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يمنــع ن ـ سو ا ــأعماز سم جــا مــا هــيا ال أــا ب يـة و ــي ة أيــويرية سو ال أرونيــة سو

مي اني ية بما فيه الأ جيز الفوأوغرافي والأ ـجيز ل ـى سطـرطة سو سصـرار مقـرو أ سو سيـة
و ي ة نطر سخرى بما فيها حفظ المع ومات ،وا أرجالها ما دوا إيا خطـي مـا الناطـر

إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي

هيه الرواية خيالية ،و ز ما صد يأطابه ما س ما سو
سطخار سو سحداث مع الواصع فهو ما محض اليدف.
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لنا ذكريات يف كل مكان ،وحنن من يصنع األمكنة..
من "عامرة" إىل "حبرمان" ،مروراً بـ "دقـببا" ،وصـالًً إىل
"ميمالزا" ،وبينهم "خنل الراغالا"..
ً تلم امرأةً رحلت عن مبينة..

6

يُحكى أن عشبةً امسها ميمالزا تعاجل أمراضاً خمتلفة ومعقبة وفق
بعض نتائج الطب الببيل ،ببأت بالنمال يف أطراف العامل املترامية بني
أقصى الغرب وأقصى اجلنالب يف منتصف القرن الثامن عشر كمـا
يعتقب ،وأن من خصائصها أن تفتح أوراقها هناراً وتغلقها ليالً ،وهذه
امليزة حتبيباً جعلت من عشبة امليمالزا أولَ دليل قاطع يثبت وجـالد
الساعة البياللالجية ،رغم أن العشبة نفسها تغلق أوراقها أيضا عنـبما
يالمسها أي جسم آخر.
هلذه العشبة احلسَّاسة املميزة فصائل متعبدة حالل العامل ،كمـا
أهنا قابلة للنمال يف أجالاء خمتلفة ،ما جعلها تكتسـح املعمـالرة دون
مهابة ،وقب غزت فصيلة من بني تلك الفصائل اليت ظهرت بأوراقهـا
الصفراء الرقيقة مبينة ميمالزا الالاقعة يف نقطة تقبر أهنا وسط العامل،
وكانت رمزاً للمرأة هناك حبقائقها الطبية القالية ،ورقَّتها اليت تغلـق
أوراقها على ذاهتا.
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ما بحرماا إلى ميمو اا

ت لبقائق طاليلة
على أطراف أحب أرصفة ساحل "حبرمان" ،وقف ُ
يف صمت أودِّعها بطريقيت اخلاصة ،أستنشق نسمات هـذا البحـر
الساكن اهلائج طيلة العام ،أراقب أمالاجه القادمة من أبعب نقطة يراها
بصري ،مالجاتٌ ضخمة بعيبة تتحالل أمام أعني ناظريها ًنقسامات
ثائرة ،تزجُّ بعضها البعض إىل األمام حىت تصـل الرقيقـة منـها إىل
الساحل فتفاجئها صخالر عنيبة ،حتاول الالاحـبة تلـال األخـر ،
وتستمر احملاوًت على أمل أن تتجاوزها كما جتاوزت رفيقاهتا مـن
األمالاج تلك الرمال الناعمة على سالاحل أقل مبنية.
هكذا تروي يل حبرمان أبسط قصصها اإلنسانية .هذه املبينـة
احلارة الرطبة واملكتظة خبليطٍ من سكان قبمالا من منـاطق خمتلفـة
حالل العامل للبقاء يف طبيعتها اجلذابة البسيطة؛ حيث حبر يشر أبالابه
ًستقبال السفن احململة باألمتعة واملهاجرين ،وحيث أرض مل تـنحن
رغم أثقال جباهلا..
سكان هربالا قبل مئات السنني من مـبن احلـروب والفقـر
واألوبئة فالجبوا هلم مالطناً يف حبرمان؛ حيث انصهرت هناك ثقافاهتم
القادمة معهم بسلالكيات سكان حبرمان األصليني اخلاصـة احملافظـة
وفق املقاييس العاملية ،واملتحررة وفقاً للمقاييس اإلقليمية ،فارتـبوا
أزياءها التقليبية الطاليلة الفضفاضة ،وتعلمالا لغتها العربية املعقـبة،
ومارسالا هالايات سكاهنا وعاداهتم املفضلة .أما املبينة اليت اتسـعت
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رقعتها مع مرور الزمن لتحتالي األعباد الالافبة إليها فكانت تتـأمل
لتفشِّي الفساد هبا ،وإمهاهلا يالما بعب يالم ،فأكثر ما يلحظه الزائـر يف
أيامنا هذه للالهلة األوىل هال مب بعثرة املبينـة ،ورداءة مرافقهـا،
يالد العـالدة
ورتابة وترية احلياة فيها ،وما إن يغادرها حىت يشعر وأنه ُّ
لزيارهتا من جبيب يف أقرب فرصة! هكذا هي املبن البسيطة جاذبـة
وإن كانت مهملة متعِبة.
تربطين بـ "حبرمان" بضع سنالات وأشخاص يشكِّلالن حيايت،
ويسكنالن هبا .وحبجم السعادة اليت تغمرين يف كـل مـرة أزورهـا
أللتقيهم هناك فإين أشعر باحلزن أيضا ،حزن عفالي يرتبيين من أجل
سكاهنا السعيبين بأحزاهنم املتجلية بالضالح يف أعينهم.
الثامن من نالفمرب  ،2015الساعة الرابعة فجراً ،كـان صـباحاً
دراماتيكياً ودعتُ فيه كل من يهتم ألمري وأهتم له ،لقب ودَّعتُ كل
من أعرف هناك وكأنه اللقاء األخري ،عله أن ً يكالن ،وخبطـالات
متسارعة غري واثقة غادرهتم ..دقائق قليلة مرت يف السيارة املستأجرة
الصغرية اليت يقالدها زوجي وها أنا قب وصلت املطار ..ودعنا بعضنا
حبرارة ،كانت نظراته ترجال بقائي بينما كنت أقالل له سنلتقي قريبـاً
يف مكان آخر ..صبقين!
مث غادر ليلحق برحلة أخر تأخذه إىل مكان خمتلف متاماً ،بل
إىل النقيض ،هال يذهب إىل مبينة "صحار " حيث البنايات الشاهقة
املبنية وسط صحراء جافة متشققة وواحات صغرية وطرقات واسعة،
ليمضي أيام حياته كما خيتار أو ختتار له احلياة وخيتار له القبر ،بـني
عمله وطرق ترفيهه اخلاصة وبني أسرته هناك ،أما أنا فـاخترت أن
أقضي وقتاً أكثر متعةً ،وذلك بالرحيل إىل مبينة تعـرف الفصـالل
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األربعة مبا حتمل الكلمة واملعىن ،مبينة رمستها كثرياً يف خميلة طفـالليت
وأوراقها ،فتشبعت بثقافتها ،وتعلمت مبـاد لغتـها ،وجعلـت
معايشتها هبفاً ً ببَّ من حتقيقه؛ فبعب جتارب احلياة يبرك اإلنسان يف
حلظة صارمة أن احلياة مرحلة نعيشها مرة ،فلنعشْـها كمـا نريـب
ونتمىن ،فحىت ما نسعى له يف حياتنا ونشقى من أجله يستحق بـني
احلني واآلخر مكافأةً كبرية ،ليست رحلةً فحسب ،وليست هبيـةً
قيمة ،وً أمسية مجيلة ،إننا حباجة إىل أن نكافئ أنفسـنا مكافـٍتٍ
طاليلة األجل ،مكافٍت مميزة تكالن جزءاً من حياتنا متاماً كما كـان
الشقاء جزءاً أساسياً منها ،إننا حباجةٍ إىل أن نكافئ أنفسـنا مقابـل
شقائها يف البنيا ،ومقابل ما أشقيناها.
فكما يقالل معلم الروحانيات أوشال" :إن الناس يقضالن عمرهم
ينجزون هذا وذاك ..ما جيعلهم يعيشالن يف تالتر شبيب وهال سـبب
الشقاء ..فال يسترخالن وً يرتاحالن ،ويف عطلهم ينشغلالن مبا ليس
له قيمة ،بل وحىت يف العزلة يعتزلالن بعاداتٍ غري مرحية ومربكة!"
لقب اخترت مبينة "ميمالزا" اليت ً تبعب كثرياً عن "حبرمان" من
حيث املسافة ،ولكنها تبعب كثرياً من حيث املضمالن والشكل ،إهنـا
مبينة قب سُالرت أطرافها يف القرون القبمية حالل سكاهنا ،فلم يكالنالا
يستطيعالن اخلروج منها أو معرفة ما وراء السالر ،كل ذلك من أجل
مقاومة احلروب القاسية اليت كانت تستهبفها ،وهذا ما يربر اليـالم
شغف سكاهنا الباحثني يف حكايات الناس حالل العامل ،واسـتقباهلم
هلم بكل حب وهبجة ،حىت باتت يف العقالد األخرية مزجياً من سكان
أصليني وسكان قادمني من اخلارج ً ،يفرق بينهم سال مالحمهـم،
فنحن نكتسب طباعنا وثقافاتنا من أوطاننا اليت ننشأ هبا ،أما مالحمنـا
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العرقية وأشكالنا الظاهرة اجلينية فتحتاج لقرون وقرون لتنصـهر يف
الالاقع اجلبيب.
ويف حلظات الرخاء بعب الشبة قررت أن أعيش يف هذه املبينة،
ألمضي وقتاً غري حمبد النهاية مهما كلفين األمر ،فقط ألرحل من هذا
العامل وقب كافأت نفسي ،وحققت أمنيايت ،وعشت احلياة كما أريب.
إهنا املبينة اليت زرهتا مرتني أليام قليلة ،ويف كل مرة كـان الـذين
يرافقالنين يف الرحلة يريبون ما هال أبعب منها ،فال يفضِّلالن البقاء فيها
طاليالً ،كما أن العامة من الناس ممن أعرف يؤمنـالن أهنـا مبينـة
سياحية ،هبا أماكن مجيلة تزار مرةً يف احلياة فحسب ،أما أنا فكنـت
أقالل إهنا أماكن تزار مرةً يف احلياة على األقل ،وأننا مهما سـرنا يف
هذه املبينة اليت متيزها أبنيتها التارخيية املؤثثة من احلجـارة الصـفراء
وسط مساحات خضراء ،وجتعلها متاماً كزهرة ميمالزا ،فلن نفهمهـا
حبق ،ولن نكتفي منها ،إهنا تشبه مبينيت احلقيقية ،ووطـين األصـلي
"عامرة"؛ فنحن نرحل من مبن إىل مبن تشبهها.
إن "عامرة" هي أقرب مبينة من حيث املضمالن والشـكل إىل
مبينة "ميمالزا"؛ فكلتامها شهبتا تارخياً واسعاً جباً وحروباً دينيـة-
سياسية كثرية ،وهناك أجيال عبة سارت على أرضيهما ،فضالً عـن
القبسية واملكانة املهمة هلاتني املبينتني يف هذا العامل ،غري أن عـامرة
اليالم باتت تعتمب على الزوار من اخلارج بشكل رئيس ،بل وتكـاد
كماً من املضايقات الفكرية
ختلال من السكان األصليني الذين واجهالا َّ
واملادية خالل العقالد األخرية ،مضايقات وصلت إىل أمالكهم الـيت
دعتهم احلاجة إىل بيعها والرحيل عنها ،لقب حتاللت عامرة من مبينـة
تارخيية هبا آثار قبمية مذهلة إىل مزار ألشخاص يبحثالن يف قبسـيتها
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املعنالية املتبقية ،بعيباً عن مالمسة حجارهتا وجباهلا اليت شهبت وقائع
ضخمة قبل أن تنبثر وتزول ،أما ميمالزا فقب اهتمت بٍثارها اهتمام
األم جبمال ابنتها ،حىت إهنا كمبينة مل تعب تكترث لقبسيتها بقـبر
اهتمامها بتارخيها وأناسها الذين ساروا عليها وشكلالها.
إن الطريق من مبينة "حبرمان" إىل "ميمالزا" لن يكالن مباشـراً،
"دقببا" كانت املبينة اليت سأمرُّ منها ،حيث أنتظر يف مطارها حنـال
ثالث ساعات ،ألستطيع بعبها مالاصلة رحليت ،وهي مبينـة شـابة
جماورة ملبينيتْ :عامرة وحبرمان ،فعمرها ليس إً بضعة عقـالد مـن
الزمن ،لكنها اجتهبت لتكالن األبرز بني مبن اجلـالار باسـتحباث
حضارة القرن احلايل املمتزجة بني واقع الشرق ومسـتقبل الغـرب
املتقبم مبئات السنالات عن غريه يف العامل ،وباستقطاب أفراد مميـزين
من أحناء املعمالرة ،وقب جنحت دقببا يف معظم أهبافها ًسـتكمال
بناء حضارهتا اليت بنيت أساساً على احترام حرية الفرد أنثى كـان أو
ذكراً ،لكن انغماسها يف العمل السياسي يف اآلونة األخرية ببًً مـن
اًقتصادي قب أفقبها مميزاهتا األساسية ،حىت ببأت تتشابه مع تلـك
املبن اليت قلصت حريات الفرد من أجل بقاء السلطة.
فجأةً حتالل تفالق دقببا على حبرمـان وعـامرة اقتصـادياً إىل
اتفاقيات سياسية ..فجأةً انقطعت أنفاسـها يف منتصـف الطريـق
فانشغلت عن بناء اإلنسان واملبينة باخلالض يف حتالفات وحروب.
ويف مطار "حبرمان" ،وبعب أن ودعت زوجي وأكملت إجـراءات
السفر ،سرتُ خبطالاتٍ بطيئة ،أمرِّر الالقت الذي قب يسـتنفب طـاقيت،
فالطريق طاليل والرحلة القريبة يببو أهنا أطالل مما متنيت ،لكـن األمـر
سيظل متعةً طاملا أين لن أذهب إلجناز عمل أو يف مهمة مستعجلة.
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كان املطار مزدمحاً كثرياً ،وبينما كنت أسري بـبطء يف سـالقه
الصغري حملتُ سيبةً تببو من سكان "حبرمان" بزيِّها الذي ترتبيه ،وهال
عبارة عن فستان طاليل بلالن الزهر وأزارير تببأ من الرقبة حىت وسـط
البطن ،له أكمام طاليلة بأطراف منقالشة بأناقة ودقة بالسنارة اليبويـة
"الكروشيه" ،وعلى رأسها وشاح منقش برسم يببو يبوياً ،ينسبل من
أعلى الرأس إىل األكتاف ليغطي قطعة أخر تلف حالل الشعر لتغطيه
متاماً سال بعض األطراف من الرأس ،وهي تلك األطراف الصـغرية
اليت ً ميكن التحكم هبا ،لفت نظري يف السيبة اليت تبـبو يف ببايـة
الثالثينات خجلها وارتباكها ،إذ كانت تسأل البائعة خبجـل وتـرد
بصالت منخفض جباً ،حىت إن البائعة كانت حتاول تشجيعها بصالت
مسمال لشراء املزيب والبحث يف املنتجات بشكل أكـرب ،وكانـت
تأخذها من قسم آلخر يف احملل لتريها املزيب ،فالبائعة شعرت أهنا ما مل
تفعل ذلك فإن السيبة لن تبحث وجتب مرادها ،وهي تببو زبالنه يسهل
جذهبا والكسب منها ،كانت السيبة تتصرف وكأهنا حتاول إسـكات
البائعة أو خفض صالهتا ،فهي ً تريب لفت األنظار ،لكنها ً تعلم أن
خجلها كان السبب الرئيس يف لفت األنظار ،حبقتُ هبا لثالان وأنـا
أرجال منها أن تنطق وتتحبث كاآلخرين بصالهتا الطبيعي وجرأهتا بني
صبيقاهتا وأخالاهتا ،ويف حلظة فكرت أن أقالل هلا ذلك ،وأن أشجعها
لتعرف أن ً أحب أكرب وأقال منها هنا ،فهي الزبالنة وصاحبة املـال
اليت يرغب يف وجالدها احملل ،إً أنين تركتها ورحت أكمل سريي بني
أقسام ذلك السالق الصغري املنفتح على بعضه البعض ،ذهبت وًزالت
السيبة بصالرهتا وردَّة فعلها تبور يف رأسي ،ورحت أفكر يف أولئـك
الفتيات الاليت أراهن يف رحاليت يرتبين أزيـاء تشـبه زي السـيبة
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الفضفاض الطاليل وبغطاء يعلال رؤوسهن سالاء كان ذلك بغرض ديين
أو اجتماعي تقليبي ،خاصة عنـبما أراهـن يف مـبن ً تعتـرف
بالفروقات الشكلية بني أزياء النساء والرجال ً من حيث الـبين وً
حىت كزيٍّ من األساس؛ فمفاهيم أزياء األنالثة والرجاللة ليست إً من
ابتكارات اإلنسان اليت اعتادت اجملتمعات عليها وتقبلتها ،لذا خيتلـف
عليها الذوق العام كثرياً ،كما أن معظم تلك األفكار املرهقة جسـبياً
ونفسياً للنساء يف أزيائهن هي أساساً من ابتكـار الرجـل ،فالضـع
مساحيق التجميل وارتباء الكعب العايل والزي الساتر والـزي غـري
الساتر وما إىل ذلك ليست إً من ابتكارات الذكالر ،أو نساء قمن هبا
إلرضاء الذكالر .إنين عنبما أراهن يف تلك املبن البعيبة غالباً ما أملس
خجلهن وختالفهن من اجملتمعات املنفتحة التلقائية اجلريئة ،بينما تربـت
الفتيات والنساء يف جمتمعات الشرق املشحالنة بعادات وتقاليب تقسـال
عليهن بالبرجة األوىل؛ إذ نشأن على أهنن احللقة األضعف ،وً حـق
لصالهتن أو رأسهن أن يعلال ،إن هذا ما أراه يف أزيائهن الـيت تعثـرهن
أحياناً ،لكنهن خيتلقن سبالً للتعامل معها والسيطرة عليها ،إن قلةً منهن
استطعن التحرر من ذلك اًرتباك وتلك البونية ،وذلك غالباً ما يعالد
لبورهن ومكانتهن يف األسرة واجملتمع ،أما أنا فأمحب اهلل أن فرض تلك
األزياء التقليبية عليّ مل يعب إً جزءاَ من املاضي ،وها أنا اليالم أرتبيـه
فقط كلما زرت حبرمان وعامرة احتراماً لألنظمة اليت جترب املرأة علـى
ارتبائها هناك ،وحىت ً أكالن ًفتةً مزعجة ملن حاليل.
أخريا ..أهنيت جالليت يف ذلك السالق ،ورحت أحبث عن مقعب
أريح ظهري على ظهره ،ألقرأ كتاب "نساء من وراء احمليطات" ،هذا
الكتاب الذي ببأت قراءته قبل بضعة أشهر ،ويف كل مـرة حيضـر
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سبب إليقايف عن إكمال قراءته ،ويف قاعة صغرية مغلقة تببو أكثـر
األماكن هبوءاً يف املطار ،حيث معظم املسـافرين العـابرين مـن
"حبرمان" نائمالن ،اخترتُ مقعباً وحيباً شاغراً وجلسـت ،مـرت
دقائق معبودة وقب أحبرت يف عامل الكتاب الذي أقرأ ،حىت تالجست
أين أجلس يف مكانٍ ليس به سال النساء ،فجأة تثـاءب أحـبهم
بصالت مرتفع فقطع أفكاري املبحرة يف ذلك الكتاب الصغري ،عنبها
أدركت أن من حاليل غالبيتهم من الرجال ،غـري أنـه -ويف تلـك
اللحظة -دخلت سيبة وجلست يف مقعب مقابـل أمـامي متامـاً،
وبتلقائية حبتة رفعت عيين عليها مث عاد نظري صالب الكتاب ،إً أين
عبت وحبقت هبا باستغراب ،ابتسمت السيبة وقب كانـت هـي
نفسها تلك اخلجاللة اليت التقيتها يف سالق املطار ،وكردة فعل طبيعية
ابتسمت هلا ،مث عبت أكمل قراءة الكتاب ،أمضيت حنـال نصـف
الساعة أقرأ بتشتت؛ إذ إن السيبة مل تتالقف عن اسـتخبام هاتفهـا
احملمالل ،ورغم أن صالهتا كان منخفضاً وغري مزعج إً أن اهلـبوء
يكالن جاذباً أحياناً ،ومهما حاولت عـبم التنصـت عليهـا إً أن
أحاديثها كانت جاذبة فعالً ،إهنا تتحبث عن مالاضيع خمتلفة ومثرية،
أبرزها كان قرار رفع منع السفر عنها ،إن هذا األمر يهمين خصالصاً
كصحافية؛ فقب مسعت كثرياً عن هذا القرار الغريـب الـذي مينـع
املالاطن من السفر خارج حبود وطنه كنال ٍ من العقالبة ،ختيلـالا أن
مبينة تعاقب مالاطنيها بالبقاء يف أوطاهنم ملبة من الزمن!
أهنت السيبة آخر مكاملة كما يببو ،وراحت هتز قبمها اليسر
اليت تضعها على اليمىن بشبة غريبة تظهر شبة التالتر الذي تعيشـه،
عبت أنظر إليها بقصب ،فلرمبا استطعت أن أسأهلا عن جتربتها مع منع
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السفر ،ابتسمت هلا من جبيب وسألتها :هل أنت من سـكان هـذه
املبينة؟
كنت متأكبة من أين أعرف اإلجابة ،ولكين سألتها فقط ألفتح
مالضالعاً وأببأ احلبيث،
أجابت بابتسامة خجاللة :نعم أنا من مبينة "حبرمان" ..مث دنت
بنظرها إىل األسفل ،وقالت بصالت مـنخفض :أو كمـا أمسيهـا
"حرمان" ..لكين مل أعب من هنا بعب اآلن!
ابتسمت وقلت :أنا سبن ،مقبمة وحماورة بـرامج تلفزيالنيـة
"صحافية".
فمبت يبها لتصافحين وقالت :أنا مساء ،تشرفت ..وبصـالت
مرتبك أردفت :بصراحة ً أتابع التلفاز كثرياً ،وليس هناك يف قنالاتنا
ما يستحق ،لكين أعرف امسك ،أنت من هنا أيضا! صحيح!
قلت مبتسمة وأنا أفكر ،وكأن سؤاهلا قب فاجـأين ،وراحـت
عيناي تبعثر نظراهتا :إن كنتِ تقصبين من "حبرمان" فاإلجابة نعـم
وً ،فهي مبينة أمضيت فيها وقتاً قليالً من حيايت ،لكين أحبها بكل
صبق وأحب أهلها ،أما املبينة اليت أشعر باًنتماء إليهـا بشـكل
واقعي أكثر ،وقب أمضيت معظم سنالات حيايت فيها فهي "عامرة"..
أقالل "معظم" ألنه ومنذ أن عملت يف مهنة الصحافة وأنا ً أسـتقر
مبكان.
تنفست عميقا ،مث قالت :آه مجيل ،إذن حنن جريان ،مجيـل أن
لك مبينة تشعرين باًنتماء إليها ،أما أنا فبصراحة ً زلت أحبث يف
معىن ذلك اًنتماء! لقب ولبت وعشت هنا يف "حبرمان" ،مث أخـذين
العمل إىل "دقببا" .اكتشاف املبن والقيام ببعض الرحالت الطاليلـة
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يكشف لنا أن ذلك املنزل الذي خرجنا منه وسنعالد له ليس منزلنـا،
وليس مكاننا أساسا!
قاطعتها ،وقلت حبماس :إذن أنت ذاهبة اآلن إىل "دقببا"!
أجابت باستغراب :نعم ،وهل أنت كذلك؟
قلت حبماس :نعم ،ولكين أمر من هناك فحسب ،إهنـا رحلـة
"ترانزيت" ..عذراً على املقاطعة تفضلي..
قالت :كنت أقالل إين قب سافرت يالماً إىل دقببا للعمـل هنـاك،
وقب وجبتُ فيها احلياة اليت أريب وليست احلياة اليت أرغمت أن أعيشها
يف "حرمان" أي حبرمان ،ورغم أن ظروف العمل كانت صعبة جـباً يف
الببايات إً أنين تقبلت كل ذلك فقط ألعيش احلياة اليت أمتىن ،ورغـم
عشقي هلذه املبينة يف الببايات على األقل ،أي قبل  15عاما ،إً أنـين
كنت دائماً أشعر أين غريبة بني أهل هذه املبينة ،فهناك كثر يأتالن مثلي
إليها لكسب الرزق مث يعالدون ألوطاهنم ،أما أنا فقب حاولت أن أجـب
نفسي فيها وأتعايش معها ،فليس هناك مبينة فاضلة ،غري أن األمالر اآلن
قب تغريت ،فالسياسات القاسية تنتقل كالعبو من مبينة ألخـر يف
املنطقة ،وأنا أراها اآلن بتحجيمها من حرية الـرأي ً ختتلـف عـن
"حرمان" اليت قمعت حرييت كامرأة وكطفلة أنثى منذ أن خلقت كفتـاة
وحيبة يف منزيل إىل جانب أخالين!
قلت بسعادة :رمبا سنصبح صبيقتني ،فأنا أهرب دائمـا مـن
القمع أينما يكالن ابتباءً من العمل ..كما أين أحبث يف براجمي عـن
حريات املرأة وحريات اإلنسان بشكلٍ عام!
قالت ببهشة :آاه ،مجيل أن يكالن هناك برامج يف عاملنا تناقش
هذه األمالر ،اعذريين فكما قلت لك سابقا ،أنا بعيبة عن إعالمنـا
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الذي يئست منه! وبعيبة أكثر عن مقبمات الربامج الاليت انشـغلن
مبظهرهن ،وبتقبمي الربامج الترفيهية غري اهلادفة ،وعملن على تسطيح
عقل املرأة!
إعالن املطار :املسافرون عرب الرحلة...
بصالت عالٍ ،وبعجلة مهمت بالقيام ،وقلت :وأخريا سأصـعب
الطائرة! ووقفت ،مث مبدت يبي ألصافحها ،مث حبقت بعيين مسـاء
الالمعتني ،وقلت :لقب تشرفت مبعرفتك مساء ،بـل شـكراً علـى
مساعبيت يف مترير الالقت الذي كنت أخشى أن يكالن ثقيالً ،لقب مر
دون أن اشعر ..والفضل يعالد لالجالدك هنا!
ابتسمت ووقفت لتصافحين ،وقالت :العفـال ،وهـال كـذلك
بالنسبة يل يا سبن! ولكن لبي فضالل أن مسحت يل..
وضعت حقيبيت على كتفي ،وتالجهت حنال البـاب ألخـرج،
وقلت :تفضلي.
قالت وهي تسري إىل جانبـي حبقائبها :ما هي وجهتك التاليـة
بعب دقببا؟
قلت :إهنا ميمالزا اليت أعشق من مبن هذه املعمالرة.
مث سرنا معاً ،ومساء ً تكفُّ عن سؤايل عن مبينـة ميمـالزا
وسكاهنا وهاليتها وتارخيها..
مساء :بصراحة ..هناك سؤال يبور يف رأسي بشكل دائم ،هـل
سُميت املبينة تيمناً باسم عشبة امليمالزا ،أم أن العكس قب حصل؟!
أجبتها بال تردد :ما أؤكبه دوماً حني نتساءل حالل هكذا نال
من األسئلة ،أن نعرف من عرف الثاين أوً! إن مبينة ميمالزا تارخييا
تعب أقبم بقرون من اكتشاف اإلنسان لعشبة امليمالزا ،لكن الغريـب
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يف األمر أن العشبة ظهرت أوًً يف مبن بعيبة جـباً عـن مبينـة
ميمالزا ،لذا فإن ما أستطيع تأكيبه اليالم هال أن تلك العشبة بزهالرها
الصغرية اجلميلة ،وفالائبها الطبية املهمة ،ورقتها املتناهية ً ،تليق إً
أن تكالن يف مبينة ميمالزا!
ببهشة قالت مساء :ملَ؟ أهلذا احلب أنت متيمة باملبينة؟!
قلت بثقة :ألهنا مبينة أنثى تعرف متاماً كيف حتتضـن النسـاء
اهلاربات من أوجا املبن الذكالرية.
أخرياً وصلنا إىل الطائرة حيث كان مقعب مساء يبعب عين عشرة
صفالف تقريبا باجتاه اخللف ،بينما أنا أجلس يف أول صـف بقسـم
البرجة السياحية ،انطلقت الطائرة يف مالعبها املـأمالل ،ورحـت
أكمل قراءة "نساء من وراء احمليطات" ،ورغم أين انشغلت باحلبيث
مع مساء عن أمالر عمالمية ببًً من أن أسأهلا عن منع السفر ذاك ،إً
أين شعرت برضا؛ إذ كان احلبيث معها مرحياً ومسلياً،
بعب مرور أكثر من ساعتني وصلنا أخرياً إىل مطار "دقببا" ،كـان
الالقت قبيل منتصف النهار بقليل ،وما إن تالقفت الطائرة علـى األرض
حىت وقفت ببوري ألتقط حقيبيت الصغرية من البرج العلـالي فـالق
مقعبي ،واليت ترافقين منذ أعالام يف معظم رحاليت .هكذا هـي حيـاة
الباحثني عن احلرية ،أصحاب اآلمال املعلقة ،والطاحمني لتبين املباد الال
منتهية ،يرحلالن حبقيبة حتمل طمالحاهتم ،ويرافقهما حقائب بال هنايـة،
حىت وإن كانالا قب نشؤوا يف مبينة وجمتمع ير النساء واحلقائب سيان،
كالمها حباجة دائمة إىل رجل أو مرافق وخطاب استئذان!
خضِع الناس لقالانني صارمة فإهنم
وكعادة املسافرين يف مبن ً ُت ْ
يتسابقالن مىت ما تالقفت الطائرة على األرض من أجل اخلروج منها،
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يتسابقالن لبخالهلا ويتسابقالن يف املطار .يتسابقالن يف كل شيء ،وً
ميكنك أن تعلم سبب هذا السباق سال أهنم متعايشالن مع قـانالن
الغاب؛ فاألقال له امليكروفالن ،لكن أكثر ما فاجأين هـال أن تلـك
السيبة اخلجاللة كانت تسابقهم أيضا! وببت وكأهنا شخص آخر ً
يشبه من رأيت يف سالق مطار "حبرمان" ،فجأة رأيت مساء وهي تشري
يل عن بعب بيبها تالدعين بابتسامة ونظرات أكثر جـرأةً ،مث تسـابق
النساء والرجال للخروج من الطائرة واملطار ،كنت أسري خلفها رغم
أين كنت أساساً يف مقبمة البرجة السياحية يف الطائرة ،وخالل ثالاين
معبودة كنت أراها تبعب وتبعب وكأهنا متسـابقة يف "رايل" ،حـىت
اختفت متاماً ،وحسبت السبب يف ذلك أهنا ذاهبـة للعبـالر مـن
اجلالازات بينما أنا مالاصلة رحليت ،وسأمضي وقتاً يف املطـار بنحـال
ثالث ساعات ،سرت ببطء إىل أن وصلت إىل قاعة مطاعم املطـار،
اخترت زاوية يف أحب املطاعم حيث ميكنين أن أر فيها الناس وليس
هبا ضالضاء ،حبثت يف هاتفي قليالً ألر إن كانت هنـاك رسـائل
مهمة ،هاتفت زوجي وطمأنته واطمأننت على وصالله بالسالمة ،مث
عبت أكمل قراءة الكتاب!
مرت حنال ساعة من القراءة ،فرفعت رأسـي أتتبـع خطـالات
وحكايا الناس من حاليل ،وفجأة رأيت سيبة تشبه مساء كثرياً لكنها
بزي خمتلف متاماً ،إهنا بقميص أبيض وجينز أزرق وشـعر مسـبول
يصل ملنتصف ظهرها ،ابتسمت متعجبة وقلت لنفسي :يا إهلي ما هذا
اليالم العجيب وهذه الصبف ،أكاد ً أصبق عيين!
حاولت أن أعالد ألكمل القراءة ،لكين وبكل صبق وبفضـالل
قططي الذي علمنين إياه ،مل أمتكن من ذلك ،فرحت أراقـب هـذه
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السيبة اليت تشبه مساء بطريقة مثرية .إن الناس يشبهالن بعضهم البعض
وإن تغريت أزياؤهم أو روائح عطالرهم أو ثقافاهتم ،أمـا أن تـر
شخصاً يسري بذات خطالات شخص آخر ويتصرف ذات التصرفات
ويشبهه حىت يف شكله فهذا أمرٌ ً ميكنين إً أن أتالقف عنبه!
دخلت السيبة تبخن يف غرفة املبخنني يف املطار ،وكانـت يف
تالتر عجيب ،كانت تببو واثقةً جباً من نفسها بعكـس شخصـية
مساء ،وكانت تتحبث إىل األغراب ،فطلبتْ من أحب املبخنني قباحة
إلشعال سيجارهتا ،سألت نفسي حينها :هل كانت مساء مبخنة؟ فلم
أمتكن من إجياد اإلجابة؛ إذ ً يالجب يف مطـار "حبرمـان" غرفـةً
للمبخنني من األساس ،مث رحت أحبث أكثر يف شكل هذه السـيبة
"شبيهة مساء" وحاولت إجياد أي أمر يشبهها ،وعلى مب حنال مخس
دقائق دخنت فيها السيبة ثالث سجائر كنتُ ً زلتُ أحبث يف هذه
السيبة عن شيء يؤكب يل أهنا مساء ذاهتا ،وأسأل نفسي مراراً :ملـاذا
قب تكالن مساء كذبت علي وادَّعت أهنا باقية يف "دقببا" ،وأهنا تعيش
هناك بينما أراها اآلن وهي تعلم أين قب أراها يف أحب زاويا املطـار؟
فجأةً أهنت السيبة سيجارهتا الرابعة ،وفتحت باب غرفة املـبخنني
وراحت تسري يف اجلانب املقابل يل وخبطالات حنالي ،مل أكفَّ عـن
التحبيق هبا إىل أن اقتربت من طاوليت اليت كانت على املمر ،فقلـت
بصالتٍ مرتفع :مساء؟!
مل هتتم السيبة لسؤايل وأكملت خطالاهتا الـيت تشـبه كـثريا
خطالات مساء ،ورغم أن عبم جتاوهبا يؤكب أهنا ليست مسـاء إً أن
عنادي أخذين مرةً أخر ألعيب مناداهتا ،فقلتها بصالت أعلى أشـبه
بالصراخ :مساء!؟
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فإذا بالسيبة تبير رأسها صالبـي وعلى مالحمها دهشة كبرية!
ارتبكت وعلمت أين أخطأت بفعلي هذا ،ووضعت نفسـي يف
إحراج ،فابتسمت خبجل وأشرت بيبي لالعتذار ،لكين تأهبـت إىل
أن أقالل للسيبة أن هناك سيبةً أخر تشبهها كثرياً!
ابتسمت السيبة وجاءت باجتاهي قائلة :آاااه سبن! أهال بـك
جمبداً!
قلت بتعجب :ماذا!! هل أنت مساء حقاَ!
ففي حلظة شككت لالهلة أهنا تعرفين من الشاشة ،فإن كانـت
مساء فعلى األقل سريبكها أن تراين وقب كذبت علي!
قالت ضاحكة :نعم ،نعم إهنا مساء من جبيب! يا إهلـي ،لقـب
كنت آمل كثرياً أن أراك يف املطار من جبيب ببًً من البحث عـن
رفيقة أخر تضيع الساعتني القادمتني!
قلت وً زلت متعجبةً مما حيبث :أي ساعتني؟ لقب فهمت منـك
أنك مسافرة إىل "دقببا"! وقب رأيتك تسريين بسرعة الربق من الطـائرة
حنال بالابة جالازات املطار! هل كنت أر شخصاَ آخر أم ماذا!
كنت يف ذلك الالقت أوجه لسماء كلمايت اجلادة املتفاجئة وأنا
أشعر أين أحلم ،أو أين تالمهت شيئاً بعيباً متاماً عن الالاقع!
أجابتين بروحها الساخرة الضاحكة ذاهتا من مالمـح وجهـي
املتفاجئة وهي هتز أكتافها وتبسط راحيت كفيها ،وكأهنـا تسـتنكر
حجم تعجبـي :بلى بلى ،ما تقاللينه صحيح ،ولكن ليس كل مـا
نتمىن حيبث وفق هالانا!
مث أردفت قائلة :سأروي لك قصـيت ببسـاطة ،وإن كانـت
خالصةً هلذه البقائق املعبودة اليت افترقنا فيها إً أهنا طاليلة جباً!
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ما ما الحرماا

لقب قمت بعملٍ يعاكس تيار مبينيت "حبرمان" ،عمل ً أحـب
اخلالض يف تفاصيله ولكنه معارض لفكر بعض الناس هنـاك وفكـر
النظام ،غري أين أر أن فيه مصلحةً يل ولغريي ،وقب قلت لـك إين
كنت أعيش حياةً تروق يل يف "دقببا" إً أين دائماً ما أشعر مبسؤولية
جتاه سكان مبينيت احلبيبة "حبرمان" ،وهال ما دفعين يالماً ،وبعب تفكري
طاليل وأفكار كثرية كانت تتردد يف ذهين طيلة األعالام املاضـية ،أن
أقالم به ،بصراحة ً ..أود اخلالض فيه ويف تفاصيله ،فهي ً زالـت
تؤملين حىت اللحظة ،وأرجال احترام ذلك!
قلت وأنا أدعي الصرب :قاليل ما تشائني قالله ،وأنا هنا لست إً
مستمعةً ملا تالدين البالح به! لن ألالمك حىت لال كنت قب كذبت علي
يف مسألة ذهابك إىل "دقببا".
قالت متفاجئة ،ً ..ً :صبقيين مل أكذب عليك ،وستبركني
ذلك ،ولكن أعطيين قليالً من الالقت لتفهمي القصة ،فكما قلت قـب
نصبح صبيقتني..
قلت :إذن تفضلي ،فعملي علمين أن أكالن منصـتةً ،ولكـن
تذكري أين حماورة تلفزيالنية ،فال تزعجك أسئليت رجاءً!
تقالل مساء :لقب أثَّر عليَّ ما فعلت سلباً أكثر مما تالقعت ،فأنـا
فنانة تشكيلية احترفت الفن منذ أن كنت طفلة مبجهالدات فرديـة،
وكنت أرسم النساء من حاليل بأوجه وتفاصيل تبحث عن احلرية اليت
مل تكن النساء يف مبينيت حبرمان تعرفها أو تعرف قيمتها احلقيقية ،مبا
يف ذلك والبيت اليت عاشت حياة فقرية بسيطة ،واجتهبت لتكمـل
تعليمها وسط رفض أسرهتا ،فكنت أحاول إرسال رسائل غري مباشرة
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هلن من خالل لالحايت وأعمايل الفنية ،إً أن قلة منهن كنَّ يفهمـن
قصبي ،ومع ذلك كنَّ يتجاهلن رسائلي ،ويعتربنين خارجـةً عـن
املألالف ومتأثرة بنساء الغرب ،أما رجال املبينة فكـانالا حيـاربالنين
كثرياً ،وبطرق خمتلفة ،فمنهم من يعمل علـى تقلـيص مسـاحات
معرضي ونشر األكاذيب عين وعن قبرايت ،ومنهم من راح بفكـره
الساذج إىل حماوًت إلقامة عالقة عاطفية مؤقتة أو غري ناضجة؛ ألن
ذلك ببساطة مفهالمه للمرأة احلرة!
لكن كل ذلك كان يزيبين نضجاً ووعياً بقيم احلرية احلقـة،
حىت رحت أحبث عن حرية اآلخرين الالاقعية اليت ميكن أن خترج من
لالحايت ألراها حمققةً فعالً ،لذا قمت بعمل يُعرف بأنه حقالقي مـن
أجل جمتمعي كافة ،وبعب عقاب وظلم قب طالين يف "حبرمان" بلـ
منعي من السفر خارج املبينة طيلة تسعة أشهر؛ حيـث تركـت
معملي ولالحايت وغريها يف "دقببا" رغماً عين ،وتبعاً لذلك أرغمت
حىت على التنازل عن منزيل هناك ،وقام أحـب أقاربــي بنقـل
أغراضي الشخصية واملنزلية من "دقببا" إىل "حبرمان" بعب أن أوكلته
بذلك.
عشت تسعة أشهر صعبة يف مبينة ً تشبهين رغم أين ابنتـها،
فاحلياة هنا خمتلفة كثرياً وأنا هجرهتا منذ زمن طاليل ،وً أزورها إً
لرؤية من أحب من أهل وأقارب وأصبقاء ،فاجلميع هنا يؤقلم ذاته-
رغماً عنه -على طبيعة احلياة وقالانينها العشالائية ،وهم يعلمالن أين مل
أقم خبطأ كبري يستحق الظلم الذي طالين ،لكنهم حياولالن إخراسي،
يقنعالنين أهنم يعيشالن حياةً أفضل من حيايت بقبرهتم على اًقتنا هبا
وبظلمها وخصالصيتها ،أما أنا فبائماً أشعر مبسؤولية جتاههم وجتـاه
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وعيهم ،وً أعلم ماذا عليَّ أن أفعل جتاه مشاعري هذه اليت تقـالدين
إيل الالقال يف الظلم والعقالبات الغريبة!
ختيلي أن يكالن عقابك أن تُمنعي من مغادرة وطنك!
قلت ببهشة :فعالً ،إنه أمر غريب ،هل هذا عقـاب طبيعـي
يُمارس على كثر؟ لقب مسعت عن بعض احلاًت هناك..
ترد مساء بثقة :نعم ،وهال طبيعي يف حال كان يُخشى مـن أن
يغادر اجملرم دون نيل عقابه فيكرر فعلته يف دول أخر  ،أما يف حاليت
فقب سألت عن حق أجزم أنه مالجالد وممارس يف مبن العامل كافـةً،
سالاء كانت أكثر تقبماً وحرية أو أقل من حبرمان! لذا ً أستطيع أن
أفهم سبب املنع هذا ،وتضحك!
مل يكن لبي ما أضيفه ..فقلت :نعم ،إنـه غريـبٌ فعـالً! مث
سألتها وأنا أحاول فهم حاهلا أكثر :إذن ..هل هذه هـي رحلتـك
األوىل بعب املنع؟
مساء ،ً :صبقي أو ً تصبقي يا سبن أين قبل عشـرة أيـام
فقط ،وعنبما مت رفع منع السفر عين بعب جهالد داخلية فردية مين يف
"حبرمان" ،من خالل عالقايت اجليبة بأبناء احلالل وبعض املسـؤولني
الذين أرسلهم اهلل يل ألنه وحبه يعرف مب الظلم الذي طالين ،فقب
سافرت إىل دقببا وأمضيت مخسة أيام هناك حيث مل يعب يل شـيء،
مث عبت ألهني بعض اإلجراءات العالقة يف "حبرمان" ألرحل منها إىل
أجل غري مسمى ،على األقل كما أمتىن ،وخالل تلك األيام علمـت
أهنم أزالالا املنع حىت عن فتاة كانت متهمةً معي بـذات الفعـل ،يف
احلقيقة أن مساعبيت لتلك الفتاة كانت السبب الرئيس فيما حـبث،
ولكين بال شك لست نادمة ،فمساعبة الغري تكالن نابعةً من مبـاد
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وقيم ً ميكن تغيريها بسبب عقالبات أو جتارب سيئة يف هذه احلياة،
لقب ساعبت الفتاة يف املطالبة باحلق بإميان كبري مين ،ومل أكن أعلـم
آنذاك أن الفتاة هلا أفكارٌ ً تشبهين ،بالطبع أنا أحترم أفكار اجلميع،
وفقط أقالل إهنا ً تشبهين ،إذ كانت مطلالبة أمنية سابقا من جهتني
رمسياً ،وأنا مل أعرف ذلك إً بعب اخلالض يف حماكمات طاليلة ،وهذا
ما رأيته وقرأته يف تلك احملاكمات ،وً ميكنين أن أجزم أو أنفي سالء
أفعاهلا اليت خرجت عن أساس مطالبتنا باحلق ،لكنها كانت تسافر إىل
"حبرمان" أكثر مين ،لذا مل أكن أتالقع يالماً أن تكالن مطلالبةً هناك!
عمالماً ،أهنيت ما عبت له يف "حبرمان" وأنا أخشى أن أعلـق
أكثر هناك ،وحجزت أقرب مالعب لطائرة تأخذين إىل "دقببا" ،وشاء
القبر أن ألتقيك ،وابتسمتْ.
قلت بفضالل :إذن ،ما الذي حبث اآلن؟!
مساء:
لقب أتيت إىل "دقببا" يف رحلة قصرية غري حمـبدة النهايـة؛ إذ
اخترت رحلةً خبط سري ذي اجتاه واحب ألترك حرية حتبيـب خـط
الرحلة القادمة وفق ما تشاء األقبار ،جئت أهني بعضاً من ما قب تعلق
هنا خالل األشهر املاضية مع العمل ،وأهني بعض املستحقات ،وأبيع
ما تبقى يل ،وغري ذلك من التفاصيل ،فقب كـان مهـي أن أسـر
بالرحيل حنال املصري اجملهالل؛ ألخرج من "دقببا" ،ورمبا إىل األبب..
ومن منا يعرف مصريه؟! فاملصري دائماً جمهالل.
لقب تركتك يف الطائرة ومضيت صالب هذه املبينة اليت تراهـا
عيين اليالم كمبينةٍ عابرة ،فالصلت وبيبي هذه احلقيبة السالداء ،كما
ترين!
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وأخر للسفر محراء ،اشتريتها يف أول رحلة يل إىل "دقـببا"،
أي قبل  15عاما!
ويف إجراءات الشحن حقيبة برتقالية اللـالن كـبرية ،مجيـع
احلقائب ممتلئة ،وبالكاد قب أقفلت ،فقب مجعت أهم ما لـبي مـن
"حبرمان" دون عالدة!
إهنا الرحلة األوىل يل اليت أسافر خالهلا بكل هذه األغراض ،فحىت
حقيبة يبي السالداء حتمل بعض املالبس ،أما احلمراء فبها مالبس صيفية
تناسب أجالاء "دقببا" البافئة يف نالفمرب ،وزي واحب مناسـب للشـتاء
القارس حتسباً لالجهيت القادمة ،ألين أردت استخبام هذه احلقيبة فقط يف
"دقببا" قبل أن أقرر وجهيت التالية اليت سأمضي حنالها.
سألتها بتعجب :عفالاً ،ولكن ملَ كنتِ بتلك العجلة اليت رأيتك
فيها على منت الطائرة؟! لقب اعتقبت أن هناك أمراً مستعجالً فـالر
وصاللك ،أو أن أحباً ينتظرك!
أجابتين بابتسامة خجاللة :يف احلقيقة ..لقب خرجت مسرعةً من
الطائرة ،أسابق الناس من حاليل وأركض ألعرب اإلجراءات ،مل يكـن
ببايل سال أن أصل إىل غرفة الفنبق فأنا منهكة متعبـة ،وأحتـاج
ملرحاض شخصي ،هكذا هال طبعي املؤسف ً ،أستطيع اسـتخبام
احلمامات العامة.
مل أمتالك نفسي وضحكت قائلة :إهنا عـادة سـيئة ،ولكـين
أشاركك مهك ،واآلن بتُّ أفهم تلك السرعة الفائقة الـيت حلـت
عليك عنب الالصالل.
مث أكملت مساء :وأخرياً ،وبعب حنال مخس عشرة دقيقة سـرت
خالهلا يف أروقة هذا املطار الكبري ،وصلت إىل بالابة اجلالازات حيث
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قسم "دول اجلالار" ،وقفت بكل ثقة أمام إحب املنصـات الـيت مل
تكن مزدمحة إطالقا ،بل إين مل أحلظ أحباً غريي يف ذلـك الصـف
اخلاص ببول اجلالار ،كان الشاب املالظف الذي يقف خلف منصـة
التحقق األمين يرتبي زياً مبنيا ،ويببو شاباً يافعاً حبيث املهنة ،وما
أن أدخل امسي بالاسطة احلاسالب حىت ببأ ينادي على مبيره ،إً أن
مبيره كان منشغالً باحلبيث مع زمالئه ،ومل يكترث كثرياً للحضالر،
حاول الشاب جاهباً حل املسألة العالقة واليت كنت أجهلها متامـاً،
لكنه مل يتمكن ،مث جاء إليه زميله الذي يرتبي ذات الـزي املـبين
ليحاول مساعبته إً أنه مل يتمكن ،فأحلَّ الشـابان علـى مـبيرمها
احلضالر ،وأخرياً حضر املبير املسؤول بزيه العسـكري ،ولـبقائق
أخر حاول املسؤول مساعبة الشاب إً أن األمر ببا معقباً ،كنت
حىت تلك اللحظة مؤمنةً أن املسألة ليست إً خلالً تقنياً ،فأنا متأكبة
من أنه ليس هناك ما يقلق ،فجأةً طلب مين املسؤول أن أرافقه ،كان
مبتسماً ومل يببُ عليه أي انزعاج سال أنه متعجبٌ إىل حب كبري ،مث
قال يل وحنن نسري متخطني مجيع صفالف املرور عرب اجلـالازات أن
هناك سيبةً بنفس امسك ممنالعة من دخالل "دقببا" ،وبالتأكيب أهنـا
ليست أنت ،فرقم هاليتها البولية خيتلف عن هاليتك ،إً أن امسهـا
الثالثي مطابق ،ما جيعل جهاز املرور يف املطار يرفض عبالرك ،قاهلـا
وهال متأكب أنه ليس هناك ما يقلق وأن املسألة ستحل يف دقائق.
كان أمراً مفاجئاً لكل من عرف من املالظفني مبا حيبث ،إذ إنه
ليس طبيعياً أن متنع امرأة من "حبرمان" من دخالل "دقببا"؛ فاملعروف
أن نساءً كثر يرحلن من "حبرمان" ليعشن حياة أكرم وأليق هبـن يف
"دقببا" ،هذه املبينة اليت كما قلت لك أين انتقلت هلا منذ أكثر مـن
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عقب من الزمان ،ألنعم بأبسط احلقالق اإلنسانية يل كـامرأة رغـم
مساوئها املختلفة األخر ! ليس هذا فحسب ،بل إنه عادةً ما يكالن
سبب املنع مبوناً إىل جانب اسم الشخص املمنال من دخالل املبينة،
أو على األقل جهة املنع املسؤولة ،أما يف حاليت فكان األمـر مريبـاً
وخمتلفاً.
فالر مساعي عبارة املسؤول أجبته :إذن ،فال داعـي للبحـث،
بالتأكيب إهنا أنا طاملا أن اًسم الظاهر لبيكم ثالثـي ،قلتـها وقـب
فهمت السبب ،ومل أعب أريب اخلالض يف ذلك كثرياً ،رافقتـه حـىت
املكتب مث جاء عبد من املالظفني املبنيني والعسكريني ،كانالا تقريبـاً
مخسة أشخاص ،يذهب أحبهم فيعالد آخر ،انتظرت يف تلك الغرفة
اليت يتردد عليها مالاطنالن من دول خمتلفة لبيهم بعـض املعالقـات
كالتأشرية أو أمالر تتعلق جبالازاهتم أو أمالر أمنية ً ،أخفي عليك أين
خفت كثرياً يف تلك اللحظات ،فقب تعبتُ خالل السنة املاضية مـن
كل ما واجهت يف مبينيت "حبرمان" ،وً أمتىن أن أواجه مزيباً مـن
املشاكل يف مبن أخر  ،أريب أن أسترجع حرييت وأحبث عن مكـان
يليق بـي وأليق به ألكمل ما تبقى يل من حياة وعمر.
انتظرت يف صمت وأنا أراقب تصرفات املالظفني لالقتٍ بل حنال
ثلث الساعة ،كنت أشاهب وجالههم خالهلا وهم حياولالن فهم مـا
يرونه على شاشة احلاسالب ،ويف كل مرة يبخلالن فيها امسي أقـرأ
تعجبهم الكبري من خالل أعينهم ،كنت أشعر حينها أن كل مههم أن
يعرفالا سبب هذا املنع وأن الفضالل يقتلهم ،أعتقب أن مجيعهم يـالد
سؤايل عن السبب ،لكنهم حيترمالن نظام عملهم الـذي ً يعطـيهم
احلق باستجالابـي ،أما أنا فقب أدركت من كل ما حيبث حاليل أنين
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ممنالعة من البخالل ،لكين ً أعرف حقاً سالء ما ينتظرين؛ أهال منـع
فقط ،أم حماكمة أخر أم سجن أم ماذا!
كان كل مهي آنذاك أن أغادر بسالم ،وكنت أتساءل بيين وبني
نفسي :أهذا كمني من "مبن اجلالار"؟!
هل تركالين أغادر "حبرمان" ألجرب عـذابات غريهـا؟ هـل
وصلت السياسات إىل أن تتعاون ضب املالاطنني إىل هذا احلب؟! هـل
يتعمبون تقييب وتعقيب حياة املرأة ألهنا من احللقات األضعف يف هذه
البول الرجعية الذكالرية؟! ما الذي فعلته حبق رب السماء ألمُر بكل
هذا؟!
أخرياً ،وبعب قرابة نصف ساعة من بقائي يف تلك الغرفة ،جـاء
شاب يببو أنه يف الثالثينيات من عمره بزي مبين تقليبي لسـكان
دقببا ،وقال بثقة وصالت جاد للمالظف الذي جيلس آنذاك وحيـباً
خلف جهاز احلاسالب بزي عسكري :أنهِ مسألتها ،ولتعب من حيث
جاءت! والتف فالراً صالب الباب وكأنه يف عجلة من أمـره ،لقـب
أربكتين كثرياً عبارته ،ومل أفهم قصبه بصراحة ،لذا سألته بعجالـة
ألحلق به قبل أن يغادر :ما الذي حيبث؟ مل ً جييـبين أحـب هنـا؟
فأجابين وهال مسر  :أنت ممنالعة من البخالل.
قلت له بثقة ً :بأس ،وما الذي سأفعله اآلن؟
أجابين :ستعالدين على منت أول طائرة من حيث أتيت.
قاطعته بغضب :ولكين قادمة يف رحلة مـرور مـن "دقـببا"،
ووجهيت األخر ليست "من حيث جئت".
قال خمففاً هلجته معي :إذن ليست هناك مشكلة ،وسريشـبك
األخالة بالطريقة املناسبة لك .ورحل مسرعاً.
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بصراحة ..أعتقب أن الرجل كان يتهرب من أسئليت الـيت قـب
حترج منصبه أمام زمالئه وهال ً يعرف أية إجابة ،فهال ينفذ األوامـر
دون معرفة األسباب األساسية وراء املنع مثله مثل زمالئه.
أدرت وجهي صالب الرجل الذي جيلس خلف شاشة احلاسالب
بعب أن تلقى األوامر ،وكان يببو أكثر بشاشةً وأرحيية من غـريه ،مث
سألته هببوء :إذن ..ما الطريقة إلكمال رحليت؟
أجابين مبتسماً ً :تقلقي ،سأرسلك اآلن مع مالظف يتمم لك
إجراءات إكمال رحلتك.
مث أظهر استغرابه ملـا حيـبث متسـائالً إن كنـت أعـرف
السبب!
أجبته بأمل :ليس هناك مربرٌ هلذا التصرف ،ولكين رمبا بتُّ اآلن
أعرف السبب ،لقب أهنكتين هذه الرحلة نفسياً وجسـبياً وماديـاً،
وكنت قب حجزت فنبقاً يف مبينتكم ،ورتبت مالاعيب عبة ،ولكن ً
يهم اآلن سال أن أعرف هناية ما حيبث.
أخرياً ،جاء مالظف من مبينة من مـبن مـا وراء احمليطـات،
وتعرفني أهنم كثر هنا يف دقببا ،يأتالن لكسب العـيش ويكـافحالن
للبقاء ،فقط ليكسبالا املال الذي يرسلالنه ألسرهم هناك ،أمـا أنـا
وغريي من نساء حبرمان فنأيت حبثاً عن احلرية واًستقاللية بعيباً عن
تربص جمتمعنا وقسالة أحكامنا وقالانيننا املتعجرفة جتاه املـرأة ،إننـا
نستقر هنا بينما ترحل بعضنا إىل دول أبعب حبثاً عن حياة جبيبة تليق
جبيناتنا األنثالية ،كنت دائماً أستغرب رحيل نساء حبرمان من دقـببا
إىل مبن أبعب بلغاتٍ أكثر تعقيباً ،وثقافة أكثر بعبًا ،لكين أعتقب أين
ببأت أفهم أسباهبن ونظرهتن األبعب مين..
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عمالماً ..تبعته إىل مكتب إجراءات حجالزات املغادرة ،كان هال
اآلخر منبهشاً ،مل يسيطر على فضالله وسألين عن سـبب منعـي،
فأجبته أين ً أعلم ،ولكن بالتأكيب لكل شيء سبب يف هذه احليـاة،
وسرت معه إىل أن وصلنا إىل مكتبٍ يف طابقٍ علالي أقـرب جلهـة
املغادرة ،دخلت املكتب وكان به رجل واحب جيلس خلف حاسالب
ويببو جاداً وحاداً ،استلم هالييت من املالظف الذي رافقين ،وببهشة
سألين :ما الذي حبث يا أخيت؟!
أجبته بضيق ً :أعلم ،وً يهمين صراحة؛ فأنا أعلم أين أمضيت
أياماً مجيلةً يف مبينتكم ،واآلن أود أن أعرف إىل أين أنا ذاهبة!
قال متعجبا :إنَّ رحلتك خطُّ ذهاب فقط ،فهل أحـبد خـط
عالدتك ملبينتك اليت قبمتِ منها؟
قلت وبال أدىن تردد ،ً ً :لقب قلت هلم يف األسفل إين ذاهبة
إىل… (وفكرت لثالان) ،مث قلت :أنا عابرة من هنا ،وعليَّ أن أرحل
إىل "ميمالزا".
لقب تذكرتك يا سبن ،وتذكرت حبيثنا يف مطار "حبرمـان"،
فخطر ببايل اسم املبينة فضالً عن أين قب فهمت منك مسـبقاً أهنـا
مبينة حتتضن النساء األحرار ،وأنا يف تلك اللحظات مل أعب أفكـر
سال حبرييت ،ومبا أنك تنتظرين يف املطـار فبالتأكيـب أين سـأحلق
بالرحلة ،إذ خفت أن أحبد وجهةً أخر فيطالل بـي اًنتظار هنا،
بصراحة ..إن ما حيبث يل ليس بالسهل ،وإن كنت أضـحك اآلن
معك إً أنه ليس سهالً أبباً ،صبقيين مل أعب أفكر منذ تلك البقيقـة
اليت علمت فيها مبنعي من البخالل سال باملغادرة من هـذه األرض،
لقب عشت هبا جزءاً كبرياً من عمري ،كنت أعتربها وطـين متامـاً
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كـ "حبرمان"؛ فاملبن اليت نسكنها تسكننا رغماً عنا حبلالها ومرها،
كما إهنا تشكل شيئاً من شخصـياتنا متامـاً كمـا نكـالِّن حنـن
شخصيتها..
قاطعتها وقلت :إً أن املبن ليست السياسات وً احلكالمـات
يا مساء ،لذا فال عتب على هذه املبن وهذه األوطان!
مساء تتنهب قائلةً :حتماً بال شك ،أتفق معك ،ولكين اآلن قـب
جربت مرَّ هذه األوطان بكل ما حتمل من معىن ،فالطين الذي وُلبت
وتعلمت فيه منعين من اخلروج منه ،فأقمت جربياً فيه ،أمـا وطـين
الذي عملت وكربت فيه فقب منعين من دخالله! يا لغرابة األقبار اليت
تعلمنا ما مل نتمنَّ!
أياً كان ،فاحلمب هلل أين اآلن حرة كما آمل وأر على األقـل،
وأين سأبتعب من هنا ،لقب وجه ذلك املالظف يف مكتبـه يف قسـم
احلجالزات أمراً بعمل حجز مستعجل يل علـى أقـرب رحلـة إىل
"ميمالزا" ،واحلمب هلل أين وجبت مقعباً ،مث جاء زمالؤه إىل مكتبـه
والفضالل يقتلهم ،يريبون معرفة قصيت ،فكما قلت لك سـابقاً أن
األمر غري طبيعي ونادر.
حينها ،وبعب أن اطمئن قلبـي ،قلت هلم ما أعرفه ،فهـال لـن
يكالن أكثر من حادثيت مع "حبرمان" ،فابتسمالا وقال أحبهم :إهنـا
اتفاقية اجلالار احلبيثة املتبعة ،ورمبا جيبر على مبينتك إعالن ذلـك
لبقية املبن املعمَّم عليها.
مل أمتالك نفسي وقلت لسماء بصالت عالٍ متفاجئ :ماذا؟ ماذا
يعين اتفاقية تعميم! ما الذي يهم "حبرمان" يف منع دخاللـك مـبن
اجلالار األخر طاملا إهنا متنعك أساساً من اخلروج؟!
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جتيبين مساء هببوء :نعم أعلم ،مل يكن ذلك منطقياً بالنسبة يل ،فقب
كنت هنا منذ أيام قليلة كما قلت لك ،وقب دخلت "دقببا" فالر علمـي
بإزالة منع السفر هبالييت احمللية ،أي "هالية مبن اجلالار" ،وإن كانالا قـب
عرفالا اآلن أين ممنالعة من البخالل وفقاً ًمسي الثالثي وليس من رقـم
هالييت البولية ،فاألجبر أن يعرفالا ذلك أيضاً من هالية مبن اجلالار..
أياً كان السبب يا سبن ..فقب تالاصلت قبل دقائق مع أعلـى
اجلهات املعنية هنا ،واملسؤولة عن منعي أو رفع املنع ،وقب رد علـيَّ
أحب الالزراء املسؤولني ،وهال رجل معروف بإنسانيته وسط كل مـا
نر حاللنا من مسؤولني متعجرفني وهاوين إلرضاء السلطان األكرب،
كانت ردوده إجيابيةً ،ولكن دون تغـيري شـيء يـذكر ،فقـررت
اًستسالم وحجزت فنبقا وسط املبينة يف "ميمالزا" ،كما متكنـت
من إلغاء حجز فنبق "دقببا" الباهظ..
قلت وأنا أحاول احلب من دهشيت ومن أمل مسـاء :مـاذا عـن
ردائك التقليبي الذي كنت ترتبين يف مطار "حبرمان" ،أنت تبـبين
خمتلفةً متاماً اآلن ،وً أخفيك أنك أكثر ثقةً بكثري من مساء اليت رأيت
قبل بضعة ساعات!
مساء بابتسامة متعجبة :رمبا ً ،أعلم!
أما خبصالص زيي فقب ذهبت إىل محامات املطار العامـة الـيت
أكره فقط ألنز ذلك الزي الذي أرتبيه رغماً عين يف "حبرمـان"؛
فأنا أكره أن يفرض علي شيء ،كما أين أود أن أنسى تلك التجربـة
القاسية اليت مررت هبا ،ولرمبا كان الزي التقليبي أحب أولاليات هذا
النسيان ،كما أين أخشى أن يسبب اهللع يف قلالب سكان "ميمـالزا"
(تقالهلا بسخرية) ..أو يتسبب يف منعي من البخالل جمبداً!
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لقب خلعت قميصي الصيفي واستببلته بٍخر كـان يف حقيبـة
يبي ،فقط ألشعر بنال ٍ من التجبيب وأدعي انه أكثر دفئاً ،فجميـع
مالبسي البافئة يف حقيبيت الربتقالية الكبرية ،واليت ً ميكنين استالمها
إً يف "ميمالزا" ،أمتىن أن ً يكالن الربد قاسياً هناك.
قلت هببوء ً :تقلقي ً ..تقلقي يا مساء ،ستبفئك ثقتك الـيت
أراها اآلن ،مث مازحتها علِّي أخفف من قلقها وقلت :أما اجلميـل يف
األمر -وإن كان أنانياً -فهال أين وجبت يل مرافقةً يف رحليت الـيت
كنت أظن أهنا طاليلة ومملة ،لكنها كانت بعكـس ذلـك ،حياليـة
ومغامرة معك ،إنين صحافية ،وقب مسعت الكثري والكثري من القصص
وعشت كثرياً منها ،وأنت واحبة من القصص الـيت ً ميكـنين أن
أنساها ،أما عين ،فأنا مسافرة هببف التغيري يف حيايت ،سأقيم بالقرب
من مبرسة تعلم لغة "ميمالزا" اليت خططت مسبقا لاللتحـاق هبـا،
ألحتبث هذه اللغة اليت أطلت تعلمها على مراحـل منـذ طفـالليت،
ويسعبين أن أراك هناك مىت ما استطعتِ.
أجابتين بسعادة :آه ..هذا أمر مجيل ،أنا أعرف القليل جباً من
لغة ميمالزا ،ولكنك تسافرين هبذه الثقة وختططني لرحلـة وكأنـك
معتادة على األمر ،هل هذه هي التجربة األوىل لك اليت تسافرين فيها
إىل مبينة من أجل التغيري وتعلم اللغة؟
أعبت ظهري لظهر املقعب هببوء ،وأنا أدعي أنين أسترخي ،إً
أين رحت أحاول أن أتذكر إن كانت فعالً هي التجربة األوىل أم ً!
وبعب ثالانٍ من التفكري قلت :بل إهنا الثانية ..بلى ،إهنا الثانية ،ففـي
األوىل ذهبت ملبينة "مريثيبيس" القريبة من ميمالزا ،وتعلمت شـيئاً
من لغتها اليت ً ختتلف كثرياً عن لغة ميمالزا .كنت وقتها أحبث عن
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مكان أفرغ فيه غضبـي واعتراضي على طرق العمل اإلعالمـي يف
منطقتنا ،وقب أفرغتْ تلك الرحلة طيلة شهر الكثري مما يف داخلي ،لقب
حبث معي أمر مثري للسخرية آنذاك ،إذ جاءتين فرصـة عمـل يف
سفارة عامرة "مالطين" هناك ،ويف يالم املقابلة التقيت فتاةً تبربت يف
إحب وسائل اإلعالم حيث كنت أعمل ،وكنت أنا من يشرف على
تبريبها وقب سانبهتا كثرياً ،مث حبث بيننا خالف صغري آنـذاك يف
منزيل؛ إذ كانت الفتاة تزورين باستمرار حىت أصبحت هي صـاحبة
البيت وأنا الزائرة! فحبث بيننا خالف من خالفات املراهقات حـىت
أين مل أعب أذكر تفاصيله اليالم ،املهم أن الفتاة استقبلتين باألحضـان
أمام العاملني يف السفارة ،وراحت تتذكر أيامنا اجلميلة معـاً ومـع
الصبيقات ..وما إن بقينا وحبنا حىت تغريت مالمح وجهها ،وقالت
بصالت غاضب ساخر :أرجالك ً تقاليل إنك هنا للعمل! أستلحقني
بـي أينما أذهب لنتشاجر؟! وحبقت بعينيها الغاضبتني يف عيين.
كانت مجلتها الطفاللية مضحكةً ومل أكترث هلا ،وبعب إجـراء
املقابلة اخلاصة بالالظيفة حتبد عملي بعب أسبالعني ،وعنبما مهمـت
للذهاب يف ذلك اليالم الذي حُبد يل ،هاتفت السفارة للتأكب ،كان
اتصايل يتبع حبسي املفاجئ آنذاك؛ فالعقل يتذاكى علـى حبسـنا
أحياناً ،ولكنه غالباً ما يُخفق امامه ،وبالفعل فقب أبلغت أن الالظيفـة
قب رفضت وً دا ٍ لقبومي ،بل إن مالظف السفارة الذي استقبلين
برحابة صبر يالم املقابلة كان فظًا غليظاً يف اًتصال!
تنهبت مساء وقالت :نعم ..نعم ،أعـرف هـذا النـال مـن
التجارب ..وبصراحة فليس العيب فيها بقبر ما هال عيب الذكالر من
حالهلا ..أليس هم من التقالك ومن حبدوا لك املالعب؟!
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قلت بال تردد :طبعاً ..ولرمبا كان اخلطأ مشتركاً بينها وبينهم..
تقطعين مساء قائلة :رغم شجبـي للمقاللـة الشـهرية ،إً أين
سأقالهلا اآلن بكل أسف" ،املرأة عبوة املرأة".
قلتُ ً ً :يا مساء ،بل اجلهل عبو العقل ..وهذه الفتاة ومـن
حالهلا مجيعهم جهلة ألهنم مل يفكروا يف مصـلحة العمـل ،بـل يف
أهبافهم الشخصية.
وهكذا مر الالقت سريعاً يف املطار ،مث صعبنا أنا ومسـاء علـى
طائرة مل تكن مكتظة باملسافرين أبباً ،وجلسنا يف ذات الصف وبيننا
مقعب خالٍ ،كانت الرحلة حيالية فعالً مع مساء ،وأخرياً استطعت أن
أنام قليالً فالر هبوئها الذي أخذها لتبحر يف ماضيها ومستقبلها الذي
يببو أهنا ختشاه بقبر ما ختشى تذكُّر آًمها يف أوطاهنا.
ووصلنا إىل مطار "ميمالزا" ،مث ودعنا بعضنا هببوء وروية هذه
املرة ،وتبادلنا أرقام اهلالاتف على أمل أن نتالاصل ًحقاً ،رحت أنـا
أشتري شرحية هاتف خليالي فالر خروجي من باب الطائرة ،بينمـا
سارت مساء حنال حقائبها ،مث رحلت..
يا ة ضد الن ا

