا�ش يف القب��ش على الأوهام اأ�صبح �صمة من �صمات �صخ�صيتي, اإذ 
ل يكاد يطراأ على حياتي متغرّي عنيف اأو �ص���ديد الوطاأة حتى اأفاجاأ لدرجة ي�ص���عب 
و�ص���فها, مع اأن هذا التغري يحدث لكل ن�ص���اء الأر�ش منذ ب���دء اخلليقة حتى يومنا 

هذا, وهكذا اأي�صًا حدث معي عندما بداأت يف النتقال نحو الأمومة.

م���ّرت الأيام التالي���ة ببطء وثقل من ر�ص���ا�ش, رغم فرحة عائلتي و�ص���ديقاتي 
وزوج���ي ب���ي وباجلنني ال���ذي يعي���ش بداخلي وينم���و, اإّل اأن نظرته���م نحوي ككائن 
زجاج���ي, اأو كائن �ص���ريع الك�ص���ر كانت تزعجن���ي, فما اأن اأن�ص���ى واأهّب من مكاين 

ب�صرعة حتى يتذمر اجلميع واأّولهم اأمي, التي ما فتاأت تذكرين بو�صعي اجلديد.

ول اأخفي عليكم م�ص���اعري اجلديدة جت���اه اأمي التي مل تكن تخلو-نوعًا ما-من 
العدائية, فما اأن تتلفظ بكلمة اأو ت�ص���دي ن�صيحة حتى اأحتّول لوح�ش كا�صر ل يطيق 
�ص���ماع اأي �صيء, وتدريجيًا بدت هذه العدائية ت�صبح م�صاألة عامة تقودين جتاه كل 
املقّربني يل, فافتعال امل�ص���اكل وت�صخيم الأمور وجت�صيمها وتهويل الأمور ال�صغرية 

التي مل تكن ت�صتفزين اأو تثريين باتت جزءًا من طبيعتي.
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كما بدت حوا�ّصي وكاأنها حوا�ش جديدة طارئة علّي ما كنت اأحملها من قبل, اإذ 
ل يخ�ش الأمر حا�ص���ة ال�ص���ّم وحدها التي طاملا دفعتني ل�صتفراغ ولفظ ما مبعدتي 
اإذا �ص���ممت عطرًا اأو بنزينًا اأو طعامًا معين���ًا, اأما القهوة التي طاملا اأحببتها وكانت 

رائحتها تفتح اأمام حّوا�صي املدى كله, فقد اأ�صبحت رائحتها كريهة منّفرة.

ما الذي يحدث يل, اأو يحدث بداخلي؟ 

كان من املمكن اأو احلتمي اأن ي�صبح كل �صيء مباركًا ففيم م�صاعر ال�صخط هذه 
التي اأ�صّبها على نف�صي وعلى العامل, فيم تعّمدي اختالق امل�صاكل, وفيم ح�صا�صيتي 
الفائ�ص���ة هذه, وفيم مزاجيتي احلادة, والأهم من ذلك كله حت�ص�ص���ي الفائق جتاه 
الروائح والأطعمة, الذي �ص���مل زوجي ذاته, الذي طاملا ع�ص���قته وع�ص���قت رائحته, 
فلماذا ي�صتحث اقرابه مني معدتي ويحثها على ال�صتفراغ ولفظ �صائل مّر اأ�صفر؟

اأمي و�ص���قيقاتي الأكرب يحاولن اإقناعي مرارًا باأن امل�ص���اعر امل�صتجدة لي�صت اإّل 
م���ا يطلقون عليه )الوحم( فهاأنذي اإذًا كالن�ص���اء الكب���ريات ) اأتوحم( تلك الطفلة 
املدلل���ة التي مل تعرف يف حياتها �ص���يئًا غري القراءة متر مب���ا مّرت ول تزال متر به 

الن�صاء.

 كثرية هي الأ�صياء التي كنت اأحّبها ول ميكنني اليوم تقبّلها, لكنني رغم مزاجي 
ال�ص���يئ ل زلت اأنتظر كيف �ص���اأغدو يومًا مثل الكثري من الن�ص���اء الالئي مي�صني يف 
الأ�ص���واق ببطونهن املنتفخة ومب�صيتهن املتباهية املختالة, لطاملا ت�صاءلت �صرًا كيف 

ميكن للن�صاء اإظهار حملهن علنًا دون اأن ي�صعرن بال�صتحياء واخلجل؟

بّت اأنتظر تكّور بطني لأتباهى اأي�ص���ًا باملخلوق ال�ص���غري الذي اأحمله بداخلي.. 
مل اأك���ن اأعرف عن احلمل اأكرث مما �ص���معت من �ص���ديقاتي و�ص���قيقاتي الالئي مل 
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يعرفنني على تفا�ص���يله الدقيقة رمبا لإميانهن بخ�صو�ص���ية جزئياته, اأو لقدا�صته 
و�صريته, اأو رمبا لأن ال�صرقيات عادة ل يجدن اخلو�ش يف م�صاألة كهذه على م�صامع 
الفتيات م�ص���األة حمبذة, ل اأدري, رمبا اأكون قد �صمعت الكثري عن هذا لكن حيائي 

الفطري منعني من ال�صغف مبعرفة ما يخ�ش احلمل والإجناب.

ا�صتيقظت هذا ال�صباح مبزاج متعكر كالعادة, و رغبتي بالبكاء اأ�صد عنفًا من اأي 
يوم �صابق, �ص���يء ما اأقرب لالإح�صا�ش بالأ�صى وال�صطهاد ينتابني, جل�صت لطاولة 
مطبخي ال�صغري اأحت�صي قهوتي, ففاجاأتني رائحتها التي بدت اأقرب للكاز, �صعرت 
مبا ي�صبه امل�صامري تنغر�ش يف معدتي, فهرعت نحو احلمام, لأ�صتفرغ جمددًا �صائاًل 
اأ�ص���فر مر, ثم ودومن���ا تفكري توجهت نحو الثالجة اأ�ص���تخرج ليمون���ة رحت اأاأكلها 
بنهم, لتتبعها اأخرى وثالثة, ليم�صي اليوم بطوله ل اأ�صتلذ اإّل بالأطعمة احلام�صة.

