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 إهداء
 
 
 

 إىل من أثقلت عليه بطلب مشورته يف أعمايل.
 لوال ثقيت يف ذائقتك األدبية ما فعلت،

 وأجو أن تتحملين كثريًا  
 رضا ربيع
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                                           هو يكتب هلم ما حيبون...      
 أن حيبوه أان اكتب هلم ما أريد                  

 
 أمحد خالد توفيق
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 ةـــئــــوطـــت
معك  اصلليو  أرجو أن يكون قدح النسكافيه كبريًا مبا يكفي      

داخل األحداث، و يظل ميدك ابلكافيني الالزم لإلنتباه، وأدعو هللا 
يديهم أأال تكون من أولئك الذين يصابون ابلنعاس وقدح القهوة بني 

  .، كما امتىن أن تكون جلستك مرحية حىت ال تضجر ويتشتت تركيزك
 هل كل األمور على ما يرام ؟ حسًنا ! 

أعمال  يل عدة حيبو يف عامل الكتابة،أان رضا ربيع كاتب        
كنت قد   عاديت إنمنشورة بني الورقي و اإللكرتوين ستتضاعف س
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ايبس  وة فكرية ؛ جذعابلرتتيب )جسر على فج قرأت أي منها وهم
؛ حبشتكنات( أما رواييت الورقية فهي )التوقعات املرئية للخطوبة 
املصرية( اليت كانت سبب يف زايدة شهريت احملدودة، وبناًء عليه 
جعلت صندوق رسائلي حيوي العديد من احلكااي واملواقف 
والتجارب والقصص . وحىت ال يذهب بك اخليال بعيًدا فهي ليست 

لغادة السمان  احلاج أنسي و  طراز رسائل غسان كنفاين رسائل من
! هي رسائل من الواقع الذي نعيشه ؛ أعين ذلك الواقع الذي أعيشه 

  .أولئك فواقعهم أقصى شطحات خيالنا ا. أم   حننأان وأنت وهي و 
*** 
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يف  ظامكعمل يربد النسكافيه؟ مل تضجر جملسك؟ مل تبدأ فقرات     
بث إشارات األمل ؟ مل يصب عينيك زيغ ؟ الشرود مل يزر ذهنك ؟ 
حسًنا ! دعين أروي لك هذه الرسالة اليت اخرتهتا لك هذه املره و 

وإذا كنت ترى األسلوب قريب من أرجو اختياري أن يروق لك 
أسلوب العراب فدعين أعريك ذلك التشبيه الذي قاله انعي األندلس 

ا صورة األسِد" ، وأزيدك من الشعر بيًتا و : "كالقط حيكي إنتفاخً 
حلاصلة على نوبل اأخربك أن تيميت السردية ستتبع هنج الرواية العاملية 

احد يف حياة إيفان( للكاتب السوفييت الكسندر )يوم و لآلداب 
 .. هل كشفت لك كل شيء ؟ دعنا نرى  سوجلينيتسني

*** 
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 يبدو أن الفتاة هربت من بيت أبيها !
*** 

 ةــــايـــهــالن
 

إشارات ضبط الوقت تشري للسادسة صباًحا بتوقيت موطين،      
ولساعة الصفر بتوقيت عنائي وشقائي وحرييت وكفاحي، وكل 
مرادفات التعب اليت حتويها املعاجم مبختلف اللغات؛ فما أن يدب 

املشحوذ  فكًرا، عقلي املنهك هاتفي معلًنا عن النهاية حىت يبدأ
اد املعهود مع عتيف صراعه امل طر، املليء ابلصراعات الوجدانية.ابخلوا
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، املقتول أملـــًا، اخلائرة قواة، املتداعية عضالته؛ عمالً  جسدي املرهق
ت كل الكاذب! فإذا كانوتنتهي املعركة على أية حال ابستقياظي 

املراجع العلمية تنفي مرض السري أثناء النوم والشائع أنه خرافة علمية 
من قلب املرض أحيكم وأخربكم أين سرُت انئمة بطريقة  فهأنذا! 

منطية من غرفيت البسيطة إيل احلمام وقمت بكل ما يقوم به إنسان 
حيرص على نظافته ونضارته وشكله العام، مث عدُت إيل غرفيت وقد 

ي غري الزمكان املتواجد به ، ففراش حيثيات ابتدى عقلي يستوعب
 ات فارقت شعري، وأثر دموع الليلةوساديت عليها شعري  مرتب و
ة األشكال عدة جوارب خمتلف، و اليت ستعرفون سببها الحًقا املاضية

 ، وأحد مصرعي خزانة مالبسي مفتوح كشفمتناثرة على األرض
عن قطع مالبس موضوعة إبمهال، ومكتيب تعمه الفوضى من عدة  

 فوضى عارمة  كتب مفتوحة على صفحات خمتلفة .
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*** 
 

فقط قد تصورت أين عبثية، مشوشة، غري منظمة، اآلن. و اآلن 
 سفين أن أخربك ابلعكس ! امنحين فقط عشر، فوضوية ؟ يؤ مهجية
 .ولتعد النظر  ال غري، عشر دقائق دقائق
مللمت  ، واملتسخة احلشااي ها قد رتبت فراشي، واستبدلت     

 حكمتاو  خزانة املالبسعدت ترتيب ااجلوارب يف أدراجها، و 
 ورتبت مكتيب، وارتديت مالبس خروجيغلقت كتيب ا، و اغالقها

