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 مراودات
 ھیفاء أبو النادي

 
 قھـوة

قھوتھ تدوم. لذا یبدأ بھا صباَحھُ باكراً، ویُكمُل نصفَھا في منتصف النَّھار. تُالزمھ. ربما تكوُن رائحةُ 
طزاجتِھا األولى ھي ما یجعلُھُ یستمرُّ في ارتشافِھا رغم بُرودتِھا، وربَّما ھنالك أشیاُء أخرى ال 

بالواجِب والمسؤولیَِّة تجاھھا. قھوتھ مسكوبة في كوٍب من ورق؛ یتغیَُّر یُفصُح عنھا. ربَّما یشعُر 
ً نھاراً كامالً، إّال أنَّھُ » كشك«لونُھُ وشكلُھُ وحجُمھُ كلَّ یوم بحسب اختالِف  راء. یقضیان معا الّشِ

ِل حافة متى انتھى النَّھار. یتركھا دون رشفٍة أخیرة  أو حتى یتُرُكھا على سطح طاولٍة، أو عند أوَّ
كلمة وداع. یتركھا لیعودَ إلى عالِمِھ؛ واثقاً أنَّ كوباً ورقیّاً آخَر من القھوة ینتظره في أحد األكشاك، 

 غداً، وبعدَ غٍد آخر، وآخر.
 

 غیـاب
كانا واقفَْین لحظة انسكبَْت القھوةُ على معطِفھ األسود، بینما تعاین خطوطاً عند زاویتي عینیھ. فھو 

معھ تفاصیُل جسِدِه كلِّھا وتتفتَّح: تزدادُ خطوُط عینیھ الالمعتین وضوحاً، تھتزُّ  عندما یبتسم تبتسم
كتفاهُ، ویرتسُم على قسماتِِھ ما یشي بحنیـٍن إلى ضحكٍة اعتادَ أَْن تغُمَرهُ منذُ وقٍت قریب. انسكبَْت 

خذةً خّطاً ُمتذبذباً من قطراٍت سیترُك أثُرھا رائحةً وبُقَعاً  داكنة على معطِفِھ ما لَـْم یُسارع قھوتُھُ ُمتـَّ
إلى تنظیفھ. بدا منزعجاً، ربما ألن معطفھ ما یزال جدیداً. راجعت معھ تفاصیَل انسكاِب القھوة. 
تحدَّثا عن أمٍر ما ال تذكر منھ سوى أنھ یتعلق باللون األزرق. أكانا یتحدثان عن البحر، السماء، أم 

 عنھا؟  مالءات السریر التي ما جرؤت على الحدیث
 اھتزَّ ساِعدُهُ فجأة فانسَكبَْت القھوة.

ربما حدث ھذا إثر لمسٍة طائشة من یدھا لیده، حین ناولتْھُ كوب قھوتھ الكرتوني صباحاً. شردت، 
، »شيٌء ما یُكتَُب في داخلي اآلن«لكنھ استدرك ُشرودَھا بتنبیھھا إلى التماع عینیھا. عندھا أحسَّت: 

أنھا ستكتُب عن قھوتھ. كیف عرف؟ دسَّت یدھا في حقیبتھا لتُناِولَھُ مندیالً  ثم وجدَتْھُ یخبرھا بثقة
 ».ال بُدَّ أنھ یحتفظ بمندیٍل ما في جیبھ«ورقیّاً اعتذر عن أخذه. التمَسْت لھ عذراً: 

ھكذا تسلسلت تفاصیُل لقائھما المقتضب إلى جانب الطریق. حدَّثَْت نَْفَسھا بثقة عالیة، رغم عدم 
أراِك «بصوتھا الذي عجز عن الكالم إال سّراً. لحظتئذ، جاءھا صوتھ المـُبتسر والعجول:  اكتراثھا

 ».غداً 
 سكنَْت ُمحاِولَةً التشبَث بالغد القادم.

 كان صادقاً بالفعل،
 لكنھ من فرط صدقھ غاب.
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Refresh 

أصاَب اإلنترنت في عندما یتأخر البریدُ اإللكترونيُّ في إیصال رسائلھ إلیھا، تفترض أنَّ خلالً ما 
ْنھُ من اإلرسال. إنھا، في قرارة  العالم، أو ُعطالً أحاَق بحاسوبھ وھاتفھ معاً، أو عارضاً ألمَّ بھ لَـْم یُمّكِ
نفِسھا، تعرف جیداً أنھ ھو َمْن یتأخر في ذلك، وأنَّ اإلنترنت في العالم كلھ بخیر، وال خلل فیھ. مع 