ولأول مرة يف حياتي اأزعجتني زقزقة الع�ص���افري, ففكّرت ببابا الكني�ص���ة الذي 
اأمر بقتل كل ع�ص���افري العامل لأنها تقلق راحت���ه, اأما نباتات الزينة التي كنت اأقوم 
براعيتها وت�صتيلها بنف�صي ومبتعة ل ت�صاهيها اأية متعة اأخرى, فقد بدت ذابلة دون 

اأن اأجد اأدنى رغبة يف حمادثتها كالعادة, اأو حتى �صقيها. 

حتى الرواية التي اأو�ص���كت على اإمتامها قبل اأكرث من �صهر ل رغبة يل بقراءتها 
الآن.

ا�صتبدت بي احلرية, ما الذي يحدث يل, ملاذا اأ�صعر بالغربة عن نف�صي... وكاأن 
ثم���ة امراأة اأخرى غريبة ت�ص���اطرين اجل�ص���د والروح, اأو كاأنني دخيلة على نف�ص���ي, 
اأ�صبحت اأعاف الأكل ول اأطيق �صيئًا غري �صرائح الليمون التي متاديت يف تناولها...

ح���اول هو تدليلي والتغا�ص���ي عن جفوتي ورغبتي امل�ص���تمرة بالبكاء, فكنت اأ�ص���ّده 
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ب�صدة ثم اأعود دومنا مربر اأو �صبب مقنع اإىل البكاء, وحينما اأخجل من نف�صي ومن 
�ص���عفي جتاه���ه اأبحث عن مربر لبكائي, بكيت اليوم كث���ريًا وملا حاولت تربير ذلك 
قلت من بني نحيبي: ا�ص���تقت كثريًا لأمي...مل يقل كنت بالأم�ش عندها بل ابت�ص���م 

مبودة وقال: غريي مالب�صك و�صنذهب الآن.

اأردت التمّرغ يف ح�ص���نها, وا�صتقت جدّيًا ل�صّم رائحتها, وفيما كنت اأبّدل ثيابي 
وجدتني اأ�صتح�ص���ر حمل �ص���قيقتاي عّلني اأظفر بتفا�ص���يل ت�ص���به ما اأ�صعر به الآن 
لأعّزي نف�ص���ي, فلم  اأتذكر �ص���يئًا, �ص���قيقتي )فاطمة( اأجنبت مولودها الرابع قبل 
�ص���نتني لكني ل اأتذكر اأنها عانت مم���ا اأعانيه الآن, بل على العك�ش كانت مّيالة اإىل 
امل���رح واحلبور كما مل اأعهدها من قبل, اقربت من املراآة لأ�ص���ع على خداي بع�ش 
الب���ودرة ففاجاأين اأنفي الذي بدا متورم���ًا على غري العادة, اأهذه اأنا الفتاة الرقيقة 
التي حلم بالزواج منها ن�ص���ف اأبناء الع�صرية, باأنف متكّور واأجفان منتفخة وب�صرة 

�صاحبة, وعروق زرقاء متتد من عنقي حتى �صدري؟

لبد اأن �ص���قيقتاي �ص���عرتا مبا اأ�صعر به الآن, لكنني واثقة من اإخفائهن تفا�صيل 
كث���رية عني عامدات, فهذه �ص���وؤون يف نظ���ر معظم اأفراد جمتمعي تخ�ش الن�ص���اء 
وحدهن, ومن املخجل جدًا اّطالع الفتيات عليها, حتى ل )تنفتح عيناي( اأو )تقوى 

عيناي( وما اإىل ذلك من تورية لغوية يراد منها عزل البنات عن �صوؤون الن�صاء.

وم���ع ذل���ك فما اعتق���دت يوم���ًا اأن اإجناب الأطفال ي�ص���تدعي كل ذل���ك العناء, 
�صاأ�ص���ّرح لكم بحقيقة قد تبدو �ص���اذجة, فرغم قراءاتي ومع���اريف التي جمعتها ما 
كنت اأعتقد اإجناب طفل اإل �ص���يء ي�ص���به هبة جندها حتت و�صائدنا حينما ن�صحو 

من النوم.
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اأكملت زينتي وتوجهت نحو غرفة ال�ص���يوف حيث جل�ش زوجي بانتظاري, ما اأن 
ملحني حتى اأطلق �صفريًا ثم اأردف: ملكة واهلل.

يف الطريق اإىل منزل عائلتي الكبرية فجاأة غرّيت راأيي فقلت: اأريد اقتناء كتب 
جديدة خذين اإىل املكتبة.

قال لكننا اتفقنا زيارة )الوالدة(.

فاأجب���ت ب�ص���يق و�ص���جر: اأوه���وه..... نذهب للمكتبة ث���م نزور اأم���ي, اأم لديك 
ارتباطات اأهم مني؟

�صكتت على م�ص�ش وراحت يدير موؤ�صر الراديو بحثًا عن اأغنية.

قلت بحدة: اإطفيه, ل اأحتمل �صماع الأ�صوات.

هنا يف هذه املكتبة الكبرية ن�ص���يت متاعبي وم�ص���اكل احلمل, بنهم �صديد رحت 
اأدور بني الأرفف اأت�صفح الكتب واأقراأ عناوينها ب�صغف.