صالة وحتديًدا  الوفارقت غرفيت، نظيفة، ومجيلة، ومرتبة وخرجت إيل
ون اخلشب الذي شبعته الدهمائدة اإلفطار، وهي طبلية دائرية من 

 فأصبح هلا هذا اللون الداكن املميز 
*** 
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 علىو  .جيلس أيب )إن كان هذا الوصف جيوز هندسًيا( على رأسها
ميني أيب جيلس أخي. هل أخربتك أنين االبنة البكر أليب ؟ ها قد 
علمت . أخي طالب يف اثنوية أزهرية أظن أن خيالك تكفل بوصفه 
لك ، فماذا تظن بطالب اثنوية أهنكته الدروس وتواترت على ذهنه 
املقررات، وزادت عليه الضغوطات السيما حني جيد أن أسرة كاملة 

كفيه نظرة األب الصموت و األم املكافحة و علقت آماهلا عليه . ي
اذا أصف نفسي لكن رمبا أنت دجد مباألخت )أعين أان( ال أدري 

 .الوصف املناسب حني تعرف قصيت بكاملها
. جالًسا لكن يبدو كالواقف!  ثانإيل جوار أخي جيلس أخي ال

، متابعةً و  فطوله الفارع أشد ما مييزه فينا، شغوف بكرة القدم ممارسةً 
 ناعه التام بعذوبة صوته خملًفا ذلك الطنني الذيتف إىل ذلك إقض

ميأل أرجاء املنزل جراء دندنته املستمرة، ورغم كل ذلك فهو متفوق 
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دراسًيا و إن مل يكن األول فهو من االوائل، يف الصف الثالث 
اإلعدادي وسأدع خيالك يتكفل بوصف مرحلة املراهقة و اهلرموانت 

 اليت تتالعب به.
 

ت أربعينية سًنا مثانينية شكاًل، رمسويف مقابلة أيب دجلس أمي. 
التجاعيد على وجهها كل تفاصيل خارطة الشقاء، أقام عليها الدهر 

عمل تكانت عائدة لتوها من جولة الصباح املعتادة، موائد عامرة،  
للمرحلة الثانوية األزهرية، ليست من أابطرة الدروس معلمة 

 ة أخرى اضطرهتا هلا احلياة سأقصها عليكاخلصوصية، لكن هلا مهن
وجبوارها أجلس أان ابلطبع، وكذا اكتملت حلقة أسريت . يف أواهنا 

من أب و أم و أخني يف خري متثيل طبق األصل للمثل الريفي القدمي 
سة ملتفني حول املائدة الدائرية يف جل)خري الذرية؛ ولدين وبنية( 
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 آلخرين برؤيته ؛ كماتسمح لكل منا برؤية اآلخرين وتسمح ل
 ثالثية غرانطة .رائعتها  وصفت رضوى عاشور يف

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 وحدث ما ختشاه أي فتاة حني جيتمع عليها الوحدة والظالم !

 
-5- 

 
 

انفرجت حلقتنا وذهب كل منا يضرب يف األرض، أخواي      
تعامل ي للمعاهد أو الدروس اخلصوصية، أظنك تعلم أننا يف بلد

يف  سهيتكفل فيه املواطن برعاية نف بنظام )مواطنني الشوارع( الذي
و تعليم، وصحة، ومواصالت، و  سكن، . منشىت اجملاالت

أمي  تإتصاالت، وأمن، وغذاء، وكل مقومات املواطنة ! ؛ وذهب
 معركيت إىل  إيل املعهد الثانوي وظل أيب يف البيت فيما خرجتُ 
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امللحمية اليت سأرافقك فيها كقاصة وسرتافقين فيها كمستمع، أرجو 
 فني صبة، ثراثرة، بعدة ألسنة حىت ال تنفجر رأسك لناأال أكون مطن

*** 
 

متأهبة للمعركة بعديت وعتادي، أحكمت من منزيل  خرجتُ     
الطرحة حول رأسي بعدة داببيس، امتتت على رابط احلذاء، أزراري 

وهبا   قة متاًماظهري سحاابهتا منغل ومثبته جيًدا ، حقيبة مغلقةمجيعها 
 . إذن كل األمور على ما يرام كل ما يلزمين لرحليت طوال النهار

خطوُت متهادية ومتعثرة يف ذلك الطريق الوعر املليء ابحلفر 
واملنخفضات واملرتفعات والدبش والعبواب الفارغة ، واصلة إىل حمطة 

طة وليساحمين هللا على تلك الكذبتني. فال هي حم إنتظار احلافالت .
إنتظار وال هي حافالت . املكان جمرد كوبري خرساين يعرب جدول 
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هو  لوثته النفاايت اآلدمية وبطبيعة احلال يف البالد الريفية فالكوبري
أكثر املناطق حيوية ببلديت حيث به موقف سيارات، أكشاك للباعة، 

 وعدة ورش .  مقهى، فكهاين وخضري، مطعم،
يف الصباح الباكر تزحف له مجوع الركاب من كل أرجاء البلدة      

ظرون قدوم ينت موظفني ودجار وعمال وفتيات.فيكتظ ابلركاب من 
السيارات لتقلهم للمدينة ، وإذا ذكرت السيارات فقد ذكرت املعاانة 