وصلت وسط ميمالزا من خالل املالاصالت العامة ،وبقيت ليل ًة
يف فنبق أثري بالقرب من مبرسة تعليم اللغة ،مث قضيت سـاعات
أحتبث هاتفيا مع أخالايت وزوجي ،وأسرد هلم شيئاً من مغامرايت مـع
مساء ،إىل أن غفالت..
ويف الساعات األوىل من صباح اليالم التـايل انطلقـت حنـال
املبرسة ،وسجلت فيها ،وقمت باختبار تقييم للغيت يف صف كـبري
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مجع كثرا من املهاجرين والالجئني القادمني إىل ميمالزا حبثاً عن حياة
أفضل من واقع مبهنم اليت أهنكتهم.
حلظات قليلة وحبد يل املستال والصف الذي سأتعلم فيه ،وأخرياً
لغة ميمالزا ،مث استأنفت تعلم اللغة منذ الصـباح األول يل يف مـبينيت
العتيقة اجلبيبة ميمالزا ،ويف هناية البرس مررت مبكتب اإلدارة ألعرف
أين سأنام تلك الليلة ،إذ ختتار املبرسة للطالب سكناً مناسباً يشترك فيـه
مع طالب آخرين أو عائلة حرصاً منهم على استمرارية ممارسة اللغـة،
وهكذا ذهبت والتقيت بسيبة تعيش وحبها يف بيت عتيق مرمَّم علـى
تلة مرتفعة تكشف أجزاء ً بأس هبا من مبينة ميمالزا ومكثت معهـا،
مث تعرفت إىل عبد من الطالبات من جنسيات وثقافات خمتلفـة ،كنـا
جنتمع كل يالم بعب البروس وحىت خالل هناية أيام األسبال  .وبعب مرور
أسابيع قليلة من معرفتهن والتعرف على ثقافـاهتن بـبأت أًحـظ أن
الصبيقات يتكررن يف هذا العامل بذات الشخالص وإن اختلفت املالمح
واهلاليات؛ فاألفكار هي ذاهتا والطمالحات ذاهتا وحىت املباد ً ختتلف
كثرياً ،إهنن من مبن أكثر انفتاحاً وحريةً من مبن صبيقايت التقليبيات،
ورغم ذلك فإهنن ً يسأمن من احلبيث عن طرق البحث عن الشريك،
وعن أمهية مجال املرأة ،واختالفها عن الرجل من حيث املظهر ،وعـن
آخر مستجبات دور املالضة وما إىل ذلك .حينها شعرت أن مكافـأيت
لذايت قب ببأ اتزاهنا خيتل ،فقررت تغيري املسـار واًسـتمتا مبيمـالزا
بأسلالب يليق بأولاليايت أكثر ،فتجاربـي علمتين أن ً أجامل إنسـاناً
على حساب نفسي!
وبعب مضي حنال شهر من اسـتقراري يف ميمـالزا ،ويف يـالم
خرجت متأخرة فرحت أركض ألستقل احلافلة اليت تأخذين ككـل
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يالم إىل املبرسة ،حملت سيبةً تفتح باب حمل لالحات زيتية ضـخمة
ملفتة حيث تبيعها هناك ،كانت مجيع اللالحات هبا تفاصيل أنثاليـة
مجيلة كحذاء راقصة باليه ،وربطة شعر طالبة ،وسنانري غزل لسـيبة
مسنة ،أما اللالحات األبرز فكانت لنساء بأزياء تقليبية من خمتلـف
مبن العامل ،حينها تذكرت مساء وشغفها هبذا الفن اجلميل ،ومـا إن
دخلت احلافلة حىت رحت أحبث عن رقمها إىل أن وجبته فهاتفتها.
أجابت مساء اتصايل بلغة غاضبة غري مرتاحة ،تصـرخ وتشـتم
وتلالم ،فتركتها تفرغ غضبها دون أن أتفاله بكلمة ،بل كنت أبعـب
اهلاتف بني احلني واآلخر عن أذين إىل أن أمسع هـبوءها فأعيـبه.
فجأةً ،وبعب أن بقينا قليالً يف صمت ،سألتين وكأهنا أدركت حالتها
غري الطبيعية :ألبيك وقت لنلتقي اليالم؟
أجبتها بصالت جاد :إن كان هناك أمر مهم ،فال مانع لبي.
أجابت على عجالة :نعم ،إنه مهم جباً يل ،ولكـن أرجـال أن
تكالين قادرةً على اًستما هلمالمي؛ فأنا حباجة لتفريغها.
قلت :إذن فليكن بعب أن أهني درسي ،أي بعب أربع ساعات من
اآلن ،فأين تالدين أن نلتقي؟
أجابتين وكأهنا مل تكن منصتةً يل :الساعة السابعة مساءً عنـب
ساحة ميمالزا الكرب  ..بعب أن تغيب الشمس وحيل اهلـبوء علـى
املبينة وسكاهنا ،فأنا حباجةٍ ماسةٍ ملكان هاد  ..ما رأيك؟
قلت وأنا أضحك :فليكن إذن ..وهال كذلك.
وهكذا التقينا أنا ومساء يف مطعم هاد مطل على ساحة ميمالزا
الكرب  ،وبعب أن اخترنا أطباق العشاء البمسة من املقليات ،بـبأت
مساء احلبيث ،واحلرية تببو عليها من أين تببأ.
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تقالل مساء بغضب مل أره عليها من قبل وً حىت عنب منعها من
البخالل يف مطار دقببا :لقب حبث أمران مزعجان اليالم ،وأنا غاضبة
جباً بسببهما؛ األول أن املصالرة الفالتالغرافية املعروفة كليلـة قـب
منعت من اخلروج من دقببا! وقب هاتفتين اليالم وسردت يل تفاصيل
ما متر به منذ شهرين!
قلت بتعجب :ماذا؟! إهنا مصالرة بارعة وحمترفة ،وهي دائمـاً
هادئة ،وليس هلا أي أعمال غري نظامية أو حىت حقالقية! فلماذا يـتم
منعها؟
مساء بتعجب :ختيلي أن كليلة كانت يف املطار تسري مع ابنيهـا
للمغادرة كعادهتا ،فهي شبه ساكنة هناك يف دقببا وكنا نلتقي كثرياً،
فإذا برجال األمن يبلغالهنا أن قضية من سيبة من دقببا قـب رُفعـت
حبقها ،ما يعين منعها من اخلروج! وإن كنت ً تعلمـني فلسـكان
دقببا األصليني صالتٌ مسمال هناك ،وهكذا قضـية سـتكالن يف
مصلحة السيبة املبعية بال أدىن شك!
وما إن عادت كليلة من جبيب إىل منزهلا هناك مع ابنيها بينمـا
سافرت أمتعتها إىل وجهتها يف حبرمان حىت هاتفتها شـرطة دقـببا
لتبلغها أن عليها احلضالر للتحقيق ،وقب فعلت السيبة ،وهناك علمت
أن سيبةً من عميالهتا قب رفعت قضية حبقها بعب أن اختـرق مالقـع
كليلة اخلاص بتحميل صالر عملها ،وانتشرت صالرة السيبة العميلة،
وبناءً على ذلك ،فقب اهتمتها بنشر صالرها ،وعلى كليلة أن تبخل يف
حماكمات قب تستمر أشهراً ،وبالطبع فإن كل ذلك سيستنزفها مادياً
دون عائب يذكر هناك؛ إذ لن حيق هلا العمل يف دقببا أثناء املرافعات!
قلت :إذن ،وما احلل؟ كيف ميكننا أن نساعبها؟
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أجابتين مساء ،وبصالت أكثر هبوءاً :محباً هلل أهنا حتمل جـالاز
سفرٍ آخر ملبينة من مبن الغرب حيث ولبت ،وقب متكنـت بعـب
التحقيقات من املغادرة برفقة ابنيها ،أما جالاز حبرمان فقب احتجز يف
دقببا إىل انتهاء التحقيقات ،واليالم ،عنبما هاتفتين فقب أبلغـتين أن
قرار احملكمة صبر ،وعليها أن تبفع حنال سبعة آًف دوًر ،وستغادر
آخر األسبال دقببا مع منعها من البخالل جمبداً!
قلت بتعجب :إنه أمر غريب فعالً! قب أفهم الغرامة ،ولكـن ً
أفهم منع البخالل من جبيب!
مساء :فعالً هذا أمرٌ غريب .أما األمر اآلخر املـزعج فهـال أن
رفيقيت يف قضييت قب منعت اليالم أيضاً من دخالل دقببا!
قلت متعجبة :أمل تتالقعي ذلك؟
جتيبين حبماس :بلى ..بلى ،تالقعت ذلك ،وقب أبلغتها مبا حبث
معي وحذرهتا ،ولكن ليست هذه هي املشكلة ،فقب ذهبـت لتـر
بنفسها ،وبعب منعها من البخالل قامت بتـبوين ذلـك يف مالاقـع
التالاصل اًجتماعي بتعمب لفضح األمر ،وفالراً قب مت رفع منع دخالهلا
أراضي "دقببا" يف ليلة وضحاها!
قلت بسعادة :آه مجيل ،إذن قب متَّ رفعه عنك أيضا .أين املشكلة
اذن؟!
مساء تضحك قائلة :إنه أمر مضحك فعالً أننا أصبحنا نتعامل مع
احلكالمات وفق تأثري مالاقع التالاصل اًجتماعي ،فهل على كليلـة
أيضاً أن تبون قصتها لريفع عنها منع دخالهلا لبقببا؟!
يا حلالنا وأين وصلنا! بصراحة أن ما حيبث يبعالين ألتسـاءل
اليالم :هل حقاً ً زلنا حباجة حملاكم وقضاة؟
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لقب تالاصلت مع ذات الالزير فالر مساعي باألمر ،وقب جتـاوب
معي من جبيب ،وبكلماته اللطيفة ودبلالماسـيته كعادتـه امـتصَّ
غضبـي مربراً أنه قب نسي إبالغي سابقاً أن املنع أزيل عين يف ذات
اليالم ،لكين وبكل صبق أشك يف ذلك!
لقب شعرت بعب أن وصلت ميمالزا ،حني كنت أتـابع حالـة
منعي من دخالل دقببا ،أن األمر متعلق برغبتهم يف إعالن ذلك عـرب
مالاقع التالاصل اًجتماعي؛ أي كما فعلت رفيقيت متاماً.
سألتها بتالجس :أيعقل؟ وما اهلبف من ذلك؟
مساء :أعتقب أن سياسات املبن باتـت أكثـر وضـالحاً اآلن،
فـ "دقببا" اليت كانت تتعاىل على مبن اجلالار بتفالقها باتت حليفـاً
مفاجئاً خالل الفترة األخرية مع "حبرمان" وما جاورها ،خصالصاً يف
ظل نزاعات املنطقة ،وهذا ما يفسر تصرفهم جتاهي وجتاه رفـيقيت؛
فهم يريبون أن تعلم "حبرمان" وغريها من مبن املنطقة أن املـبينتني
متحالفتان بقالة ً ،تنسي أين ورفيقيت من سكان "دقببا" منذ زمـن
طاليل ،وقب حاول البعض فالر معرفة مطالباتنا احلقالقية أن يشكك يف
نزاهة "دقببا" جتاه "حبرمان" ،بل إن بعض املتالجسني آنذاك قب اهتمالا
"دقببا" أهنا قب خططت ملا قمت به مع رفيقيت!
روايات مساء ومغامراهتا اليت يببو عليها نظريات املؤامرة مل تنتهِ
بعب ،لكين ،وكما تعلمت من جتاربـي يف احليـاة ،أجـب نفسـي
خاضعةً أصبق مشاعر وحالاس الناس من حاليل أكثر مـن الالقـائع
واملالبسات..
كنت أشعر بصبمات مساء املتتالية ،واليت تتضح يف نربة صـالهتا
املتأملة ولغة جسبها املتضاربة منذ أن التقيتها يف املطار وحىت اللحظة،
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لقب أخطأت عنبما ابتعبت عنها شهراً كـامالً معتقـبةً أن مبينـةً
كميمالزا قب تعيب هلا تالازهنا ببساطة.
وبقصبٍ أو بغريه ملست روح مساء املبفالنة وسـط تشـالهات
املبن واألنظمة اليت عانت منها ،وقلت :أتعلمني يا مساء أنه ومنذ أن
التقينا وأنت تذكرينين بفتاة كنت قب تعرفت عليها قبـل سـنالات
امسها مسر! فاألشخاص يتغريون من حاللنا ،ولكن املالاقف والقصص
تربطهم دائماً ببعضهم يف أذهاننا ،حىت وإن كنا متأكبين أهنـم مل
يلتقالا يالماً.
جواا مر

مسر فتاة من حبرمان التقيتها يالماً يف رحلة عمل إىل مبينة مـن
مبن ما وراء احمليطات؛ حيث أُوكلنا من جهات أعمالنـا لتغطيـة
األضرار اليت حلقت بإحب املبن الفقرية بعب زلزال عنيف قب ضرهبا،
ويف املساء ،حيث خييم الظالم واهلبوء على املبينة خرجت ألتـنفس
نسمات املساء الساكنة ،علَّها تعيب يل شيئاً من سكينيت اليت فقبهتا يف
صباح هذا اليالم الصاخب .أمام باب الفنبق البسيط والـذي ً زال
متماسكاً على إحب سفالح جبال املبينة ،قبل أن حيني مالعب النالم،
وجبت مسر جتلس على درج املبخل الرخـامي ململمـةً أطـراف
جسبها بيبيها ،مررت جبانبها وأنا أسري على مهل لـئال أحـبث
إزعاجاً يقطع عليها هبوءها ،فسألتين دون أن حترك رأسها صالبـي
وعيناها ً زالت حتبقان يف الال شيء :أمل حيِن مالعب النالم بعب؟
فزعتُ من صالهتا الذي مل أتالقعه ،وابتسمتُ وقلتُ :إن طبيعـة
مهنتنا جتعل طاقاتنا مسخَّرةً للعمل يف كل أوقات اليالم ،وهال ما جيعل
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النالم متقلباً لبي باستمرار ،فضالً عن أن ما شاهبناه اليالم من أضرار
بشرية ومادية يف املبينة ً يفارق خميليت.
مث أدرت رأسي صالب مسر وسألتها بتعجب :ملاذا التحقتِ هبذا
العمل احلبيث على املرأة يف مبننا البسيطة؟ فأنت من مبينة حبرمـان
حيث عمل املرأة ً زال يلقى إشكاًً من احلروب الباردة هناك!
تنهبت مسر ،وراحت تنظر ما بني قبميها وتبتسم ،مث قالت بعب
ثالانٍ من التفكري ،وقب رفعت رأسها تتأمل السماء :آااخ إهنا قصـة
طاليلة .وبسخرية أردفت :ولكن سأرويها لك؛ فلرمبا كانت قصـة
مناسبة قبل النالم ،هيا تعايل اجلسي هنا على هذه العتبات ليحـتفظ
جسبك بشيء من برودهتا قبل دخاللنا للغرف ،فهي حارة كثرياً بعب
حاًت تقطع التيار الكهربائي.
وفالراً جلست إىل جانبها ألستمع لقصتها حبمـاس وفضـالل
كبريين.
تقول مسر:
لقب عملت عامني كاملني بني األقسـام اإلداريـة يف املشـايف
والشركات اخلاصة وبني تقبمي التقارير التلفزيالنية يف قناة حملية مـن
أجل مجع املال ،كنت أعمل ليل هنار يف أكثر من جهة عمل يف ذات
اليالم هببف اهلجرة أو اًنتقال للعمل خارج حبود حبرمان الـيت ً
أجب فيها الفرص واخلربة الكافية ،وكنت على قناعة أين سالف أطالر
نفسي خارجاً ،مث أعالد ألهلي مبزيب من املال واخلربة املهنيـة ،إً أن
عائقاً واجهين ككل نساء مبينيت؛ وهال ورقة تصريح باملالافقة علـى
سفري لن أناهلا إً من رجل يثبت صلة قرابته يل أو يثبت مسؤوليته
عليّ ،ويف حاليت فإن أخي األكرب قب تبىن هذا البور بعب أن غيـب
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املالت والبي ،فالجالد جالاز السفر لبي ً يعين أي شيء يف جمتمعي
سال السفر مبفهالمه العائلي واحمللي ،السفر للمتعة ومن مث العالدة إىل
املبينة ،أما أنا فكان جالاز سفري يعين يل الرحيل إىل خارج حـبود
الالطن لتكالين الذات.
وبعب حماوًت إقنا عنيبة ألسريت وألخـي بشـكل خـاص
استمرت ملبة بلغت ثالثة أشهر ،استفقت يف هنار ً أنساه.
السابعة صباحاً على صالت املنبه ،كانـت غفـالةً خاطفـة
استغرقت ساعتني أو أقل بعب أن قضيت تلك الليلة أتصـار مـع
أفكار متخبطة.
فالر استيقاظي أرسلت رسالة نصية عرب هاتفي النقال إىل أخي:
"صباح اخلري ..أود تذكريك بالرقة السماح لسفري ..شـاكرة لـك
جهالدك" ،وصلت الرسالة ومرت أربع سـاعات دون أي رد .بـبأ
شعالري باليأس واخليبة كأيام عبة مرت من قبل.
فجأة جاءت أخيت األصغر مين شـهالء ،وكانـت مل تغسـل
وجهها بعب وسألتين :أً زلت مستيقظة؟ هل من جبيب؟
أجبتها بإحباط ..ً :مث رحت صالب سريري علِّـي أكمـل
نالمي ،وقلت :لقب استيقظت عنب السابعة وأرسلت رسالةً ومل أجـب
ردَّاً حىت اللحظة.
لكن شهالء وبطبعها امللح قالت بصالت عالٍ :وهـل قمـت
باًتصال به؟
أجبتها.ً :
عادت شهالء تلح بطريقتها اخلاصة ،وكأهنا تالد التخلص مين:
ملاذا؟ هيا ،فلتتصلي قبل إغالق املكاتب.
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قلت بانكسار :بصراحة ً ..أريب مضايقته .أخشى أن يعـالد
لفكرة منعي من الرحيل أساساً.
شهالء :هيا اتصلي ،أو سأتصل أنا!
فأجبتها بلغة جادة :حسناً ..حسناً ،سأتصل ولنرَ..
بعب ثالث رنات من اًتصال كبت أن أغلق السماعة لشـبة
ارتباكي ،ها هال جييب ،وكعادته ً يقالل كلمةً قبل املتصل ،فقلـت
بصالت مرتبك :ألال ..مرحبا..
أجابين أخي :أهالً مسر..
قلت بذات اًرتباك :صباح اخلري ،أرسلت لك رسالة تذكريية
هذا الصباح ً أعلم إن وصلتك.
أجابين بصالت متذمر :نعم ،نعم ..اجلـالاز وورقـة السـماح
خلروجك مببة انتهاء اجلالاز معي اآلن.
صرخت عالياً ،وبسعادةٍ كبرية قلت :صحيح؟ هل فعلت ذلك
حقا؟ أين انت؟ هل أنت باملنزل؟
أجابين :نعم ،مىت ما أردت ستجبينها يف املنزل ..سأغادر هذا
املساء وأتركها مع زوجيت هالة.
قلت بثقة حمت كل ذلك اًرتباك :اآلن ..اآلن ،أنـا قادمـة،
وتغلق مساعة اهلاتف.
صرخت شهالء بصالت كاد أن يهز العمارة :صحيح ..أحقاً ما
أفهمه؟! هههههه ،مث أردفت بتالجس ،هل حقاً اجلـالاز والتصـريح
جاهزان؟ هل ستغادرين فعالً؟ مىت؟
قلت بعجالة :اآلن ..هيا اتصلي رجاءً على السـائق لنـذهب
ًستالم األوراق.
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وبال تردد تالجهتُ وشهالء حنال منزل أخي.
بصراحة ً ..أذكر من تلك اللحظة سال وجه أخي وأسرته وهم
ً يصبقالن أين أودعهم هبذه البساطة .وكلمات أخي يل عنبما أمسـك
طرف جالاز السفر وأنا أمسكه من الطرف اآلخر ًسـتالمه ،قـال يل
بصالت منخفض ليحظى على تركيزي :استمتعي برحلتك أسـبالعاً..
أسبالعني ،وً تتأخري عن العالدة طاملا مل جتـبي عمـالً .مل أمتـنَّ أن
جتمعي املال لتهبريه يف رحلة استجمام خاطفة كهذه وحبك ،لكين أثق
أنك لن تنسي صالتك ،وستحذرين اخلروج يف أوقاتٍ متأخرة ،ولـن
تنجذبـي لشرب اخلمر أو اخلروج مع الغرباء من الرجال ،فـ "دقببا"
مبينة هبا مجيع اخليارات واملغريات ووحبك قادرة على اختيار األفضل.
كلماته يل كانت قالية الالقع ،وهبا لغة وصاية صـادمة يل مـن
جانب ،إذ مل يكن أخي جريئاً معي أو مع إحـب أخـالايت يالمـاً
ليتحبث عن هذه األمالر من احملرمات واحملظالر علينـا ذكرهـا أو
النقاش فيها أساساً ،ومن جانب آخر كانت هذه الكلمات تؤكب يل
يف كل مرة عبم ثقة أسريت بـي لصغر عمـري يف نظـرهم وقلـة
خربيت؛ فهم ً يزالالن ينظرون يل على أين الطفلة اليت اعتادوا شـراء
األلعاب هلا واًهتمام مبالبسها .كان حيزنين كلما تذكرت أين بلغت
 24عاماً ،عملت خالهلا يف وظائف متعبدة ومبسؤولية كبرية.
كنت أستخبم قبرايت بعمل تقارير للتلفزيالن احمللـي ،وكـان
عملي يف قسم احملاسبة يف املشفى يشارف على هناية عقـبي معـه،
وكان بإمكاين جتبيب العقب إً أنين فضلت العمل التلفزيالين (متعاونة)
ألمتكن من العمل يف وظائف أخر  ،فضالً عن أن العمل التلفزيـالين
كان حلماً يراودين منذ أن دخلت قنالات الفضائيات ملنزلنا ،بـل إن
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منزلنا كان من أوائل البيالت املستضيفة هلذا اجلهـاز الـذي واجـه
كماَ من الشتائم واًنتقادات ،أكملت عملـي يف إدارة
وواجهنا معه َّ
حسابات الشركة الصغرية ظهراً ،وانضممت لفريق احملاسبة يف منتجع
على ساحل املبينة ،ورحت أقبم التقارير كلما طلبت مـين ،وأعـب
وأقبم برناجماً صباحياً يف حال احتاجتين القناة ،فضـالً عـن حبثـي
املستمر عن الالظائف املالمسية؛ فمرةً أبيع اجملـالهرات يف البـازارات
الكبرية ،ومرةً أعلم األطفال اإلجنليزية يف املبارس الصيفية ،حـىت إين
شاركت يالماً أخيت شهالء يف عملها كطاهية حمترفة عنـبما نقـص
عبد الطهاة يف مقر عملها مبطار املبينة ،ورحت أعب مئات الكـاب
كيك للمسافرين يف بعض األحيان ،وأحياناً أخر أجهـز حلـال
املهلبية؛ إذ كانت شهالء آنذاك طاهيةً متخصصةً يف احللاليات ،كـل
هذا كنت أقالم به ألمجع املال وأنتقل للعمل يف مبينة هبـا خيـارات
وخربات أفضل ،كما أين أردت حينـها أن أعـني أخـالايت علـى
املصروف املنزيل ،خصالصاً وأن شهالء مل تكن قـادرة بالظيفتـها
كطاهية إً على تأمني حاجاهتا األساسية؛ إذ ً يُبفع للطهاة هنا ويف
مبن العامل الثالث كما حيبث يف دول العامل املتقبم ،فنحن ً منيز بني
الطهاة احملترفني وطهاة األرز والعبس ،ورغم كل ما كنت اقالم به إً
أن أسريت ً زالت تراين طفلةً غري مسؤولة .فبالنسبة ألخالايت سأظل
تلك الطفلة املبللة الصغرية ،وبالنسبة ألخي فأنا الفتاة اليت مل تالاجـه
الشار يالماً ،وً تعرف ما ينتظرها ،وكيف ينظر هلا رجال املبينـة
وغريها من األمالر.
قلت له هببوء يالازي هبوءه ،وأنا أستجمع قال الصـرب الـيت
تبقت منها أجزاء قليلة بعب كل ما مررت به خالل األشهر املاضـية:
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شكراً على نصائحك وعلى جهالدك معي ،وبإذن اهلل لن أخذلك.
انطلقنا إىل أقرب مكتب للخطالط احمللية ،مث دخلـت مسـرعةً
وسألت املالظف عن أقرب رحلة إىل "دقببا".
قال املالظف بتعجب :هل الرحلة مستعجلة إىل هذه البرجـة؟
فالرحلة القادمة بعب ساعتني .وبابتسامة حتبٍ قال :هل حقيبتـك يف
السيارة؟ ً تنسي أن سعر التذكرة مضاعف تقريباً ،فهكذا هال نظامنا
يف الشركة! وبسط يبيه احمللقتني إىل خارج جسبه يف إشـارة إىل أن
األمر معقب ،وً حل لبيه.
بصراحة ،ويف تلك اللحظات ،مل أكن أخشى سال أن يعلـم
أحب أقاربـي باألمر ،فيؤثر على أسريت ،ولـال مبحاولـة تعطيـل
خمططايت ،وكنت أعلم أيضاً أن مغادريت قب تلقي على عاتق أسـريت
الكثري من لالم األقارب واجلريان ،وأن أسريت لن تقبل انتقايل وتتقبله
ببساطة ،ورمبا ستسمح يل باملكالث خارجاً ألشهر ً أكثر؛ اقتناعـاً
منهم بأهنا مبة لصقل اخلربة ،ومن مث عليَّ العالدة جمبداً قبل أن يأكل
الناس حلمهم.
فأجبت مالظف الطريان :نعم ..نعم ،أريب الرحلة القادمة.
املالظف بتعجب وعيناه حتبقان من أعلى نظارته ذات الطـراز
القبمي :ذهاب وعالدة؟
فكرت قليال مث قلت :نعم ،ولتجعلها ملبة شهر.
املالظف بابتسامة ناولين التذكرة وقال :لشهر فقط ..رعاك اهلل.
اشتريت التذكرة وتالجهت مع شهالء على عجالة إىل املنـزل
إلعباد ما يلزم للسفر .رمبا سفرة أليام ،ورمبا ألسابيع أو حىت أشهر،
فال أحب يعلم ما خيفي القبر له.
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يف الطريق قلت لشهالء :أخريا سأذهب ..سأنطلق ..سأحلق..
إهنا املرة األخرية رمبا اليت أهاتف فيها السائق وأنتظره حىت وصـالله
أمام باب املنزل ،ويتأخر ملروره على البقالة أو إهنـاء حبيثـه مـع
أصبقائه ،أو أحياناً أنتظره ليستفيق من نالمه فترة الظهرية وأغضـب
وأتالتر وأذهب لعملي أو مشالاري الذي أريب وأنا متالترة متأخرةً ،
أستطيع إلقاء اللالم عليه؛ فهال يعلم أن وظيفته أهم مـن وظـيفيت يف
حبرمان حيث نُمنع كنساء من اًستقاللية ،ولكين ً أحـب حتمـل
مسؤولية التأخر عن املالاعيب بسبب ظروف خارجة عن يبي ..إهنـا
املرة األخرية اليت سأزعج فيها أخي بطلبايت ..هناك سأختار سـياريت
وأشتريها دون حاجيت ألخي ،وسأتعلم قيادة السيارة يف مبرسة دون
احلاجة لتالقيعه أو مالافقته أو مالافقة أي رجل ،وهناك سأستأجر منزًً
بامسي أو غرفة ً ،يهم ..املهم أين سأحبث بنفسـي وسـأختار مـا
يعجبين ،وسأوقع على األوراق بنفسي دون احلاجة ألحب ..أتعلمـني
أين سأقيم األسبال القادم بأحب فنادق "دقببا" إىل أن أجب منـزًً؟
هل تذكرين عنبما ذهبت إىل مبينة "صـحار " الشـهر املاضـي
حلضالر مؤمتر الشباب واملرأة ومل أمتكن وقتها من حجز غرفة بفنبق
دون حضالر ووجالد أخي كالنه املسؤول عين؟ اضـطررت حينـها
لإلقامة عنب صبيقيت دانة وأسرهتا!
آاااخ أخرياً ستنتهي هذه الكالابيس.
عنبها وصلنا ،وصعبت إىل املنزل الذي أسـكن بـه وأخـالايت
الثالث ،دخلت غرفيت الصغرية حيث تقع يف آخر زوايـا املنـزل ذي
اخلمس غرف ،وببأت بالضع األوراق األهم يف حقيبة سفري الالحيبة،
وهي قطعة صغرية بالكاد تكفي لبضعة أيام ،وضعت فيها جملباً حيفـظ
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عبداً كبرياً من األرقام وبطاقات األعمال من أشخاص التقيتهم خـالل
عملي ،ووضعت أقالماً وأوراقاً ودفتراً كتبت به طيلة ثالثة أشهر مضت
خيارات السكن والعمل يف "دقببا" ،مبا يف ذلك بريب لبعض املؤسسات
اإلعالمية هناك .بينما اختارت شهالء يل يت شريت أسالد وقميصاً أبيض
وبنطال جينز وآخر بيج وجاكيت بيج وبيجاما واحـبة وقطعـاً مـن
املالبس الباخلية ،وقبل اخلروج محلت جاكيت أسالد صالف اعتـبت
ارتباءه يف الشتاء ولكن الشتاء القارس ،فسألتين شهالء :أتعتقبين أنـك
حباجة له؟ أليس ثقيالَ؟ وأنت لست حباجة لكثرة األغراض.
فكرت قليالً مث أجبت بعجالة :أفضِّل أن آخذه معي علـى أن
أصعق من الربد .وما أدراين؟ فليس لبي فائض من املال لشراء هكذا
أمالر هناك ،أغلقت احلقيبة وسط تعجب شهالء.
فسألتين باستنكار :هل فعالً هذا كل ما حتتاجينه؟
أجبتها بانزعاج :نعم ،نعم ً ..أريب أن أتـأخر ،دعينـا نرحـل
أرجالك.
كان الطريق من منزيل إىل املطار ً يستغرق عادةً أكثـر مـن
عشر دقائق ،خصالصاً وأنه قلَّما يكالن هناك مسـافرون متالجهـالن
صالب املطار يف ظهرية يالم اإلثنني ،أي وسط أيام األسبال  ،غري أن
البقائق العشرة مرت علي آنذاك طاليلةً جباً ،تابعت الطريـق مـع
السائق خالفاً من أن يضلَّ طريق املطار ،أو أن تتعطل السيارة ،أو أن
يتصل أحب أفراد أسريت ليقنعين بالعبول عن قراري .كل هذه كانت
جمرد أفكار وهالاجس تبور برأسي خالل دقائق فقط.
كانت شهالء جتلس إىل جانبـي وتقرأ متاماً ما يبور مبخـيليت
من خالل تعابري وجهي وجسبي القلقة ،فكانت تالحـظ تـالتري
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وختشى أن تقالل يل شيئاً فتزيبه ،أقصـى مـا كانـت تقاللـه يل:
ستصلني ً ،ختشي شيئاً ،فالالقت مناسب وكل شيء سيكالن خبري.
وصلنا إىل املطار الرئيس يف املبينة ،وبسرعة فائقة ترجلنا مـن
السيارة ،تالجهت إىل البالابة الرئيسة ،فإذا باملكربات الصالتية تعلـن
"النباء األخري رحلة رقم  ..559يرجى من حضرات املسافرين التالجه
إىل البالابة" ،أدرت رأسي للخلف ألستعجل شهالء ،فالجبهتا حتمـل
يل احلقيبة مسرعة .ودعنا بعضنا البعض وأسرعت إلهناء إجـراءات
صعالد الطائرة باملرور من اجلالازات ،غري أن نظام سفر املالاطنات هنا
حيتم عليهن تصالير بطاقة مالافقة املسؤول عنهن ،وذلك لتسليم نسخة
إىل مالظف جالازات املطار ،أوقفين املالظف وسألين هل ستصـعبين
حبقيبتك للطائرة؟
تفاجأت من السؤال وأجبت :نعم ،فأنا مسـتعجلة واحلقيبـة
صغرية ..هز رأسه مقتنعًا مث طلب مين التالجه إىل الطـابق األسـفل
لتصالير نسخة من تصريح السفر أو أن يأخذه ،وهذا ما ً أريـبه؛
فأمهيته ً تقل عن اجلالاز نفسه ،وأنا ً أريب فقبانه.
وقفت حائرة وأنا أر رحلة ملغية رمبا ،فليس هنـاك وقـتٌ
كافٍ للتصالير وصعالد الطائرة ،شعرت خبيبة وتالجهـت إىل جهـة
التصالير وأنا أشري إىل شهالء بيبي أن تنتظر ،فقب أعالد معها.
ببا اليأس على وجهينا ،وكانت شهالء حتاول إخفـاء ذلـك
فتشجعين من بعيب وتشري يل :حاويل ،فال زال هناك وقـتٌ لعمـل
ذلك ،افعلي ما بالسعك.
كنت أسري خبطالات مسرعة مث أعالد ألتالقف وأفكر إن كنـت
سأمتكن من بلالغ هذه الرحلة ،أسري صالب السلم الذي سيأخذين إىل
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جهاز التصالير ،وفجأةً أجته صالب شهالء ألعالد معها ،كان الالضع
مشتتاً وحمبطاً جباً.
عنبها شاهب أحب املالظفني نظرايت اليائسة وحتركـايت البطيئـة
رغم عجليت يف البباية ناداين :يا أخت ،يا أخت ..وأشـار يل بيـبه
للعالدة إىل مسار ختم اجلالاز.
أخذ الالرقة مسرعاً وصالرها يف مكتب الضابط املناوب ،وقاهلا
بصالت مرتفع :هيا حتركي ،قب تصعبين الطائرة وقب تفالتك .شكرته
متعجبة ،وتعجبت أكثر ألن مجيع املالظفني كانالا يساعبونين علـى
الالصالل إىل الطائرة ،مجيعهم كان يشـري يل إىل الطـرق األقصـر
للالصالل إىل الطائرة ،وأحبهم محل يل احلقيبة ألسـر بـإجراءات
التفتيش الشخصي بينما هال يشرف على تفتيش احلقيبة عرب اجلهـاز،
تقل املسافرين يف مطار املبينة إىل الطائرة كانـت
حىت إن احلافلة اليت ُّ
تنتظرين وهبا راكب واحب ،فنحن آخر الالاصلني .كل ذلـك يبـبو
غريباً يف مبينة مل تعتب أو تتقبل سفر الفتاة وحبها،
هناك يف باص الطائرة تأكبت أخرياً أين مسافرة فعالً ،تأكبت
أين ذاهبة حللمي ،وأن كل حماوًيت مل تفشل .كنت أمتىن لـال كـان
مبقبوري الصراخ ،وخشيت أن أصرخ ذعراً ،ففي تلك اللحظة بـبأ
قلبـي خيفق متسارعاً ،وببأت أشعر جببية اللحظة ،كنت أحبق من
خلف نظاريت الشمسية يف الطريق إىل الطائرة حيث خمططات املطار
وطريقه اخلاوي ومالظفالن يعملالن حتت الشمس ،أتساءل أي حـال
ينتظرين هناك؟ ماذا علَّين أفعل مبستقبلي؟ هل احلياة تستحق ما أفعل؟
هل فعالً هذا ما أردته؟ ببأت أقلق من قراري الذي اختذت ،لكـين
كنت متأكبةً أن ً خطى للرجعة؛ فعالديت قب تفقبين الكثري من ثقة
53

أسريت بقرارايت ،وقب يؤثر تراجعي حىت على مستقبل أخالايت إن أردن
خالض جتربة مماثلة ،بل ورمبا كما اعتقـبت يف تلـك اللحظـة أين
سأكالن منالذجاً يُحكى عنه يف وسط العائلة بسبب إخفاقي وعنادي
الذي قادين ألمر مل أحسب تبعاته .تالقفت احلافلة وتالقفـت عـن
التفكري أكثر يف مستقبلي ،وهبمس رددت :هذا قرارك وعليـك أن
تتحمليه.
صعبت سالمل الطائرة ،وما إن وجبت مقعبي احملجالز حـىت
وضعت رأسي املثقل باألفكار على رأسه ،وضغطت جبسبي املنهك
على ما تبقى من أجزائه ،وكأين أحاول اًختباء من أمـرٍ مـا ،أو
أحتمي بذلك املقعب الصغري .مل أكن أًحظ من جيلس إىل جانبـي،
مل أكن أكترث يف تلك اللحظة أين أنا ومع من وإىل أين .وبطريقـة
عفالية أغمضت عيين ومل أعب أمسع أصالات الركاب أو املضـيفني أو
حىت صالت استعبادات الطائرة ،بل كنت أمسع أصـالاتاً متباخلـة:
صالت أمي وهي تسرد يل أساطري قريتها ،وأصالات أخالايت وإخاليت
وهم يضحكالن عالياً على ذكريات الطفاللة ،وأصالات صـبيقايت يف
اجلامعة وخارج أسالارها عنبما كنا خنرج خلسةً يف الفاصـل بـني
البروس لنحتسي الشاي أو نأخذ سيجارة سريعة يف محام اجلامعـة
لنشبع رغبات مشاغباتنا ،ليست هذه األصالات اجلميلة فقـط ،بـل
كانت هناك أصالات ملا أعتقب أهنا دعتين إىل خالض هـذه املغـامرة
الصعبة ،أصالات يصعب متييزها ،فهي قاسية مؤملة ومهينة إلنسانيتنا،
تعتقب أهنا أقال من اجلميع ،وهلا القبرة على السيطرة على اجلميع يف
اجملتمع.
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قصة حبث مسر عن ذاهتا ومستقبلها مل تنتهِ هنا فحسب ،فقـب
وصلت الفتاة إىل دقببا دون أن تعرف أحباً هناك ،اختارت فنـبقاً
ليس بعيباً عن املطار مبشالرة سائق سيارة األجرة ،وعلـى السـرير
نشرت مجيع أرقام هالاتف من كانت قب تالاصلت معهم عرب الربيـب
اإللكتروين أو الرسائل النصية خالل أشهر الصرب ،وببأت التالاصـل
معهم.
تقالل مسر :كان األمر مضحكاً جباً ،هال مضحكٌ اآلن ومـؤمل
جباً حينها بصراحة؛ فمعظم من وعبين بإجياد عمل مناسب يل فالر
وصاليل مل يعب جييب على اتصاًيت ،وآخرون أجابالا وما إن عرفـالا
بالجالدي يف دقببا حىت وعبوين أن يهاتفالين يف الغب ،لكنهم امتنعالا
بعبها عن الرد علي مث اختفالا!
قلت لسمر ببهشة :ملاذا؟ هل كان أسـلالبك غـري مناسـب
معهم؟!
تنهبت وعقبت حاجبيها ،مث قالت ً :أعـرف؛ فقـب كنـا
نتالاصل قبل وصاليل ،وكانالا حيفزونين ،ويعبونين باختيار األنسـب
يل ،وأن هناك فرصاً كثريةً تناسبين ،لكن بصراحة عرفت بعبها مـن
كثر هنا أن معظم سكان دقببا يُعرفالن هبذا الطبع.
قلت باستهجان :عن أي طبع تتحبثني!؟
أجابتين بثقة :إهنم يعرضالن أمراً دون أن تطلبــي منـهم ،مث
خيتفالن!
أياً كان ،فحيايت مل تتالقف عنب تلك الصبمة ،واحلمب هلل ،فإن
رجالً على األقل من املتنفذين وهال من القادمني إىل دقببا مثلي ،أي
من خارجها ،قب وعبين خرياً بعب أن كبت أن أيأس.
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قلت بابتسامة وفضالل :وماذا فعل؟!
مسر :لقب استمرت حماوًت حبثي ليالمني ،كنـت أذهـب إىل
وسائل إعالمية أحاول البخالل ،لكنه أمرٌ صعبٌ جباً ،ومل يكالنـالا
يسمحالن يل ،كان رجال األمن يأخـذون أوراق سـرييت الذاتيـة،
ويقاللالن يل ستتصل اإلدارة إن كان العمل من نصيبك ،كنت أقضي
ساعات حالل مباين القنالات اإلعالمية ،وكل ما أخشاه هال أن أعالد
ألسريت خائبةً فأوثق شكالكهم ،وكانت ختطرُ ببايل أفكـار سـالداء
طيلة تلك الليلتني الباردتني جباً؛ إذ كنت أتلحف فيها باجلاكيـت
األسالد الذي اعتقبت أنه لن يفيبين هناك ،لست أعلم إن كان الربد
قارساً فعالً آنذاك أم أين كنت ضعيفةً هزيلةً مـن كثـرة األفكـار
واهلالاجس اليت كانت ترافقين.
وفجأةً ،وقبل أن أغفال يف الليلة الثانية رحـت أعيـب تقليـب
أوراقي ،فإذا ببطاقة عمل أحب املذيعني املعروفني تقع بيـبي ،كـان
رجالً التقيته يف رحلة عمل قبل شهر يف مبينة صحار  ،قلت رمبا لن
يتذكرين ،ولكن ليس عيباً أن أرسل له وأنا يف أمسِّ احلاجـة إليـه
وأسأله؛ فإن مل جيب فهال كغريه ،املهم أن أكالن قـب قمـت بكـل
احملاوًت فال أنبم مستقبالً.
وفعالً أرسلت له رسالةً نصيةً ،ذكرت له امسـي ،وحاولـت
تذكريه باملكان الذي التقينا فيه ،مل متر دقائق معـبودة وإذا هبـاتفي
يرن ً ،تتخيلني مب استغرابـي وسعاديت آنذاك ،فال زلت متفائلة
رغم ما حيبث معي.
أجبت وكان الرجل متجاوباً ،وبلغة لطيفة اتفقنـا أن نلتقـي
صباح الغب أمام مكان عمله ،وسيحاول أن يساعبين.
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بصراحة ..ومن شبة سعاديت فقب نسيت أن أحبد مالعب اللقاء
الصباحي ،بل ولشبة سعاديت فقب ذهبت عنـب التاسـعة صـباحاً،
وبقيت أمام باب عمله أنتظر!
قلت :يا إهلي ..أمتىن أن ً تكالين قب انتظرت طاليالً ،بل أمتـىن
أنه مل يكن كغريه ممن خيتفالن!
ابتسمت مسر وقالت بتهكم :مل أنتظر طاليالً ،إهنا حنـال مخـس
ساعات فقط ،مث ضحكت بصالت عالٍ.
قلت وأنا أتعجب من هتكمها من هذا املالقف املربـك الـذي
أستمع له :مخس ساعات!
جتيبين مسر بربود :نعم ،فقب انتظرت ..وانتظرت ..وأرسلت له
الرسائل لكن دون إجابة.
قلت وأنا أسنب ظهري على العتبات اليت مجعتنـا ،ووضـعت
رأسي على إحباهن :آااه ،كنت أرجال أن ً تكالن هذه هي النتيجة
فعالً ،إنه أمر مؤمل بكل أسف ،مث أدرت رأسي حنالهـا ،وبتشـكك
قلت :لكين فهمت منك أن هذا الرجل قب وعبك خرياً ،وأنه كـان
احلل!
أجابتين مسر وهي تبحر يف تلك الذكريات :صحيح ،فبعب مضي
حنال مخس ساعات ،وبعب أن كبت أن أبكي وأنا أسري يف الشـالار
وأتنقل بني تلك املقاهي حالل مقر عمله ،قررت أن أرسل له رسـالة
أوخبه فيها على فعلته ،فجميع أولئك الـذين وعـبوين ومل يفـالا
بالعالدهم ً يهمالنين ،أما هال فقب آملين مالقفه ألنه هال مـن أعـاد
اًتصال وأكب يل اهتمامه ،وفعالً أرسلت له رسالة غاضبة جباً مـن
فعلته ،ومهمت بالرحيل.
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كنت أسري تائهةً متأملة لكل ما حيبث معي ،وقب ببأت التفكري
يف البحث عن أي عمل آخر خارج جمال املهنة اليت أحب .املهـم أن
ً أفشل أمام أسريت.
وفجأة ها هال هاتفي يرن من جبيب برقم الرجل ،لقب تأسف
يل عن ما حبث ،وكان رجالً لطيفاً فعالً ،فكما قال ،إننا مل نتفـق
على املالعب ما جعله يعتقب أنين أنتظر منه اتصاًً ،وهذا مـا كـان
سيفعله،
أياً كان فقب جاء أخرياً ،ودخلت مبىن العمل مبرافقتـه ،ومـن
حسن حظي فقب حلقنا لقاء معظم املبراء الـذين كـانالا يهمـالن
باملغادرة إلحب إجازاهتم السنالية ،واليت كانت مبناسبة بباية عـام
جبيب ،أما األمجل من ذلك فقب لقيت ترحيباً واهتماماً كبريين ،كما
أن أحب املبراء عرفين من خالل عملي السابق ،وعرض علـي بـبء
العمل أو التبريب معهم ،وفعالً قب ببأت التبريب ببءاً مـن اليـالم
التايل ،وبعب يالمني من التبريب ظهر يل تقري ٌر على اهلالاء؛ كان عـن
التحاق النساء يف اجليش وتبريبهم.
قلت :آها ،هذا أمر جيب؛ فعادةً ً تظهر التقارير هبذه السـرعة
للمتبربني.
مسر هتز رأسها لألعلى واألسفل وتؤكب :فعالً ،وكـان ذلـك
حمفزاً جيباً يل ،بل كان أمراً عظيماً ،إذ اتصلت وقتها بأخيت شهالء،
وطلبت منها أن هتاتف أخي لري التقرير.
وبعب عرضه اتصلت بشهالء لتخربين أن التقرير كان كثلج وماء
بارد قب سكب على رأس كافة أفراد أسريت الذين اطمـأنالا علـيّ
حينها.
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قلت باستغراب :إذن لبيك أسرة متساهلة باملقارنة بأسر بنات
مبينتك ،فما أفهمه أهنم تقبلالا بسهاللة طبيعة عملك اليت جتعلـك
تقفني جنباً إىل جنب مع الرجال ،وخترجني معهم إىل ميادين العمل
خارج اًستالديالهات ..مث استبركت وقلت :بل وحـىت داخـل
اًستالديال! ماذا عن ظهالرك على الشاشة؟ لقب رأيتك هذا الصباح
تقفني أمام الكامريا إللقاء جزء من التقرير بالصالت والصالرة؟!
تنهبت مسر وقالت :بلى ،لبي أسرة طيبة متفهمة ،ورغم ذلك
فلم يكن األمر سهالً.
قلت بتعجب :كيف وملاذا؟
جتيبين مسر بسعادة :ألين استطعت إقناعهم بالتزامي مببـادئهم
اليت علمالين إياها ،حىت وإن كنت أختلف معهم يف بعضها .لقـب
رويت لك كيف كان خروجي من املبينة صعباً جـباً ،وهكـذا
استمرت التحبيات خالل عملي ،فرغم سعادهتم بعملي واستقراري
يف دقببا ،إً أن ذلك كان ألين أعمل خلف الكالاليس وً ظهـالر
يل أبباً على الشاشة آنذاك ،لكين قاومت تلك العقبـات هبـبوء
وحتملت اًنتقادات وبعض الكلمات الالذعة من أمـي وأخـي يف
بعض األحيان.
قلت وأنا سعيبة ملا امسع :وكيف كان ذلك؟
تقالل مسر :بصراحة ،مل يكن األمر بسيطاً ،ولكنه اخليار األفضل
والالحيب أمامي لئال أخسر أحب الطرفني (أسريت وعملي) ،إذ كنـت
وً زلت مقتنعةً أن عملي ً يعيبه أمر وأن أسريت ستعلم ذلك ولـال
بعب حني ،فأنا أتفهم خماوفهم القادمة من حكايا سيئة ارتبطت بطبيعة
عملنا ،وأنت تعلمني أن ذلك فيه كثريٌ من الصحة ،وأنـه -وبكـل
59

أسف -يشذُّ عن الغالبية؛ أولئك الذين حيافظالن على مبادئهم أثنـاء
عملهم اإلعالمي.
ولذلك أذكر كيف كنت أرخي وشاحي جتاه اخللف يف كـل
تقرير أقبمه ،إىل أن أزلته متاماً ،مث ظهرت يف فقرة إخبارية ،وً زلت
أذكر كيف وخبتين والبيت على شكل بنطايل الذي كانـت سـترة
طاليلة تغطيه ،قائلة :لقب كان ضيقاً ،ويربز تفاصيل جسبك!
أما أخي فكنت أخفي عنه حالارايت يف الصحف واجملالت ،حىت
وإن كنت أظهر بالشاحي؛ إذ كان يلالمين بني احلـني واآلخـر أين
أحبث عن الشهرة ،وأنا فعالً أكره هذه اخلصلة!
قاطعتها ويف عيين ذهالل :وهل فعالً ً حتبني الشـهرة رغـم
علمك بأن عملك سيخلق لك ولال حميطاً صغرياً من املتابعني؟!
أجابتين بثقة :نعم ..نعم ،أدرك ذلك ،ولكين كنت أقـالل إن
جاؤوا فأهالً هبم ،وإن مل يأتالا فأنا خبري ،أستمتع مبهنيت اجلميلة ،بـل
وكنت دائماً أدعال أن أبتعب عن الشاشة ما مل أكن مناسبةً هلا؛ فكـل
مهي املهين هال أن أقبم شيئاً خمتلفاً مببادئي وقيمي ،فضـالً عـن أن
هاجساً يف الببايات كان يالحقين وهال أن ً أكالن أضحالكةً لـب
اآلخرين.
هكذا عرفت من جتربة مسر أن التحبيات ً تصـنع النجـاح،
ولكن تصنع العزمية اليت تقالدنا مباشرةً للنجاح بتحقيق األهـباف.
كما أن عقبات خمتلفة قب تفرج أمامك بقـبر عطائـك وسـعيك
حلاجتك.
تقاطعين مساء منبهشة ،وبصالت عالٍ تقالل :وااو ،كـم أنـا
سعيبة أن أمسع قصةً لفتاة من مبينيت حبرمان وهي تشق طريقها هبذه
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القالة ،فأنا أفهم متاماً حجم الصعالبات اليت واجهتها مسر.
مث نظرت إىل ساعة هاتفها احملمالل ،وقالـت :هـل نطلـب
احلساب ومنضي؟ فأنا أنام مبكراً ألستغل طاقايت اإلجيابية هناراً.
قلت :نعم ،علينا أن نرحل ،فأنا أيضاً أشـعر بنعـاس ،لكـين
أحببت أن أكمل قصة مسر اليت أحب أن أرويها ملن حاليل؛ فقب أثرت
بـي كثرياً.
أمسكت مساء بيبي ،ونظرت بعيين ،مث قالت وكأهنا تتالسـلين:
أشعر أن لبيك املزيب ألستمع وأتعلم .لقب استمتعت كـثرياً اليـالم
برفقتك ،أمتىن أن نلتقي من جبيب خالل هذا األسبال ؛ فأنـا أودّ أن
أمسع منك قصصاً عن عملك والنساء يف عملك ،يف احلقيقـة ..أنـا
حباجة لسما قصص من حاليل ،ألبب يف عملـي؛ فالعزلـة الـيت
أعشقها ليست دائماً مفيبةً يل.
قلت مبتسمة وأنا أحاول أن أبـبي وجهـة نظـري دون أن
أختلف مع مساء كثرياً :العزلة مجيلة فعالَ ،ولكن للحظات متاماً ،كما
هال احلال مع لقاءات الناس من حاللنا ،فكل ما يف احليـاة مالضـال
على ميزان.
مث سرنا معاً ،وكلٌّ منا قب استقلت احلافلة املتجهة حنال منزهلا.
أحأوينا األما ا لندما يخيلنا الوصت والناس

بعب أسبال من لقائي األخري بسماء ،هاتفتها يف صـباح هنايـة
األسبال  ،كان صالهتا قب عاد لطبيعته ،ويببو أهنـا قـب نسـيت أو
عملت على أن تتناسى ذلك اًنزعاج ،تالاعبنا أن نلتقي يف إحـب
حبائق "ميمالزا" املرتفعة والشهرية مبتاحفها ومسـاحاهتا املخصصـة
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ملمارسة أنالا خمتلفة من الرياضات ،وعلى إحب تالهلـا اخلضـراء
املتفرقة جلسنا نستنشق ذرات اهلالاء املمتزجة بأنفاس الطبيعة حتـت
أشعة الشمس لتبفئنا يف ذلك الربد القارس يف شهر ديسـمرب؛ إذ إن
أجسامنا مل تعتب عليه بعب حر حبرمان القاسي ،وبينما رحت اتأمـل
اوراق اًشجار مسعت مساء تتساءل :تر هل تأخذ اوراق الشـجر
اخلريفية الالاهنا من الشمس؟!
ادرت رأسي صالب مساء وبتعجب كبري قلت :انه ذات السؤال
الذي خطر ببايل يف هذه اللحظة ،وهل تأخذ الطبيعة الالاهنـا مـن
السماء ام من األرض يا تر ؟!
مث قلت :كلما ًمستُ الطبيعة تذكرت مقاللة ألوشال "علينا أن
نتالشى يف الالرود والغروب وغريها من مالمح الطبيعة ..إنه ذوبـان
الذات يف الكل" .آااخ كم يستنزفالن من أوقاهتم أولئـك الـذين ً
يتالشالن يف الطبيعة ،وً يعرفالن قبرها إً عنب فقباهنا.
مل ألتق مساء ألسأهلا عن خصالصياهتا؛ فأنا صحافية غري فضاللية،
ورمبا من عيالبـي املهنية أين أتعاطف مع املسائل اإلنسـانية ،فـال
أستفز أحباً ألخرج ما بباخله من ما ً يريب البالح به.
لبقائق قليلة جلسنا نتأمل الطبيعة وحيالية الناس مـن حاللنـا،
أطفال يركضالن بفرح أمام أعني آبائهم ،وفتيات وفتية يسـريون يف
ت عالية وكأهنم
جممالعات ببراجات هالائية ،يتسابقالن ويغنالن بأصالا ٍ
حياولالن جماهبة الربد بطاقاهتم الشبابية ،بينما يتالقف بعضهم ليحتضنالا
رفيقاهتم ،فتبفئ األجساد بعضها البعض ،أما أنا ومساء فكنا نراقب يف
صمت وفرح هذه املشاهب الال اعتيادية علينا وسط أصالات الطيـالر
ومتالج األشجار من حاللنا؛ حيث يتحبث بإسهاب وجيابـه صـالته
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صالت أمالاج ساحل حبرمان ،فأردت أن أقاطع أفكار مسـاء الـيت
شعرت من خالل تعابري وجهها ونظراهتا أهنا تأخذها إىل احلزن..
قلت :لبي سؤال يبور برأسي منذ أن التقينا ،وإن مل تريـبي
اإلجابة ،فأنا طبعاً أحترم ذلك..
قاطعتين مساء بثقة وبسخرية ،قالت :أعـرف نـال سـؤالك
يا سبن ،أنت تريبين أن تعريف سبب كل ما أنا فيه اليالم! وأنا قلت
لك إين ً أحب احلبيث عن ذلك ،على األقل يف هذه املرحلة.
قلت ضاحكة متعجبة ،ً ..ً :ومن قال لك ذلك! أنا أعمـل
يف اجملال اإلعالمي ،وقب استضفت عبداً ً بأس به مـن القصـص
اإلنسانية اليت مرت بظروف خمتلفة ،وأعرف متاماً كيف تضر بعـض
اجملتمعات الذكالرية كل امرأة حتاول أن تطالب حبقهـا أو حـىت أن
تتحبث عنه ،إمنا سؤايل هال عن سبب حجم اخلجل واًنكسار الذي
رأيتك فيه يف سالق مطار حبرمان مقابل الثقة بذاتك اليت رأيتها عليك
باقي الرحلة .بصراحة ..كان ذلك أول سبب جعلـين متـرددةً يف
إيقافك يف مطار دقببا ً ،أخفيك أن أفكاري ختبطت كثرياً خـالل
األيام املاضية ،فأحياناً خيطر ببايل أن أسالك من أين جاءتك القـالة
للمطالبة حبقك يف حبرمان طاملا أنك تسريين هناك هبذا الكـم مـن
اخلجل؟
قهقهت مساء ضاحكةً ،وأنا أراقبها مبتسمة بتعجب ،مث أشارت
بكف يبها اليُمىن صالب وجهي وهي تعتذر ،ويبها اليسر تضعها
على فمها لتحاول التخفيف من الضحك ،وقالت بكلمات متقطعـة
بالكاد فهمتها :عذراً ،عذراً ً .أقصب التقليل ،ولكين أضـحك أوًً
لتسرعي يف احلكم على ما يبور ببالك ،مث هلذا التناقض الذي يتضح
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علي لب اآلخرين ،مث أخذت نفساً عميقاً لتكمل إجابتها ،وقالـت
مبتسمة :مل أفكر باألمر يالماً ،ولكن أً يشـبهالن دمـال النسـاء
ببمال التماسيح؟ إذن ها أنا أتقمص البور ببساطة ،إن سري الفتاة أو
املرأة بثقة يف حبرمان قب يعرضها إىل أن ختالض مشـاغبة ،فالرجـال
هناك ً حيبالن املرأة القالية ،وسيتعرضالن هلا كثرياً بلغة عنيفة ،واملرأة
هناك تعرف متاماً أن احلق سيكالن عليها قانالنياً ،أياً كان حجم خطأ
الرجل حبقها ،وأنا اآلن لست بصبد خالض مزيب من املعارك يف هذه
املناطق البائسة ،على األقل يف الالقت احلايل.
قاطعتها قائلة :وماذا عن الفتاة اخلجاللة! أً تعـرض نفسـها
للمضايقات والتحرش؟!
أجابتين دون أي تردد :رمبا ما ً يعلمه كثر أن املضـايقات ً
حتبد وجهتها ،وأن اجلميع معرض هلا ،إمنا الفتاة اخلجاللة هي فعـالً
تعرض نفسها لرغبة البعض بفرض سيطرته عليها ،ومبا أنك قب رأيتِ
ثقيت بنفسي كما وصفتِها خارج حبود حبرمان ،فلرمبا بات بإمكاين
اآلن أن أقالل إين أدعي ذلك اخلالف واخلجل هناك يف حبرمان ،أنا ً
أدعيه برغبة مين ،ولكنه يأيت تلقائياً وسط هؤًء النـاس الـذين ً
يكفالن عن التحبيق يف اآلخرين ،اجلميع نساءً ورجاًً هناك حيبقالن
ببعضهم ،وأنا أعرف أسباب ذلك أو أعتقب أين أعرفها.
قلت وأنا متعجبة بشبة من قالهلا :وما هي؟!
جتيبين مساء بثقة :إهنم يراقبالن بعضهم لريووا قصصاً أو خيتلقالهنا
أحياناً ،إهنم حيبالن النظر يف بعضهم البعض ،وخصالصاً يف املطارات،
لينقلالا أن فالناً سافر دون زوجته املسكينة ،وأن آخر حيمل عبداً من
احلقائب ،وأن فالنة قب سافرت مع صبيقاهتا ،فكيف مسح هلا أهلها؟
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مث يضيفالن على ما رأوه الكثري من البهارات وينثروهنـا يف اجملتمـع،
وهكذا ..لكن األهم لبي أهنم سينقلالن أين وأخرياً قب سافرت مـن
حبرمان من بعب إزالة منع السفر ،وبصراحة ،وبعب جتاربــي الـيت
خضت ،فإين مل أعب أثق مبن يفرح حقيقةً من أجلي ومـن يـبَّعي
ذلك!
وفجأة قطعت مساء كلماهتا قائلة:
امسعي ..أتذكرين عنبما وصلنا معاً إىل مطار "ميمالزا"؟
قلت :طبعاً وهل نسيت؟! إن ذلك كان قبل بضـعة أسـابيع
فقط.
تكمل مساء وكأهنا تتحبث إىل نفسها :نعم ،كانـت السـابعة
مساءً ،الثامن من نالفمرب  2015يف مطار "املالناليزا"..
مث تستبرك حبيثها معي وتقالل :بصراحة ..أود أن أعتذر لك
عن عجليت يف اخلروج من املطار مرةً أخر  ،فعنبما وصلت الفنبق
سألت نفسي ملَ مل أعرض عليك على األقل أن نستقِل سيارة أجـرة
واحبة؟ اعذريين ..فبصراحة ،عنبما وصلت كان يف داخلي مـزيجٌ
كبري من مشاعر احلزن والفرح واألمل والرضا والبهشـة ،ومل أكـن
أستطيع التحكم يف تقلبات هذه املشاعر املختلطة بسـهاللة ،عنـبما
خرجت من الطائرة إىل قطار املطار مث أخرياً إىل اجلـالازات كـان
قلبـي خيفق عالياً ،حىت حسبت أين قب أتعرض حلالة إغمـاء؛ فأنـا
مريضة بفقر دم حاد ،مل أكن أفكر حينها سال إن كانالا سيمنعالنين
هنا أيضاً من البخالل!
قلت هببوء :وملَ تفكرين اآلن باألمر؟ فأنت اآلن خبري ،وحـىت
منع دخاللك من "دقببا" قب انتـهى ،ملَ ً تنظـرين إىل اجلانـب
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اجلميل؟! إنك يف مبينة أمجل وأرق بكثري من دقببا ،وقب اخنرطتِ هبا
وبسكاهنا يف أقل من شهر ،وهذا ً حيبث كثرياً مع الناس!
جتيبين بغضب وصالت عالٍ :ألن فكرة اًتفاقية املزعالمة تلك ً
زالت جتلب يل الكثري من الذكريات!
قلت متعجبة :أتقصبين ذكريات "حبرمان"؟
جتيبين مساء بلهجة يائسـة ،ً :بـل ذكريـات التحقيقـات
واحملاكمات ومنع السفر!
إن كل ما مررت به كان ألين ساعبت تلك الفتاة اليت كـان
عليها غضب كبري من سلطات "حبرمان"  -كما يببو ،-تـذكرين
قبل أسبال عنبما قلت لك أن إزالة منع دخالل "دقـببا" مل يكـن
ارجتالياً؟
ضحكت وقلت :نعم ً ،زلت أذكر حتليلك للمالقف الذي قب
يقال إنه من ضمن نظريات املؤامرة.
قالت بال تردد :نعم ،أعلم أنه قب يعرف كذلك ،لكين خـالل
األيام املاضية قب تذكرت أمراً نسيت أن أذكره لك.
قلت بفضالل :وما هال؟
أجابتين :لقب تذكرت أن تلك الفتاة اليت رحت أساعبها كانت
على اتصال فعالً باجلهات املسؤولة يف "دقببا".
وبلغة احملققني قلت :هل تلمحني إىل أهنم فعالً قب تٍمروا معـاً
ضب مبينتك "حبرمان"؟
فكرت قليال مث أجابتين :يف احلقيقة ً أسـتطيع أن أجـزم أو
أنفي ،ولكين أقالل لك ما رأيت ،وعليك أن تسـاعبيين وتفكـري
معي!
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فخالل بقائي إىل جانب الفتاةً ،حظتها تتالاصل مع أشخاص
كثر آنذاك ،بالطبع مل أكترث أو أسأل ،لكنها قالت يل ،وبـبون أن
أسأل أن مكتباً وزارياً على تالاصل معها ،وألكالن أكثر دقة ،فقـب
قالت يل إهنم نصحالها بأن ً تقالم بذلك التصرف احلقالقي الـذي
يعارض أنظمة "حبرمان" دون سالاها يف العامل ،وبعب دقـائق عـادوا
وتالاصلالا معها وأبلغالها أهنم إىل جانبها مىت ما احتاجت شيئاً.
هذا متاماً ما حبث ،وما قالت يل!
قلت بتروٍّ :ما ميكن قالله يا مساء أن السياسات تتقلب وتـتغري،
وأننا كأفراد ً منثل هلم ذرة ،فنحن جنالد يف لعبة شطرنج يغـريون
مالاقعنا كما يشاؤون ،واعتقال أحبنا أو مالته ً يهز شـعرة مـن
أجساد املسؤولني ،بينما حنن مطالبالن باًهتمام لكل حبث حيـبث
هلم صغرياً كان أم كبرياً ،إننا من خيلق السالطني والعبالديـة ،ومـن
الصعب إحكام اجملتمعات وتالعيتها حبجم ذلك اخلطأ .إن هذه ليست
إً حالةً يف كل مبن العامل تقريباً ،األهم من كل ما حيـبث معـك
اآلن هال أن تكالين قب استفبتِ من هذه التجربـة ،أمـا حماولتـك
للبحث خلف حقيقة السياسات واملؤامرات فإهنا ستتعبك أكثر مـن
أية فائبة أخر  ،كما أهنا لن تغري شيئاً من جمتمعك الراضخ الـذي
خرجتِ اآلن منه ،وً تعلمني مىت قب تعالدين إليه!
مث حاولت أن أخرجها من تلك األفكار والذكريات السـلبية دون
أن أقسال عليها ،فقلت مبتسمةً :هيا أكملي يل ،كيف كانت مشـاعرك
عنبما عربتِ جالازات "ميمالزا"؟ ما الذي حبث معك ليلتها؟
جتيبين مساء باستهتار ً :شيء مهم ،لقب رأيت كيف كان صف
اًنتظار طاليالً جباً ،بعكس صف انتظار مطار "دقببا" ،والذي كان
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شبه خالٍ ،ومع ذلك فقب انتظرت تقريبـاً ذات الالقـت ،غـري أن
انتظاري يف صف مطار "ميمالزا" كان أكثر إرباكاً ،وسـبحان اهلل
كيف أننا خنشى اليسري ونستسهل العسري! لقب كان بطـين يـؤملين
وأفكاري مشتتة ،ومحباً هلل أنك جنالتِ من رفقيت يف تلك اللحظات
القلقة؛ إذ كان كلما طال اًنتظار كلما زاد تالتري وارتفع معـبل
تشاؤمي ببعض األفكار السالداء ،وعنبما اقترب وصاليل إىل مالظف
اجلالازات تالقفت للحظات ألنتقي املالظف األرق واأللطـف وفـق
إحساسي ،فاخترت أكثرهم سرعةً يف اإلجراءات ،وكـان مبالمـح
هادئة تببو أكثر من غريه لطفاً ،حاولت الرد عليه بكلماهتم البسيطة
اليت أعرف" :سالفي" أي مرحبا..
سألين :مساء؟
فأجبته بسرعة" :سي" أي نعم.
مث ناولين جالاز سفري املختالم قائال" :بريغال" ،أي تفضلي.
أخذت اجلالاز ورحلت مسرعةً ً أريب أن يالقفين أحب ،أخذت
حقائبـي اليت بقيت وحيبةً مث اخترت سـيارة أجـرة لـتقلين إىل
الفنبق ،إهنا املرة األوىل اليت أصل فيها إىل "ميمالزا" مساءً وحـبي،
وهذه املرة سأكالن سائحةً ثقيلة؛ فأنا ً أعلم مىت سأرحل منها ،كما
أين أخشى بعض املبن املتقبمة مساءً ،أخشى أمنها املفاجئ ،وأخشى
عنصرية بعضها ،خصالصاً وأن مالحمي غريبة عنهم ،ولكن علـيَّ أن
أعيش غريبة؛ فبعب كل ما واجهته من حمطات يف هذه احلياة املتقلبة،
عليَّ أن أبقى غريبةً ،أو أن أنبمج مع هذه الشـعالب الـيت تـؤمن
باحلريات واًستقاللية ،وإً فخياري الثاين أن أعالد حيث كنت.
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سيا نت؟
حتت ظروف أكثر قسالةً من مبينيت "عـامرة" ومبينـة مسـاء
"حبرمان" ،كانت هناك مبينة جماورة للمبينتني ولبقببا أيضاً تعـرف
بـ "خنل الراغالا"؛ هذه املبينة اليت يعرف سكاهنا بطيبتهم وتعايشهم
من كافة الطبقات واألطياف ..ها أنا فجأة بينهم!
صباحٌ رمادي غريب كما أذكره ..إنه األحب ،ً ..بـل يـالم
اإلثنني ..كانت الساعة ..اخلامسة! أو رمبا الرابعة!
ً ،إهنا اخلامسة وأربع وعشرون دقيقة حسبما رأيتها على ساعة
احلائط املالجالدة يف آخر تلك الساحة اليت كنت أنام هبا!
ساحة! هل كانت ساحةً فعالً؟ وملاذا كنت أنام يف ساحة؟!
آه ًً ً ً ..تذكرت ..لقب كانت غرفةً أو صالة واسعة على
شكل حرف إل بالالتينية ..أجلس أنا بالقرب مـن البـاب العـايل
بقضبانه احلبيبية على سريري املفرد ،وأمامي تلك الصالة اليت تغطي
أطرافها األسرَّة بالبورين األول والثاين ..مجيعها مشغالل كما أذكر..
بل مجيع من كان عليها نساء ..وفالق سريري هناك سريرٌ أيضاً!
إنه اليالم الثامن ..أو السادس! ً أستطيع تذكر اليـالم ..إنـه
تاريخٌ جمهالل ،ولكنه حتماً يف فرباير  ،2015يف ذلك الصباح الـذي
بالكاد أذكره ،تأخرت قليالً يف النالم ،وتأخرت عن صـاليت األوىل
لليالم ،استفقت وجلست على سريري أنتظر أحـباً أن يسـتفيق أو
يتحرك ،بعب دقائق قليلة حتركت إحباهن ،كانت تنام على مشـايل،
آه ،إهنا تلك الفتاة السمراء القصرية من بالد عمق احمليطات بشـعرها
اخلفيف الطاليل ،كانت تشكال كثرياً من رداءة املياه هنـاك ،والـيت
جعلت منه جمرد بضعة شعرات كما تصفه بأمل .صحيح كانت املياه
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هناك تترك ترسبات على جلالدنا ،وتشقق بشرتنا ،من السـخيف أين
ً أذكر اسم تلك الفتاة اليت كانت تنام إىل جانبـي وأذكـر هـذه
التفاصيل! يا إهلي ..ما الذي حبث لذاكريت؟ كانت أقرهبن إيلَّ ،بل
كانت جتلب يل املزيب من الفاكهة وتتالسلين أن آخذ نصيبها من اللنب
والعسل الذي كان وجبيت الرئيسة هناك!
يا إهلي ..أنا ً أستطيع التركيز اآلن يف أي شيء آخر ،كل ما
أريبه هال تذكر اسم صبيقيت!
مارا! ماسا! أو مارو! أعتقب أنه كان مارو ..نعم رمبا مارو.
لقب حتركت مارو ،وقب قالت يل من قبل أن أيقظها مـىت مـا
احتجت أن أذهب للحمام صباحاً ،عنبما يكالن اجلميع نياماً ،لكـن
قلبـي ذلك الصباح مل يقبل أن أيقظها وهي مبتسمة غارقة يف أحالم
املنام .فتشجعت وذهبت وحبي للمرة األوىل إىل احلمام كي أغسل
وجهي وأستعب ليالم جبيب ،وما املهم يف تلك األماكن يف أن نعـيش
يالماً جبيباً! آااخ ،أعتقب أين أجهب ذاكريت كثرياً ،بـل أعتقـب أين
كنت متعلقةً بأمل جبيب يف كل يالم ،وهذا كان األهم هناك .تر ،
ما اآلمال اليت كنت متعلقة هبا؟ هل كنـت يف مبرسـة داخليـة أم
معسكر؟ لست أعرف ملاذا يصعب عليَّ استذكار أمالر قب عشـتها
قبل أعالام أو رمبا أشهر قليلة؟!
عبت بعبها إىل سريري من جبيب وأنا أشعر بفخـ ٍر وبطاللـة
كالين ذهبت إىل احلمام املخيف وحـبي ،مث وقفـت إىل جانـب
سريري وسرير مارو واألخريات من حاللنا وقضيت حلظات صاليت.
أذكر أنه كان ينتابين خالفٌ كبري حينها كلما مارست الروحانيـات
يف حلظات اهلبوء ،وكنت أخشى أن يأيت أحب أو تأيت روح يف ذلك
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املكان من خلفي وأنا مطمئنة متأملة يف صاليت! لكين كنت أصر أن
أكمل صاليت وأنسى ما هال حاليل ألمتكن من اخلروج من طبا ذلك
املكان اخلاصة.
وأخرياً انتهيت ومل يستيقظ أحب بعب ،يببو أهنـن تـأخرن يف
سهرة مساء األمس ،بينما منت أنا باكراً ،فعادةً عنبما أستعب للصالة
أراهنَّ جيتمعن حاليل يف صفالف ألتالىل مهمة قيادة الصالة اجلماعية،
من جبيب جلست على سريري أفكر يف أسباب وجـالدي يف
هذا املكان الغريب ،مث سألت نفسي وأنا أحبق يف الالشيء ،تر ما
الذي كنت سأفعله لال مل اكن هنا! تر ما األمالر األهم اليت جتعلـين
حزينة هنا لعبم قبريت من حتقيقها خارج السالر! تر ما الذي نـالد
فعله ومل نفعله بعب يف حياتنا؟! وسريعا حلت اإلجابة فقلت :بلـى،
هناك ما اود فعله قبل أن أغادر العامل ،نعم ،سأذهب اىل ميمالزا كما
متنيت منذ طفالليت واعيش هبا لفترة من الزمن كما يعيشـها اهلـها،
وسأتقن لغتها واستمتع بأنشطتها وسأكمل حيايت اىل جانـب مـن
استمتع بصحبتهم وامارس هالايايت اليت متنيت كثريا تطاليرها ،نعـم،
هناك ما يستحق العيش طاملا ًزالت األحالم مستيقظة يف ذاكرتنا.
مث أخذت الكتاب الذي أغلقته قبل النالم ،عنالانه" :صباح اخلـري"
باخلط العريض ،يبناله خبط أصغر" :تأمالت يف الصباح يالماً بعب يـالم"،
وكلمات أخر خبط أصغر على غالف أزرق وصالرة هبـا صـخالر
صغرية وورود صفراء رقيقة أشبه بزهالر امليمالزا الرقيقة ً ،يببو الغالف
حممساً للقار  ،ولكن من يعرف ويقرأ أوشال لن يتذكر الغالف أساساً.
مرت املالظفة املسؤولة "مبيرة املالظفات" بزيها الرمسي ..قميص
وتنالرة طاليلة وحجاب يغلف رأسها بالكامل ،كان امسها هنب ،اسم
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ً أنساه لشبة تكراره بني السيبات الاليت كـن خيشـينها كـثريًا
وينادينها ماما هنب .مرت دون أن أحلظها وأنا أمتعن الكتاب وأراجع
أبرز ما قرأت منه قبل النالم ،مث تالجهت صالبـي ،فجـأ ًة وجـبت
يبها على الكتاب ،مث شبته بقالة وسألتين بابتسامة مـاكرة وكأهنـا
تكشف مؤامرايت :ماذا تقرئني؟
وراحت تقلب الكتاب مينة ويسرة وأنا ً أنطق بكلمة.
مث أجابت على سؤاهلا بصالت منخفض :آااه ..صباح اخلـري!
وقهقهت بسخرية ،وقالت :صباح اخلري سبن.
قلت وأنا أنظر إليها بابتسامة كارهة :صباح اخلـري .وكانـت
حينها تبير ظهرها يل وتسري ببطء جتاه باقي النائمات على األسـرة
املقيمات معي يف هذا املكان الذي بقيت فيه ألكثر من شهرين حـىت
هذا الصباح كما أذكر ،علَّها جتب أي شيء قـب ختفيـه إحـباهن
فتحبث منه قصةً يف ذلك الصباح لتستغل هبا نشاطها.
كانت هنب سيبة يف مطلع الثالثينيات من عمرها ،تبير ذلـك
املكان الذي يكتظ بسيبات أكرب منها عمراً وخربةً ،كانت تعمـل
على إظهار جانبها املظلم أكثر من األليف املشرق لتحكم القبضـة،
كان اجلميع هناك خيشى لؤمها؛ فإذا ما غضـبت مـن سـيبة مـا
فستعرف السيبة أهنا قب دخلت حرباً نفسية مع هنب لـن تسـتطيع
اإلفالت منها بسهاللة.
جتاهلت لؤمها ورحت أحاكي كلمات أوشال اليت قرأت قبل أن
أنام ،مبدت جسبي على السرير ،وأغمضت عيين وأحبرت يف عاملي
من جبيب ،كانت عبارات أوشال احملفِّزة حتاول إخراجي نفسياً مـن
هذا املكان الذي كان يالجعين كثرياً ،غـري أين ً زلـت يف ببايـة
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التمارين اليالمية ،وكان من الصعب جباً علي أن أعيش عاملـاً غـري
عاملي آنذاك.
مث ببأت السيبات من حاليل يستيقظن ،وأول ما فعلته إحباهن،
وقبل أن تبخل دورة املياه املقسـمة ألربعـة مـراحيض :اثنـان
لالستحمام واثنان لالستخبام الشخصي ،أن قامت بتشغيل جهـاز
التلفاز وتركت صالته عالياً وكأهنا حتاول بذلك إيقاظ من مل تستيقظ
بعب .لقب كانت فتاة ترقب على السرير اجملاور لسرير مـارو وتعمـل
معها يف مطبخ املالظفات واملكان عامة ،أي تنظيف أرضه وتالزيـع
الطعام وما إىل ذلك ..وكانت من مبينة من مـا وراء احمليطـات،
وبالطبع ً أستطيع تذكر امسها اآلن ،ولكين أذكر مالحمها كثرياً! لقب
كانت قريبة مين يف أيامي األوىل هناك ،وً أذكر ملاذا.
أخرجت رأسي من سريري وأبعبت طرف فـالطيت اخلاصـة
"منشفة" واليت تغطي جزءاً من ذلك النالر الذي يعمل طيلة اليـالم يف
املكان ،ورحت أنظر بتعجب لفعلتها ،فإذا بصبيقيت سـلمى تظهـر
على شاشة التلفاز!
يا إهلي ..أهكذا هي الصبف! ذات التالقيت تقريباً ،وذات املبينـة
اليت بقيتِ فيها ألسابيع يا سلمى ،وها أنا أراك من جبيب على الشاشة!
مرت حلظات من الصمت ،مث قلت لسـماء :لقـب أخـذتين
كلماتك يا مساء إىل تساؤًت وذكريات كبرية يف حيـايت ..أذكـر
أنك أببيت رغبتك بسما بعض قصص نساء مهنيت ،هل تريـبين
ذلك فعالً؟
أجابتين مساء بسعادة ومحاس :بالطبع ،ومن تكالن سلمى؟ وعن
أي صبفٍ تتحبثني؟
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مى رح ة ض ت طريقها
اإلثنني ..اخلامسة والنصف صباحاً تغادر سلمى منزهلـا وهـي
تالد قططها الثالث ..تتأملهن و وتأمل منهن ان يالحني هلا بإشارة
البقاء اذا ما كان طريقها متعثراً لكن القطط منشغلة بتلك احلقائـب
البالستيكية اليت مألهتا بأغراض متنالعة بني طعام واغطية تقـي مـن
برودة الطقس وعلى كتفها حقيبة هبا مالبس ثقيلة ..اهنا اغراض اشبه
بتلك اليت حنملها يف رحلة مستعجلة..
وبينما كانت مبينة دقببا هادئة والناس نياماً يف ذلك الصباح
حياولالن استغالل كل دقيقة قبل ان يستيقظالا لالستعباد والـذهاب
للعمل ،خرجت سلمى تقالد سيارهتا رباعيـة الـبفع مسـرعة يف
الطالابق اًربعة املخصصة ملالاقف سيارات البناية الفـاخرة الـيت
تسكنها.
ويف أقل من دقيقتني وصلت إىل بالابة رجال أمن البناية ،فتحت
نافذة السيارة ومبت يبها لفتح باب املالاقـف ببطاقـة الـبخالل
واخلروج ،مث محلت كتاباً أصفر اللالن ،عنالانه" :مبن الليمالن" مـن
مقعب الراكب إىل جانبها ،مالقع عليه إهباء إىل سلمى من الكاتبـة،
ووضعت بباخله مفتاح املنزل ووضعتهما يف حقيبة بالستيكية بيضاء
تعالد لصيبليةٍ ما وجبهتا يف ظهر مقعبها يف السيارة ،مث سـلمتها إىل
رجل أمن مالاقف السيارات ،وهال من مبينة عمق احمليطات قائلـة:
أرجالك ،ليس لبي متسعٌ كبري من الالقت ،أرجال تسـليم احلقيبـة
البالستيكية هذه إىل مالظف استقبال املبىن حتت اسم سـارة وبـرقم
الشقة.
هز هلا رأسه مكررًا اًسم للتأكب ..سارة!
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أجابت سلمى :نعم ..صحيح ،شكراً لك ،وانطلقت مسرعة.
كانت سارة طالبةً يف آخر سنالات اجلامعة ً تتجاوز الثالثـة
والعشرين من العمر ،وكانت أقرب صبيقات سـلمى الصـحافية
الثالثينية ،وقب مسعت كثرياً عن رواية "مبن الليمالن" مـن سـلمى،
فأحياناً متتبح أمالراً أعجبتها يف الرواية ،وأحيانا تنتقب جالانب لتـربز
حياديتها الصحافية ،ما شجع سارة أكثر على قراءة الكتاب الذي ً
تكفُّ سلمى عن احلبيث عنه يف كل لقاء جيمعهما ،فطلبت منها أن
تعريها الرواية عنبما زارهتا يف منزهلا مساءً بينما كانت سلمى منشغلةً
بلقاء مباشر تقبمه عرب مالاقع البث أونالين ،تاركـةً بـاب املنـزل
مفتالحاً هلا.
لقب عملت سلمى طالال أعالام سابقة كمقبمة برامج جمتهـبة
كما عرفتها ،مرت بظروف صعبة منذ أن انتقلت من حبرمـان إىل
دقببا ،مل يكن عملها سهالً فقب جتاوزت جمتمعها الذي رفض فكرة
عملها وظهالرها على الشاشة كمذيعـة ،ويف العمـل واجهـت
صعالبات كأي مالظف ،لكن الصعالبة األكرب متثلت يف رفض جهة
العمل يف باد األمر ظهالرها كمذيعة لسمرة بشرهتا ،نعم لسـمرة
بشرهتا اليت عانت منها أيضاً يف اجملتمع؛ فإدارة القناة ليسالا إً جزءاً
من ذلك اجملتمع ،بل إن الفتاة قب عانت أيضاً من طالل قامتها الـيت
تعب خمتلفة وسط أبناء وبن ات جلبهتا الذين جيـبون ذلـك أمـراً
ذكالرياً ،ومع ذلك فقب تركت ذلك العمل وتنقلت بـني قنـالات
تلفزيالنية وإذاعية تبحث عن كفاءهتا أحياناً وأحياناً أخـر عـن
هاليتها ،فهي قادرة على إظهار جمتمعها الذي رفضها يف وقت سابق
وتقبلها عنبما جتاوزته.
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تقول يل سلمى اليت انتقلت يف اآلونة األخرية لتقبمي براجمها عرب
حتب واضح لإلعالم التقليبي إهنا مل تبحـث
وسائل التقنية أونالين يف ٍّ
يالماً عن الشهرة.
قلت هلا بتعجب :أنت الشخص الثاين الذي ألتقيـه يف حيـايت
يقالل ذات العبارة! ما بالكن يا نساء؟ إن هذا عملكن ،ملَ ختجلن من
التعبري بالاقعية وصبق! وما الغريب ان حنب ان نكالن علـى اهلـالاء
حنلق ونغرد ويسمعنا الناس يف هذا العامل الذي تضيق ازقته يالما بعب
يالم
تبتسم وتتشتت نظراهتا وكأهنا متعجبة من قاليل الذي جتب لـه
إجابةً ببيهية قائلة :ألين وجبت نفسي يف مكان أحبـه؛ فالعمـل
اإلعالمي ليس شهرةً يف األساس ،ولكن املشاهبين واإلدارات حاللاله
هكذا ،حىت أصبح سلطةً وليس شهرةً فحسب ،وً أقصب السـلطة
الرابعة اليت حتاسب وتظهر احلقائق ،بل وصالل بعض الالصـالليني إىل
مراتب عليا من النظام العام للمبينة ،لقب جتاوز املشـاهب الصـحافة
وسلطتها وانغمس يف تسلط املالظف هبا.
عملنا يكمن يف نقل احلقائق ،وهذا واجبنا وليس َّمناً على أحب،
إً أن املشاهبين أعطالا احلق لبعض متساليل اإلعالم يف فرض قالهتم،
حىت إن معظم املسؤولني باتالا يستضيفالهنم لينقلالا اإلجياب عنـهم،
وكل هذا ً عالقة له باإلعالم أو الصحافة ،بل إن األمر قب وصـل
إىل أن جتب زميالً مقبماً أو معباً برتبة عسكرية يف اخلفـاء ،يسـألين
بعض املشاهبين الالاعني عن سبب رداءة بعض الزمالء ،فأخجـل أن
أقالل إهنم جالاسيس قب أرسلالا إىل دقببا للتجسس على مالاطنيهم من
الزمالء.
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احلقيقة ،ووسط كل هذا ،فأنا أجب نفسي صحافية أكثر مـن
عملي كمقبمة ومعبة للربامج ،أنا هنا لنقل صالت املشاهب واملالاطن
أينما كان وبأي وسيلة قب أجبها!
زياً رياضـياً
وفعالً وصلت سارة بقامتها الطاليلة النحيلة ترتبي َّ
بعب أن أهنت ساعات التمارين اليالمية ،ودخلت املنزل بينما سـلمى
كانت تنهي اللقاء ،مث ببأت الفتاتان احلبيث حالل ما دار يف احللقـة
بينما كانت سلمى تعب كالبني من الشـاي األخضـر ،ويف حلظـة
تذكرت قططها الثالث اليت جتلس يف غرفة النالم كالعادة أثناء عمـل
اللقاء املباشر منعاً ألي إزعاج قب يصبر منها ،مث فتحت الباب ،فإذا
بالقطط خترج من الغرفة بأنالف حتاول البحث عمـا فاهتـا خـالل
الساعة املاضية ،عادت بعبها إلكمال احلبيث مـع سـارة حـالل
الربنامج الذي تناول تلك الليلة هذا العنالان" :سبل التالعية بالثقافـة
اجلنسية".
كانت سلمى متحمسة لسرد آراء ضيالفها وإجابات العامـة يف
هذا املالضال الذي يعترب غري مرغالب نقاشه يف جمتمعهـا احملـافظ،
والذي حيرم على النساء خاصةً التطرق له؛ فالنساء هنـاك خلقـن
أجساداً لفعل اجلنس ً احلبيث عنه ،ويف حلظة ،ببت سارة وكأهنـا
مل تكن تنصت أساساً لسلمى.
مث قاطعتها متسائلة :سلمى ..هل مسعتِ عن ما حـبث مـع
مرام؟
تالقفت سلمى فجأةً عن محاسها وحبيثها حـالل برناجمهـا،
وهزت رأسها مبتسمة بتعجب ًهتمام سارة بـاألمر ،مث أجابـت:
نعم ،مسعت وتابعت ،أتريبين رأيي؟
77