فيم���ا ظ���ل الرجل ال���ذي ل زلت اأخجل من ا�صتح�ص���ار ا�ص���مه اأو و�ص���فه بكلمة 
)زوجي( اأما اأ�ص���قائي ووالدي, يتاأملني ب�صرب �صديد, حتى ا�صتقر راأيي على اأربعة 

كتب مرجمة يتمحور مو�صوعها الرئي�صي حول جتربة احلمل والإجناب.

اأمام ال�ص���ندوق عّلق زوجي وهو ي�صتخرج النقود من حمفظته: �صتظلني طفلتي 
ال�ص���غرية, حتى لو اكت�ص���فت لحقًا اأن الكتب ل تن�ص���جنا كم���ا اأن الدمى ل تنجب 

اأطفاًل حقيقيني.

فهاه���و رغ���م تعامله معي كاأمرية حممولة على حمّفة ي�ص���ّر على النتقا�ش من 
عادة القراءة, اأو بالأحرى يذّكرين بالفارق الوحيد بيننا, لذا يحاول جمددًا التقليل 
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من �ص���اأن الكتب ومن قيمتها اأو لنقل يحاول ب���داأب لتحويل عنقي لأهمية اخلربات 
العملي���ة والتجربة التي اأفتقدها وتنق�ص���ني متامًا , فاحلياة بالن�ص���بة له مبرارتها 
و�ص���فعاتها معلمنا احلقيقي ولي�ش ما يكر�ص���ه املوؤلف���ون يف كتبهم من جتارب تبقى 
يف اأح�ص���ن حالتها حتمل خ�صو�ص���يتهم ورائحة حياتهم, واأغلبها ل يعدو بالن�ص���بة 
ل���ه اأك���رث من ثرثرة فارغة, رغم ق�ص���وة اأحكام���ه مل اأحاول التعقيب عل���ى ما قاله, 
لي�ش لأنني اعتربته الرجل القوي الذي ي�ص���ندين ويعلمني ويقدمني للحياة بال�صكل 
الالئ���ق ال���ذي تتيحه له �ص���نوات عمره الكث���رية وخرباته التي جناه���ا يف الرحال 
والعمل وم�صاركة الآخرين, واآمنت بدرجة كبرية بحواراته لكني احتفظت بحقي يف 
التجرب���ة حتى ل يكون تاأثريه علي نف�ش الكتب, واإمنا ملزاجي ال�ص���يئ الذي عاودين 

جمددًا.

لقد كنت اأطالب دائمًا بحقي يف ممار�صة جتربتي كاملة دون انتقا�ش على �صوء 
اخلربات التي اأراكمها, وعلى �ص���وء الأخط���اء التي اأرتكبها, فاأنا اأعي يف جزئية ما 
م���ن عقلي اأن الكتب جتربة �ص���احبها غري القابلة للتطبي���ق على غريه بحذافريها, 
بيد اأن جتاربنا نحن الب�ص���ر متقاربة و�ص���به م�صركة اأو مت�صابهة, لذا اأ�صررت على 
القراءة التي عّدتها الأخريات م�ص���يعة وقت واأمر ي�ص���يب بامللل وال�صجر, وف�صلن 
املحادثات الهاتفية اأو الت�صكع يف الأ�صواق, اأو هدر �صاعات طويلة اأمام املراآة يجربن 

املاكياج على وجوههن.

م���ّرت الأي���ام التالية اأف�ص���ل مما �ص���بقها, بهدوء و�صال�ص���ة خالي���ة تقريبًا من 
���ات با�ص���تثناء التقيوؤ امل�ص���تمر, اأعاد زوجي علّي جمددًا رغبته يف ا�صتقدام  املنغ�صّ
خادمة تدير املنزل وت�ص���اعدين خا�ص���ة بع���د اأن تكّور بطني فبدا احلمل وا�ص���حا, 

فرف�صت.
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مل يك���ن ه���ذا الرجل يب���دو متلهفًا على الطف���ل الذي باأح�ص���ائي,  كما قراأت يف 
الق�ص����ش و�صاهدت يف الأفالم العربية, يحادثه اأو يتعّمد و�صع يده على بطني كما 
يفعلون, اأو حتى يفكر مب�صتقبله, وهذا ما �صغلني بالقدر الذي مل اأعد اأفكر اإّل فيه, 
فقد ا�صتحوذت الفكرة متامًا على عقلي ال�صرير, �صاألته ذات يوم: هل تت�صوق لقدوم 

طفلنا؟

قال: طبعًا, وتركني ليح�صر علبة مياه غازية.

ثم رحت مبرارة اأ�ص���تعيد ما قاله يف مقتبل حياتنا الزوجية: من الأف�صل اإرجاء 
م�صاألة الإجناب.

هل اأراد ذلك الرجل ال�صتمتاع بي-فح�صب-ليركني متى ما زهد بي؟

ملاذا يقرح ولأكرث من مرة تاأجيل هذا الأمر, وليت الأمر يقف عند هذا احلد, 
فقد جازف فعاًل وبجراأة �ص���ديدة بعد مرور �ص���هرين م���ن زواجنا على جلب حبوب 
منع احلمل يل من ال�ص���يدلية وتناولتها كاملة حتى ل اأبدو متمردة �صر�ص���ة ترف�ش 
مطال���ب زوجه���ا, وعندما اأخربت �ص���قيقتي الكربى ذعرت وطلبت مني ا�ص���تخدام 
احليل���ة واملكر الذي طاملا األ�ص���قوه بالأنثى, قالت ادعي ابتالعه���ا يوميًا ول تفعلي 
ذلك, لكنني ل اأجد مربرًا للكذب, فتوقفت عن ابتالع الأقرا�ش عامدة حتى حدث 

ما حدث.