 واجلشع والبدائية والعشوائية واهلزلية والعبثية يف كلمة واحدة !
*** 

هي سيارات أثرية يعود اتريخ تصنيعها ملا قبل عصور الظالم       
والقطارات اليت تعمل ابلفحم، يعلم هللا كيف تعمل وكيف تسري 

راكب  ٤١وكيف حتصل على رخصة سري من املرور! محولتها املقررة 
، لكن هذا يف الظروف الطبيعية يف بلد آدمية و سائقني لديهم احلد 
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فتاة  ٥٣تتخيل أن احلمولة تصل إىل األدين من الضمري، لك أن 
مًعا ، ال تسأل عن الكم والكيف يكفي أن أخربك أن كابينة القيادة 

 فتيات ابإلضافة للسائق فما ابلك بباق السيارة !  ٣هبا 
*** 

ها قد وصلت للكوبري، ابلطبع ممتليء كعادته، زمياليت يقفن     
 ةمتجاورات لنشد من أزر بعضنا البعض ونتحلى بشجاعة اجلماع

لننقض على أول سيارة أتيت وحنشر نفسنا فيها بطريقة تعجر كل 
 نظرايت ميكانيكا الكم عن تفسريها

ذبُت يف حشد زمياليت وتبادلنا التحيات املألوفة والبعض من الغمز 
واللمز، والضحكات املكتومة وحنن واقفات ننتظر امللحمة؛ حىت 

كئيب، ال الحت للناظرين من بعيد، بلوهنا الباهت، وتصميمها
وجسمها الصدأ ؛ فتعلقت هبا األنظار كتعلق غرقى بسفينة عابرة يف 
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املدى البعيد، ما إن اقرتبت حىت أطلق سائقها الفظ عدة أبواق  
خمنوقة كخوار الثريان تنبيًها للركاب الذين تكالبوا عليها تكالب 

 النمور على اجلاموس الربي يف أدغال أفريقيا 
هجمة  ذو املصرعني حىت هجمنا على ابهباما إن اقرتبت من مجعنا 

مدعومات بقوة الدفع اهلجومية . فتاة واحدة و أخذان يف الصعود، 
 :وكان وضعنا كالتايل

أان وسبعة من صديقايت يف الكنبة اخللفية، والكنبة اليت أمامنا هبا 
مخسة واليت تليها بيها مخسة والكنبة األويل هبا مخسة كذلك، ويف 

تيات ف سبعةلواصل بني الباب و الكنبات يوجد املمر اجلانيب ا
متزامحات على مقاعد بالستيكية صغرية، وجبوار السائق مخسة 
فتيات، وابلتايل يكون عددان مجلة مخسة وثالثني فتاة ابإلضافة 
للسائق الذي يرى أن السيارة الزالت خالية وهبا العديد من األماكن 
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خلاطر،  تحرك بنا مكسور االشاغرة اليت مل متأل بعد ! وعلى مضض ي
 كاسف البال على محولته اليت مل تكتمل ولكنه نظرًا لشهامته املعهودة

حتمل اخلسارة من أجل أن يوصلنا يف املوعد، يف وضع أشبه بذلك 
رة أبيها عن بكاللص الذي دخل إىل شقة أهلها يف املصيف وسرقها 

أحرص ألصحاهبا مكتوب عليها: س مث ترك ورقة حىت عبواب التوابل
 ! رييغعلى غلق مجيع األبواب والنوافذ حىت ال تطالكم يدا لص 

*** 
كان قدري أن مقعدي  جبوار النافذة، وهذا ملن ال يعرف رفاهية 
حيسدين عليها رفيقايت، فهو يتيح يل مواربة لوح زجاج النافذة الذي 
يُفتح للخارج مبقدار بوصة واحدة، فيتيح ألنفاسنا أن خترج وإن كان 
يف السيارة متسع فيدخل بعض األكسجني ليعطينا احلد األدين من 

 س التنف احتياجات
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كنت أود أن أصف لك الطريق الذي نسلكه ولكن يكفيك أنه 
ت املزارعني وتتخلله عرابطريق بدائي، وعر، على جانبيه املزروعات، 

قنديل  للمنسي (قمر على مسرقند)وإذا كنت قرأت رواية وماشيتهم؛ 
 فستساعدك على ختيل املشهد 

*** 
 

ان يف مك مبين نفاين فيه أيب . هوحىت نصل إىل املكان الذي     
تغزوها  جدرانة تطفح ابجلري انئي من ثالثة طوابق آيالت للسقوط،

الزرع األخضر حمرم يف حرمه، له حوش أرضيته سوداء  الرطوبة،
ره مطعم أو مقهى أو أي وسائل انضحة ابلسباخ، ال يوجد جبوا

لنعود أدراجنا  نتهي يف متام الثانية ظهًران. ترفيهية لتقبل هذا العلقم 
مكدسات داخل تلك السيارات اخلربة لتنزلنا على  ءيف رحلة العنا
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الكوبري الذي اخدتنا من عنده صباًحا يف حماكاة فعلية ألنفار 
ن و حسألرتحيلة زمن الوسيات و إذا كنت شاهدت فيلم األرض 

 ونعيمة سيصلك تصوري كامالً 
*** 
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 ها من البيت !بل طردها أبو 
 