أعلى صفحة البرید. تضغط علیھا وتحبس أنفاسھا وتنتظر.  في» ریفریش«ذلك، ال تقاوم إغراء الـ
تضغط مجدداً على أمل أن یحصل تغییر ما. تُقفُل عینیھا جیداً، وتَعُدُّ حتى الرقم عشرة، ثم تفتحھما. 
أما النتیجةُ فغالباً ما تكون: ال رسائل. تحزن، ثم تبدأ بعدِّ خیباتِھا واحدةً واحدة إلى أن تُغریھا إعداداٌت 

في » صح«رى متوفرة في أعلى صفحة البرید، فتقرر اختیار آخر رسالة منھ بوضع إشارة أخ
تقوم بھذا متیقنة تماماً بأنھا، بفعلتھا ھذه، إنما ». لم یُقَرأ بعد«المربع إلى جانبھا، لتكوَن ضمن الذي 

 تستعیدُ إحساَسھا السابق،
 وحماسةَ انتظاِرھا،

 وتَوھَُّج عینیھا،
 قلبِھا، وتَساُرَع ضرباتِ 

مرة أخیرة، لتعتقدَ، وھي على خطأ، أنَّ » ریفریش«وبُرودةَ یدیھا: یحدث ھذا لحظة تضغط على 
 رسالة جدیدة منھ وصلَتْھا للتو.

 
 بطعم الشوق» براونیز«

ما ال یعرفھ ھو أنھ عندما یعصف بھا الشوق، وتجتاحھا رغبةُ أن یُلمِلَمھا ویجمَع َشتاتَھا بین كفیھ 
وھو ھناك في البُعد، تصبح الحلوى صنعتھا ورفیقتھا في ظل غیابھ وعدم اكتراثھ. تحلم المربعتین، 

لت الطحین. لجسدھا مسامات شفیفة كمنخل یعبق برائحتھ مذ التقت بھ  بھ یحاول مالمستھا كلما نخَّ
أول مرة. تصارحھ بحقیقة أنھ أبیض وواضح كالطحین على نحٍو غیر مفھوم، وكأنھا بھذه المالحظة 

عاقبھ على شيء ربّانّيٍ لم یكن لھ أيُّ یٍد فیھ. لجسده عند لقائھا بھ ملمٌس یشبھ طراوة الزبدة في ت
أولى مراحل ذوبانھا. وفي عینیھ تتدفق رقائق الشوكوال نصف محّالة؛ وِلـَم النصف؟ ألن اكتمال 

لقاتلة، وتتذكر رسم الحالوة ال یتحقق إّال في إطالة نظرھا في عینیھ اللوزیتین. تحسده على رموشھ ا
حاجبیھ، وتغرق في عینیھ، بینما تسكب كوباً كامالً من رقائق الشوكوال شبھ المحّالة على الزبدة 
الذائبة تحت ناٍر تنوُس فقط، لكنھا تشتعل في قلبھا أكثر. اختالطُ سمرة الشوكوال بالزبدة وامتزاجھما 

رھا بقبلتھما األولى. تحاول القفز سریعاً ع ن ھذه الحیثیة إثر إحساِسھا بخفقان قلبّيٍ جارف معاً یذّكِ
 یساعدھا على تحریك المزیج بخفة وسرعة، وال تنسى طبعاً أن تطفئ النار أثناء ذلك.

تنحاز لذاكرتھا كلما حاولت أن تطِوَي منھا أيَّ صفحة، خاصة جالیري الصور المحفوظ في رأسھا 
اٍت فوق خلیط الزبدة والشوكوال بحرٍص عاٍل، وفي ھاتفھا النقال على حدٍّ سواء. تفقس ثالث بیض

ـایركس عمیق بسرعة ملحوظة، وكیف ال وھي ال ترید للبیض أن پوتخفُق المكوناِت كلَّھا في وعاء 
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ناجحة حتى اللحظة، لكنَّ خوفاً بحجم » البراونیز«ینضج فوق الخلیط الّساخن. تبدو مراحُل إعداد 
ولت التملص من فكرة أنھ یتقصدُ إھمالَھا رغم اھتماِمھا الكبیر وحش العلبة یستقرُّ في قلبِھا كلما حا

ل الذي یشبھ  بھ. تحاول الفكاَك من أفكارھا السوداء بأن تسكب ملعقة إثر أخرى من الطحین الُمنخَّ
 نقاءه وبیاض جسده بینما تستمرُّ في التحریك ُمستخِدَمةً خفّاقةً یدویة.