جتيبها سارة بانفعال :طبعاً.
تفكر سلمى قليالً لتنتقي عباراهتا كعادهتا مث تقالل :بصـراحة
ما تفعله خطر عليها ،ولكن علينا الالقالف إىل جانبها أيـاً كـان
الثمن.
تعالد سارة لعباراهتا املنفعلة :ولكنها يف منطقة خطرة ،واجلميع
يعلم أنه ممنال جتاوز النساء لتلك احلبود بني دقببا وخنل الراغالا دون
وجالد مرافق ذكر بال ! إهنا تعرض نفسها خلطرٍ كبري هبذا النال من
املقاومة أو كما سيسميه البعض رمبا :التحبي!
هتز سلمى رأسها وهي يف حرية قائلة :نعم صـحيح ،ولكـن
الالاقع حيتم علينا مقاومة هذه العنصرية اجلنبرية وهذا التمييز ،إىل مىت
سنظل أنصاف بشر يف هذه املناطق!
وتضيف ،رمبا تكالن مرام قب أخطأت التالقيت؛ إذ قب ً جتـب
من يقف إىل جانبها حملياً ،ورمبا إقليميا ،فقب خرج تصـريح رمسـي
داخلي بأحقية احلبود يف هذا النال من التمييز العنصري ضب املرأة.
أتذكرين ذلك املتحبث الرمسي الذي صرح قبل عام ملالاجهة اًنتقاد
خاصة فيما يتعلق بالتمييز ضب نساء خنل الراغالا -أن خنل الراغـالامنطقة مستقلة ،وليس ألحب احلق يف مناقشة قالانينها!
جتيبها سارة بيأس :نعم ،أذكر ذلك ..مث تستبرك قائلة :وأذكر
أيضاً أن ردوداً قب واجهت املسؤول آنذاك ،إذ إن خنل الراغالا مالقعة
على اتفاقيات عاملية ً تسمح هلا بفرض ذلك.
جتيبها سلمى بثقة :صحيح ،لذلك حينها قلت وقالـت بعـض
السيبات النشطات يف مسائل حقالق املرأة إنه تصريح ضب سـلطات
خنل الراغالا أكثر من منحها احلق يف هذا التمييز؛ ألن هذا التنـاقض
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احلاصل بني اًتفاقية وبني التصريح األخري سريجعها إىل الـالراء يف
التصنيفات واملشاركات العاملية .على األقل إنه مفيـب لـئال تـزعم
السلطات هناك أن النساء يتمتعن بكامل حقالقهن ،وأن مسألة عـبم
عبالرهن احلبود هي مسألة جمتمع يرفض منحهن هذا احلـق .فأنـا
وأنت مثاًن ،يسمح لنا أهلنا بالعبالر دون أمهية وجالدهم ،لكننـا ً
نستطيع حتقيق ذلك بأمر من قانالن املبينة ،وليس بأمر العائلة!
أياً كان يا سارة ،فإن ما ميكن قالله يف هذه األثناء أنَّ تصـرف
مرام هذا سيُنظر له حملياً أهنا قب جتاوزت التصـريح ووضـعتهم يف
إحراج ،ومن األكيب أهنم سيغضبالن.
جتيب سارة هببوء وتروٍ :نعم ..صحيح ،وكل ما ميكن قالله إهنا
عرضت نفسها ملغامرة كبرية وً أمتىن هلا الضرر ،تـذكرين كيـف
كانت تتفاخر بأفكارها هذه ،ورغبتها بالقيام هبذا العمل قبل شـهر
عنبما التقينا مجيعاً مع السيبات احلقالقيات؟ ورمبا ألن قلةً شـجعنها
من بينهن فقب شعرت بأهنا يف حتبٍّ مع البقية.
سلمى :نعم ،رمبا يكالن حتليلك لألمر واقعياً ،ولكن هـذا مـا
نقالله اآلن يا سارة ،أما ما ميكن فعله فأعتقب أن علينا متابعتها حـىت
تغادر احلبود وتعالد ساملةً إىل دقببا من جبيب .وبصراحة إن تطلب
األمر واحتاجت شيئًا فقب أضطر للذهاب إليها.
تقاطعها سارة بانفعال :من؟ أنت؟!
سلمى :نعم ..طبعا ً أود أن أقالم مبا تقالم به؛ فأنا لـبي مهـام
ومسؤوليات هنا يف دقببا ،وعنبما أعزم على فعل أمر حقـالقي مغـامر
فعليَّ أن أكالن مستعبةً لذلك .كل ما يف األمر أين قب أذهب إلعطائهـا
بعض ما ينقصها هناك ،فقب قضت هناراً كامالً وحبها يف الربد القـارس
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دون غطاء وً مالبس إضافية ،ورمبا هي حباجة ملستلزمات شخصـية،
لقب حتبثت لسيبات يتابعن معها من خنل الراغالا وما جياورهـا ،وقلـن
إهنن قب ميبدهنا مبا ينقصها من هناك ،ولكين ً أعتقب أن الفكرة جيـبة،
إذ لن يُسمح هلن بالعبالر للقائها دون حمرم ،وقب يُساءلن على الطـرف
اآلخر ،بل وقب يُعتقب أهنن قادمات لالعتصام معها ،ولكن مـن اجلهـة
املقابلة .لذا أعتقب أنه ليس هناك من جانب احلبود الـيت تنتظـر فيهـا
سالاي أنا ،فضالً عن أن كل ما يقال حىت اللحظة من السيبات ليس إً
كلمات ،وً أحب جيرؤ فعلياً على التحرك.
أياً كان ،فسأقالم بذلك إن اضطر األمر.
كانت سلمى حزينةً جباً ومتأثرة ملا حيبث ،مث سألت سـارة:
يف حال قبر اهلل يل وتضررت ألي سبب يف هذه الرحلة املغامِرة ،هل
ميكنك اًعتناء بقططي إىل أن أعالد؟
ردت سارة بال تردد :سأضعها يف عيين طبعاً ،وهل لبيك شك
يف ذلك؟!
تقول سلمى :تصغرين سارة بنحال تسعة أعالام تقريبـاً ،إً أهنـا
مقربة جباً مين ،إذ إن هلا فكراً مستقالً رغم صغر عمرها وجتارهبا الـيت
تتجاوز عمرها بكثري ،ويل أيضاً جتارب خمتلفة ومالاقف صعبة خضـتها
بسبب مهنيت اليت اخترهتا بإراديت ،أي أن اسـتقاللية الفكـر جتمعـين
وسارة ،وجتعلنا صبيقتني دون أية مصاحل أخر  ،مهاجرتان رحلنا حبثـاً
عن أهليتنا الكاملة كإنسان ،بغض النظر عن جنسنا ولالننا وأصلنا.
لقب التقينا للمرة األوىل هنا يف دقببا بعيباً عن خنل الراغالا وعن
حبودها اليت تأخذنا إىل مبينتنا حبرمان ،إذ جتمعنا أنا وسارة اللهجة
ذاهتا واألفكار املتروية املناهضة لال إنسانية.
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سارة ً زالت طالبة أعمال دولية ،أما أنا فقب خترجـت قبـل
مثانية أعالام من دراسة اًقتصاد والعلالم السياسية ،إً أين وجـبت
نفسي صحافيةً أناقش احلق وأطالب من أجـل هـؤًء وهـؤًء،
فلخروجي من مبينيت حبرمان ومن منزيل ومن بني أسريت أثـرٌ بـال
على شخصييت اليت تكالنت حقيقتها يف وطن الغربة.
إنين ً زلت حىت اللحظة أشعر بأمل رحيلي عن حبرمان ،عنبما
غادرهتا وتركت أسريت وحاجايت الشخصية وكل من أحب هنـاك؛
ألين مل أعب أتقبل تلك األنظمة واألوضا اجملحفة يل كـامرأة ،بـل
واجملحفة لكل األقليات هناك.
إن أقرب وصف حلال احلياة يف حبرمان ،أو عامرة اليت أنت منها
يا سبن ،أو خنل الراغالا مبينة مرام وغريها من مبن اجلالار اليت مل تع
املعىن الكامل لإلنسانية بعب ،هال أن تعيشي يف منـزل مـع أب وأم
وأسرة لكنكِ ً تشعرين بالجالدهم ،أو رمبـا يضـرُّك وجـالدهم
وتسلطهم الذي حيبُّ قبراتك وحياتك! حينها يكالن وضـع اليتـيم
أفضل من وضعك؛ فهال على األقل بال والبين ولكن مبجتمع كامـل
يقبر النقص الذي يالاجهه.
أحياناً أكالن على منت طائرة ،وقبيل وصاليل إىل دقببا أملـح
حبرمان من األجالاء فأجهش باكيةً وأنا أذكر حلظة مغادريت ووداعي
ملن أحب هناك ،ورغم أين مل أبكِ حينها إً أين يف كل مرة أذكـر
تلك اللحظة وأذكر ذلك الفراق فإين أبكي بتلقائية كمـا لـال أن
اللحظة حتبث اآلن .إنين أعلم أننا سنعالد يالماً حلياتنا الـيت نريـب
هناك ،ولكن لست أدري كم تبقى من العمر يل ،ومىت سـأعالد،
وهل أساساً سأعالد؟ أي هل أساساً ستتحسن قيم اإلنسانية هناك أم
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أن أحفادي هم من سيعالدون ليلقالا التحية على من سـيبقى مـن
أسريت!
لقب غادرت سارة منزل سلمى تاركةً فيه تلك الرواية الصفراء
اليت أرادت ،وصبيقتها سلمى بأفكارها املتخبطة من أجل حال مرام
الباقية على احلبود.
أما سلمى فلم تنم طيلة تلك الليلة ،كانت قلقةً جباً على فتاة
التقتها مراتٍ معبودة ،لقب حاولت ممارسة حلظات التأمل لتختـار
القرار األفضل؛ فإما اللحاق مبرام لتسليمها ما ينقصـها وتعـريض
نفسها للخطر ،وإما جتاهل مرام وأمرها ،لكن الشعالر باملسـؤولية
جتاه من يعرض حياته للخطر من أجل همٍّ مشترك كان طاغياً على
فكرها ،مث خشيت أن حيبث مكروهٌ للفتاة فيؤنبها ضمريها سنالات
عبة ملكالثها يف البيت رغم قبرهت ا على السفر إىل الفتاة .لقب زارت
سلمى تلك الليلة صالر أشخاص يعيشالن يف خنـل الراغـالا ومـا
جياورها خلف القضبان ،كان قب مت اعتقاهلم ألسباب دينية تكفريية
أو سياسية أو ألهنم انتقبوا األوضا اإلنسانية هناك ،خاصةً أوضا
األقليات من النساء واملعبمني مادياً ،فقب عرضالا حياهتم للخطر من
أجلهم ومن أجل من حالهلم ،وهم اآلن يف حاًت ً يعرفها سال
سلطات خنل الراغالا فقط ،وتذكرت آخرين متَّت مالحقتهم ألهنـم
خرجالا يف لقاءات صحفية وعـرب حسـابات مالاقـع التالاصـل
اًجتماعي معبِّرين عن رغبتهم يف إصالح حال خنل الراغالا وحال
سياستها ،وأمهية تقس يم األمالال على السـكان واًسـتفادة مـن
خريات املبينة بإنصاف ،بل وأمهية حتسني حال املبينة اليت هبا كـل
هذه اخلريات.
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ويف تلك اللحظات وصلت رسالة إىل سلمى من صبيقتها رانية
اليت تقيم للبراسة يف مبينة يف أقصى الغرب..
رانية :مرحبا سلمى ،أسنترك مرام يف تلـك احلالـة علـى
احلبود؟!
سلمى :أهال رانية .ً ،سأحلق هبا ما مل تعب يف الساعات املقبلة،
ولكين أنتظر بزوغ فجر جبيب ألين ً أحب القيادة يف العتمة ،فضالً
عن أن الطريق ليس سهالً.
وأخرياً ببأت سلمى التالاصل مع مرام ملعرفة ما هي حباجتـه،
ويف الصباح الباكر قررت اللحاق هبا حبسِّها الصحفي الذي دفعهاً ،
كامرياهتا.
قادت سلمى سيارهتا ملبة أربع ساعات متالاصلة يف طريق يفـتح
خطالطه القادمة والذاهبة يف أوجه بعضها البعض ،بينما كانت الرمـال
تتباخل على الطرقات لتغطي املسار املخصص للسيارات فيصبح وكأنه
قطعة من تلك الصحراء الال منتهية ،مث تضرب الريح القالية السـيارات
وكأهنا حتاول لفت انتباه السائق أو إيقاظه مىت ما دامهه النعاس.
واصلت سلمى طريقها متجـاوزة تلـك الظـروف الصـعبة
والشاحنات الضخمة إىل أن ببأ املطر ينهمر عليها عنبما اقتربت من
نقطة الالصالل ،فكرت كثرياً يف أن تتالقف جانباً إىل أن خيفَّ املطر،
لكنها كانت ختشى أن تتأخر على مرام بتلك األمالر الـيت كانـت
حباجتها ،إذ كانت الفتاة بال غطاء يف ذلك الربد ،وحباجـة ملالبـس
ثقيلة وأغراض صحية وفالط نسائية وبعض أدوات النظافة وحـذاء
بشكل الصنبل املفتالح لتهالية قبميها وماء وبعض األطعمة اخلفيفـة
وما إىل ذلك.
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تقالل سلمى :عنبما كنت أجتاوز حبود دقببا سـألين أحـب
املالظفني ..هل مسحت لكنّ سلطات خنل الراغالا الـبخالل بـبون
مرافق شاب أو رجل من ذويكن؟
فأجبته أننا فتيات وسيبات خنل الراغالا وماجياورها نعمل علـى
حتقيق ذلك .فرد املالظف :أعانكن اهلل فيما ابتالكن.
أخرياً وصلت سلمى ،وحملت مرام جتلس يف سـيارهتا تترقـب
كل صغرية وكبرية حالهلا من شبة امللل الذي ببا عليها .ومـا إن
رأت مرام سلمى حىت أشارت بيبيها إليها والسعادة متأل وجههـا،
وكأهنا ملت اًنتظار وحيبةً ،فأجابتها سـلمى بإشـارة مشـاهبة
وابتسمت مث أكملت طريقها ،وكأهنا مل ترها حـىت وصـلت إىل
مالظف العبالر .ببا الذهالل على وجه الرجل وقال :أً تعلمني أنه
من غري املسمالح مرور النساء دون ذكر بال يرافقهن؟ ما الـذي
حيبث يا رفاق؟!
أجابته سلمى بابتسامة :آه ..نعم ،هذا صحيح ولكن...
قاطعها املالظف قائالً :هيا أعطين هاليتك.
قالت سلمى بعجالة وبذات اًبتسامة ،ً ً :مل آتِ للعبـالر،
ولكن هل رأيت فتاةً مرت مثلي من هنا خالل الساعات املاضية؟
أجاهبا املالظف هببوء :ستر اهلل عليها وليسترك ،هيا اذهبـي من
هنا.
ردت سلمى :نعم ،أنا ذاهبة اآلن.
وعادت بسيارهتا قليالً إىل الالراء ،مث تالقفت عنـب الرصـيف
املقابل ملكان وجالد مرام ،وترجلت إلعطائها ما جـاءت بـه مـن
أجلها.
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دخلت سيارة مرام والفتاة مبتسمة سعيبة لالجـالد أحـب إىل
جانبها ،بقيت يف السيارة بينما ذهبت مرام مسـرع ًة باجتـاه دورات
املياه العامة هناك ًستخبام بعض املستلزمات اليت كانت حباجتـها.
ويف تلك األثناء ،وفالر رؤية رجال األمن على احلبود لقاء سـلمى
مبرام تالجه أحبهم حماوًً بالصراخ وما أويت من قالة أن ينتز هاليـة
سلمى اليت رفضت ذلك وراوغت.
تقالل سلمى :كان مالظفاً يببو وكأنه يف أيامه األوىل من العمل
أو أنه متبرب ،إذ كان يتلقى األوامر من مبيره عرب اهلاتف احملمالل،
فعنبما قلت له أنه ليس لبي هالية ،نقل ذلك بعفالية ملـبيره الـذي
وصل صالت صراخه إىل مسامعي خارج هاتف املالظف قائالً :كيف
ذلك وقب جتاوزت حبود مبينتها؟!
فما كان من املالظف البسيط إً أن يصرخ بـالجهي مكـرراً
العبارات ذاهتا!
كان ذلك مضحكاً بقبر ما كان يربكين صراخه حينها.
كنت أجيبه هببوء رغم شعالري الباخلي بتبعات ما قب حيبث:
رجاءً ً ،تصرخ بالجهي ،وليس لك احلق بفعل ذلك!
لقب أخافت الرجل كلمايت ،فهبأ صالته لثالانٍ مث عاد يصرخ ،رمبا
خالفاً من مبيره ،وكرر علي جممالعة أسئلة تتعلق بامسي وملَ أنا هنا.
أما أنا فكنت أجيبه مبماطلة ،فأقالل له امسي األول ،مث يسـألين
عن كنييت فأجيبه باسم والبي ،مث يسألين عن كنييت فأجيبـه باسـم
جبي وجب والبي وهكذا ،حىت وجبته قب تالجه إىل لالحة سـياريت
ملعرفة معلالمايت من خالهلا ،وهذه كانت فكرة مبيره الـذي كـان
يستمع إىل حبيثنا من خالل اهلاتف!
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عادت مرام من جبيب ،فاقترحت عليها أن ننتقـل إىل سـياريت،
وهناك جلست إىل جانبـي يف املقعب األمامي ،بينما أنا أجلس خلـف
املقالد ،كانت الفتاة بقامتها القصرية النحيلة شاحبةً جمهبةً بالكاد يستقيم
ظهرها على املقعب ،لكنها حتاول أن حتافظ على ابتسامتها ،بل كانـت
السعادة تببو عليها خاصة وأهنا وجبت من يقف معها وً يشعرها أهنا
شاذة عن باقي مالاطنيها الذين يتابعالن أفعاهلا مبالاقف متضاربة.
ببأنا نتحبث عن ما حيبث هلا ،لقب حاولت إقنا مرام بأمهيـة
العالدة والعبول عن ما تفعل قبل أن يتم ضررها ،وذكرهتا مبا حيبث
حالهلا من اعتقاًت ،مربرةً ذلك بأن الالضع بات معقباً أكثـر اآلن
بعب تصرحيات خنل الراغالا األخرية اليت ً تكترث ألحب يف العامل.
كانت لغة الفتاة معي تالحي أهنا تثق ثقةً عمياء أن شـيئاً لـن
يضرها؛ فهي ً ترتكب جرماً ،وعنبما ذكَّرهتا ببعض السيبات الاليت
يقبعن يف السجالن ظلماً ودون مربرات ،وجبهتا تربر لذلك الظلـم
وتقالل يل إهنن جتاوزن اخلطالط احلمراء.
لقب فاجأتين مرام اليت حسبت قبل وصاليل أهنا تبحث عن احلق
دون تربيرٍ للظلم ،لكن ذلك األمر قب حبث معي كثرياً وبكل أسف؛
إذ التقيت أشخاصاً كثرًا يف حيايت يبحثالن عن حقهم ويعتقـبون أن
طريقتهم يف نيل احلق هي الطريقة الصحيحة الالحيبة ،وأنـه كلمـا
اعتقل شخصٌ من حالهلم فهم يرجعالن ذلك ألسباب ومـربرات ً
ختتلف كثرياً عن لغة رجال النظام ،وهذا تصرف غالباً ما نلمسـه يف
ردود فعل الرجال من األحزاب املضادة ،أما مرام فقب كانت كلماهتا
ومالقفها مفاجئاً يل ،كل ذلك مل يسمح يل أن أترك مرام اليت خشيت
حينها أهنا ً تعرف حجم ما تفعل.
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قاطعت سلمى وسألتها بتعجـب :أمل ختشـي أن تتضـرري
معها؟
تفكر قليال ،مث جتيبين بتردد :بصراحة ..لقب تالقعـت أن أُضـر
قليالً.
وتبتسم خبجل ،مث تردف :صبقاً ،لقب تالقعت أن أُضر حبجـم
اخلطأ ،فضرري هنا بأي شكل سيكالن ظلماً؛ ألين مل أنال فعلَ أمـرٍ
غري نظامي ،وأن إعطائي ما ينقص الفتاة أمرٌ إنساين صرف مثـل أي
منظمة حتاول مساعبة الالجئني العالقني على أي حبود يف العـامل،
فهال تصرفٌ ً يعرب عن شيء يغضب أي طرف ،لكين تالقعـت أن
الظلم سيطالين بقبر طبيعي ..أي بإمكاهنم أن يفتحالا حتقيقاً هامشياً
أو يعيقالا مسألة عالديت لساعات وهكذا ..إً أنه كان كبرياً جباً!
قلت :ملَ؟ ما الذي حبث؟
تكمل سلمى وهي تسترجع تلك الذكريات املزعجة كما يببو
على مالحمها :لقب ذهبت مرام فعالً ،وطلبت أن تستعيب هاليتها بعـب
أن اقتنعت بكلمايت ،إً أن األمن أبلغها أن هاليتها حمتجزة ،فعـادت
وذكرت ذلك يل دون اكتراث؛ إذ يببو أهنا ً تعرف معىن أن تكالن
اهلالية حمتجزة ،فحجز اهلالية يعين حجزها هي أيضا.
يف ذلك احلني جاءين اتصال قريبـي الذي علم بالجالدي هناك،
واتصال آخر من سارة اليت أرادت أن تطمئن علي ،وكانا يطلبان مين
أن أعالد قبل أن أتأخر طاملا أين أجنزت مهميت ،لقب مر على بقائي هنا
حنال ساعة أو أكثر ،وقب ببأ املطر بالتالقف عن اهلطالل السخي ،مـا
يعين أهنا فرصة مناسبة للعالدة إىل دقببا ،فقررت حينها أن أحترك وأنا
أفكر يف هذه الفتاة اليت سأتركها حمتجزة هنا.
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إهنا فتاة صادقة ،جاءت بعب أن شعرت بالظلم الشبيب لسـكان
مبينتها خنل الراغالا ،لكنها ً تعلم الكثري عن حكايا الظلم ومصـري
املظلالمني.
أدارت مرام وجهها صالبـي وشعرها األمحر األجعـب الثـائر
تتبىل خصله على وجهها ،حىت بات من الصعب رؤية تعابري وجهها
أو عينيها اليت احنرف حمالر إحبامها يف صغرها عنبما سـقطت مـن
أعلى أرجالحة ملغامراهتا اًرجتالية ،مث سألتين بعب أن أغلقـت آخـر
اتصال تلقيته ذلك الصباح :أستذهبني اآلن؟!
مل أكن أر مالمح مرام ببقة لكين مسعـت صـالهتا القلـق،
فأجبتها مبراوغة خفيفة ..ً :بل ً أعرف .رمبا عليَّ أن أذهب طاملا
أن املطر قب هبأ ،فال أود أن أقالد يف أجالاء خطرة ،وعليَّ التحضـري
لعملي يف الغب.
ووضعت حزام األمان يف مكانه السليم ألهم بالرحيل ،وما إن
أمسكت مقالد السيارة وأنا أفكر يف عبارة منمقة تؤكب ملرام رغبيت يف
العالدة ،حىت مسعت صالت أحبٍ يطرق على نافذيت ،كان املالظـف
نفسه ومعه سيبة ً يظهر من جسبها شيءٌ سال عينيها الصغريتني
من حتت نسيج أخضر قامت ،كنت أتالقع أن مرام قب فهمت حينها ما
حيبث ،فاألمر بات واضحاً يل ،لذا مل أنطق بكلمة قبـل أن أفـتح
النافذة.
وما إن فتحتها قال املالظف بابتسامة حمتالة :لقب مسحت لكمـا
السلطات بالعبالر إىل خنل الراغالا.
وقبل أن أنطق بكلمة ،ترجلت مرام من السيارة مسرعةً صالب
سيارهتا مبتسمةً فرحةً ومصبقةً ما يقال.
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بينما قلت أنا بصالت جاد :عفالاً ،ولكين مل آتِ للـبخالل إىل
خنل الراغالا؛ فأنا لبي مناوبة يف عملي هذا املساء ،وعلي أن أعـالد
حاًً إىل دقببا.
فأجابين املالظف :إذن ،فلتعالدي.
مهست املرأة إىل جانبه بصالت مسمال  :كيف ستجعلها تعالد!
أأنت متأكب؟
مل يكترث املالظف لزميلته الالاقفة إىل جانبه؛ إذ لـيس هلـا أي
صالحيات ،وهي يف احلقيقة زوجته كما عرفت ًحقاً ،فهذا العمل
يتطلب وجالد أقارب ذكالر إىل جانب املالظفة أثناء أدائها املهام،
وما كان مين إً أن أدرت وجه سياريت للعالدة بال تردد ،بعـب
أن حاولت أن أشري ملرام بعيين أن ً تفعل ما تسمع منـهم ،لكنـها
كانت تشري يل بيبيها أنشري ذلك من أجلـي ،أي أن أكتـب يف
مالاقع اإلعالم اجلبيب أهنا اآلن ستعرب احلبود كأول سيبة وأخرياً!
لقب غادرت ويف قلبـي غصة على الفتاة ،حاولت جاهـبةً أن
أشرح هلا أن ذلك جمرد فخ ،لكنها مل تفهمين!
قاطعت سلمى فرحة :آه ..مجيل ،إذن عبتِ أنت على األقـل،
لكن ماذا حبث للفتاة؟
جتيبين سلمى بصالت خافت حزين :نعم ،كنت عائبةً فعـالً،
وعلى بعب أمتار قليلة تالقفت لثالانٍ على تلة من الطني الذي أحبثـه
املطر هناك ،وهاتفت سيبةً كانت تسانب مرام كـثرياً للقيـام هبـذا
العمل ،لكنها مل جتب ،فهاتفت أخر من بني السيبات احلقالقيـات
الاليت كنَّ على اتصال معنا آنذاك ألخربها ما حيبث ،وً أذكر مـن
ذلك اًتصال سال صراخ السيبة اليت كانت ترجالين أن أطلب من
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مرام أن تتحرك ،وأن أغادر أنا فالراً من املكان ،لكين شـرحت هلـا
املالقف على عجالة ،مث قبت سياريت من جبيب للعالدة ،لقب قـبت
بطريقة مغامرة مل أجرهبا من قبل ،فعجالت السيارة انزلقت بــي
بسبب ذلك الطني واملطر وبسبب حماوليت اإلسرا للعالدة ،وبعب أقل
من دقيقة كنت قب جتاوزت مئات األمتار ،حىت وجبت سيارةً بيضاء
ببون أي شعار رمسي تشري يل أن أتالقف ،حينها أدركت أن األمـر
انتهى هنا.
لقب تالقفت بأمر السيارة اليت ببت يل مبنيةً ،وليس لسائقها احلـق
يف إيقايف ،لكين خشيت أن أُهتم باهلروب يف حال جتاهلت إشارته.
وما إن تالقفت حىت رأيت جممالعةً من السيارات األمنيـة قـب
خرجت من خلف تلك السيارة وأحاطت بـي ،مث خرج رجل من
السيارة املبنية وطلب مين بغضب العالدة معهم ،قلت له بتعجـب:
لكنكم أنتم من مسح يل املغادرة.
صرخ قائال :من مسح لك؟ ً ،ً ..إن ذلك مل حيبث.
قلت هببوء مبعية الثقة ،ويف جاليف أبتلع ريقي وأر مصـريي
املتعثر :امسع ،إن أردت أن أعالد فسأعالد دون أن تنكـر إذنكـم يل
باملغادرة وتبعي أين هاربة.
وهكذا عُبتُ من جبيب باجتاه احلبود أقالد سياريت وسـيارات
األمن تسري حاليل ،إهنا قصة وتفاصيل طاليلة ،وذكراها مزعج ،فالظلم
يف تفاصيل هذه احلادثة كبري؛ إذ اهتمـالين بـأمالر عـبة مل تكـن
صحيحة ،فقط ليربروا اعتقايل واعتقال مرام.
قلت وقب ارتسمت على وجهي عالمـات احلـزن واألمل :إذن
فعالً اعتقلتِ!
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أجابتين سلمى :نعم ،بل اعتقلنا أنا ومـرام ،فعنـبما عـبت
وجبت الفتاة تتحبث إىل املالظفات وتصبق أهنن جمرد مالظفـات،
ومل يأتني من منازهلن بعب وصاليل فقط ًعتقالنـا وأداء مهمتـهن،
كانت تقالل هلن :ليتين علمت مسبقاً أنكن هنا منذ األمس ببًً مـن
أن تقالد هذه السيبة -وتشري إيل -كل هذا املشالار الطاليل.
كانت الفتاة تصـبق أهنـا قيـب التفتـيش اًعتيـادي ألي
زائر للضفة ،رمبا ألن ثقتها هبم عالية ،ورمبا لطيبتها الـيت مل تعـرف
أن الصادقني قلة يف العامل ،بينما جلست أنا صامتة أقالم بعمـل مـا
يريبون مين ،ألين عرفت أين يف قبضتهن ولن ينفعين شـيء ،األمـر
الالحيب الذي استطعت فعله من أجلي هال متريـر هـالييت البوليـة
وختبئتها لئال يتم ختمها واهتامي مبحاولة املرور بـالعنف ،إذ كـان
املالظفالن الرجال يبحثالن عنها بكافة جـالارحهم ،بينمـا وجـبهتا
املالظفات وسط أغراضي ومل يكترثن هلا ،فعمل الرجال منفصل متاماً
عن النساء هناك ،وما على النساء سال تنفيذ األوامر رغـم أهنـن
أزواج وأقارب ،مث جاء مبيرهم يصرخ من خلف الباب احلبيـبي
الذي كان خلفي طالباً مين تسليم هاتفي اجلالال له ،فاهلاتف احملمالل
يف وقتنا احلايل يقالم مقام القلم والالرق ،واملتسلطالن ً خيشالن أكثر
من الكلمة احلرة ،وكما يببو أن املبير قب اختل تالازنه عنبما علم أن
الناس يف خنل الراغالا وحبرمان وما جاورها ،بل والعامل بأسره ،قـب
عرف مبا حيبث لنا هناك من إجراءات تعسفية ،فما كان منـه إً أن
اعتقب أين من يقالم بنشر ذلك ،واحلقيقة أن جهاز أمنه املخترق هـال
من كان ينشر سراً ما حيبث لنا آنذاك مع إضافة الكثري من البهارات
على األحباث.
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بعبها استبعالنا لنقلنا بسيارهتم إىل قسم التحقيقـات داخـل
اراض خنل الراغالا ،حينها وقبل خروجنا ،حملت من فتحة صغرية مـن
خلف الباب احلبيبي شكل سيارة اًعتقال ،فهمسـت ملـرامً :
يفزعك ما سترين.
لقب متكنت نالبة الضحك من مرام فالر رؤيتها السـيارة؛ رمبـا
ألهنا ببأت تبرك شيئاً مما حيبث ،بينما أنا كنت أشعر بغثيان حقيقي
من تضارب املالاقف من حاليل ونظرات املالظفني واملارة والعـابرين،
كان اجلميع هناك يراقب حلظة اًعتقال دون أن يتحـرك أحـب أو
يسأل؛ فاجلميع هنا خيشى أبسط أنالا التعبري!
عنبما دخلنا السيارة أنا ومرام أوًً قبل املالظفني واملالظفـات،
اقتربت من أذهنا ومهست بصالت منخفض :إن هؤًء السيبات لسن
مالظفات ،بل مُعتقِالت ،وقب جئن من أجلنا خاصةً بعـب وصـاليل
إليك.
حينها وضعت مرام رأسها على كتفي ودمعت عيناهـا ألهنـا
ببأت تفهم أكثر حقيقة ما حيبث،
فقلت هلا والسيبة تبخل إىل جانبـها :حـاويل أن ً يظهـر
ضعفك أمامهم.
فرفعت رأسها وهي تستجمع قالاها ومتسح دمعتها مث ابتسمت
وقالت :ما الذي حيبث؟ ملَ كل هذا؟!
جتاوزت تلك السيارة احلبود مث سارت بنا إىل مركز حتقيق يتبع
منطقة خنل الراغالا ..بقينا لبقائق داخل السيارة برفقة املالظفة وابنها
الطفل ذي العامني تقريبًا ،بينما ذهب زوجها وسائق السـيارة مـع
رجال األمن إىل األعلى للتأكب من جاهزية أمالر التحقيـق ،كـان
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الطفل حياول مباعبتنا من خلف شبك يفصلنا عن السائق والراكـب
األمامي يف السيارة ،فقلت له :ستكرب وتعرف أن ما نفعله هال مـن
أجل أمك وأخالاتك وباقي أفراد وطنك.
فردت أمه اليت تفصلين عنها مرام يف مقعـب السـيارة قائلـةً:
صبقيين أنا ً عالقة يل بكل ما حيبث! أرجالكما ً ،ختشيا شـيئاً؛
فما حيبث ليس إً أمالراً روتينية.
بعبها خضعنا لتحقيق مببئي يف الباخل ،كان مبير املركز يردد
بصالت عالٍ متحبثاً إىل جممالعة رجال قبمالا من أجلنا :حنن نـتمىن
أن نسمح للنساء بالعبالر دون وجالد رجل معهن ،ولكن من سيمنع
الشباب املتهالر من التحرش هبن؟ اجلميع يعلم أن األمر سـيتحقق يف
الالقت املناسب؛ لذا ً داعي لفرضه هبذه الطرق.
كنت أجتاهل حبيثهم وأنا السيبة الالحيـبة بينـهم يف ذلـك
املكتب ،إذ مل تكن هناك غرفة انتظار للنساء ،وكنت أقالل بيين وبني
نفسي :وما وظيفتك أنت إن كنت تردد هذه العبارات العامة الـيت
سئمنا مساعها؟!
مر الالقت طاليالً حىت انتهت مرام من تبوين أقالاهلـا ووضـع
بصمتها إىل جانب كل إجابة ،ومثلها فعلتُ ،ولكن يف عشر الالقت
الذي استهلكته مث افترقنا أنا ومرام ،كلٌّ منا دخلت سيارة مبنية مع
سيبة وسائق ،وهكذا سرنا يف طريق ألكثر من ثالث ساعات حتـت
زخات مطر سخية حماطني بسيارات أمن بل عـبدها حنـال تسـع
سيارات على األقل ،كنت أقضي تلك الساعات بني قـراءة روايـة
نسالية كانت يف حقيبيت وبني غفالات سريعة؛ إذ مل أمن الليلة السابقة،
وكنت أردد بيين وبني نفسي :أياً كان املكان الذي سـتذهبني إليـه
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فأنت أقال منه ،حىت إن وضعالك بغرفة مظلمة هبا حشرات فأنـت
أقال من كل ذلك .لن ختشي شيئاً؛ ألن ً شيء يف هذه احلياة ميكنه
أن يضعف قالتك اليت ميزك اهلل هبا ،أنت أقال منهم مجيعاً ،ألنك مع
احلق وصاحب احلق ً خيشى شيئاً على هذه األرض.
وعنبما ببأ الظالم حيل طلبت من السائق أن يفتح نافـذيت يف
السيارة حيث كنت أجلس خلف مقعب الراكب والذي جتلس عليـه
السيبة ،ألستمتع بٍخر سيجارة كما اعتقبت حينها ،لقـب كـان
السائق سعيباً مبهمة القبض علينا ،وعنيباً يف إجابة مطالبـي ،لكـين
كنت أعامله بشجاعة وقالة ،وكنت أقالل كلمايت يف صيغة أوامـر؛
فهذه اللحظات تتطلب منا مالازنة الطبا اإلنسـانية واسـتخبامها
حبسب الظروف ،وهذا السائق هال أدىن سلم املالظفني هناك ،كما أن
سعادته الظاهرة على ما حيبث لنا ً تعرب إً عـن جهلـه الكـبري،
وسخف فكره الذي خيضع بقالة لقالانني احلـبود وخنـل الراغـالا
املتعسفة والتمييزية ضب املرأة.
إن معظم الرجال والشباب عبميي الكفاءات هم األكثـر عـباءً
للمرأة ،فمىت ما أخذت حقالقها ومتت مساواهتا مع نظريها الرجل فحتماً
سيُستعاض هبا مكانه ،وسيعرف أن حياة الرفاهية اليت ينعم هبا سـتنتهي.
إن شاباً ً يفيب الالطن بأي جمهالد ذهين أو جسبي ويقبض مقابله املال
الذي يبقيه حياً جتبه يف منزله حيظى مبالبس نظيفة وطعام جـاهز ،بـل
ويشجب هذا وذاك مما ً يعجبه على نساء منزله ،حىت وإن كنَّ يعملن
وحيملن شهادات أفضل منه ،فإن أدوارهن اًجتماعية حتتم عليهن القيام
خببمته وإعطائه أكثر مما يستحق ،كل ذلك بسبب القالانني اليت تأمرهـا
باًلتزام باحترامه والتالدد له لقضاء حاجاهتا.
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أخرياً وصلنا إىل نقطة الالصالل اليت اجتهب املالظفالن يف إخفائها
عين ،فخرج السائق إلبراز أوراق دخاليل إىل املكان الذي قرأت على
أعلى جبرانه لالحةً كبرية مكتالباً عليهـا" :سـجن خنـل الراغـالا
املركزي" ،فرحت أحاول أن أعرف اسم الشار ألخرب أسريت مـىت
ما استطعت مكاملتهم ،دخل السائق إىل السيارة ،وحينها حاولـت
السيبة أن تعطيين حقيبة بالستيكية هبا شيءٌ مـن الطعـام ،لكـن
الشاب -وبطريقة ً إرادية -حاول إيقافها ،مث خجل من تصـرفه،
جتاهلتهما ومل أجب.
تالقفت السيارة أمام مبىنً من تلك املباين املتهالكة داخل سـالر
السجن املركزي ،فترجل السائق من السيارة وسار حنال الباب األقرب
جلهيت ،فتحه وقال بصالت غاضب عالٍ" :هيا اخرجي".
إن املالظفني الصغار هم النمالذج األول يف معظـم الشـركات
واملؤسسات والبول لفرض القالة اليت تُطبق دائماً علـيهم؛ فمـا إن
جيبوا الفرصة لتطبيقها على أحب فهم يقالمالن هبا بطرق ً إنسـانية،
وأبشع مما كان سيفعله املسؤول نفسه!
صمتت سلمى قليالً وهي تفكر يف أمرٍ ما أو حتـاول أن تتـذكر،
فتنهبت وقلت :نعم ،وبكل أسف ،إن هذا ما تفعله بعض نساء العـامل
من املتأملات لفقبان قبراهتن وقالهتن ،فاألب يفرغ تعسـف مـبيره يف
املنزل ،واألم تفرغ آًم سيطرة األب على أبنائها ،وبعض األبناء يفرغالن
عقبهم على حيالانات احلي ،أو أحيانا يف أسرهم مىت ما كربوا!
أكملت سلمى وعيناها سارحتان :صحيح ،أياً كـان ،فقـب
أُخذت مرام إىل سجن أصـغر أشـبه بـبور املالحظـة اخلاصـة
بالقاصرات ،بل إنه سجن للقاصرات فعالً؛ حيث تعترب خنل الراغـالا
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املرأة قاصراً حىت سن التاسعة والعشرين ،فتخصص ملالاطناهتا ذلـك
املبىن الذي خيضع ألمالرٍ أقل حبةً من السـجالن الـيت خصصـت
للمالاطنات ما فالق الثالثني ولكافة األعمار من غـري املالاطنـات،
فاإلضاءة يف سجالن القاصرات يتم إقفاهلا مساء عنبما حيني مالعـب
النالم ،والفتيات يسمح هلن اكمال تعليمهن وادخال املراجع والكتب
لقراءهتا مايعين أن اًمر اقل تسلطا من السجالن ،كما ً يتم تكبيـل
ايبيهن عنب خروجهن إىل احملاكم او املستشفيات بعكس ما حيـبث
مع السجينات يف السجالن العامة ،فضال عن تفتيشهن بطريقة أقـل
إهانة من تفتيش السجينات الاليت جيربن على نز مالبسهن قطعة تلال
اًخر حىت يتعرين متاماً ،مث يؤمرن بعمل حركات رياضية للتأكـب
من خلال اجسادهن ومنطقة الرحم خاصة من أي ممنالعات ،ورغم أين
من دول اجلالار إً أين قب دخلت السجن لتجاوز عمـري الـثالثني
عاما.
لقب ًحظت وأنا أدخل ذلك املبىن القامت نالعني من الكامريات
تلتقط يل صالراً ،فأدرت وجهي صالب املصالر ،وقلـت متسـائلةً
بتعجب :هل فعالً تقالم بتصاليري؟ ملَ كل هذا؟
فنظر املصالر الذي يقف بني عبدٍ مـن مـالظفي السـجن إىل
األرض يف تلك العتمة ،وهال حيمل الكامريا على كتفه األمين.
أذكر أول ليلة يل هناك قب حبث مالقف مضـحك ،فبعـب أن
دخلت وخضعت لذلك التفتيش املهني من سيبتني مغطاتني بالكامل،
صعبت لغرفة هبا جممالعة من السيبات السجينات ،وقب قيـل يل إين
سأبقى بينهن ،وكنت أود جتاهل ما حيبث بذلك النالم العميق الذي
يبامهين ،فجلست أرضاً وملمت جسبي عنب مبخل الغرفة حيث ً
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يالجب باب وغفيت ،لكن السجانات كن ينادينين باسـتمرار ،مـر ًة
للتحقيق الذي مت قبل أن أهاتف أسريت ودون حمامٍ؛ إذ حاولالا خالله
اإليقا بـي ،لكين اجتزته بامتياز (تقالهلا بسخرية منهم) ،فكل مـا
كان يُبوَّن هال أين قلت كذا واقصب كذا ،فالنية يل واملقاصب علـي
كما يبعالن ،وأخريا وضعالا امسي بعب اسم مـرام يف كـل هتمـة
كمحرضة ومساعبة هلا حىت يف تلك األمالر اليت مل امسع هبا من قبل،
ومرةً أخر ينادينين لفتح هاتفي اجلالال بالقالة ،وذلـك بـالتحكم
بإصبعي والضغط على مفتاح البصمة ،ومرةً لسؤايل عن أمالر تتعلـق
بأغراضي اليت أخذوها مين حلظة دخاليل ،وهكذا.
وأخرياً صعبت ،وبعب أن هبأت املالظفات ومل تنادينين ألكثر من
نصف ساعة ،فقب عرضت عليَّ إحب السجينات أن آخـذ مكاهنـا
للنالم؛ إذ ليس هناك مكان يل ،قبلت العرض بال تردد وملمت جسـبي
حتت الغطاء الناعم وغفيت من جبيب ،وحينها مسعت السجانات ينادين
بصالتٍ عالٍ على السجينات بكلمة "عالج ..عـالج" ،والسـجينات
يذهنب جتاه املالظفات ،حينها ورمبا بسبب النالم الثقيل وكالابيس اليقظـة
واليافطة اليت رأيتها على جبار املبىن آنذاك قـب خُيـل يل أن النسـاء
مبمنات للمخبرات ،وأن هذا العالج هال جرعـة بسـيطة لتخفـيض
حاجاهتن ،وقب ذهب خيايل إىل أن شعرت بإبرة تشق الغطاء وتـبخل
جلسبي ،فاملبىن الذي دخلته كان على مبخله لالحة مهملة قب نسـيت
كما يببو ،ومل يزل مكتالباً عليها" :قسم مكافحة املخبرات".
ضحكت مع سلمى اليت تروي القصة وهي تسخر مـن مهِّهـا
وقلت :قاليل يل بصراحة ،وبشكل عام ،ما اإلجيابيات والسلبيات فيما
مررتِ به أنت ومرام؟
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جتيبين سلمى وقب فكرت قليالً :أعتقب أن جل ما وقعـت فيـه
مرام أهنا كانت تربر للظلم أحياناً ،وتصبق الظاملني أحيانـاً أخـر
باسم احلياد ،فشكل ما حيبث هلا صبمةً كبرية ،بينما كنت أنا أعيش
قصص الغري اليت مسعتها من قبل.
وتستطرد سلمى :صبفةً كنت أتالاصل قبل شهر من اعتقـايل
بسيبات جربن اعتقاًت خنل الراغالا وما جاورها ،وكنت أسـأهلن
كصحافية ومقبمة برامج عن ما حبث هلن وأسباب اًعتقال الـيت
كانت ختتلف من قصةٍ ألخر  ،إن لعملي دوراً يف ختفيـف هـالل
األمر ،لكن هلل وحبه الفضل يف ذلك الذكاء والصرب والقـالة الـيت
حلت علي حينها ،فكما قلت لك :لقب كذبالا وافتروا علي مراراً.
ففي صباح اليالم األول يف السجن استفقت على أمر من جهـة
تلك احلبود اليت قبضت علي تأمرين أن أوقع علـى ورقـة مليئـة
باملغالطات ،بل إنه مل يكن مبوناً عليها أمر صحيح سـال امسـي،
فحىت نال السيارة ورقمها كان خاطئاً ،إذ كان أولئـك املالظفـالن
على احلبود يبعالن أين ومرام اخترقنا احلبود وعرقلنا حركة املـرور
هناك!
قلت باستغراب :وهل وقعتِ تلك الالرقة فعالً؟
سلمى ،ً :لقب حاولالا الضغط عليّ ،لكن مبير السجن كـان
رجالً طيباً ،ومل يسمح هلم بتكرار احملاوًت بعب أن صبق أقـالايل،
كما أن املالظفة يف السجن أعطتين احلق بالرفض وكتابة إقرار أذكـر
فيه سبب امتناعي.
أما األكثر سخافةً فهال ما عرفته بعب أن أُفرج عنا أنا ومـرام،
أهنم كانالا حياولالن إثبات هتمة وجالدي كصحافية لنقل ما حيـبث
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ملرام ،وهذا خرق علينّ لقانالن خنل الراغالا وحبودها ،لكـن مـرام
رفضت ادعاء ذلك .آااخ يا سبن ..عنـبما خرجـت أضـحكتين
الشائعات اليت روجت أين قبت سياريت إىل حـبود خنـل الراغـالا
خممالرةً ،رغم أن حتليل دمي يف السجن مل يتم إً بعب أسـبال مـن
بقائي هناك!
ويف أحب األيام قبمت صالبـي إحب السـجانات وقالـت
غاضبةً :أي كذب وافتراء يقاللالنه يف اخلارج عنـك؟ مل يفتعلـالن
األمالر ،ملَ؟
قلت باستغراب :ما الذي حبث؟
أجابتين على عجالة :يقاللالن أنك دخلـت السـجن حمملـة
بكامريات تعالد لالسائل إعالمية معادية لنظام خنـل الراغـالا ،إهنـم
يكذبالن! فأنا من أشرف على تفتيشك ،مث رحلت مسرعةً خالفاً من
أن يراها أحب تنقل يل ما حيبث خارجاً.
لقب كان مالقفي صعباً آنذاك؛ فاملبافعالن عن حقالق الصحافيني
يريبون مين أن أقالل إين يف مهمة عمل أزور مرام ليحق هلم الـبفا
عين ،بينما سلطات خنل الراغالا تريبين أن أؤكب ذلك لتعزز التـهم
حبقي.
قاطعتها متسائلة ،وقب تالترت مما أمسع :وماذا اخترت؟
جتيبين سلمى بثقة :بالطبع اخترت أن ً أعطي فرصـة وحقـاً
لسلطات خنل الراغالا لتربير القبض علي ،فأنا اآلن يف قبضتهم ،وكل
ما علي هال البفا عن نفسي وتربئيت وفق فكرهم ً فكـر العـامل
اخلارجي الذي لن يفك قيبي أو خيلصين مما أنا فيه .إهنا جتربة صعبة
وقصة معقبة لكنها مجيلة حبلالها ومرها ،إن مـرام تعـرف اليـالم
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وتعترف أين قب أخذت نصيباً أكرب من نصيبها من العقاب ،رغم أين
مل أكن وراء ما حبث ،بل إهنم حاولالا بكل ما أوتالا مـن قـالة أن
يربروا وجالدي يف السجن بأين من كنت خلف الفتاة؛ أي أين العقل
املببر واملخطط!
لقب انتهى احتجاز سلمى ومرام بعب حنال عشـرة أسـابيع دون
ذكر أي سبب لالعتقال أو حىت لإلفراج.
كان جسب سلمى وقتها قب أهنك من كثرة التفكري؛ إذ مرضت
مرضاً شبيباً استبعى إرسال أطباء لتقصي أسباب مرضها خالفاً من
أن يفرج عنها وهي يف حالة صحية حرجة ،فرمبا يكالن ذلك مـربراً
مستقبلياً لشجب هكذا اعتقاًت.
فهل تغريت قناعات سلمى الثالرية يف عملها؟
سألت سلمى وأنا ً أريب إيذاءها أكثر.
فأجابتين بابتسامة :نعم ،لقب تغري شيءٌ منـها ،لقـب هَزَمـتْ
مثابريت وغريي من النساء الالاعيات يف العمل أفكارَ اجملتمع وبعـض
اإلدارات ،وها هن النساء السمراوات وغريها من صـفات النسـاء
الشكلية واملعنالية احملظالرة يف السابق قب أخذت أماكنها الصـحيحة،
واألمر مالحظ بالضالح اليالم على شاشاتنا بشكل عام ،أما دفـاعي
عن املرأة ،والذي كان للحس الصحايف لـبي دورٌ أساسـي فيـه،
فأعتقب أنه تغري قليالً.
إننا نبخل السجن وحبنا أو مع شخص ما ،وخنـرج حمملـني
بأشخاص ..لقب تعلمت من جتاربـي وخربيت املهنيـة واإلنسـانية،
وخاصةً بعب هذه التجربة ،أن احلراك النسالي وأي حراك به مطالب
يف الغالب يكالن حراكاً مجاعياً بال أهباف شخصية ،غـري أن قلـةً
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يلتزمالن بذلك ،وهذا ما يربر جناح احلراك النسالي حتبيباً يف أماكن
دون أخر من هذا العامل.
ان جتربيت مع مسانبة نساء مل تكن اًوىل فهنـاك كثـر ممـن
هاتفين وطلنب مين مسانبهتن ملعرفتهن بالقفيت مع املرأة ومهالمها ،وقب
استجبت جلميعها ان مل اكن ابال  ،أن يقالم املرء مبسانبة من حاللـه
ومتابعة هتالراهتم رغم عبم اتفاقه مع افعاهلم يف بعض اًحيان ًمـر
صعب ،خاصة عنبما تكالن مسانبا ًهبافهم اليت تراها نبيلة بينمـا
هم يعتقبون انك تسانبهم ًمساءهم واشخاصهم ،وهال ما يالقعـك
يف فخ اًستغناء عنك مىت ما وقعت انت يف مأزق مشابه هلم ،فهـم
ًيريبون ان يشاركهم احب تلك اًهباف اليت ًيرون منها سـال
البطاللة فحسب.
ان العمل على احلقالق له مفاهيم ومباد خمتلفة وهناك منـاذج
مجيلة تعمل بعقالنية ًستمرار الضغط اىل حني نيل املراد.
اما معظم أولئك الذين يتحبثالن عن ثالرةٍ مـا أو حـق مـا
بالتركيز على اسم شخص وليس على األمر حبب ذاته وجناحه ،فهـم
أشخاص يهتمالن ألنفسهم ،ويعملالن على صنع أمسائهم ،حـىت وإن
تطلب األمر مرورهم من أزقة العذابات والسجالن .إن هذا العامل مييل
خللق األبطال اخلارقني ،حىت وإن كان كثرٌ من حالهلم لـبيهم ذات
القال  ،وقب دفعالا بأنفسهم وخسروا حياهتم لذات األمر واملصلحة.
وبابتسامة غري مكترثة تقطع سلمى حبيثها بالقالل :أياً كـان
يا سبن .مث تأخذ نفساً عميقاً ،وتقالل:
لقب كان اجلميع يف املبينة يعلم أين بريئة ،حىت القاضي نفسـه،
ورغم ذلك فقب كان ينتظر رحيلي بعب احملاكمة ليلتقي مرام ووالبها
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ويشرح هلم ما عليهم فعله يف القضية ،فهم أبنـاء مبينتـه وبينـهم
روابط ،أما أنا فلست إً قادمةً من اخلارج ،وً أعين له شيئاً.
وتتمتم :إن كل إنسان ملزمٌ بأعمالـه ً أعمـال غـريه ،وإن
العقالبة تكالن من جنس العمل ،إً أن احلياة تعاقبنا أحياناً ظلماً على
ما مل نقترفه وما عقالبة احلياة إً صفعة تيقظنا.
مث تكمل سردها حبماس :لقب بقيت يف مبينيت حبرمـان بعـب
اإلفراج عين يف خنل الراغالا ملبة بسيطة؛ إذ مل تكن حاليت الصـحية
والنفسية قادرة على اخلروج والسفر ،وانتهت عالقيت بالعمـل مـع
وسائل اإلعالم يف املنطقة؛ فقب صبمت بعب خروجي مـن السـجن
مبالاقف معظم تلك القنالات اليت عملت والـيت مل أعمـل معهـا،
وزمالئي الذين عملت إىل جانبهم ،والذين التقيتهم يف اجتماعـات
وجتمعات فحسب ،كانت املالاقف مؤملةً ومضحكة يف الالقت ذاتـه،
إهنم يتسلقالن على أكتاف احلقالقيني ،وأنا أجزم أنه مل يطلب منـهم
شيء من ذلك ،لقب قضيت أشهراً وأنا أقرأ ما كتبت الصحافة عـين
يف فترة سجين ،وأضحك لسخف كذباهتم ،أقصب تلك الصحافة اليت
حبثتك عنها مسبقاً ،إضافةً إىل حسابات رخيصة يف مالاقع التالاصل
اًجتماعي ادعت أمالراً مضحكة ،فجأةً أصبحت املرأة الضالة الـيت
غبرت مببينتها ومبن اجلالار كما ادَّعالا ،وهال ما كان يردده حـىت
بعض أفراد اجملتمع! ولكن صبقيين ،كل ذلك مل يهز شيئاً من وطنييت
أو قيميت أمام نفسي ،إذ ً هتمين نظرات من حاليل ،فقـب عـرفتين
املالاقف أن قيمتنا تكمن يف نظرتنا ألنفسنا ً ،نظرات من حاللنا لنا.
عنبما خرجت الفتاتان كانت مرام جتيب فتيات مـن عمرهـا
عنبما يسألنها عن ماشاهبت وعن جتربة سجن القاصرات أهنا تعتربه
102

كالفنبق ،وأهنا جتربة ً اكثر ،اما سلمى فكانت جتزم أن أقالال مرام
ليست اً حماوًت إلظهار قالهتا ورد كرامتها ،فتلك األماكن كمـا
تصفها سلمى ً ميكن تشبيهها بأشياء طبيعية ،فهي مشاف وقبالر ،إذ
تببو يف األيام األوىل أشبه مبشفى ،مث يالقن زائرها أهنا مقـربة ،إنـه
مالتٌ أول يف احلياة ،فإن دخلها اإلنسان وهال على قناعة أنه بـريء
وما حيبث له ظلم يف ظلم ،فقب خيرج بزي شخص آخر ،بعضـهم
يلجأ لالنتقام ،وبعضهم يرتبي زي الظامل ،وبعضهم ينتظر املفر مـن
مبن الظلم ،وبعضهم يعيش جبسـب بـال روح؛ فتجربـة املـالت
اإلجبارية -ولال مرةً يف احلياة -تقضي على ما تبقى من طمالحـات
وتَمسكٍ هبا.
هكذا كانت تصف سلمى حال من عايشـتهن يف السـجن،
لكنها تعيب ترتيب افكارها يف احيانٍ أخر فتقالل :إن من يـبخل
تلك األماكن اليت خيشاها اجلميع يسهل عليه دخالهلا مراراً ،أي إهنـا
قب ختلق أحياناً من أصحاب الشخصيات الضعيفة جمـرمني ،خاصـةً
أولئك الذين يبخلالهنا ظلماً ،إن من يذق الظلم مرةً قب يعيش حياته
حتت الشعالر بتكرار وقال الظلم عليه يف أية حلظة .إهنا جتربة جتعـل
املرء روحاً بال جسب ،فالروح وحبها تبقى حرة حىت يف السـجالن
وصالامع الظلم ،روح تسري بعب حريتها بني من حتب وكأهنا قب ماتت
وولبت من جبيب لتبقى وسط من حالهلا لالطمئنان عليهم فحسب.
وتستشهب سلمى بقالل صبيقتها الكاتبة والـذي جتـبه أدق
تالصيف حلالة حراك مرام ،إن مافعلته مرام الشجاعة حبثا عن احلـق
كان أقرب اىل حالة جتنيب صغار الشباب يف املعارك ،فاحلراك احلقالقي
يتطلب اخلربة الكافية اذ أن اضراره على اإلرجتاليني كبرية جبا.
103

فجأةً تبخل سلمى السجن كمجرمـة ً كصـحافية كمـا
اعتادت ،تتأمل ملا تراه هناك مث تنقله للقار أو املشاهب ،أما أن تعيش
ذلك فهال ما مل خيطر بباهلا يالماً.
قصة سلمى هذه تزعجين كثرياً كلما تذكرهتا ،إهنا منالذج للسري
يف يالم مشرق إىل الظلم والظالم ،بل إن سلمى كبلـت بـالقيالد يف
تلك احملاكمات اليت خاضتها وهي تر مرام تسري أمامها دون قيـالد
كالهنا قاصراً!
لكن سلمى كبلت مرة أخر بقيالد تالقيع كان رهنـاً حلريتـها،
تالقيع على منعها من احلبيث عن أي شيء حبث معهـا منـذ حلظـة
اًعتقال حىت حلظة احلرية ،بينما تعهبت مرام أن ً تعالد بفعلتها مـرة
أخر إىل احلبود فقط! كل ذلك ألهنم خيشالن قلم وقالة سلمى أكثـر
من مرام وشجاعتها ،أو رمبا -كما تؤمن سلمى -ألهنا ليسـت مثـل
مرام ،ابنة من أبناء مبينة خنل الراغالا ..وهكذا غادرت الفتاتان السجن.
أما سارة صبيقة سلمى فقب أوفت بالعبها واهتمـت بقطـط
سلمى وبيتها وكل ما خيصها إىل أن عادت من جبيب إىل حريتها.
هكذا يا مساء تببو حكايا ارتباط القضايا مبن نالد أن نسانبهم
من أجلهم ومن أجلنا ومن أجل ما نؤمن به.
الحرية ال يقأ ها جا

مل تعلق مساء على كلمايت ،فشعرت أهنا قب ملـت ،مث نظـرت
إليها وأنا أقالل :لقب أطلت عليك الليلة حبكايا… لكـين قطعـت
كلمايت وقلت :ماذا؟ مساء ..هل منت؟! إذ كانـت مسـاء مغمضـة
العينني ،فتحت عيناها هببوء ،ووضعت يبها على يبي لتهـبأ مـن
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انفعايل وقالت ،ً :لقب مسعت القصة ورغم أين منهكة إً أين أود أن
أعرف ما الذي حبث معك يالمها بعب أن رأيت سلمى على شاشـة
التلفاز ،حيث كنتِ يف ذلك املكان الغريب؟!
قلت مبتسمةً وسعيبة ملشاركة مساء ًهتمامايت :أتؤمنني يا مساء
بفكرة قانالن اجلذب الفكري أو قالة اجلذب ،تلك القائلة إن معظـم
ما حيبث لنا يف احلاضر هال نتاج أفكارنا بسلبياهتا وإجيابيتها؟
هزت مساء رأسها مينةً ويسرةً ،وقالت بتـردد وهـي تعكـف
شفتيها :إىل حبٍّ ما ،رغم أهنا مل حتبث معي بشكل مباشـر ،لكـين
مسعت عن مالاقف خمتلفة حصلت مع الغري.
قلت حبماس :رغم أين أعمل مع السيب أوشال وكلماتـه الـيت
ببأت تتمكن مين على جذب األمالر اإلجيابية ،إً أن مرور سـلمى
أمامي على الشاشة والتفكري بأوجاعها يببو أنه قب جلب يل شيئاً من
ماضيها لالاقعي.
ففي الساعة التاسعة من ذلك الصباح اجملهالل من فربايـر ،2015
مسعت صالت نائبة املالظفة يأيت عالياً وهي ً تزال على بـاب الغرفـة
الكبرية :سبن ،هيا استيقظي ،مل أكن قب منـت إً سـاعتني ،ولكـين
استيقظت مستبشرةً ،فقب أبلغين الرئيس هنا أنين قب أخرج ألعالد لطبيعة
حيايت اليالم ،يا إهلي كم أنا سعيبة ،فليس من عادة نائبة املالظفة تلـك
السيبة الكبرية سناً أن تناديين ما مل يكن هناك أمرٌ مستجب!
قمت مسرعةً وقبل أن تصل إىل سريري كنت قب وصـلت إىل
نقطة وسط بيننا ،سألتها بابتسامة :ما األمر؟
قالت :اذهبـي واغسلي وجهك ،مث اذهبــي إىل مكتـب
املبيرة هنب ،هي بانتظارك.
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مل تكن كلماهتا مرحيةً ،ومل تكن تلك رغبيت أو أملي ،ذهبـت
وغسلت وجهي على عجالة ،مث ذهبت إىل مكتب املبيرة..
قالت مبتسمة :صباح اخلري من جبيب سبن ،اذهبـي وافطري
مث عالدي لنتحبث .قلت هلا ً :داعي لذلك ،ما األمر؟
ابتسمت على مضض وطلبت مين اجللالس على مقعب ،بينمـا
على املقعب اآلخر مالظفة يف بباية العشرينيات ،كان يبـبو عليهـا
القلق ،وكنت أعلم أهنا هتتم ألمري ،تعاطفاً ً أكثر.
جلست وأنا أود البخالل بصلب املالضال وعـبم التالعـب
بأعصابـي أكثر ،وبعب دقائق قليلة ،وبابتسامة غري مرحيـة قالـت
املبيرة:
لقب مت إبالغنا أن أسرتك ،وحتبيبًا زوجك ،قب تقبم بشـكال
ضبنا مفادها أننا قمنا بتعنيفك ما أحلـق بـك الضـرر النفسـي
واجلسبي ،فهل حبث ذلك يا سبن؟ ونظرت إىل عـيين مباشـرة
حمبقة بقالة.
أجبتها بابتسامة وهبوء ،ً :مل حيبث ذلك ومل يبل زوجـي
بذلك .قالت :إن الشكال بني يبي اآلن.
قلت بإصرار وثقة :نعم ،وأنا متأكبة أنه مل ولن يقالم بـذلك،
فقب أبلغين منذ قبومي إىل هنا أنه سيتقبم بذلك.
قالت وباستعجاب كبري :ماذا؟ هل أنت على علم بذلك!
قلت بربود :نعم ،وأنت تعلمني أن ذلك صـحيح ،فصـحيت
ليست باجليبة ،وهناك أمراضٌ عضالية سببها نفسي ،وكـل ذلـك
مبون لب طبيبكم املختص.
قالت بتعجب :وكل ما حلق بك ً يب لنا به!
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قلت :نعم ،هال ً يقصبكم ،فكل ما حيبث يل جراء املكـان
والالضع الذي أنا فيه فحسب.
قالت فلنببأ إذن التحقيق ،وهال حتقيق قصري لتقاليل ذلك.
وبعب أن أهنيناه ،وقب قمت بتثبيت بصميت عنـب كـل إجابـة
منه ،انصرفت وأنا أمسع نائبة املبيرة ختاطب الـرئيس وتنقـل لـه
أقالايل ،مث نادتين ألهاتفه فأبب تأكيبه علي بقالل ذلـك وتفهمـه
لسالء حاليت.
هكذا هي املبيرة عنبما ختشى قسالة مبيرها عليها إن أخطأت،
فتقسال على من حالهلا وإن كانت تعلم أن ليس لذلك مربر.
انتهى التحقيق وانتهى أملي ذلك اليالم بأن أخرج مـن هـذا
املكان ،عبت من جبيب إىل سريري ومن حاليل تسألن كعادهتن :هل
من جبيب؟ قلت بابتسامة ملت السؤال.ً :
عبت إىل وساديت املؤقتة ،أكمل أحالمي وخياًيت الطمالحـة،
ودون جبو  ،فما حبث أصبح يشغل فكري ،ومل أعب أقال علـى
النالم.
مل يكن هناك أفضل من أن أعالد لكتابـي وألوشـال ،علَّـين
أخفف من التفكري فيما حبث إىل أن أنقله ملن هم خارج السالر ممن
أهاتف كلما سُمح يل من عائليت وزوجي.
فجأةً ،وعلى غري العادة ،أر ثـالث سـيبات يسـرن مـع
املالظفات ،لكن هلن معاملة خاصة ،وكأهنن "ضيالف" ،نعـم يبـبو
حال التعامل معهن أقرب لضيافة شخص مهم يف املنـزل ،مل يكـن
يهمين األمر ،غري أن أصالات من حاليل وختميناهتن كانت هتمس عالياً
بالقرب مين.
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مرت السيبات الثالث مع املالظفات بني املقيمات ،كن يسرن
بابتسامات وعيالن حتاول كشف ما ميكن ،مل أكترث ،لكن سـيبة
جتلس بالقرب مين قالت :إهنن مالظفات جلهة حقالقية يزرننا مرة كل
بضعة أشهر.
نظرت هلا باستغراب وسألتها :وما أمهية زيارهتن؟
قالت ً :أمهية وً فائبة؛ لقب حتبثت إليهن قبل عام مـن اآلن
ومل يفعلن شيئاً ،إهنن يؤدين وظائفهن فقط ً أكثر!
مث مسعت هنب تقالل :سبن ..تعايل معنا!
قلت بربود :قادمة ،كنت أتالقع أهنن جئن لألمر ذاته الـذي مت
التحقيق معي فيه قبل ساليعات ،وهال سبب بالغ زوجي عن أوجاعي
وصحيت.
ذهبت إليهن ،وبقيت معهن يف غرفة اًستجالاب ذاهتا وعلـى
الكرسي نفسه الذي جلست عليه صباحاً ،كنت قب بلغـت درجـة
عالية من التعب واألمل فعالً ،وببأت إجابتهن على األسئلة املتالقعـة
نفسها ،وقب رأين آثار احلساسية اليت بلغت وجهي وجسبي نتيجـة
أمراض عضالية؛ فمنذ أن أقمت يف ذلك املكـان وأنـا ً أسـتطيع
الذهاب إىل املرحاض إً مرة كل أسبالعني ،وبعب شـهر ونصـف
ذهبت خالله إىل دورة املياه ثالث مراتٍ فقط ،قـرر الطبيـب إن
استمر حايل كذلك أن ينقلين إىل املشـفى لغسـل أمعـائي ،إً أن
جسبي املتهالك قب استجاب حينها ألدوية الطبيب فأخرج السمالم
بأشكال خمتلفة؛ منها ما كان من خالل حساسية انتشرت يف اجلـزء
األعلى من جسبي ،ومل أكن أعرف شكلها بصراحة؛ لعبم وجـالد
مرايا يف املكان ،لكين كنت أراها يف أعني ونظرات من حاليل.
108