-4- 
 

تفرق مجعنا متواعدات بلقاء الغد، وذهبت كل فتاة من زمياليت       
عائدة إىل بيتها، إال أان ! فقد خلصت من الشقاء األدين وهأنذا 
أجر قدماي يف طريقي إيل الشقاء األكرب؛ على عكس إدجاه السري 

ة هلا، وبني جماور  بلدةإىل منزيل مشيت مولية ظهري لبلديت قاصدة 
ى ات الشبان املتسكعني، ومهسات النسوة علعيون الفضولني، وبزاء

خطوت خطوايت ونظراهتم خترتق جسدي وال شك  .عتبات البيوت
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ا قد محدت هللا أين أخريً  ، وسرييت علكتهم.لدي أن حديثهم علي  
 وصلت لوجهيت املقصودة

                                   *** 
 سر جأقرع أمام بيت من ثالثة طوابق وقفت، خشيت أن       

 من الفىت األرعن ويكيل سيالً  فيفتح يل ذلك البوابة اخلارجية
مضايقاته يل كاملعتاد، فانتظرت حىت أجري إتصال لتنزل من 

 مسكنها وتفتح يل،وحىت أتيت دعين أخربك ابلقليل عن نفسي.
*** 

 
ات طوال حيايت من أوائل دفعيت و رغم كل توقعقبل نبويت كنت     

ح أتت الراي قمة هرم التنسيق إال أن سأدخل كلية يفمن حويل أين 
داث؟  ؛ أظنك تعلم تلك النهاية الدرامية لألحيتمبا ال تشتهي سفين
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مي، يعلتأن تظل متفوق يف السنوات اليت ال حتدث فارق يف مسارك ال
أذكر جيًدا  ك !التفوق يتخلى عنالسنة الوحيدة اليت حتتاج فيها  ويف

 نظرة بع التميز وهي تشري يل،أصا النظرات اآلملة يف، احلاملة يب،
 وهي اليت امتت حفظ كتاب هللا الفخر واإلمتنان والتقدير للطفلة

سابقات كل املدون الثامنة من عمرها، احلاصلة على املراكز األوىل يف  
ا رحلة عمرة اليت أهدت والديه البلدةاألوىل يف  اليت خاضتها، الطفلة

على عرش  اة اليت تربعتحني فازت جبائزة يف القرآن الكرمي، الفت
األوائل دراسًيا ومل تغب عاًما عن منصات التتويج، كل املؤشرات 
واملعطيات تعطي نتيجة واحدة ! سأدخل كلية الطب و أان أضع 
ساقًا فوق أخرى! لكأين يف عيوهنم قد اصبحت طبيبة حًقا، حىت 
الشهر األخري من الثانوية حيث عوديت مساًء من أحد الدروس 

 بلر الكهرابئي وتسر ة وكنت وحدي حني انقطع التيااخلصوصي
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ابلظالم وحدث ما ختشاه أي فتاة حني جيتمع عليها الوحدة  الكون
. مشهد كابوسي من مشاهد )يف ممر الفئران( ألمحد خالد والظالم
 توفيق 

*** 
 صوت صرير املزالج احلديدي للبوابة !     

وابة مصرعي البا أتت، وابلفعل طلت برأسها من بني أهنالبد 
واندتين، الئمة إايي على التكاسل عن قرع اجلرس، وال تدري أنين 

 احتاشى ذلك الفىت.
إىل  ، وبكل تلقائية دخلت هيصعدت خلفها حىت الطابق الثالث

املطبخ بينما دخلُت أان إىل الغرفة املعتادة ألقوم مبا أتيت من أجله 
فليس ه اذهب لغري  فيومي مزدحم والبد أن انتهي من هذا العمل حىت

 لدي اليوم كله.
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دعين أخربك أين أعمل معلمة لغة إجنليزية لألطفال، ورجاءً أال تذكرين 
أبقوال العرب اليت تنتقص من قدر معلم الصبيان، تلك األقوال اليت 
من طراز "كيف تنتظر رجاحة عقل من رجل يغدو على طفل ويروح 

لة من طفل. هو كت هُ علمافال أان رجل وال الطفل الذي على أنثى" 
رزالة والرخامة، تطل منها معامل طفل، إذا كنت السماجة والعناد وال

فخذ كل صفات شخصية زايد  قرأت )جذع ايبس( لرضا ربيع
 واعكسها.

*** 
دخلت و أان انتظر مكيدة كعاديت، وجدته اله يشاهد املرانه وال     

 و ي استعداد للحصة، هنرته سائلًة إايه عن كراساته وكتبهأيبدي 
 .أدواته. وحان الوقت الذي سريتفع فيه ضغطي واكاد اصاب ابلفاجل

روف ع، ففي املرة املاضية كان الدرس عن نطق احلومل خيب ظين ابلطب
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املركبة وكتطبيق هتجيت له بعض الكلمات على أن ينطقها يل اليوم. 
يو مسع كلمات إجنليزية مثل ) هتانك يو حاليت وأان أولك أن تتخيل 

ولكي ال تصاب ابلدوار هو  هبون ؛ إلبهانت ؛ فاهتر( ؛؛ هبارمسي 
 يقصد

 Thank You, Pharmacy, Phone, Elephant, Father)  ) 
وبعد معاانة اعدت له الشرح جمدًدا ولكي ال تذهب احلصة دون 