 وأثقل. تحسُّ بقلبھا یثقل كلما سارعت في عملیة التحریك؛ تخلُط المزیج إلى أن یصیَر أعقد وأسمكَ 
نات الحلوى التي تصنعھا، وتتذكر أنَّ أوان  ً في مكّوِ فال یتجاوب معھا الخلیُط الكثیف. تفكر ملیّا
السُّكَّر حان. تضع على الخلیط كوباً كامالً من السُّكَِّر األبیض، وتبدأ التحریك من جدید، لتكتشف 

ِب حبیبات السُّكَِّر الدقیقة. ھنا بالضبط تستذكُر بأنَّ السَّم اكة السابقة بدأت تتالشى شیئاً فشیئاً إثر تسرُّ
القُبلة التي عاجلھا بھا، عندما احمرَّ وجُھھا وبرقت عیناھا وتسلَّلَْت إلى قلبھا فرحةٌ بلون قوس قُزح؛ 

یا عزیزتي، إنھا تُؤَخذُ أخذاً ھكذا تكون القُبَل «فغمرھا في حضنھ دون أن تعي، وھمس في أذنھا: 
 »وال یُعَدُّ لھا أو یُحضَّر..

في األثناء، یستعیدُ عقلھا الباطن رائحتھ التي لم تعرف لھا توصیفاً وقتئذ، إال أنھا تستقرُّ اآلن على 
ـانیّال. تفتح غطاء العلبة، تستنشق الرائحة، وتسكب منھا على الخلیط السابق ما ڤأنَّ لھ رائحة الـ

ُكھُ  یعادل ُرھا الّرائحةُ وتُدھُشھا مثل طفلٍة فَِرَحٍة بفستانھا الذي یدور ویتلون ویَُحّرِ ملعقة صغیرة. تُدّوِ
 الھواُء فیعلو ویطیر.

تُقلُِّب ُصَوَرهُ في ھاتفھا وتكبُِّر إحداھا لتغرق في عینیھ اللوزیتین، فتتذكر أنَّ علیھا أن تدقَّ نصَف 
ً من رقائق الشوكوال نصف المحالة تضیفھما على الخلیط كوٍب من اللوز غیر المقشَّر، وك وبا

ـایركس، ثم تخلط جمیع المكونات بحرارة عاشقٍة ال یكفُّ قلبھا عن الخفقان. پالموضوع في وعاء الـ
اآلن فقط تعي حقیقة أن ال حاجة لوصفة مكتوبة تسترشد بھا من حین آلخر، لذا تكتفي بالنظر في 

َر المزیج بعد أن تماسك ُصَوِرِه فتعرف المقادیر  وطریقة التحضیر على الفور. تكاد تنسى أن تُصّوِ
َسة ثم تُرسل لھ كلمة  َرةٍ متمّرِ ومن بعدھا الصُّورة. » قَْبل«وقبل َخْبزه. تفعل ذلك باحتراِف مصّوِ

ا بأن تصلھ رسالتھا. یقرأھا لكنھ ال یتحفَُّز للرد على ما یبدو. تُغیُظھا سلبیتھ، ومع ذلك تتابُع عملھ
ُرھا بشكِل قلبھ رغم أن كلَّ ما  تسكَب الخلیط كامالً في صینیة َخْبٍز دائریة. تحبُّ الدوائر ألنھا تذّكِ

 في جسده مربع.
تُسرع في إخراِجھا مستعدَّةً لتقطیِعھا ساخنة فتسھل ». البراونیز«یمضي من الوقت ما یكفي لتنضج 

ُر الحلوى من جدید، ثم ترسل لھ كل مع الصُّورة. تنتظُر أمرین: استجابتھ » بَْعد«مة المھمة. تصّوِ
وبرودة الحلوى قلیالً. تبرد الحلوى لكنھ ال یستجیب. تنقلھا إلى وعاء آخر، ثم تلتقط صورة جدیدة، 
وترسلھا لھ. یتجاھلھا من جدید. تفكر: یبدو أنھ عالٌق في اجتماعٍ ال ینتھي مع مسؤولین متطلِّبین 

ة. فالوضع في أوكرانیا مقلق، بحسب ما أخبرھا قبل أسبوع، وما وقضایا ھامة وحّساسة وطازج
ُحُف الیومیَّة والقنوات اإلخباریة قاطبة. تلتمُس لھ ألَف عذٍر، وتغرُق في أكل الحلوى،  تتناولھ الصُّ

 وبداعي الشَّوق تنام دون أن تغسل أسنانَھا على أمِل أن یزوَرھا في الَمنام.
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 حساسیَّةُ ُحبّ 
في مثل مكانتھ وشخصیتھ البارزتین في المجتمع والحیاة السیاسیة لن یحتفظ لنفسھ بحساب طبعاً، َمْن 