فق���د اعتقدت طوال �ص���نوات عم���ري القليل���ة اأن كل اأنثى يف الوج���ود ما هي اإّل 
م�ص���روع اأموم���ة قابل للتحقيق طاملا وج���دت بذور الذكورة موج���ودة, فيما نظر هو 
للم�صاألة من زاوية خمتلفة, رمبا ل تخلو من لوؤم حينما ملّح اإىل اأن الن�صاء ال�صرقيات 
ل يطمح���ن لالإجن���اب اإل لكي ي�ص���من وجودهن يف حياة الرجل ك�ص���جان يحمل يف 
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جيب���ه مفاتيح حريته, عقلي الوديع امل�ص���امل مل ي�ص���بق له امل�ص���اركة يف حوارات من 
ه���ذا الن���وع, لذا مل اأدافع عن حق���ي الكامل يف الأمومة كغاية وهدف ولي�ش و�ص���يلة 
اأت�صّيد من خاللها ماآرب اأخرى, مل اأدافع جتاهه عن حقي الكامل يف الأمومة لي�ش 
لأنني كاأنثى ترى الرجل كما تراه معظم ن�صائنا ال�صرقيات ب�صعف حجمه الطبيعي, 
لذا تخ�ص���ى جمادلته وحماورته وتف�صل عو�صًا عن ذلك اأ�صاليب املخادعة واملكائد 
واملوؤام���رات, واإمن���ا لأنني بب�ص���اطة وجدت اأن ح���ق الأمومة بالن�ص���بة يل كحقي يف 
احلياة ذاتها ل ي�صتوجب احلروب والن�صال للح�صول عليها, لذا اكتفيت بالت�صريح 

الوا�صح : لن اأتناول بعد اليوم اأية حبوب, لأنني اأريد اأن اأ�صبح باأ�صرع وقت اأمًا.

وبالق���در الذي كان يحاول اإقناعي بتاأجيل فكرة الإجناب, �ص���رت اأكرث ت�ص���ددًا 
واإ�ص���رارًا عل���ى رغبتي هذه, بل اأ�ص���بحت بخربتي الب�ص���يطة بعد ثالثة �ص���هور من 
الزواج اأتعمد دعوته لفرا�ص���ي طاملا تتوافق مع فرة خ�صوبتي ... و لأنني من النبل 
مب���ا يكفي فلم اأرد خمادعت���ه واإيهامه كما تفعل معظم الن�ص���اء باأن احلمل قد جاء 

)�صهوًا(.

اأف���راد عائلتي يكرثون من تدليلي, حتى اأ�ص���قائي الذك���ور الذين طاملا يتطلبون 
مني اأكواب املاء واإح�ص���ار اأ�ص���يائهم اخلا�ص���ة باتوا الآن ل يدخل واحدهم �ص���الة 

منزلنا الكبري اإّل بعد اأن ميازحنى و يقبلني على راأ�صي.

اأم���ا اأمي و�ص���قيقاتي, واأبنائه���م وحتى خادماته���م فقد بالغ���وا يف الحتفاء بي 
وتدليلي حتى بّت اأ�ص���عر كاأنني عاجزة, ملاذا ي�ص���عروين بالإعاقة, لكنني اأريد ذلك 
فعاًل لأ�ص���عر بالطماأنينة, فلو مل تكن م�ص���اعرهم هذه جتاهي حتقق ال�صعادة يل ملا 

اأكرثت من زيارتهم واملكوث بينهم, حتى اأ�صبح يومي كله تقريبًا يف بيت والدتي.
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عندما خرجنا من عيادة الطبيبة ذاك امل�ص���اء, اأثارت كلمة مربوك الق�صعريرة 
يف ج�صدي كله ) م ب ر و ك( هكذا لفظتها وهكذا �صمعتها لأرددها �صرًا على نف�صي 
طيلة اأيام, هل حل حمل الفرح وقتها خوف �ص���بب الرغبة بالبكاء التي �ص���رعان ما 
انق�ص���عت لتح���ل حملها حالة من ال�ص���فو والزه���و والتباهي بال���ذات ؟ ل اأدري فما 

اأعرفه ويزداد و�صوحًا هو غرابة النف�ش الب�صرية القابلة با�صتمرار للتقلبات. 

عندما ركبت ال�ص���يارة, ب���دا زوجي اأمام العيادة رجاًل اآخ���ر خمتلف متامًا عّما 
عهدته, اإذ مل اأره بهذه الغبطة وال�صرور مطلقًا, كاد يو�صك على تقبيلي اأمام النا�ش, 
لكنه اأحجم عن ذلك, فاكتفى وبان�ص���راح �ص���ديد بالقول: �صاأ�صري اأبًا و�صت�صبحني 

ماما لكلينا, قلت مدهو�صة: لكليكما ؟

قال : نعم يل وللطفل القادم.

و ب���دًل من البتهاج والفرح بكلماته راح عقل���ي يتاآمر علًي: ملاذا قال للطفل ومل 
يقل لطفلنا؟

�ص���تفرح اأمك كثريًا اأيتها املدللة, فم�ص���ى دماغي الن�صط جدًا ي�صتح�صر �صورة 
اأمي وهي تقف اأمام ابنتها ال�صغرى وقد اأ�صبحت مثلها اأمًا.

وقتها زغردت اأمي, ثم ات�صلت ب�صقيقاتي تزف لهن الب�صرى. 