تالقفت هنا عن احلبيث ورحت أتنفس هببوء ،وكأين أمـارس
اليالغا أو حلظات التأمل العميقة ،أعيش تلك اللحظات بتفاصيلها يف
صمت.
نظرت إيلَّ مساء وقالت :آاخ لقب مررت بكل ذلك! إهنا مالاقف
مؤملة ومثرية فعالً يا سبن!
مث قالت وكأهنا حتاول أن خترجين من ذكريايت املؤملة :بصراحة..
أنا مذهاللة كيف أن لبينا نساءً يقاومن الصـمت لبرجـة فقـبان
حريتهن مثل سلمى ومرام ،بل وحىت سارة اليت كانت تؤمن مبا تقالم
به سلمى.
قلت بصالت واثق ،وأنا أحاول التبقيق يف اختيار املفـردات:
أرجالك ً ..تقاليل فقبان حريتهن ،فاحلرية ً تفقب بسجن.
قاطعتين مساء قائلة :صحيح ،لكين بصراحة ً زلت أعيش قصة
سلمى ،أهلذا احلب ميكن أن يقع الصحفي يف فـخ تعـاون اجملتمـع
والصحافة والنظام ضبه؟ فقط ألنه حاول مسـانبة أفـراد اجملتمـع
الالاعي واملضطهب ،ببًً من الالقـالف علـى جـراحهم وآًمهـم
واستخبامها إلبراز امسه!
ليتين عرفتها من قبل ،إذ كنت دوماً أحبث عن نساء شجاعات
لنعمل معاً يف مجاعات ،ببًً من اجلهالد املشـتتة للعمـل النسـالي
احلقالقي!
فكرت قليالً مث أعقبت على كلمات مساء اليت حركت ما بباخلي:
يقالل أوشال يا مساء "أينما وجب شخص يكرس حياته ملالقف أو خط ما،
وجيتهب ًستكشاف احلقيقة ،فإن اجملتمع سيتخذ على الفالر مالقفاً عبائياً
جتاهه ،قب يكالن ذلك باًنتقام منه ،أو أن ً يساحمه؛ ألنه جمتمع يعـيش
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على األكاذيب ،واإلنسان الذي يكرس وقته ونفسه لكشـف احلقيقـة
يصبح بذلك خطراً على كل املصاحل الثابتة .جيب قتله!"
إن بعضاً من الصحافيني يصبق بعض ما يراه ،فيما يشكك كثر
منا يف روايات من نلتقيهم من ضحايا مظلالمني أو جمرمني ،لقب زرت
مسبقاً دار األحباث للفتية يف حبرمان كصحافية ومراسلة ،وكنـت
خائفةً ،خصالصاً عنبما أدخل مبيرهم أحب الفتيان قائالً :وهذا فالن
"قتال القتال" ،كان الشاب يببو خائفاً أكثر مين ،حملق الرأس يرتبي
جسبه النحيل زياً رياضياً ،وكان لبعضهم قاماتٌ طاليلـة ،مجـيعهم
ميضالن حكم احلبس هناك ،بعضهم ينتظره حكم القصاص ما إن يبل
سن الرشب ،مثانية عشر عاماً ،أو أن يتنازل أهل املقتالل ،وبعضـهم
اآلخر حيالل إىل السجالن العامة ًستكمال حكم السـجن ،أمـا يف
سجالن النساء اليت زرهتا أيضا كصحافية مع القناة ذاهتا ،فقب كان هبا
مطربة حكم عليها بتهريب املخبرات ،لقب روت يل املالظفة هنـاك
قصتها ،وهي يف قمة حزهنا وتعاطفها ،تقالل إن متنفذاً معروفاً بأمالاله
الطائلة أزعجه ما يعتقب أنه كربياء فنانة عنبما انسحبت من العمـل
معه ،فببر هلا ذلك الظلم ،وقب التقيت بعضاً من أهل تلك الفنانة من
القلة من أسرهتا املتعاطفة معها ،إذ رووا يل القصة ذاهتا ً ،يهم اآلن
حقيقة قصة الفنانة ،فالسجن كان مليئاً بقصص خمتلفة ،هبا من الظلم
نصيب ً بأس به ،وهبا من اإلجرام نصيب أيضاً.
إن مبناً عبة يا مساء حاربت كلمة الصحفي احلـر ،صـاحب
القضية ،ومألت مكانه بصحافيني من مبن أخر ليسالا إً هـاربني
من ظلم مبهنم ،قادمني بأسعار رخيصة يبيعالن صالهتم على حسـاب
مالاطين املبن الغريبة.
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الفق ار هبة األم ار

هبة زميلة من مبينة من مبن العذابات حتمل جالازاً ملبينة مـن
مبن التقبم يف الشمال ،إً أن هذا اجلالاز مل يشفع هلا أن تعيش حياةً
خمتلفةً عن غريها من نساء مبينتها الاليت ً يكف من حـالهلن عـن
ربطهن بالصالرة النمطية املعروفة بسالق البعارة ،ببأت معرفتنا أنـا
وهبة عنبما قبمت للعمل معنا يف القسم ،فطلـب مـين مـبيري
تبريبها ،عملت على ذلك فعالً ألكثر من شهر ،وكنت أقـبم هلـا
التبريب بغضب يف داخلي ،فهي ً تعرف كلمة إجنليزية واحـبة،
وحىت قبراهتا يف لغتنا التلفزيالنية ضعيفة ،حاولت مراراً جتاوز األمر،
ومر برأسي ألف سيناريال وسيناريال ،فكرت أهنا حباجة ماسـة هلـذا
العمل ،مث فكرت أن ظروفاً خارجة عن إرادهتا جاءت هبا إىل هـذا
العمل ،ولرمبا هي ً تريبه ،فكرت يف كل ما استطعت ،وً شـيء
كان جيبي وخيفف من غضبـي ،فهي ترتبي بشكل يالمي قطعـاً
باهظة من دور األزياء الفاخرة؛ أي أهنا ليست الفتاة اليت تعيش وضعاً
إنسانياً صعباً ،كما أنين بصراحة مل أعب أميز الفرق يف معاملة الزمالء
هلا ،هل هي معاملة شفقة عليها أم معاملة خالف منها ،األمر لـيس
بالسهل علي ،كانت عالقيت هببة متالترة ،فهي تببو لطيفـةً ولكـن
عفاليتها مزعجة ،لقب قامت يالماً بتسجيل صالهتا على تقرير ملتبربـة
أخر أقالم باإلشراف على تبريبها أيضاً ،ومن مث مت عرضـه علـى
الشاشة بامسها ،فغضبت كثرياً وناقشت مبيري ،إً أنه مل يكتـرث،
وبربود قال يل :وماذا حبث! هكذا كنتِ يف البباية قبل أن تتمكين
من إخراج صالتك للعلن وتقبمي التقارير بصـالتك ،كنـا نسـجل
أصالاتنا على تقاريرك.
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التزمت الصمت رغم أن األمر مل يكن سيان ،فقب كان يـذكر
امسي كمعبة للتقرير على األقل وقتها ،على أي حال يببو أن هبة قب
شعرت منذ ذلك املالقف أن العباء قب ببأ بيننا ،وأنين أدعي املهنيـة،
ويف غباء عمل يف أحب األيام ،بينما اجلميع يتناول طعامه على طاولة
واحبة ،وقفت هبة بعب أن أهنت طعامها وبيـبها قـارورة مـاء،
وتالجهت بالكامل صالبـي قائلة بصالت عالٍ :باملناسبة كنـت أود
سؤالك ،هل حتملني فعالً جالاز سفر مثل مالاطنيك؟ أي باللالن ذاته
أم أنك مقيمة فقط هناك؟ وحبقت بعبها يف عيين بعينيهـا اللـتني
ادعت من خالهلما الرباءة.
ابتسمت ،وقبل أن أشر باإلجابة ،وجبت زميلةً وزميالً لنـا
ومها مالاطنان من مبن جماورة ملالطين قب أسرعا باإلجابة نيابةً عـين،
متسائلني باستعجاب كبري :ما سبب هذا السؤال يا هبة؟ وما أمهيته؟!
إً أهنا حاولت أن تربر ذلك قائلة :أنا أعلم أنك لست أصـالً
من هناك ،وهال ما دعاين لسؤالك ،فهناك كثر يقيمالن يف مـبينتك
وهلم أصالل من خارجها ،وقب خطر ببايل أن أسألك إن كنت حتملني
اجلالاز أم ً؟ هل بذلك أمر مزعج؟!
فأجاهبا زميالي بغضب واضح على مالحمهما دون أن يسـمحا
يل بالنطق حبرف واحب :نعم مزعج ،وً معىن لسـؤالك يـا هبـة،
فتعذرت الفتاة وحاولت تربير سؤاهلا قبل أن ختسر اجلميع.
يف احلقيقة ،لقب أغضبت تلك الكلمات زميليّ ،ليس من أجلي
فقط ،بل من أجلهما أيضاً ،فزميليت القادمة من مبينة جماورة تعب من
األقليات الطائفية يف مبينتها ،بينما يتملص زميلي كثرياً من احلبيث
عن قبيلته يف أحاديثه بني أصبقائه ،وً أعرف إن كان أمري يهمهما
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أساساً ،ولكين أعلم متاماً أنّ لكليهما مالاقفَ عنصرية جتاه مـالاطنني
من مبن نائية فقرية ،وأن أي حماولة ملقارنتهم هبم تزعجهم كثرياً ،أما
أنا فبكل صراحة مل يزعجين سؤال هبة يالمها بقبر ما شـغل بـايل
كثرياً ،كنت أتساءل طيلة اليالم :ما الذي دعا الناس مـن خـارج
حبود مبينيت للتفكري يف هالييت ومالطين هكذا؟! مل ً نسـأل حنـن
اآلخرين أسئلةً من هذا النال ؟
حاولت ختيل أن اسأل رجالً من مبينة من مبن الغرب الناشئة
على أيبي اكتشافات الرحالة هكذا سؤال ،فخشيت أن أدفع غرامةً
أو أن أُعاقب ،احلال ً خيتلف كثرياً عن حال مبن الطائفيـة علـى
سبيل املثال ،فكثر مل يكالنالا قب مسعالا من قبل باًنقسامات العرقيـة
واملذهبية لالً انبً األزمة الطائفية العنيفة هناك ،واليت تالدي حبياة
املئات واآلًف سنالياً.
إهنا حتماً مل تكن لتسأل هكذا سؤال لالً تبخل أحبٍ ما مـن
مبينيت عامرة؛ فنحن من يؤجج العنصرية ويصبرها للغري ،وهـي ً
تبرك أساساً كيف ينظر هلا من نقل هلا تلك األفكار.
إن هبة مل تسمع هذه الكلمات واألفكار داخل بيئة العمل ،كما
أهنا مل ُتقِم يالماً يف مبينيت ،بل هي بالتأكيب جلبتـها مـن مـالاطن
عنصري من مبينيت حاول هتبئتها عنبما غضبت مين بكلماته اليت قب
تقلل من قيميت أمامها.
مل يكن هذا املالقف قاطعاً لعالقتنا املهنية أنا وهبـة ،ويف يـالم
نسيت الفتاة مظروفاً إلقرار استالم راتبها على الطاولة ،وقـب قـرأ
أحبهم الرقم بالصالت العايل مث اًسم ،مث شعر أنه قام بشيء ً جيب
القيام به فغادر ضاحكاً على مالقفه ،أما أنا فكنت أضحك على خيبة
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األمل؛ إذ إن مبل راتب هبة كان يزيب عن راتبـي بنسبة مخسني يف
املائة تقريباً ،بينما أنا أدرهبا وأجهزها لتكالن إعالميةً ناجحة مـن ً
شيء!
لقب غضبت يالمها وعبت ملبيرنا وأبلغته ما حـبث ،وكيـف
عرفت بفرق الراتب بيننا ،مل يستطع املبير إنكار األمر ،لكنه اعتـذر
وقال إن األمر مفروضٌ عليه من اإلدارة ،تركت العمل ومل أترك هبة
أو مبيري ،فكنت أتالاصل معهما خارج أسالار العمل بـني احلـني
واآلخر كأي عالقات إنسانية أخر  ،وحينها عرفت هبة أكثر.
تقالل هبة ً :شيء يربر للمرأة أن تتهاون بشرفها ومسعتها ،إً
أنه ،وكما تعلمني ،فالناس لبيها صالرة منطية عن بنات مبينيت وبعض
املبن اليت عرفت بالفقر والبطالة ،لذا تعتقب النساء أننـا خطافـات
الرجال ،والرجال يعتقبون أننا متسالًت املال عرب اجلنس ،واحلقيقة
أننا نعيش احلياة حلظةً بلحظة ،فما يلحق بنا من فقر هناك ً جيعلنـا
نفكر فيما يقالله الناس عنا ،إن كان الناس يعتقبون أننا غانيات فنعم،
هناك غانيات من مبينيت ومن جنسيات أخر خمتلفة أيضـاً ،إننـا
يا سيبيت نعمل يف اإلعالم والفن واملطابخ والبنالك ووو بعرق جبيننا،
ولكننا جنامل كثرياً وً نرفض أي عطاء من أحبٍ نعرفه أو ً نعرفه،
بل إننا نبحث عن أولئك الناس الذين يعينالننا على كلفـة احليـاة،
أتعرفني ما هي كلفة احلياة اليت نعاين منها؟
قلت بتعجب :وما هي؟
امتأل صالت الفتاة حزناً وهي تسترجع حكايا قب مرت عليها،
وقالت :يل أخ مبمن خمبرات وأخت أود أن تأيت وتعيش معي هنـا
خشية أن تبمن هي األخر  ،إنين هنا ألرسل هلما املال ،صـبقيين،
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لبنات مبينيت قصص جتربهن على جتاوز احلياة بأي مبل كان ،ولكن
تذكري وتأكبي أنه ليس دائماً مقابل ما تعتقبه النساء عنا ،ورغـم
ذلك لن أنكر أن هناك منهن من يقلبن األخريات بسبب الطمـع ً
أكثر.
سألت هبة بصراحة وعفالية مثل عفاليتها :إذن ،مـا تربيـرك
ملالبسك الباهظة وجالاز سفرك املهم وهذا حال إخالتك؟ هل جاؤوا
من السماء؟
أجابت هبة بابتسامة ساخرة :نعـم ،جـاؤوا مـن السـماء،
عزيزيت..
صمتت قليالً ،مث أكملت وهي مترددة:
كنت أعيش يف تلك املبينة املتقبمة منذ الـالًدة ،وبصـراحة
القصة طاليلة ولن أخالض فيها ،أما مالبسي الفاخرة فببسـاطة إهنـا
نتاج مال أقبضه من متنفذ من مبينتك ،يراين كابنته.
قلت :كابنته! وابتسمت ابتسام ًة ساخرة.
ضحكت بصالتٍ عالٍ وقالت :نعم كابنته أو سبيته مسي ذلك
ما تشائني أنت وأفكارك احلقالقية ،إنه يلتقيين كلمـا زار مـبينيت
املتقبمة حيث أحتبث لغتها ،وهناك أقالم بعمل البليل السياحي لـه
كلما تالاجب فيها ،وأترجم له مىت أراد شيئاً خالل عمله مع سكان
املبينة ورجال أعماهلا ،وهال من أهباين إىل القناة ألعمل معكـم،
علَّين أجب املال بنفسي ببًً من استمراره يف إعطائي املال مقابـل
أمالر بسيطة أخبمه فيها ،ولن أحرج أن أقـالل لـك أن األمـالر
البسيطة تصل أحياناً ملتعةٍ ً بأس هبا إن كان هذا ما تريبين مساعه
ومعرفته!
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قلت بذهالل :ماذا؟ أهباك؟
بابتسامة مستنكرة أجابتين هبة :نعم ،أهباين! ً تقاليل إنـك ً
تعلمني ذلك ،فاجلميع داخل القناة يعلمالن ،لقب وجـب يف مالحمـي
الرفيعة احلادة وبشريت البيضاء الصافية وشعري شبيب السالاد وعـيين
اخلضراوين قالةً قب جتعلين أعتلي املنصة اإلعالمية العربية ،مث تقالهلـا
ضاحكة :بعب أن قطع أمله مين وسط صنا الشهرة واملال يف مبينيت
املتقبمة الذين ً حيبالن هذه املالاصفات ،خصالصاً وأين لست حنيلـةً
مبا يكفي وفق مالاصفاهتم ،أما يف مبينتك أو منطقتك فبـالطبع قـب
خيبمين مجايل ،وترفع رأسها إىل األعلى قائلة :إنه الالاقـع عزيـزيت
وعلينا تقبله ،ولال أردتِ لعرفت من أين تؤكل الكتف دون أن تعطي
ما ً تريبين.
سألتها حبماس كبري :باهلل عليك هبة قبل أن نفترق أجيبيين ،ما
املقابل الذي ناله ذلك املتنفذ بعب أن أهباك إىل القناة؟
هزت كتفيها وغطت مالحمها ابتسامة حائرة ،مث قالت وهـي
تفكر :قب يكالن لقاءً تلفزيالين ميجبه ،أو كنت أنا جزءاً من املصاحل
املشتركة ً ،أحب يعلم حتبيباً مل فعل ذلك ،ولكين أؤكب لـك أنـه
ذكي مبا يكفي ،وقب نالنا مجيعاً ومجيعنا مبينالن له اآلن.
واليالم ً زلت أتابع هبة وهي تعلال املنصات واملناسبات بعب أن
تالسعت عالقاهتا يف املنطقة بسبب الشهرة ،وقب قرأت هلا مقـاًت
(أشك أهنا من كتبها) لكنها متجب احلكالمات ،وتنتقص من مطالـب
العامة ،لقب هامجت احلقالقيات كثرياً وسخرت من ظهالرهن الرديء
على الشاشات ،وكل ذلك كان يزيبها مكانةً بني صـنا القـرار،
خاصةً من الذكالر وأنصاف الذكالر من النساء.
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ً يكف البعض يا مساء من ترديب ما يقال أن البعارة هي أول
مهنة للمرأة ،لكنهم نساءً ورجاًً ينسالن أو يتناسالن أن صانعها هال
الرجل.
حىت إن قلنا من أجلهن أن احلياة -وليس الرجل -هـي مـن
صنعت البعارة ،وإن الفقر هال البافع الرئيس ،فستظل احلقيقة تقالل
دائماً أن الرجل زج باملرأة يف ذلك الفقر عنبما حكم حياهتـا ومل
ينصفها باسم البين واألعراف املختلقة .إن الرجل معجـبٌ جـباً
ببور املرأة اهلامشي الذي جعل منه يف احلياة شيئاً بعب أن كـان ً
شيء ،إن حتبيب فرص النساء يف احلياة أخذهتا لبور إرضاء الرجل،
فإن مل يكن بالبعارة ،فبالعناية به وتبليله كطفل ،وخبمته مـب
احلياة.
تقاطعين مساء وعلى مالحمها احلزن :يا إهلي ..إن جالاز السفر قب
قلل من شأن البعض ورفع من شأن آخرين .اجلميع من حاللنا يبحث
عن جالاز سفر أفضل ،وقلة تفخر مبا تلقاه من مزايا يف هذا الـبفتر
الصغري حجماً الكبري قيمةً ،فهال ليس ورقة مرور حـبود وسـياج
فحسب ،إنه ورقة مرور للحياة اليت شكلتها سياسـات وشـكلها
متعسفالن من حاللنا.
قلت :نعم ،صبقيت يا مساء ..على أي حال لقب تأخر الالقـت!
فلنلحق بالسائل املالاصالت العامة قبل أن تغلق أبالاهبا!
مساء :نعم ،هيا بنا ،فغباً يالم مهم بالنسبة يل ،سأقبم لالحايت يف
عرض لشركة تساليق مهمة هنا ،أمتىن أن يقبلالا أعمايل!
وقفت وأخذت بيب مساء ألرفعها عن األرض ،مث سـرنا وأنـا
وأقالل هلا :سيقبلالهنا ً ،تقلقي.
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فترد علي :نعم ،أنا متفائلة؛ فهذه املبينة األنثالية -كما وصفتها
سابقاً -قب احتضنتين فعالً ،إن النساء هنا واثقات كثرياً من أنفسهن،
فمنذ أن وصلت والسيبات من حاليل قبل الرجـال يرشـبنين إىل
اجلهات األنسب يل ،واليت قب تتبىن أفكاري ولالحايت ،بـل إن مـا
يفاجئين حقاً هال أن بعض السيبات هن منافسات ،لكن غالبيتـهن
متصاحلات مع ذاهتن ،فال يقاومن التعبري عـن مـا يعجبـهن ،بـل
ويشجعن كل ما يروق لذائقتهن ،بصراحة ..مل أكن أتالقع يالمـاً أن
أجب تقبيراً ألعمايل كما حيبث معي هنا.
انتهى لقائي ذلك املساء بسماء ،وقب حاولت أن أخـرج مـن
تلك الذكريات اليت عادت يل بعفالية حلبيثي مع مساء اليت ًزلـتُ
أجهل قصتها وسبب هروهبا من واقعها ،رغم أين ً أنكر أين ً زلت
أتساءل ..أين كنت!
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نعيش خالل اليوم احلاضر ،وآخره نتأمل أنني اااضني  ،مث
نلتمس ااستقبل أول النهار.
يف الصباح استيقظت متأخرةً؛ فاليالم عطلة وليس هناك دروس
للغة ،كانت نالمةً عميقة وهبا أحالم كثرية مل أعب أذكر منها شـيئاً،
وقب نسيت كلَّ ما دار بيين وبني مساء باألمس من حـبيث ،لكـن
خيالط الشمس اليت اقتحمت غرفيت من النافذة أعادت يل شيئاً مـن
ذكريات ذلك املكان من جبيب.
«هناك حيث مل أكن أستطيع معرفة الالقت بالساعة ،كنت أسري
مع نالر الشمس املنبعث من تلك النافذة الصغرية يف األعلى ،بل إهنـا
فتحة يف اجلبار دون أي إطار يسمح هلا أن تكالن نافذة ،لقب ربطت
مالاقع النالر املنعكس على اجلبار وأرض الغرفة مبالاقيـت صـاليت،
والالقت الطاليل الذي مير علي هناك.
فجأةً تذكرت صالت سيبة تتحبث بلغيت بطالقـة ً ،أذكـر
امسها اآلن ،ولكنها عنبما كانت تسري يف ذلك املكان الصغري كـان
األمر جمهباً هلا ،لقب قالت يل يف أحب األيام :إننا هنـا نعـب األيـام
ونبركها من خالل التالاريخ املبونة على حافظات اخلبز البالستيكية
وعلب األلبان ،فعادةً ما تكالن هاتان املادتان الغذائيتان األسر تلفاً،
لذا يسهل معرفة األيام والتالاريخ من خالهلا.
ولكن كيف مل تكن هناك ساعة وكان هناك تلفاز؟!»
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مر الالقت وأنا أنظف املنزل وأستعب للخروج واًستمتا بيالم
جبيب من حيايت ،لكين كنت أفكر يف األمر ذاته ،تر كيف كنـت
أعب األيام من خالل املعلبات الغذائية وقب كان هناك تلفاز شاهبت
خالله سلمى و ...آه حلظة!
يا إهلي ..لقب كنت يف مكانني خمتلفني! نعم ،أنا أتـذكر اآلن
شيئاً من ذلك املاضي!
كنت أحسب أن مساء وحبها قب هربت من ماضيها ،ولكـن
يببو أنين ً أختلف عنها كثرياً،
وفالر استيقاظ ذاكريت وأفكاري اليت أربكتين وبعثـرت ببايـة
يالمي ،أرسلت لسماء رسالةً نصية علِّي ً أزعج أحالمها أو يالمها:
صباح اخلري مساء ً ،أخفي عليك أين ً زلت قلقةً منذ األمس
من رداءة ذاكريت ،سأخرج اآلن إىل احلبيقة الرئيسة ألركض ،فقـب
أخفف بذلك من تالتري ..مىت ما أجنزت أعمالك وأردتِ اللحـاق
بـي فأهالً بك.
مرت ساعة وقب ركضت وتناولت الشاي األخضر يف احلبيقـة
حىت هاتفتين مساء.
مساء :مرحباً سبن ،أعتذر بشبة؛ إذ كان هاتفي علـى وضـع
الصامت ،أً زلت هناك؟
قلت :نعم ،لقب انتهيت من الركض ،لكين ً زلت أتنفس اهلالاء
احلر ،وأستمتع هبذا الصباح املثري لذاكريت.
جتيبين مساء وهي على عجلة من أمرها :إذن ،فلنلتق عنب أبـراج
األساطري ،أحب تلك اجللسات الصغرية على هنر املبينة ،ما رأيك؟
أجبتها بسعادة :ليست ببعيبة ،إذن نلتقي هناك.
120

سرت إىل تلك األبراج الصفراء ،وً زلت أفكـر يف مشـهب
دخالل الشمس من نافذيت ،وذاكريت اليت ببأت تسترجع شيئاً منـها،
ً أصبق أين بلغت هذا احلب من النسيان ..أهال ألزهامير؟! أهلذا ختفي
أسريت املاضي عين؟!
وهناك عنب أعمبة أبراج األساطري الضخمة التقيت ومسـاء ،مث
تالقفت مساء مبتسمةً تتأمل هذه األعمبة بسعادة.
قلت :إهنا فعالً مبهرة رغم أين ً أفهم كثرياً يف هذه الفنالن ،إً
أين دائماً أفكر كيف مت بناؤها هبذه البقة والتفاصيل!
جتيبين مساء وهي تتأمل هذا اجلمال بذهالل :احلقيقـة أين ورغـم
عملي املتعلق جبانب من هذا الفن إً أين يف كل مرة أًحـظ تفاصـيل
جبيبة!
إنه أمر ممتعٌ جباً وخاص جباً مببينة ميمالزا ،لقب قرأت عنـها
الكثري من قبل ،ويف زيارايت السابقة ًحظتُ بعضها ،لكين أر فيها
اآلن أمالراً مل أرها من قبل أو أمسع هبا؛ فمعظم رحـاليت السـابقة
كانت تأخذين إىل مبن املالسيقى ومعارض اللالحـات أكثـر مـن
متاحف املنحالتات التارخيية ،سأشرح لك بعض التفاصيل لتستمتعي
مبا أر .
قلت بسعادة :أرجالك افعلي.
تسترسل مساء قائلةً :إن وجالد هذه األعمبة يـبل علـى حقبـة
تارخيية قبمية جباً ،أي قبل مئات القرون ،كما أن التفاصيل املالجالدة يف
أعالها تبل على حضارة إمرباطالرية امليمال ،أما إذا ما دخلنا املعبب الذي
يظهر خلف األعمبة فسنجب ملسات من احلضارة الشرقية مـن خـالل
الذهب املطعم يف سقف املعبب حبيث يعكس اإلضاءة بشـكل مبـهرج
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قليالً! أما املعبب فقب بُين بعب األعمبة ،أي بعب اهنيار حضـارة امليمـال
واستيالء احلضارة الغجرية لفترة قصرية من الزمن ،حينها كـان يـأيت
الفنانالن من الشرق هرباً من حماربة بعض األديان لفنـالهنم ،فيظهـرون
مالهبتهم هنا يف ميمالزا اليت كانت وً زالت حتتضن األحرار.
إهنا حكايا وقصص طاليلة ،وً أحب يستطيع تأكيبها أو نفيها،
لكنّ آثاراً كهذه األعمبة واملعابب اليت أمامنا متنحنا الفرصـة لقـراءة
التاريخ ببقة ،لذا أستمتع بالبحث يف تفاصيلها.
وتقطع كلماهتا وأنا ً زلت أحاول ملس ما وصفت يل قائلـة:
هيا بنا لنقترب من النهر ،فليس هناك أمجل من الطبيعـة ،حـىت وإن
لفتت أنظارنا األعمال البشرية.
قلت وقب تذكرت مشاريع مساء املرتقبة اليالم :أخربيين ..كيف
كان عرض لالحاتك للشركة؟
مساء :آاااخ ،إن الناس هنا يأخذون األمالر ببساطة مفرطة ،وهال
أمر مجيل ومزعج يف ذات الالقت ،فقب تأخروا عن املالعب ومل أمتكن
من إمتام كامل املهمة؛ ألن حجز القاعة انتهى ،لكنهم أببوا إعجاهبم
بأعمايل ،واأليام القادمة ستظهر النتائج كما أرجال.
وما إن جلسنا على ضفاف النهر حىت لفت أنظارنا جممالعة من
الشبان ميارسالن رياضة التجبيف.
قالت مساء وهي سامهة تنظر إىل الشباب :إهنا مـن رياضـايت
املفضلة ،ولكنها خميفة ومتعبة ،أً خيشالن الغرق؟!
قلت بتعجب :خميفة؟ وغرق؟!
مساء :نعم ،أليس خميفا أن تكالين فالق سطح املاء غري مبتلـة ،ويف
أي حلظة ميكن أن تكالين يف قا هذا النهر! إنه الغرق يا سبن ،املالت!
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تعجبت وقلت :لقب ذكرتين يا مساء ببعض كلمات أوشال الـيت
أوصلتين لإلميان أن احلياة مغامرة ،وكل ما فيها لـيس إً مغـامرة،
يقالل أوشال :أن نعيش تلقائيني؛ أي أن نعيش بال ماضٍ وً مستقبل،
أن نعيش حلظةً بلحظة دون إجحاف.
بل ويقالل :إن الناس يسألالن عن ما بعب املالت قبل أن يفكروا
أو يتفكروا فيما قبله!
مث عبت ملا يسيطر على فكري هذا اليالم وقلت :أتعلمـني؟ إين
منزعجة جباً من ذكريات األمس اليت عادت فجأةً لـذاكريت أثنـاء
حبيثنا أمس!
جتيبين مساء هببوء كهبوء النهر بعب أن خال من القالارب :رمبـا
عليك أن تكملي حبيثك إىل أن تصلي للحقيقة اليت تالدين أن تقنعي
نفسك هبا.
قلت بتعجب :وكيف ذلك؟!
مساء :أكملي حبيثك ،فبصراحة أود أن أمسع املزيب من تلـك
القصص ،إهنا فعالً مؤثرة ،ولكن كيف كان ذلك املكان؟
تنهبت وقلت ً :زلت أحاول يا مساء أن أتذكره ،أتعلمـني؟
لقب تذكرت هذا الصباح أهنما مكانان وليس مكانًا واحباً ،فهنـاك
أمالر متشاهبة جباً بينهما ،وهناك فروقات بسيطة ،لكين متأكبة أهنما
مكانان؛ فالالجاله هي ذاهتا واألصالات والروائح!
يف تلك األماكن تفرض أمالر متعبدة تفصلك متاماً عن ما اعتبت
عليه ،فأنالار املكان تعمل بال تالقف طيلة ساعات اليالم ،وقب مازحتين
املقيمات يف أول ليلة أقمت معهن بأن طلنبَ مين إغالق النالر بعـب أن
أهني قراءيت ،فقلت ً :مشكلة ،بإمكانكن إغالقه اآلن ،فضحك علي
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اجلميع ،أما غرف املكان فكانت بال أبالاب ،وأما أبالاب احلمامـات
فليس هناك أي وسيلة إلغالقها ،والطريقة الشائعة أن تضـع السـيبة
قطعة قماش حتكم هبا إغالق الباب إىل حبٍّ ما ،أو أن تنتظـر إحـب
رفيقاهتا لتبفعه من اخلارج فيفتح ،كما أن لالستحمام طريقةً خاصـة،
وهي وضع املالبس يف حقائب بالستيكية لتعليقها على طرف البـاب
من الباخل أو اخلارج ً ،يهم ،املهم أن تكالن احلقيبة بالسـتيكية ،إذ
حتماً ستتعرض للبلل من ذاك الصنبالر العايل جباً ،والذي يسكب املاء
بقالة وغزارة يف مساحة متر يف متر ونصف تقريبـاً ،وكنـت كلمـا
حتممت وضعت يبي أعلى رأسي ألشتت املاء ببًً من أن تؤمل قـالة
انبفاعه رأسي ،أذكر أيضاً أين كنت أحاول عبم التحبيق يف جـبران
احلمامات حىت ً أقرأ ما دُون عليها ممن سبقين ،فبعض الكلمات تببو
مؤثرةً وخميفة أحياناً ،بعضها كانت حتاول قالل إهنا أرواح قب ظلمـت
وبعضها شتائم وبعضها رسائل إىل اخلارج ،رغم أهنن يعلمن متاماً أهنـا
لن تصل إً أهنا تببو أقرب لتفري شحناهتم املكبالتة.
وبعب اًستحمام ،كنت أغادر مسرعةً إىل سريري خالفاً مـن
صحياً
ذلك احلمام الغريب املخيف ذي املقعب األرضي ،والذي يعترب َّ
أكثر مىت ما كثر املستخبمالن ،فضالً عن أن هناك من املقيمات مـن
ينتظر البور خارجه؛ فعبد احلمامات بالكاد يتناسـب مـع عـبد
املقيمات املستخبمات له.
وكان من الصعب استخبام الكرميات املرطبة جلسبي يف داخل
احلمام؛ نظراُ لضعف تسريب املياه اليت كنت قب اسـتهلكتها أثنـاء
اًستحمام؛ ما جيعل املياه تتراكم أسفل من تتحمم ،فكنت أستخبم
تلك الكرميات جلسبي وأنا على سريري الضيق بصعالبة ،بعـب أن
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أكالن قب وضعت قطعة جتفيف اجلسب والشعر "الفالطـة" كسـتارة
لتحجب رؤية من حاليل عما أفعل ،كان ذلك السرير الضيق القـامت
مكان قراءيت وتناويل الالجبات اخلفيفة ،وأحيانا ممارسـة الرياضـة
خلسةً ،وبالتأكيب نالمي ،كل هذا كان يف املكان الثاين وهال أفضـل
من األول إىل حب كبري.
يف تلك األماكن تستمر البورة الشهرية لب النسـاء أليـام
تقارب الشهر ،أي أن النادر هناك أن تكالن املرأة بال دورة شـهرية،
كما أن الفالط الصحية تالز جماناً ،أذكر عنبما تعرضت لتلك احلالة
يف األيام األوىل صرت أبكي ذعراً ،ومع الالقت ،أدركت أن اجلميـع
يالاجه ذات األمر ،حىت بات األمر طبيعياً متاماً كما كان بالنسبة ملـن
حاليل من السيبات الاليت سبقنين إىل هذا املكان ،وهذا ما قب يفسـر
ظهالر تلك احلبالب السالداء على بشرة وجهي ،واليت تعب نالعاً مـن
أنالا احلساسية اخلاصة جباً ،إنه حب ليس كحب الشـباب ،بـل
أسالد اللالن يظهر على بشرة البعض هناك.
كل تلك األعراض الغريبة كان يرجعها أطباء املشـفى اخلـاص
باملكان إىل أسباب نفسية "طبيعية" ،إثر التالاجب يف هكذا أماكن؛ حيث
ً أحب يفكر سال يف أمر واحب ،وهال مىت سريحل من هنا ،ورغم أين
لست من هالاة النظر إىل املرآة وً أستخبمها إً للضرورة ،إً أين أذكر
أنه بعب أن أكملت شهراً هناك -يف املبىن األول -ذهبت للمالظفات يالماً
أبكي ألين مل أعب أقال على استخبام محام املقيمات يف تلك املرحلـة
حتبيباً ،وبتُّ حباجةٍ ماسة له لالستحمام ،فسمحن يل آنذاك باسـتخبام
محامهن ،وعنبما دخلت ورأيت نفسي بال قصب يف مرآة احلمام ،وهـي
املرآة الالحيبة يف املكان كالهنا يف محام املالظفات ،فزعت!
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لقب نسيت مالحمي ،واعتقبت أن أحباً آخر معي يف احلمـام،
ورحت بعبها على عجالة أتأمل وجهي وتلك احلبالب السالداء اليت
ببأت تنتشر صغرية عليه!
تالقفت عن احلبيث ورحت أمتتم بصالت منخفض ..إهنا ذات
احلبالب اليت أراها على بعض السيبات يف املكان ،تر ما وجه الشبه
بيننا؟!
مل تفهم مساء مهسايت ،فسألتين بتعجب وهي متـأثرة تضـيق
عيناها :وملَ مل تكالين قادرةً على استخبام احلمـام ذلـك اليـالم،
أهلذا احلب أنت مرفهة؟! ألـيس عمـل الصـحافة قاسـياً كمـا
نسمع؟
ح وجوع وانأحار

انتفضت وكأهنا أيقظتين من صالر ذلك املكان :نعم ،إنه قـا ٍ
س
فعالً ،ورغم أين مذيعة أيضاً ،أي ميكن لك أن تصفيين باملرفهـة ،إً
أن ذلك املكان وتلك املالاقف كانت أقسى من كـل الصـعالبات
والترفيه الذي لقيت يف حيايت.
فتالقفي عن استخبام ذلك احلمام بعب شهر من مكالثي يف ذلك
املكان يعالد لسيبة ضخمة تبعى حالاء ،وهي من بالد عمق األدغال
قب حاولت اًنتحار حينها داخل ذلك احلمام ،كان مالقفاً صعباً على
اجلميع ،وكانت هلا طفلة مل تتجاوز الرابعة من عمرها؛ إذ دخلـت
السيبة املكان كمتاجرة باملخبرات عنبما كانت طفلتـها السـمراء
النحيلة بشعرها الغزير القصري األجعب ً تتجـاوز السـتة أشـهر،
وكربت يف هذا املكان الذي ً ير الشمس.
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ويف يالم خرجت حالاء عن صمتها عنبما جتاهلت املالظفـات
حالة طفلتها اليت تعاين من حساسية يف الصبر وصعالبات يف التنفس،
لقب استيقظت يالمها على صالت بكاء السيبة العايل ،ويببو أنه كان
نتيجة نقاش حادّ مع املالظفات حالل األمر ،جلست يف مكاين حيث
أستيقظ كل يالم ،وهال عبارة عن خمبة إسفنجية وغطاء ناعم وقطعة
"مَرتبة" مفردة للنالم تفصل بيين وبني البالط البارد الـذي كـان يل
نصيبٌ من النالم عليه أليام يف الببايات ،جلست لبقائق مث استيقظت
املقيمة املالصقة يل ،وأببت يل تعجبها بإشارات أومأهتا يل بالجهها،
مث قامت صالب السيبة الباكية.
مل متر دقائق حىت حملت حالاء تبخل مسرعةً إىل احلمام اجملـاور
لغرفتنا ،وقب رمت خلفها بقالة باب احلمام اخلشبـي املنتفخ إثر املياه
حىت أغلق عليها متاماً ،ويف هذه احلالة ً ميكن فتحه إً من اخلـارج
بقالة دفع كبرية ،وبالطبع استيقظ مجيع من يف الغرفـة إثـر ذلـك
الصالت العنيف الذي أثاره الباب.
كان ذلك هال املبىن األول الذي دخلته؛ حيث أقمت شهراً من
الزمان هناك ،ورحت أحاول تذكر تفاصيله.
كان قبمياً جباً ،به مخس غرف بنحال ثالثة أمتار يف أربعـة أو
أقل رمبا ،وثالث صاًت للتجمع وممارسـة الروحانيـات وتنـاول
الالجبات وهي أكرب قليالً من الغرف.
يف كل غرفةٍ تقيم ست سيبات أو سبع أحياناً ،على مرتبـات
تفترش أرض الغرفة بشكل متالصق ،وتشكل الالاحبة منها مكـان
الفرد وحبوده ،أي أن تضع السيبة أغراضها اخلاصة عنب رأسـها أو
قبمها ،وعادةً ما تكالن أمالرها اخلاصة عبارة عـن أدوات النظافـة
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وقطع مالبس معبودة وأوراق أو كتيبات صغرية ووجبات خفيفـة
وما إىل ذلك .ويف تلك الظروف كانت سيبة تببو متقبمة بـالعمر
تنام عنب رأسي واجلميع خيشاها ،مبا يف ذلك بنات جلبهتا ،كانت من
بالد ما وراء احمليطات ،وكانت متهمة بسحر عائلة دخـل كامـل
أفرادها املشفى وهم يف حالة صحية سيئة فيما تاليف أصغر أبنـائهم،
كانت تلك السيبة املتهمة تستيقظ فجراً يف بعض األحيان تصـرخ
بسبب كالابيس تالحقها ،وعنبما كنت أسـتيقظ مسـاءً للقـراءة
وممارسة الروحانيات وكنت أجبها يف غمضة عني جتلس وهي تصبر
أصالاتا كمن يبكي حبرقة ،كنت أدعي أمامها القالة فأسأهلا إن كانت
تريب ماءً أو شيئاً ما ،لكنها كانت ً جتيبين وهي يف حالة ً أستطيع
فهمها ،هلذه األسباب كنت أنام يف قلـق وذعـر ،أغطـي كامـل
جسبي ،وخاصةً شعري الذي يعترب املادة الرئيسة للساحرات كمـا
يشا  ،وكما كانت تروي يل أمي يف صغري ،وعنبما كنت أقـص
أظافري وهي املادة األخر املهمة لبيهن ،كنت أبقى حتت غطـائي
املتني ،صمت للحظات ورحت أتذكر..
مث قلت :آااه ..أتعلمني؟ لقب تذكرت تلك املالظفة الصغرية اليت
كانت جتلب يل قصّاصة األظافر اخلاصة هبا ،إذ كنت أرفض استخبام
القصاصة الالحيبة اليت تستخبمها مجيع املقيمات ،رغم أهنا ناقل جيب
لألمراض ،ومع ذلك فاملالظفات كن يكتفني بإبقائها يف املربد كنال
من التعقيم.
عبت من جبيب أتذكر حالاء وما حبث يف ذلـك الصـباح
القاسي ..وقلت :استيقظت السيبات من حاليل وعلى وجاله اجلميع
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عالمات التعجب والفضالل دون أن يقال أحب على السؤال ،فلرمبـا
كان األمر متعلقاً مبالظفة وليس ألحب احلـق يف التـبخل بشـؤون
املالظفات؛ فاجلميع هنا خيافهن ،إذ ميكن أن تنزل علـى املقيمـات
عقالبات إضافية وفقًا ألسلالهبن ،أو أن تكـره إحـب املالظفـات
املقيمةَ ،فتحاول تصيب أخطائها.
بقيت يف مكاين وأنا أتلحف ذلك الغطاء الناعم املتني ،مث جـاءت
سيبة أذكر أن امسها "ماريا" على ما يببو ،وهي سيبة من مبينة جماورة
ملبينة حالاء وحاولت التحبث معها من خلف الباب ،كنا مجيعاً نسـمع
صالت بكاء حالاء الذي ً زال عالياً حىت من داخل احلمام ،وعنب فشل
حماولة صبيقتها ،ببأ صالهتا خيفت فظنَنْنَا مجيعاً أهنا هـبأت وسـتخرج
قريباً .يف تلك اللحظة جاءت مارو ،تلك الفتاة اليت حـبثتك عنـها،
وكانت تنام يف سرير إىل جانب سريري يف املبىن الثاين ،إهنا مقيمة هنـا
منذ حنال مخسة أشهر ،وتعمل خادمةً يف املكان أيضاً لزيادة دخلها.
ببأت مارو تطرق الباب بقالة وماريا تقف إىل جانبها ،مل متـر
ثالانٍ حىت قررت مارو أن تبفع الباب ،لكن بنيتها الضعيفة مل تسعفها
كثرياً فأشارت ملاريا الضخمة كضخامة حالاء أن تبفع معها ،وفعـالً
دفعت السيبتان الباب مرتني حىت فتح ،وهناك وجبتا حالاء معلقـة
بقطعة وشاح كانت دائماً حتمله وأحيانا ترتبيه على رأسها ،لكنـها
اختارت اآلن أن تستخبمه بشكل خمتلف ،رمبا يأخذها ملكان آخـر
ببًً من ختفِّيها حتته!
من زواييت مل أكن أشاهب سال أفالاه تصرخ وأعني مذهاللـة
ووجاله خائفة ،كان باب الغرفة على يساري ،وعلى يسـاره بـاب
احلمام ،أي كنت أستطيع رؤية كل تلك الالجاله اليت تقف مقابـل
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باب الغرفة وباب احلمام دون أن أعرف ماذا تر هؤًء السيبات يف
الباخل ،لقب خرجت النساء حلظتها من غرفهن وجتمعن مجيعاً أمـام
باب غرفيت واحلمام ،كن مجيعاً مذهالًت مما حبث ،بينما قامـت
ماريا ومارو مبحاولة إيقاف ذلك اًنتحار وسحب حالاء إىل اخلارج،
فكما وصفن يل ًحقاً أن عينيها كانتا معلقتني إىل األعلـى ،بينمـا
خترج رغالة من فمها ،وكانت ابنة حالاء تسري بني األرجل وتصـرخ
مرددةً (ماما -ماما -ماما) ،مل يلتفت هلا أحب؛ ألن املالت يف ذلـك
املكان الذي هال أشبه بالقرب أساساً كان مرعباً؛ فـاجلميع هنـاك ً
يعرف إن كان سيخرج حياً أو ميتاً ،سري أهله مستقبالً أو ً ،إىل
أن التقطتها أيت تيغيزا ،وهي سيبة لطيفة وعاقلة ،مث زجت هبـا إيلّ
وإىل صبيقتها دمي ،فمسكنا بالفتاة ورحنا حناول أن حنبثها وسـط
ذلك الضجيج لتهبأ .كان أمراً صعباً إىل أن احتضـنتها دمي لتغلـق
مسامع الفتاة ،وحتاول ختفيف تلك الفاجعة عليها ،فإن ماتت أمهـا
حقاً ،فعلى األقل أن ً تكالن الفتاة قب دخلت يف حالـة ذعـر وأمل
يرافقها باقي حياهتا مما شاهبت.
إن حكايا األطفال قصة حبب ذاهتا ،فمعظمهم قب ولـب هنـاك،
فيما دخل البقية منهم يف أول أشهر هلم من هذه احلياة إىل ذاك املكان
املنعزل ،لذا فهم ً يعرفالن شيئًا عن ألالان احلياة اخلارجية.
ختيلي أن هناك أشخاصاً بيننا قب ببأوا حياهتم داخل السجالن..
قب ولبوا هناك ..ومنت اناملهم هناك بعيبا عن الشـمس واهلـالاء
النقي ..تر هل سيكرهالن انظمة خنل الراغالا وغريها مـن مـبن
الظالم عنبما يكربون ،ام اهنم سيلالمالن اهاليهم على اخطاء خمتلـف
عليها اخالقيا وقانالنيا وفق انظمة املبن واجملتمعات!
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إن أولئك األطفال خيشالن رؤية الشار  ،فما إن يرافق الطفـل
والبته إىل املشفى ،وهال املشالار الالحيب تقريباً املسمالح له به ،حـىت
ترينه خائفاً مذعالراً من ذلك الطريق ،ومن تلك القطط يف الشـار
وأصالات السيارات ورؤية املالظفني الرجال ،لكن أذكر أن أحـبهم
قب خرج يالماً مع أمه لينتقل من مبىن إىل آخر بعيب يف خنل الراغـالا،
فما كان يقبل أن يغادر السيارة اليت أعجبته رغم أهنا من نال احلافلة
املتهالكة ،وبقي لبقائق متشبثاً هبا.
لقب كان هؤًء األطفال ،وهم احللقة األضعف يف ذلك املكان،
يتحملالن غضب أمهاهتم يف أحيان كثرية وتالتراهتم واضطراباهتم وغري
ذلك.
مث نظرت إىل السماء وأنا أحاول اخلروج من بعض التفاصـيل
اخلاصة باألطفال هناك ،ففي هذا العامل أكثر ما يالجعين هال أوجـا
األطفال الذين يروحالن ضحايا احلروب والعنف وقسالة الكبار،
أخذت نفساً عميقاً ،وحاولت إكمال حبيثي عن حالاء وحماولة
انتحارها ،فقلت:
إن قصص اًنتحار يف تلك األماكن يـا مسـاء قائمـة رغـم
اًحتياطات ،فصنبالر املاء اخلاص باًستحمام مرتفع جبًا وً ميكـن
ألحب أن حياول شنق نفسه عليه مهما بل طاللـه ،ولكـن غفـل
القائمالن من مالحظة القضبان اليت على النافذة ،واليت تسرب رطالبة
احلمام ،وتلك حتبيبًا كانت الالسيلة الـيت اسـتخبمتها حـالاء يف
حماولتها لالنتحار.
لقب أُقر حلالاء أن تبقى وابنتها يف هذا املكان مب احلياة ،بينما
أُقر لزوجها عامان يف السجن؛ ألن حالاء تبنـت عمليـة التـهريب
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والتجارة كاملة وفقاً لرغبة زوجها الذي لبيه ثالث زوجات غريها،
لكن حالاء تؤمن أهنا األقال واألقرب إىل قلبه ،وأن أمالاهلا الطائلة يف
البنالك جتعله كخامت من خالاهتما -كما تصف ً -يسـتطيع خمالفـة
أوامرها .إن طريقة حالاء ومعاملتها للغري كانت تالضح مب إمياهنـا
هبذه املعتقبات املادية ،إذ إن السيبات يف ذلك املكان كـنَّ أيضـاً
راضخاتٍ هلا ليحظني بأي شيء من أمالاهلا.
تقاطعين مساء متسائلة ،وقب ببا وجهها شاحباً مذعالراً :ولكن..
أتقصبين أنك كنت يف السجن يا سبن؟ بصراحة ً أستطيع فهـم
طبيعة املكان الذي تتحبثني عنه ،فهناك أطفال أيضاً! أيـن كنـت
يا سبن؟
قاطعتها ،وبتالتر قلت ً ..ً :طبعاً ،بالتأكيب مل يكن سجناً.
تعالد مساء بأسئلتها املربكة :ولكن ما تصفينه أشبه بالسـجن!
إذن أين كنت؟
أجبتها وقب دمعت عيناي ً :أعرف حقاً ً ،زلـت أحـاول
معرفة أين كنت يا مساء! صبقيين ً زلت أحاول تذكر تفاصيل مـا
حبث وأين كنت!
هبأت مساء قليالً ،وبتروٍ سألتين من جبيب :ولكن ..ملَ أنت يف
ذلك املكان؟
مث تالقفت قليالً ،وهي ترفع كفها اليمىن أمامي وتقالل :امسعـي..
إن أردت أن جتيبيين بصراحة فأنا أمسعك ،أما إن كنت ستراوغني فعذراً،
ً داعي لذلك ،لقب سردت لك قصيت دون أي خالف ،فنحن غريبتـان
ً تعرف إحبانا ماضي األخر  ،كما أن كل ما سيقال لن يؤثر علـى
اثنتينا؛ فكل ما نتحبث عنه اآلن قب انتهى من حياتنا.
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أجبتها وأنا أشعر أين تائهة غارقة وسط أوراق ً ميكن قـراءة
خطالطها املعقبة :نعم ،هذا صحيح ..ولك احلق يف الشـك كمـا
شككت وقتها يف روايتك وحنن يف مطار دقببا ،لكن أمتىن فقـط أن
تصبقيين ،فأنا ً زلت أحاول أن أتذكر ،وها أنا أتذكر أكثر وأنـا
أحكي لك.
هبأت مساء قليالً ،ونظرت إيلَّ وقالت :إذن أكملي ،ماذا كان
هناك أيضاً؟
صمت قليال وأنا أفكر إن كنت أجهب بذلك ذاكـريت ،أم أن
علي اًستمرار.
لكين كنت أعلم أين حىت وإن تالقفت اآلن ،فحتماً سأعالد من
جبيب للتفكري مىت ما وصلت إىل سريري ،وقب ً أنام هـذا املسـاء
بسبب الذكريات الغامضة ،لذا قررت أن أكمل البالح لسماء حـىت
وإن كانت ً تصبقين ،فأنا نفسي ً أعرف ما هذه القصص الغريبة
اليت قب مررت هبا.
قلت :رمبا ً ألالمك يا مساء ،إنك ً زلت تفكرين كيـف مل
أكن يف سجن ومعي هذه السيبة اليت تقبع يف املكان مؤبباً ،ولكـن
إحساسي يقالل إنه مل يكن سجناً ،فهناك مئات البور يف العامل الـيت
حتتضن النساء ،رمبا كنت قب جننت يف مرحلة ما من حيايت أو رمبا..
ً أعرف بصراحة ،ولكن ما يؤكب أنه ليس سجناً هال أن ماريا
صبيقة حالاء اليت أنقذهتا ،وحىت مارو القادمـة مـن بـالد قلـب
احمليطات ،مها سيبتان ً تعرفان سبب وجالدمها يف املكـان أيضـاً،
فعنبما قصتا يل قصتهما مل أصبقهما ،ورحت وتأكبت بنفسي مـن
القصة من إحب املالظفات اللطيفات.
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ماريا قبض عليها وهي مع رجل له أبناء وزوجة ،ولكنه قـرر
لبس ثالب اخليانة فاختار ماريا جبثتها الضخمة وبشرهتا الغامقة ،وقب
قبض عليهما أثناء ممارسة اجلنس ،لقب روت يل تفاصـيل املمارسـة
وحادثة القبض وبكل صبق؛ إذ إهنا ً تصبق أن حادثةً كهذه ميكن
أن جتعلها تقيم يف هذا املكان ألكثر من أحب عشر شهراً ،لقب حكم
عليها بالبقاء هناك لستة أشهر كالهنا غري متزوجة ،وهذا ما قالتـه يف
التحقيقات ،لكن ،ووفق املالظفة ،فبعب أن أهنت ماريا الستة أشهر يف
ذلك املكان ،وبعب الشك يف مسألة زواجهـا مـن عبمـه ،تـبني
للمحققني فرض إقامتها اجلربية هنا معنا ،وهي ً تعلم إىل مىت.
تقالل يل ماريا أن لبيها ابنة ،لكنها ختفي األمـر لـئال يعتقـب
املالظفات أهنا متزوجة ،فهي مل ختن رجالً؛ أي إهنا ليست متزوجـة،
وهذا مينحها حق احلرية على األقل وفق نظام خنل الراغالا ،أما الرجل
املشارك معها فقب فقَب بصره إثر احلادثة لشبة أمله وصبمته يف حكم
البقاء هناك لسنالات يف قسم الرجال ،وإبعاده عن زوجته اليت خاهنـا
وأبنائه ،فضالً عن جلبه كالنه متزوجاً ،هكذا رأته ماريا يف إحـب
احملاكمات اليت تتم بعب التحقيقات يسري بعصا ويتكئ على املالظفني
املرافقني له.
أما مارو أعز وأقرب صبيقة يل كانت يف املكان ،فهي فتـاة يف
أواخر العشرينيات ،أحبت رجالً من خالل املكاملات اهلاتفية ،وكان
من مبينتها من وراء احمليطات ،يعمل بالقرب منها يف مبينـة خنـل
الراغالا ،إىل أن قرر الشاب والشابة يالماً أن يلتقيا ،فجاء الرجـل إىل
باب املنزل ووقفا كعاشقني للحظات ،مث شعرت مارو خبالف من أن
يرامها أحب ،فطلبت منه الرحيل ودخلت املنزل ،وبعب حلظات قليلـة
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مسعت صالت صراخ يف اخلارج فالجبت رب املنزل وبقبضته الرجل،
فحاولت إيقاف ذلك باًدعاء أنه قريبها.
تقالل مارو كان رب البيت رجالً طيباً جباً ،ومل ترَ منه إً كل
خري ،وعنبما علم بأن صبيقها ليس بلص ،قال رب البيت :ليتـك
قلت ذلك مسبقاً ،فقب اتصلت بالشرطة ،وعنب وصالل رجال الشرطة
حاول رب البيت أن يالقف عملية اًعتقال ،فقال إن الرجل لـيس
لصاً بل قريب خلادميت مارو ،فما كان من رجـال الشـرطة إً أن
أخذوا مارو وصبيقها وألقيا هبما يف هذا املكان الكبري منفصـلني يف
قسمي الرجال والنساء ،وبعب التحقيقات واحملاكمات فقب أُقر بقاؤمها
يف مكان اإلقامة ذاك ملبة بلغت عاماً ونصف ،وكان نصيبهما مـن
اجللب باخليزرانة حنال أربعمائة جلبة .عنبما التقيت مارو كانـت يف
الشهر التاسع منذ إيقافها ،كانت فتاةً متالاضعة طيبة تعمل يف ذلـك
املكان ،وتقالم بتالزيع ما جتين من مال علـى نسـاء حمتاجـات يف
الباخل ،فبعض السيبات يأتني بقطعة قماش على جسـبهن وأيـبٍ
فارغة متاماً وخيرجن كذلك ،إً أن أمالال مارو القليلة كانت تغطـي
بعض حاجاهتن؛ كأدوات النظافة وأطعمة خفيفة إضافية خالل اليالم،
أو حىت املالبس.
عنبما سردت يل قصتها مل أصبقها؛ فهناك الكثري من السيبات
الكاذبات يف ذلك املكان ،لكن املالظفات أكـبهنا يل ،مث خرجـت
مارو قبل رحيلي بليلة وكانت تبكي من أجلي ،كان خروجها قـب
حبث بعب أن أكملت حنال تسعة أشهر فقط ،ودون أن يتم جلـبها؛
ألن اهلل يعلم أهنا مل تكذب بأمر ،وأن أسرهتا الفقرية حباجة لعالدهتـا
وعالدة نشاطها لببء عمل جبيب يعيب تالازن العائلة املادي.
135