فیسبوكي واضح االسم والمعالم. ربما یكون لدیھ حساب باسم مستعار ال یعرفھ إال أفراد معینون من 
ا ال تستطیع أن العائلة واألصدقاء، وھو بطبیعة الحال ال یَعُدُّھا منھم. یُغِضبُھا أنھا لیست منھم، لكنھ

وأوالده، وأقاربھ على  وزوجتھ، تفعل أي شيء في الوقت الراھن أكثر من أن تقرأ ما یكتبھ إخوتھ،
صفحاتھم. وصل بھا األمر حدَّ معرفة مواعید مناسباتھم وأفراحھم وأتراحھم من خالل ما تكتبھ عائلتھ 

ا، ال یطمئن قلبھا إال إذا قرأت أن انشغالھ الكبیرة. وعندما یعتذر عن موعد لقاء مرتقب كان ُمعَدّاً بینھم
 الذي حدثھا عنھ بشكل مبھم یتوافق مع توقیت مناسبتھم في ذلك الیوم.

تترقب منھ إیمیالً لن یصل. تراقُب عقارَب الّساعِة المعلقِة على حائط غرفتھا وتحرص على عدِّ دقاتھا 
ُث نف سھا كلما انتبھت إلى الوقت الّراحل، وذاك دقة تلو أخرى. الوقت بطيء. الوقت مریر. ھكذا تُحدِّ

الفاصل ما بین دقات قلبھا. تحاول الفكاَك من ذكریاتھا معھ، لكنھا تُعیدُھا إلیھ من جدید: على السریر، 
إنھا معھ اآلن، فوق صدره األبیض، عبثاً تحاول المكوث ھناك أطول فترة ممكنة. تتسلل منھا تنھیدة 

ینبغي ـ وتنسلُّ من بین شفتیھا إلیھ دون أي حواجز. ھناك بالضبط، فوق  بحجم أرقھ ـ فھو ال ینام كما
ركبتھ الیمنى تنثني ساقھا لترصد سخونة جسده البض. ال تشكُّ للحظة أنھا في الجنة. تعانقھ دون أن 
یدري أو یتشبث بھا أو یتحمل عناء احتضانات ال یرید لھا أن تتبلور على أرض الواقع، وأي واقع أجلُّ 

دَف. في احتضانھ وأس مى وأرفع من سریر بحجم غیمة یقیمان علیھ مدة ساعة من الزمن كلما شاءت الصُّ
تسمع ضربات قلبھ تخفق وتتسارع، ترید اللحاق بھا ولكنھا ال تستطیع؛ فھو أسرع من أن تلحق بھ وإن 

 تشاركا الِفراش الواحد.
CUT .ـ ھكذا تنتھي اللقطة في رأسھا 

 ».مشتھیة أسمع صوتك«: ترسل لھ رسالة محمولة
 تصلھ الرسالة وال یصلھا منھ رد.

لیس بعد. ال، لم «ثم تُجیب: » ھل وصل الرد؟«تنتظر.. تترقب.. تحبس أنفاسھا.. وتُسائُل نفَسھا: 
 ».یصل رده بعد

 تنتظر أكثر.
 ثم أكثر.

 بعد أكثر.
لو غضب، وتھاتفھ بحرارة  تملُّ انتظارھا إلى أن تجمع طاقتھا كلھا وشجاعتھا، غیر عابئة بردة فعلھ

ملتاع ال تنقطع أو تتوقف، بل تستمرُّ في الصعود إلى أن تتكلل على ھیئة رنة إثر رنة إثر أخرى.. 
 دون أي جواب.

، وعندما یحرمھا سماع صوتھ على الھاتف، ألسباب »حبالھ طویلة«، وھو »بصلتھا محروقة«ھي 
التي لھا أول ولیس لھا آخر، تتشكل في داخلھا صحیة وأخرى نفسیة وعائلیة وانشغاالت باجتماعاتھ 

عالمات قلق كثیرة. تغرق في احتماالٍت مفادُھا أنھ ما عاد یرید صحبتھا، أو االستئناس بھا، أو 
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االستمتاع بلقیاھا. وألن حبھا لھ طافح، بان على وجھھا وعنقھا على ھیئة بثور صغیرة ال تكاد تُرى 
فیحمر خداھا بمعدل خمس درجات إضافیة عن المعتاد، وتبدأ  بالعین إال عندما یشتد بھا الشوق،

البثور بالحكة والتناثر والتصارع في كل اتجاه، فتأخذ راحتھا بأن تنفرد على شكل طفح أحمر ھنا 
ال تتناقص ھیبتھا وال » یبدو كأحمر الُخدود، لكنھ رباني خالص.«وھناك. تنظر في مرآتھا وتقول: 