في���م فرحهم هذا .. اأمن اأجل طفل ي�ص���رك يف تكوي���ن اإمرباطورية عتيدة من 
الأطفال؟

و فيم فرحتي بنف�صي .. و يف املقابل هل تكفي خربات طفلة مل تبلغ الع�صرين من 
عمرها لتهيئها لدور الأمومة على اأمّت وجه؟ 
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دخلت اأمي حاملة كاأ�ش ع�ص���ري برتق���ال, فنظرت لعينيها الطيبتني ... بادلتني 
نف����ش النظرة احلنون, كاأنها ت�ص���كرين لأنني مل اأخذلها فاأك���ون عقيمًا...هذا حال 
املراأة ال�ص���رقية تنتظر بفارغ ال�صرب اجتياز ابنتها عتبات الطفولة لتنتقل لالأنوثة, 
م���ا اأن يتحقق ذلك حتى تنتظر بفارغ ال�ص���رب حلظة اأن تزف ابنتها, فلي�ش هنالك 
اأ�صق كلمة تقع على عاتق الأمهات من كلمة )عان�ش( بكل ما جتلبها هذه الكلمة من 
رجاء وتخاذل و�ص���فقة لبيوت الأمهات, فاإذا ما تزوجت ابنتها لتعود من رحلة �صهر 
الع�ص���ل حتى تبداأ الأم ب�ص���رب نافذ انتظار خرب كهذا الذي زّف���ه زوجي, فالأمهات 
ل يطقن جمرد حتى التفكري بعقم بناتهن, فلقب عقيم  اأو اأر�ش بوار اأ�ص���د ق�ص���وة 
من لقب عان�ش حتى لو تبادلته الن�ص���اء �ص���رًا من خ���الل نظراتهن ... تناولت منها 
كوب الع�ص���ري وقبلت يدها لكن بداخلي �ص���عورًا �ص���ريرًا ي�صرخ: ل�صت باأف�صل مني 

اأ�صبحنا نت�صابه مما و�صعني فيما بعد يف حالة من الكدر وال�صتياء.

مع الرغبة امل�ص���تمرة بالنوم واخلمول والك�ص���ل اأ�ص���بحت بلي���دة حمبطة , وقل 
وزين ب�صكل ملحوظ, حني دخلت �صهري اخلام�ش من احلمل نبهني زوجي ل�صرورة 
التقي���د  بتعاليم الأطباء وال�ص���تغناء ع��ن املالب��ش ال�ص���يقة والأحذي���ة العالية ... 
ف�ص���عرت باعتدائه على خ�صو�ص���ياتي, اإزاء ذلك  ا�صت�صاط غ�ص���بًا وغيظًا لدرجة 

نعتي باحلمقاء وغريبة الأطوار ولأول مرة.

فعاًل كيف اأ�صّر على رغبتي ب�صيء كهذا ول اأحافظ عليه؟

ه����ل يرف�����ش عقل�����ي الباطن ك��ل ه���ذه التح���ّولت التي يواجهني ج�ص���دي بها, 
وتتمو�صح يومًا اإثر يوم؟

يف عي���ادة الطبيب���ة متددت على ال�ص���رير املغطى بورق ي�ص���تخدم مل���رة واحدة, 



- 118 -

فيما بداأت مترغ جلد بطني املتكّور, وامل�ص���دود كوتر كمان مبادة لزجة باردة... ثم 
وباآل���ة غريبة مرتبطة جلهاز تلفزيوين راحت مت�ص���ي على بطن���ي ....كانت اأعينها 
معلقة على اجلهاز ... وبدا �ص���وتًا غريبًا اأ�ص���به باخل�صخ�ص���ة حتى تو�ص���ح ف�ص���ار 
اأ�صبه ب�صربات قلب .... ل اأ�صتطيع و�صف �صعوري حني قالت الطبيبة: هل ت�صمعني 
�صربات قلب اجلنني ؟ اإذًا هذا �صوت القطعة ال�صاكنة يف اأح�صائي ابني اأو ابنتي... 

كيف تختلط امل�صاعر الإن�صانية بهذا القدر من الت�صوي�ش؟

 و بينما كان زوجي جال�ص���ًا بالقرب من ال�ص���رير ي�ص���مع ال�ص���وت, التفت نحوه 
لأتبني م�صاعره... فبدا مدهو�صًا اأكرث مني, اأ�صارت الطبيبة ل�صا�صة اجلهاز القريبة 
مني وهي ت�ص���رح ب�صوت خفي�ش : هذا هو ال�صائل املحيط باجلنني ... كاأنني راأيت 

وجه حيوان خرايف اأو هو حيوان اأ�صبه بكلب اأو ذئب فندت مني �صهقة... 

قلت : هذا طفلي؟

فاأردفت بابت�صامة كبرية: طفلتك 

قلت بذعر : يا ربي يبدو م�صوهًا ...اأ�صبه بحيوان 

فنظرت لزوجي مبت�ص���مة وتابعت  حتريك الأداة: عادة الأطفال يبدون هكذا يف 
بطون اأمهاتهم. 

كن���ت اأراها ... خملوقًا كاماًل يحرك ل�ص���انه ذات اليمني وال�ص���مال فهبت على 
روحي ن�ص���مات منع�صة م�صدرها الطفل الذي بات واقعًا قريبًا مني وحمببًا واأليفًا, 
كاأن الطفل الذي كان يخبط ويرف��ش يف اأح�ص���ائي ل يعنيني, اأو حلمًا من اأحالمي, 
فيم���ا يب���دو الآن حقيق���ة ماثلة لعين���ّي وعيني وال���ده, حقيقة ل جمال لدح�ص���ها اأو 
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تكذيبها, فانهالت علّي جملة م�ص���اعر دافئة ي�صعب �صرحها بدقة, واأظن اأن اأف�صل 
اإيجاز لها هو كلمة م�صاعر )الأمومة( التي ا�صتحوذت علّي من راأ�صي حتى اأخم�ش 

اأقدامي, هاأنذي اأبداأ مرحلة جديدة من مراحل حياتي وتاريخي.