وهكذا هي قصة ايت تيغزا ودمي اللتني قبمتا لذات األمر ،وهـال
أن التقتا بشابني أمام الباب ،لكن يف حالتهن قب بقني ثالثـة أشـهر
فقط يف املكان الذي كنت فيه مث رحلتا ،ورغم أن القصص متشاهبة،
إً أن األحكام كانت متفاوتة ،وغالباً ما يكالن التفاوت حبسب قالة
سفارة مبينة املقيمة أو رمحة القاضي وما إىل ذلك.
إن معظم حكايا السيبات هناك كانـت عناوينـها "أخالقيـة-
اختالط -عالقة غري شرعية  -خلالة حمرمة وجتـارة بشـر" ،إن هـذه
العناوين تصف حاًت قب وجبت برضاها مع الرجال ،لكـن هنـاك
حالة -على سبيل املثال -كانت لفتاة يف بباية العشرينات قب تعرضـت
ًغتصاب من رب بيتها ،وهال من سكان خنل الراغالا ،ورغم التأكب من
الظلم الالاقع على الفتاة إً أهنا جمربة على البقاء حىت الالًدة ومـا بعـب
الالًدة يف ذات املكان؛ ألهنا حتمل يف أحشائها ابن خنل الراغالا!
إن تلك الفتاة القادمة من مبينة جماورة لعمق األدغال كانـت
تردد باستمرار :لال كنت أعرف ما سيحبث لقبلت الزواج ممن تقبم
يل يف مبينيت وتركته يأيت باملال؛ فالعامل ليس مستعباً لعمل املرأة.
مل أكن متأكبةً أن مساء متنبهة لروايـايت ،فقلـت :أً زلـت
تعتقبين أن ما أقص عليك ليس إً قصصاً لسـجينات ،أميكـن أن
تكالن كل تلك النساء الاليت رأيت سجينات فقط ألهنن التقني رجاًً
عنب مبخل البيت؟!
مساء :إنه أمر غريب فعالً! وهل سبق أن رأيت نساءً جتلب فعالً؟!
فكرت قليالً ..فتذكرت وقلت :نعم ،ففي ذات يالم استيقظت،
وبينما كنت ذاهبةً إىل احلمامات املالصقة لبعضها يف املـبىن الثـاين
مسعت املقيمات يتحبثن عن جلب إحباهن صباحاً ،اسـتغربت مـن
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حقيقة إمكانية مشاهبهتن لذلك ،ورحت أحبق هبن وأحاول فهـم
حبيثهن ،فالتفتت إيلّ عائشة ،وهي اخلادمة األخر يف املكـان إىل
جانب مارو ،وببأت تشرح يل ما شاهبن ،كان أمراً غريباً بالنسـبة
يل .ويف اليالم التايل أيقظتين عائشة ألر جلب صبيقتها ليـزا ،كنـا
نر ذلك يف انعكاس زجاج مطبخ املالظفات ،فعنبما يفتح البـاب
الكبري احلبيبي وتبخل خيالط الشمس حيبث ذلك اًنعكاس علـى
زجاج املطبخ املقابل للباب الرئيس ،وهناك ،أي أمام الباب الرئيس،
يقف رجالن :أحبمها هبنبام تقليبي قصري يرتبيه الرجـال يف خنـل
الراغالا واآلخر بزي عسكري ،وبيب األخري عصا خشبية يبل طالهلـا
حنال متر تقريباً ،هلا رأس مببب كما كان يببو من ذلك اًنعكـاس،
مث يستخبمها الرجل لضرب ظهر املرأة يف منطقتني حتبيـباً ،علـى
األكتاف وأعلى املؤخرة ،أي هناية العمالد الفقري حتبيباً.
مساء :ولكن مل يفعل ذلك رجل وليس امرأة؟ أليس النسـاء ً
يلتقني الرجال هناك إً بلبس ساتر فضفاض؟ إذن كيـف سـيحبد
الرجل املناطق املطلالبة؟
قلت وأنا أضحك :حسبك يا مساء! نعم ،إهنا أسئلة منطقيـة،
وقب سألت املالظفات هناك ،ولكن ببساطة ،يُعتقب أن املرأة عاطفيـة
ورمبا لن تفعل ذلك!
مساء :آاااخ ،ليس لبي تعليق ،ولكن هل كان األمر مؤملاً؟
قلت مبتسمة :احلمب هلل أين مل أجربه! فهذه إهانة إنسانية قبـل
أي شيء ،ولكن ليزا اليت جربته مرتني ،إذ يتم تقسيم مئات اجللبات
إىل مخسني يف كل زيارة ،قب قالت يل يف املرة الثانية بسـعادة إهنـا
افتعلت خبعة وارتبت قطعتني من املالبس كي ً يؤملها ،وكانـت
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املرة الثانية أخف من األوىل ،لكنها يف احلقيقة قب تركت آثاراً محراء
على جسبها ،وقب أرتين ذلك بنفسها ،بل إن ليزا قب فرحت بعـب
جلبها األول عنبما كانت اجللبات ناقصة أي سبعة وأربعالن بـبًً
من مخسني ،لكنها يف املرة الثانية تلقت ثالثًا ومخسني جلبة!
مساء :وهل كانت تعيش املقيمة يالماً طبيعياً بعب هذا اجللب؟
سبن :نعم ،فاألمل ليس قاسياً جباً ،أو هذا ما حتاول السـيبة
إيضاحه فقط إليقاف نظرات الشفقة هنـاك ،إذ تـأيت السـيبات
ليسألنها كيف كان؟ وهل كان مؤملاً؟ وهكذا..
مساء :وما سبب جلب ليزا؟
قلت :لذات السبب يا مساء ،وجبت مع شابني من جنسـيتها
يف شقة يتناولالن الطعام ،واهلل أعلـم؛ فأنـا مل أكـن معهـم ،مث
ضحكت ..أما عائشة مثالً فلها قصة خمتلفة.
مساء :وما هي؟
يف حلظة قررت ميزا ابنة مبينة ما وراء احمليطات ويف ظـروف
صعبة أن تببل دينها ببين وروحانية هذا املكان ،مل يكن ذلك حتت
سالح أو ضغط جسبي ولكن رمبا نفسي ،لقب أببلت الفتـاة ابنـة
احلادية والعشرين من العمر دينها من أجل البقـاء يف مبينـة خنـل
الراغالا ،رغم قسالة هذه املبينة وتسلطها.
ميزا أو عائشة كما سُميت هناك -وهال اسم له دًلة دينيـة يف
خنل الراغالا كان يستفز بعض املقيمات فال ينادينها إً ميزا -قبمت
قبل أقل من عام إىل خنل الراغالا كعاملة منزلية هببف تغـيري حياهتـا
ونسيان أوجاعها وفقر أسرهتا هناك ،لكن آمال عائشة كانت تفالق
العمل ومجع املال ،بل كانت الفتاة تريب البقاء يف املبينة الـيت تعتـرب
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أغىن بكثري من مبينتها رغم فقرها ،لالبتعاد عن ذلك الفقر املالجـع
الذي ترعرت فيه.
مل أحضر حلظة تغيريها ديانتها وامسها ،فقب عرفتها باسم عائشة،
لكنها كانت تقالل يل باستمرار إهنا ولبت يالم غريت دينها ،كانت
عائشة تقالم بالاجباهتا الروحانية كما كنت أر  ،وكانـت حتـب
مرافقيت إلطالعي على بعض أسرارها كما تبعي ،ويف بعض الليـايل
املؤرقة كانت حتكي يل عن حب والبها هلا ،وكيف أهنا خذلته عنبما
ختلت عن إكمال تعليمها اجلامعي أوًً رغبةً منها يف الـزواج مبـن
أحبت ،وثانياً عنبما تركت ابنها وابنتها مع والبيها لترحل على أمل
إرسال املال هلم والرجال قريباً ،غري أهنا رحلت بنية الال عالدة ،كل
تلك اخلطط ببأت تتالشى أمام عيين عائشة عنبما قبض عليها وزج
هبا يف السجن بتهمة السرقة واهلروب من عملها ،كنت أحسن الظن
يف عائشة وأصبق دمالعها وهي تقص قصصها البراميـة بطريقـة
مؤثرة ،وأفكر يف حلالل هلا وسط ضيقي ،صبقت إهنـا مل تسـرق،
ولكنها خرجت من املنزل حبثاً عن عمل يليق هبا ،فهي قادمة بتأشرية
خياطة وليس عاملة منزلية كما تبعي ،وقب أُرغمت يف عمل أمـرٍ ً
ميتُّ هلا بصلة ،غري أن قصص عائشة كانت تتغري كثرياً بـني احلـني
واآلخر؛ فأحياناً تقالل إن املرأة ربة البيت اهتمتها يف اليالم األول مـن
عملها بسرقة ذهبها ما اضطرها للبقاء يف العمل خالفاً من الزج هبـا
يف السجن ،مبعيةً أهنا جتهل القالانني ،مث تصف يل يف قصة أخـر
أحب سجالن مبينتها حبجة أن زوجها شرطي يعمل هناك ،مث تـروي
يل قصصاً عن خيانات زوجية داخل املنزل الذي عملت بـه ،وأهنـا
كانت سبباً ملغادرهتا املنزل؛ ألهنا ً تقبل هـذه األفعـال ،مث تعـالد
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وتروي قصة الشاب ابن العائلة الذي حترش هبـا كمـا تـبعي ،مث
تتحبث عن صبيق رحلت وبقيت معه يف خنل الراغـالا ،وغريهـا
وغريها من الروايات املتضاربة ،إىل أن تقصيت بنفسي من أكثر مـن
جهة عن حقائقها ملعرفة أسباب وجالد عائشة بيننا ،فأدركت أهنا قب
سرقت فعالً ،مث هربت مع صبيق هلا وعاشت معه إىل أن مت القـبض
عليها ،وقب وصلت سجن املبينة حمملةً باملـال وبعـض األجهـزة
اًلكترونية ،وبسبب إنكارها املستمر رغم األدلة فقب زج هبا لتقـيم
يف املكان الذي أمكث فيه ،وقب جاءت إليه قبل وجـالدي ببضـعة
أشهر تقريباً.
روت يل عائشة مرةً قصة زواجها متذمرةً من تعامل زوجهـا
معها ،وخياناته املتكررة هلا ،مث اقتربت مين لتهمس قائلةً :وهـا أنـا
اليالم هنا برفقة جارنا ،وقب عشت معه ملبة من الزمن يف خنل الراغالا،
وحالياً أهاتفه بني احلني واآلخر ليبعث يل باملال أو بطـائق اهلـاتف
لالتصال بالعامل اخلارجي ،قلت هلا والبهشة على وجهـي :وهـل
ببأت عالقتكما هناك أم هنا؟ قالت :هناك ،ولكن هنا تطالرت وقب
تزوجنا سراً هنا ،فهال لبيه طفالن أيضاً ،وهنا راح وجهي يتلالن ومل
أكن قادرةً على اًدعاء ببساطة املالقف.
سألتها والتعجب واضح يف عيين :وهل تعلم زوجته بعالقتكما
أو زوجك؟
قالت ضاحكة ً :طبعاً ،هي ً تعرف عن عالقتنا وً أي أحب
هناك ،وهذا أصعب ما يف فكرة العالدة اآلن للبيار ،لـذلك أعمـل
جاهبةً للخروج من هذا املكان ،ولكين أود البقاء هنا يف املبينة أو ما
جياورها ،وببأت تذبل بصالهتا مبعيةً البكاء بال دمال  ،قائلة :أرجالكِ
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ساعبيين بأي شكل ممكن؛ فأنا يف ورطة كبرية وقب عرفت خطئـي،
ً أريب العالدة ً ،أريب أن خيتم على جالازي مبنع البخالل جمبداً إىل
هنا كما حيبث مع األخريات الاليت رأيت مـن قبـل يف السـجن،
فحيايت جيب أن تستمر معه.
قلت هلا :لقب مرت اآلن سبعة أشهر على تنقلك بني السـجن
وهنا دون دخل يذكر ،فكيف تربرين ذلك ألسرتك؟ قالت :قلـت
هلم إن العائلة ً تبفع يف أول األشهر ،وعنبما مل أعب قـادرةً علـى
املراوغة فقب قلت احلقيقة ،وهم اآلن غاضبالن مين جباً ،ويعتقـبون
أين سجينة بتهمة احلمل ً حمال ،هذا كل ما يبور برأسهم ،كما أن
والبي مل يعب يريب احلبيث معي.
كانت عائشة دائماً ما تتحبث عن الفقر يف مبينتها وعن عشق
والبها ملبارزة البيالك ،وكيف تعيش أسـرهتا هنـاك ،وكيـف أن
وجالدها يف ذلك السجن وهنا قب عطل أحب مصادر دخـل العائلـة
الكبرية وابنيها ،لقب علمت يف منتصف الطريق حقيقتها لكن مـا مل
أتصالره هال مشهب خروجها ،ففي ذات يالم فجأةً مسعناهم ينـادون
امسها لتستعب للخروج ،كان اجلميع مصبوماً ألن ملفها كان عالقـاً
ومتعسراً؛ إذ إن رب البيت الذي كانت تعمل فيه ً يقبل التنـازل
عما سرقت منه ،خاصةً وأهنا حتتفظ بشيء من املال يف خزينة مكان
إقامتنا ،لقب ببت على وجهها الصبمة الكرب عنب مسا امسها متاماً
كما كانت مالحمنا! إً أهنا وبعب أجزاء من الثالاين قفزت عالياً مـن
السعادة وهي تصرخ فرحةً خبروجها ،مل يكن خروجهـا بالطريقـة
املعتاد عليها؛ أي كما حبث مع غريها من املقيمات هنا؛ إذ مل تبلـ
باكراً لالستعباد وارتباء زي جبيب للمغادرة من بالابة املطار ،فمعظم
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العمالة القادمة ،وإن مل يكن كافتها ،ترتبي زياً ساتراً قامتاً للخروج
من املطار ،وعنب وصالهلن يقمن خبلعه ليغادرن إىل مـبهنن البعيـبة
حيث ً يتطلب منهن ارتباء هذا الزي التقليبي السـاتر الطاليـل
الفضفاض اخلاص بنخل الراغالا ،أما عائشة فقب خرجت مبا كانـت
ترتبي؛ إذ كان الالقت املتاح هلا ضيقاً ،إً أهنا وبسـرعة ببيهتـها
ودهائها فقب مجعت كل ما هلا وما ألقرب صبيقاهتا مـن مالبـس
وأطعمة وكأهنا راحلة إىل الصحراء ،بينما كنت دائماً أشجب هـذا
التصرف من السيبات معلِّلةً ذلك هلن بأن اخلارجات للفضاء الالاسع
سيجبن ما يردن ،أما من هن يف الباخل فهن من فعالً حباجة ماسـة
لكل صغرية وكبرية ،أذكر أنين اشتريت القهالة -الـيت ً أحتسـيها
أبباً -لليزا صبيقتها ،وبعب خروج عائشة بأيام ًحظت ليزا حتتسـي
الشاي ومل تعب تشرب القهالة ككل يالم ،فسألناها أنا ومـارو عـن
سبب تغيري عادهتا الصباحية فأجابتنا أن عائشة قب أخـذت كافـة
الالجبات اخلفيفة والقهالة معها عنب خروجها.
عمالماً ليس هذا هال األهم يف خروج عائشة ،بل إن تلك الفتاة
اليت كانت دوماً تتحبث عن الفقر وتطلب املال ممـن حالهلـا قـب
خرجت والسيبات املقيمات يتالسلنها أن تعيب هلـن املـال الـذي
استعارته منهن ،فقب ظهر كل من أعطى عائشة سلفة وبـبا العـبد
كبرياً للمرة األوىل ،حىت إن املسؤولة عن شراء حاجيات املقيمـات
كانت هي األخر تطلب من عائشة مبلغاً ،وهنا يكمن الفرق بينها
وبني مارو؛ فاًثنتان تعمالن يف الباخل من أجل كسب مزيب مـن
املال ،لكن عائشة وبطباعها املتطلبة مل يكن يكفيها ما جتين ،أما مارو
فكانت أمالاهلا هلا وملن حالهلا ،فليس الفقر دائماً هال فقر املال!
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لقب خرجت عائشة واعبةً السيبات املطالبات بإرسال األمالال
من صنبوق أماناهتا احملتجز عنب قسم الرجال ،نعم مـن صـنبوق
األمانات ،رغم أن عائشة كغريها من الكثريات الاليت يتحبثن عـن
الفقر وحاجتهن داخل السجن ،وعنب خروجهن فإن ماًً ً بأس به
يظهر من صنبوق األمانات ذاك ،على األقل وإن مل يكن مبل املـال
كبرياً ،ولكنه حتماً كان من املمكن أن يلبـي حاجاهتن داخل ذلك
املكان املزعج ،أرسلت عائشة املال -كما وعبت السيبات -ولكن
املال كان ناقصاً ،وكانت هذه آخر ذكر قـب تركتـها عائشـة
للسيبات ،أما أنا فلم تنته عائشة مين.
مبا أين كنت قب صبقتها يف باد األمر فقب أعطيتها رقم هاتف
زوجي لتالاصلين مىت ما خرجنا ،وألهنا رحلت قبل مغـادريت ذلـك
املكان بأسبال على األقل ،فلم تعلم عائشة خبروجي من هناك ،وقب
انتقلت إىل مكان آخر إلكمال احتجازها مع من يشتبه هبن أمـالراً
مشاهبة من سرقات وغريها ،ويف ذات يالم هاتفت عائشـة زوجـي
فأبلغين باتصاهلا ،مث هاتفته مرةً أخر وأنا إىل جانبه فناولين مساعـة
اهلاتف فذعرت عائشة من صاليت؛ إذ مل تكن تتالقع ذلك ،فاتصـاهلا
عليه مل يكن بنية صافية كما يببو ،إذ كان اتصال يف أواخر ساعات
الليل ،كما أهنا كانت تتالعب بصالهتا وترققه ،وعنبما حتبثت إليهـا
اعتبلت وببأت تسأل عن حايل ،مث طلبت مين إرسال بطاقة شـحن
هلاتفها ،وعبهتا خرياً وكانت آخر مرة أمسعها أو تسمعين.
إن عائشة فتاة تذكرين بأشخاص التقيتهم يف حيايت بال مباد ،
وً ميكن أن يتعلمالا من خطأ يرتكبالنه أو عقالبة حتـل هبـم ،إهنـا
تذكرين بكثر نلتقيهم بشكل مستمر وً نعرف ما بباخلهم إً بعـب
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مالاقف تضرنا أو هتزنا فعالً .كانت عائشة هي أول مقيمـة تقريبـًا
ألتقيها هناك ،إذ أذكر أين يف األسبال األول يف ذلك املكان ،ولشبة
هبوئي وخاليف ممن حاليل وبقائي حتت غطاء النالم لساعات وساعات
متالاصلة وعبم تناويل الطعام واملاء ،طلبت املالظفات مين البقاء معهن
يف الطابق األسفل ،وبقيت هناك ملبة أسبال  ،وكنت أر عائشة اليت
تعمل على تنظيف املكان برفقة مارو ،لكنـها وشـت للمقيمـات
بالجالدي ،فرحن يراقنب الالضع ويشكالن لإلدارة ،حىت عبت مـن
جبيب بينهن ،رغم أهنا كانت يف كل يالم تقترب مين أكثـر وأنـا
أصبقها ،كنت أًحظ عليها طبا اجلال واملكر ،لكـين مل أكـن
أكترث ،فعنبما ترسل يل املالظفات نصيبـي من الطعام فال أتناوله،
تقالم عائشة بتناوله ،مث تقالل هلن إنين من قام بذلك مربرةً األمـر يل
أهنا ختشى غضبهن علي ،كما أهنا -ودون املقيمات -كانت ً ختجل
أن تطلب املزيب من املال واملالبس من الغري ،حىت وإن كـان لـبيها
أكثر من غريها لتسري بعبها أمامهن بكربياء وكأهنا يف عرض لألزياء،
كانت ً تتردد من اًعتراف بأن نظرات من حالهلا من احملتاجـات
تسعبها ألهنا تشعرها أهنا مميزة ،ولبيها ما ً متلكنه من حالهلا مـن
النساء ،حىت وإن كانت تعلم أن ما متلكه ً يعب شيئاً لـالً ذلـك
املكان القامت.
يف احلقيقة أنين أصفه بالقامت البائس ،أما عائشة وصبيقتها ميـزا
وغريهن ،فكنت أمسعهن يصفنه بالفنبق؛ إذ يعب أوسع مـن غـرف
إقامتهن حيث كن يعملن يف املنازل ،خاصةً عنبما انتقلنا من املـبىن
األول إىل الثاين ،والذي يعب أوسع وبأسرة بطابقني ببًً من النـالم
على مرتبة رفيعة على األرض.
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تنهبت مساء وهي حتبق يف الشمس وقالت :آااه يا سبن ،أفهم
كلماتك متاماً ،فالعمالة اهلاربة من الفقر تـأيت لتشـتري مسـتقبلها
ومستقبل أسرها يف مبن أكثر غىن ،غري أن بعضهم حيفظالن كرامتهم
وبعضهم اآلخر يفعل ما بالسعه من أجل املال دون أن يعرف معـىن
الكرامة ،متاماً كما تصفني الفرق بني مارو وميزا "عائشة".
مث مل تستطع مساء مقاومة وصف حالة الشمس املبهرة اليت نر ،
فقالت :يا إهلي ..كم هي مجيلة حلظة الغروب! انظري كيف تذوب
الشمس كل يالم بني أشجار النهر دون ملل ،إهنا فعالً اللحظة األمجل
يف اليالم.
ال مجيلة ،غـري أين
قلت وأنا أحبق وأتأمل معها بذهالل :إهنا فع ً
أفضل حلظات الشروق اليت تببأ الشمس فيها يالمها هببوء ورقة.
وبعب صمت قليل أردفت قائلة :احلقيقة يـا مسـاء أين اليـالم
أحب الشمس بكل أوقاهتا ومالاصفاهتا ،إذ كنت يف السابق أشـكال
كثرياً من حرارة الشمس ومن تغيريها للالن بشريت بسهاللة ،أما بعـب
حرماين منها خالل تلك املبة اليت قضيتها يف املكانني ،وحماوًيت تلك
ملتابعتها لتحبيب الالقت ،فقب باتت من أمجل املخلالقـات الطبيعيـة
لبي.
وألهرب من اإلحبار يف تلك األفكار الكئيبة ،وجبت نفسـي
أقالهلا بتلقائية :أياً كان ..أنرحل؟
متازحين مساء حبسرة قائلة :أعلم أن لبيك دروسـاً يف الغـب،
ولكين أمتىن لال نكمل هذه احلكايا ،أنت ً تعرفني مـب حـاجيت
لسما هكذا جتارب ،فأنا خصصت "ريشيت" شغفي األول من أجل
املرأة وقضاياها ،واآلن ما أمسعه منك جيعلين أعيب أفكاري.
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قلت وأنا أهنض لنمضي :من اجلميل أن نعيب أفكارنا ونرتبـها،
فهذا ما نكتسبه من خرباتنا يف احلياة ،ولكن ً أتفق معـك أن مـا
نسمعه من اآلخرين قب يكالن مناسباً ليعيب ترتيب أفكارنا!
عمالماً ،بإمكاننا أن نلتقي يف الغب بعب إهناء صـفاليف ،ورمبـا
سيكالن مناسباً أن نلتقي يف املطعم املقابل ملبرسيت لنتنـاول وجبـة
الغباء هناك ،قبل أن تغلق املطاعم أبالاهبا من أجل سـاعات قيلاللـة
املالظفني.
جتيبين مساء حبماس :ممتاز ،إذن نلتقي أمام باب مبرستك عنـب
الثانية عشرة والنصف.
قلت مبتسمة :اتفقنا.
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يالمٌ جبيب ودرس جبيب على أمل أن أحتـبث لغـة ميمـالزا
بطالقة؛ فأنا أؤمن أن تعلم اللغات يضاعف حصيلة مفردايت ويقـالي
ذاكريت وشخصييت ،كما أين استمتع بربط لغـات العـامل ومعرفـة
أصالهلا.
خرجت من البرس ،وها هي مساء تقف أمام بـاب املبرسـة
العريض الضخم وتتأمله ،ضحكت وقلت ً :تقاليل يل إنك منبـهرة
أيضاً بباب املبرسة ،وإن له تارخياً هال اآلخر!
مساء تنظر يل بتعجب ،مث تأخذين من يـبي صـالب اجلهـة
األخر من املبىن لتريين لالحة كبرية مكتالب عليها تاريخ املبىن عـام
 1799ميالدية.
ابتسمت وقلت :كل يالم أمر من هنـا ،ومل أفكـر يالمـاً أن
أحبث عن تاريخ الباب ،لكين أعترف أين قب فكرت يالماً يف سـبب
تألق ديكالر هذه املبرسة من الباخل مقارنةً مببناهـا العتيـق مـن
اخلارج.
مساء :تذكرينين بأحب حنايت ميمالزا الذي أصيب حبالة هيستريية
عنبما قالت له والبة صبيقته القادمة من مبينة ناشـئة يف أقصـى
الغرب :ملاذا مبينتكم ميمالزا قبمية إىل هذه البرجة؟!
إن الناس املعتادين على احلضارات الزجاجيـة الكهربائيـة مل
يعالدوا مييزون بني كلمة قبمية وعتيقة!
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أعبت خصالت شعري البُنية املتبنية على وجهي اىل الـالراء،
ومازحت مساء بقاليل الالاثق :آااه محباً هلل أين قلت عتيقـة ومل أقـل
قبمية.
فردت علي مساء باستياء يباعب سخرييت :هيا بنا ،فأنا جائعة،
جائعة طعام ،وجائعة متشالقة لسما املزيب مـن قصـص نسـائنا
املتأملات امللهمات.
جلسنا أنا ومساء يف املطعم التقليبي الصغري ،طلبنا حساء ميمالزا
الشهري بلالنه األصفر الغامق املصنال من القر والعبس ووجبـة أرز
مبخرة إىل جانبه.
قلت وأنا أشم رائحة الطعام الشهية ،وأسترجع الذكريات بقالة
حيث الطعام بال رائحة هناك :يف تلك اًماكن القابعة بعيـباً عـن
البشر واحلياة رغم أهنا وسط املبينة ،تنشغل املقيمات بأي شـخص
يبخل من ذلك الباب احلبيبي الكبري املالصب بسالسل حبيبية ،فإن
كانت مقيمة مثلهن فحتماً ستسمعهن يرددن "جبيب ..جبيب" ،وهي
كلمة بلغة عربية ركيكة يقصب هبا مقيمة جبيبة ستضاف إلينا ،وإن
كانت من جنسية حمبدة من الغالبية املالجالدة ،فستر اًبتسـامات
تعلال حميا معظم مالاطناهتا مع بعض التمثيل باحلزن من أجلها ،أما إن
كانت من األقليات ،فسيذهنب ليبشرن مالاطنتها أن رفيقة قب قبمت
من جنسيتك ،فلرمبا انشغلن باحلكايا بذات اللهجـة أو اللغـة ويف
قصص متشاهبة.
ويف حاليت مل أكن أعلم ما حبث يف الـباخل لقـبومي ،لكـين
متأكبة أين حظيت بترديب كلمة جبيب ،وكما ذكرت يل سيبات كثـر
بالباخل من املقيمات واملالظفات أن قبومي إليهن كان خمتلفاً متاماً.
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لقب ببا أمري مميزاً و"بشنة ورنة" ،فقـب شـاهبت أجهـزة
التصالير عنب دخاليل حتاول التقاط حلظات تببو تارخييـةً ،كمـا أن
الكالب البالليسية كانت منتشرة أمام املكان ،بل وطيلة أول ليلـة يل
هناك،
لقب قالت يل إحب املالظفات أن هاتف العمل مل يتالقف يالمها
عن الرنني لالستعباد لقبومي ،وقالت يل املقيمات إهنن حُذِّرن مـن
احلبيث معي مثلما مت حتذيري وهتبيبي يف حال حتبثت إليهن ،كما
فتحت طريقة دخاليل اخلاصة إىل املكان أبالاب التكهنات للمقيمات
الاليت اعتقبن أين جتاوزت حبوداً سياسية فتم نفيي ،أو أين متـاجرة
للمخبرات مبا أن هناك كالباً بقيت حالل املبىن تلك الليلـة ،أو أين
من عائلة سالطني خنل الراغالا .كانت كلها تكهنات واسـتمرت يف
عقلهن الباطن إىل حني مالعب خروجي ،إذ أذكر أن ماريا قب سألتين
يالماً -بعب أن شعرت بأرحيية احلبيث معي :-مـا صـلة قرابتـك
بسلطان املبينة املتالىف؟ بينما كنت أشرح ملن حاليل من املالظفـات
واملقيمات بروتالكالًت العزاء وحضالر القادة من حالل العامل وغريها
من املعلالمات أثناء دفن السلطان ،ضحكت وقتـها واعتقـبت أن
سؤاهلا جمرد مزحة ،لكنها كررته علي ،فقلت بتعجب كبري :لـيس
هناك قرابة بيننا! ما الذي يبفعك هلكذا سؤال؟!
قالت :لقب وشت لنا عائشة بذلك ،فتـذكرت حينـها تلـك
التفاصيل الصغرية اليت أؤمن هبا ،كأن الرب يتركنا أحياناً يف أوضا
صعبة ألسباب وحبه يعلمها ،وهناك ..كلما كان يطالل بقائي بـني
املقيمات واملالظفات ،كنت أتيقن أكثر من حقائق كانت سـتكالن
مشالهة يف ذهين لال خرجت قبل معرفتها!
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مل تكن تلك كذبة عائشة الالحيبة على املقيمات هناك ،فلرمبـا
لعامل عمرها الصغري الذي ً يتجاوز اًثنتني والعشرين سنة كمـا
تقالل دور يف ذلك ،كانت الفتاة ً تتالقف عن افتعـال القصـص
واخلب بعب أن تكسب ثقة من حالهلا.
لقب حاولت عائشة أن ختيفين من سيبة ،تلـك السـيبة الـيت
وصفتها لك سابقاً ،وهي تسري بصعالبة وحتسب األيام مـن علـب
األلبان األكثر تلفاً ،تقبع معنا يف املكان بقصص عنـها ،وعنـبما مل
أكترث لقصصها ،أشارت يل بيبها وكأهنا تستخبم مسبساً قائلـة:
لقب قتلت ابنتها!
مها سحالم رح ت وبقيت ال وابيس

مها سيبة أربعينية ،أم لستة أطفال ،هلـا مثـاين أخـالات وأخ
وحيب ،كانت اًبنة األقرب لالالبها ،وكان والبها حيب بناته كـثرياً
ويبللهن ،وأحيانا يببو أن حب األب لبناته واهتمامه هبن حيبث أثراً
عكسياً يف بعض شخصيات األبناء ،وخاصة البنات ،مـا جيعلـهن
حمبات لشخصيات الذكالر ومقبسات هلم ،رمبا ألن تعلقهن بـاألب
يفرض عالقة خاصة جتعلهن يف منافسة مع األم ،ما خيلق لـبيهن ردة
فعل جتاه اإلناث .عمالماً ،التقيت مها يف ذلك املكـان الشـاحب،
كنت أخشاها وفق روايات من حالهلا ،وعنبما اقتربت منها وجبهتا
قب ظلمت كثرياً يف ذلك الالصف ،كان للسيبة عينان زرقاوان وشعر
رمادي أقرب إىل األبيض بأطراف بنفسجية قب صبغت سابقاً تبعـاً
ملالضة ذلك العام؛ فالسيبة ً زالت يف مطلع األربعينيـات ،لكـن
الشيب قب عكس حجم مهها ،وكان لبيها إصابة قبمية يف كاحلـها
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األيسر ،ما جيعلها تسري بصعالبة وشكل أعالج ،كانت امرأة لطيفة يف
كل شيء تقريباً عبا نظرهتا العنصرية والبونية جتاه املرأة.
امرأة قالية أحكمت قبضة بيتها وأسرهتا ،ولكنها كانت غالباً ما
تضعف أمام الرجل ،تضعف أمام زوجها ،وأمام أبنائها ،فتسخر قالهتا
يف قمع النساء من حالهلا إلثبات قالهتا للرجل وكسب رضاه.
روت يل مها قصتها بكل صبق كما ملست ،فرغم أهنا امـرأة
تشغل منصباً جيباً يف إحب الالزارات املهمة هنا يف "خنل الراغـالا"،
ورغم وعيها وثقافتها اجليبة ،إً أهنا ً تتردد يف البـالح بأفكارهـا
التقليبية القبمية.
تقول مها:
لقب عملت طيلة حيايت على تثقيف ذايت يف مبينيت النائية الـيت
نشأت هبا ،فأنا أساساً لست من هنا ،بل من مبينة صحراوية ً تبعب
كثرياً عن خنل الراغالا؛ إذ كنت أشارك والبي أفكـاره وقراءاتـه،
وكانت تلك احلصة األمجل يف حيايت من بني كل احلصص املبرسية
اليت حضرهتا ،كنت أحب فترة ما بعب الظهرية إذ أناقش والبي فيما
قرأت دون أخالايت الاليت كن يقمن بذلك وكأنه فـرضٌ مبرسـي
آخر ،ولكن يف املنزل.
كربت وتزوجت رجالً شهماً قبيل أن أخترج من اجلامعة ،كان
يسكن هنا يف هذه املبينة أو القرية "خنل الراغالا" ،مسها كما تشائني،
ولكنها مبينة صغرية بسيطة وطبيعية ،عزهلا سالطينها عـن العـامل
خبصالصيات وصفات ً تشبه أحباً ،كما اسـتاللالا علـى خرياهتـا
وتركالها وتركالا أهلها يعيشالن يف العراء ،فإن كنت تعتقبين أنكـم
يف حبرمان أو عامرة هتربالن من أشكال من القمع ،فهنا الالضع أشـبه
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بالسجن األكرب ،وً أحب ميكنه أن يتفاله بكلمة ،لقب عزلالا النـاس
وقتلالا فكر الشباب ،بل قتلالا فكرنا مجيعاً ،فحىت امرأة مثلـي قـب
سافرت ورأت العامل إً أهنا ببساطة جتب نفسها تنبمج يف هذا الفكر
الرجعي دون أن تلحظ ذلك.
على أي حال ،فقب التحقت بزوجي فالر خترجي من اجلامعـة،
ووفقت يف عملٍ أكادميي لطيف ،وذلك من خالل عالقاته اجليبة؛ إذ
إنه يعمل يف ذات اجملال والالزارة ،أمضينا أوقاتاً مجيلـةً معـاً طيلـة
عشرين عاماً من الزواج ،بنينا منزًً معاً ،كما أمثرت زجيتنـا سـتة
أطفال ،كربوا اآلن وتعلمالا ،بل وأكربهن قب خترجت من اجلامعـة
قبل عامني ،قبل أن حيبث ما مل نتمناه!
عقبت حاجبـي وقلت :ما الذي حبث؟!
يف احلقيقة ،لقب مسعت قصصاً مشالهة عن مها مـن املقيمـات
واملالظفات من حاليل ،وكنت أخشاها كثرياً ،لكن كل ما أمسع منها
اآلن ً يالحي بذلك ،فرحت أحبق بعينيها ألكتشف بنفسي قصـة
مها ومسبسها وفقاً إلشارة عائشة!
أكملت مها وهي متسك بيبي ،وكأهنا جتذب انتباهي وتالقفين
مىت ما حاولت مقاطعتها:
لبي ثالث بنات كبار ،مث ابن رائع ،وبعبه طفالن آخران ،احلقيقة
أين تناولت أنالاعاً من الطعام وفق وصف طبيب املبينة املـاهر ألجنـب
مزيبا من األبناء الصبية ،ولكين وفقت يف صبيني فقط من بني ستة.
وبضحكة عفالية متلؤها السعادة تكمل :أنا أحبهم مجيعاً ،ولكن
لالبن مكانة خاصة دائماً ،وأعلم أنه أحنهم علي ،أما الصـغري فـال
عتب عليه ،إذ مل تتضح مالمح شخصيته بعب.
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لقب اجتهبت كثرياً يف تربية بنايت الثالث الكبار :نالرا وأحـالم
ورؤ  ،وقب ختصصن ختصصات عميقة وصعبة يف جامعاهتن ،غري أن
الالسطى بينهن "أحالم" كانت هلا رغبات تفالق واقعها.
قلت متعجبة :مثل ماذا؟!
مها :مثل أهنا تريب اًلتحاق بالبعثات اخلارجية ،وهـذا أمـر
مرفالض للفتيات يف عائليت ،مث إهنا كانت مشاغبة وضالة يف اجلامعة.
قلت :وما القصب بكلمة ضالة هنا؟ لقب فهمت قصبها إىل حبٍ
ما ،ولكن وفق حكايا مها ،فبصراحة قب يتفاوت مفهالم الضالل بيننا
كثرياً.
قالت :كانت تراوغ بعب خروجها من اجلامعة برفقة زميالهتـا،
فيذهنب لشرب القهالة خارجاً ،واهلل أعلم ما الذي كن يفعلنه أيضـاً
هناك ،وقب استبعيت مراراً من إدارة اجلامعة لبحث األمر ،وحاولت
كثرياً شجب ذلك يف املنزل بطرق خمتلفة ،إىل أن بل هبا أن جـاءتين
يالما وقالت :إن كنتم ً تالافقالن رغبيت باًبتعاث خارجاً ،فاتركالين
أتزوج ألذهب مع زوجي!
قلت هلا :ومن قال لك إننا ً نريب لك الزواج؟! ولكن فلننتظر
ابن احلالل.
قالت :لبي ابن احلالل وهال معلمي يف اجلامعة ،إنه من مبينـة
جماورة ،فال تقاليل يل إنه ليس قبيلي وليس منا ووو...
قمت من مكاين وقلت :أخفضي صالتك لئال يسمعك والـبك
فيذحبك ،أي كالم هذا الذي أتيت به؟ وأمسكتها من أذهنا وصرخت
قائلة :إن مسعتك ترددين هذا اهلراء مرةً أخر فلك أن تتصالري مـا
سأفعله بك!
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يف هذه اللحظة كانت نالرا مارةً بقرب غرفيت ،ومسعت أصالاتاً،
فجاءت مسرعة تسأل ما الذي حيبث ،كانت نالرا ختاف علي كثرياً،
وً تقبل بغضبـي أبباً ،قلت هلا :اسـأيل أختـك ملـاذا تفقـبين
أعصابـي ،أنتما يف جامعة واحبة تبرسان وً تعلمان مـا الـذي
حيبث لبعضكما البعض!
خرجت الفتاتان من غرفيت وأنا أفكر يف هذه الفتاة الـيت قـب
جتعلنا حكايا تسرد يف لسان احلي واجملتمع من حاللنا هبذه األفكار!
رغم كل ما كانت تفعل مل أفكر يالماً أن أوقفها عن دراسـتها
اجلامعية؛ ألهنا كانت جمتهبة ،وكنت أقالل ستكرب وتفهم أخطاءهـا.
ويف يالم سافر والبها إىل جنالب املبينة ،أي على بعب حنال مخسـمئة
كيلالمترا من هنا ،رحلة قب يستغرق خالهلا أربعة أيام للعمل هنـاك،
استيقظت يف اليالم التايل وببأت حتضري وجبـة اإلفطـار كالعـادة،
جاءت نالرا بالجه شاحب تساعبين ،قلت هلا :صباح اخلري ،ما الذي
حيزنك هلذه البرجة يف هذا الصباح؟ مل جتب ،فقلت ممازحة :هل كل
ذلك ألن والبك سافر ،أً تكتفني بالجالدي إىل جانبكم؟
قالت :أنت اخلري كله ،مث اقتربت مين ومهست :سأقالل لك بعب
أن خيرج الصغار ملبارسهم.
كانت نالرا آنذاك قب خترجت من اجلامعة قبل أشـهر قليلـة
وتنتظر تالظيفها أو قبالهلا إلكمال رسالة املاجستري ،وبعب أن أفطـر
اجلميع وغادر ،وكنت أنا سأغادر املنزل أيضاً بعبهم ببقائق ،قلـت
هلا :هيا قاليل ..ما بك؟ فأنا مستعجلة وقب أقلقين كالمك.
قالت :أحالم يا أمي!
قلت :ما هبا؟ أً زالت نائمةً؟ أليس لبيها حماضرات اليالم؟!
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قالت :بلى ،ولكنها ليست يف املنزل!
قلت :ماذا؟ أين هي؟!
قالت :لقب استيقظت للصالة ومل أجبها ،فهاتفتها ،وردت علي
بربود قائلة إهنا لن تعالد طاملا ً أحب يفهمها يف هذا املنـزل ،وأهنـا
أصبحت آنذاك على هناية حبود املبينة برفقة معلمها ،وستتزوج بـه
يف مبينته ،ولن يستطيع أحب إيقاف ذلك!
قلت :ماذا؟ يا اهلي ..ما الذي تفعله هذه الفتاة بنـا؟ ورحـت
أضرب كفي على وجهي ،أي مصيبة حنن فيها اآلن؟!
قلت هلا :هاتفيها اآلن أمامي ،وكأين لست جبانبك ،واطلبـي
منها العالدة بلغة طيبة ،فلتعب قبل أن يعالد والبها ،وإً قتلنا مجيعاً!
وفعالً ..اتصلت نالرا على أحالم ،وفتحـت املكـرب ألمسـع
احلبيث ،وأنا يف داخلي أنتفض ملا حيبث.
نالرا :آلال أحالم..
أحالم :أهالً نالرا.
نالرا :أحالم امسعي رأيي ونصيحيت وعالدي للمنزل قبل أن يعالد
الالالب ،وإً فلن تنجي بفعلتك!
أحالم :عذراً نالرا ،هذا قراري الذي اختذته ،ولن أعالد ألقتـل
مستقبلي.
نالرا :أعبك أين سأقنعهم وأساهم معك يف ذلك ،ولكن حلك هذا
سيغرقنا يف جحيم اجملتمع ،أهذا ما تتمنينه يل ولرؤ وباقي أسـرتك؟!
ستذهبني لتحقيق طمالحك ،وماذا عنا حنن هنا؟ أمل تفكري يف ذلك؟!
أحالم :نالرا أنت تعرفني أن رأسهم جاف عنيب ،لن يقبلالا هذا
الزواج ،ولن يقبلالا ابتعاثي خارجاً ،وأنا لن أعيش يف هـذا الالاقـع
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الرتيب! اعذريين نالرا فلن أعالد ما مل أجب حالً حقيقياً ووعباً صادقاً
منهم.
هنا مل أمتالك نفسي ،خصالصاً وأين فهمت من نـربة صـالهتا
رغبتها يف العالدة وحل األمر وتردد مالقفها ،فقلت بصالت حنـالن
أقرب للبكاء :أحالم أنا أمك ،وأقالل لك ،نعم عالدي وسنعمل على
حل املشكلة هذه ،أما خيار رحيلك هبذه الطريقة فسيضيعنا مجيعاً.
قاطعتين قائلة :أتعبينين بذلك؟!
قلت :نعم أعبك ،لقب قلتها ويف داخلي غضـبٌ كـبري جـباً
عليها.
أغلقنا اهلاتف ،ومكثنا يف أماكننا ،اعتذرت للعمـل بتغيبــي
ذلك اليالم ،وشعرت بتخبط كبري ،كل ما كنت أفكر فيـه هـال أن
تعالد قبل أن يعالد والبها!
مر اليالم األول ومل تأتِ ،ويف هنار اليالم الثاين ،وبعب أن خـرج
مجيع من يف املنزل إىل املبارس ،وبقينا أنا ونـالرا نراقـب اهلـاتف
والنالافذ علَّها تأيت ،فجأة وجبناها قادمة سرياً ،رن جـرس البـاب،
ففتحت هلا نالرا الباب ،مث دخلت أحالم املنزل وكأهنا عائـبة مـن
جامعتها ،وكأن شيئاً مل يكن ،حاولت متالك نفسي وجتاهلـت مـا
حيبث ،بينما ركضت نالرا خلفها تناقشها وتالخبها.
مل أكترث ورحت أكمل أعمال املنزل قبل أن يعالد والـبهم،
ليجب البيت نظيفاً وً يشعر بشيء غري طبيعي قب حبث يف غيابـه،
عاد األبناء من املبرسة والغباء جاهز ،تناول اجلميع الطعام وذهبـالا
إلكمال واجباهتم املبرسية ،كنت أحاول جتاهل هذا اًرتباك احلاصل
يف املنزل ،بينما كانت نالرا حتاول جاهبةً حل األزمة ،كانت مترّ يب
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يف غرفيت بني احلني واآلخر لطمأنيت ،وأهنا تعمل على احتالاء املسـألة
وأنه ليس علي أن أقلق.
يف الساعات األوىل من صباح اليالم الثالث ،أي قبل أن يعـالد
والبهم بيالم ،وككل يالم ،حيث يسـتيقظ اجلميـع ألداء الصـالة
األوىل ،فجأة جاءت رؤ تركض وفتحت علي باب غرفيت وهـي
مذعالرة!
فزعت وقطعت صاليت ،وقبل أن أسأهلا قالت" :أمـي ..أمـي
تعايل بسرعة ..أرجالك أسرعي" ،نالرا وأحالم يف شـجار كـبري يف
املطبخ ،هيا هيا أرجالك أوقفي جنالهنم.
قمت أركض خلفها ،وما إن وصلت حىت وجبت أحالم ملقاةً
على األرض ،والسكينة يف أسفل بطنها ،بينما نالرا تقف مصـبومةً،
ويف ذهالل تام أمامها ً ،حتبث أي ضجيج بفمها املفتـالح ويـبها
اليمىن عليه حتاول إخفاء فاجعتها ودمال النبم تتساقط بسخاء.
إنه قضاء اهلل وقبره عليهما وعلينا مجيعاً كأسرة ،فما حـبث
كان خارجاً عن أيبينا ،ولن أختيل أن ابنيت قاتلة أو أن ابنيت األخر
أرادت لنا كل ذلك!
كانت األمالر يف تلك اللحظة قب خرجـت عـن قـبريت يف
السيطرة ،وما كان مين إً أن أختذ مالقفاً حامساً حينها!
وبقضاء اهلل الذي ً أعترض عليه ،قمت جبمع ما تبقـى مـن
أبنائي األحياء وأدخلتهم غرفة يف املنزل ،بينما أغلقت باب املطـبخ
وتركتها حيث هي ،رحت أحاول أن أخفـف عـن نـالرا أملهـا
وصبمتها ،فهي كانت حتاول حفظ شرف العائلة ،هكـذا فكـرت
حينها ،وكان معي ابين األكرب حياول هتبئتها ،ولكنه ً زال صغرياً يف
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عمر السبعة عشر عاماً فقط ،فلم يكن بيـبه أي قـرار أو اقتـراح
مناسب!
لقب غاب عن ذهننا مجيعاً أن نبل الشرطة ،ألننا ً نريب أن نتـهم
نالرا وحنملها ما مل تفعله بقصب ،بينما فضلت أن ً أهـاتف والـبهم
وأربكه ،فهال سيكالن بيننا خالل أربع وعشرين ساعة ،وسيفيبنا بقراره.
كانت ساعاتٍ صعبة ومؤملة علينا مجيعاً ،األطفال يبكالن ،وأنا
سارحة وكأين خارج هذا املكان ،ونالرا بال صالت وً حركـة ،إىل
أن عاد والبهم أخرياً إىل املنزل مرهقاً من رحلته ،فتح الباب ،فـإذا
بالبيت هاد  ،خرجت من الغرفة حلظة مساعي صالت الباب ،وأنـا
أتغطى بالشاح عريض" ،زي الصالة واستقبال الغرباء التقليـبي يف
خنل الراغالا" ،ووجهي شاحب حزين أمحر من شبة البكـاء طيلـة
الساعات املاضية.
تغريت مالحمه وقال :ما بك؟! من مات؟!
قاهلا ،وهي عبارة تقال يف جمتمعي دوماً بلغـة هتكميـة فقـط
إلظهار شبة صعالبة ما ير .
ولكين أجبته :أحالم!
قال :ماذا؟! هل متزحني معي؟!
فأشرت له باجتاه باب املطبخ!
فسار باجتاهه وهال حيبق يف ،ووضع يبه على مقبض البـاب،
وقبل أن يفتحه نظر إيل بنظرات تتالسلين أن أقالل إين أمزح!
فأشرت له برأسي أن يفتح الباب ،وما إن فتح الباب حىت وجب
جثة أحالم غارقة يف البم الذي جف بعضه على األرض ،وقب تغـري
لالهنا!
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رجع خبطالات بطيئة إىل الالراء ،وببا علـى وجهـه الـذعر
والذهالل وأسئلة كثرية يالد أن يطرحها ،لكنه ترك مقبض الباب دون
أن ينطق بأي كلمة ،أخرج هاتفه احملمالل من جيبه واتصل على قسم
الشرطة قائالً :لبي جرمية قتل يف منزيل!
اعتقب أنه تالقع أين القاتل ،فبعبها جتـاوزين وكأنـه ً يـراين
وذهب ألبنائه واحتضنهم مجيعاً دون أن يكترث أو يلحظ حال نالرا،
وببأ جيهش بالبكاء ،وهي املرة األوىل اليت أراه فيها هكذا ،فحىت عنب
وفاة أمه اليت يذكرها دائماً حىت يف منامه مل أره يبكي هبذا األمل.
لن أصف لك تلك الساعات القاسية اليت مرت علينا مجيعاً ،كـان
اجلميع يبكي متخبطاً ً يعرف ما الذي سيحبث ،وماذا حبث أساساً!
تقالل مها وهي تنظر إىل األرض وتسرح وكأهنا تتذكر تفاصـيل
تالد إخفاءها حرجاً ،وقب تركت يبيّ هببوء ً :أستطيع نسيان تلـك
اللحظات وذلك التاريخ الذي قلب حياتنا رأسا على عقب ،فبعـب أن
جاءت الشرطة ،ومعهم فريق اإلسعاف الذي ببوره أكب حالة الالفـاة،
سأل الضابط زوجي :هل تعرف القاتل أم سترافقنا إىل القسم وحـبك؟
فنظر إيل زوجي نظرة غضب ،مث أجاب :سأرافقكم وحبي ،ونـاد
ابين قائالً :أنا مغادر اآلن ،واملنزل مسؤوليتك وحبك.
أمضى النهار هناك ،وأنا وأبنائي مجيعـاً نترقـب السـاعات
واهلالاتف بانتظار خرب خيفف وطأة ما حنن فيه ،وقبل حلالل املسـاء،
أي عنب وقت غروب الشمس تقريباً ،رن هاتف املنـزل األرضـي،
فأجاب ابين ،وبعب حبيث قصري ،وهال يردد" :نعم ،نعم ،طيب،"..
أغلق السماعة وقال :ماذا سنفعل يا أمي؟ إهنم يريبون التحقيق مـع
كافة من كانالا يف املنزل!
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قلت :ماذا؟! وما عالقة األطفال؟ وما الذي سيضـيفالنه؟! ً
طبعاً ،لن يذهب اجلميع ،سنذهب أنا ونالرا وأنت تقالدنا وترافقنـا
فقط ،لئال نبخل تلك األماكن دون رجل ،أما رؤ فسـتبقى مـع
الصغار وستراقب املنزل.
وفعالً ذهبنا كما قلت ،وهناك سألين الضابط :هل أنتم فقط من
كنتم يف املنزل؟ قلت :نعم ،والباقالن صغار مل يلحظالا شيئاً!
قال بتعجب وكأنه مل يتالقع إجابيت :هكذا إذن! سـنر إن مل
نكن حباجتهم فعالً ،ويف تلك اللحظة دخل علينا يف املكتب زوجـي
الذي كان يببو مرهقاً جباً بأزارير هنبامه املفتالحة وشعره اهلـائج
املبعثر ومعه عسكريان ،ومن خلفهم دخل احملقق ومعه عسكري آخر
وكاتب ،مث طلبالا منا مجيعاً اجللالس على تلك املقاعب املتهالكة ،وفتح
الكاتب جملباً كبرياً وإىل جانبه احملقق يشرح له بعض التفاصـيل ،مث
ببأ بأسئلته ،أسئلة تقليبية وتفاصيل كثرية ،وحنن جنيب بكل صـبق
ما حبث ،حاولت أن ً أذكر رؤ يف القصة حىت أجتنـب طلـب
حضالرها كشاهبة ،وادعينا أن ً أحب رأ احلادثة سال نالرا ،أما
نالرا فكانت عاجزة عن التعبري وً تردد سال  :مل أقصب ذلك! إهنـا
أخيت اليت كربت معها! ً أحب ميكنه أن يقالل إين ً أحبها! أنـا مل
أفعل ذلك ،إهنا السكينة اليت فعلت! وأحيانا جتهش بالبكاء وتضرب
جسبها! كان قلبـي يتقطع وأنا أراها يف تلك احلالة ،ولكـن األمل
األكرب عنبما وجبهتم يقحمالن ابين يف تلك القصة.
وأخرياً ،وبعب ساعات التحقيق تقررت إقاميت هنا حيث حنـن
يا سبن ،بينما نالرا يف سجن ملن هن دون الثالثني عاماً ،وابـين يف
أحباث الفتية.
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ختيلي أن اًبن ظلم وسجن وضا مستقبله باعتبـاره رجـل
البيت الذي مل حيسن التصرف وقت احلادثة ،وهال ابن السبعة عشرة
عاماً ،وأمحب اهلل أهنم مل يسجنالا زوجي ظلماً؛ فقب تفهمالا غيابه عن
املنزل يف حلظة القتل ،كما أنه كان من أبل عن احلادثة ،أمحـب اهلل
ألنه اآلن على األقل يعيش مع باقي أبنائنا ،وإً لكانالا قب يُتمـالا يف
حياتنا.
احلقيقة أن زوجي اآلن قب دخل يف حالة نفسية غـري طبيعيـة،
وهال بالكاد يذهب إىل عمله دون أي إجناز يذكر ،أما آخـر كلمـة
قاهلا يل فكانت :هل ترين أين أوصلتنا إدارتك للمنزل؟!
أما رؤ  ،فهي اآلن من يعتين مبا تبقى من العائلة ،تزورين بـني
احلني واآلخر كما تزور أختها كلما استطاعت ،تببو نالرا أيضاً قـب
دخلت يف حالة نفسية غري مستقرة ،إذ يقاللالن يل إهنا تعتقب أن رؤ
هي أحالم يف كل زيارة ،كما أهنا تشعر بنالبات غضب وصراخ بني
احلني واآلخر ،إهنا تقضي وقتها هناك حبفـظ الكتـاب املقـبس،
وتشجعين على ذلك عنبما أهاتفها أسبالعيًا ،لنقلص بـذلك مـبة
سجنها وإقاميت هنا ،فحفظ الكتاب املقبس كامالً قب يعفـي مـن
نصف مبة احلكم.
قلت :وما هي املبة اليت قررت عليكم؟! يف احلقيقة لقب سألت
مها السؤال ،وأنا أعتقب أن نالرا على األقل يف حكم اإلعبام!
مها :بعب سجنهم وإقاميت هنا ومتابعة مالبسات القضية ،وبعب
جلسات عبة يف احملاكم ،أذكر ذلك الصباح يالم أن تقـرر النطـق
باحلكم النهائي ،وقب قضيت كل الساعات أدعال اهلل أن خيفف علـي
وعلى عائليت ،ختيلي لقب رافقين حنال ست من سيارات األمن ،فعنبما
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خرجت من باب هذا املكان اعتقبت أهنم قب يأخذونين إىل مشـنقة
اإلعبام؛ إذ مل أتالقع كل ذلك الزخم املرافق يل يالم النطق بـاحلكم،
لقب تالقفت قبماي عن السري عنبما رأيت كـل تلـك السـيارات
واألمن العايل املرافق يل.
قالت يل املالظفة ،وكان من حسن حظي أهنا كانت األفضـل
بينهن ،إن هذه إجراءات عادية ألي نطق بـاحلكم ،خصالصـاً إن
كانت جرمية قتل ،وراحت هتبئين وختفف من آًمي ،صبقيين لـالً
كلماهتا الطيبة ما استطعت أن أحترك يالمها ،لقـب كانـت فالضـى
باعتباري قاتلة!
وصلت احملكمة ورأيت ابين وابنيت ،وكانالا طيلة أيام احملاكمات
ً يسمحالن لنا باحلبيث معاً ،وً حىت ملسهم! كنت أشري هلم مـن
بعيب ألهبئهم ،وهم يهزون رؤوسهم يل ،وقبل أن ينطـق القاضـي
باحلكم سأل إن كان لنا أية كلمة إضافية ،فحاولت تـذكريه بأننـا
نعيش مببينة األمن ،وأننا قبائل ونفهم الفرق بني العيب واحلرام ،وأن
ليس هناك أم ميكنها أن تفرق بني أبنائها ،وأن علينا أن نؤمن بالقضاء
والقبر ،لكن كل ذلك مل يثمر معه ،وجاءت األحكام كالطامة ،فقب
تقررت إقاميت هنا مثاين سنالات ،ولنالرا مخسة عشر عاماً ،أما ابـين
فقب تقرر عليه مخس سنالات فقط؛ ألنه رجل العائلة يف غياب والبه!
وحىت اللحظة ً زالت عائليت وأعمامي حياولالن رفع القضـية
للجهات العليا ،وإن كافة العائلة تصفح عن ما حبث ،لكـن دون
استجابة!
صمتنا قليالً ،مث سألت مها :ما اخلطأ األساسي يف كـل مـا
حبث برأيك؟
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مها :لعن اهلل اخلالف من اجملتمع ومن القبيلة ومن كالم الناس،
ليتها تزوجت من أرادت وسافرت وعشنا بسالم! فالناس قب أكلت
حلمنا يف كال احلالتني.
كانت مها سيبة مثقفة فعالً ،وكنت أستمتع باحلبيث معها عن
مبينتها خنل الراغالا اليت حتب ،وعن اآلثار هناك والتاريخ ،وكانـت
السيبة الالحيبة تقريباً يف ذلك املكان اليت تشعرين أهنا مـن طبقـة
اجتماعية مثقفة وواعية.
يف منتصف مبة إقاميت هناك تقريباً ،حيث كنت قب انتقلـت إىل
املبىن اآلخر ،والذي كان أوسع وبألالان أزهى ،رغم انقطاعه متاماً عـن
الشمس ،كما أن نالافذه كانت تبخل علينا العالاصف الترابية بينمـا ً
ميكننا أن نستنشق من خالهلا رائحة األمطار قـبمت سـيبتان ألقـت
إحبامها حماضرةً دينية تتحبث عن املالت والصـالة وأمهيتـها ،تقـالل
السيبة وهي تعمل يف غسل األمالات -كما ذكرت لنا -إن فتاةً ماتـت
مع عشيقها يف سيارة ،وعنب غسلها وجبت السيبة خطالطـاً متالازيـة
على كامل اجلزء اخللفي من جسبها ،وعنب لقائها بأسرهتا اليت تتمثـل
بزوجة أخ الفتاة فحسب ،سألت زوجة األخ مغسلة املـالتى إن كـان
الغسل قب جر بالشكل الطبيعي ،فتعجبت مغسلة الفتاة وسألتها :ملـاذا
تسألني؟ فردت زوجة األخ أن الفتاة مل تكن تصلي ،وهنا أكبت السيبة
مغسلة املالتى أهنا قب مسعت فعالً حماضرة لشيخ دين يقالل إن املالئكـة
تسحب روح من ً يصلي بشبة حىت تترك خطالطاً متاماً كما رأت.
كانت جل احملاضرة تؤملين بكلماهتا وأفكارها اليت ً يصـبقها
سال عقل مغيب ،وهؤًء السيبات لسن حباجة لتغييب أكثر ،ولسن
حباجة لتفاصيل مؤملة من احلياة أكثر مما هن فيه من أمل،
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تركتها تروي قصصها وأساطريها ،وبعب أن انتهت وتركت لنا
جماًً لالستفسار منها واًستفادة من معلالماهتا ،أشرت بيبي وقلت:
عفالاً ،لبي سؤال!
تقاللني إن زوجة األخ سألتك عن غسل الفتاة إن سار طبيعيـاً،
أمل خيطر ببالك أهنا وزوجها أي أخ الفتاة قب عنفاها؟!
هنا مسعت صالت مها اليت كانت جتلس خلفي وهـي تقـالل:
فعالً ،فعالً ..أحسنت!
أما مغسلة املالتى فتلعثمت وردت عليَّ بابتسـامة ختفـي غضـبها
وشجبها لسؤايل ً ً :يا عزيزيت ،ليس هناك عنف ميكن أن يكالن هبـذا
الشكل ،مث طلبت من مرافقتها أن تقف إىل جانبها لتمثيل الشكل الـذي
شاهبته على ظهر الفتاة ،ومل تكن هناك إضافة من ذلك التمثيـل طبعـاً؛
فقب قالت مسبقاً إهنا خطالط متالازية على كامل ظهر الفتاة إىل أقبامها.
مل أحاول إثارة النقاش أكثر ،وادعيت أين فهمت ما تقصب فقط
لئال أُعترب شاذةً عن أفكار من حاليل ،خصالصاً فيما يتعلـق بتلـك
األفكار الروحانية ،أدرت رأسي ملها اليت جتلس خلفي وابتسمت هلا،
فأشارت يل برأسها" :جتاهلي".
كانت مها تروي يل بني احلني واآلخر قصصاً ًفتة مما رأت يف
ذلك املكان خالل السنتني اللتني قضتهما هناك قبل وجالدي بينهن،
تقالل مها:
لقب دخل علينا يف هذا املكان أشكال خمتلفة من النساء؛ منـهن
من يبقى أليام معبودة ،ومنهن من يبقى لسـاعات قليلـة قبـل أن
خترجهن عالقاهتن ،وهؤًء غالباً ما يتم القبض عليهن يف ليالٍ ماجنة
كما تصفها مها ،وكما هال حال "قالانني خنل الراغالا" ،لكن أكثـر
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قصتني كانتا قب لفتتا انتباهي وأيقظتا مشاعري يف هذا العامل الغريب
املليء بالظلم كانتا لسيبتني يف أواخر اخلمسينيات جاءتا يف فتـرات
منفصلة؛ أي مل ترَ إحباهن األخر .
األوىل كانت هتمتها السفر بغري مرافق ذكر ،إهنا سيبة قـررت
بعب زواج أبنائها وانشغاهلم عنها أن تزور املبن اجملاورة لتتعرف على
حكاياها وتقاليبها قبل أن تغادر هذه احلياة وحيبةً كمـا كانـت
تقالل .لقب سافرت السيبة باستخبام احلافالت احمللية حـالل خنـل
الراغالا وحبرمان وعامرة وما حالهلا وصحار  ،ومن هـذه األخـرية
وصلت السيبة ملبينة صغرية بالقرب من صحار لتعالد بعـبها إىل
دارها يف خنل الراغالا ،لكن هناك حبث أمر غريب عنبما وصلت إىل
هبال أحب الفنادق الصغرية وطلبت من مالظف اًستقبال أن يؤجرهـا
غرفة؛ فقب ادعى املالظف قيامه بذلك ،لكنـه يف احلقيقـة اتصـل
بالشرطة يبلغهم أن أمراً غريباً حيبث معه؛ إذ تعب هذه السيبة هـي
احلالة األوىل يف تاريخ تلك املبينة الصغرية اليت تأيت دون مرافق ذكر،
وتطلب غرفةً لتقيم هبا ،وهذا ما يثري الشكالك حالهلا إن كانت ستبير
الغرفة لعمل جنسي مشني واستخبامها للبعارة أو ما شابه.
حينها جاء رجال الشرطة وأوقفالها يف سجن املبينـة ،وبعـب
التالاصل مع أبنائها أحالالها للبقاء حيث نقيم لثالثة أشهر وجلـبها
مخسني جلبة كعمل تأديبـي .ببا على مها التأثر وهي تقص حكاية
السيبة وتتذكرها وتقالل :لقب كانت بالكاد تسري يف هذا املكـان،
وكانت امرأةً قالية تردد أن ً شيء يغضبها مما حيبث ،فهي اآلن بني
أناس من كافة األعمار ببًً من البقاء وحيبةً يف منزهلا ،وأن هذه هي
احلياة؛ ليست إً جتارب حلالة ومرة.
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وأما السيبة الثانية فكانت متهمةً بضرب زوجها باملطرقة حـىت
املالت ،وبعب إصرار أسرهتا كافة وأسرة زوجها بعقاهبا بالقتل ،حكم
على السيبة باملالت يف أول حماكمة هلا ،مث أودعت لتمضـي آخـر
حلظات عمرها بيننا .كانت صامتةً طيلة الالقت ،تبتسم للجميع رمبـا
ألهنا تعلم أن اجلميع خيشى القاتلة ،لقب حاولت مراراً احلبيث معهـا
فقط ألطمئن إن كانت حباجة أمر ما ،فجميعنا يف باد األمر كنـا
غرباء ،لكن السيبة مل تكن جتيبين سال بعبارة واحـبة ً :أحـب
يفهمين ً ،أحب يفهمين .وهكذا بقيت السيبة بيننا أسبالعني إىل أن
استيقظت فجر يالم على صراخ املقيمات اليافعات وقب رأين جثتـها
قب أغلقت باب احلمام من الباخل بعب أن علقت نفسها على عمالد
أفقي حبيبي يشكل برواز أحب محامات املبىن.
إن اجلميع يا سبن يرجع سبب نقلنا إىل املبىن األول الذي جئتنا
فيه إلعادة تطالير أدوات السالمة يف هذا املبىن بعب تلـك احلادثـة،
وكما ترين فقب صبغاله بألالان الالردي األكثر تفاؤًً.
كانت هناك مقيمات من خنل الراغالا أيضاً ،كن من القـبامى
كما هال حال مها ،أذكر منهن عبسية وراشـبة وفاطمـة وكـن
صبيقات مقربات من بعضهن البعض ومن مها يف املاضـي ،لكـن
عالقاهتن قب أُتلفت يف ذلك املكان الضيق بكل بساطة.
إن عبسية دخلت ذلك املبىن للمرة الثالثة ،ويف كل مرة كانـت
هلا قصة خمتلفة؛ فمرةً ألهنا تفتح منزهلا للبغـي ،ومـرةً ألن إحـب
اخلادمات "الغانيات" قب قُتلت بعب أن محلت جنيناً من ابن عبسـية،
وذلك وفق التهمة ،أما آخرها ،وقب كان بعب شـهرين فقـط مـن
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خروجها الثاين من السجن حتت هتمة إقامة عالقة غري شـرعية مـع
رجل متزوج ،وقب أُثبت ذلك من خالل مقطع فيـبيال مصـالر يف
هاتفها بعب إنكارها ،وحينها تالجب وجالد عبسية يف مقر إقامتنـا.
كانت هذه املقيمة حتبيباً هي األصعب تعامالً معي ،وكانـت تـثري
املشاكل كثرياً بالباخل ،وتؤمن أن وجالدها كان ألهنا مـن طائفـة
دينية خمتلفة ،لكنها كانت دائماً حتاول إنكار انتمائها لطائفتها حتسباً
وأمالً يف أن حيتاليها قضاة املبينة ويفرجالا عنها ،فكما تقالل إن التهم
العالقة عليها حتبث مع أبناء الطائفة البينية األخر اليت يـؤمن هبـا
القضاة ،لكنهم يتجاهلالن حتالهلا الطائفي.
وألكالن صرحيةً معك يا مساء ،فكما تعرفني أن خنـل الراغـالا
يشا عن سكاهنا أهنم متعايشالن بكافة أطيافهم ،لكن تسمية ميـزا
بعائشة من قبل املالظفات مل يكن اعتباطياً كما قلت لك ،بـل وإن
عبسية ،ورغم أهنا سيبة خلقت ًفتعال املشاكل كما رأيتها هنـاك،
إً أن هلا وجهة نظر ً أختلف معها كثرياً ،إذ كانت هناك سيبتان
من مبينة خنل الراغالا متهمتان بذات التهمة ،وهي كما تسمى "محل
حمرم أو سفاح"؛ أي إقامة عالقة غري مقباللة دينياً واجتماعياً خـارج
إطار الزواج نتج عنها حالة محل ،فالسيبة األوىل وهي مـن طائفـة
عبسية قب حكم عليها باإلقامة معنا ألربعة أعالام وأربعمائة جلـبة،
بينما حكم على األخر واليت هي من طائفة قضاة املبينة وسالطينها
بعامني وثالمثائة جلبة ،وقب انتهت بعب سبعة أشهر بالعفال؛ أي لـن
ينفذ عليها احلكم ،وتكمن املفارقة هنا أن األوىل اعتـربت حبكـم
املتزوجة كالهنا مطلقة وهلا أطفال من زواجها األول ،أما الثانيـة وإن
مل تكن متزوجةً فقب قامت بفعلتها ذاهتا قبل اثنيت عشرة عاماً ،وقب مت
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العفال عنها أيضاً يف املرة األوىل دون تنفيذ احلكم ،لكن أسرهتا الـيت
تربـي ابنها األول قب ختلت عنها يف املرة الثانية .كانت جتلس هـذه
السيبة إىل جانبـي حتاول احلبيث معي يف أيامي األوىل ،وقب سألتين
قبل أن تنطق بأي كلمة :هل أنت بنت أم متزوجة؟ وهال سؤال غري
ًئق يقصب به إن كنت بغشاء بكارة أم ً!
وكانت تروي يل حكايا عن زوجة والبها القادمة من مبينة من
ما وراء احمليطات ،وعن زوج والبهتا الذي يتحـرش هبـا ،غـري أن
املالظفات أكبن يل أهنا تعيش يف أوهام ،وأن والبها قب أصيب جبلطة
بعب سجنها الثاين مث تالىف بعبها بأيام قليلة ،وأن والبهتا تعـيش اآلن
مقعبةً ،وً أحب من أفراد أسرهتا الذين احتالوها يف خطئهـا األول
يريب اآلن أن يلتقيها أو يسمع بامسها.
وأما فاطمة فهي سيبة جتسب املثل القائل "القـانالن ً حيمـي
املغفلني"؛ فهذه السيبة اهلادئة الطيبة قب دخلت يف مشرو جتاري مع
سيبة أخر  ،وكانت تستلم أغراضاً منها وتسلمها آلخـرين وهـم
الزبائن ،مث تعالد باملال لتسليمه للسيبة دون أن حتفظ حقهـا بـأي
إيصال ،ومع ذلك تقالم بالتالقيع على اًستالم والتسليم ،وهـال مـا
جعل السيبة واملستلمني يبعالن أن فاطمة سارقة من مجيع األطراف.
وكما تقالل فاطمة إن كافة األطراف كانت على اتفاق مبا حـبث،
وهم اآلن ينتظرون تعاليضاً منها بل حنال مائة ومخسني ألـف دوًر!
فاطمة هي األخر من طالائف األقلية يف خنل الراغـالا ،ورغـم أن
القضاة متعاطفالن معها -كما روت يل -إً أنه مل يشـملها يف أي
مرةٍ عفالُ املبينة يف قضاء ديالن املبيالنني خالل عام كامل من بقائهـا
يف مكان إقامتنا.
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وأما راشبة فهي امرأة تعيش يف فقر مـبقع بـاملعىن احلـريف،
ولسبب أجهله فقب جاءتين هذه السيبة ليلة خروجي مـن هنـاك،
وقصت عليَّ قصتها دون أن أسأهلا.
تقول راشدة:
كنت أعيش مع والبيت وحيبتني ننتظر الرزق من فاعلي اخلري،
نعيش يف منزل بابه ستارة من القماش املتهالك ،ونتلقى رزقنـا مـن
جرياننا وهم أسر لزميالتٍ معي يف املبرسة ،حىت بلغـت رشـبي
وبات األمر يؤملين كثرياً ،فتعرفت إىل شاب والتقيته عـبة مـرات،
وكان بيته بالنسبة يل قصراً ،لكنه كمعظم الشباب املتعجرف قب أخذ
ما أراد مين وتركين مع ابن دون أن يسأل عنا ،مل يقبل الزواج مـين
ألين فقرية ولست من مستالاه املعيشي ،وألين قبلت بعالقة غري مقباللة
اجتماعياً.
ومنذ تلك احلادثة ببأت العمل يف أمالر مشاهبة حىت أصبح لبي
ثالثة أبناء وطفلة ،مجيعهم جمهاللال النسب ،وكان ذلك يبخل علينـا
شيئاً من البخل املادي؛ إذ تعلمت بعب التجربة األوىل أن أقالم بتهبيب
آباء أبنائي :إما أن يبفعالا أو أن أبل عن فعلتهم ونُـزج مجيعـاً يف
السجالن .ويف يالم تعرفت على رجلني من مبن تبعب قليالً عن خنـل
الراغالا يعمالن باحتراف ..وتضحك مث تكمل :إهنا مهمـات تـبر
املال ،وأنا كنت آنذاك ً أريب من هذه احلياة سال املال بعب كـل
الصعالبات والفقر الذي مررت به ،لقب التحقت بالشابني وجممالعتهم
متعبدة اجلنسيات ،وأقنعت ابنة خاليت باًنضمام معنا ،فكنا نشـهر
السالح يف وجه الضحية ونسلبه كل ما لبيه ،نبخل احملالت الفاخرة
وً خنرج منها إً مثقلني بأمالر مثينة ،كما كانت مهميت وابنة خاليت
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متمثلةً يف استبراج الرجال إىل غرف نالم يف شقق فنبقية ،ومـن مث
نشهر األسلحة ونسلم بطاقات البنالك اخلاصة بأولئك الضـحايا إىل
رجال اجملمالعة ،والذين ببورهم يسحبالن كل ما يف رصيب الضحية.
ورغم أن أعمالنا كانت مبروسةً ببقة وناجحـة طيلـة سـنة
وبضعة أشهر ،إً أهنا انتهت بالقبض علينا ،وقب تـبني بعـبها أين
حامل ،وكما ترين ابنيت اليت دخلت معي وهي يف أحشائي قب بلغت
العامني والنصف هنا ،بينما يعيش الباقالن يف اخلارج مع أمي .وقـب
قُبض على أحب أبنائي الشهر املاضي يف قضية سرقة تعب املرة احلادية
عشرة له خالل أربع سنالات .لكين اليالم أعتقب أين أصبحت امـرأةً
خمتلفة بعب هذه التجارب ،وأؤمن أن املال ليس كل شيء كما كنت
أعتقب ،فكل ما أود أن أفعله اآلن هال أن أعيش بني أبنـائي الـذين
أخطأت حبقهم.
بصراحة لست أعلم إن كانت راشبةً قب عادت لرشبها فعالً،
أم أهنا تقالل ذلك لتعالد حلريتها فحسب ،فمعظم من التقيت يف ذلك
املكان كنَّ يقلن ذات األمر ،وبعض من خرجت منهن أول ما فعلته
أن رتبت مالعب لقاء مع حبيبها يف مبينتها قبل أن تـذهب لتلتقـي
زوجها الذي ً حتب وأبناءها!
فاألخالق ً تصنعها األماكن املغلقة والعقالبات.
تالقفت عن احلبيث بعب أن حلظت مساء اليت حتبق يفَّ بعينيهـا
الكبريتني ،وكأهنا قب سرحت ،فقلت :هل اكتفيتِ من حكايا النساء
أم أهنا...
قاطعتين وقالت ،ً ً :بالطبع مل ولن أكتفي حىت أعرف قصـة
املرأة اليت أمامي.
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ابتسمت وراحت ترفع أكتافها ويبيها حبرية وتعجب مث قالت:
أتعلمني؟ علينا أن نطلب احلساب وخنرج من هنا؛ فهـذه القصـص
تشعرين بأمهية السري واستنشاق اهلالاء واًستمتا بطبيعة احلياة ومـا
قبم هلا اإلنسان من إعمار وفن وهنبسة ،فنحن نعيش يف هذه البيالت
وكأهنا وسيلة قابلة للتغيري يف أي حلظة .إن املبن اليت تـرمم بيالهتـا
العتيقة لتحفظ قصصها وتارخيها هي مبن أصيلة ً ميكن أن ختشـى
أرضها أهلها .إن حكايات سكان مبينة ميمالزا معهـا ،وحتملـهم
الطغاة واحلروب والفقر واألمراض عرب األزمنة باتت تعين يل الكثري.
صمتت مساء ،وعادت حتبق يف الال شيء للحظات ،وأنا أنتظر
عالدهتا للالاقع ،مث قالت :إننا نساء رحلن عن مبننا كغرينا ممن رحل
ليتخلص من صالر الطغيان ،وما يشفع لنا أننا اجتهبنا قبل اخلروج،
وً زلنا نعمل من أجل الناس هناك ،فنحن لسنا مهـاجراتٍ لصـنع
أنفسنا وما بعبنا الطالفان،
إن السياسات احلالية تعمل على جعل اإلنسان يأكل لقمته وً
يهتم جلاره اجلائع أو حىت والبه ،إهنا سياسات تصنع من جناحـات
الفرد قصة حتت اسم جناح الالطن؛ فإن جنـح يف أمـر استقصـائي
لكشف الفساد أصبح خائناً!
مث رفعت كف يبها اليسر إىل األعلى بالض ٍع رأسي والـيمىن
بالضع أفقي عليها يف إشارة إىل النادلة أن أعطنا الفاتالرة.
أومأت هلا النادلة وذهبت إلحضار الفاتالرة ،وبينما رحنا أنـا
ومساء نتفقب حقائب نقالدنا حىت حضرت النادلة ومعها ورقة حساب
الطعام ،وعلى الالرقة حبات منثالرة من احللاليات البيضاء واحلمـراء
قائلة" :بالن نتايل" أي "عيب ميالد جميب" ،إهنا عادة وتراث متعـارف
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عليه يف ميمالزا وما جياورها ،بادلناها التحية بسـعادة وقلـت هلـا
ولسماء :لقب نسيت أن اليالم يالم امليالد ،يا إهلي ..إن الالقت ميضـي
مسرعاً ،لقب اقتربنا كثرياً من ببء سنة جبيبة!
فسألتين النادلة اليت يببو على مالحمها أهنا من بـالد مـا وراء
احمليطات :عذراً ،ولكن من أين حضراتكن؟
أجابتها مساء :حنن من حبرمان وعامرة ،أو دقببا ،مجيعهم مـبن
متقاربة.
ابتسمت النادلة وقالت :نعم نعم ..أعرف مجيع تلك املبن ،لقب
عملت هبا لزمنٍ ً بأس به.
فسألتها مساء :وكيف جتبين الفرق بني ميمالزا وهناك؟
أجابت النادلة بابتسامة متعجبة ،وقـب راح بصـرها حيـبق
باألعلى ،ويف زوايا املطعم :الفرق كبري عزيزيت! أنا هنـا نادلـة يل
حقالقي وواجبايت الطبيعية كأي إنسان من حاليل ،مثلي مثل صاحب
املطعم والزبالن وسائق احلافلة وغريهم ،هناك فرق كبري بني احلريات
وكرامة الفرد!
فهنا حىت وإن عملت كخادمة لن أخشى أفراد العائلـة أو رب
البيت أو من يكفلين ،فالقالانني هنا واضحة ،والبيـالت مفتالحـة،
والكل يعلم أين قب أدخلهم السجالن وأدمر مستقبلهم إن أخطـؤوا
حبقي.
دفعنا املبل مث خرجنا أنا ومساء نسري بني زحام املبينة الطبيعي،
بني سكان ميمالزا وزوارها القادمني إعجاباً بتارخيها وحكاياها.
قالت مساء :هيا هيا سبن أكملي ..كيف كان ذلك املكـان؟!
كيف كن النساء معك ومن حاللك؟
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أكملت وحنن نسري خبطالات بطيئة يف ذلك الزحام وقلـت :يف
ذلك املبىن الثاين الذي كانت زواياه مفتالحةً على بعضها ،أي بـال
غرف وبال حبود أو فالاصل جبارية وغري ذلك ،كانـت األسـرَّة
املكالنة من طابقني تالصق كامل جبار املكان الذي يأخـذ شـكل
حرف  ،Lوكان عبدها سبعة عشر سريراً من طـابقني ،أي أربعـة
وثالثني سريراً يف املكان .وعنبما كان العبد يفيض ،فإن البعض كان
يأخذ البور األرضي ،أي حتت السرير مكاناً ،أو أن يفترش السـاحة
املالحبة يف منتصف املكان.
وعادةً ما خيصص الطابق األعلى للفتيات أو األوزان اخلفيفـة،
بينما تقيم األمهات مع األطفال يف الطابق األسفل.
وكانت هناك ممارسات خالقة ببيهية تتعلمها املقيمـات مـن
بعضهن البعض؛ فعنبما انتقلنا إىل ذلك املبىن املرمم ،حيث كانـت
أغطية مراتب األسرة عبارة عن قمصان نالم قطنية طاليلـة متهالكـة
"وهال الزي الرمسي هناك مع سراويل قطنية" خماطة ببعضها ،وكانت
بعض مالاطنات مبن ما وراء احمليطات تؤمن أن تببيلها بعب خـروج
إحباهن مينحهن حظاً أوفر يف اللحاق هبا؛ أي إىل مبينتهن ،كما أن
كل ما يبقى من العلب البالستيكية يتحالل إىل صحالن للطعام ،أمـا
عملية غسل املالبس ،ففي املكان األول كانت تنتهي بعـب غسـلها
اليبوي بالضعها منبسطةً على قطع بالستيكية ،وحماولة متابعتها لتسري
مع ضالء الشمس املنبعث من النافذة إىل أن جتف إىل حب مـا ،ويف
املبىن الثاين كانت تعلق على األسرة العلالية حىت تغطي الطابق األول
من السرير .لفت نظري أيضاً عنبما انتقلنا هلـذا املـبىن املـرمم أن
املقيمات األمهات ما إن دخلن املكان حىت قمن بصنع مراجيح على
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األسرة ،وذلك بربط أطراف أوشحتهن على الطابق األعلـى مـن
السرير ،فيتبىل أوسطها ويالضع هبا الطفل أو الطفلة ،وهذه أحب أبرز
مالاد ترفيه األطفال هناك ،كما رأيتهن يصنعن البمى باملناشف ،وهي
طريقة تشبه طريقة صنع ربطة العنق أو الالشاح ،لكنهن سرعان مـا
يتخلصن من شكل تلك البمى احملرمة وفق أفكار خنل الراغالا ،أمـا
األمر األكثر سخريةً لتحرميه وفق أفكار اجتماعية هناك بعيبة عـن
مفاهيم األديان فهال أن حتتفظ مقيمة بصالرة زوجهـا أو والـبها أو
غريهم من الرجال ،ففي ليلة عيب امليالد اجمليب ،وبعـب أن فشـلت
حماوًيت يف طلب شراء شرائح البيك الرومي لتناوهلا كتقليب يف هذه
املناسبة مع املهتمات هلذه الليلة ،عبت إىل فراشي ،وما إن جلسـت
حىت رأيت دمي بعيالهنا البامعة وأنفها احملمر تتأمل صالرةً حتتفظ هبـا
بني أغراضها ،فسألتها :أهذه طفلتك اليت يف الصالرة؟
قالت :نعم ،لقب اشتقت إليها كثرياً.
لكين ًحظـت حينـها صـالرة األب ،أي زوج دمي وقـب
قص وجهه وأُخرج متاماً من الصالرة ،فلم أستطع متالـك نظـرايت
املتعجبة وأنا أتساءل بيين وبني نفسي :أهكـذا األزواج والعشـاق
عنبما ينتهالن! أهلذا احلب هي تكرهه لتقتص صالرته هبـذا الشـكل
الالاضح!
فسمعت صبيقتها ايت تيغيزا اجلالسة إىل جانبها تضحك وتنظر
إيلّ ،مث قالت :أترين كيف يتم قص صالر الرجـال هنـا إن أردنـا
اًحتفاظ بصالر عالائلنا؟!
قلت بذهالل :ومن يقصها؟
أجابتين تيغيزا وكأهنا كانت تعرف أين مل أفهم سـبب غيـاب
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زوج دمي من الصالرة :املالظفات هنا يقمن بذلك.
قلت :ولكن ..ملاذا؟ أً ميكنين أن أحتفظ بصالرة والـبي أو
زوجي أو أخي هنا؟!
فسمعت أصالات املقيمات تتقاطع ،كل منهن حتـاول سـرد
مالقفها ،فمنهن من رفضت إدخال الصالرة ،وتركتها مع أماناهتا أي
األمالال وأمالرها اخلاصة اليت ختشى عليها الضيا  ،ومنهن من قبلت
إدخاهلا وقصت صالرة الزوج لتر ابنها أو ابنتها اليت تشـتاق هلـا
كثرياً ،وغري ذلك.
إن مسألة احملرمات يف خنل الراغالا كانت غريب ًة جباً بالنسبة يل،
فهذا اجملتمع املتعايش املتصاحل مع ذاته كما يعرف عنه ،يعيش علـى
تالل من احملرمات ،وحىت املالظفات الاليت كن يرتبين تلك املالبـس
اليت تغطيهن من األعلى إىل آخر نقطة يف أجسادهن ،كن يفرضن أن
نفعل مثلهن يف كل مناسبة ممكنة ،فعنبما يبخل رجل إلصالح أمـر
ما جتب املالظفات يبذلن ما بالسعهن إلخفاء مالمح وأصالات وروائح
املقيمات ،وكل ما ميكنهن إخفاؤه ،وكأنه مشهب ًمرأة تغار علـى
زوجها من امرأة أخر !
وعنبما يزور الطبيب السيبات عنب مبخل املـبىن للكشـف
البوري ،أو يزرنه يف عيادة التجمع ،فإن جنالداً يبقالن حالله ،بينمـا
تبقى املالظفات مع املقيمة ،اجلميع يراقب وكأن هؤًء اجلنالد حيـق
هلم النظر كالطبيب ،ولكنهم يعتقبون أنه قب حيبث أمرٌ حمـرمٌ بـني
الطبيب واملقيمة.
أذكر يف يالم عنبما ظهرت احلساسـية يف وجهـي ورقـبيت
جاء الطبيب وطلب مين كشف وجهي لرؤيـة تلـك احلساسـية،
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ورغم أين ً أهتم لزيهن السـاتر ومفهـالم السـتر هنـاك ،إً أين
استغللت قيمته واعتذرت عن كشف وجهي طاملا كـان اجلنـبي
واقفاً بالقرب من الطبيب ،لقب كان طلبـي بإبعاد اجلنـبي عـين
صادماً هلم مجيعاً!
إن هناك أمالراً عبة يتعلمها املرء يف تلـك األمـاكن ،كـأن
تقطعي الفاكهة بامللعقة طاملا منعت السـكاكني احلـادة ،رغـم أن
امللعقة البالستيكية قب تقالم أطرافها بذات الفعل اخلطر ،كمـا أننـا
كنا نشرب العصريات املعلبة يف قطع كرتالنيـة بـال شـفاط؛ ألن
مقيمة سابقة استخبمت طرف الشفاط يف صـناعة وشـم علـى
معصمها ،أو أن تقالمي بتقشري كرتالن احلليب السائل إىل أن تصـلي
إىل قطعة األملالنيالم اليت تغطيه وحالهلا قطعة رقيقة مـن البالسـتيك،
مث تضعي العبالة يف صحن بالستيكي به ماء سـاخن حنصـل عليـه
من املالظفات ،وبعب دقائق يصبح احلليب دافئاً .كما كنـا نصـنع
من شباكات الشعر مبعبهنا الرقيق مالقـط لنتـف شـعر الالجـه
واحلالاجب.
مث تالقفت عن احلبيث ،وقب رأيت حبيقةً كبرية يسري هبا الناس
بأشكاهلم وتعابري وجالههم املختلفة ،حبيقة متلؤها متاثيل تارخيية بال
رؤوس ،إذ تاهت بعض األجساد عن الرؤوس بسبب كثرة تنقالهتـا
بني املبن ،إىل أن احتضنتها هذه احلبيقة اجلميلة.
نظرت إيلّ مساء وقالت :يببو أهنا قب جذبت انتباهك ،ختيلـي
أن متاثيل كهذه حترم أيضـاً يف بعـض مـبن العـامل وبـاألخص
مبننا! ختيلي أننا حمرومالن من هذا الفن الذي احتفظ حبضارات مـن
قبلنا!
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فنظرتُ إىل مساء وأبتسمتُ ابتسامة سخرية من الالاقع الغريـب
الذي تعيشه بعض األماكن يف هذا العامل .وقلت :هيـا ..فلـنجلس
قليالً على الكرسي اخلشبـي هذا ،يببو أنه عتيقٌ أيضاً ،فأنا تعبـت
وأنا أحكي لك وأسري.
قالت مساء وهي جتلس :ماذا عن هؤًء املالظفات؟ هل كانـت
تصرفاهتن اخلاصة باحملرمات تلك نابعة من تطبيق عملهن فحسب؟ أم
أهنا أفكارهن الالاقعية؟
قلت وأنا أفكر :بصراحة ً أعلم حتبيباً ..أذكر يالمـاً بينمـا
كانت جتلس مبيرة املالظفات هنب بني مالظفاهتـا قالـت إحـباهن
وامسها أمرية :هل مسعنت عن ذلك الشيخ الذي أظهر زوجتـه بـال
غطائها الساتر ،فظهرت إىل جانبه عرب وسائل اإلعالم؟ يـا حـرااام
لقب قُتل هذا الصباح بإطالق نار بينما كان يغادر املعبـب بعـب أداء
صالته!
فردت هنب :هذا أقل ما ميكن أن يناله! ما الذي اضطره لفعلتـه
هذه؟ ما الذي استفاده اآلن؟!
إهنا أفكار هنب اليت ناقشتين يالماً عـن اًنتحـاريني يف العـامل
وحماكماهتم قائلة :حنن نطلب منهم قتل الكفار فيأتالن لقتلنا ،لعنـهم
اهلل ولعن غباءهم!
عنبما مسعت كلماهتا تلك حزنت كثرياً من أجل نسـاء كـن
يقمن معنا يف املكان ،وهلن ديانات خمتلفة لكنهن ً ميارسـن شـيئاً
منها ،بل واألسالأ من ذلك أن مبيرة املكان الذي يقمن فيه تعتقب أن
قتلهن فقط لبيانة يؤمنَّ هبا أمر مقبالل!
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طموحات سميرأ
أمرية يف أواخر العشرينيات من عمرها ،هلا أخ وحيب وهال أكرب
أفراد األسرة ،وعبد من األخالات املتزوجات.
تقول أمرية:
كانت الزواجات أسهل بكثري يف زمن أخالايت الكبار ،مجيعهن
تزوجن من رجال العائلة قبل أن ينهني دراستهن املبرسية أي يف عمر
السابعة عشرة والثامنة عشرة ،أما أنا فكانت حاليت متعثرة قليالً.
تقالهلا بابتسامة خجاللة وكأنه عيب هبا :لقب بقيت مع والـبيت
وكان ذلك مفضالً لب إخاليت وأخالايت؛ حيث أقالم بالعنايـة هبـا
ومراعاهتا ،أما هم فيأتالن لزيارهتا مىت ما أرادوا ،كان املنزل يكتظ هبم
وبأبنائهم ،وما إن يرحلالا حىت أقالم بتنظيف ما خلفالا ،ومع ذلـك
كان األمر يروق يل طاملا كنت أر هبجة والبيت بزيارهتم ،وعنـبما
بلغت اخلامسة والعشرين من عمري بتُّ أمسع سكان احلي يـرددون
على مسامعي وأمي عبارات "ارمحالا املسكينة"" ،اهلل يسعبها"" ،ملَ ً
تزوجالهنا وتبقى مع الالالبة!" ،وهذه العبارة األخرية راقـت كـثرياً
إلخاليت بعب أن شعروا باخلالف من اجملتمع ،فتقبم يل شاب يكـربين
خبمس سنالات فقط -تقالهلا بابتسامة وسعادة كبرية وكأهنا كانـت
تتالقع رجالً كهالً بعب أن جعلها من حالهلا تشعر أهنا قـب تـأخرت
كثرياً بالزواج -وقب قبل بقائي مع الالالبة ،كنت سعيبةً جباً هلـذا
الزواج؛ فهال قريبٌ من عمري ،واحلقيقة أين كنت أخشـى أن أُزوج
لرجل يكربين بعشرات السنالات كما هال حال أخالايت ،أيـاً كـان،
فهذه السعادة أعمتين عن حالته املادية ،بل إن مـن حـاليل كـانالا
يقاللالن اهلل كرمي ،واملال ليس كل شيء .وبعب الزواج منه وجبتـه
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شاباً يافعاً طائشاً ،كان مهه أن يصمت من حالله ،أي كما هال احلال
معي ،نتزوج ليصمت اجملتمع ويكف عن ترديب عباراته املؤملة.
منذ اليالم األول يف زواجنا مل يكف عن العـالدة متـأخراً إىل
املنزل ،لينام هال يف زاوية السرير وأنا يف الزاوية املقابلة ،كان عـاطالً
عن العمل ،منشغالً حبياة أصحابه ،وعنبما كنت أحاول إقناعه بأمهية
مشاركته احلياة الزوجية كان يربر أين منشغلة مع والـبيت ،وأنـه ً
حيب هذه احلياة الرتيبة ،حاولت مراراً مشاركته أفضل مـا حيـب،
ورحت أتعلم وأتبرب مع أبناء إخاليت على ممارسة لعبـة "الـبالي
ستيشن" ألحل حمل أصحابه ،فما كان منه إً أن يقـالل يل" :لقـب
أصبحت كالرجال ..أين أنالثتك؟" ،حبثت يف اإلنترنت عـن طـرق
إغراء الرجل وجذبه ،وأديت له بعض األدوار احملرجة يل ،لكنه كان
يضحك عالياً مث يقالل :من أين تأتني هبذه األفكار القبمية؟!
تعبت ومللت واستسلمت لالاقعي ،واجهـت أسـئلة اجملتمـع
بالصمت ،فبعب سؤاهلم عن سبب عبم زواجي ،ها هم يسألالن مـىت
نر أبناءك؟ اهلل يرزقك" ،".منه وً منك؟" يف إشارة ملعرفة سـبب
منع اإلجناب ،مل أقالَ يالماً على أن أجيب ،حىت أخالايت ،أين ً أنام مع
زوجي ،ولكين اعتقبت أهنن يعرفن السبب ،ببأت البحث عن وظيفة
بشروط أسريت وزوجي ،أن ً يكالن عمالً خمتلطاً ،وأن يكـالن يف
خبمة املبينة والبين ،وأن تكالن ساعات دوامه مقباللةً ألتابع والبيت
ومنزيل.
أخريا ،وجبت وظيفةً عن طريق أخيت وزوجها ،حيث يعمالن
يف السجن املركزي يف املبينة ،هكذا عملت سجانة! أستلم السـيبة
املتهمة ممن تفالق الثالثني عاماً من املالاطنات ،ومن األعمار كافة من
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غري املالاطنات .كانت مهميت تقضي باستالم املرأة داخـل السـجن
وتفتيشها يف غرفة مستقلة تفتيشاً دقيقاً ،وذلك بتعريتها متاماً ،وأمرها
بفتح رجليها والنزول واًرتفا مراراً وهي عارية حىت أتأكب مـن
خلال جسبها من أي شيء ،مث أمرها باملكالث إىل جانب غريها مـن
السجينات وإعطائها مكاناً للنالم بينـهن ،مث مرافقتـها إىل احملـاكم
والبوائر الرمسية مىت ما تطلب األمر أو إىل املشفى!
كانت أمرية ترتبي ذلك الزي الطاليل الفضفاض القامت ،والذي
يرتكز على أعلى الرأس فيببو كخيمة ،مث تغطي وجهها بطبقتني لئال
يظهر منها شيءٌ ،ويبيها بقفازين ،وأقبامها جبالارب ثقيلة ،أي إهنـا
تصبح كتلةً من اللالن البين املخضـر ،وأحيانـاً األزرق الغـامق أو
الرمادي مثلها مثل زميالهتا ،سألتها يالماً عن مب تقبلها هلذا الزي،
وإن كانت ترتبيه حىت يف حياهتا اليالمية!
فأجابتين وهي تتمتم أهنا حتلم أن ترتبي يالماً أنالاعاً أخر من
األزياء الساترة ،وهي تلك اليت تالضع على الكتف ببًً من الـرأس،
فهي تعرف أمهية الغطاء احملكم ومؤمنة به ،ولكنها ً تفهـم سـبب
استنكار قطع القماش اليت تببأ من أعلى األكتاف ببًً مـن تثبيتـها
على الرأس! لقب حاولت أمرية انتقاء كلماهتا بتمعن وهي حتاول قالل
إنه حىت السيبات من حالهلا ً يقتنعن به حبجة أنه يظهـر حـبود
أكتاف النساء!
يف إحب الليايل روت يل أمرية قصة رومانسية حصلت بينها وبني
زوجها ،وقب وصفتها بأهنا أمجل قصة حبثت يف حياهتا ،تقالل أمرية:
يف ذات يالم ،وبعب أن وخبن زوجي أخالاته إلمهاله حياته معي،
عاد إىل املنزل وأنا منشغلة يف املطبخ أستعب لتحضري وجبة العشـاء،
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وفجأة أمسك بيبي بقالة وهال يسحبين باجتاه غرفة النالم ،بصراحة ً
أخفيك فقب ذعرت كثرياً ،ورغم قصر املسافة يف تلك الشقة الصغرية
جباً ،إً أن أفكاراً تفالق عبد خطالات أقبامنا كانت قـب دارت يف
رأسي :ما الذي فعلته يا تر ؟! هل تأخرت يف الطبخ اليالم؟! هـل
فعلت شيئاً خمتلفاً أزعجه؟! هل أغضبه أصحابه ويالد أن يفرغ غضبه
عليّ؟!
كانت تلك املرة األوىل اليت يبخل فيها املطبخ فالر عالدته مـن
اخلارج ،واملرة األوىل اليت ميسك يبي فيها من بعب زواجنا الذي مر
عليه بضع سنالات!
وصلنا إىل الغرفة وقلبـي ينبض سريعًا وبالكاد أسـتطيع بلـع
ريقي ،وفجأةً ترك يبي وهال يقالل :هيا ،ارتبي كسـاءك السـاتر
ولنخرج ،قلت وأنا أجته مسرعة صالب قطعة الكساء املعلـق علـى
احلائط :ولكن إىل أين سنذهب؟ قال بتذمر :أنت تسـألني كـثرياً
كعادتك.
ويف ثالانٍ بتُّ مستعبةً للخروج ،مث هرعت خلفه حىت رافقته إىل
السيارة ،كنت أبتسم عنبما أراه مبتسماً ،وأقلق عنبما أراه صامتاً ،مل
أكن أعرف ما الذي حيبث ً .زلت متالجسةً ،وأخشى أن أكـالن
ارتكبت محاقةً دون قصب ،فكرت كثرياً طيلة الطريق يف صمت حىت
وصلنا فجأةً إىل شاطئ البحر ،اختار مكاناً خالياً متاماً مـن البشـر،
وبكل صبق سأقالهلا لك :لقب ارتبت حينها وتذكرت قصص قتـل
األزواج لزوجاهتم بسبب مسائل متعلقة بالراتب أو أمراض وعقـب
نفسية وغري ذلك ،خرج من السيارة دون أن يتحبث وسار خبطالات
بطيئة حالل السيارة ،مث صرخ عالياً :هيا اخرجي ،ماذا تنتظرين؟!
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خرجت مسرعة وكأنه أمر ،وأنا أقاوم سرعة الرياح اليت تـزيح
أجزاء من كسائي ،قال :ما بالك؟ لقب اخترت لك مكانـاً خاليـاً
لتكالين أكثر حرية ،قلت :وما علي أن أفعل؟ قال :اتركيها تنسـبل
على كتفك ً ،بأس ،فليس هناك أحب حاللنا .مل أصبق ما مسعـت
وشعرت شعالراً غريباً وأنا أزحيها لتقع على كتفي وأنا يف مكان عام!
مث ما إن سرت خطالات قليلة حىت حلظ خطالايت احلذرة على حذائي
لكي ً يتسخ ،فقال :آااه لقب نسيت ،وفتح باب السـيارة اخللفـي
ليخرج منه حذاءً مفتالحاً "صنبل" ،مث رماه أمامي وهال يسألين :مـا
رأيك؟
قلت :مجيل ،مجيل جباً ،رغم أين مل أكن أر تفاصيله يف تلك
اإلضاءة اخلافتة.
مث قلت :ولكن كيف عرفت مقاس حذائي؟ قـال بابتسـامة
واثقة :هذا سر.
يف الالاقع كان احلذاء بسيطاً وليس مناسباً أبباً لذوقي ،بل إنـه
أخرجه من حقيبة بالستيكية "كيس" تببو وكأنه قب اشتراه من سالق
ال بأن تكـالن
شعبـي وبسعر ً يذكر ،ورغم أين كنت أحلم طالي ً
هبيته األوىل يل ليست أقل من هاتف جالال ذكي ،مقابل كل اهلبايا
اليت قبمتها له طيلة سنالات الزواج ،إً أين فرحت جباً عنبما رأيت
احلذاء ،وعنبما ترك كسائي ينسبل على كتفي ولال مرة يف حيـايت،
إنه شعالر خمتلف وجتربة عاطفية لطاملا حلمت أن تتحقق.
مل أكن أستطيع أن أصبق قصة أمرية وهي ترويهـا ،وتـروي
تفاصيلها ،خصالصاً عنبما كانت تتلعثم أحياناً يف أجزاء من القصة،
ولكن ذلك كان كما يببو لشبة سعادهتا لتلك اللحظة اليت لطاملـا
182