ا فعلت، مشرحت له العاقل والغري عاقل وليتين إضافة شيء جديد 
فحني ضربت له مثال أبن الثالجة غري عاقل حىت أخذ أيكد يل 
فهمه لألمر وأتكيًدا لكالمه ضرب يل أمثلة بكل ما عرض على 
شاشة خياله. فاملوقد غري عاقل والفرن غري عاقل والسيارة غري عاقل 
و املقعد غري عاقل والقلم غري عاقل. ومضيت الوقت املقرر للحصة 
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ج ة له وهو سريد كل غري عاقل حىت انصرفت وأبرا يف وضع املستمع
 ذهين تطاير، فلوال احلاجة ما لبست دقيقة من هنار جوار هذا الصيب

*** 
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 بنيت! هي ليست
 

-3- 
 

حني حتدث املبدع صالح جاهني عن الثور كان يقصدين ! يف      
 عين ، فأان اقضي هناري و أول ليلي يف التنقل بنيالشقاء السرمدي أ

بيوت اخلالئق، ما أصعب أن تقضي حياتك يف بيوت األغراب، بال 
  راحة، بال خصوصية، بال سكينة.

ها قد وصلت . هذا البيت من أكثر البيوت قراًب إىل قليب، هل ألن 
سيدة املنزل تعاملين كصديقتها ؟ هل ألن الطفلة اليت أحفظها 

  .القرآن. هه . نسيت أن أخربك أين أعمل حمفظة قرآن كرمي



31 
 

أقص أكون روائية مثلك و  أرى يف عينيك ريبة من عملي هذا ! دعين
 عليك قصة حقيقية. هل تقبل ؟ شكًرا لرحابة صدرك 

*** 
حيكى أن مجاعة من الصحابة كانوا يف سفر يف الصحراء وأانخوا      

رحاهلم ابلقرب من قبيلة تعيش يف الصحراء، وقدرًا أن أمري هذه 
يهم، ا يف عالجه ابلطرق املعهودة لدالقبيلة قد لدعه عقرب وفشلو 

فأرسلوا رسول للصحابة النازلني جوارهم يسألوهنم إن كان لديهم 
جديد يف الطب حبكم أهنم من احلضر ، فاشرتط أحد الصحابة أن 
يداويه مقابل قطيع من الغنم، فقبلوا بشرطه هذا، وذهب إليه ومسح 

 .  ابلبصاق مكان الدغة، و رقاه بسورة الفاحتة
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فاه هللا عز وجل وابلفعل أعطوه ما اشرتط عليهم من غنم . فأخذ فش
يف حل  حىت يسألوه ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة القطيع وعادوا به إىل رسول هللا 

 أو حرمانية هذا الفعل،
مراتبني يف قبول ما أخذوه قال هلم  ملسو هيلع هللا ىلصفلما رآهم رسول هللا  
أي أنه شاركهم فيما أخذوا  )أحسنتم واضربوا يل معكم بسهم)

ه إن أحق ما أخذمت علي ) ملسو هيلع هللا ىلصليطيب نفوسهم دجاهه وقال أيًضا 
 ولك أن تراجع صحيح البخاري إن أردت التدقيق، (أجًرا كتاب هللا

 ما قولأ ولتعلم أن لوال الظروف اليت اضطرتين لذلك ما فعلت.
قبل  ،يف زمن اإلمام مالك رمحه هللا وال أييت( فهذا طبًعا ؤتى)العلم ي

 .أن يصبح عدد املعلمني أكثر من عدد الطالب
*** 
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ها قد جائت مليكيت الصغرية، فدون كل من أحفظهم أكن هلا 
مشاعر خاصة وهي تبادلين نفس املشاعر، وإذا كان التعبري اجملازي 

 أن األفواه تقطر شهًدا فهي بال شك تقطر شهًدا إذا حدثتين 
   .مزاج للدراسة اليوممل أحفظ ومل أكمل الواجب وليس لدي _ 

ديد مجلتها املعتادة اليت تشاغبين هبا، وسرعان ما تبدأ يف التسميع والرت 
 والكتابة وبنفس السرعة تنتهي احلصة 

 أاي أوقايت اجلميلة. أال تستطيلني قليالً ؟
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

 اصبحت سرييت الدن يلوكه اجلميع
-6- 

 
مضيت يف طريقي منتقلة بني البيوت، وقبل أن أصل للبيت التايل 
مسعت من يناديين. نربة صوهتا مألوفة لدي  ال ختطأها أذين. إهنا 
خاليت، استوقفتين على جانب الطريق وبدأت نقاشها املعتاد كعملي، 

 املكرر كأايمي، الثابت كثبات ظرويف 
 مل تعِد صغرية اي بنت أخيت  -
 الزمن حىت ال أكرب اي خاليتمل يتوقف  -
 ومل يعد يناسبك هذا العمل  -
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 ومل يناسب ظرويف عمل سواه  -
 أنِت اآلن حمط أنظار اخلُطاب، لكن عملك مينعهم من التقدم -
 وما يعيب يف عملي ؟ -
فتاة مثلك تقضي هنارها أبكمله خارج منزهلا، دجوب شوارع القرية،  -

 خترج منه بيت حىتيعرفها الصغري والكبري، ما تلبث أن تدخل من 
لتدخل اآلخر وكأهنا كالسؤال وأبناء السبيل ، وتلك البيوت فيها من 
فيها من رجال وشبان . من ذا الذي سيفكر يف اإلرتباط بفتاة على 