ا�ص���تعدت �ص���ورة طفلت���ي ع�ص���رات املرات, واأ�ص���بحت اأك���رث ان�ص���غال مبراقبة 
حتركاتها يف بطني, ت�ص���رّي مزاجي وتتحكم به, فاأ�ص���بح اأ�ص���عد خمل���وق على وجه 
الأر����ش اإن رف�ص���ت,  واأم���وت رعبًا اإذا تاأخ���رت يف حتركاته���ا .. اأول حركة للجنني 
كانت مثل �ص���مكة تاأكل الطعم من ال�ص���نارة اأذهلتني ب�صكل ل يو�صف, ثم ما لبثت 
اأن تطورت لت�صبح احتجاج وا�صح ورمبا اإعالن عن الذات عرب احلركة ال�صاخبة, 
فوجدتني اأتعلق بها واأترقب ولدتها بفارغ ال�ص���رب .. م�ص���ت ال�ص���هور بطيئة مملة 
... يف انتظ���ار وترقب, مل اأكن اأفعل �ص���يئًا غري ق���راءة الكتب اجلديدة املتوافقة مع 
مرحلتي اجلديدة لأ�ص���ع خطًا بقلم الر�صا�ش حتت كل جملة تتنا�صب مع م�صاعري 
ومدة حملي ومعاناتي ... فيما كان يطلق زوجي قهقهات عالية مرددًا: �صتكت�ص���فني 

بعد الولدة اأن الكتب ل تخلق اأطفاًل حقيقيني واأنها ل تقدم اإل الرثثرة الفارغة.

تقل�ص���ت رغبتي يف تناول الأطعمة احلام�صة...كما خّفت حدة مزاجي, وبدوت 
اأكرث قلقًا من الولدة التي �ص���معت اأنها جتربة خميفة... واختفت رغبتي امل�ص���تمرة 
بالنوم باأرق م�صن وتوتر يحل مع و�صع راأ�صي على الو�صادة, ما ال�صم الذي �صنطلقه 

على الطفلة ؟ 

ما كنت مّيالة لالأ�صماء املتداولة مثل عائ�صة, دانه, مرمي كل هذه اأ�صماء م�صتهلكة, 
اأريد ا�ص���مًا جديدًا معرّبًا وموحيًا, فقمت من فرا�صي يف منت�صف الليل اأ�صع قائمة 

بالأ�صماء التي اأميل لها: )ود( ) �صجن( ) تالة( ) �صبا( )و�صن(.......... 
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و مع بزوغ الفجر مل اأمتكن من اخللود اإىل النوم اإّل بعد اإقناع نف�ص���ي اأن ال�ص���م 
غ���ري مهم, فم���ا يهمني بالدرجة الأوىل اإطفاء ذلك ال�ص���تياق واحلنني لها بروؤيتها 

وخروجها للنور. 

وعندما اأفكر يف �ص���اعات ال���ولدة يعود النوم ملجافاتي جم���ددًا, رغم اأن عقلي 
يرف����ش تخّيل حلظة ال���ولدة التي طاملا قراأت عنها, اإّل اأن اخلوف من املجهول ظل 
مالزمًا يل طيلة ليال طويلة من ال�ص���هر التا�ص���ع, لقد اعتدت كما ترون على فل�صفة 
الأمور مبا فيها الأمور ال�ص���غرية, كل �ص���يء كان يطالني اأو يالم�صني ب�صكل مبا�صر 
كن���ت اأجته���د يف التفكري فيه ويف حتليله وفل�ص���فته, حتى ف���رة بلوغي وانتقايل من 
عتبات الطفولة نحو ال�صبا مل تكن تخلو غالبًا من تاأمالت وتف�صري وحتليل, ملحاولة 
اإق�ص���اء نف�ص���ي اأو بالأحرى ج�ص���دي عن ه���ذا احلدث اجللل, غ�ص���ت طوياًل رمبا 
اأط���ول م���ن اأي فرد على وجه الأر����ش بداخل ذاتي, اأظنكم �صت�ص���فونني بالأنانية, 
لنفر����ش ذلك, فلي�ش هنالك ما يعني اأي واحد مّنا اأكرث من ذاته, ففيم املراوغة, 
فهل �صتعرب بي طفلتي املوعودة من �صواطئ حب الذات والتماهي معها اإىل �صواطئ 

الغريية والتفاين يف اإر�صاء الآخر.

كان زوجي يغ���ط يف نومه العميق, ورمبا تداعبه اأحالمه الهانئة, حينما انقلبت 
على جنبي الأي�صر, ثم عدت لأنقلب على جنبي الأمين.

ثمة م�صاعر غري مريحة ت�صتحوذ علّي, هل تخّيلت اآلمًا يف الظهر؟

ل مل اأتخي���ل, ظهري يوؤملني فعاًل, ثم هذا ال�ص���يء الذي يعت�ص���ر مثانتي اأ�ص���به 
برغبة حادة يف التبّول, اأتوجه للحمام فال ينتهي ال�صغط.
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لق���د ب���داأت تل���ك الأعرا�ش قبل ع���دة اأيام, قالت اأم���ي عنها اأعرا����ش الولدة, 
واأطلقت عليها ا�صمًا غريبًا, اأظن اأنها اأ�صمتها )منان( ل اأدري.