حلمت هبا ،ومع هناية تلك التفاصيل شـعرت بأحاسـيس أمـرية
اإلنسانية البسيطة :اعذريين يا أمرية ،مل أكن أعلم أن هناك امرأة حتلم
بارتباء كساء على الكتف ببًً من أعلى الرأس ،مل أمتنَّ أن أقسـال
يالماً على طمالح امرأة أو فتاة أكثر مما قست احلياة عليها.
كانت أمرية سجانة حبس إنساين عالٍ ً يشبه مثيالهتا ،وكـان
هلا طمالح أن تصبح يالماً حمقِقة يف مبينة الطمالح غري احملقَقة.
مث عملت حيث كنت أقيم ملبة وجيزة صادفت فترة وجالدي.
أذكر يف يالم أن رأيتها قب جاءت ملرافقة سيبة مقيمة كان قـب
حُل أمرها وسترحل أم رينان ..من اإلعبام إىل الطائرة!
إهنا أم رينان ،وهي سيبة من بالد ما وراء احمليطات ،وهـن يف
السجالن ويف مكان إقاميت كثر ،ومعظم أسباب وجـالدهن تسـمى
"أخالقية" ،ويقصب هبا إقامة عالقة خارج إطار الزواج ،تقـالل يل أم
رينان إهنا تعرفت على رجل من مبينتها هنا يف خنل الراغـالا ،وقـب
أقنعت رب البيت الذي تعمل فيه أن يسمح لصـبيقها أو حبيبـها
اجلبيب أن يعمل إىل جانبها يف ذات املنزل ،إذ يريبان أن يتزوجـا،
وقب قبل رب البيت أن يأيت الرجل للعمل ،لكن يببو أنه قب وجب يف
زواجهما بعض املعالقات ،كالذهاب إىل السفارة إلهناء اإلجـراءات
الرمسية مثالً ،فأمهل ذلك الطلب املهم ألم رينان ،وكما تصف املـرأة
ما حصل فقب أقامت عالقة جنسية مع الرجل الذي أحبت انتـهت
باحلمل.
حينها وحفظاً للجميع وجب رب البيـت أن يرحـل الرجـل
وعشيقته أم رينان إىل مبينتهما قبل أن يكتشف أمرمها يف خنل الراغالا
اليت تعاقب على ذلك الفعل عقاباً وخيماً ،ويف املطار مت القبض على
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أم رينان عنبما اكتشف جهاز التفتيش أمر محلها ،فما كـان إً أن
أودعت هي وعشيقها كل منهما يف سجن.
تقالل أمرية :لقب أخطأت أم رينان فهم أسئلة التحقيقات وأسـئلة
القاضي ،وعنبما سألالها عن حالتها اًجتماعية هناك يف مبينة مـا وراء
احمليطات؛ أي إن كانت متزوجة هناك أو ً ،ما كان منها إً أن جتيب
باإلجياب ،ويف هذه احلالة فقب حكم عليها القاضي باإلعبام!
إن حالة أم رينان ً ختتلف عن قصص غريهـا مـن قصـص
املقيمات لعالقات غري مشروعة ،ولكن مسألة نطق احلكـم هنـاك
ختتلف حبسب القاضي وحبسب احلظ!
وتكمل أمرية :لقب دخلت أم رينان يف حالة صعبة جباً؛ فقـب
رأت املالت بعينها وهي حية ترزق ،مث أضربت عن الطعام علها متالت
قبل أن تشنق أو يقص السيف رقبتها ،لكين كنت باخلفاء أدخل هلـا
الطعام؛ ألن حالتها كانت فعالً غري إنسانية ً ،أحب منا كان ميكنـه
أن يصبق ذلك احلكم ،فهناك كثر مثلها هنا ،وغالبيتهن يببو أهنـن
فعالً متزوجات يف مبهنن ،ولكن من ميكنه أن يؤكب أو ينفي ذلك؟!
أخرياً ،وبعب استمرار إضراهبا عن الطعام فقب قبل القاضي بإعادة
النظر يف حالتها ،وخفف احلكم من اإلعـبام إىل أربـع سـنالات
ونصف ،أتصبقني هذا التباين؟!
قلت :وماذا عن زوجها؟
أجابتين أمرية وهي تتنهب :كانت أحكامه تتفاوت بـني اجللـب
والسجن ،وقب خففت سنالات السجن من تسع سـنالات إىل أربـع
ونصف مثل أم رينان ،فالرجال حيق هلم إقامة عالقة ،حىت وإن كانالا
متزوجني ،وً ينطبق ذلك على النساء.
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حينها انتقلت أم رينان للمكالث بيننا بعب أن تـبني حكمهـا،
ولكن ،وفجأةً ،وببون أن يفهم أحب السبب فقب وجبت يف أحـب
الصباحات أم رينان تعب حقائبها لترحل ،كنا سعيبات من أجلـها،
أما هي فكان اخلالف يشقق عينيها ،حاولت التحبث إليها ألخرجها
من هالاجسها ،مث سألتها بابتسامة :ستسافرون اآلن كعائلـة ،هـل
التقيت والب رينان منذ أن افترقتما يف املطار؟
أجابتين وهي حزينة وصالهتا باكٍ :التقيته مـرةً يف احملكمـة ومل
يسمح له برؤية رينان ،فهال يشري هلا عن بعب فقط.
سألتها باستغراب :مل أنت خائفة؟
فأجابتين بشفاهٍ ترتعش :ألن لبيّ خالفاً وإحساساً أين ذاهبة إىل
اإلعبام ،كيف ميكنين أن أصبق أنه بعب احلكم باإلعبام يتم ختفيفـه
إىل أربع سنالات ونصف ،وها أنا اآلن أخرج وقب قضـيت سـنتني
ونصفاً فقط! إنه أمـر ً يصـبق ،أخشـى أهنـم خيفـالن عـين
أمراً!
وما إن مسعت كلماهتا القلقة حىت ذهبت إىل أمرية اليت جـاءت
ملرافقتها وأبلغتها مبا ملست ،فما كان من املالظفة اللطيفة "أمـرية" إً
أن اتصلت أمام أم رينان لتهاتف قسم الرجال وتسأل :هل شريك أم
رينان جاهز للخروج؟ فأجاهبا الرجل :نعم.
قالت :أي مطار سنذهب؟
كانت أمرية حتاول أن تؤكب ألم رينان صبق املالقـف ،لكـن
األخرية ً زالت تتالجس حىت من مالاقف أمرية معها.
أخرياً رحلت السيبتان ،وبعب يالمني التقيت أمرية من جبيـب
وسألتها :تر كيف كانت سعادة أم رينان يف املطار؟
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أجابتين أمرية وهي حزينة متأملة :لقب كانت رحلة متعثرةً جباً،
فقب أخطأ منسق احلجالزات فحجز ألم رينان وأبيها ورينان رحلةً إىل
مبينة جماورة ملبينتهم ،وقب دخلت املقيمة وابنتها يف حالة من الغثيان
واهللع؛ إذ كان عليهما يف تلك احلالة أن تعالدا مرةً أخر إىل هنـا،
لكين فعلت املستحيل لئال تعالدا من جبيب ،بصراحة ً أعلم أي نال
من أنالا القلالب لب الرجال! فاملالظف املسؤول عن والب رينـان
عاد فالراً إىل السيارة وبات يطالبين بالعالدة!
لكين ذهبت إلدارة املطار واحلجالزات وكبت أن أدفع مبلـ
تذكرة جبيبة للعائلة فقط لئال يعالدوا خائبني.
وعنبما حُل األمر وتركتها تصعب إىل الطائرة ،وجبت املالظف
ميكث يف الطائرة إىل حني إقالعها للتأكـب أهنمـا ً يتحـبثان إىل
بعضهما.
قلت بابتسامة مستنكرة :يا إهلي أي فضالل هذا؟ أً يعلم أهنما
سيتحبثان معاً فالر إقال الطائرة؟!
جتيبين أمرية ساخرة :إنه يؤمن أن حبيثهما علـى أرض خنـل
الراغالا سيضيف له سيئات قب تغضب الرب منه! فهال املسؤول هنـا
عنهما!
ما كان يلفت نظري أيضاً يف قصص السيبات املقيمات بسبب
عالقات خارج إطار الزواج أن املبل الذي يصرف على املقيمني من
اجلنسني يف السجالن ،ويف مكان إقامتنا األشبه بالسجن ،مبل متساوٍ،
ولكن الرجل ً حيمل وزر طفله ،أما املرأة فبالكاد يكفيها املبل هلـا
ولطفلها!
أدرت رأسي إىل مساء وقلت :أليست قصصاً مالجعة!
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أجابتين وهي تنهض من فالق الكرسي :إين أتببر هذه احلكايـا
املخبأة يف هذا العامل ،أفكر كم من األوجا البشرية الـيت رحلـت
بقصصها دون أن يشهبها بشر ونسمع عنها!
مث تالجهت حنال البساط العشبـي الطبيعي الذي يغطي معظـم
أجزاء احلبيقة ،وألقت جبسبها على بطنها ،ووضعت يبها الـيمىن
مقبالضة على وجنتها اليمىن وقالت :هيا أكملي يا سبن..
قمت وجلست إىل جانبها وقلت ساخرة :حسناً ،ولرمبا كانت
آخر حكايا اليالم ،فال أود أن أخسر صاليت.
نا

حضا يبحث لا حضا!

سناء ،فتاة من خنل الراغالا يف الثالثني من عمرها ،هلـا قصـة
ليست ببعيبة كثرياً عن قصة أمرية ،فجأةً وجبت نفسها قب بلغـت
الثالثني ،وإخالهتا مجيعاً يريبون منها املكالث مع والبهتا لالهتمام هبا،
بل حىت بعب وفاة والبهتا عنبما كانت سـناء حينـها يف التاسـعة
والعشرين من عمرها ،وجبت نفسـها حاضـنة ألبنـاء إخالهتـا،
ومساعبة منزلية لزوجة أخيها.
تقالل سناء ،وهي جتلس بطريقة حمببة تلم خالهلـا جسـبها
النحيل بأطرافها:
عشت طفلةً مبللة يف وجالد والبي ،كان دائماً يالصـي إخـاليت
اخلمسة وأخالايت اًثنتني باًهتمام بـي بعب رحيله ،ورغم أهنم كـانالا
وً زالالا لطيفني كثرياً معي ،إً أهنم حرمالين من أبسط حقالقي.
فجأةً متسك سناء بيبي وكأهنا تتالسلين فقط ألقتنع بكلماهتـا
قائلة :أنا فتاة مثلك ،وأنت تعلمني أننا يف هذا العمر حنلـم برجـل
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ومنزل يلمنا لنخلق أطفاًً من أجسادنا ،ليس هناك امرأة ً حتلم بأن
يكالن هلا أطفال وعائلة ،إنين أر أخالايت وإخاليت مجيعاً مع أطفاهلم،
وأنا جمرد حاضنة ،حىت صبيقايت ممن هن يف عمري قب تزوجن مجيعاً
وأجننب أطفاًً ،لقب سئمت نظرات من حاليل وعباراهتم اليت تـبخل
كاألسهم يف جسبي ،مل أعب أقال على رؤية من حاليل ،أصـبحت
أجتنب اجتماعات صبيقايت ألجنال من أسئلتهن ،لقب صـربت طيلـة
السنالات املاضية بقناعة مين أن أمي هي األوىل ،ولن أخذهلا وأتركها
وحبها ،لكنها رحلت منذ عام ،فماذا أنتظر؟!
وقبل أشهرٍ قليلة تعرفت إىل رجل حملين وأنا يف سـالق املبينـة
املركزي ،صبقيين مل أفعلها يالماً وألتقط رقم أحب هؤًء املتحرشـني
من الشباب ،لكنه كان خمتلفاً ،كـان يرتـبي زي خنـل الراغـالا
التقليبي ،ذلك اهلنبام الطاليل املسبل إىل طرف حذائه املفتالح ،ضيق
من األعلى ويتسع قليالً من األسفل ،بألالانه الفاحتـة ،ويف اجليـب
العلالي قلم فاخر ،وبيبه سبحة زرقاء أنيقة ،وهال لالين املفضل ،وعلى
رأسه قطعة قماش تنسبل على ظهره ،فتحملها كتفاه ،أما عن رائحة
عطره فكانت مزجياً من رائحة الصنبل املمتزجة بعطالر شرقية أصيلة.
وضع الرقم جبالاري على الكرسي الطاليل الذي كنت أجلـس
عليه حلظة غياب زوجة أخي وهال حيبق بعيينّ أو باألصح يتأملـهما،
لقب شعرت بشيء خمتلف جتاهه وجتاه جرأته وجرأة نظراته ،وفجـأةً
التقطت الالرقة الصغرية ألر إن كان فعالً الرقم أم ً!
حىت الالرقة كانت مميزة ،إذ مل تكن قصاصة مستعجلة ،بل قطعة
مقصالصة بشكل أنيق بال حالاف مبعثرة ،ومبون عليها الرقم وامسه،
احتفظت هبا بال وعي يف حقيبيت ،وتلفتُّ مينة ويسرة ألتأكب مـن أن
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أحباً مل يلحظ وقلبـي خيفق متسارعاً ،وفعالً وهلل احلمـب ،كـان
الالضع آمناً ،استنشقت شيئاً من اهلالاء بعمق ألستعيب تالازين قبـل أن
تعالد زوجة أخي ،وما إن عادت ومعها األطفال حىت صرخت وهي
يف عجلة :هيا فلنرحل!
سرت خلفها وأنا أراه يراقبين عن بعب ،مل يبعب عينه عين إىل أن
ركبت السيارة مع أخي وأسرته الصغرية ،بصراحة مل تكـن لـبي
الشجاعة الكافية ملهاتفته أليام من تلك احلادثة ،وبعب حنـال أسـبال
استيقظت على صالت زوجة أخي وهي تفاجئين بقالهلا :حنن ذاهبالن
لزيارة أسريت ،سنقضي معهم فترة الظهرية مث نعالد لنتـرك األطفـال
معك ،بصراحة أنا وأخالك حباجة لقضاء وقتٍ خاص معاً ،واألطفال
معتادون عليك لذا ً أعتقب أن هناك سبباً يستبعي تالصيتك عليهم،
وعلى املنزل ،فاألرجح أن نعالد غباً صباحاً.
وفالر مساعي اجلملة ،وجبت نفسي بطريقة عفالية أتذكر تلك
الالرقة وذلك الرقم وصاحبه ،قلت هلا ً :داعي طبعاً أن تـذكريين،
هم كإخاليت ،مل أكن أقال أن أقالل يالماً "هـم كأبنـائي" ،فهـذه
العبارة هلا معنيان يف جمتمعي :إما أين أملح لرغبيت يف الزواج واإلجناب،
وهذا إحياء جنسي ،أو أين قب أسرقهم من والبهتم وأبـبأ بكسـبهم
جتاهي ،وأياً كان املعىن ،فاحلقيقة -ورغم حمبيت هلم -مل أكن أحـب
أن أستخبم هذا التعبري ،ألين أريب أن يكالن يل أبناء ،وألهنم ليسالا إً
أبناء أخي فقط!
بعب حلظات قليلة ،مسعت صالت الباب يغلق ،انتظرت لـبقائق
ألتأكب ،وبالفعل كان اهلبوء يعمُّ املنزل ،ورغم ذلـك قمـت مـن
سريري املفرد أسري صالب احلمام وكأن يف املنـزل أحـب ،أدَّعـي
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التثاؤب وأسري ببطء ،بينما عيناي تتربصان هنا وهناك للتأكب من أن
ً أحب يف املنزل ،وبعب أن انتهيت من استخبام احلمام خرجت أسري
يف املنزل الصغري وتأكبت أن املنزل خالٍ متاماً ،مل أقالَ على فتح باب
غرفة نالم أخي وزوجته ،حىت وإن كانالا يغلقالنـه باملفتـاح عنـب
خروجهم ،إً أين خشيت أن يكالن هناك أحب ،فال أجـب جالابـاً
لسبب حماولة فتح الباب ،عبت إىل غرفيت الضيقة وأنا أجته صـالب
حقيبة يبي ،فتحت حمفظة النقالد حيث وضعت الالرقة ،أخرجتها من
اجليب الصغري ،وفكرت لثالا ٍن وأنا أسأل نفسي :أأفعلها؟!
مرت دقائق وأنا أسرح يف مالاقف قـب حتـبث يف حـال مت
كشفي ،أمسكت بعبها هباتفي احملمالل وأنا أفكر أكثـر وقلبــي
ينبض بالترية أسر  ،يا إهلي ..ماذا أفعل؟! ماذا لـال هـاتفين أخـي
ووجب هاتفي خببمة اًنتظار؟! ً بأس ،سأقالل له إين أهاتف حصة،
ولكن هل عليَّ أن أهني املكاملة فالر رؤية رقم هاتف أخـي؟! هـل
أحتجج! هل أعتذر إىل الرجل الغريب؟! هـل أغلـق اهلـاتف دون
مربرات؟!
عشرات األسئلة ً تتالقف عن حماصريت ،ويف حلظةٍ شعرت بال
مباًة مفاجئة ،وببأت إدخال الرقم ،مث فكرت لثالانٍ معبودة قبل أن
أضغط زر اًتصال ،لكين وجبت نفسي أكثر مترداً ،فضغطت عليـه
بعفالية ،وما إن وضعت اهلاتف على أذين حـىت بـبأت أتـالجس،
فكرت لثانية أن أغلق اًتصال ،ولكين شعرت بـاخلالف ،فحتمـاً
سيتصل الرجل ًحقاً ،ورمبا عنبما يكالن أخـي يف املنـزل ،هـذه
األفكار زادت خاليف ،فأغلقت اًتصال بال وعي وأنا أقالل :ما الذي
فعلته يا سناء؟! لقب تالرطت يف أمر أكرب منك!
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كان اخلط قب أصبر رنة واحبة قبل أن أغلق ،مل يعب بإمكـاين
بعبها سال البعاء والبعاء أن يتجاهل الرجل الرقم ،مرت نصـف
ساعة وأنا ً أفعل أي شيء سال متابعة اهلاتف والتفكري يف حلـالل
ببيلة يف حال تالرطت باتصاله يف وجالد أخي ،كان الالقت مير بطيئاً
وكانت خماويف تربكين ،أمل يف معبيت وً حلالل تزورين ،وكل مـا
أفعل وما أفكر به يزيب من حبة تالتري :ماذا علين أفعل؟ ملاذا أقحـم
نفسي يف هكذا مغامرات قب تزيب حيايت عثرات؟!
ويف حلظة رن اهلاتف والرقم يتصبر الشاشة!
يا إهلي ..لقب اتصل فعالً!
وقبل أن أجيب اختذت قراراً بعب كل تلك األفكـار أن أنكـر
اًتصال ،فأجبت بصالت غاضب وكأنه مستعجل:
نعم! من!
قال :أنت من!
قلت :أنت املتصل!
قال :بل أنت من اتصل منذ دقائق!
قلت ،ً :مل أفعل!
قال :بلى ،هل أنا جمنالن وأتالهم؟
قلت :رمبا..
قال :ماذا؟
قلت :رمبا باخلطأ ً ،أذكر بصراحة!
قال :آها ً ،تذكرين ..إذن أنت من التقيت يف السالق!
مل أمتالك نفسي وبتلقائية قلت :وكيف عرفت؟
ضحك عالياً وقال :حىت وإن مل أمسع صالتك فأنا أشعر بك!
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يا إهلي ..كم كانت تلك العبارة مؤثرة ومجيلة! لقـب مسعـت
قصصاً مشاهبةً من صبيقايت ،وقرأت هذه العبارات لكـين مل أتالقـع
يالماً أن أعيشها!
ضحكت من السعادة ،مث استعبت صاليت اجلـاد وقلـت :مل
أعطيتين الرقم إذن؟
قال :ألمسع ضحكتك اجلميلة هذه!
أتالحظني سرعة ببيهته وانتقاءه لأللفاظ ،إنه فعالً مميز ،قلـت
له...
أكملت سناء القصة وهي ختالض يف تفاصيل احملادثة الرومانسية،
واليت مسعت تفاصيلها من فتيات كثر ،مل أكن أقال على أن أقالل هلا
يببو أنه "مبقبق" أي وا ٍ ،وحيفظ درس الغزل بشكل جيب ،لكـين
سألت سناء سؤاًً غري مباشر :كان قب مر أسبال حىت هاتفتـه ،أمل
يسألك عن سبب تأخر اتصالك؟
أجابت بابتسامة :بلى ،سألين ولكن بلؤم.
قلت :ماذا تعين بلؤم؟
قالت :سألين مل كنت وحبك عنبما أعطيتك الرقم؟
قلت :كنت أنتظر زوجة أخي.
قال :آها كانت تلك زوجة أخيك ،وما السيارة الـيت كانـت
تنتظرك؟
قلت :هي سيارة أخي.
قال :نعم ألين أغار .وضحك ،مث سألين :وما نالعها؟ مل أحلظه.
قلت :أنتم الرجال هكذا هي أسئلتكم ،ما مهك بنالعها ،إهنـا
نيسان التيما ،بسيطة ،فأخي ً حيب التفاخر.
192

قال ً :بالعكس ،أسألك ألهنا لفتت نظري ،مث أردف قـائالً:
آهاااا ..ولكن ملاذا تأخرتِ أسبالعاً لالتصال؟ هل كان قراراً مصريياً؟
هنا قاطعت سناء وقلت :أمل يكن يعرف من أنت حـىت تلـك
اللحظة؟ أمل مييزك؟
قالت وهي تفكر ً ،ً :أظن ،رمبا ..هل تعتقبين فعالً! ًً ،
أظن ،فهال عرفين كما قلت لك منذ بباية احلبيث.
قلت :أسئلته تالحي يا سناء أنه حياول استبراك شخصك مـن
بني أشخاص التقاهم! مث حاولت تغيري احلـبيث علـين ً أزيـبها
ارتباكاً وقلقاً ،فقلت وكأين أختصر تفاصيل القصة الـيت بـبت يل
طاليلةً وتشبه غريها من القصص :إذن تعارفتما ،وبالتأكيب مل تكـن
تلك املكاملة األوىل واألخرية ،بل والتقيتما رمبا؟
قالت ،ً :ظللنا نتحبث معاً طيلة شهر وأكثر بأيام ،كان ميـر
من عنب البيت وأراه من خلف النافذة كلما جاء إىل خنل الراغالا؛ فهال
يعيش يف قرية قرب احلبود مع دقببا ،لكنه يزور املبينة باسـتمرار
إلهناء بعض األعمال والتقاء األصبقاء ،واآلن بـات سـبباً -كمـا
يقالل -لرؤييت ،ويف يالم قال يل :امسعي يا بنت الناس ،أنـت فتـاة
يتضح عليها الرباءة والطيبة ،ويببو أن أهلك قب أحسنالا تربيتك ،وأنا
رجل ً أحب التالعب مع اآلخرين؛ لذا سأتقبم خلطبتك.
ورغم كل تفاصيل السعادة اليت عشتها يف تلك اللحظـة مـع
كلماته الصادقة ،إً أن مشاعري كانت خمتلطة ،فهال رجل متـزوج
وأب لطفلني ،لكنه -كما يقالل -يعيش مع والبيه ،وقب ترك منزلـه
لزوجته وأطفاله اليت يزعم أنه سيطلقها قريباً.
قلت :وهل تعرفني السبب؟
193

أجابتين سناء بتردد :يقالل إهنا تفتعل املشاكل.
قلت :وهل أنت متأكبة أنه لن يقالل عليك ذلك مستقبالً؟
قالت هببوء وبرود ً :أتالقع ،لقب محلت زوجته يالماً السـالح
يف وجهه.
فزعت وأصبحت عيناي دائريتني وقلت :ماذا؟ سالح؟!
قالت بذات الربود :نعم ،وكان سالح عمله؛ فهال يعمل ضابطاً
يف اجليش ،ومن شبة غضبها يف أحب األيام فقب محلت السـالح يف
وجهه.
قلت بتهكم :أرجال أن ً يكالن ذلك ملعرفتها خبيانته.
قالت :مل يقل يل السبب حتبيباً ،ولكن يببو أهنا فعالً "حتـب
املشاكل".
قلت :إذن سيطلقها ،ولكنك قب تتزوجينه قبل طالقها!
قالت ،ً :يببو كما يقالل إنه يقالم حالياً بإجراءات طالقهـا،
عمالماً وما إن عرض علي الزواج حىت شرحت له ظرويف وأسـباب
تأخر زواجي ،ولكن -ولشهامته ورجاللته اليت مل أرَ مثلها يالماً -فقب
وعبين أن ً أفكر يف األمر ،فهال سيحله بطريقته وعليَّ أن أثق به.
أيام قليلة مرت وعاد ليذكرين باألمر ،مث طلب مين رقم أخي.
يف احلقيقة تالجست قليالً قبل إعطائه الرقم ،فقب مسعت قصصـاً
لرجال وشباب كانالا سبباً يف مقتل فتيات بعـب أن فضـحالهن عنـب
أهاليهن ،ولكين ً أتالقع أن إخاليت ميكن أن يفكروا هبـذه الطريقـة،
ترددت قليالً ،مث قلت له :انتظر ،والتقطت الرقم من هاتفي ورددته له.
وبالفعل ،مل خيب ظين فيه ،ومسعت أخي بعبها بأيـام قليلـة
يتحبث إىل زوجته عنه قائالً :هاتفين رجل متزوج ولبيه طفالن يريب
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الزواج من سناء ،يقالل أن أمه تعرف أمي وقب نصحته بسناء ،كنت
أراقبهما من خالل انعكاس الزجاج ،ورأيت نظرات أخي اليت تسأل
زوجته عن رأيها أو ًً وأخرياً ،مل تكن امرأة سيئة ،ولكنـها كانـت
سعيبة بالجالدي كمربية ألبنائها ومساعبة هلا ،قالت زوجته بلـؤم:
ال تعتقب أهنا مناسبة للزواج؟!
الرأي رأيك ،مث علقت :وهل فع ً
عبت إلكمال مهامي يف املطبخ ومل أعب أود التفكري يف األمر،
وبعب ساعة تقريباً جاءت زوجة أخي مبتسمة إىل غرفيت ،وهي ليست
بعادهتا ،جلست على الكرسي الالحيب يف الغرفة وببأت حتكي حكايا
خمتلفة عن جاراهتا وعن ما إن كان لبي رغبة يف مرافقتها يف بعـض
الزيارات هلن ،كانت تلك أمالر حمرمة علي تقريباً ،فأنا لست متزوجة
وليس من حقي أن أمسع قصص املتزوجات ،فحىت صبيقايت املقربات
مل أعب أراهن لذات السبب.
قلت ً :داعي لذلك ،فأنا سعيبة ببقائي هنا أتصفح اجملـالت
وأتابع التلفاز.
قالت بابتسامة متالددة وكأهنا صبيقة قبميـة :هيـا قـاليل يل
احلقيقة ،من هذا الشاب الذي هاتف أخاك اليالم؟! هذه احلكايات ً
متر بيننا حنن النساء ،فنحن نفهم بعضنا البعض.
قلت أي شاب؟ وأنا أحاول تقمص دور الربيئة ،لكن خجلـي
من احلكايا غلب على خاليف ،وفجأة ابتسمت.
فضحكت هي عاليا وقالت :أرأيت؟ أنا أفهمك متاماً ،هيا قاليل
يل من هال؟
قلت ً :أحب ،هال شاب حاول مهاتفيت مرةً فقلت لـه أين ً
أحتبث إىل الشباب فطلب رقم الرجل املسؤول عـين ،هـذه كـل
195