أتكون ھذه حساسیة «إذ تتساءل بینھا وبین نفسھا وتلومھا في الوقت نفسھ: ثقتھا بنفسھا قید أنملة، 
تلك الحساسیة التي ال یرید أحد أن یصاب بھا كي ال یَْعرَف «تصفن قلیالً ثم تتابع تفكیرھا: » الُحب؟

 ً ورفیقاً  رفیقھ عنھ أنھ ھائم بھ، فیفارقھ إثر ذلك، ألنھ ال یرید أن یكون مسبباً آلالم َمْن یؤمن بھ صدیقا
 ».للروح

انشغالھ الروتیني ھذا بات أمراً معتاداً بالنسبة لھا لدرجة أنھا قامت بتحجیم شوقھا لھ ورغبتھا في 
إلى النوم إلى  -إن ھو اقتنع-التوحد معھ إلى مجرد لقاٍء عابر تجتاحھ معانقة بریئة ربما توصلھما 

ھا. تتعمد جعل روحھ تتوقد إلى أن جانبھ في سریٍر واحد دون أّيِ عرّيٍ وبخجل كبیر على وجھ
تصل بھ حد النشوة الطافحة باسمھا یردده كلما اقتربا من السریر. یستسلم لالشتعال في عینیھا. 
وكلما حاول الھرب، تلقفتھ رغبتھا بھ سریعاً وأوغلت فیھ إلى أن یصیرا على الِفراش سویّاً: ذراعھ 

شفیٍف خفیٍف لطیٍف، وبشھوةٍ غامرةٍ تردم الفجوة تحت عنقھا، ذراُعھا فوق صدره وكتفھ، باقتراٍب 
 قلیالً قلیالً ما بین شفاھھما.

 ».اتركیھ قبل أن یترككِ «
ترنُّ في أذنیھا ھذه العبارة الغارقة بالقسوة والشقاء. تمسُح باطن كفِّھا في باطن كفھ الیسرى، وتغني 

َع حضنھ بارتعاشٍة ستكون األ خیرة حتماً. تلمُّ ما سقط منھا على لھ كل أغنیات الفراق قبل أن تُودِّ
الِفراش، بعد أن تحسََّس وعیُھا األزليُّ أْن ال فائدة تُرجى من بقائھا مع َمْن سیُردیھا قتیلة عند أول 

 مفترق طرق.
 

 ال یعلُم أنھا تعلم . .
ال یعلم أنّھا تعلم. فلطالما استطاعت أن تفكَّ العقدة في حاجبیھ وتحللھا، كما لو كانت تُِعدُّ ورقة تحلیلیة 
بحثیة لتقدیمھا في مؤتمر ما. یصرُّ على التمسك بتعقیدة حاجبیھ تلك، كلما أطالت تأمل وجھھ وعینیھ. 

خاصرة تمنّى تطویقھا بیمینھ، ونال  ھي تحبُّ وجھھ وترى الصبَح في جبینھ. ھو ال یرى منھا أكثر من
ذلك. ال یعرف أنھا تعرُف أن لدیِھ نظراٍت تعبیریة ثالث تحاُر في وصفھا، وتغرُق كلما أرھقھا بواحدة 
منھا. نظراتھ تلك تشقُّ الطریَق إلیھا كلما أبى التواصل معھا وغاب، وترسم خیوطاً من خیاالٍت تومض 

 ثم تذوي بال استئذان. 
ما كان یخبرھا، بسالِم یده المشتاق، كم یشتاق إلیھا، دون إفصاح؛ فیفتح عینیھ على آخرھما : عنداألولى

 ویبدأ بِتخیُّل أنھا معھ بكامل ألقھا وشبقھا واخضرارھا.
جان على مكَمنَْي الدھشة فیھا: كفَّْیھا. الثانیة : حین تشاركھ الِفراش، فیفتح بوابة العناِق بكفیھ تعّرِ

توقظ حواسَّھا كلَّھا، ما یجعلھ یعید حسابات الزاویة التي ینظر منھا إلیھا، لیلتھم یراقصھما بدغدغٍة 
وجھھا بعینیھ الصافیتین بنصف إغالٍق ُمحَكم. في نصف النظرة تلك تتربع صورتُھا داخل عقلھ، 
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لك بقوة، رغم فیتراءى إلیھا شبُح دمعٍة تنسدُل من الزاویة الیُسرى لعینھ. ال یدَّعي أنھ یدمع، لكنھ ینكُر ذ
أنھ یمكث في خانة الشوق والتعلُّق في لحظات الشبق ھذه أكثر منھا بكثیر. یصرُّ على عدم تخریب 
ھ بذراعیھا لتستدرك انشغالھ في السؤال  اللحظة، فیدعھا تتذوق طعَم دمعتھ المنسكبة بَِسكینٍَة موحیة. تلمُّ

ة من الزاویة الیسرى لعینھ الیسرى، وال عن األسباب المحتملة، وغیر المحتملة، لسقوط الدمعة، خاص
 تساعده في إیجاد اإلجابة.