 حالتك ؟
خاليت . أان ال أعمل عمالً يشني يل، أان حافظة وحمفظة لكتاب هللا  -

ت أفواه بالبيومعلمة لألطفال، وأنت تعلمني ما اضطرين لذلك. ف
البد أن أتكل، وديون البد أن تقضى، ومصروفات البد أن تؤدى، 

 وفواتري البد أن تدفع 
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 اخلُطاب ال شأن هلم بذلك -
 طاب إىل اجلحيم، ليتهم ال يطرقون اببنا قطفليذهب اخلُ  -

*** 
كل صباح   دد الشمسانتهى املوقف ومل ينته احلوار الذي يتجدد كتج

 وذهب كلينا يف طريقة. أما عين فقد كنت ، وتقابل الظهر ابلظهر
قريبة من البيت األكثر أملــًا يل ملا أرى فيه من عالمات الظلم 
والتسلط، فطاليب ثالثة أخوات من أب واحد وثالث أمهات 

 خمتلفات، أثنتني منهن متوفيات والثالثة حية لفظًا وامسًا ومعىن .
*** 

 
لل يشمل إحدى األخوات يف السابعة من عمرها، مريضة بش   

اجلانب األمين كله. من عني وذراع ورجل، مل تذهب للمدرسة ابلطبع 



37 
 

واكتفى أبوها بتحفيظها القرآن قدر استطاعتها ومبا تسمح به 
حالتها، لكن زوجة أبيها ال تعري ظروفها أية مراعاة ودائمة الشكوى 
منها ومن تقصريها يف احلفظ رغم رؤييت أن الفتاة جمتهدة حىت أهنا 

والدها تقيم سيء للفتاة على لساين رغم بطالن ذلك من تنقل ل
 الصحة!

*** 
وما إن تبدأ احلصة حىت تقاطعين كل دقيقة. )مسعىي هلذة الفتاة،      

وعاقيب هذه، وهذه حفظها سيء، وتلك لعوبة ال تلتفت لدروسها 
فاشددي عليها ( فطاملا أنت ماهرة هلذا احلد فلما آت أان ؟ 

 لب . قيلة على قليب ثقل جبال األفلتحرميين من تلك احلصة الث
وللعجب أن ابنة هذه املرأة غاية يف الذكاء وسرعة احلفظ فليبارك هلا 

م هللا وليبارك ألبيها فيها، أما أمها فليقذفها هللا يف قاع أقواع اجلحي
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. فإذا كنت قرأت )بني القصرين( لنجيب حمفوظ . فخذ شخصية 
. ودة، سوداوية، مرتجلةأمينة واعكسها فستجد امرأة متسلطة، حق

 إًذا فهي هذه املرأة .
 

*** 
 

خرجت خائرة القوى، مشوشة الرتكيز، دمائي تغلي من هذه    
املرأة، لكن ال وقت لدي لعواطفي، فمازال يومي مشحون ابملواعيد 
الواجب علّي أتديتها، وبينما اتنقل من بيت آلخر إذ رن هاتفي 

 احلالواضاءت شاشته ابسم والديت، فرددُت يف 
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كان صوهتا مسكورًا حزيًنا يفيض ابلوجع، قصت يل أهنا ذهبت  
تك قرآن . هه . هل اخرب  عادهتا إلحدى السيدات اليت حتفظهنك

 دعين أخربك . أن والديت أيًضا حمفظة قرآن؟ ال! حسًنا 
أظنك قرأت رائعة برخيت الوحيدة )البنسات الثالثة( فنحن النسخة 

م ا لك يف حينها اضطرت والديت رغلظروف سأذكرهالنزيهة منها، ف
ك أن . لمكانتها كمعلمة اثنوية أزهرية إىل  العمل كمحفظة قرآن

ل من بيت دجوب البيوت ليل هنار، وتنتق تتخيل سيدة يف مثل سنها
 . لبيت بني عقول الصغار والكبار

فتخرج يف الصباح الباكر قبل أن استيقظ  لتحفظ أانس، وتعود  
لتتجهز للذهاب لعملها، وتنهي عملها لتعود جمدًدا لطرق أبواب 

 .البيوت حىت املساء
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لكن وقتها وصحتها مل يسعفاها فاضطررُت أان األخرى أن أجوب  
 البيوت معاونة هلا يف التحفيظ فأان خامتة للقرآن كما تعلم .

*** 
مث اخذت يف توسيع نشاطي وعملت كمعلمة لغة عربية ولغة إجنليزية  

لألطفال ابإلضافة إىل حتفيظ الصغار والكبار كأمي. واصبحت أان 
وأمي طوال النهار خنرج من بيت لندخل اآلخر وال نعرف للبيت 

 دفء وال للراحة طعم وال للسكينة مكان. آه آه .
*** 

فظها حني حت أن السيدة اليت أمي ينن، أخربتدعك من التفاصيل اآل 
مل تفتح هلا الباب وكلمتها من وراء حجاب بطريقة خالية ذهبت هلا 

من أي إنسانية أو لياقة طالبةً منها أن تعود يف وقت الحق ! فعادت 
من  در أمي مكسورة اخلاطرة كاسفة البال على الزمن الذي جعلها تُ 