احلكاية ،وأنت تعلمني أين أعيش معكم وحتت أعينكم ،وليس لـبي
ما أخفيه ،حىت هاتفي بإمكانك رؤيته.
احلقيقة أين كنت أمسح كل شيء من هاتفي علـى مضـض،
فرغم رغبيت باًحتفاظ بكلمات رسائله الغزلية اجلميلة ،إً أين كنت
أحمالها دوماً حيطة وحذراً من أن تقع يف يب أي كان.
قالت :ما بالك سناء؟ بالتأكيب أصبقك ،ولكن كل ما يف األمر
أين أود مساعبتك ،خصالصاً وأنك تعلمني صـعالبة مـالقفي مـع
أخيك ،صبقيين أمتىن لك الزواج ،وأن تؤسسي عائلة ونفـرح بـك
وبأطفالك ،ولكن من يقنع إخالتك بذلك؟
تقالل سناء :صبقيين يا سبن ورغم أين رأيت ردة فعلها أثنـاء
حبيثها مع أخي ،إً أين مل أقاوم تصبيق مشاعرها جتاهي وكلماهتـا
الطيبة كما ببت حينها.
أيام قليلة مضت ،وقب عاد يل الزوج املستقبلي قائالً بغضـب:
لقب رفض أخالك األمر حبجة أنه منشغل حالياً ،وبإمكاين العـالدة يف
وقت ًحق ،هذا التصرف غري مقبالل يا سناء ،من هال لريفضين؟!
قلت هببوء :لقب قلت لك ذلك سابقاً ،فأنا أعرف إخاليت ،لكن
زوجة أخي تقف إىل جانبـي ،وقب وعبتين أن حتاول مساعبيت.
قال بصالت عالٍ ً ،ً :أظن إننا حباجة ملسـاعبهتم أو ذهلـم
أكثر ،إن كنت تثقني بـي فلتتبعيين منذ هذه اللحظة.
وهكذا كانت البباية احلقيقية ،إذ خرجت يالماً مع األسـرة إىل
ذات السالق املركزي يف املبينة ،فهال السالق الالحيب املتحضر يف خنل
الراغالا ،وما عبا ذلك فهي أسالاق شعبية .وبينما أخـي وزوجتـه
منشغالن يف ألعاب األطفال هناك ،أبلغت زوجة أخي أن بطين يؤملين
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وأين حباجة إىل احلمام ،وذهبت باجتاهه إىل أن جتاوزت احلائط ،ومن
هناك خرجت باجتاه مالاقف السيارات حيث كان ينتظرين.
مث تصمت سناء لثالانٍ ،وتضع ظهرها على احلائط إىل جانبـي،
ومتسح بيبيها املتكئتني على أفخاذها على وجهها بقالة إىل أن جتمـع
شعرها القصري للخلف ،وتقالل :حنن كبار يا سبن ولسنا طائشـني،
لقب أقلين بسيارته دون أن يلمسين ،وعلى مب سـاعتني ونصـف
تقريباً قاد سيارته وهال حيبثين عن تلك الطرق اليت أزورهـا للمـرة
األوىل ،إىل أن وصلنا إىل قريته حيث منزل والبه ووالبته ،دخلـت
غرفة وكانت له غرفة ،ولالالبيه غرفة ،ويف اليالم التـايل ذهبنـا إىل
مشفى القرية للقيام بالفحص الطبـي الالزم لببء خطالات الزواج.
مث رفعت سناء أكمام ردائها لتريين آثار سحب البم واليت تظهر
كبقع دائرية باللالن البنفسجي واألمحـر ،وقالـت :أنظـري إن مل
تصبقيين ،هذه اآلثار تربؤين وتربؤه ،حنن عاقالن ومل نذهب لرغبات
جنسية أو ًحنالل أخالقي ً مسح اهلل!
قلت :نعم أصبقك.
مث أكملت ،وبعب أن أهنينا تلك الفحالصات عبنا للمنزل ،كنت
أمكث مع العائلة الصغرية بالشاحي العريض الذي يغطـي رأسـي
وأعلى جسبي ،فهال ليس زوجي بعب ،ولكين شعرت ببفء عائلته،
ويف املساء خرج ليجلب لنا اخلبز وبعض تفاصيل العشاء التقليـبي
كاجلبنة والفالل والبيض.
وفجأة وبعب أقل من ساعة عاد ومعه رجالن وامرأة مغطاة من
رأسها ألمخص أقبامها ،فنادت علي أمه طالبة مين أن أرتبي كسائي
الساتر ملرافقتهم ،وهذا ما فعلته وأنا ً أفهم شيئاً مما حيبث ،مث سرت
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مع السيبة املغطاة إىل سيارة كانت تنتظر أمام مـبخل املنـزل ،ومل
تكن السيبة تقبل أن جتيب أياً من تساؤًيت املتعجبة ملا حيبث مـن
حاليل!
ويف السيارة كان هناك رجالن ،بينما هال ركب سيارة أخر ،
سرنا صالب شرطة القرية ،وهناك دخلت حجرة صغرية هبا امـرأة،
بقيت معها لساعتني وحبنا دون أن يرد علي أي أحب ،حاولت مراراً
مناداة املالظفني لكن ً أحب جييب ،وأخرياً نصحتين السيبة باهلـبوء
قائلة :لن جييبك أحب ،فأنا أمكث هنا طيلة سبعة أيام .قلت :سـبعة
أيام؟ ماذا؟! هل سأمكث هنا يف هذه احلجرة الصغرية سبعة أيام؟!
قالت :وسترين أشكاًً وألالاناً من البشر ،ولكن لنر إن كنت ممـن
يأيت ألراه فقط أم ممن سريافقين رحليت البائسة هذه يف هذا التالقيف!
مرت أكثر من ساعة والسيبة ً تتالقف عـن سـرد قصـتها
وتفاصيلها ،وأنا أمسع هذا النال من املأساة ،زوج خيبعها بتمثيل حبه
فيالرطها يف ديالن مع البنالك ،مث يهرب ليتزوج من سيبة من مبينـة
جماورة ،يا إهلي ..ما هذا النال من الغش يف هذه البنيا؟!
وأخرياً أمسع صالت أقبام .نعم ،إنه الضابط ينادي :سناء "يـا
بنت" ،هيا تعايل هنا!
قمت أركض وأنا أودعها وأعبها أن أدعال هلا ،وبعب السـري يف
املمر الضيق وصلت ملكتب الضابط ،وهناك من جبيـب أُمـرت أن
أعالد لذات السيارة مع ذات السيبة والرجلني ،سرنا بعبها صـالب
خنل الراغالا ،أي ساعتني ونصف من جبيب.
يف الطريق كانت املرأة صامتةً ،بينما الـرجالن ويبـبو علـى
مالحمهما وطباعهما التقى والزهب ،فكانا ينصحاين باًبتعـاد عـن
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احلرام وأنا أحاول إقناعهما حبقيقة ما حبث ،وأخرياً وصلنا إىل مبىن
كبري ،وفجأة وجبت اللالحة العريضة" :السجن املركزي".
يا إهلي ..أين أنا؟ ذعرت ومل أعلم ماذا أقالل ،وقفت أنظـر إىل
اللالحة دون حراك ،لكن أحب الرجلني وبعطفٍ كبري ،مر جبانبــي
وقال بصالت منخفض :إن مل يتزوجك ،فال تقلقي سأتزوجك أنـا،
ألنه خرج من تالقيف الشرطة يف القرية بكفالة ،أمـا أنـت فلرمبـا
حتتاجني لشخص خيرجك من هنا ما مل تفعل أسرتك!
انتهت حكاية سناء ،لكنها استمرت يف إعـادة تفاصـيلها يف
حماولة إقناعي أهنا بريئة ومل تقصب اخلروج مع رجل من أجـل فعـل
حرام ،بل إن كل ما حبث كان لتخرج من ذلـك الظلـم الـذي
تعيشه ،وً زالت تؤكب أن ذلك الرجل صادق ،وأنه حتماً ينتظرهـا
خارجاً ولن يتركها ،ويف حلظات أخر  ،تسهال قليالً لتعالد للحبيث
عن إخالهتا ،وكيف لقلالهبم أن يتخلالا عنها قائلةً :ما الذي ارتكبتـه،
إهنم يعلمالن أنين مل أكن ألفعل ذلك لالً ظلمهم يل!
بقيت سناء يالماً يف السجن ،مث يالمني معنا؛ ألن أحباث قصتها
حصلت يف عطلة هناية األسبال  ،وما إن ببأ العمل األسبالعي حـىت
حل الفرج وجاء أخالها ًستالمها.
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يقالل أوشال" :إن الناس حيبالن ألهنم حـزاىن ،يبحثـالن عـن
اآلخرين ألهنم وحيبون ،وً يكالن احلب ممكناً إً عنـبما نكـالن
سعباء.
إن احلب هال املالسيقى املطلقة ،تلك اليت ً حتتاج يبين لتصبر
صالت التصفيق ،بل إن يباً واحبة كافية من أجل ذلك ،فبإمكاننا أن
نعيش احلب املطلق عنبما حنب أنفسنا وحنب ونشـعر باحلـب يف
داخلنا ،عنبها يصبح احلب مالسيقى حياتنا".
وهكذا هي حكايا الباحثات عن احلب يا مسـاء يف مـبن ً
تعترف به ،وً حبق املرأة به!
بكلمات أوشال هذه انتهى ذلك اليالم وذلك املسـاء اجلميـل
املليء باحلكايا بيين وبني مساء ،إىل أن افترقنا عنب نقطة احلـافالت،
وكلٌّ منا استقلت احلافلة املتجهة حنال منزهلا ،وقب عم املبينة اهلـبوء،
وهي بإناراهتا اخلافتة وسكن الليل.
يف صباح اليالم التايل استفقت باكراً على اتصال من مساء وهي
تتحبث بكل حيالية ونشاط ،قائلة :هيا ..هيا سبن استيقظي ،لبي
خرب مجيل.
قلت بسعادة :صباح اخلري مساء ..قاليل ما الذي لبيك؟
جتيبين مساء بصالت سعيب مل أمسعه من قبل :هل استيقظتِ ..هل
تسمعينين جيباً؟
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قلت :هيا مساء قاليل .ما اخلرب اجلميل؟ فأنا منذ زمن أحبث عن
يالم مميز أستيقظ فيه على أخبار ً تشبه غريها.
مساء :أوًً؛ لقب مت قبالل أعمـايل ،وسـأببأ هـذا األسـبال
بالتحضري للمعرض الذي سيقام يف شهر مارس املقبل.
قلت :رائع! إنه فعالً خرب مجيل .ألف ألف مبارك .وبفضـالل
كبري سألتها :وثانياً!؟
مساء :وهبذه املناسبة اجلميلة فقب مررت واشتريت دراجة هالائيـة،
فهيا استعبي لنلتقي اآلن وأعرفك على صبيقيت األفضل يف هذا العامل.
قلت :بل تعايل أوًً إىل منزيل ،ولنحتس الشاي مث خنرج معـاً.
وليكن أول مشالار بصبيقتك إىل منزل صبيقتك.
وهنضت مسرعةً من سريري أببل مالبسي ،وجتهزت ًستقبال
مساء للمرة األوىل يف منزيل الذي استقررتُ فيه مؤخراً بعب أن كنت
أسكن مع سيبة من أهايل ميمالزا .مل متر سال دقائق قليلة وها هي
مساء قب وصلت ،وجرس الباب يرن.
فتحت الباب ورأيت تلك البراجة الفضية الالمعة إىل جانـب
مساء اليت تببو يف أسعب أوقاهتا.
كنت سعيبة مبتهجة من أجل مساء كثرياً؛ إذ ذكرين اهتمامهـا
هذا بشغفي يف الصغر بركالب البراجات أيضاً ،رغم أين كنـت وً
زلت أخشاها كثرياً ،إذ كنت أمارس ركالهبا كهالاية يف طفالليت على
سطح منزلنا يف عامرة ،وعنبما كنت أصر على استخبام دراجة خايل
اليت كنت أتسلقها كمن يتسلق حائطاً أو جبالً مرتفعاً ،كان خـايل
يساعبين ألجلس عليها ويضع يل فراشاً اسفنجياً على األرض ألرمتي
عليه مىت ما انتهيت.
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دخلنا أنا ومساء املطبخ ،وببأت حتضري كـالبني مـن الشـاي
األخضر لنا ،بينما هي جلست على طاولة الطعام الصغرية وقالـت
متازحين :حفلة الشاي األخضر مبناسبة أخبار مساء اجلميلة!
ضحكت وقلت :مث سنضع دراجتك اجلميلة أمامنا ونتأملـها،
وهكذا يكالن احتفاًً ً ينسى من ذاكرتك.
وقفت مساء ،وراحت حتبق بأثاث املنـزل العتيـق مث قالـت:
يعجبين يف البيالت املؤثثة هنا حفاظهم على قطع أثرية قبمية ،كما أن
البيالت تظل هادئة رغم عبم وجالد عالازل للصـالت ،أتسـمعني؟
ال لتلفت نظري إىل اهلبوء.
وصمتت قلي ً
قلت :بلى ،ولكنه هبوء ما قبل العاصفة ،فأحياناً أمسع أصالات
اجلريان وكأهنم معي هنا يف املنزل ،وإن كان ذلك نادراً.
تعجبت مساء وجلست من جبيب على األريكة الربتقالية وقالت:
حسناً ،فلننتهز فرصة اهلبوء احلالية إذن ،ولتكافئيين اليالم مبزيب مـن
القصص .أتعلمني؟ كنت أفكر اليالم إن كانت هذه القصص ستنتهي
يالماً! فأنت كجباتنا الكبار لبيهن من احلكايا ما يستمر حىت آخـر
العمر.
ضحكت وقلت ً :مانع ما مل خنرج اليالم ،فأنا أشعر بشيء من
الربد ،وأود البقاء هنا مع دراجتك ،ويف منزيل الصغري.
مث وضعت كأسي الشاي أمامي وأمام مساء وبينهما صحن بـه
قطع من البسكاليت التقليبي املغطى مبرىب املشمش ،وقلت:
امسها رنا والتهمة أهنا حسناء!
رنا وحسناء فتاتان ً تعرفان بعضهما البعض ،لكن هلما قصتان
متشاهبتان بأحباث خمتلفة ،فتاتان من مبينـة واحـبة ومنطقـتني
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خمتلفتني ،التقيت رنا أوًً يف زيارة ملبينة يف أقصى الغرب ،ووسـط
زخم حفل خترج من ورش عمل وحماضرات قمنا حبضـالرها بـبأنا
نتعرف أكثر إىل بعضنا البعض ،وفجأة أسهبت رنـا ذات اخلمسـة
والعشرين عاماً وروت يل قصتها.
قبل حبيثنا كنت أر فتاة مالهالبة مثقفة مجيلة أنيقـة ،تبـبو
وكأهنا فتاة مرفهة ويف قمة سعادهتا ،أما بعب روايتها فقـب أدركـت
أكثر أن الالجاله اجلميلة بسعادهتا الظاهرة ختفي خلـف ابتسـاماهتا
الكثري من احلكايا واألمل والطمالح والقالة.
تقول رنا بابتسامة ً تفارق ثغرها:
لقب ابتعثت إلكمال دراسيت اجلامعية إىل مبينة يف أقصى جنالب
الكرة األرضية ،عشت هناك حياة مجيلة طيلة أربع سنالات ،كان يل
أصبقاء كثر من غري مالاطين مبينيت خنل الراغالا ،فأنـا أحـذرهم،
تضحك قائلة :تفهمني قصبي.
قلت :نعم ،فبكل أسف حنن نضر بعضنا يف اخلارج أكثر من أن
نفيب بعضنا البعض.
قالت :نعم ،إهنا بصمتنا وخصالصيتنا ،لكن شاباً واحباً من قرية
تبعب عن قرييت اليت ولبت وكربت فيها كان قريباً مين دومـاً ،لقـب
نشأت بيننا عالقة مجيلة للغاية ،مل نتأثر بقصـص العشـق والغـرام
واألفالم؛ إذ كنا نعيش عالقة طبيعية جباً ،اجلميع هناك كان يعرف
عالقتنا وطبعاً عنبما أقالل اجلميع هناك فال أقصـب أي أحـب مـن
مبينيت ،وإً سأكالن بذلك قب فتحت النار على نفسي،
انتهت رحليت البراسية هناك ،أما هال فقب عزم علـى إكمـال
درجة املاجستري ،ألنه -كما يزعم ً -يريـب أن يعـالد للحيـاة يف
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مبينتنا ،وهكذا عبت بعب إمتام دراسيت إىل خنل الراغالا ،وعاد هـال
لزيارة أهله هناك ،وقبيل مغادرته قررنا أن نلتقي ألودعه.
كما تعرفني ،ففي خنل الراغالا ،هذه املبينة اليت انشغل سـكاهنا
بالزراعة وكسب الرزق دون مناقشة حقالقهم اإلنسانية أو املبنيةً ،
حيق يل أن ألتقي شاباً غريباً ،والغريب عنبهم هال الذي ً تربطين به
ورقة زواج؛ فحىت إن كان قريبـي سيظل غريباً يف نظـر القـانالن
والعرف واجملتمع .التقينا بالطريقة التقليبيـة األسـلم ،وكانـت يف
سيارته ،حيث سرنا بعيباً عن القر  ،وعزمنا أن نقترب من البحـر
لالقت قصري مث نعالد إىل مركز املبينة التجاري ،حيث سيقلين سـائق
األسرة من هناك متاماً كما تركين فيه ،ومن سالء حظي وحظ الشاب
أنه وبعب أقل من مخس دقائق فقط من وجالدنا معاً يف السيارة دامهنا
بالليس املبينة البيين ،ومل نستطع بأي شكل من األشكال الفرار منه!
لقب تالقعت أن املسألة بسيطة كما اعتبت أن أمسع يف مثل هـذه
املالحقات ،لكن األمر كان أكرب بكثري ،ففي البباية وكما نسمع مجيعاً،
يترجل شخص أو اثنان من السيارة متالجهني إىل سيارتنا مث يسألالن عن
صلة القرابة ،مث يتحققالن من اهلاليات ،وبعفاليةٍ أجاب الشاب رجـال
البالليس البيين أننا إخالة مث أخرج هاليته ورخصة قيادته وفقاً لطلبـهم،
وفجأة جاء رجل من جانبـي يطلب هالييت فصرخ الشاب قـائالً :إن
أردت شيئاً فعليك أن تسألين أنا وليس هي ،مث استبرك فالراً أن انفعالـه
"قب" يضعه يف شكالك إضافية ،وأن األسلالب احلسن قب خيفف وطـأة
األمر ،أقالل "قب" طبعاً ،فهذا ما اعتقبته حينها.
مث غري نربة صالته وقال :أنت تعلم يا سيبي أننا نتبع ديناً طيباً،
ومن طباعنا حىت كبشر أننا نغار على نسائنا ،لقب حاول أن حيـبثهم
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بلهجتهم علَّ األمر ينتهي على خري ،إً أهنم شعروا بارتباكه ،وفالراً،
وببون أن أخرج أية هالية ،وأنا حقيقة مل أكن أمحل اهلالية أساسـاً،
طلبالا مين أن أترجل من السيارة ،وكذلك كان األمر بالنسبة للشاب
صـماً ،وكـأهنم ً
َّ
الذي حاول جاهباً مقاومة ذلك ،إً أهنم كانالا
يسمعالنه .سرت معهم يف صمت وصبمة كبريين ،مل أكـن أنطـق
بشيء ،كنت أشعر أين قب أصاب حبالة إغماء يف أية حلظة ،ركبـت
سيارهتم الكبرية بينما كانالا يقيبون الشاب ،ويبفعالنه بشبة ويلزمالنه
الصمت ،مث جاءت سيارة أخر تشبه السيارة اليت أنا فيها ،وركب
فيها الشاب ،وهذه كانت آخر مرة أراه فيها!
سارت بـي السيارة إىل مركز شرطة ،وهناك وجبت سـيبةً،
وأخرياً بقيت معها يف غرفة صغرية هبا أريكة واحبة ومقعـب آخـر،
جلسنا إىل جالار بعضنا وكانت السيبة صامتةً طيلة الالقت بالكاد ترد
على أسئليت البسيطة "أين أنا؟"" ،ما الذي حيبث؟" ،كانت جتيـبين:
ستعرفني ًحقاً!
مث جاء رجل برداء قصري يرافقه شاب صغري يف السن يرتبي زياً
عسكرياً ،جلس الرجل على األريكة أمامي ،بينما ظل الشاب مـن
الشرطة واقفًا عنب الباب ،وببأ الرجل يطرح علي أسئلةً كثرية:
امسك الكامل ،عمرك ،أين تقيمني؟ من هذا الشاب؟ وإىل أيـن
كنتما ذاهبني؟ من أين تعرفينه؟ وغريها من األسئلة ،إىل أن سألين عن
رقم والبي بعب أن تأكب أنه على قب احلياة.
بصراحة ،ورغم هالل املالقـف ،إً أين استسـلمت ورحـت
أجيبهم بكل صبق ،مر الالقت وحنن ننتظر حىت جاء والبي ،وكانت
الصبمة على وجهه ،مل يقل يل شيئاً رغم أن املالظفني هناك الـذين
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استقبلاله بكلمات تؤنب ضمريه جتاهي كانالا يـأملالن أن يسـمعاله
يالخبين ،لكين شعرت بالالبي الذي مل يكن ينطق بكلمة ،لقب وقـع
على األوراق املطلالبة ورحل دون أن ينظر إيلّ.
أما أنا فقب أخذوين إىل دار األحباث؛ كالين ممـن هـن دون
الثالثني عاماً ،أي أين قاصر وفق أنظمة سجالن خنل الراغالا ،وقاصـر
يف كل شيء خارج أبالاب السجالن .لقب قضيت هناك أسبالعني ببًً
من أن أذهب ملقابلة وظيفة كنت قب قبمت عليها عنبما وصلت إىل
مبينيت!
مت اإلفراج عين من تلك البار املهينة ،وعبت إىل منزيل ،لكـين
وجبت معاملةً أكثر إهانة من أسريت ،لقب حاولت أسـريت وأسـرة
الشاب أن يضغطالا علينا للزواج وستر ما حبث ،لكـين بـالطبع مل
أقبل؛ فأنا أعرف فكره ،وما كان بيننا كان عالقةً جبيبة بسـيطة ً
ميكن أن تقالدنا إىل الزواج ،ويف هذه الظروف خاصة .لقب نسالا أين
ابنتهم القادمة من جامعات اخلارج بتفالق ،كانت أمي تكرر علـى
مسامعي باستمرار" :امحبي اهلل ،فغريك ً يستقبلها أهلها" ،وهـذه
لألسف حقيقة؛ إذ كانت معي يف سجن القاصرات فتيـات أهنـني
حمكالمياهتن ،وبعضهن دخلن حلاًت مشاهبة حلاليت ،لكن أسـرهن
ترفض استقباهلن من جبيب يف املنزل!
قلت حبزن :نعم أعلم ..إن هذه القصص هي األكثر أملاً .ختيلي
أن هذه األسر ستكتشف بعب عقالد أو رمبا قرون أن ما كان عيباً يف
ابنتهم ،وقب دفعهم للتخلي عنها من أجل اجملتمع ،سيصبح أمراً طبيعياً
يف املستقبل! إن الفتيات يف السابق كن يعاقنب إذا ما وجبن يتحبثن
هاتفياً مع شباب ،أو يقرأن رسائلهم ،وها هن اليالم حيملن هالاتـف
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خاصة تنام معهن على األسرة وتعترب أمالكاً خاصة ً حيـق ألحـب
ملسها دون إذهنن!
قالت رنا حبماس :نعم ،ولكين لست كغريي ،فقب تالاصلت من
جبيب مع جهة العمل ،واتفقنا على مالعب ،وقـب قبلـت يف هـذه
الشركة العاملية ،وانتقلت للعيش يف مبينة صحار وهـي ليسـت
ببعيبة كثرياً عن أهلي.
قلت بابتسامة :أمر مجيل ..يببو أن لبيك أسرةً دميقراطيـة ،أو
على األقل متحررة باملقارنة بغريها من أسر املبينة ،فقب أعطالك احلق
باًنتقال بعب هذا املالقف ،يببو أهنم متفهمالن.
قالت بثقة :إننا يا سبن من يفرض احلق ،فالجالدي إىل جانبـهم
وجع رأس "وتضحك" ،احلقيقة أهنم كانالا يف باد األمر غري متقـبلني
للفكرة ،لكين بصراحة مل أطلب مالافقتهم ،وانتقلت فالراً للعمل ،وهكذا
أكمل اليالم حيايت يف عملي ،وأقضي وقيت بسعادة كما اخترت.
هذه رنا ،إحب النماذج اجلميلة اليت التقيـت يف حيـايت ،وً
زلت أتتبع أخبارها حيث عادت إلكمال مرحلة املاجسـتري يف ذات
املبينة ،أقصى جنالب الكرة األرضية ،بل وأسست شـركة بامسهـا
هناك ،ومل تلتق الشاب من جبيب ،وً حىت بالصبفة ،بل وً تعلـم
إن كان أساساً يف املبينة أو ً؛ فقب انتهى من ذاكرهتا وواقعها متاماً.
تقاطعين مساء بسعادة :يا هلا من قصة مؤسفة! ولكـن بنهايـة
رائعة ،إنين أحب كثرياً هؤًء النساء الاليت يغرين واقعهن املـؤمل إىل
قصة جناح وأمل .وماذا عن حسناء؟
حسناء فتاة يف مطلع الثالثني من عمرها ،على مشارف التخرج
من اختصاص الطب يف مبينة ً تبعب كثرياً عن ميمالزا ،عرفت الفتاة
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يف عمل بطاليل مجيل ،إذ قرأت يالماً عنها وقب عزمت على مساعبة
ًجئني هربالا من حروب مبهنم ،وكانت لغة الفتاة ومعلالماهتا الطبية
تساهم بشكل نالعي يف إنقاذ عشرات أو رمبا مئـات األرواح عنـب
وصالهلا إىل شالاطئ املبن اجملاورة ملبهنم ،كانت الفتاة تبتكر أفكـاراً
إلنقاذهم يف تلك الشالاطئ؛ حيث تنعـبم الالسـائط لإلشـارة إىل
قالارب املالت القادمة.
كانت تقف بقمع صنعته من أوراق األشجار وأغصاهنا لتنادي
على القالارب وتالجههم إىل الطريق األفضـل قبـل أن يصـطبمالا
بالصخالر وتنتهي رحلتهم بالغرق ،وما إن يصلالا حىت جيبوا الطرقات
قب لالنت بالطباشري بفعل حسناء ورفاقها املتطالعني ،لتـالجههم إىل
طرق النجاة املختصرة.
تقول حسناء :كنا نر بعض القالارب تغرق أمام أعني اجلميع
بسبب اختالف اللغات ،إىل أن تبخلنا يف األمر وببأنا نر أعـباداً
أكرب من الناجني ،لكن اخلطر األكرب يتمثل يف أولئك األشباح ،جتـار
البشر ،الذين يقفالن عن بعب بانتظار الناجني ،مث يقالمالن بإقنـاعهم
أهنم سائقال باصات تقلهم إىل مبن أكثر أماناً ،فيجمعالن أكرب عـبد
ًستخبام هؤًء الالجئني كعمالة ،واألسالأ طبعاً هال بيع أعضائهم.
قلت بغضب :يا إهلي ..وما دوركم يف ذلك؟
حسناء :بالطبع حنن نبذل جهبنا إلقنا الالجئني بالعبول عن
الصعالد يف تلك احلافالت ،وقلة قليلة تسـمع لنـا ،أمـا البـاقالن
فتخبعهم أساليب أولئك احملتالني ،فضالً عن أهنم غالباً ما يكالنـالن
يائسني متعبني من تلك الرحلة الطاليلة الشاقة ً ،ميكـنين أن أقـالل
سال أن ما تنقله وسائل اإلعالم العاملية من قصص مؤملة هي ليست
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إً حكايا من ينجال ،لكن الالاقع األسالأ بكثري ،أن بعض احلكالمات
اجملاورة لتلك املبن القابعة حتت آًم احلروب قب ملت األمر ،فبقيت
تتابع جتار البشر وغريهم من احملتالني يف صمت ،وأن معظم املنظمات
العاملية اليت تعمل باسم اإلنسانية ليست إً متاجرة بأمالال البشر ،إهنم
يشحذون دون أن يقبمالا واجبهم احلقيقي ً .أخفي عليك أين كنت
أترب لبعض تلك املنظمات من أجل ضحايا احلـروب والفقـر يف
العامل ،لكين تالقفت بعب أن شاهبت أعماهلم على أرض الالاقـع ،إن
ما نسمعه باسم اإلنسانية يف هذا العامل هال كذبة بكل أسف!
بعب أن ببأت حسناء العمل كمتطالعة تتنقل بني شالاطئ املبن
املستقبلة للمتضررين من احلروب ،عادت يالماً يف إجـازة سـريعة
تقضيها مع أسرهتا يف مبينة خنل الراغالا قبل أن تعـالد إىل دراسـتها
وعملها التطالعي الذي وجبت نفسها فيه ،ويف اليالم الثاين ذهبـت
حسناء برفقة السائق لتلتقي صبيقتها املقربـة يف مقهـى صـغري يف
املبينة ،لكن شيئًا مل تتالقعه قب حبث.
فجأةً أوقفت سيارتَها سيارة البالليس البيين ،وترجل منها عبد
من الرجال ومعهم أفراد من الشرطة ليسألالها :من هذا الذي يقـالد
السيارة؟ وما صلته هبا؟!
تقالل حسناء :بالطبع إنه أمرٌ غريبٌ جباً ،فأنا مسعـت كـثرياً
بأفعال هذا البالليس البيين ،ومل ألتق به يالماً ،فلم حيبث معـي أمـرٌ
يتصادم معهم ،فأنا أدرس منذ أكثر من عقب خارج خنل الراغالا ،وما
حيبث غريبٌ جباً!
أجبتهم بعفالية واستغراب :إنه السائق .فما كان منـهم إً أن
طلبالا مين اخلروج من السيارة ومرافقتهم إىل قسم الشرطة ،ذهبـت
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وأنا يف حرية ،وهاتفت أخي وأنا يف الطريق إىل القسـم ،وبـالطبع
حضر أخي مستغرباً ومبافعاً عين ،ألنه يعرف أين لال أردت أن أفعل
شيئاً لفعلته يف اخلارج حيث أتنفس احلرية احلقيقية ،وأنا هنا من أجل
لقاء الصبيقات واألسرة ،فليس من املنطقي أن أكالن يف فعل خارج
عن طبيعة وآداب املبينة ،لكن رجال األمن والبالليس البيين اهتمالين
أين كنت يف وضع ُمخِل مع السائق ،مبعىن أين أفعل فاحشـة أو مـا
شابه!
وعنب دفا أخي عين ،وعبم تصبيق ذلك ،فقب اهتماله أنه يقبل
ذلك ،وطلبالا منه الصمت ،أو أن يزج به يف السجن بتهمة "البياثة"،
بالنسبة ألخي كان األمر هتبيباً ،أما أنا فقب سجنت فعالً! لقب وقعت
على أوراق حتت ضغالطات وصلت حب الضـرب واللكـز عنـب
التحقيقات ألثبت على نفسي ذلك الفعل ،وقـب بقيـت القضـية
مفتالحةً!
تقالل حسناء بعينيها البامعتني :ختيلي أين أنا حسناء اليت عملت
على دراسة الطب ،وها أنا يف آخر مراحل دراسيت ،وسأببأ العمـل
قريباً ،عزمت أن أزور أهلي ليفخروا بابنتهم ،غري أنـه -ويف ملـح
البصر -حتالل األمر إىل سجن ،وزيارات أسريت يل يف السجن ملـبة
بلغت ثالثة أسابيع!
قلت باستغراب :ولكن ..ملَ هذا التصرف معك يف رأيك؟ هل
مسعت من قبل عن قصص مشاهبة؟ هل يفعل البالليس الـبيين هـذه
التصرفات مع الفتيات باستمرار؟
جتيبين حسناء بتعجب :صبقيين ً أعرف شيئاً ،وً أفهم حـىت
اللحظة شيئاً ،لقب سـجنت ،ويف األوراق الرمسيـة مـبون هتمـة
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"أخالقية" ،وخرجت من السجن بعب ثالثة أسابيع دون أن أفهم أي
شيء ،ودون أن يُالضَّح يل سبب كل ما حبث ،أما احملـامي الـذي
قمت وأسريت بتالكيله ،وبعب أن عرف ماضيَّ وحكايايت فقب أكب أن
كل ذلك مل يُفتعَل إً إليقايف بعقالبة بسيطة تشجب أعمايل خـارج
املبينة "خنل الراغالا" من مساعبة لالجئني ،كما أن القضية ً زالـت
مفتالحةً ،ويف أي وقت ميكن استبعائي ،وهذا يؤكب حتليل احملامي.
قلت :وهل مساعبة الالجئني أمرٌ حمرمٌ يف خنل الراغالا؟
حسناء ً :أعرف ً ..زلت أعيش الصبمة ،إهنـا السياسـات
يا سبن!
حسناً قلت يا حسناء؛ فهذا العامل يقـالم علـى األقـال  ،إن
الالجئني وأنت واملطالبني باحلريات واإلنسانية هم مجيعـاً احللقـة
األضعف يف هذا العامل ،وبكل أسف!
إهنا حكايات الطمالح بني األحالم والالاقع .يغـادرن هبـبف
العالدة ألسرهن وأوطاهنن مرفالعات الرأس ،لكن خيباهتن تعيـبهن
على منت أول طائرة حيثما كنّ.
لقب أصبحت حسناء اليالم طبيبةً برخصة مهنية ،لكنها اختارت
التفرغ لعام ملساعبة الالجئني ،وقب قبمت أوراقها يف مبينة يف أقصى
مشال الكرة األرضية ،وحصلت على فرصة عمل حينما انتهت مـن
تفرغها التطالعي.
إن هؤًء الفتيات الاليت خرجن للبراسة خارج حبود مـبهنن
واجهن صعالباتٍ كثرية ليحظني هبذه الفرصة ،وهنا قصـة أخـر
أرويها لك عن أمنية ،وعن الصعالبات اليت حاللتها ملتمردة من طـراز
خمتلف!
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سمنية فأاأ لم أعرف األماني
أمنية طالبة وصلت إىل دقببا إلكمال دراستها اجلامعية هنـاك،
التقيتها يالماً بعب أن تالاصلت معي عـرب أحـب مالاقـع التالاصـل
اًجتماعي تسألين عن إمكانية اللقاء ،طلبت رؤييت كمهتمة بالعمـل
اإلعالمي ،رغم أهنا تبرس إدارة األعمال كما ذكرت يل ،التقيتـها
وصبيقة رافقتين من عمرها علَّين أخلق هلا جمتمعاً صـغرياً يف هـذه
املبينة الال اجتماعية ،كانت أمنية بنظارة نظر ووشاح يغطي شعرها
بإحكام وكساء ساتر غامق ،تتحبث خبجل وبساطة وتردد ،تسألين
عن عملي وطبيعته وعن احلياة هنا اليت ببأت تتعالد عليها ،لكن أسئلة
أمنية كان يرافقها الكثري من التذمر واللالم على واقعها ،وبني السطالر
كانت تغري حمالر احلبيث لتسألين بطريقة عفالية أسـئلة شخصـية؛
كسؤاهلا عن كيفية متردي -كما تصفه -على جمتمعي ،وما إن كانت
أسريت منفتحةً وقب سامهت يف وصاليل ملا أنا عليه ،كنت أجيبها بكل
شفافية وأنا أشعر بأسباب أسئلتها .أخرياً ،وبعب أن شعرت براحـة
أكثر بعب إجابايت البسيطة ،خاضت أمنية يف سرد واقعها بتـذمر وأمل
مع ابتسامة خجاللة ،تقالل أمنية:
أنا األخت الكرب لثالثة إخالة ،أي الفتاة الالحيـبة يف أسـريت،
عنبما خترجت من املبرسة الثانالية مبعبل ممتاز ،تالقعت أمي أن اخلطاب
سيقفالن طابالراً أمام باب منزلنا ،فقب سعت ببورها لذلك كثرياً!
قلت :وماذا عن تالقعاتك أنت؟
قالت :ليست مهمة ،مث ضحكت خبجل وترددت قليالً قبل أن
تستجمع جرأهتا ،وأخذت نفساً وأنا أبتسم وأتفقب هاتفي لئال أنظـر
إىل عينيها وأربكها.
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مث قالت :بصراحة كنت آنذاك على عالقة عاطفية بقريبــي،
وكان األمر سراً ،فإن أعلم أحب والبيَّ فبالتأكيب سيقتالنين .كـان
شاباً لطيفاً وكنت أصبق حبه ،لكنه كان يردد أنه ً يستطيع الزواج
اآلن؛ إذ ببأ العمل بعب خترجه من اجلامعة مباشرةً إىل جانب والـبه
يف احملل الذي ميلكه ،وكان يقالل إنه حيتاج لسنالات إلعباد نفسـه
مادياً ونفسياً قبل الزواج.
كنت أقالل له إين أقبل العيش مع أسرته أو يف شـقة صـغرية،
لكنه كان يتعلل بأنه ً يقبل ذلك لنفسه ويل ،عمالماً ،وبعب أن مرت
أشهر بعب خترجي ،وببأت أمي تقسال عليّ ،وكأن الذنب ذنبـي يف
تأخر زواجي ،فقب ببأت التقبمي على برنامج البعثات البراسية رغم
أين أعلم أن األمر ليس مقبالًً لب أسريت.
اجتهبت يف األمر وتابعته وسط ضغالط والـبيت ورغبتـها يف
زواجي بأي شكلٍ كان ،وبعب أشهر قليلة ،وبفضل اهلل قب مت قبـالل
التحاقي جبامعة بالقرب من دقببا ،احلقيقة أين مل أحبـث حينـها يف
اًختصاص األنسب يل بقبر ما حبثت عن اختيار املبينة األفضل؛ إذ
كنت أعلم أنين لال اخترت مبينة بعيبة وبعادات خمتلفة متامـاً عـن
عاداتنا فحتماً سيكالن الرفض قاسياً من أفراد أسريت كافـة ،لكـين
اخترت مبينة جماورة تشبهنا ،وما إن علمت بقباليل حىت ببأت أفكر
يف طريقة إلبالغ أسريت بذلك ،لقب اخترت يالماً كان فيـه والـبي
لطيفاً جباً ،وقب قمت خببمة املنزل ومساعبة والـبيت يف أمالرهـا
املنزلية على أكمل وجه ،كنت لطيفةً جباً مع اجلميع علـى مـب
يالمني متتاليني ،فقط ليكالنالا راضني عين مجيعاً ،حىت إخاليت الصغار،
وأخرياً ،وأثناء حبيث يبور على طاولة وجبة الغباء وأثنـاء نقـاش
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أسريت حالل الكفاءات احمللية يف العمل وضرورة تبريبها ،قلت:
لذا علينا البراسة خارجاً ،أخت صبيقيت مـىن مـثالً عـادت
بشهادهتا وهي تتقن اللغة ،كما أهنا اختلفت كثرياً يف سلالكياهتا .قال
والبي بتعجب :وكيف ذلك؟
قلت :عنبما نذهب معاً إىل مكان عام فالفتاة تقف يف الصف،
وإن كانت تشرب املاء يف قارورة بالستيكية فإهنا تظل حتملها إىل أن
جتب سلة مهمالت ،ليس ذلك فحسب بل إهنا تتذمر من عبم وجالد
سالل خمصصة لكل نال من املهمالت؛ أي واحبة للالرق ،وأخر
للبالستيك ،وأخر للزجاج ،وهكذا..
قال والبي :مجيل ،هذا األمر الذي يـبعال لتحسـني بيئتنـا
وسلالكياتنا ،ولكن هل ًزالت تضع وشاحها الذي يصالهنا متاماً كما
ذهبت؟ أمل ختتلط لغتها العربية بلغتها اجلبيبة؟
قال ذلك وهال متأكب أن إجابيت ستكالن نعم ،لكين قلـتً :
يا والبي مل أحلظ هذه التغيريات ،فأخت مىن اليت ذهبت هي نفسها
اليت عادت ،ومل أحلظ أمالراً تتجاوز ما ذكرت .بصراحة قلت ذلـك
وأنا متعجبة؛ إذ إن احلقيقة أين مل أحلظ تلك النقاط حتبيباً ،فحقيقـةً
مل أكن أراقب وشاحها أو لغتها.
مث قلت لالالبي :إن كان ذلك ما يزعجك فأؤكب لك أين لـن
أخذلك يف هذه النقاط حتبيباً ،سأختار مبينةً تشبه عاداتنا وديننـا،
وسألتزم باحلبيث بلغيت واحملافظة على زيي ،أهـذا مـا يرضـيك؟
وابتسمت.
قال والبي وهال يضحك ساخراً :إن كان األمر يسرياً إىل هـذا
احلب ،فهيا احبثي وأنا سأسانبك!
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وقفت من مكاين ،وقلت بسعادة :ماذا؟ أحقاً يا والـبي؟ إن
وجبت هذه املالاصفات فستمنحين حق اخلروج للبراسة؟!
قال وهال ينظر من حتت نظارته الثقيلة ويشري بإصبعه جتـاهي:
نعم ،إن كان األمر كما وصفتِ!
قلت :لقب قُبلت يف منحةٍ دراسية لب جارتنا تلك احملافظة ،إهنا
ليست دقببا ولكنها "قرة" املبينة الصغرية اجملاورة هلـا يف ختصـص
إدارة األعمال ،وكما وعبتك فسأظل حبجابـي!
أذكر وقتها أين مسعت أصالات املالعق قب سقطت يف صـحالن
إخاليت ،وهم يفتحالن أعينهم ببهشة ،بينما صرخت أمي قائلة :ماذا؟
وكيف جترئني على فعل ذلك دون علمنا؟!
مث قال والبي :ماذا؟ وتبعني أن تلك اجلارة حمافظة؟! إهنا مقر
الفساد والتربج ،ً ..ً ،مل أقصب تلك!
قلت وأنا أعالد ألجلس على الكرسي وأميـل جبسـبي حنـال
والبي ،وكأين أتالسله ً :يا والبي ،لن تغاليين تلك األمالر ،كمـا
إنك وعبتين قبل دقائق بقباللك .إن أردت فاسأل عن اجلامعة اليت مت
قباليل فيها ،إهنا من أقال اجلامعات عاملياً ،وإن جمرد قباليل فيها هـال
أمر حتلم فيه كل فتاة ،إهنا جامعة حمافظة كجامعاتنا تفصل الطالبات
عن الطالب ،وبإمكانك أن تسأل عن ذلك ،فضالً عن أن سـكنها
اخلاص حمكمٌ وً يقبل خروج الطالبات دون اإلذن ،أعـرف فتـاةً
تبرس هناك ،وقب أطلعتين على طبيعة التعليم يف هذه اجلامعة.
قال بلغةٍ صارمةٍ ،وهال يصالِّب سبابته اليمىن حنالي :امسعي ،إن
والبك يعرف اجلامعات األفضل على مستال العامل ،ولست أنت أو
صبيقتك من سيعلمين ذلك ،سأقالل لك أمراً ولتضـعيه حلقـاً يف
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أذنك ،لن تسافري إلكمال تعليمك خارجاً وحبك ،ليس لبيَّ بنات
يسافرن ويركنب الطائرة وحبهن! أفهمت؟!
حينها مل أقل كلمة ،وفضَّلت أن ً أجادل أكثر.
مرت أشهر وأنا أتأمل ملا حبث وانقلبت شخصييت ببًً من تلك
اليت تساعب وتبتسم إىل فتاة تتناول غباءها مع أسرهتا على مضـض
وبكره ،مل تكن لبي حيل أكثر حينها؛ فكلمات والـبي كانـت
صاعقةً وهنائية بالنسبة يل.
بعب عام خترج أخي األصغر مين وقبم على جامعة يف قرة ،ذات
املبينة اليت مت قباليل جبامعتها لكن قبالله مل يتم ،وهناك عبتُ ألعيـب
احملاوًت لتذكريهم بأين ً زلت حيةً أرزق ،وأن ما حبث معي من
قبالل مل يكن أمراً سهالً ،مستشهبةً حبالة أخي اليت مل تقبل كغريهـا
من مئات احلاًت يف املبينة.
وبعب حماوًتٍ من اإلصرار املتجبد جاء والبي إىل غـرفيت يف
ذات هنار ،وقال :لقب فكرت يف أمرك ،وفقط لكي ً جتلسي يف هذا
الفراغ فبإمكانك حماولة البحث جمبداً يف تلك املنحة الـيت قلـت يل
عنها مسبقاً ،وإن مت تأكيب قباللك يف ذات اجلامعة فسأرسل معـك
أخاك مرافقاً لك؛ ألين ً أريبك أن تقيمي يف سكن الطالبات ،حىت
ً ختتلطي مع غرباء السلالك والتربية عنا.
ً تعلمني يا سبن مب سعاديت حينها ،كانت كلماته مفاجئةً
يل ،لقب طرت فرحاً يف داخلي ،ولكين مثلـت أن األمـر مقبـالل
وعادي ،يف احلقيقة ..وقبل أن أنام ،فكرت يف األمر بطرق خمتلفـة،
ووجبت أين بالغت يف فرحي ،فالجـالد أخـي سـيكالن عائقـاً
لتحركايت ،لال أين سكنت يف سكن الطالبات فعلى األقل سأجب أناساً
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هناك يشبهالنين بأفكاري وحبيثي .أما أخي ،ورغم أين أحبه ،إً أن
األمالر املشتركة بيننا قليلة ،فضالً عن أنه سـيمثل دور األخ كـثرياً
هناك ،وهذا فعالً ما حبث عنبما وصـلنا إىل قـرة؛ إذ مل يكـن
يساعبين بالقبر الكايف ،فأنا من حبث عن الشقة اليت سنسكن فيهـا،
وأنا من ينظفها ومن يعب الطعام ،بينما هال منشغل بأصبقائه القادمني
يف اإلجازات ،كما أنه ً يقالد السيارة ألنه مل يبل السن القانالين بعب
وفقاً ألنظمة قرة ،وهذا طبعاً مالضال آخر!
قلت :أمل تبلغي أنت السن القانالين للقيادة؟
قالت :نعم أرجالك ً ،تذكريين! فهذا األمر الذي يؤملين حالياً.
تعجبت وقلت :ملـاذا؟ مـا الـذي حـبث؟ أمل تتجـاوزي
اًختبارات!
فأخرجت أمنية رخصة قيادهتا وناولتين إياها وقالت :لقب نلتـها
يف أول اختبار ،وأنت تعلمني أن األمر ليس باليسري هنا!
قلت وأنا أعيبها هلا بعب أن ألقيت عليها نظرةً سريعة :أعلـم،
وقب رسبت مرتني ،وهنا يسمالهنا شهادة البكتالراه وضحكت.
قالت :لقب حصلت عليها وفاجأت والبي من جبيـب قائلـة:
وأخرياً سأختلص من مشاكل سائقي األجرة هنا ،فرخصيت أصـبحت
جاهزة ،إً أن والبي رد علي :إن علمت أنك تقـالدين سـيارة،
فسأقطع قبميك!
قلت له :ولكن ..ملاذا؟!
قال :تبقت سنة ،وبعبها سيحمل أخالك رخصة القيادة ويقلك
إىل اجلامعة مىت ما أردتِ ،حينها فقط سأشتري سيارة له ،فالرجـل
أوىل هبذه األمالر ،وما إن رأت عبالس وجهي وتذمره حىت قالت بلغة
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مستعجلة :صبقيين يا سبن أن والبي رجل منفتح وً يقصب اإلساءة
إىل املرأة ،إنه متابع جيب لرباجمك املتعلقة حبقالق املرأة ،وهـال مؤيـب
لقيادة املرأة ودراستها وغري ذلك ،لكين بصراحة أجهل سبب شـبة
خالفه علي ،هل تعتقبين أن تصرفايت هي السبب؟!
قلت ً :يا أمنية ،إياك أن تقللي مـن جرأتـك وحماوًتـك
الطمالحة بسبب شبته عليك ،أعلم أنه والبك وحتبينه ،ولكين سأقالل
لك احلقيقة ،إن رجاًً كثراً على هذه األرض يقاللالن ما ً يفعلالن،
إهنم يبركالن اخلطأ من الصـالاب ،ولكنـهم خلقـالا بأولاليـات
وصالحيات ً يكفالن عن استخبامها ،فضالً عن ذلك اجملتمع الذي
يغرس فيهم أفكاراً عنيفة!
استمرت أمنية وهي تسرد يل قصصاً ومالاقف تصبر أحياناً من
أمها اليت ً زالت حتلم بتزويج ابنتها الالحيبة والبكر ،وأحياناً أخر
من والبها وإخالهتا ،بل ومن عماهتا وخاًهتا الاليت غِرن من جناحها
وحريتها ،وها هم اآلن يرسلن بناهتن إىل مبن أبعب وأغرب بعاداهتـا
ودينها.
انتهت اجللسة وغادرنا املكان على أمل أن أمسـع مـن أمنيـة
أحبث قصصها ومغامراهتا مستقبالً ،لكن الالقت مر ،ومر أكثر مـن
عام وأنا مل أمسع أخبار أمنية ،إىل أن أتتين يالماً صبيقيت اليت حضرت
لقاءنا قائلة :سبن ..هل رأيت أمنية مؤخراً؟
قلت ً :مؤخراً ،وً حىت مسعت منها بعب ذلك اللقاء.
قالت :لقب رأيتها يف مناسبة ومل أعرفها بصراحة لالً أن مسعت
امسها ،مث جاءت وصافحتين قائلة لقب التقينا مرةً مع سبن.
قلت ببهشة :ملاذا مل تعرفيها؟
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وبسخرية أردفتً :ما الذي حبث هلا؟ هل قامـت بعمليـات
جتميلية؟!
قالت ،ً :بل عمليات حمالرية ،ليس ألهنا خلعت نظارهتا وزيها
الساتر ،أو ألهنا وضعت مساحيق التجميل الكثيفة ..قلت :وااو! كل
هذا؟
قالت :ليس هذا فحسب ،بل إن الفتاة تقف يف مناسبة رمسيـة
مع جممالعة من الشباب وتضحك بصالت عالٍ ،ويف آخـر املناسـبة
وبينما كنا ننتظر سياراتنا تصل أمام البالابـة ًسـتالمها واملغـادرة
إىل منازلنا ،فإذا بسيارة لن أقـالل فارهـة ،ولكـن ً بـأس هبـا
وبال سقف ،تقف وأمنية تذهب لقيادهتا مع صـبيقتني؛ إحـبامها
جلست يف مقعب الراكب األمامي ،بينما األخر يف اخللف ،وأمنيـة
تقالدها.
ضحكت وقلت إهنا فتاة تعرف كيف حتقق طمالحاهتـا مهمـا
كان نالعها ،قالت صبيقيت وهي تفهم جيلها أكثر مين :لـن أجتـىن
عليها ،ولكين أخشى أن تكالن أمنية قب اختارت الطريـق األسـهل
األصعب على كل فتاة.
قلت :هل تقصبين أهنا من املمكن أن تكالن قب احنرفـت مـع
صبيقاهتا؟ ولكن أين أخالها الذي روت لنا عنه؟
قالت صبيقيت ً ،ً :أقصب وً أمتىن أهنا قب تكـالن احنرفـت
فعالً ،ولكنها قب تكالن ضجرت من تلك احلياة الرتيبـة التقليبيـة،
ورمبا متردت على تقاليبها وأسرهتا ،لقب مسعـت مـن صـبيقات
مشتركات بيننا أهنا مل تعب تكترث ألحب ،حىت يف اجلامعة ،رغم أهنا
متفالقة جباً يف دراستها.
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قلت أخشى أن تكالن فعالً قب خضعت لردة فعل عكسية ،قلت
ذلك ويف احلقيقة أنا ً أخشى على أي فتاة أن تتمرد وتعيش حياهتا
كما حيلال ،ولكين أخشى حساباهتا املؤقتة ،واليت قب تأخذها فيما بعب
حلياة أصعب وطريق أقذر ،مثل أولئك الفتيات الاليت نسمع عنـهن
بني احلني واآلخر حتت عناوين "هربت مع عشيقها"؛ هـن يـرحلن
خضالعاً للغته اجلميلة ،واليت خترجهن من الالاقع املؤمل الذي يعشـنه،
لكنهن -ولقلة جتربتهن ً -يعلمن أهنن سيكنَّ بـذلك خاضـعاتٍ
مذلالًتٍ إىل األبب.
لقب مسعت يالماً أمنية تقبم برناجماً إذاعياً ففرحت كثرياً هلـا ،مث
رأيت هلا صالراً كما وصفتها يل صبيقيت ،بال وشاح وً زي سـاتر
وفق معتقبات مبينتها وً نظارة ،لقب أصبحت فتاةً حرة ً تفـارق
وجهها اًبتسامة ،اًبتسامة اليت قب ختفي خلفها الكثري من العقبات
العائلية.
قالت يل يالماً زميلة تعمل معها أن أسرة أمنيـة اآلن صـارت
تعيش كابالس مترد ابنتهم ،وببًً من منعها من البراسـة خارجـاً
والقيادة وغريها ،فإهنم اآلن يريبون منها فقط أن تقبم برامج هادفـة
وأن ً تظهر صالرها اخلارجة عن العادات احمللية إعالمياً!
هكذا هال احلال يا مساء ،كلما رفعت الفتيات سقف املطالـب،
كلما حظني ولال بالقليل.
انتهينا من احتساء الشاي ،وقب متبدت مساء جبسـبها علـى
األريكة ،وقالت :ماذا عن ذلك املكان الذي كنتِ فيه؟ هل تالقفت
ذاكرتك عنه؟
صمتُّ للحظة وأنا أفكر ..مث قلت:
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يف ظهرية أحب األيام ،عنبما حـلَّ مالعـب صـاليت الثانيـة،
هناك حيث عليَّ أن أعالد إىل احلقيقة الالحيـبة الـيت أعـرف ،إن
الصالة حقيقة ً ميكن التخلي عنها؛ فهي اًتصال الالحيـب املبـاح
يل يف ذلك املكان يف أي وقت أريـب ،لـيس أي وقـت متامـاً؛
فأحياناً تزعجين أصالات من حاليل أثناء الصلالات اإلضـافية الـيت
أجبين فيها ،لكين ً أتالقف وً أمِل؛ فاألمَل هنا ،األمل مبن نـؤمن
ومن نلتمس حاللنا ،وهذا الرأي قب ً يتالافق مع أوشال كثرياً ،فأنـا
اجب أن كل اًديان طاهرة وكل اًميان يصل لرب واحـب مهمـا
اختلفت الالجهة ،وان اجلميع مؤمن حىت ذلك الذي يؤمن بأنـه ً
يؤمن،
وهذه اًخرية عبارة قب نتفق من خالهلا أنا وأوشال الذي يقالل
"الكفر إميان سلبـي" ،كانت كلمات اوشال وافكاره تأسرين لكـين
كنت اذكر نفسي بني احلني واآلخر أن التمسك بالقناعات وحـبه
يصنعنا.
لقب عرفت يف أيامي هذه أن احلرية ليست حرية املكان والناس
حاللنا ،بل حرية الفكر الذي ً ميكن تغيريه بعصا سحرية أو عقالبـة
أو جبران بائسة ،وأن لكل شيء هناية اً احلرية ً هناية هلا ،وأعـالد
ًستكمال قراءة أوشال ،هذا الفيلسالف املتصالف املؤمن بالروحانيات
وأمهية التأمل اذ يقالل" :اخلروج من الذاكرة والتخيل هال التأمل ،ويف
اللحظة اليت تكالن فيها قب بلغت التأمل فإنك تكالن بـذلك حـراً
متمرداً من السجن".
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لميس مدينة األصنعة
تعيش مليس يف مبينة صغرية أقرب إىل قرية حتت حكم مـبينيت
عامرة ،حيث بالكاد جتب الفتاة وأسرهتا شيئاً من اخلبمات األساسية،
ما يبعالهم لزيارة املبينة اجملاورة "حبرمان" ،واليت تعـب أكـرب مـن
عامرة -إىل حبٍّ ما -هناية كلِّ أسبال لشراء ما ينقص العائلة.
إن مليس وأسرهتا اعتادوا السفر يف كل إجازة صيفية ًستكشـاف
العامل من حالهلم ،وكانت الفتاة مستمعة جيبة لالالـبها الـذي كـان
يرشبها ويعلمها ثقافة كل مبينة يقالمالن بزيارهتا ،وكلمـا عـادت إىل
مبينتها الصغرية ببأت البحث يف الفروقات بني ما رأت ومـا عـادت
للعيش والتعايش معه ،لكن أكثر ما كان يزعجها ويصعب عليهـا هـال
تضارب الناس من حالهلا فكرياً ،وعيشهم بأقنعة وتكلف مزعج.
لقب تعايشت مليس واقتنعت منذ صغرها مببينتها اليت تعب مبينة
مقبسة ،يقبل الناس إليها للمباركة وأداء بعض الصلالات اخلاصة ،إً
أن صالرة ذهنية لب العامل ارتبطت مببينتها وسكاهنا وهي وجـالب
التمسك البيين والعفة والزهب وما إىل ذلك من صـفات محيـبة أو
باألصح مالئكية ،حىت فضَّل القالم هناك ممن مل يقالوا علـى إخفـاء
أخطائهم ارتباءَ أقنعة تظهر الزهب والعفة ،وختفي أفعاهلم احلقيقية اليت
مل تكن خطأً من األساس؛ فالناس من حالهلم ميارسـالهنا ،ولكنـهم
خجلالا من قالل مجلة بسيطة" :حنن بشر مثلكم ،لنا أخطـاء تشـبه
أخطاءكم".
تقول ايس:
هذا التباين من حاليل جعلين أكتشف يالماً بعب يالم مب ختبطي
وتضارب قناعايت ،فأنا أصالم وأهتم ببفع املال للفقراء وأرتبي اللباس
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الساتر من رأسي إىل آخر إصبع يف قـبمي ،إً أين ً أؤدي مجيـع
الصلالات ،ومل أحلظ ذلك اخلطأ أو غريه طاملا أنه خطأ شائع يقالم به
معظم من حاليل.
استمرت مليس على هذا الالقع إىل أن شاء القبر أن تتخرج من
دراستها املبرسية وتلتحق جبامعة يف املبينة اجملاورة "حبرمان" ،تلـك
املبينة اليت اعتادت زيارهتا هناية األسبال  ،ذهبت مليس وحبها هناك،
ويف سكن الطالبات وأثناء البروس اليالمية ،حملت بعض التصـرفات
غري األخالقية لزميالهتا وفق جمتمعها األساسي ،فهن يغازلن الشـباب
ويالاعبهنم ،كما أن معظمهن يسرن دون الزي الساتر املتعارف عليه.
لقب حاولت مليس جتاوز األمر ولكنه كان ًفتاً هلـا ،وكانـت
تشعر أهنا غريبة بينهن ،رغم أهنن مل يقلن شيئاً ما حالل أسـلالهبا أو
قناعاهتا.
تقالل مليس :كانت حلظة انتقالية بالنسبة يل عنـبما شـاهبت
ذلك الصباح إحب الطالبات وبعضٌ من زميالهتا حياولن إزالة رائحة
الكحالليات عنها ،ابتعبت عنها وكنت أشعر أن األرض سـتتزلزل
حينها من شبة الكفر الذي تقالم به الفتاة وفق معتقبايت آنذاك ،لقب
قبمت يالمها إىل اجلامعة بسيارة صبيقها ،ومـا إن دخلـت حـرم
اجلامعة حىت فاحت منها رائحة كحالل ،يا إهلي ..ماذا لال علم أهلها؟
قلتها وقتها مث سألت نفسي :هل أخشى أن يعلم أهلها أم أين أخشى
أن تنهار األرض من الكفر؟! هل هال العيب أم احلرام؟!
استفاقت الفتاة مبسانبة زميالهتا ،وحضرت البروس ،وكانـت
تببو طبيعيةً ،حىت إن املعلمات مل تشعرن بأي شيء غريـب ،إىل أن
حان وقت الصالة ،قامت الفتاة حينها وكأن شيئاً مل يكن تسأل من
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يريب أن يصلي معنا؟ أي معها ومع صبيقاهتا ،لقـب لفـتين تعامـل
الفتيات معها وتعامل تلك الفتاة مع اجلميع .إهنا مل ختطئ يالماً أمامي
حبق أحب ،ومل تضر أحباً برائحة الكحالل تلـك ،ولكنـها صـلت
الصالة اليت مل أكن أر الفتيات يصلينها يف مبينيت املقبسة ،وبالطبع
لن تفيبين أو تضرين صالهتا ،ولكنها وفقا لبيين واملتعارف عليه أهنـا
أولالية .إهنا تقالم مبحرمات كبرية ولكنها جتتهب حملالها أو التخفيـف
منها بالاجبات مهمة يف ديننا ،بينما كنت أر يف تلك املبينة املقبسة
من خيرجن مع الرجال لعالقة تنتهي بإسقاط الطفل ،كـان الـزي
الساتر خيفي كذهبن وأخطاءهن ،بينما هؤًء الطالبـات يف اجلامعـة
ليس لبيهن ما خيفيهن ،وكانت النساء يف املبينة املقبسة يـذهنب إىل
املعابب للتعبب ،بينما مل أرَ يالماً إحباهن تتعبب يف منزهلا ،بصراحة ،لقب
فكرت يالمها بأمل فيما فات ،فكيف نعيش بأفكار غرينا؟ كيف نكرر
أخطاء غرينا؟ منذ تلك اللحظة فكرت بأمالر عبة.
مل أعب أقتنع بإحكام وشاحي ،فمن قال إنه جيـب أن يغطـي
الشعر من منابته؟ هناك أمالر مارسناها كمسلَّمات يا سبن ،فعنـبما
كنت أصلي كنت أنشغل أثناء صاليت بتساؤل ً يغيب عن ذهـين
وهال :ملَ أرتبي الالشاح الساتر الطاليل الفضفاض حىت وأنا أصلي بني
أربعة جبران وً أحب معي؟! أمل خيلقنا اهلل وهال يعلم كـل صـغرية
وكبرية باطنة وظاهرة؟ إذن ممن أتستر؟! وبناءً على ذلك مل أعب أقتنع
بالالشاح وً الزي الساتر الفضفاض حىت أمام األغراب.
كانت تبور برأسي أسئلة عبة حالل أمالر خمتلفة ،خاص ًة تلـك
اليت تتعلق بالنساء الاليت قضني أعمارهن يف تنفيذ أوامر مل يفكرن أو
جيرؤن على السؤال عن أسباهبا أو األهباف من ورائها!
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بل إن أفكاري هذه يا سبن قب أخذتين إىل أن أتسـاءل عـن
أسباب اهلالاجس اًجتماعية اليت وُضعت حالل املـرأة أثنـاء فتـرة
حيضها ،فهل فعالً وضعت األديان املرأة خالل هذه الفترة يف خانـة
اإلنسان غري الطاهر والذي ً حيقُّ له ممارسة أي أمر ديين؟!
كنت أتذكر كلمات مليس هذه وأنا أر مها أمامي تقـرأ كتابـاً
مقبساً وهي ترتبي قفازاهتا البالستيكية ،واليت نستخبمها عادةً عنب تقبمي
الطعام للمقيمات أو تنظيف املكان ،مث تذكرت سؤال مليس الذي وجهته
يل وأنا صامتة أحاول أن ً أتبخل بأفكار اآلخرين من املقبسات.
مليس :هل تستخبم املرأة قطعة لِمَسِّ كتاب مقبس أثناء فتـرة
احليض ألهنا غري طاهرة ،أم ألنه غري ًئق هبا؟!
وحتبق بعيين أكثر وأنا بال أي تعابري وتكمل :من يهني اآلخـر
هبذا التصرف؟!
من قال إن حالةً قب خلقها الرب يف أحب خملالقاته قب جعلته غري
طاهر وغري مرغالب فيه؟!
مث تكمل مليس تساؤًهتا ويببو أهنا قـب نسـيت أين أمامهـا
وراحت كأهنا حتبث نفسها :إن كانت حياة العربـبة مـن نسـاء
وجنس ومخر ووو هي مكافأة الرجال يف آخرة معظم األديان ،فهـل
ستُكافَأ النساء بنز أوشحتهن؟ أهذا كل ما يف األمر؟!
وهل فكر املخلالق الذي وضع صفات حمبدة ملكافٍت ما بعـب
احلياة ان كان اخلالق قب خلقنا اشكاً والالانا مث اختار منا ما يعجب
ذلك املخلالق الذي حبد مالاصفات املكافٍة ولالهنا وحجمها وغـري
ذلك! تر هل سنمضي احلياة يف عنصرية فيما بيننـا وسـنكملها
كذلك عنبما ننتهي من هنا!
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بصراحة ..لقب اجتهبت يا سبن منذ صغري أن ً أقع يف ذات
أخطاء بنات مبينيت اليت انتقبهتا كـثرياً ،إً أين -ويف هـذا العمـر
املتأخر -أدركتها.
مل أمتالك نفسي وضحكت أمام مليس وقلت هلا :عن أي عمـر
متأخر تتحبثني يا مليس؟ ستبركني يا عزيزيت إىل آخر يالم لـك يف
هذه احلياة أنه ليس هناك عمرٌ ًكتشاف احلقيقة وتغيري القناعات.
فجأةً ،عال صالت الضجيج يف املكان ،لقب حان وقت الغـباء،
وكعاديت -وببون مربر يذكر -مل أكن أهتم بذلك الالقت ،وكنـت
أفضل الصيام على أن آكل من ذلك الطعام الذي علمت فيما بعـب
عنبما غادرت املكان أهنم يضيفالن له عشبة الكافالر لتحجيم الرغبـة
اجلنسية كما يشا !
قمت ملساعبة العاملتني املختصتني بتالزيع الطعام مارو وعائشة،
وكلما قمت ملساعبهتما حاولت جتاهل تلـك النظـرات املذهاللـة
لفعليت ،فالقت الغباء وقت مقبس للجميع هنا ،واجلميع يسـتغرب
قيامي بذلك وأنا مالاطنة ملبن جماورة لنخل الراغالا؛ أي تلك املـبن
اليت تعامل مالاطنيها وفق اتفاقية متنحهم ذات اخلصـائص اإلجيابيـة
كحق التملك والعمل وما إىل ذلك من حقالق املالاطنة ،وذات القيم
التعسفية من اعتقاًت وتكميم أفالاه وغريها ،بينما جيبن سـيبات
مبن ما وراء احمليطات ومبن عمق األدغال أهنن األغراب هنا ،ومـن
الطبقات الكادحة ،ختيلي أنه حىت يف هذه األمـاكن الـيت تعلمنـا
البروس ،هناك من كن يتفاخرن باألنساب واألصالل واملالاطنة مـن
مالاطنات مبينة خنل الراغالا وما جياورها ،وقب مسعت يالماً إحـباهن
تقالل ألخر  :أنا هنا يف مبينيت وبني حكالميت ولست مثلك ،وهـي
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يف األساس مبعبة يف هذا املكان املرهق نفسياً واملميت جسبياً؛ ألهنا
كغريها من الغالبية هنا أقامت عالقة غري شرعية أي دون زواج!
أما استغراهبن اآلخر من تصرفايت فكان حالل استغنائي عن هذه
الالجبة اليت غالباً ما تكالن دجاجاً ومرقاً أو حلماً وأرزاً ،وعنبما كنَّ
وديّ عن سبب عبم تناويل هذه الالجبات كنـت
يسألنين بأسلالب ِّ
أجيبهن أنه ليس هناك مساحة لتفري طاقة هذا الطعام من اجلسـب،
فلمَ عليّ أن آكل؟!
إهنا مهمة تفرحين فعالً ،رغم أهنا جتلب يل املشـاكل أحيانـاً،
فبعضهن يتهمنين بتالزيع الطعام وفق عالقايت هبن ،بينما أنا أجهل أي
جزء أفضل بالنسبة لكل منهن سالاءً من البجاج أو اللحم ،وكنـت
أجتاهل ذلك الغضب عادةً؛ فاملالظفات يسـانبنين وهـن فرحـات
ببوري ،ومذهالًت أيضاً ،يف املرة األوىل وقفت عائشـة بنظراهتـا
املتعجبة وانا امسح ارض املبىن الثاين معها ومارو عنبما انتقلنا اليـه
وقالت:
ابتسمت هلا ورحت اكمل مهميت وانا افكر هل فعال مل تقـم
بذلك من قبل سيبة من مبن اجلالار! اعرف ان مـن اراهـن هنـا
غريبات اًطالار ومستعببات وهن مستعبَبات ،لكن ..امل متر من هنا
سيبة تفهم عبالة احلياة وقيمتها اإلنسانية!
لقب تغريت قالائم الطعام منذ دخاليل ،وكانت يف حتسن ،أذكر أين
استيقظت ذات مرة ومسعت املقيمات يسألن بتعجب وبالكاد ينطقنـها:
"مصقعة" ،ماذا؟ "مسقكأة" ماذا تعين؟! ما طبيعة هذه الالجبة؟
فجأةً ،وبعب أن كانت وجباهتن تقتصر على األرز مع اللحم أو
البجاج ،ويف كل يالم مجعة مسك ،أصبحت اآلن أكثر تعبداً؛ فمرات
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تكالن مصقعة وأحياناً كباباً مع البطاطس املقلية ،وحلال الطحينـة
واجلنب األبيض ،وهذه حتبيباً جتسب املثل الشائع الساخر الذي يقـال
ألي شخص يُخشى أنه ارتكب خطأً ،فيقال له" :هل أعب احللـال
واجلنب وآيت إليك هبما يف الغب؟!" ،عبارة تستخبم للسجالن عادةً!
كانت هذه الالجبات الرئيسة للغباء والعشاء ،مع كمية وافـرة
من اخلبز العربـي ،والذي غالباً ما يفيض فيُرمى يف سلة مهمـالت
كبرية ،يقال إهنا جتمع للحيالانات خارج األسالار ،كمـا أن هنـاك
إفطاراً يتكالن من العبس أو املعجنات املغلفة ،فضالً عـن الفالاكـه
واللنب واحلليب والعصريات اليت ترافق بعض الالجبات.
أعلم أن ما أعبده يببو وافراً ومجيالً ،لكن -وبكل أسف -فإن
أطباق الطعام كانت من إعباد طباخ من مبينة ما وراء احمليطات وفقاً
ملا نقلت يل املقيمات من معلالمات ،فكان الطعام ممتزجاً بكميات من
الزيت كما حيلال لذلك الطاهي ،وكلما حاولت املالظفات إجبـاري
على تناول الطعام كانت حاليت الصحية تسالء؛ فهـذه األطعمـة ً
تناسب مصابـي القاللالن العصبـي ،بل إهنا ً تناسب أحـباً مـن
األساس .كنت بني احلني واآلخر أرمتي يف منطقيت اخلاصة بـي متأملةً
من أمعائي ،وكانت إحب املالظفات ً تكف عن البقاء معي حبسها
اإلنساين ،وجتلب يل قالارير املاء الساخنة ألضعها على منطقـة األمل
حىت خيف.
وألن ذلك الطعام مل يكن يروق للجميع تقريباً ،أو رمبا أهنـن
كنّ يشعرن بامللل منه ،فقب كانت املقيمات هتتم كثرياً لشراء األطعمة
اجلانبية ،حيث يكتنب قائمة مشتريات جتمعها إحب املالظفات وهي
املسؤولة عن شرائها.
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كانت شيئاً يشبه الشعريية ،وهي وجبة من مبينـة مـا وراء
احمليطات أيضاً ،هي إحب الالجبات الرئيسة هناك باختيار املقيمات،
إذ كان يعب بطريقتهم التقليبية ،وكانت املقيمات جتمعن ما يتبقـى
من البجاج واخلضار املقطعة كل يالم لتضفنه على تلك الشيعريية مع
إضافة نالعني من الصلصة ،ولتحضريه كان يتالجـب وجـالد املـاء
الساخن ،لذا فإن عادةً مسائية كانت معروفة أنه وعنب التاسعة مساءً
يتم غلي املاء يف جهاز لب املالظفات وتالزيعه ملن لبيه حافظة للماء،
وهبذه الطريقة يتم حتضري الشعريية والشاي وما إىل ذلك..
كما كن يشترين القهالة والشالكالًتات ورقـائق البطـاطس
وأمالراً أخر غري الطعام ،إن املقيمة الالاحبة تأخذ ما يعادل أربعني
دوًراً شهرياً هلذه األمالر وغريها ،لكن ذلك ينطبق على املقيمـات
القبميات أو ممن خضن كامل اإلجراءات اخلاصـة ببقـائهن هنـا؛
فمسألة وجالد األشخاص هنا تعتمب على حجم قبرة املقاومة ،وهـال
ما أحاول فعله منذ وجالدي بينهن :املقاومة!
هناك طرق أخر لكسب املال ،مثل حفظ مـا ميكـن مـن
الكتاب املقبس املعترف به يف هذه املبينة فقط ،أو أجزاء منه ،وهذا
سبب جيب ملقاومة البقاء هنا أيضاً ،كما أن من تقبل من املقيمـات
العمل داخل املكان لتنظيفه بشكل عام وتالزيع الطعام وما إىل ذلك،
فإن هلا أربعني دوًراً أخر  ،وهذا ما تفعله مارو وعائشة.
وبعب أن انتهى اجلميع من تناول الالجبة ،وبينما عبت أنـا إىل
سريري أرتب أغراضي املعبودة ،فأصف الكتب القليلة على اجلبار،
وأعلق على قاعبة السرير األعلى املصنال من الشبك احلبيبي قبعيت
الصالفية البيضاء اليت جلبتها يل أخالايت مع قطع املالبس اليت أسعفتين
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كثرياً هناك يف مالاجهة الربد ،مث أرتب مالبسي اليت كانت معلقةً على
ذات الشبك احلبيبي أعلى رأسي مىت ما جفت بعب غسلها.
جتمَّع بعضهن للحبيث أمام شاشة التلفاز اليت تبـث قنـالات
حمبودة ،مجيعها من القنالات احمللية للمبن اجملاورة لنخل الراغالا ،فيما
جاءتين مثينة زينات حتمل ورقة زهرية اللالن لبي مثلها ،حتمل رقـم
كل واحبة منا وهبا مسألة ختصها ،ليس على اجلميع هنا معرفتـها،
ولكن حيق ملن شاءت إطال من تشاء على سرها ،فاجأتين مثينة وهي
تتالجه حنالي بثقة ألشرح هلا تلك العبارات العربيـة املبونـة علـى
ورقتها ،واليت تشرح سبب وجالدها هنا ،مثينة كانت تناديين مامـا،
وكنت أرد عليها غاضبة :امسي سبن وامسك مثينة زينات ،مث أخذت
الالرقة ورحت أشرح هلا ما هبا.
أجارأ ثمينة اينات

مثينة زينات ليس امساً مركباً ،بل إهنما امسان لذات الشخص ،إنه
اًنتحال ببساطة ،زينات فتاة من مبينة األدغال ،وهي ليس ببعيـبة
كثرياً عنا ،حنيلة متالسطة الطالل مسراء البشرة بشعر شبيب التمـالج،
غالباً ما حتكمه جببائل متقنة ،مل يتجاوز عمرها السبعة عشرة عامـاً،
أما يف جالاز سفرها فهال مخسة وعشرون عاماً ،وهذه ليست إً رغبة
والبهتا اليت احتاجت املال لتنقذ نفسها وأبناءها الستة ،فالجـبت يف
عمل ابنتها الكرب طريقةً مناسبة لكسب الرزق ،جلأت والبة زينات
ذات البنية الضعيفة والعقل املببر -كما وصفتها زينات فيما بعـب-
إىل تغيري عمر ابنتها لتتمكن من العمل خارجاً كعاملة منزلية ،وترسل
هلا املال الذي قب يساعبها وأبناءها يف احتياجاهتم.
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كانت أم زينات قب بقيت مع أبنائها الستة ،وقب رحـل عنـها
زوجها إىل مكان جمهالل ،كانت تؤكب أنه رحل مع زوجة أخـر ،
بينما أسرة زوجها تبعي أنه ذهب ليقاتل يف حرب قريبـة ،وكـال
األمرين ً تصبقهما زينات أو ً يهماهنا ،فاألهم أهنا وجبت نفسها
وفق رغبة أمها وختطيطها يف مبينة خنل الراغالا ،تعمل لـب أسـرة
صغرية مقارنة بأسرهتا ،لترسل مع هناية كل شهر راتبـها كـامالً،
والذي يعادل تقريبا  180دوًراً ،غري أنه ،وبعب مـرور سـنة مـن
العمل ،ببأ تذمر والبة زينات وإحلاحها عليها باملطالبة برفع الراتب؛
فاملال مل يعب يكفيها وإخالة زينات.
حاولت زينات جاهبةً وبكل ما أوتيت من قالة فعـل ذلـك،
ولعبة أشهر ،لكنها مل تكن جتين مثارها ،عنبها ،هاتفت األم زينـات
لتأمرها بالتايل:
غباً عنب الثالثة ظهراً ،حيث األسرة نائمة ستأيت سيارة بيضـاء
تقف على بعب خطالات من املنزل ،ستخرجني وكأنك تتخلصني من
نفايات املنزل مث تبخلني السيارة ،وستجلسني يف املقعب اخللفي ،لـن
حتتاجي ألن تتفالهي بكلمة؛ فالسائق سيعطيكِ دفتر إقامة غري إقامتك
إىل أن تصلي ملنزل آمن ،عنبها سأهاتفك وأشرح لك ما تبقى مـن
خطالات.
تسأهلا زينات وهي يف حرية من أمرها :ولكن يا أمـي ،هنـاك
نصف راتب يل اآلن ،ملَ ً أكمل الشهر وآخذه مث أقالم مبا تريبين؟!
فتجيبها األم بصالت ساخر ً :يا عزيزيت ،لن حنتاجه بإذن اهلل،
فما أخطط له سيبرُّ علينا املال الالفري ،هل تعلمني أنه ،وخبروجك من
املنزل ودخاللك تلك السيارة فقط ،سيتم تسـليمي  800دوًر! أي
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أربعة أضعاف راتبك احلايل ،لذا يا بنييت افعلي ما أطلب ،وسـترين
كيف سيتحسن وضعنا قريبًا بإذن اهلل.
فرحت زينات كثرياً هبذا اخلرب اجلميل والطمالح الكبري ،وباتت
حتلم ولال بنصف ذلك املال؛ فهي تعمـل ألكثـر مـن عـام دون
اًستمتا ولال ببوًر واحب ،فكل ما جتنيه ليس هلا ،بل لعائلتـها،
ويف اليالم التايل فعلت حرفياً ما أمرهتا أمها به ،وعنبما وصـلت إىل
مرمى النفايات وجبت ابن العائلة املراهق يالقف سـيارته ويـبخل
املنزل ،تالترت زينات واستبارت حنال املنزل مسـرعةً وقـب حملـت
السيارة والسائق بانتظارها ،دخلت املنزل وخلعت وشاح اخلـروج
الساتر الذي يتبىل على جسبها ،وعادت وكأهنا تعمل يف املنزل من
جبيب ،مرت دقائق حىت تأكبت أن الشاب قب دخل غرفته وباتـت
تسمع صالت ماء اًستحمام ينهمر يف محامه اخلاص ،ألقت نظـرةً
أخرية على املنزل حىت تبني هلا أن اجلميع نيام يف سـبات عميـق ،مث
خرجت مكررة احملاولة جتاه السيارة والسائق.
ويف تلك السيارة الصغرية ،ودون أن تتفاله بكلمة ناوهلا السائق
دفتر اإلقامة الذي وصفته أمها هلا ،فالجبت صالرة ً تشبهها ،لكنها
ليست واضحةً بشكل كافٍ ،مل تكترث مث لفت نظرها أن اسم الفتاة
مثينة ،ويف هذه األثناء ،وبينما كان السائق قب تقبم ألطراف املبينـة
قال بلهجة غري واضحة كثرياً لزينات وهال ينظر إىل األمام :امسها مثينة
وعمرها ثالثالن عاماً ،أقصب امسك وعمرك ،تذكري ذلك جيباً.
أومأت زينات برأسها وفق ما استطاعت أن تفهـم ،وهـي يف
حرية من أمرها ،تفكر ما الذي حيبث؟ وإىل أين حنن ذاهبالن؟ إننـا
على أطراف املبينة ..يا إهلي!
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مل متر دقائق وها مها قب بلغا نقطة تفتـيش ،أوقـف الضـابط
السيارة وسأل السائق إىل أين؟ ومن هذه السيبة يف اخللف؟
ليس من العادة أن يتم سؤال سيارة هبا سيبة ،ولكن يبـبو أن
الضابط شعر جبسب الفتاة النحيل رغم أنه مغطى وً شـيء يظهـر
منها ،ورمبا شعر أهنا فتاة خمتطفة فلم يتردد يف إيقافهم ،وقبل إجابـة
السائق عليه قام بأمره بالتالقف جانباً ،وهنا وجبت زينات نفسها يف
مقر شرطة ،مث دخلت يف مساءًت وهي ً تعرف شيئاً ،سألالها :ما
امسك؟ فأجابت مثينة كما هال مبون ،غري أن نظام البصـمة الـذي
أضيف آنذاك كنال ٍ من التحبيث والسالمة كشف للشـرطة أهنـا
زينات ،فتم تبوين امسها مثينة زينات وزُجَّ هبا لتقيم معنا هنا حتـت
هتمة املتاجرة بالبشر ،إىل أن يأيت دورها ،إما إىل احملاكمـات ،وقـب
تنقل بعبها إىل السجن ،وإما أن يتم ترحيلها ملبينتها من جبيب.
مثينة زينات ،ويف أضعف حاًهتا ،بقيت متجب والبهتا ،وتفكر فيها
ويف إخالهتا ،وتشعر أهنا قب خذلتها ومل حتقق ذلك املال الالفري الذي طاملا
حلمت به العائلة يف مبينتها ،سألتها يالماً :أمل تالقعي وأمك عقب العمـل
مبعرفة تامة أن مبينتك مل تطلب يالماً رفع رواتبكم خارجاً كعـامالت
منزليات وأن الراتب لن يتجاوز  180دوًراً قبل عامني؟
قالت بتردد :بلى.
قلت :إذن ..أمل يكن ذلك املال أفضل من الال شـيء ،ومـن
وضعك اآلن ووضع أسرتك؟
فكرت مث قالت :بلى.
قلت :إذن فلتتذكري دائماً ،ومنذ هذه اللحظة ،أنـك عنـبما
تعالدين لبيارك وتقررين العمل من جبيب يف أي مكان كان ،فعليك
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قراءة العقب كامالً ومراجعته وتالقيعه بقناعة تامة ،كمـا أنـك لـن
ترسلي كامل املبل بعب اليالم ألسرتك ،فهناك أخٌ يصـغرك بعـام،
وسيكالن سنباً آخر للمنزل ،أجابتين الفتاة بالصمت وقتـها ،حـىت
شعرت أن كلمايت كانت قاسيةً بعض الشيء عليها.
لقب التقيت زينات للمرة األوىل عنبما جاءت إىل تلك احلجرة
الصغرية حيث كنت يف املبىن األقبم ،وقامت بعمل تلـك اجلـبائل
املميزة من مبينة األدغال ،وعادةً ما تكالن صغريةً جباً مثبتةً يف جلبة
الرأس لتتبىل على األكتاف كخيالط رقيقة ،كانت تقالم بعملها على
شعر سيبةٍ من بالد ما وراء احمليطات ،سألتها حينها بإعجاب عن ما
تفعل ،كنت قليلة الكالم آنذاك ،بل بالكـاد أحتـبث إىل شـخص
غريب ،مث سألتها عن امسها فأجابت :زينات ،مث ضحكت وقالـت:
بل أقصب مثينة.
حاولت جاهبةً معرفة سبب ترددها وعبم ثقتها أثنـاء ذكـر
امسها ،لكنها مل تكن تتقن شيئاً من لغيت آنذاك ،إً أهنا اآلن متكنـت
من سرد قصتها يل بلغة أفضل وحماوًت أبسط ،لقب استغلت زينات
مهارةَ عمل اجلبائل يف إدخال شيء من املال حيـث نقـيم مؤقتـاً
لتشتري بعض األغراض اخلاصة هلا ،فهي ممـن مل تـتم حماكمتـهن
ومعرفة احلكم القضائي عليها بعب ،لذا فاملبل املقتطع للمقيمـات ً
يشملها.
قاطعتين مساء قائلة :وهل كان يشملك؟
قلت بابتسامة :هل تسألينين لتعريف إن كنت قب خضت حماكمة
وعلي حكمٌ أم كان سؤالك عفالياً؟!
مث أردفت :بالطبع مل يكن يل شيء من ذلك املال ،وهلل احلمب.
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قالت مساء :وملَ أنت فرحة أنه مل يكن لك نصيبٌ منه؟
قلت وأنا أشري بيبي أن األمر ببيهي :ألسباب عبة يا مساء.
فبالتأكيب أنا لست هناك ألين أخالض حماكمات ،فضالً عن أين
رأيت السيبات يقفن يف صف طاليل ًستالم املبل  ،وهن يـتلحفن
بأوشحتهن اليت ً تظهر منهن شيئاً ،واملالظفات يراقنب أي خطأ أليٍّ
منهن ،لذا حىت وإن طلنب يالماً مين فعل ذلك لكان عقابـًا وإهانـة،
وليس مكرمة!
تنهبت وراحت أفكاري تتخبط وأنا أحاول إكمـال قصـة
زينات ،وذاكريت ً زالت تتذكر حلظة استالم السـيبات املـال ،مث
قلت :كان أكثر ما ختشاه السيبات هناك بعب تلك اللحظة اجلميلـة
هي سرقة ضعاف النفالس يف املكان من املقيمات.
جلست مساء على األريكة ،وقالت وهي فزعة :وهل فعالً كنَّ
يسرقن بعضهن يف تلك الظروف؟!
ضحكت وقلت :وما الغريب يف ذلك يا مساء! بالطبع يسرقن!
وهذا ما يثبت أن بعضهن فعالً يستحق السجن أو اإلقامـة اجلربيـة
معنا .مث أكملت :محباً هلل أن أخالايت كن يأتينين باملال دون أن أطلبه
منهم ،ذلك املال الذي كنت أعطي معظمه ملن حاليل حبسب حاجته؛
ففي البباية مل أكن أعرف ظروف املكان ،ومل يكن يل رغبـة بـأي
شيء ،لكن أخالايت كن متيقظات ألمالر عبة غابـت عـين متامـاً،
كحاجة من حاليل وحاجيت أحياناً ألنـالا حمـبدة مـن األغذيـة
ومساحيق النظافة؛ فهن يعرفن متاماً كيف أين شخص له خصالصيات
وتفاصيل ً ميكن إرضاؤها بأمالر ً تروقين.
سألتين مساء وهي مبتسمة :وكم أختاً لبيك؟
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أجبتها :أختان ،وكنت دائماً أعترب عائليت كبريةً بالجالد أخـتني
وأخالين ،لكين آنذاك حيث انعزلت عن العامل أدركت أمهية العائلـة
الكبرية ،إذ كن يأتني معاً لرؤييت ،وجلب األمالر الـيت أحتاجهـا،
وكنت أقالل هلن :لال مل تكالنا اثنتني ملللنت هذه املهمة املؤرقة.
وابتسمت وأنا أتذكر اهتمامهن الكبري بـي ،ورغبتهن يف إهناء
عزليت تلك ،مث أكملت حكاييت عن زينات.
قلت :قبل النالم عادت زينات لتقالل يل :أستغرب كيف أين مل
أفكر يالماً بنفسي ،حىت وأنا هنا يف هذا املكان الذي أكره ً ،يـزال
كل ما أفكر فيه هال أسريت ،أسريت اليت جتلس اآلن خارجاً يف احلرية،
وقب وجبوا مصبر رزق آخر ،كنت أبكي طيلة األيام األوىل كـالن
أسريت مل تعب جتب مصبر دخل آخر بعبي ،إىل أن علمت أن أمي قب
دفعت بأخي األصغر للعمل ،وترك دراسته ليقالم مبا كنت أقالم بـه،
كان بإمكاهنا أن تفعل ذات الشيء دون أن تالقعين يف كل هذا اهلـم
وهذه الغربة!
آااخ ..بصراحة لست أعرف بعب ،أألالمهـا أم ألـالم نفسـي
وجهلي؟! ولكين حتماً سأخرج من هنا يالماً ،وأكـالن أنـا ،فلـن
يتحسن وضعنا ما مل أكن أنا.
يقالل أوشال" :من األفضل الصعالد إىل تلة متتبعاً صالتك ،علـى أن
تذهب للسماء متتبعاً صالت شخصٍ آخر ".إن حياة البؤس والفقر تأخذ
الناس إىل ما ً يأملالنه؛ فيجبون أنفسهم ذاهـبني تلقائيـاً ،ودون أدىن
تفكري ،كباراً وصغاراً ،وهبذا يكالنالن قب حرمالا أنفسهم من أدىن جتارب
احلياة واًستمتا هبا ،وإن دافع احلاجة هذه يا مثينـة ،أو زينـاتً ،
تقتصر على أولئك الفقراء البؤساء فقط ،بل إن هناك نساءً وفتيات قـب
236

ذهنب للبحث عن أنفسهن ومستقبلهن ،تتبعن أصالاهتن ً أصالات مـن
حالهلن ،أو لرمبا تتبعن أصالاتاً مضادة لتلك اليت مل تقنعهن يالماً لبؤسها.
مية

يف مبينة حبرمان الغنية واليت حتكم شيئاً من اقتصاديات العـامل
املهمة ،عاشت مسية وكربت ،وهي ً تشعر بأي خري من خـريات
ذلك املكان وتلك املبينة ،رغم حالتها وحالة أسرهتا املادية اجليـبة
جباً ،فعنبما تالز األمالر ،نادراً ما يتم تقسيمها بإنصاف يف ظـل
وجالد األسالد والنمالر والذئاب املفترسة ،ويف ظل تقمص الـبعض
شخصية الغزًن والقطط والضفاد  ،ويف حلظةٍ ً ختتلف عن إصرار
مسر على الرحيل قررت مسية البحث عن مستقبلها يف مكان آخر ،به
فرصٌ مستحبثة للعمل ،حىت وإن تطلب األمر جهباً وعيشـة أقـل
رخاءً مما اعتادت.
ذهبت مسية بشهادهتا يف اللغاليـات ،ومبالهبتـها يف التصـالير
الفالتالغرايف ،تبحث عن عمل يهتم بتخصصها أو مالهبتـها ،فقـط
لتجب نفسها وتببأ حياهتا دون حاجة ملبينتها اليت أحجمت دورهـا،
وبعب أيام قليلة من البحث عن العمل يف املبينة اجلبيـبة وجـبت
فرصةً جيبة ،كبباية على األقل ،يف شـركة مهتمـة باملصـالرين
الفالتالغرافيني ،وكان نصيب مسية من العمل أن ترافـق الصـحف
واجملالت للتغطيات اإلعالمية.
كانت فرصة العمل مع الشركة الكرب املعروفة هبيمنتها يف عامل
التصالير فرصةً ممتازة لسمية ،خصالصاً وأهنا كانت تتالقع أن يستغرق
البحث عن وظيفة أسابيع وأشهرًا ،ببأت مسية براتب زهيـب ،ومـع
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ذلك فضَّلت اًستمرار ،وكانت تقنع نفسها بأهنا يف البباية ،ولتعترب
هذه التجربة عمالً تبريبياً ،وعليها أن تبفع له أكثر مما يبفع هلا.
كانت املعالقات كبريةً؛ فليست املنافسة غري الشريفة اليت حاولـت
مسية أن تستعب هلا وحبها كانت العائق ،إذ فالجئت بأن املنافسة كانت
بني فرق صنعت نفسها بنفسها داخل بيئة العمل ،وغالباً مـا كانـت
تنقسم إىل جممالعات بقيادة رجال من جنسيات خمتلفة تتبع مبناً جماورة؛
أي أن اجملمالعة اليت حتالي مبينة مسية كانت تفتـرض انضـمامها هلـا
بشكل تلقائي ،ورغم كل هذا ،كان اجلميـع يتبـادلالن اًبتسـامات
وكأهنم على وفاقٍ تام ،ما جعل مسية تتشكك كثرياً يف فهمها حلقيقـة
الالاقع ،لفت نظر مسية أحب املالظفني الذين مل يكالنالا منتمني إىل إحب
هذه اجملالعات بشكل واضح ،وهال مسؤول عن متابعة عملها ،ما جعلها
جتب فيه زميالً مناسباً يسانبها مىت ما احتاجت شيئاً دون أن جيمعهمـا
عمل ضمن حزب يتطلب منها مستقبالً تأييبه ،وإن كان على خطأ.
كان الزميل رجالً قب جتاوز اخلمسني من عمره ،متزوج ولـه
أبناء ،وكان مشعاً باحلياة ويعرف مهامه جيباً ،ويف يالم عرض الرجل
على مسية فكرة أن يقالدها يالمياً إىل منزهلا يف طريق عالدته إىل منزله،
كان العرض إنسانياً مجيالً يف ظل ظروف مسية املاديـة املتعثـرة يف
شعِر أسرهتا بتلك الصعالبات الـيت
ببايات عملها ،حيث ً تالد أن تُ ْ
تالاجهها بطلبها شيئاً من املال ،وافقت مسية وكان األمر لطيفاً ،حيث
الطريق ليس بعيباً كثرياً ،وهي فرصة أيضاً لكسب بعض النصـائح
املببئية من هذا الزميل القبمي يف الشركة.
بعب أيام قليلة من مرافقته ملس زميلُها يـبها عنـب مغادرهتـا
السيارة ،شعرت مسية بأمر غريب ،ولكنها أبطلته ،وأقنعت نفسها أهنا
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تتالهم؛ فالرجل يببو لطيفاً ،وً يريب منها شيئاً ،فضالً عن أنه يكربها
بعشرين سنة على األقل ،ومتزوج ،وهي تعامله كأخ أكرب أو حـىت
والب.
يف اليالم التايل جاء الزميل مبتسماً طبيعيًا ويعاملها كـأي يـالم
مضى ،ببت األمالر طبيعيةً ،فتأكبت مسية أهنا كانت متالمهة ،كـان
غالباً ما يضع يبه على كتفها أو خلف ظهرها يف إشـارة منـه ألن
تتقبمه ،وكان األمر طبيعياً يف بيئة العمـل ،مل حتـب مسيـة هـذه
التصرفات كالهنا قادمة من بيئة حمافظة جباً ،ولكنها كانت حتاول أن
تُظْهر انفتاحها أمام زمالئها ،وأهنا فتاة تتفهم اخـتالف الثقافـات،
واألهم من كل هذا أن مسية قادمة من بيئة تلالم الفتاة يف حالـة أي
حترش أو اغتصاب أو غريه من تعبيات الذكالر يف جمتمعها ،وهـي
اآلن ً تعلم طبيعة اجملتمع اجلبيب ومب تفهمه ملا حيبث معها.
مرت األيام وببأت مسية تشعر بتجاوزات مربكـة مـن هـذا
الزميل ،وبطريقةٍ لطيفة تعذرت وامتنعت عن الذهاب معه يف سيارته،
كما ببأت تبحث وسط زميالهتا من النساء عن صباقات جبيبة.
خالل تلك الفترة كانت مسية تستخبم سيارة األجرة للعالدة إىل
منزهلا ،وكان هذا اخليار يفالق طاقتها املادية ،فعزمت على أن تقطع
الطرق السريعة بسيارة األجرة ،وما إن تصل لبباية الطريق املؤدية إىل
املنزل حىت تكمل طريقها سرياً على األقبام .كان الطريـق الـذي
يتجاوز الكيلالمترين بقليل خييفها لسكالنه وظلمته ،خصالصاً وأهنـا
تعالد من العمل يف ساعات الفجر األوىل.
استمر احلال لقرابة شهر إىل أن وجبت يف سـيبتني يكرباهنـا
بعشر سنالات أو أكثر قرباً ولغة حالار مقاربة ،كانـت السـيبتان
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تقيمان يف ذات احلي الذي تقيم فيه مسية ،ويالماً رأينها عائبة سـريًا
إىل املنزل ،فادعت السيبتان أهنما مل يلحظاها ،لكنـهما يف اليـالم
التايل ،وبطريقة لطيفة ،عرضتا عليها أن تعالد معهمـا عنـب هنايـة
ساعات العمل ،وأهنما تفضالن العالدة كمجمالعة ً كأفراد لتخفيف
وحشة الطريق .مل يكن ذلك السبب حقيقياً؛ فقب كان لطفاً منـهما
لئال تشعر مسية باإلحراج.
ويف الطريق تلك الليلة سألت السيبتان مسية عن مب رضـاها
عن العمل ،يف الببء مل تشأ مسية أن ختالض يف تفاصيل املنافسة املربكة
والزميل املزعج ،لكن أسئلتهما املراوغة استبرجتها ألن تشرح هلـم
استغراهبا من تصرفات ذلك الزميل ،كانت إحب السيبتني قب رأت
يالماً مسية تبكي يف محام العمل ،وعنبما سألتها عن السبب قالت مسية
إهنا تفتقب أسرهتا ،لكنها اآلن تعترف أنه مل يكن السبب احلقيقـي،
فذلك الزميل تطالر يف إزعاجه هلا بلمس يبها أثناء العمل ،واهلمـس
يف أذهنا ،وكل ذلك كان يزعج مسية كثرياً.
شعرت السيبتان خبيبةٍ كبرية عنبما استمعتا ألقالال مسية ،وبلغة
غاضبة قلن هلا إنه ليس من حقه فعل ذلك ،وأن هلا احلـق يف رفـع
شكال إىل اإلدارة إن أرادت ،وسيصل ذلك إىل فصله من العمل ،مل
تكن لتصبق ما مسعت ،بل واعتقبت أنه قب يكالن جزءاً من املنافسة
أن تطلب منها الزميلتان أن ختالض حرباً معه ،وهي -وبكل معتقباهتا
القادمة هبا -تعتقب أنه من املستحيل أن يُعاقب رجل على حترشـه يف
العمل أو غريه.
يف اليالم التايل ًحظت مسية مراقبة السـيبتني هلـا وللزميـل
املشرف عليها ،ويببو أن الزميل كان أذكى منهن مجيعاً ،فببا وكأنه
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شخصٌ آخر ،مل يقترب منها ذلك اليالم أبباً ،وً اليالم التايل ،بل إنه
ببأ باًبتعاد عن مسية ،وببأ يشكال إىل املبير مـن تـبين مسـتال
عملها ،والبحث يف عالهتا!
تقالل مسية :يف املساء ،خرجت مع الزميالت مجيعـاً يف ليلـة
نسائية "ليبيز نايت" ،وأثناء احلبيث تطرقن إىل طريقة عمـل هـذا
الزميل وشغفه بالنساء رغم مرض زوجته بالسرطان ،كان احلـبيث
تعمه لغة السخرية لتهبئيت ،وجعل األمر أقل حبة وتالتراً ،يف اليـالم
التايل وبعب أن علمت كافة الزميالت بشيء من قصته معي ،تقبمت
زميلة مبتبئة تقارب عمري وباحت يل بسرها قائلة :إن ذات الزميل
يزعجها أيضاً ،وإن هلا مالاقف مشاهبة جباً لتلك اليت واجهتها معه.
بعب أيام قليلة من حبيثنا ،وألنه كان مرتبكـاً مـن نظـرات
السيبات له ،والاليت يببو عليهن علمهن بفعلته ،افتعل الرجل شجاراً
معي ،عال صالته فيه عليّ ،بينما بقيت ساكنةً مل أنطق حبـرف ،مـا
اضطر املبير ًستبعائي واستجالابـي حبجة تراجع عملي ،مث تطرق
إىل خاليف مع هذا الزميل القبمي اجملتهب -كما وصفه مبيري -وأنـا
أعلم أنه املفضل لبيه ،حينها -وبصراحة -خرجـت عـن صـميت
مستعينةً بنصائح زمياليت يف تقبمي شكال ضبه ،وبصـالت الفتـاة
األخر اليت روت يل ذات التجربة معه ،شرحت للمبير ما حـبث
معها ومعي مربرةً أن ذلك كان وراء اخلالف األخري،
لكن يف عامل الرجال جتبهم يقفالن معـاً حـىت وإن علمـالا
بأخطائهم اجلسيمة ،بينما تقف معظم السيبات ضب بعضهن البعض.
تفاجأ املبير من رواية مسية ،وببا عليه اًنزعـاج ،إً أنـه مل
يأخذ أي ردة فعل يف األمر سال أن ًحظت عليه مراقبته البائمـة
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لعملها وعمل الزميل ،أما تلك الفتاة املتضررة منه فقب أنكرت كل ما
قالت لسمية قبل أيام خالفاً من أن تبخل يف حـرب يف عملـها مث
تفقبه.
أكملت مسية عملها يف تلك الشركة لعامني وسـط معالقـات
وعقبات مل تتالقعها؛ إذ مل يكن ذلك الزميل وحبه املتحرش ،فاإلدارة
ذاهتا كانت تقبم األولاليات يف العمل وفقاً لعطاء السيبات ،وذلـك
حبضالر حفالت املساء الصاخبة ،وعنبما تقبم العالوات آخر العام أو
زيادة الراتب ،فإن ذلك يكالن وفقاً لقربك مـن اإلدارة وتلبيتـك
ملطالبها سالاءً أكنت رجالً أم امرأة؛ فاملرأة تقبم جسبها بأشـكال
خمتلفة ،بسيطةً كانت أو عميقة ،بينما يتحالل الرجل إىل هبلـالان يف
حفالت املساء فتجب مسؤوًً أو شخصاً مشـهالراً يعتلـي طاولـةً
لريقص ،فيضحك تلك اإلدارة املتعجرفة ،عنبما كانت مسيـة تـر
ذلك يف بعض احلفالت كانت تقالل إهنا حرية شخصية ،وهذا خارج
أوقات العمل ،ولكنها سرعان ما حلظت تأثريه املباشر على الترقيات
واألفضلية املهنية ،فضالً عن اإلساءة العامة لطبيعة مهنتها اإلبباعية.
قررت حينها أن تنتقل إىل عملٍ آخر أقل صخباً وأكثر مهنيـةً
وإنسانية ،ويف بباية عملها يف الشركة األخر اتصل عليها شـخص
من إدارة الشركة السابقة يسأهلا عن ذلك الزميل املتحرش بعـب أن
وجبوا يف ملف عمل مسية شكال بسيطة ضبه مرت مرور الكـرام
حينها ،فأجابته مسية أنه أمر انتهى ،وأهنا مل تعب تعمل هناك وً يهمها
األمر ،مث علمت بعبها من زميالهتا الاليت ً زلن يعملـن معـه أن
املتحرش قام بفعلته مع أكثر من زميلة مسـتجبة ،وقمـن بتقـبمي
شكاو ضبه قادته إىل إجباره على تقبمي اًستقالة.
242