تاأملت وجه زوجي... يبدو و�ص���يمًا ب�ص���مرته الأخ���اذة وغمازتي خده ... انقلبت 
ثانية وب�ص���عوبة اأ�ص���د, ثم و�ص���عت يدّي حتت ظهري عّل الأمل يخف���ت فاأمتكن من 
النوم لكن النوم مل ياأت ... ومل يهداأ الأمل, �صعرت برغبة قوية يف اإفراغ مثانتي ... 
فت�صللت بحذر للحمام ...مل اأنتهي اإل وعاودتني الرغبة بالتبول ثانية... يا اهلل هل 

�صاأبات الليلة هنا يف احلمام ؟

وكمن يغرز �ص���كينًا يف اأ�ص���فل بطني انتابني تقّل�ش حاد, تقّل�ش ما عهدته طيلة 
حيات���ي اأ�ص���ابني بالف���زع, ثم يه���داأ الأمل, وقبل اأن اأ�ص���رخي واأ�ص���تعد للنوم كانت 
النقبا�ص���ة الالحقة تالحقني, ت�ص���للت بهدوء اإىل غرفة املعي�ص���ة, خائفة وحائرة, 
جل�ص���ت عل���ى الأريك���ة ورحت اأبكي, م���ا الذي يحدث يل, مثل �ص���كني ح���ادة تقطع 

اأح�صائي كان الأمل ي�صتمر, ف�صرخت باأعلى �صوتي: مّيااااااااا ........

هب زوجي من �ص���ريره مذعورًا .... فراآين وقد بللت الأريكة ب�ص���ائل �ص���فاف ل 
اأدري اإن كنت قد تبولت اأو ماذا .... تبني يل فيما بعد اأنه ال�ص���ائل املحيط باجلنني 
فقد مزقت طفلتي العذبة ال�ص���ائل لتخرج يل اأخ���ريًا.... مل اأعي جيدًا كيف نقلوين 
للم�صت�ص���فى وكيف اأحطن بي من كل �ص���وب �صقيقاتي واأمي...كنت اأ�صرخ من �صدة 

الأمل واأنا�صد اهلل متى اأرتاح من كل هذا العذاب...

ممر�ص���ات يتحركن بحركة �ص���ريعة... اإحداهن حت�ص���ر حقنة �ص���رجية مقيتة 
رف�ص���ت ال�صت�ص���الم لها .... ومن حويل تتمدد ثالث ن�صاء ي�صرخن بحدة, فكنت 

اأزداد ذعرًا وفزعًا اإزاء �صراخهن. 
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كن���ت منهكة تالحقني الأوجاع ب�ص���كل ل يحتمل, حينما مددتني املمر�ص���ة على 
�ص���رير غريب قد جّهز لتفتح الن�ص���اء اأرجلهن باأق�صى ما ت�ص���تطيع... اأهذا الو�صع 

غري الآدمي و�صع الولدة ؟

كان �ص���راخ الن�ص���اء حويل يتعاىل, وكنت اأجاهد رغم نربة خطاب املمر�صة اأو 
الداية غري الودودة, لتنفيذ ن�صيحة اأمي بعدم ال�صراخ حتى ل اأفقد ح�صمتي, فهل 
يعني ال�ص���راخ يف ظل هذه الآلم �صياع احل�ص���مة, وهل هنالك ح�صمة بعد كل هذا 

الذي نحن فيه الآن؟

حملت املمر�صة اإناء كبريًا مغّلفا يحوي الأدوات املعقمة التي ت�صتخدم يف توليدي 
لت�ص���عه بالقرب مني, ثم و�ص���عت كّمامة ت�صخ الأك�ص���جني على فمي واأنفي, �صعرت 
اإثرها بال�ص���رخاء قلياًل, لكن النقبا�صات املت�ص���ارعة مل حتل بيني وبني الكمامة 

فكنت اأطلق �صيحاتي و�صراخي.

قالت املمر�صة : تنف�صي بعمق .... ففعلت, احتجت �صيئًا يريحني من عذابي.

عندما طلبت القابلة من اأمي و�صقيقاتي اخلروج من غرفة الولدة, تو�ّصلت اأمي 
لتبقى ولو لدقائق, فاأنا )بكرية( فدمدمت املراأة : خال�ش �صبعة �صنتيمر ...

خرجت اأمي رغم ت�ص���بثي بها وخرجت �صقيقاتي ... ليركنني مل�صريي املحتوم 
م���ع تلك املتوح�ص���ة... وبهذيان ي�ص���به هذي���ان الغيبوب���ة تخّيلت القابل���ة الأفريقية 
مبالب����ش اأفريقية ترق�ش حول النار على اإيقاع الطبول ... كانت الكمامة على فمي 
ت�صخ يف دمي خمدرًا ي�صيع ال�صرخاء لول ال�صكاكني التي تقطع اأو�صايل... غفوت 
لربهة ... ثم ما لبثت اأ�ص���رخ طالبة النجدة, جاء طبيب و�ص���يم املحيى يبدو مرحًا 
اأك���رث مما ينبغي رفع الغطاء عني ف�ص���عرت باخلزي... ورغم اخلدر دمدمت: اأريد 
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امراأة تولدين ... ف�ص���حك واأ�ص���ار نحو املراأة قائاًل : فيها اخلري والربكة �ص���تلدين 
على يديها قريبا, ثم قال ما معناه اأن الرحم ي�صتجيب ب�صرعة لطلقات الولدة ....

ا�صتح�صرت زوجي, وا�صتقت له, كاأنني مل اأره منذ �صهر, متنيت لو يقف يف هذه 
اللحظة اإىل جواري, ي�ص���اندين ويوؤازرين يف هذه اللحظة التاريخية احلا�ص���مة من 
حياتي, نادين با�ص���مه, فلم يرد علّي, عرفت لحقًا اأنه يقطع املمر جيئة وذهابًا ... 
كما عرفت اأن اأمي فر�صت �صجادتها يف غرفة النتظار تنا�صد اهلل اأن ي�صهل ولدتي 

... بينما فتحت �صقيقتاي م�صحفًا جلبنه معهن لت�صتمد كل واحدة منه القوة.

كمن يدخل لنفق طويل ل خمرج منه �ص���عرت... بيد اأن الآلم بدت اأ�صد تركيزًا 
وو�صوح من اأي وقت م�صى فرحت اأ�صرخ حتى خلت حبال حنجرتي تتمزق.