ثُھا على الھاتف، لحظة یستیقظ من نومھ، وقبل أن یختار الكوب الذي سیشرب فیھ الثالثة : عندما یُحدِّ
اتف. قھوتَھُ. ینظر إلیھا عبر أنفاسھ المختنقة إال قلیالً جدّاً. تراه. أجل تراه. رغم أنھ یكلُِّمھا على الھ

وتزدادُ خطوُط الفرحِ في زاویتَْي عینیِھ كلما حاوَل تجاُھَل اللھفِة في صوتِھا الُمعبَّأ بھ. تغرورق عیناھا 
كلما أحسَّْت بقرِب انتھاء المكالمة؛ فھو ال یُطیُق اإلطالةَ في اتِّصاالتھ معھا. یواظُب على سؤالھا إن 

ا على مكالمتھ. تردُّ بخبٍث، وحیرة، وغیٍظ یكادُ یشتعل، كان ھنالَك ما ھو ُمِلحٌّ وعاجٌل سبََّب إصراَرھ
سماُع صوتَِك أمٌر «كلما شعرت بصوتھ یتثاقُل على الھاتِف، ُمحاِوالً الھرَب من أسئلتھا التي كثرت: 

، ألیَس كذلك یا عزیزي؟ ثم یضحُك بملء الدُّخاِن الذي یمألُ رئتیھ، بعد أن یستنشَق ثالثة » عاجٌل وُمِلحٌّ
ٍل ملحوٍظ. أرباعِ   سیجارتھ على الّریق في تعجُّ

 ال یعلُم أنھا تعلم.
حقّاً، ال یعلم. كیَف، إذاً، استطاعت أن تحسَب لھ أنفاَسھُ في الدقیقة الواحدة أثناَء حدیثھما على الھاتف؟ 

ُمكوِث بین وكیف لھا أن تَعُدَّ ضرباِت قلبِھ، وھي تشاركھ الِفراَش، وصدَرهُ، بإصغاِء ُمِجدَّةٍ راغبٍة في ال
 دقّاِت قلبِھ المتسارعة كلما تذوقَْت رحیق فمھ بلسانِھا.

أجل، إنھ ال یعلم أنھا تعلم. لذلك ربما یتركھا أیّاماً وأسابیَع وشھوراً دون أن یسأل عنھا. یتركھا غارقةً 
للغرق فیھ  یتركھا تبحُث عن طرٍق جدیدةٍ ». لماذا؟«في أسئلتھا المتراكمة الحائرة التي غالباً ما تبدأ بـ

. یتركھا سارحةً في كوِب قھوةٍ ورقّيٍ بارٍد تحدق فیھ بذھوٍل واضح، وتستدلُّ عبره على  إلى أبعِد حدٍّ
ُث نفَسھا قائلة:  یبدو أنني لم أكن سوى كوب قھوةٍ ورقيٍ آخر «رائحتھ التي لم تبرح بعدُ كفَّیھا. تحدِّ

 »یعلُم جیداً كیَف یُسدُل الستاَر على حكایاتھ. اعتاد شربھ لمدَّةٍ من الزمن، ثم ملَّھُ بثقِة عارفٍ 
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 ھذه القصص من مجموعتي القصصیة األولى:"على أھبة الحلم"

 خیانة

 لن أسكت ھذه المرة.. لن أسكت. -

 

شعل النار بعود كبریت،  سخط! ت شاي، وتضعھ على الغاز ب ھكذا قالت وھي تصّب الماء في إبریق ال
صدرھا من غّل. تجلس على حافة شباك المطبخ المطّل على حّمام جارتھا. تمدّ وتزفر ربع ما یحتویھ 

 بصرھا عبر أغصان اإلجاص المتكاسلة، فترى أن الضوء مطفأ.