استغربت مسية أنه مل يبعب وفق الشكاو  ،فأجبنها ألن املـبير
صبيقه ،وقب متكن من احتالاء اًمر ،وقبل أن ينتهي األسبال علمت
مسية أن الرجل أقيل فعالً ،وهال ما يسقط خمصصاته وكل حقالقـه يف
تلك الشركة ،أما السبب فكان ألن أحب املسؤولني الكبار يف اإلدارة
قب علم حينها أن فتاة من فتياته املفضالت انسحبت من العمل بسبب
حترشه هبا أيضا ،وهنا متكنت تلك الفتاة وحبها مـن نيـل حقهـا
ومعاقبته على سالءته!
يف الشركة األخر متيزت مسية ،وكانـت عـامالً يف تقـبم
الشركة ،لكن مبيرهتا حتيزت لرجل ضبها ألنه مـن ذات قريتـها،
حىت إهنا وقفت ضبها حني هتجم ذلك الزميل على مسية حىت كاد أن
يضرهبا ،لالً تبخل أحب الزمالء بينهم وإيقاف ذلك! تذكرت مسيـة
من هذا املالقف مبيرهتا اليت عملت معها يف مبينتها قبـل الرحيـل،
وعنبما حاول زميلها إبعادها من أمام عبسته بلمسها وهـال يبعـب
كتفها أثناء التقاطها هي لصالرة حبجة أنه كان مستعجالً ،وعنـبما
أبلغت اإلدارة بذلك فما كان من مبيرهتا إً أن تقـالل هلـا :مـن
املؤكب أن كتفك كان مكشالفاً وًفتاً لبرجة أنه أثاره ،وهذا تصرف
ً إرادي ،فيما غضب املبير العام هناك ،ووقـع إنـذاراً للمصـالر
الزميل.
تقالل مسية :ليست دائماً املبيرة السيبة نعمة!
قلت هلا :بل أن جنب مبيرةً جيبة من بني العبد القليل هال مـا
يعيق تقبم املرأة يف العمل ،ليس علينا أن نلالم املرأة اإلدارية يا مسيـة،
ولكنها مسألة نسبة وتناسب؛ إذ يصعب مقارنـة عشـر سـيبات
مبيرات مبائة رجل مبير.
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اضطرت مسية بعب العمل مع هذه الشركة طيلة عام ونصف إىل
املغادرة حفظاً لكرامتها بعب هذا املالقف ،وبقيت بعبها بـال عمـل
لثالثة أشهر.
تقالل مسية بابتسامة وهي تتذكر :كانت من أصعب املراحـل
املهنية يل ،ولكين برمحة اهلل متكنت من جتاوزها ،كان رصيبي املـايل
ينقص ،وليس لبي أي سبيل للعالدة لتالازين املادي الذي تعبت كثرياً
ألصل إليه ،وجبت بعبها عمالً أفضل ،وأذكر أنه يالم إيبا الراتب
األول من تلك الشركة يف رصيبي ،كان يالم سحب دفعـة إجيـار
املنزل ،كان أمراً مربكاً جباً ،مل أمتكن حينها مـن النـالم ليـالمني
متالاصلني ،لكن سعاديت كانت أكرب بكثري عنبما انتـهت األزمـة؛
فقب كبت أن أدخل يف مالحقات مالية يف حال مل يكـن الرصـيب
كافياً.
استمرت مسية يف تلك الشركة اليت تصفها باألفضل يف تـاريخ
عملها ،كان املعب للمادة حيارهبا كثرياً بتسلطه وصراخه علـى أتفـه
األخطاء ،أو ما يبعي أهنا أخطاء! وكما تقالل كانت تالصق دمالعها
العبسة يف بعض املرات أثناء عملها بسببه ،لكنه كان األخف وطـأةً
من بني ما رأت.
انتهى عملها هناك بنهاية تلك الشركة اليت خففت مصروفاهتا،
وتبعاً لذلك قلصت راتب مسية ،ما اضطرها لقبالل عـرض آخـر.
كانت تعلم أن أجالاء العمل هناك مشاهبةُ لألوىل ،ولكنها قبلت فقط
لئال تبقى بال عمل .استمرت حماوًت مسية يف البحث عن بيئة عمل
أفضل ،واحبة تلال األخر بقصص مشاهبة ،وً زالت ،فقط كي ً
تعالد لغابةٍ خرجت منها دون عالدة.
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لقب قصصت يف إحب الليايل قصة مسية على مثينة زينات ،علَّها
تعرف أن ليس الفقر وحبه ما خيرج الناس للعمل ،وعلَّها تـتفهم أن
حياة اإلنسان ستمضي يف العمل؛ لذا علينا أن نستمتع هبذه احليـاة،
ألهنا متقلبة ،وً تستقر على حال.
مساء :وهل وصلت هذه النقاط إىل مثينة زينات فعالً؟
قلت بتردد :أمتىن ذلك ،إهنا فتاة بسيطة بثقافة متالاضعة ،لكنها
ذكية ،وأمتىن أن تكالن واعيةً ملا حيبث حالهلا يف هذا العامل؛ فهـي ً
زالت يف بباية عمرها.
فكرت مساء قليالً ،وبتردد سألتين :هل كان لبيك ورقة كالرقة
مثينة زينات ،تلك الالردية اليت تشرح سبب وجالدك؟
قلت وأنا أبتسم :نعم ،وقب خرجت وهي حبالزيت ..ومتتمـتُ
وقلت ً :أعتقب إن قلت لك املبون فيها أنه سيساعبك يف معرفـة
سبب وجالدي.
مساء :ما الذي كان مبوناً عليها؟
قلت" :خمالفة اًنظمة العامة للمبينة"
مساء :ماذا؟ ماذا يعين؟
قلت ضاحكة وأنا أمازحها :هلذا يا مساء ً زلت أحبـث عـن
أمالر مبهمة ،فال تتذاكي!
مساء :أتعلمني؟ أحيانا أعتقب أنه جزء من شخصك أن تكـالين
هناك ،فأنت تقرئني الناس وكأهنم روايات .إن ما أمسعه مـن بيئـة
عملك واملكانني اللذين أقمتِ هبما يكشف يل أن املصـاعب ختلـق
من اآلخرين قبرات خارقة وأفكارًا خالقة للبحـث عـن الـذات
والطمالح.
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ببأ النعاس يغلب عليَّ ورحت أتثـاءب ،رغـم أين ً أمتـىن أن
تغادرين مساء فهذا يالم استثنائي هلا ،وأنا سعيبة بالجالدها يف املنزل معي.
نظرت إيلّ مساء وأنا أتثاءب وضحكت ،مث قالت :وأنا أيضـاً
غالبين النعاس ،وبالكاد سأصل إىل منزيل اآلن.
قلت :هيا ً ..تبالغي ،سأقالم بتحضري املزيـب مـن الشـاي
والقهالة ،فهذا املساء هاد ٌ ومجيل.
جلست حيث كانت على األريكة ،وببأت بلملمـة شـعرها
وأغراضها الشخصية املبعثرة ،وقالت ً ..ً :تفعلي شـيئاً؛ فـاليالم
سأعالد ببراجيت اهلالائية اجلبيبة ،وعليَّ أن أكالن نشـطة ومتيقظـة
للطريق.
قلت :آه صحيح ..لقب نسيت ذلك ،إذن لرمبا نلتقي يف الغب.
وقفت مساء وقب مهَت للرحيل ،وقالت وهي تالدعين وتسـتعب
لقيادة دراجتها اهلالائية :قب أنشغل األيام القادمة كثرياً مع استعبادات
املعرض ،لذا فال تستغربـي غيابـي ،ولكن انتظري دعالةً قريباً جباً
حلضالر املعرض واكتشاف مالاهبـي.
ودعنا بعضنا البعض وقب شعرت بفراغٍ كبري بعب انطالق مسـاء
وانشغاهلا ألسابيع ،لكن هذا الفراغ دفعين إىل حضالر حصص اليالغا
وجلسات التأمل اليالمية ،حىت التحقت مبنتجع صحي يتـبىن أفكـار
أوشال الروحانية ،ويقبم جلسات تأمل مكثفة .لقب ذهبت وأنا آمـل
أن أختلص من كل تلك السلبيات اليت قب شتَّتت ذاكريت وجعلـتين
أشبه بتائهةٍ ً تعرف أين كانت وملاذا؟!
وبعب األسبال األول هناك ،وسط الغابة واملعابـب الروحانيـة
واملتأملني ،استفقت من كابالس أزعجين كثرياً.
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لقب رأيت ثالث فتيات أعرفهن جيباً يالاجهن خطـر حـرب
دامية يف بالدهن!
إهنن خاللة وابتسام ورنبا ..يا إهلي ..هل فعالً هؤًء الفتيـات
يف خطر؟! ما الذي حيبث معهن يا تر !
عبت إىل وساديت وأنا أفكر يف الفتيات الثالث ،مث انتفضـت
مسرعةً من فالق سريري املزدوج يف املنتجع ،ودخلت احلمام الـذي
تشاركين يف استخبامه سيبة يف اواخر اخلمسينات ،غسلت وجهـي
مث عبت من جبيب إىل السرير ،وأمسكت مذكرايت والقلم وبـبأت
التبوين.
سالم..
سالمٌ إىل فتيات ونساء عرفتهن يف ظروف خاصة ،مل تـرمحهن
احلروب ومل يرمحهن رجال ما عرفالا يالماً الرمحة ،سالم لك خاللـة
وابتسام وأختهما الصغر رنبا ،ومن جئن بعبهن ً ،زلت أناديكن
بأمساء استعرمتالها خالفاً من أن يتالقف عملكن.
خطط علمالها لكنّ رجاًً ينامالن يف العراء ،فيطلبالن منكنّ أن
تكنّ هلم غطاء ،يسهلالن لكن طرق التسلل للتسالل ،فتعبن هلم مبال
زهيب.
تركت مذكرايت ،مث عبت إىل جهاز احلاسالب الصغري ودونت
رسالة إلكترونية.
إىل :مساء.
العنالان :سالم
هناك يف ذلك املكان التقيت فتياتٍ بائسات وسيبات وأطفـال
حتت أزيائهن الساترة القامتة املتهالكة ،وأحياناً حتت قبعـات ختفـي
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هالياهتن أثناء عمل التسالل ،جئن مكرهـاتٍ جـاهالتٍ ،وأحيانـا
ضاحكات وكأهنن يف لعبة مؤقتة.
سألتهن مراراً عن أسباب اقتناعهن باجمليء تسلالً مـن جبـال
مبينتهن اجملاورة عن بعب وخالض هذه املغامرة للتسالل يف خنل الراغالا
وما جاورها.
وبعب مراوغاهتن كشفن يل أن رجاًً من أقارهبن (آباء ،إخـالة،
أعمام وغريهم) يرغمالهنن على هذا العمل بغية مجع شيء من املـال
لبناء املنازل واًنتقال فيها ببًً من تلك املخيمات اليت يسكنالن هبـا
يف مبينة جبل عمر جنالب خنل الراغالا ،حيث يرعني املالاشي حالهلا.
ظروف إنسانية صعبة قست عليهن خصالصاً يف ظل حـروب
مبينتهن غري املتالقفة ،أوضا قب ً ختطر ببال بشر عايشـتُها مـع
هؤًء الرقيقات ،فما نعرفه عن دورات املياه على سبيل املثال هال أمر
مبهم بالنسبة آلخرين يعيشالن على بعب كيلالمترات منا ،ختيلـي أن
هناك أشخاصاً بالقرب منا ًيعرفالن كيف يستخبمالن دورات املياه!
مع قبوم هؤًء الفتيات وأقارهبن من بعـبهن تبـبأ املقيمـات
باًمشئزاز والتشكي  -ومن تقيم هنا منهن منذ أشهر مضت ،فهي حتماً
ستعرف ولال بعض الالجاله اليت ً تبخل املكان للمرة األوىل -رائحـة
املكان تتغري إىل األسالأ ألسباب عبة ،فعادات اًستحمام ليست متعارفاً
عليها عنب هؤًء الفتيات الفقريات ،وً مفهالم استخبام احلمام واملـاء
أساساً ،حىت أن القمل يُر على رؤوسهن ،أما أنا فكنت أشـق حبـة
برتقال ألتنفسها حيث مينع استخبام املعطرات هناك!
أذكر يف بباية قبومهن ،وقب بقني يف األسرة احمليطة بسـريري،
وكانت الرائحة قاليةً جباً حىت بعب استحمامهن؛ ألهنـا بقيـت يف
248

مالبسهن ،فقب حتبثت إىل املالظفات وطلبت منهن تالزيع الفتيـات
لبعثرة الروائح ،وعنبما أمرت املالظفة الفتـاتني الصـغريتني تغـيري
أماكنهن بكت إحباهن ألهنا ً تريب أن تفارق أختها يف هذا املكان
الذي كل من فيه من عمر والبهتما أو أكرب ،فما كـان مـين إً أن
بكيت بعب أن شعرت بالذنب جتاههن؛ ألين كنت من طلب األمر.
خاللة ،مخسة عشر عاماً ،تركتها أمها برفقة إخالهتـا اخلمسـة
صغاراً مع عمها ،لتتزوج من آخر ،فبقيت الفتاة ترعى الغـنم مـع
إخالهتا وأبناء عمالمتها التسعة ،دون أن تعرف شيئاً عن القـراءة أو
الكتابة ،هلا صالت مجيل يسليها كلما ملت ،وأصالات صفافري تطلقها
بطريقة عفالية مربرة؛ ذلك أهنا عادة اعتادت ممارستها جلمـع الغـنم
حالهلا.
أما ابتسام ،اثنا عشر عاماً ،فهي ابنة لعائلة ختلت عنها وتركتها
وحيبةً على الطرقات ،فتبناها عمُّ خاللة لتعينه أيضاً يف رعاية الغـنم،
املهمة اليت تشكل شيئاً من البخل هلذه العائلة كبرية العبد.
وأخرياً الطفلة رنبا ،عشر سنالات ،وهي ابنة عـم خاللـة؛ أي
إحب األطفال التسعة للسيب الذي تبىن خاللة وابتسام ،وللعبل فإن
رنبا تقالم بذات املهام اليت تقالمان هبا خاللة وابتسام!
إهنا أمساء مستعارة لشخصيات واقعية كتب هلا القبر أن تعيش
حياة غري احلياة الطبيعية اليت نعرفها ،لقب راوغنين كثرياً ألعرف أهنن
لسن أخالات كما ادعني ،وكل هذه الروايات اليت اختلقنها كانـت
مرتبة ممن أرسلهن هلذه املهمة اليت ً تقتصر عليهن فحسب ،فبقيـة
العائلة واألقارب متكث يف أماكن أخر تشبه مكاننا الذي نقيم فيه
يف خنل الراغالا لكن يف مبن أبعب.
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لقب مجعت خاللة ورنبا وابتسام حنال  2واحبٍ وعشـرين دوًرًا
فقط ،فقب كان القبض عليهن سريعاً كمتسـالًت ،فيمـا مجعـت
أخريات املئات ،أما أكرب تلك املبال فكان لسيبة أربعينية ،وقب بلـ
قرابة ألف ومثامنئة دوًر .إنه عمل متهالر وظروف الالصـالل هلـذا
العمل هي األكثر هتالراً ،ورغم ذلك ،فإن معظمهن يقمن هبذا العمل
للمرة الثانية والثالثة كما قلن يل ،وبابتسامة باردة يسردن يل كيـف
أن أحب عشر شخصاً من النساء والرجال واألطفال كانالا يف بـاص
عائبين ملبينتهم جبل عمر بعب إمتام هذا العمل ،وبقائهم يف أمـاكن
إقامة مشاهبة ملا حنن فيه اآلن ،وقب تالفالا يف حادث سري!
كان العبد يزيب باستمرار ،ومرةً تر والبة رنبا مع صبيقتيها
قادمات بأطفال رضع حيملهن ويبخلن ،فتبتهج رنبا وتشعر باألمان
لرؤية أمها وإخالهتا الصغار ،مث تر سـيبات صـبيقات هلـن مث
قريبات ،وهكذا كان يكتظ املكان هبن ،وفتيات مل يـبلغن الثانيـة
عشرة وهن متزوجات حبيثاً ،فهكذا هال احلال هنـاك :مـىت مـا
حاضت الفتاة تزوجت.
كن لطيفات وعفاليات وبسيطات لبرجة ً تنتهي ً ،ميكن أن
أنسى كيف احتفلن هؤًء الفتيات والسيبات ،وقلنب املكان البائس
الذي نقيم فيه معاً إىل حفل صاخب يالمَ أُعلن أن املكان سيفرغ قريباً
لعفال جاء باسم املبينة يشمل معظم احلاًت ً ،زلت أذكر ماريا من
عمق األدغال وهي تطبل على صنبوق بالستيكي كان مفرغاً مـن
املاء ،بينما خاللة وصبيقاهتا يغنني ويرقصن فرحاً من أجل اجلميع هبذا
اخلرب؛ فحىت املالظفات شاركن املقيمات هذه البهجة والفرحة ،وألين
أؤمن دائماً بصبق حسن النالايا ،وأن اجلزاء يف البنيا على قبر النيـة
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الصافية فقب خرجت خاللة وابتسام ورنبا ومن دخلن معهن يف أول
دفعة قب أعفي عنها.
يف تلك الليلة نادتين املالظفة ألعينها علـى تسـليم الفتيـات
أغراضهن اخلاصة اليت دخلن هبا ،فصعبنا أنا وهي إىل السطح حيث
خمزن أغراض املقيمات ،وعنبما رأيت القمر بعب أكثر من شهرين من
عبم رؤيته ،وقفت أتأمله بسعادة ً تالصف ،كان شبك حبيـبي
يفصل بيين وبني السماء ،لكين متكنت من إحب فتحاته الصـغار أن
ألتقط القمر وبعض النجالم القريبة منه.
فتركتين املالظفة أتأمله ،بل حىت عنبما عبت أساعبها طلبـت
مين أن أمحل هلا اإلنارة لتر األغراض ،بينما أكمل متابعـة رؤيـة
القمر والسماء.
اين أذكر اآلن كيف هاتفت زوجي يف اليالم التايل ،وأنا مبتهجة
سعيبة أنقل له ما شاهبت يف مساء األمس ،لقب قلـت لـه تلـك
العبارات املتقطعة إثر السعادة بلغاتنا الثالث اليت نتحبث هبا وحىت ً
يفهمنا املراقب لالتصاًت ،ومن بينها لغة ميمالزا ،كنت أقالل لـه:
وأخرياً ،لقب رأيت السماء باألمس ..لقب رأيـت البـبر مكـتمالً
باألمس!
أهنينا أنا واملالظفة تسليم الفتيات والسيبات املتسالًت "رغمـاً
عنهن" أمتعتهن وأغراضهن الشخصية ،مث اقتربت مين خاللة وابتسـام
للسالم عليّ ووداعي ،وقلن يل ً :ختايف ،ستخرجني قريبـاً ،حنـن
نعرف ذلك ..حنن نشعر بذلك.
ابتسمت ،مث شبدت على أيبيهن ومها خلف الشبك ،ورحت
أحاول إقناعهن بعبم قبالل هذا العمل جمبداً ،فالعبنين أهنن سـيبذلن
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جهبهن لئال تتعرضن هلذه املالاقف بعب هذا اليالم ،ورغم أين أعلم أن
مسألة رفضهن ليست إً أمراً صعباً جباً عليهن ،إً أين فضلت قالل
ذلك هلن؛ علَّين أغري شيئاً يالماً.
إن السجالن ودور املسنني وبعض املستشفيات وتلك األمـاكن
مثل الذي كنت به ،يا مساء ،حباجة لتكاتف اجتماعي كبري يعني من
بباخلها ،فالناس هناك حباجة ألبسط األمالر ،حباجـةٍ للكـثري مـن
املالبس واألطعمة البسيطة بني الالجبات واملال وغري ذلـك! لكـن
الناس ختشى أن تسأل تلك املراكز عن إمكانية فعل ذلك ،فيفضلالن
البحث يف البيالت الفقرية ،أو الترب ملن جيمع ذلك املال إىل مكان ً
يعلمه سالاه وربه!
أتعلمني يا مساء؟ لقب تأثرت كثرياً عنبما كنت أر متطلبـات
أولئك الفتيات وطمالحاهتن ،كانت إحباهن تقالل :لال فاض لـب
والبي املال ،ومتكنا من بناء بيت لننام به ببًً من تلك اخليام اليت ً
تغنينا شيئاً من الربد ،فأول ما سأفعله أن أشتري هاتفاً بشاشة "ملس"،
كما كانت تسميه ،فترد عليها أختها :يا اهلل ..يا هلا من حلظة عظيمة
ستكالن!
أما أنا فكنت أسرح بذاكريت يف واقعي الذي كنـت أعـيش،
وأفكر يف ذلك اهلاتف الذي حصل عليه زوجي كهبية يف إحـب
املناسبات ،لكن أحبنا مل يستخبمه لكثرة اهلالاتف ،فظل مغلفـا يف
علبته.
كنت أمتىن يف تلك اللحظة لال أين أعطيته لعامل النظافة الـذي
ألتقيه عنبما كنت أوقف سياريت يف مالاقف العمل فريحـب بــي
ويساعبين يف اختيار املالقف األنسب ،أو إىل تلك العاملة يف الصالالن
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النسائي اليت كانت حتكي يل عن حبها ملبينتها البعيـبة واشـتياقها
ألسرهتا.
أخرياً ..أعرف أنك منشغلة كثرياً يف هذه األيام اليت تقترب من
مالعب املعرض ،ومل أشأ مقاطعتك طيلة األيام املاضية ،لكين اعتـبت
احلبيث معك يف هذه األمالر ،ومل أفكر قبل يف كتابة هذه الرسـالة
الربيبية.
مالفقة.
سبن
وما إن انتهيت من إرسال الربيب اإللكتـروين إىل مسـاء حـىت
قمت ،وببأت أستعب ليالمي اجلبيب وجبوله املليء بأنالا خمتلفة من
التأمالت.
كانت تلك الرسالة اليت أرسلت لسماء قب أزاحت الكثري مـن
وجع وربكة الكابالس الذي كاد أن يقضي على يالمي ذلك النهار.
ارتبيت مالبسي اخلفيفة لذلك اليالم املاطر ،ورحت أضع بعض
الكرميات املرطبة على بشريت ألتالجه حنال معابب التأمل.
وقبل أن أغلق باب الغرفة مسعت تنبيهاً صـادراً مـن جهـاز
احلاسالب اخلاص بـي يبلغين أن رسالة جبيبة قب وصلت.
مل أكترث فربيبي مليء بشركات اإلعالنات اليت ترسل ليـل
هنار ،دون اهتمام بأولئك الذين يقضالن الالقت إىل جانب أجهـزهتم
منتظرين رسالةً مهمة.
كان يالم مليئاً باألنشطة ،وكان قب تبقى لبي أسبال واحـب
إلمتام برنامج التأمالت ذاك ،لذا كنت أحاول البقاء بني الناس ألطالل
وقتٍ ممكن ،واًستفادة قبر املستطا .
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ويف املساء ،عبت مرهقةً إىل السرير من جبيب بعب أن أبـبلت
مالبسي ،وارتبيت ما يناسب النالم ،كنت أفكر حينـها يف طريقـة
تأمالت أوشال اليت تعمل على حمال ذاكريت ،وكيف جتعلـين أعـيش
احلياة حلظةً بلحظة ،فها أنا بالكاد أتذكر نص رساليت إىل مساء هـذا
الصباح ،وما الذي دفعين إلرساهلا!
حينها قمت ألتأكب إن ما كنت متالمهةً بذلك من األساس.
وعلى جهاز احلاسالب وجبت تنبيهاً :لبيك رسـالة بريبيـة
جبيبة ،فتحتها فإذا هي من :مساء.
العنالان :رد :سالم
مرحبا سبن ..شكراً كثرياً لرسالتك ،لقب قرأهتا على عجل ألين
أفتقب حكاياك كثرياً ،وما إن رأيت منك رسالة حىت رحت أقرؤهـا
دون مقاومة.
لقب أحزنتين قصة خاللة وابتسام ورنبا كثرياً ،وأمتىن فعالً أهنـن
خبري اليالم.
لبي سؤال سريع قبل أن أدخل القاعة اليت حتجـب إرسـال
الشبكة يف الباخل :إنين أملس من كلماتك وذكرياتك قربـك مـن
النقطة األهم اليت كنا نبحثها معاً ،وهي :أين كنتِ ،وكيف خرجت
من هناك؟
فهل تذكرين اآلن؟
تذكري أين رفيقتك ،ومىت ما عرفت اإلجابة فلي حق معرفتها.
"بالطبع أمازحك ،ولكنك تعرفني فضاليل".
كالين خبري ،ولنا حبيث قريباً.
مساء
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لقب قرأت كلمات مساء تلك وأنا يف سعادة كبرية ،فهي تبفعين
ملعرفة السؤال األهم لبي ،وقب بت أخشى أن أخرج من هذا العالج
التأملي بذاكرة جبيبة أو شخصية ترفض العالدة للماضي.
إىل :مساء
العنالان :رد :رد :سالم
نعم لقب ببأت أشعر بذلك اليـالم ،فتـذكرت أن النـهايات
السعيبة يا صبيقيت أسهل من الببايات ،حىت وإن مل تكـن أساسـاً
صعبةً وتعيسة ،إنين أذكر أنه وبعب أن التقيت أولئك احملققات الـاليت
جئن لالطمئنان على حاليت الصحية ،كنت قب قمت بعبها مبهاتفـة
زوجي لسرد ما حصل له ،عنبها قال يل زوجي أنه سيزورين قريباً،
مل أكن أكترث لزيارته أبباً ،بل إين تالسلته أن ً يأيت ،مث تالعبته أين
لن أخرج للقائه؛ إذ كنت يف تلك املرحلة قب تقبلت املكان ،ومل يعب
يهمين ما حيبث يف اخلارج ،وهذا الشعالر قب حـل علـيّ بعـب أن
متكنتْ مين كلمات أوشال اليت ترغم قارئها أن يعيش سعيباً ،أياً كان
األمر.
وبعب يالمني زارين زوجي فعالً ،إذ كان يسافر لنحـال مخـس
ساعات بالسيارة ،بينما كانت أخالايت تقطعن طريقاً أطالل ،فتقضني
ساعتني على الطائرة ،مث ساعتني بالسيارة ليصلن ويقابلنين ملبة عشر
دقائق فقط ،فذلك يعتمب على ساعات زياراهتن واأليام اليت عجزنـا
عن فهمها أو تذكرها ،فهناك أيام أستطيع لقاءهن وجهاً لالجه ،وأيام
أخر مل نستطع أن نلتقي إً من خلف شـبك حبيـبي يفصـل
املقيمات عن الباب الرئيس ،أو من خالل زجاج عازل واسـتخبام
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"اًنترفالن" ،وهذا الشعالر قب دعاين إىل سؤاهلن بالتالقف عن زياريت؛
فهي حلظات مؤملة رغم حاجيت هلا.
لقب أيقظتين املالظفة يف ذلك الصباح لتطلب مـين اًسـتعباد
للخروج ولقاء زوجي يف غرفة اللقاء اخلاصة للمبة ذاهتـا الـيت ً
تتجاوز العشر دقائق ،كانت املالظفة ذاهتا اليت حضرت معي أول لقاء
يل بزوجي منذ أن دخلت ذلك املكان ،فكل لقاء لنا جيب أن يكالن
حبضالر مالظفة ومالظف ،ويف اللقاء األول عنـبما دخـل زوجـي
ووجبين أتالشح كاملة متاماً كما كان حال املالظفة بقي يف الغرفـة
لبقائق وهال ً يتحبث ،وأنا مثله؛ ألين اعتقبت أننا سنتحبث بإذن
منهما ،أما هال فلم يكن يعرفين ،وبعب دقائق سأهلم أين زوجيت سبن،
فأشارت صالبـي ،وحينها ببأنا نتحبث.
ورغم أين استيقظت غاضبةً وً أود رؤية أحب من خارج حمـيط
هذا املكان ،وقب تالعبت زوجي أين لن ألتقيه ،إً أين عنبما التقيتـه
رحت أحكي معه بروح طبيعية وسعادة ،وكأننا جنلس يف البيت ونتابع
التلفاز ،لكين كنت أحتبث بسرعة وإجياز لئال يبركنا الالقت ،ومـا إن
انتهى الالقت احملبد للقاء ،وقب حاولت املالظفة أن متبنا خبمس دقـائق
إضافية حىت قمنا لنفترق ،كنت أصر أن أشرح له تفاصيل ذلك القمـر
الذي رأيت قبل أيام من السطح ،وذلك التحقيق الذي حبث معي إىل
آخر حلظة ميكنه فيها مسا صاليت ،أذكر يالمها مالقفاً طريفـاً حصـل
معي؛ إذ رحت أحبث عن حقيبة يبي وأنا أغادر ،فقب نسيت أين أنا.
إن حقائبنا الشخصية وكل حاجاتنا كانت تالضع يف صناديق أمانـات
مث تسلم لنا عنب مغادرتنا ،متاماً كما حبث مع خاللة وابتسام ورنـبا
عنبما رحنا نسلمهن أغراضهن من أعلى السطح.
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وما إن افترقنا حىت سألتين املالظفة :هل من جبيب؟ هل قال لك
زوجك إن كنت ستغادريننا قريبا؟
قلت وأنا أسري حتت الشمس متالشحة بالزي الطاليل الفضـفاض:
ً أعرف ..فليس هناك جبيب عنبه ،ومل يعب يهمين .وسرنا بضعة أمتار
حىت عبت من جبيب إىل سريري ،وما إن مبدت ظهري عليـه حـىت
تذكرت أنين نسيت أن أطلب من زوجي املال ،فما لبي قب أوشك أن
ينفب ،فرحت ببطاقة اًتصال أركض حنال اهلاتف املثبت علـى اجلـبار
ألحاول اًتصال به قبل أن يرحل ،ولكن ،وألن من شروط املكـان أن
يترك هاتفه عنب املبخل مغلقاً ،فلم أستطع الالصالل إليه.
عبت إىل سريري وكنت غاضبةً جباً ،ورحت ألالمـه إنـه مل
يسألين إن كنت حباجة للمال ،لقب دمعت عيناي ،وكأن املال كـان
أمراً مفصلياً رغم أين مل أكن أحتاجـه كـثرياً هنـاك؛ إذ كانـت
احتياجايت بسيطةً جباً ،لكن األمالر الصغرية يف املساحات الضـيقة
تببو كبريةً أحياناً ومضخمة ،مل متر دقائق من تلك األفكار املالجعـة
السلبية اليت متكنت مين ،حىت جاءت املالظفة تناديين ألجيـب علـى
اتصال ما ،ويف هذه احلالة عادةً ما يكالن اًتصال من مبير املكـان،
ذلك الرجل الطيب الذي يعمل بإنسانية عالية رغم حزمه ومتكنه من
أداء مهامه مع أطياف خمتلفة ،قمت وأجبت اًتصال الذي أعلم أنـه
ليس إً حماوًت للتخفيف عين ،وأنا مل أعب حباجة هلذه احملـاوًت
بعب أن عشت كلمات أوشال.
املبير :هل رأيت زوجك؟ هل من جبيب؟
قلت بصالت خافت :نعم التقيته ،وما لبينا من جبيب هال لبيك
حضرة املبير.
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املبير :إذن؛ أبشرك أن مبة إقامتك هنا قب انتهت ،اتصلي على
زوجك واطلبـي منه العالدة ًستالمك.
قلت :ماذا؟! شكراً شكراً شكراً لك ..وأغلقت السماعة ،ورحت
أجري أحبث عن بطاقة اًتصال ألهاتف زوجي ،ومن شبة ارتباكي مل
أكن أحلظ أن البطاقة جبيب بنطايل ،فرحت أنفـض أغراضـي إلجيـاد
البطاقة ،مث تذكرت أين قب وضعتها يف اجليب عنبما حاولت اًتصـال
عليه قبل دقائق ،وكان هاتفه مغلقاً ،فأخرجتها وهاتفت زوجي.
مل أكن أقال على أن أقالل له :عب ،فهذا ما يقالله املبير ،بـل
قلت :عب ،رمبا هذا ما فهمته من املبير.
مث تالجهت حنال املالظفات جبسبي الذي أصبح حنيالً تربز منـه
العظام وقب كان ينتفض ،وجلست على طرف األريكة حيث جتلس
أربعٌ منهن يتبادلن احلبيث الصباحي ،وضعت يبي على تلك السيبة
اليت استقبلتين يف أول ليلة ،وهي نفسها اليت رافقتين يف آخر زيـارة
لزوجي ،وكانت تباويين عنبما امرض ،وقلت :أشعر حبالة إغمـاء،
فنهضت السيبات مذعالرات؛ إذ كن دائماً ،بل خاصـة يف الفتـرة
األخرية ،يتالقعن تبهالر حاليت الصحية خالل وجالدي بينهن ،وقلن:
مل؟ ما بك؟
فقلت :لقب أبلغين املبير أن مبة إقاميت بينكن انتهت منذ هـذه
اللحظة.
صرخت السيبات ابتهاجا من أجلي واحتضنين ،وما إن دخلت
إىل مكان املقيمات حيث األسرة والصالة والتلفاز ،حىت استقبلتين مها
عن بُعب وهي هتز رأسها لألعلى واألسفل ،وتقالل متسـائلة :هـل
انتهت؟ هل انتهت مبة إقامتك؟
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فابتسمت وأومأت برأسي ،وقلت :نعم!
فحملتين فرحاً من أجلي ،وصرخ معظم من يف املكان مبتهجاً،
وجتمعالا حاليل ،وهذا كان تقليباً نعامل فيه كل امرأة خترج من بيننا،
فنعينها يف مجع أغراضها ،بل وتطلب املقيمات من الراحلـة عنـهن
بعض أغراضها اليت هن حباجة هلا ،لكن مها اليت كانت تقف معـي
على مجع أغراضي كانت حترص علي عبم ترك أي قطعة ميكـن أن
يرتبيها احب من بعبي؛ ألن من تقاليب ذلك املكان املالحش أن يعالد
صاحب اللبس إليه!
لقب وجبتُ قبراً من علب العسل الصغرية ذلك الصباح قـب
تركتهم يل املالظفة أمرية على سريري ،أمرية اليت ساعبت أم رينـان
وحلمت كثرياً بكساء على األكتاف ً الرأس ،إذ كان العسل واللنب
غذائي األساسي هناك ،وقب نفب العسل ألسبالعني من املكان ،فطلبت
من أمرية قبل ليالٍ قليلة أن تطلب يل منه ،وقب وصل يف ذلك الصباح
احليالي.
ومن التقاليب املعروفة أيضاً أن ماريا اليت حاولت إنقاذ صبيقتها
حالاء من حماولة اًنتحار ،كانت تغين لصـبيقاهتا بلهجـة عربيـة
مكسرة "فالنة ساااافر ،فالنة سافر" ،أي أن فالنة اليت ستخرج اليالم
ستسافر وأخرياً؛ فمعظم املقيمات هن قادمات مـن خـارج خنـل
الراغالا ،لذا فاجلميع يسافر مىت ما غادر املكان ،وهذا ما فعلتـه أنـا
أيضاً.
يف ذلك احلني كانت معظم جممالعيت من صـبيقايت املقربـات
هناك "ايت تيغيزا ،مارو ،دمي ،"...قب سافرن ومل يتبقَ سال ليزا اليت
سافرت بعبي بأيام قليلة ،وكنا على علمٍ أن رحلتها ستكالن يف ذلك
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اليالم ،وكانت الفتيات تتبارك بالسرير الذي فالق سريري ،فكل من
نامت عليه خرجت بعب أيام قليلة ،ويف الفترة األخرية كن يتشاجرن
من أجل النالم عليه.
لقب أببلت ليزا ديانتها يف أيامها األخرية ،متاماً كمـا فعلـت
صبيقتها ميزا ،وكنت أشرف على مساعبة ليزا لفهم ما تريب مـن
قراءات يف تلك الكتيبات اليت تالضح معىن القباسة اجلبيبة.
كما كنا نضحك عليها عنبما ختطئ عب الصلالات والكلمـات
اليت هلا حسابات دقيقة.
أتعلمني يا مساء أن طيلة فترة بقائي يف ذلك املكان كنت أفكـر
يف طريقة خروجي ،فهل ستكالن مع أحب إخاليت أم مع زوجي؟ فمن
الالاجب أن يكالن من يأيت ًستالمي رجالً وفق قالانني خنل الراغالا،
ويف كل يالم مير كنت أختيل حلظة مغادريت بتفاصيلها البقيقة ،خاصةً
يف األيام األوىل قبل أن أدخل يف مرحلة القناعة بالبقاء واًستسالم.
كنت أختيل أن يأيت زوجي مسرعاً مىت ما انتهت مبة إقـاميت،
فنسري معاً من عنب البالابة مث نبخل سيارة بسائق ،فكما وصـف يل
زوجي أن زيارته يل تتم مع سائق خاص ،فهال ً حيب القيادة ملـبة
مخس ساعات متالاصلة ليصل إىل مكاين ،فأجلس أنا خلـف مقعـب
السائق وهال إىل جانبـي ألضع رأسي على كتفه أخرياً وأتالقف عن
التفكري ،وما إن نصل إىل مبينته صحار حىت نذهب إىل الفنـبق
الذي كنا نقيم فيه يف كل مرة نزور املبينة.
وهكذا فعالَ خرجت وجلست بذات املقعب ،ووضعت رأسـي
على كتفه وبقينا يف صمت للحظات ،وما إن سـألين يف منتصـف
الطريق :يف أي فنبق تالدين أن حنجز؟ حىت كانت إجابيت حاضـرة،
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وقب وصلت الفنبق وحظيت بغرفة كالغرفة اليت ختيلتها متاماً ،فأنـا
أعرف الفنبق مسبقًا ،وأول ما فعلت كـان أن دخلـت احلمـام
ألستحم وأستخبمه ،فهذا من أكثر ما افتقبت.
لكين تالقفت أمام املرآة للحظات ،وتركـت بـاب احلمـام
مفتالحاً؛ إذ كنت اشعر خبالف من رؤية نفسي مـن جبيـب بعـب
انقطا  ،حينها رأيت وأخرياً ،وبكل وضالح ،وجهي املشالَّه باحلبالب
الصغرية ،وجسبي النحيل بعظامه البارزة ،وشعر جسبي ووجهـي
املتأثر من حتالًت هرمالنايت ،وشعر رأسي الذي بات جافاً غاضـباً،
وقب تغري لالنه بعب أن ظهرت جذوره املختلطة بني األبيض واألسالد،
مث حتممت وعبت اىل السرير.
لقب قضيت تلك الساعات القليلة بعينني يقظتني خشية ان اغفـى
فاستيقظ من حلم اومهين اين استعبت حرييت ،مل حيبث ما كنت اخشاه
ولكن امرا آخر اخافين ،فقب غفالت لثالان او رمبا دقائق وعنبما فتحـت
عيين ذعرت من وجالد رجل اىل جانبـي ،كان زوجي يغط يف النـالم
فرفعت جسبي واتكأت بظهري على ظهر السرير وجلست يف مكاين
اتأمله وافكر يف احلالة اجلبيبة اليت اعيشها ومل احتسب هلا ،اهنا الرابعـة
صباحا وهناك من يطرق باب الغرفة ،اذ جـاءت أخـالايت مبتـهجات
ملرافقيت اىل حبرمان ألقضي مبةً معهن قبل أن أرحل من جبيب للبحـث
عن مستقبلي وطمالحايت واستقاللييت وحرية اًخرين..
أياً كان ،فقب خرجت من ذلك املكان الذي ً زلت ً أذكـر
تفاصيل دخالله وأسبابه ،ولكين أذكر أين صحافية مهتمة لشأن املرأة
ومهالمها وحقالقها ،وقب قضيت مبة مفتالحة مع سـيبات وفتيـات
وأطفال من جنسيات وثقافات خمتلفة ألفهم قصصهن عـن قـرب
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حقيقي ،وألعرف عمن أدافع ،وأهتم ألمر من يف املستقبل.
إن تلك التجربة يف ذلك املكان أقرب ملنحـة حظيـت هبـا
كصحافية ،فهذه فرصة تتمناها كل صحافية وصحايف ،وكـل مـن
يبحث عن احلق واحلقيقة.
بل اهنا فرصة جترد اإلنسان من كل ما يعلقه هبـذه احليـاة ،اذ
رفضت يف اًسابيع األوىل استخبام هاتف خاص من جبيب ،بعب ان
اخترقالا هاتفي وجتاوزوا كل خصالصيايت ،كما مل اعب ار حاجـة
ًستخبام مساحيق التجميل والكرميات املرطبة للبشرة والشعر ،ومل
اكن اريب تناول األطعمة الباهظة ،فحبة متر ابقتين حية اُرزق خـالل
األسابيع األوىل مع املقيمات.
إن كل ما يف ذلك العامل يببو غريبا مريبا ،بعب ان خترج مـن
ذاك الالاقع الضيق اىل فضاء واسع خيلق لبيك فراغـا مـن شـبة
اتساعه ..وأن كل ما حاللك قب يببو رخيصا سخيفا ..وكـل مـن
حاللك سيببو مفتعال مغرورا.
لكن اًيام والناس واًشياء ستعيبك من جبيب بتلقائية ،لتعيش
طباعك او طبا غريك ،وحىت اذا ما ظل يف داخلك ذلـك النـالر
الصغري الذي يضيء لك طريقك الذي اخترته يف حلظات تأمالتـك،
فيببو أنك حباجة اىل أن خترج من حميطك ،ألهنـم قـب ً يقبلـالك
بطبيعتك اجلبيبة ،وقب ير تغريك بعض من حاللك على أنه ضعفٌ،
وقب يعجب البعض اآلخر ممن حاللك ما يعتقبون انه ضعف ،حـىت
وان كنت تراه أنت قالة جبيبة قب استعبهتا بعـب جتربـة ً تشـبه
غريها ،فالتجارب حنن من خيتار هنايتها متاما كما الروايات.
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احلقيقة يا مساء أن تأثري كلمات أوشال ومتارينه يف ذلك الفـراغ
الذي كنت أعيشه مل تنسِين ذلك املكان فحسب ،بـل إين عنـبما
ذهبت بعبها يف حبرمان برفقة زوجي لشراء عطر ،مل أكن قادرةً على
تذكر عطري املفضل ،ورحت أحبث يف املتجر ،وأشم قالارير العطالر
دون جبو  ،وحىت عنبما ذهبت مع أخالايت لشراء بنطال جينـز مل
أكن قادرةً على تذكر مقاسي ،بل مل أكن أعرف أساساً املقاسـات
العاملية ألحبد من بينها مقاسي!
لقب أرسلت يل صبيقيت اليت كانت تعتين ببـييت يف غيابــي
صالراً ملنزيل وأغراضي الشخصية ومالبسي اليت اعتبت ارتـباءها،
ألتذكرها من جبيب.
هكذا أتذكر القصة اآلن كاملةً يا مساء ،بعب أن شعرت خبطـر
نسيان كل شيء ،وأنا هنا مع أصبقاء أوشال.
سبن
من :مساء
العنالان :رد :رد :رد :سالم
يا إهلي ..لقب بتُّ أخشى أن تنسيين بعب خروجك من التأمالت
األسبال املقبل!
ومبناسبة النسيان ،أرفق لك يا صبيقيت بطاقة البعالة اخلاصـة
مبعرضي ،لقب تبقى عشرة أيام فقط لالنطالق.
واآلن دعيين أسألك :كيف وقع بيبك كتاب أوشال يف ظل كل
تلك الضغالطات ،والعقلية املتالجسة ،واملقيمات البسـيطات علميـاً
وفكرياً؟
وكيف كننت تقضني األوقات هناك؟
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مساء
إىل :مساء
العنالان :رد :رد :رد :رد :سالم
كانت هناك مكتبة دينية روحانية صغرية يف املبىن األول ،لكـن
أخالايت كن ميبدين ببعض الكتب اليت ً تصل إيل مباشـرة ،إذ يـتم
التبقيق فيها والتأكب من حمتالاها املناسب ألخالقيـات وقـيم خنـل
الراغالا ،وكان معظم ما كنت أقرأ هال عن تفسري الكتـاب املقـبس
وأفكار رجال البين القبامى واملعاصرين ،وبصراحة ،وبعب أن مللت
هذا النال  ،وبتُّ أقضي وقيت على سريري يف الال شيء ،جاءت إيل
يف يالم من األيام إحب املالظفات ،وهي يف بباية العشرينيات مـن
عمرها ،وتعب األكثر ثقافة واطالعاً بينهن ،وفاجأتين بكتاب أوشـال،
مل أكن أتالقع أن يف ذلك املكان من يعرف أوشال وأفكـاره ،فهـال
بالنسبة للناس هناك ملحب وً ديين.
بقي الكتاب معي أسبالعاً ،قرأته خالله ثالث مرات بتركيـز،
ودونت منه أبرز ما أعجبين يف دفتري اخلاص هناك ،مث أعبته للفتـاة
كما اتفقنا.
لكن الطريف فيما يتعلق بفسح الكتب هال أنه ،ويف األسـبال
األول ،وبعب أن أبعبوا عين كتاب "نساء من وراء احمليطات" الـذي
كنت أقرؤه يف طريقي إىل املبىن ،جاءت يل أخيت بكتاب "مـذكرات
طفلة" ،وألن العنالان لطيف ،وعلى الغالف صالرة طفلة ،يبـبو أن
املراقب مل يهبر وقته للبحث يف خفايا الرواية اليت كانت تتحبث عن
فتاتني مثليتني ،كان أمراً خميفاً آنذاك ومضحكاً يف ذات الالقت ،لقب
قرأت الكتاب ثالث مرات يف يالم واحب بسبب فراغي هناك ،وما إن
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زارين زوجي حىت طلبت منه أن يعيب الكتاب ألخيت قبل أن يُكتشف
أمره فأمنع من القراءة متاماً .إن مفهالم تقلـيص حريـة القـاريء
واختياراته مسة من مسات انظمة خنل الراغالا وما جياورها ،وما كـان
حيبث يف مكان اقاميت مل يكن اً منالذجا اضيق مما حيـبث خـارج
السالر.
إن صالرة الغالف اليت تزينها لالحة لفتاة صغرية كانت جاذبـةً
لألطفال الذين كانالا جيلسالن أمامي وأنا أقـرأ ،فـال أر سـال
رؤوسهم الصغرية وأعينهم البائرية الالاسعة شبيبة السـالاد وهـم
يتأملالن الصالرة ويرددون" :نالنال ،نالنال" ،وهي عبارة رددوها حىت يف
استقبايل ملعرفة إن كان معي طفل صغري يلهالن معه.
وإن أحب األطفال كان دائماً يأيت ملقاطعيت مىت مـا رآين أقـرأ
كتابا ليسألين وهال يشري إىل الكتاب" :الكتاب املقبس؟"
فهنا ً يعرف األطفال وً يرون أمهاهتم يقرؤون سال الكتاب
املقبس!
أذكر يالماً أن رأوا املقيمات يتناولن قطعاً من النقانق كن قـب
اشترينها ،فببأ األطفال جيتمعالن حالل املقيمات ويصرخالن" :كاكا"!
إن معظم السيبات هناك يا مساء ،وبسبب الفراغ الذي يعشـنه
ينشغلن باملشاجرات ،ومبتابعة مسلسالت قصص العشـق والغـرام
واملسلسالت الكالميبية ،لكين يف ذات يالم حملت اعالنا على شاشـة
التلفاز ملسلسل يتحبث عن سجن للنساء فاقترحت عليهن متابعتـه
على امل ان يهالن عليهن عذاباهتن يف هذا املكان الـذي اعتقـبت
انذاك انه اخف وطأة من السجالن ،وفعال اخذت السيبات برأيـي
وتابعن تلك القصص املثرية يف املسلسل حىت بـنت يـربطن بعـض
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شخصياته مبن هن معنا من املقيمات ،كان اجلميع يتابع باسـتمتا
وترقب كبري اىل ان حان مالعب اعبام احب البطالت والـيت كـان
دورها جيسب حكاية خادمة منزلية وقعت يف الظلم ..كـان املشـهب
مؤثرا جبا على املقيمات معي اذ ان غالبيتـهن يعملـن كعـامالت
منزليات ..وكانت ليلة صعبة كثريا عليهن.
امالر اخر كن ينشغلن هبا كتناول الطعام طيلة اليـالم ،حـىت
إهنن كن يبتكرن بعض احللاليات لألطفال كالجبات إضافية ،فيصنعن
اآليسكرمي من احلليب واللنب املتالفر وبسكاليت شالكالًتة ومـرىب
الفراولة ،مث يضعنه يف ثالجة املالظفات حىت جيمب ،أمـا أنـا فقـب
وجبت قبراً من املالز الذي غالبا ما ينتـهي بـه احلـال اىل سـلة
املهمالت لالفرته ،كما أن التمر والعسل كانا من األمالر املتالفرة دوماً
يف املكان ،فطلبت شراء خبز أمسر وقشطة وقمت بصـنع حلـال
معروفة يف مبينيت عامرة .ويف اليالم التايل وجبت مارو حتاول صنعها
باخلبز األبيض وتسألين مل ً يشبه طعم طبق األمس؟!
وكانت للمقيمات عادة التجمع مساءً يف جممالعـات لسـرد
قصص خاصة وجتارب بسيطة يف احلياة ،كما كن يف فراغهن يقمـن
أحياناً بأمالرٍ أكثر أنثالية كاستخبام حالوة الشعر لنزعه من أجسـاد
بعضهن البعض ،فحىت ملقط احلاجب هال متالفر هناك بصناعة حمليـة
يبوية حبتة من خالل بنسات الشعر املعبنية ،واليت ميكـن تشـكيلها
لتؤدي الغرض ،وكن يقمن بعمل "زمام"؛ أي عمل فتحة يف األنـف
ووضع حلق فيها ،رغم أن احللي من الذهب والفضة يف ذلك املكان
كانت ممنالعة متاماً ،ويتم حفظها يف صنبوق األمانات .وكن يباوين
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بعضهن البعض بطرق عالجية تقليبية كاملساج والكمادات ،وقـب
تعلمت منهن إزالة األثاليل اليت تظهر على اجلسب باستخبام شـعرة
رأس تلتف حالهلا وتبقى لساعات او أيام فتزيلها متاما.
اما أنا فحاولت يف تلك الفترة أن أعلم العربيـة مـن تريـب،
واًجنليزية ملن تريب ،علين أجتنب احلبيث معهن بالعربية املكسرة ،إذ
كن يسخرن مين ألين ً أحتبث هلجة خنل الراغالا! ويف املقابل كنت
اتعلم منهن كلمات من لغاهتن الغريبة متاما علي.
كما أن اإلدارة أدخلت يف األيام األخرية دروساً بسيطة للرسم
واألعمال اليبوية.
سبن
مرت دقائق وأنا أضع ظهري مستقيماً على السـرير وأفكـر
يف الال شيء ،مل تصلين أي رسالة من مساء ..رمبا تكالن الفتـاة قـب
نامت.
أغمضت عيين ورحت أحاول تذكر شيء من التأمالت ألرحل
عن هذا العامل الصاخب ،وأدخل يف حلظات الثبات.
رن هاتفي النقال ،وعلى شاشته صالرة مساء املبتسمة ،وامسها.
أجبت :ألال..
مساء بصالت خافت هاد  :مرحباً سبن.
قلت بتعجب :ما بك؟ هل أنت خبري؟
أجابتين بذات النربة وكلمات متقطعة :نعم ..نعم ..أنا خبـري..
وتصمت قليالً ،مث تكمل..
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إن ما تقصني يا سبن ليست إً قصصاً من املهم جـباً نقلـها
لغرينا من الفتيات ،هل فكرت من قبل بتبوينها؟
قلت بتردد ،ً :ولكين لست من أولئـك الـذين يصـبقالن
املذكرات كثرياً ،ولكن رمبا البروس املستفادة منها.
مث فكرت قليالً وقلت :عمالماً ..ليس املهم أن نروي قصصـنا،
فهناك من التجارب والقصص من حاللنا ما خلق شخصياتنا ،فأنا هن
وهن أنا يف تشابه جتاربنا وتقارب أفكارنا ،وإن ما نفعلـه يف هـذه
احلياة سيبوَّن رغماً عنا كسرية ذاتية ليست مهنية ،ولكن أخالقيـة
مبنية على قيمنا ،وإن أخفق التاريخ يف سرد حقائقهـا أو زوَّرهـا
املنتصر فإن أشخاصاً سيحفظالن احلقيقة على األقـل ،مث يرحلـالن
بعبنا.
صمتُّ وأنا أنظر أمامي إىل دفتر مذكرايت ،وً زالـت مسـاء
صامتةً هي األخر  ،مث قلت:
لقب كان لبيَّ دفتر صغري اشتريته من ماريا داخل املبىن ،لالنـه
برتقايل ،وعليه زهالر تشبه زهالر امليمالزا ،وكنت أدون فيه أمـالراً
خمتلفة ،إنه يرافقين اليالم أينما أذهب ،وقب كنت أقرؤه األيام املاضـية
كثرياً ألتذكر بعض التفاصيل اليت أود نسياهنا أو اخلـروج منـها .مل
أكن أستفيض بالتبوين احلر فيه؛ إذ كنت أخشى دوماً أن يتجسـس
على أسراري أحبٌ هناك ،أو أن أرغم على تسليمه هلم.
لقب كتبت فيه قصةً من قصص طفالليت وأنا يف ذلك املكان ،إهنا
قصة مضحكة ،ورحت أضحك.
قالت مساء :هيا اقرئيها اآلن وأنا معك على اهلاتف.
268

قلت بتعجب :ماذا؟ اآلن!
مساء :نعم اآلن ..إهنا التاسعة مساءً ً ،زال لبينا وقـتٌ قبـل
اخللالد إىل النالم ،فأنا منهكة من هذا اليالم الطاليل الذي مـر علـيّ،
ولكين قادرة على احلبيث ومسا املزيب من حكايا سبن.
قلت ً :بأس إذن ،ورحت أقرأ.
سجن بيت مزنة.
جريان جبد يف بنايتنا ولبيهم فتاة يف مثل عمري!
يا لسعاديت! وأخرياً -واحلمب هلل -هناك جارة فتاة وليست فىت،
ويف مثل عمري الذي مل يتجاوز التاسعة بعب ،بل وتبرس معـي يف
ذات املبرسة كما تقالل يل أمي.
يا له من خرب مبهج! أخرياً وجبت من ألعب معها ببًً من أبناء
جرياننا األوًد املزعجني،
وبعب استضافة أمي هلم يف زيارة سريعة علمت أهنا عائلة مكالنة
من أم مطلقة وأربع بنات ،استأجرن الشقة الالاقعة يف الطابق األرضي
ذي الثالث غرف.
أيام معبودة مضت ،وباتت مزنة ابنتهم الصغر تتردد علـى
منزلنا لتلعب معي ،وبالتأكيب كنت أبادهلا األمر ،فأنزل للحظات إىل
منزهلا أللعب معها.
لكن يالماً دخلت منزهلم كعاديت ،وانشغلت بألعاهبا وحكاياهتا ومل
أعب أر من املالجالد يف املنزل ومن الغائب ،مرت ساعاتٌ وأنا منشغلة
بألعابـي ،وفجأةً قلت ملزنة إين أود الذهاب ملنـزيل ألعـالد بـبعض
ألعابـي اخلاصة بـي ،وإن كانت احلقيقة أين كنت أود استخبام محام
منزلنا اخلاص ،فحىت يف منزلنا أستخبم أحب احلمامات فقط؛ ألن فالبيـا
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تغيري احلمامات كانت قب ولبت معي ،وبعفالية اجتهت صـالب بـاب
منزل مزنة وحاولت فتحه فلم يفتح معي ،فسألت أخالاهتا الكبار عـن
مكان املفتاح ألفتحه ،لكنهن فاجأنين بإجابتهن اخلجاللـة أن والـبهتن
عنبما خترج تغلق الباب من اخلارج ،وتأخذ املفتاح معها!
كانت هذه عادة والبة مزنة اليت ختشى بناهتا أكثر من أن ختاف
عليهن! فتغلق عليهن الباب وخترج ًلتقاء صبيقاهتا وأقارهبـا ،فـإن
احترق املنزل عليهن أو مرضت إحباهن أو تعرضت ملكروه مفاجئ،
فلن جتب سبيالً للخروج أو تلقي مساعبة أحب.
لقب بقيت ساكنةً للحظات أعيش صبمة أن أكالن حمتجـزةً يف
مكان ،وبعب أن فكرت قليالً طلبت منهن أن أهاتف أمي ألخربهـا
باألمر ،ولتعرف أن غيابـي قب يطالل هذا املساء ،لكـن الفتيـات
أجبنين أن والبهتن تفصل اهلاتف الثابت ،وحتفظه يف مكانٍ جمهالل!
إهنا إجابات غري متالقعة ،ومل أكن آملها أبباً! إهنا صبمة كبرية
بالنسبة يل ،ليس ألين سأحرم من استخبام محام املنزل ،فقب نسـيت
أمره ونسيت ملاذا أساساً كنت قب تالجهت حنال باب املنزل ،ولكـين
اآلن يف ورطة! فمجرد اإلحساس أنين عالقة يف مكان مليعـاد غـري
معلالم هال أمرٌ مزعج ومربك!
ظللت أبكي لساعات وأفكر يف حلالل ببيلة ،فالقفـت علـى
نافذة املنزل املطلة على الشار أنتظر أخي أو والبي أن ميرا ،وفعالً،
وبعب دقائق قليلة من اًنتظار ،رأيت أخي يالقف سيارته فابتهجت،
وما إن ترجل من سيارته حىت رآين أقف على النافذة وأبكي ،فسألين
عن سبب ذلك ،وعنبما عرف القصة ،ورغم أنه كان مهتماً ،إً أنه
ادعى أن ً حل لبيه ،إذ تعمب آنذاك إبقائي ألتعلـم أن ً أقضـي
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أوقاتاً طاليلة عنب اجلريان ،مث رجالته أن يقرب سـيارته العاليـة إىل
النافذة ألقفز عليها ،فضحك على اقتراحايت ورحل.
إن الشعالر بفرض وجالدك يف مكان واحب ،وإغـالق البـاب
عليك هلال األمر املزعج ،بل اإلزعاج كله ،فالجالدي يف بيت اجلريان
مل يكن مزعجاً -فكل ما أريبه هال حتماً مالجالد؛ فاأللعـاب هنـا
والطعام والشراب وكل ما أريب ،كما لال كنت يف منزلنا متاماً ،لكن
الشعالر بعبم معرفة اجملهالل هال ما يزعج.
وان اسالأ مايف ذلك املكان الذي بقيت فيه واملقيمات ،هال ذلك
الذل الذي يتعرض له الناس فينامالن ويأكلالن ويشربالن ويلبسـالن
وميارسالن روحانياهتم ويقرأون وفق انظمة اًخرين وً يعرفـالن اىل
مىت سيستمر ذلك.
مساء بصالت متأثر :إهنا حكاية تلخص الكثري ،وأمجل ما فيهـا
يا سبن أنك ترين فيها ما هال مضحك اليالم ،ألهنا باتت من املاضي،
لقب شعرت بإحساس الطفلة اليت احتجزت وانتاهبا الكثري من القلـق
وأنت تروين هذه القصة يا سبن.
قلت وأنا أفكر يف كلمات مساء :نعم ،رمبا ..ورمبا كان هـذا
السبب الذي دفعين لتبوين القصة وأنا يف ذلك املكان الشـاحب ،مث
تثاءبت وقلت :لقب غالبين النعاس يا مساء ..سنبقى على اتصال.
مساء :تصبحني على خري.
إن معظم النهايات أمجل من بداياهتا؛ فالبنيدايات دنيدمات
والنهايات قرار ،وإن احلقيقة حلوةٌ يف النهاية ومنيرةٌ يف البداينية،
واألكاذيب حلوةٌ يف البداية ومرةٌ يف النهاية.
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مر األسبال  ،وانتهت جلسات التأمل ،مث عـبت إىل داري يف
ميمالزا ،وبعب يالمني من الراحة يف املنزل ،رن منبه هاتفي عنب التاسعة
صباحاً ،فتحت الشاشة ألر  -وعيناي بالكاد تفتحان:-
الثامن من مارس ،معرض مساء عنب السابعة مساءً ،يف معـرض
احلبيقة الكرب .
جلست وقلت :يا إهلي ..إهنا مناسبة مهمة هلا ،وعلي إحضـار
هبية وورد ،ليتين فعلت ذلك باألمس،
وقمت أستحم وأجهز مالبسي مث خرجـت بعـبها بسـاعة
ألجلب اهلبايا ،مل يكن يعجبين شيءٌ ،وكلما اخترت شيئاً شعرت أنه
أقل من هذا اليالم املهم لسماء ،وأخرياً اخترت هلا سلسـاًً بقـالدة
دراجة هالائية ورحت أنتقي الالرود ،لكن األسالاق كانـت مغطـاةً
بالرود امليمالزا ،آااه إنه الثامن من مارس ،إنه يالم مهم لنساء األرض!
عبت إىل املنزل حمملةً بقطعة اهلبية الصغرية وباقات امليمالزا اليت
أغرقت منزيل برائحتها ..ارتبيت فستاناً أبـيض ووشـاحاً أصـفر
يناسب هذا اليالم األنثالي ،ووضعت معطفي الربيعي ،وخرجت للقاء
مساء يف يالمها املميز.
مل تكن احلبيقة بعيبةً كثرياً عن منزيل فسرت هلا ،وعنب بـاب
املعرض وجبت مساء تقف لترحب باحلاضـرين ،وهـي يف كامـل
أناقتها ،ترتبي قميصاً شفافاً أزرقَ ،وتنالرة زرقاء غامقـة ،ومـا إن
رأتين حىت احتضنا بعضنا ،وراحت تقالل بلغة ميمـالزا :صـبيقيت
العزيزة ،لقب اشتقت لك ،لقب مر وقت طاليل ومل أرَك.
كانت مساء تعيش حلظةً لطاملا حلمت هبـا ،كانـت سـعيبةً
ومفعمة حبيالية مل أرها عليها من قبل،
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أدخلت الالرود إىل قاعة عرض اللالحات ،ورحت أتأمـل مـا
رمست ريشة هذه الفتاة القالية ،وأقالل يف نفسي :تر من هي مسـاء
لتعرب هبذا اإلببا املميز عمَّا يف داخل النساء؟!
مث وقفت يف إحب الزوايا وأنا أراقب سعادهتا وفخرهـا مبـا
قبمت ،حىت رأيتها تسري صالبـي وهي تبسط يـبيها إىل اخلـارج
وتسألين :ما بك يا سبن؟ ملَ تقفني هنا يف هذه الزاوية؟ مث اقتربـت
مين وأدخلت يبها اليمىن من عنب مرفقي األيسر وشبَّتين وسرنا معاً،
وهي تقالل :هل قرأتِ لالحايت؟! هل قرأت ما كنت أمسع منك طيلة
األشهر املاضية؟!
سحبت يبي هببوء وقلت مبتسمة :يفترض أنك عرفـت اآلن
أين كنت! إذن ..فمن أنت يا مساء؟
أجابتين مساء ،وهي بذات السعادة اليت أراها منذ أن دخلـت،
وراحت تشري إىل لالحاهتا يف املعرض وتقالل :أنا مـن ذكـرتِ يف
قصصك يا عزيزيت ،أنا جالاز مسر وانبفا سلمى ومقاومـة مسيـة
وتساؤًت مليس وكل امرأة عملت على حبثها عن احلق ،ورمبا قبـل
أن تبحث عن من يستحق هذا احلق فعالً ،أنا أنت يا سبن!
مث نظرت حاللنا ،وهي تراقب ضـيالفها املنشـغلني بلالحـات
املعرض واألحاديث اجلانبية ،واجتهت صالب حقيبتها املصنالعة مـن
اجللب األبيض ومعطفها األصفر الكشمريي ،ومحلتهما مث مهسـت يف
أذن مساعبهتا ،وعادت صالبـي وهي تشري يل أن أرافقهـا ،سـرنا
صالب الباب ،مث قالت مساء:
انا امرأة طالبت كثرياً حبقالق النساء املختلفة ظناً منـها أهنـن
مكلالمات ،وعنبما خرجت إحباهن عـن صـمتها يف ذات يـالم
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وأخرياً ،ما كان مين إً أن ذهبت أعينها وأقف إىل جانبها لطلـب
احلق ،كانت فتاةً قب خرجت تقالد سيارهتا لتكسر حظر قيادة السيارة
والبراجات اهلالائية والنارية على النساء ،فمُنعتُ وإياها من السـفر
خارج املبينة ،وخضنا حماكماتٍ غري معلنة حتاللت من مسألة قيـادة
السيارة إىل تعابري تعترب مسيئة ،وفق القانالن احمللي ،استخبمتها الفتاة
ضب سالطني املبينة.
إن منع السفر ً يقلُّ كثرياً عن سالء اًعتقال والزج بالسجالن،
فهال احتجازٌ أياً كان شكله ،وأنا امرأة اعتبت السفر والتنقل ملتابعـة
الفن واًستمتا به.
وفجأةً ،وقفت مساء ونظرت إيلَّ وهي تشب على عينيها لتسألين
بفضالل :تر ما أكثر ما افتقبت يا سبن يف عزلتك تلك؟!
نظرت إىل السماء وغيالمها املتناثرة وقلت :أمالراً كثرية يا مساء،
الطبيعة والناس الذين أحبهم ،و ...مث عبت أنظر هلا وأنـا أبتسـم
وقلت :بصراحة ،لقب افتقبت حمرك البحـث "غالغـل" ،وكـامريا
هاتفي ،فأنا صحافية ،وهذا أكثر ما أستخبمه يف عملي ،ولكـن ً
بأس ،فقب كان للمبة الطاليلة هناك أثرٌ جيب على خمزوين الفكـري
وشخصييت وحىت على ذاكريت اليت أحاول إصالحها اآلن ألنسى.
مث سألتُ مساء :ماذا عن جتربة منع مغادرتك ملالطنك يا مسـاء؟
اآلن بتُّ أفهمك عنبما كنت تكررين كلماتك عن منع الالطن أبناءه
من مغادرته ،أو منع اآلخر من دخالل مَن هم اعتقبوا أهنم أبناؤه.
عادت مساء للسري وأنا إىل جانبها ،وأكملت ذكرياهتـا :لقـب
شعرت حينها بكل النساء الاليت مينعن من السفر رضالخاً لقـرارات
ذكالر حيكمالهنن باسم القانالن اجملتمعي احمللي ،متاماً كما حبث مـع
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مسر ،رغم أهنا قب حصلت أخرياً على تصريح السفر من أخيها بعـب
إصرارها ،لكن هناك فتياتٌ يف حبرمان ً ميتلكن احلق اجملرد لـيطلنب
ذلك التصريح!
إن منع السفر بالطائرة والتنقل بالسيارة هال السـجن األكـرب،
ولك أن تتخيلي كم من سجينة يف حبرمان! ً زلت أذكر يا سـبن
ذلك املشهب الذي كنت اراه بشكل يالمي من نافذة غرفيت يف حبرمان
املطلة على بباية هبالط الطائرات إىل املبرج ،مشهب ً زال يطاردين
حىت وانا هنا يف ميمالزا ..يف كل صباح افتح عيين ببطء خالفا من ان
اكالن يف تلك الغرفة وذلك الالضع ..كنت أراها عنـبما أسـتيقظ،
وعنبما أهم للنالم ،وعنبما اجلس يف مرمسي الصغري ،كنت ار تلك
الطائرات القادمة واملغادرة من كل زاوية يف املنـزل بقصـبٍ أو دون
قصب ،وكان األمر مؤملاً كثرياً.
لقب كانت حلظة انتهاء ذلك املنع املفروض عليّ رائعـةً حبـق،
فرغم أمل الظلم وقسالته ،إً أنه ليس هناك أمجل وألذ من حلظة احلق،
ففي األمل أمل أحياناً؛ إذ كان أفراد أسريت كافة يف رحلة استجمام يف
دقببا ،ويف أول يالم هلم هناك ،وبينما كنت اتأمل كثرياً لالحبيت الـيت
أعيشها ووحشة املكان ،أرسلت أسأل مسؤوًً مهماً كان قب وعبين
أن حياول إهناء أزميت ،فسألته إن كان قب حصل مستجب يف أمـري،
وفعالً رد علي بعب أقل من نصف ساعة أنه بإمكاين السفر .بصراحة
لقب أجهشت بالبكاء ،فذلك كان يعين أن قضييت وحماكمايت انتهت،
وأن حرييت قب ببأت ،هلذا كنت أقالل لك إنه خروج بال عالدة كما
أمتىن.
275

إن فترة احملاكمات كانت مالترة جباً ،إً أهنا انتهت على األقل
بعب أشهر قليلة يف صمت ،على أن حتفظ القضية لفتحها من جبيـب
يف حال أي تصرف قمت أو قامت به رفيقيت ،فاحملاكمات ليست إً
الطريق األقصر واألذكى إلخافة نساء املبينة من املضـيِّ قـبماً يف
املطالبات احلقالقية.
وأما أسالأ ما حل بـي يف كل ذلك ،فقب كان عنصرية مبينيت
مبينة احلرمان ،ابتباءً من القاضي الذي له أصالل يعتقب هال وأبنـاء
جلبته أهنا مميزة عنا ،وصالًً إىل السالطني الذين محَّلالين وزر أخطاء
رفيقيت.
وحىت سكان حبرمان ابتعبوا عين ليحمالا أنفسهم وسط تلـك
الظروف اليت جعلتين شخصاً مشتبهاً به ،ولال ملـبةٍ حمـبدة ،فهـم
يعلمالن متاماً أين بريئة ،وأن كل ما حبث يل كان مبالغاً فيه ،إً أهنم
خيتلقالن املربرات لالبتعاد عين.
تفكر قليال مث تكمل بابتسامة ساخرة :بعكس املسؤولني الكبار
الذين كانالا يتحبثالن ايل بكل احترام خـالل اقـاميت اجلربيـة يف
حبرمان ،لبرجة أين ملست يف رسائلهم ولقاءاهتم كلمات األسف عن
حجم الضرر الذي حلق بـي.
ليس أسالأ من التفرقة اجلنبرية يف هذا العامل يا سـبن سـال
التفرقة العرقية! فعن أي وطنٍ يتكلمالن؟!
صبقيين يا سبن ،ليس هناك دين مساوي بين على الال إنسانية،
ولكن هناك ً إنسانيالن نقلاله بشكل يناسب مصاحلهم ،إنين ً أؤمن
ببين يفرق بني البشر على أساس أصالهلم ،فكيف أؤمن به إن فـرَّق
بني الناس على أساس جنسهم؟! وهكذا هال الالطن!
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أنظري حاللك اآلن ،أنظري إىل هؤًء البشر الـذين يعيشـالن
ببساطة وسعادة ،لقب بتنا نشاركهم وطنهم ،وبات هذا املكان وطننا
شاؤوا أم أبالا.
أذكر خالل شهالر منع السفر ،حيث كنت ألتقي صـبيقات
الطفاللة والبراسة ألمرر ذلك الالقت الطاليل من الفـراغ ،يف أحـب
اًجتماعات اللطيفة قالت يل إحب صبيقايت املقربات ،وهي مـن
أسرةٍ ذات وضعٍ اجتماعي مرفَّه :إننا ً نريب أن نقالد السـيارات أو
البراجات ،فال تؤذي نفسك من أجلنا!
لقب نظرتُ هلا نظرةَ مطاللةً ،ويف داخلي الكثري من اإلجابـات،
لكين اختصرهتا بقاليل :إنين ً أحبث عن هذا احلق من أجلك!
إن ما ً تقتنع به نساء حبرمان أن احلق ً يطلب للحاجة ،إنـه
حقٌّ فحسب ،فاحلق يطالب به إىل أن يتحقق ،إنه يُصاغ كحقٍّ قبـل
أن يصبح حاجةً.
ولكن ،وكما هال متعارفٌ عليه ،فسيصبح املطالب باحلق بطالً
بعب أن يتحقق احلق ويستفيب منه املعارض قبل املؤيب.
ورغم أن البعض يؤكب أن النساء املرفهات هن مـن ً يـردن
هكذا حقالق ،فإن هناك من يقرأ التاريخ احلقالقي على أن املرفهـات
هن من يقبن التغيري؛ ألن احلالة املادية تضيف لتعليم الشخص ،وهذا
ما يُتفق عليه عنبما قادت جممالعة من السيبات سياراهتن قبل عقـالد
مضت لكسر قانالن حظر قيادة السيارة على النساء ،فإن كثـراً إىل
اليالم ً زالالا يذكرون احلادثة أن نساءً من العالائل الكرمية باملبينـة
خرجن لقيادة السيارة ،وكم هي عبارة عنصرية متعجرفة! ورغم أن
السيبات نلن وقتها نصيباً من العقاب ً بأس به ،لكين أجزم اليالم-
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بعب جتربيت -أهنن لال كن من الطبقات البسيطة ،ومن عالائل بسـيطة
وليس هلن أنساب هتم السالطني لكنَّ نلن عقالبات أكرب بكثري.
قلت :أفهمك متاماً يا مساء ،فقب التقيت نساءً كثـراً ورجـاًً
يشكالن من خطالرة العمل احلقالقي ما مل يكن ينتمـي إىل قبيلـة أو
أسرة مرضيّ عنها .إن أصعب العمل احلقالقي وأشجعه يا مسـاء مـا
تقالم به امرأة بني نساء تابعات للذكالر ،أو رجل من أقلية ،ولكـين
دوماً أقالل :ليس املهم من نربح ومنتلك يف احليـاة مـن أشـخاص
وأشياء ،ولكن املهم أن ً خنسر أنفسنا.
أتعلمني يا مساء أن ما قصصت عليك من قصـص السـيبات
الاليت يشبهننا ،ويبفعن أعمارهن دفاعاً عـن إميـاهنن بكينالنتـهن
ووجالدهن ليست إً وجهاً حلكايا رجال كثر يف العـامل ً يقلـالن
أمهيةً عنهن.
إن يف هذا العامل رجاًً يبفعالن مثن حريات غريهم ،لكن العامل
يلتفت آلًم النساء أكثر من الرجال ،ألن املرأة ً زالت تبحث عـن
أبسط احلقالق اليت حيظى هبا معظم الرجال يف العامل ،متاماً كما يـتم
تسليط الضالء على قضايا نساء دون أخريات ،لكن أسالأ ما يف األمر
بالنسبة للجنسني هم أولئك الذين يتحبثالن باسم احلرية من أجـل
تصبر األخبار ،يبحثالن عن احلريات من أجـل ربطهـا بأمسـائهم
واًنتصار لذاهتم ،وهذا ما لن حيرك شعرةً تقبميةً من أجـل احلريـة
احلقيقية ،فالعمل احلقالقي تالعالي مجاعيّ ،وانتصارٌ من أجل احلق ً
الشخص ..احلرية يا مساء ًهناية هلا.
مث تالقفتُ للحظة ،وسألت مساء :ألـن تعـالدي لضـيالفك يف
املعرض؟!
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أجابتين مساء ضاحكةً :بالتأكيب ً.
قلت بذهالل :ماذا؟
حتبق بـي مساء مبتسمة وكأهنا تتردد يف قالل أمر ما ،مث تشتت
نظرها وتقالل بصالتٍ مرتفع :هيا بنا ،لقب اقتربنا من مطعمٍ مجيـل،
هناك احتفالية خاصة بالنساء الليلة فيه ،سنأكل ونشرب إىل الصباح
جماناً؛ ألننا يف مبينة تعرف قيمتنا.
وراحت تكمل ،وحنن نسري صالب املطعم ،وتقـالل :أتعلمـني
يا سبن؟ لقب اقتنعت أكثر وأكثر خالل جتـربيت املاضـية أن نيـل
احلقالق ً يأيت بالصراخ واًنفعال ،وعلى النساء اًستمتا حبيـاهتن
إىل جانب البحث عن حقالقهن ،وإن قست عليهن احلياة ،فاحلريـة
خلقت من أجل اجلميع ،لكنها مل تاللب معهن أو مع األقليات يف هذا
العامل ،وعلى املرء استعادهتا بالصرب والذكاء ،وتقترب مين وهتمـس
قبل دخاللنا اىل املطعم :علينا ان منارس حقالقنـا ببسـاطة دون ان
نقضي العمر سعيا هلا.
وصلنا إىل املطعم الصاخب ،وبالكاد بتُّ أمسع مساء اليت راحت
تصرخ وتشري بسبابتها اليمىن قائلةً:
نعشها مرة فلنحياها كما نريب ..كما نريب..
اختفت مساء عن انظاري وكأهنا غيمة رقيقة انـبجمت وسـط
غريها من الغيالم ..أو لالن مميز بات جزءاً من لالحةٍ سرييالية ،حـىت
رحت ادُورُ حاليل ومل اعب استطيع متييز الالجاله الغريبة يف املكـان..
تر هل سنلتقي من جبيب يا مساء!
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إن األصعب من أن نتعلم من أخطائنا هال أن نتعلم من أخطـاء
من حاللنا ،فهكذا هي احلياة ليست إً قصصاً تتكرر ،فلنتعلم منـها
برغبتنا ،وليس رغماً عنا.
إن حياتنا رحلة قصرية عابرة قب تنتهي حبطام ،أو بأحضان مـن
حاللناَّ ،أياً كان ،فهال غري مهم ،ألن بعب هناية احلياة بباية.

النهايات احلزينة تدوهنا الصحف،
والنهايات السعيدة تقصُّها الرواياتُ
وتصنعُها األفالم.
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