41 
 

لذي ابليوم ا نية إايهابواب البيوت كاملطرودة. هدأهتا ممعلى أ
سنتوقف فيه عن فعل ذلك واعدة إايها ابحلديث حني عوديت مساًء 

 . 
*** 
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 ال يدركون أن مثاري قطفت يوم الظالم
-0- 

 
جرت الشمس ملستقرها واخذ الكون يستبدل حلته البيضاء       

ابلسوداء، ومل حين يل مستقر بعد وقد تشاهبت لدي األايم و 
مسرعة ألحلق مبوعد حصيت التالية، ومشيت األوقات ، فقد خرجت 

رف عيين يتتبعين ، فنظرُت بط نأطوي األرض طًيا حىت احسست مب
أستأنس  مين  . فسارعت اخلطى حىت ا يقرتابدون اإللتفات فرأيتهم

أال يرتكاين فيما جرى يل! أال ينظران حلايل! أال يكفي ما أان ببشر، 
 . حىت الفتيني الذان يتبعاينلكن الطريق خال من املارة سوى من به! 
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وجدت منزل حماط بسور وبوابته مفتوحة فدخلت دون إدراك 
وأغلقت البوابة خلفي وقليب يكاد يقفز من فمي مث أخذت مجرت 
خويف ختبت لكنها مل تنطفيء وإذ بباب املنزل الذي دخلته دون إذن 

 نفتح وخيرج منه شاب يف الثالثني من عمره . نظر يل مراتاًب وأظني
أنه عرفين . فشهريت طالت القاص والدان. فقصصت له ما دفعين 

أ من روعي ورافقين إىل أن أوصلين إيل لذلك واعتذرت منه، فهدّ 
. وذهبت للبيت التايل و األخري هلذا اليوم احلافل وابملناسبة مأمين

هي فتاة يف الثانوية تعتربين كأخت هلا وعالقتنا وطيدة نوًعا ما 
 تحفيظ ورمبا هي وجه الذي جيمل مرار قهويت. خبالف احلفظ وال

اهنيت معها وكنت انتهيت وانتهى شحين كاهلواتف الرديئة، فحىت 
الشمس أدت عملها ورحلت وأان مل أرجع لبييت بعد، ومل أنعم مبتعة 
خلغ احلذاء لتتمدد قدماي، وال خلع اجلوارب للتنفس أصابع قدمي، 
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فف الذي غسله العرق، ومل أختأو خلع احلجاب ليتخلل اهلواء شعري 
 من مالبسي الرمسية املتحفظة اليت أرتديها طوال اليوم.

*** 
مشيت عائدة إيل بييت وقد كسى الظالم الشوارع سوى من بضعة    

مصابيح خافتة حتتضر تبث ضوئها على استحياء. ذكرتين بيوم 
ليك كسرًا دعين اقصها ع احلادثة اليت قلبت حيايت رأًسا على عقب.

حني عوديت ف طريق والستأنس حبديثك عن وحشته البغيضة.مللل ال
مساًء من أحد الدروس اخلصوصية وكنت وحدي حني انقطع التيار 

ني وحدث ما ختشاه أي فتاة حالكهرابئي وتسربل الكون ابلظالم 
الوحدة والظالم. أظنك تعرف كم األساطري واخلرافات جيتمع عليها 

ها يف عقلنا وتكفلت جداتنا حبشو املرعبة الشائعة يف الرتاث الريفي 
الباطن . فما إن إنقطعت الكهرابء وحتالف الظالم مع السكون و 
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وحديت حىت تعثرُت و وقعت أرًضا وال أدري متاًما ما حدث يل. أهو 
 كل ما أعرفه أينأم حالة نفسية .أم مس شيطاين،  أم خرس، صرع،

 أو وايتومل يفلح أي من األطباء يف مدا فقدت النطق من بعدها
ملدة شهر كامل وهو الشهر السابق معرفة عليت، ومكثُت هكذا 

 إلمتحاانت الثانوية .
*** 

 انكىب جوادي، وتبدل حايل، وعم الشتات ربوع ذهين، ودخلتُ     
اإلمتحاانت غري واثقة من النجاح فضالً عن اجملموع، لكن أهلي و 

إن ، مأهل بلديت ال يدركون شيًئا مما أمل يب وأملهم يّف ما زال قائ
أن يدركوا ! فأن تقلع أمل نبت وكرب  يدونأردت الدقة هم ال ير 

وترعرع لسنوات أمام انظريهم وحان أوان نضج مثاره هلي كارثة 
        سريفض عقلهم إستيعاهبا، ال يدركون أن مثاري قطفت يوم الظالم !
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مرت علي  أايم اإلمتحاانت بطيئة، رتيبة، وأان أضيع بعشرات 
، ومل تتوقف اإلمتحاانت عن كيل الصفعات الدرجات يف كل مادة

يل. متنيت أن مير الوقت برقًا ألخلص من هذا العذاب، وقد مضى، 
 وبقى يل مواجهة أهلي، وبقى ألهلي مواجهة الواقع املر.

*** 
قبل ظهور النتيجة أبايم ذهبت إىل إحدى قريبايت وبقيت عندها     

أيب  اتظر ن ىن أال تظهر النتيجة ألبد اآلبدين، فلست محلوكلي مُ 
 يل وقد خذلته، وال محل نظرات أهلي وهم يروين قد سكبت حلمهم

اليت  عرف الكل احلقيقة. لكن ال مفر . فقد ظهرت النتيجة و أرًضا
 رفضوا أن يصدقوا معطياهتا .