 فجأة یشھق الماء على النار بقطرة تقفز إلى وجھھا، فتصیح: 

 آآآآآي.. ھذا كثیر، كثیر، ما عدت أحتمل! -

رس��اً في األدب، واحترام اآلخر، وتقبل اختالفھ وخص��وص��یتھ. وتقفز قرب الغاز كأنھا ترید أن تلقنھ د
شباك. الضوء اآلن ینیر الغرفة المقابلة. ثمة خیاالت لشخوص  ستھا على حافة ال تطفئھ وترجع إلى جل
تترنح، تتباعد ثم تتآلف وتقترب. أصوات مرتفعة تتسلل بسرعة من أعلى شباك حّمام جارتھا المفتوح 

اثر في الھواء البارد، ھنا وھناك. ثم ال تلبث ھي أن تحّس بس����خونة نص����فھ. ش����ھقات وض����حكات تتن
وقش��عریرة تأكل معدتھا باض��طراب یزداد كلما ازداد عدد الش��ھقات، وارتفع ص��وت الض��حكات! یقف 
نص�فھا األس�فل فقط أثناء نزولھا عن الحافة، وتمس�ح بعرّي قدمیھا األرض ُمقاِومة الس�خونة التي تلّف 

ِولة النھوض بوقفة كاملة، وتضع شاالً بنیاً حول رقبتھا المتشنجة. تتابع تحضیر جسدھا. تستغرق ُمحا
الشاي، ثّم تجلس على كرسیھا الھزاز وفي یدھا فنجان كبیر. تشرب نصفھ بصمت، وتبدأ بمعاینة بقایا 
ذھولھا المنعكس كصورة طیفیة على سطح إبریق الشاي. تفكر: "ما شأني أنا بھا! فلتصنع ما شاءت 

ب نفسي وصیة علیھا؟"ما   دامت في بیتھا." لكنھا تستطرد: "لست وصیة على أحد، فِلَم أنّصِ
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ترفع قدمیھا على طاولة مس������تطیلة تحفز كّل من یقترب منھا على خلع حذائھ، وإراحة قدمیھ فوق 
 خش���بھا العس���لّي. تؤلمھا س���نّھا األمامیة كثیراً، فتض���غط علیھا بمندیل قدیم. تفكر: "س���أزور أخي علّھ

 یقنعني بطبیب أسنان جید غیر ھذه الجارة!"

تھز الكرس���ّي وتس���تطرد: "ص���حیح أنھا طبیبة أس���نان یُعتدُّ بھا، لكنني أحّس بأس���ناني تتألم أكثر كلما 
 مّستھا!"

شعر  شنّج. إنھا ال تطیق ال شعرة ُولدت لتُقتلَع. تت سراھا حاجبیھا، وتقبض أثناء تمسیدھا على  سّرح بی ت
من فورھا، تس������ابقھا قدماھا الحافیتان، نحو ملقط وض������عتھ في كأس قرب في غیر مكانھ. تس������رع 

سریرھا. تمسكھ بلھفة وتعود للجلوس على حافة شباك المطبخ. الشمس ھناك تحیطھا بنور كاف لتقتلع 
جذر أّي شعرة ولیدة. المرآة في یدھا، والشمس تریق ضیاءھا على المرآة بلطف. تحّس بالزغب على 

اعد تدریجیّاً من حّمام الجارة. تحبس أنفاس���ھا وجھھا یتكاثر فال  تعیره انتباھاً. تتنبھ لص���وت آدمّيٍ یص���ّ
لتس�����مع بوض�����وح أكثر. تعلو الھمس�����ات العاش�����قة بین خیالین لرجل ال تعرفھ، وامرأة تعرفھا. یتأّجج 

 صدرھا بالحرقة الشدیدة وبتساؤالت جمة: "أنِت یا دكتورة! أنِت! لم!!"

بسرعة تقرر: "سأوقفھا عند حدّھا اآلن! وزوجھا..! ذاك المسكین! ما الذنب یحتدم الصراع داخلھا، و
 الذي اقترفھ لیعیش مع خائنة!"

سي یلفُّھا الحذر، وخدر لطالما  سرع إلى حذائھا وتھبط درج العمارة راكضة. تفتح باب المدخل الرئی ت
ش في یدھا الیس��رى. تفاجئھا إطاللة الجارة آتیة نحوھا بس��رعة. تركض على غیر ھدى، وتُس��قط  عش��َّ

سقط على األرض مرتعشة. تقترب منھا،  ساً. وحین تجتاز نصف المسافة، ت من یدیھا في كّل ركن كی
 والدھشة تسیطر على كّل مالمحھا! فتقابلھا جارتھا الطبیبة برجفة حادة وعبارات ناقصة: 

 خائن.. زوجي.. وجدتھ.. الخائن.. إحدى مریضاتي.. -

 

 

 قرار

 

الناظرین. أش���بعھا رائحةً تفوح عطراً. ھمَّ بوض���عھا في العلبة،  رّ حمراء تس��� بعث بھا ملس���اء
؛ فقد كانت ش������ھیة! أمس������كھا بكّفِ یده الیمنى. نظر للخاتم یلمع في األخیرة لكنھ تراجع في اللحظة