كان اجلزء الواعي مني م�صت�ص���لمًا للذة املخدر.... لكن التخدير مل يكن ليحول 
بيني وبني الآلم, خا�صة حينما بداأت القابلة ت�صغط بيديها على بطني وهي تقول: 

ع�ص���ري اأكرث... ا�ص���غطي اأكرث ... وكانت اأ�ص���غط بقوة حتى انهارت كل قواي 
فم�صيت يف غيبوبة كبرية وق�صرية.

فقد تناهى مل�ص���امعي اأثنائها �ص���راخ طفل, فتحت عيناي, وب�ص���كل اآيل و�صعت 
ي���دي عل���ى بطني ... مع تناهي الأ�ص���وات البعيدة القادم���ة يل يف نفقي ... مل يكن 
تكور بطني موجودًا ... خلت لوهلة اأنني اأحلم ... وكطفلة ت�ص���حو من نومها لت�صاأل 
عن دميتها التي نامت معها قلت: وين بطني... وين حملي وعدت لأغفو من جديد.

مل يك���ن يعنين���ي اجلن���اح اخلا�ش ال���ذي نقلوين ل���ه ... ول زوجي الذي �ص���قت 
ابت�صامته وجهه ... ول الورود املتكد�صة و�صالل احللوى ... ول جتمهر الب�صر الذين 
ن�ص���يت وجوهه���م ومالحمهم, كل ما تذكرت���ه تذكرت اأنني كنت يف حالة و�ص���ع... 
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واأنني اأجنبت فاأين طفلتي... ثم تذكرت وجهها على )جهاز الذبذبات ال�ص���وتية( 
ف�صحت ب�صوت مرتفع: بنتي.... اأين ابنتي.

قبلتني والدتي وهي تقول: حمدًا هلل على ال�صالمة, مدت يديها نحو مهد الطفلة 
الذي كان اأ�ص���به ب�صندوق بال�ص���تيكي لتحمل طفلتي فت�صعها بني يدي قائلة: �صمي 

بالرحمن يا بنتي.

اأخذتها بحذر �ص���ديد كمن مي�ص���ك ب�ص���يء ثمني قابل للك�ص���ر ... تاأملت وجهها 
الوردي ال�ص���غري... لم�صت كفاي اأ�صابعها ال�ص���غرية واأطرافها ...وفمها ال�صغري 
الذي عرفته و�ص���اهدته يتثاءب قبل اأن تخرج للدنيا... ت�ص���ممتها بكل حوا�ص���ي ثم 
و�صعتها على �صدري ... كان ثمة �صعور قوي يدعوين اأن اأجعلها تنام فوق �صدري... 
لأ�ص���عر بطماأنين���ة ف���ذة ما �ص���عرت مبثلها من قب���ل ... كانوا ي�ص���حكون ويتحدثون 
ويتبادل���ون التحاي���ا وعبارات التهنئ���ة ... فيما تناهى اإيّل �ص���وت اأمي وهي تتحدث 
يف الهاتف لتب�ّص���ر تباعًا �ص���احباتها وجاراتها وجريانها, كان زوجي يقف يف طرف 
الغرفة املكتظة بالنا�ش يرمقني بحب, نظرت اإليه بود �صديد, تخّيلت اأنني قلت له: 

تعال احمل )وّد( لكنني اأغلب الظن غفوت قبل اأن اأقول اأي �صيء.

الدوحة 11 -9 -1989
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2010د. با�صم عبود اليا�صريدرا�ص������ة  ف����ي موروث�����ه ال�صع���ري

2011ندى لطفي احلاج ح�صنيق����ط����������ر الن�����������دى124

الوح���������ي الث�������ائ��������ر125
2011ف�صل احلاج علي“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

�ص�������يء م����ن التق������وى126
2011اجليلي �صالح الدين“�صل�صل�ة �صع��راء م��ن ال�ص���ودان”
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ف���ي مراي����������ا احلق��������ول 127
2011حممد عثمان كجراي“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

املغ�����������ان������������ي128
2011م�صطفى طيب الأ�صماء“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

على �ص���اط�����ئ ال�ص��������راب129
2011اأبو القا�صم عثمان“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

دي������������وان اأم الق�����������رى130
2011ال�صيخ عثمان حممد اأون�صة“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

ف���ي م�����يزان ق�ي����م الرج����������ال 131
2011حممد عثمان عبدالرحيم“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

م����ن وادي ع��ب��ق��������������ر132
2011د. �صعد الدين فوزي“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

�ص��������ّبابت�����������ي133
2011ح�صني حممد حمدنا اهلل“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

غ������������������ارة وغ�������������������روب134
2011حممد املهدي املجذوب“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

م��������ن الت��������������راب135
2011د. حميي الدين �صابر“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

املجموع����ة ال�صعري�����ة الكامل���ة136
2011حممد حممد علي“�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”

2012اأ. د. رع����د ناج��ي اجل���دهالنظام الد�صتوري يف دولة قطر137
2012اإ�صماعي��������ل تام�������رالفريج )رواية( – الطبعة الثانية138
2013حممد اإبراهيم ال�صادةال�ص�����ردي�����ة ال�صفاهي��ة139
2013خلي��������ل الف������زي�����عح������������ادي العي����������ش140
2013د. ه��ن����د املف��ت���احه��م���وم ف������ي الإدارة141
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هال�صك���ل يا زعف��������ران142
2013ع��بدالرحم��ن املناع�����ي)م�صرحيتان باللهجة العامية(

2013ع��بدالرحم��ن املناع��يمق����ام���ات اب���ن بح����ر143
2013ح����ص����ني اجل����اب�����رامل�ص�������ورون ف����ي قط�����ر144
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