*** 
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ر أيب وغضب ولعنين كاألابلسة حىت أنه تربى مين وقاهلا اث    
اير النار يف طصرحية: هي ليست ابنيت. وتطايرت الشائعات يف   كت

غم يبدو أن الفتاة هربت من بيت أبيها ! ر اهلشيم، فهناك من قال : 
آخر:  لقريبيت قبل ظهور النتيجة! ويرد عليه تعلم اجلميع أين ذهب

ع صبحت سرييت الدن يلوكه اجلميابل طردها أبوها من البيت . و 
 فالشهرة سالح ذو حدين كما تعلم. طوال أسبوعني

*** 
 ألضع حًدا لتلك األقاويل واي ليتين ما عدتُ حىت عدُت ملنزيل     

. نظرات قاتلة هتتك اجلسد، مهسات ومههمات، قيل وقال ، لكن 
ا كان أيب

ً
 األكثر أمل

هي ويف ظهري صراحًة خاصمين ورفض حديثي و ألقى يف وج
ر احني حان موعد التنسيق رفض أن أختالعبارات، و  وتلميًحا  أقزع
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ربين و أججمموعي ليس ابلسيء  رغم أنما يناسبين من الكليات 
على كتابة تلك الكلية العطنة، النائية، البائسة كعقااًب يل على ذنب 

واصبحت كل صباح استقل السيارة الصدأة مع زمياليت  مل اقرتفه .
 من الكوبري إىل الكلية يف عقاب عبثي مرير مثل عقاب سيزيف  

 أو يهدم سور يلرضخت لرغبته إرضاًءا له حىت يبدل نظراته القاتلة 
اخلصام أو تعود املياه جملاريها لكنه أيب وأقام حصار خصامه ألربعة 

اره لعن وحو  ،وكالمه قصف ،أهله وحني حدثين كان حديثه سباب
. ومن يوم النتيجة املشئوم حىت كتابة هذه السطور مل يعد أيب الذي  

تعد ومل  هاتنأعد الفتاة اليت ككان ومل تعد مكانيت اليت كانت ومل 
 .احلياة هي احلياة 

 *** 
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وأخريًا عدُت لبييت، ارتقيت درجات السلم الضيق املوصل لشقتنا 
عاجلت قفل الباب و وجلُت. يف الصالة الصغرية كان أيب جيلس و 

على مقعد يشاهد املرانه، تلك اجللسة اليت اعتادها متضية للوقت 
يب آالم حني تواترت على أبعد أن أرغمته صحته على إعتزال العمل 

العظام، ومل يعد يقدر على العمل، فعمله شاق مرهق كما تعلم، 
وغدا بيتنا بال عائل وابلوعة االحتياجات ال تنسد ودروس أخويت ال 
ترحم ومصروفات البيت ال ختلص. فاضطرت والديت رغم مكانتها  
كمعلمة اثنوية أزهرية يف العمل كمحفظة قرآن دجوب البيوت ليل 

لكن وقتها وصحتها مل يسعفاها فاضطررُت أان األخرى أن  هنار
أجوب البيوت معاونة هلا يف التحفيظ فأان خامتة للقرآن كما تعلم. 
صحيح . فاآلن موعد الفتيات اللوايت أحفظهن وااتبعهن على 
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(WhatsApp)  أن ألتقي هبن حىت ااتبع حفظهن وأقرأ امسح يل
 حفظه.عليهم اجلزء اجلديد املنوط هبن 

*** 
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 البداية
 

لط ، عليك أن ختكتبُت قصيت واآلن أيت دورك كروائي  ها قد     
أوراقها وتبعثر أفكارها وتشتت نسيجها، أن دجعلها كئيبة، مملة، 
معقدة، ال يطيق قاريء صبور على إكمال فقرتني فيها، عليك أن 
تستولد التشبيهات من حالة والدة متعسرة ، أن تلوي عنق األفكار 

 وإال نعتوك ابلسذاجةليعرتيها العمق، أن تكتب ما ال يفهم 
 والسطحية.

*** 
 أما أان فقد اهنيت مهميت بعدما انعشت كل ذكراييت املأساوية،     

وال أرى يف قصيت ما يستحق الكتابة أو التدوين فأان فتاة عادية عج 
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هبا اجملتمع والفتيات املكافحات، املثابرات، النابشات يف الصخر، 
املاشيات حافيات على مجرات احلاجة والعوز كثريات. ويستحقن 

أما املرتفات، العبااثت، الالهيات،  ر مين.الكتابة عنهن أكث
ساخطات على ما يف حياهتن من نعم، العائشات يف دعة، ال

، قصورات يف بيوهتن حمفوظات الكرامةاملنعمات برغد العيش، امل
إيل  واآلن حان دوري  خاليات الذهن من محل الديون. فهنيًئا هلن .
اش ليبدأ عقلي ي للفر اخللود لراحيت، إىل الفرتة اليت اسلم فيها جسد

  اليت ستبلل وساديت إىل دموعيأحالمي، الباطن مهام عمله، إيل 
 إىل لقاء كل من أحببتهم، إيل حيايت اليت كانت ، كالعادة

 إىل البداية...
 متت
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