سم كثیراً. نھش جلدھا األملس األحمر، وقضم ثغرھا، ثم أعادھا إلى العلبة.  سم. ابت إصبعھ. تنھد ثم ابت
قلبھا. علیھا  عد وقت وصلتھا الھدیة. فرحة كانت. فتحت العلبة بلھفة. فوجئت.. تفاحة! اتّبعت ما یملیھب

إلص������بعھا، وقررت أن تحبھ  قربت ثغر التفاحة من فمھا حتى المس ش������فتیھا. حینھا، أعادت الخاتم
 أكثر!
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 ف ر ح

، ولم Dellال أطیق الكتابة إال باستخدام حاسوبي الشخصّي. ھكذا اعتدُت منذ أن اشتریتھ من نوع  
أستطع أن أحبھ حتى بعد مرور خمس سنوات. السبب بسیط: تعجبني أنواع أخرى متقنة الصنع أكثر. 

ل طعمھا: أفعّل جھازي، وأقضم إصبعاً عریضاً من الشوكوال التي أعشق ببطء شدید، وأتمتم قبل زوا
 "مممممم.. لذییییییذة"!

ف... وأطبع في منتصفھا ثالثة أحرف كبیرة:  wordأتذوقھا كأنھا المرة األولى في حیاتي. أفتح صفحة 
 ر... ح...

أسند رأسي إلى الوسادة، وأفتح أذنّي جیداً ألسمع كّل ما یُقال خارج جدران حجرتي. أسمع مكالمة 
 وأمي وطرف ثالث عبر أسالك الھاتف.ھاتفیة جمعت ثالثة أطراف: والدي 

 یردد والدي الجملة ذاتھا على مسامع أمي التي تتجاھلھ في البدایة:

 قولي لھا "نتشرف بكم، أھالً وسھالً"، أال تسمعین! -

تحاول أمي أن تلتقط أنفاسھا المتسارعة. تبحث عن فرصة تنفذ بھا وسط حدیث أّم بّسام، وجملھا 
فیرضى والدي، لكنھا تفشل في ذلك. تنجح فقط عندما تستخدم حیلة قرع المتالحقة، لتؤّھل وتسّھل 
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الجرس، فتنھي بذلك سلسلة األحادیث المضجرة عن الجارة التي تقوم بغلي غسیلھا ثالث مرات، ال 
 لشيء ولكن لما تعانیھ من وسواس قھرّي.

 الجرس یا أّم بّسام.. الجرس! -

 فتردّ أّم بّسام على عجل:

 سآتي وحدي ھذه المّرة.حسناً.. حسناً..  -

 تجیبھا أمي:

 أھالً وسھالً.. -

 وتقفل السماعة على الفور، ألن والدي بدأ بالزعیق:

 قلت لك قولي لھا "نتشرف بكم" فلم أنقصتِھا؟ ھا؟ لم؟ -

تعلن أمي سخطھا، فیبتعد والدي وھو یلوك كلمات غیر مفھومة. كلمات یظّل یرددھا إلى أن یغیب 
 حجرتي. تفتحھ أمي بسرعة، وتقول:صوتھ، بینما قُِرع باب 

 استعدي، أّم بّسام في الطریق إلینا، ارتدي شیئاً مكشوف الصدر قلیالً كما اتفقنا. -

 وتغلق الباب باستعجال، دون أن تنتظر سماع أّي ردّ مني.

كنُت مستلقیة على السریر حین رّن ھاتفي النقال. فتحُت الخط بسرعة لكنني لم أجب مباشرة. كان لون 
 ھي یبھت شیئاً فشیئاً إلى أن أوقف صوتھ ذھولي وھو یقول:وج

 ألو.. ألوووو، حبیبتي ألووو.. -

 وضعُت الھاتف على أذني الیسرى، تماماً كما یحّب، وأجبتھ:

 نعم.. نعم، أنا معك اآلن. -

 ردّ باستغراب:

 ما المشكلة؟ أحسُّ بأنك شاردة الذھن. -

 قلت لھ بكل ثقة:

 رف جیداً ماذا سأفعل.الموضوع نفسھ، لكن اطمئن، أع -

 ضحك بخبث وردّ:

 لھذا أحبِّك. -
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 وأقفلُت الخط على استعجال قبل أن أجیبھ: "وأنا كذلك".

*** 

:  دّق جرس المنزل، وقبل أن تفتح أمي الباب عال صوتھا تؤكد عليَّ

 ال تطیلي االستعداد. أرجوك أحسني احتساب الوقت. بعد دقیقتین من اآلن أحضري القھوة. -

لبت. لم أنَس، قبل أن أخرج للضیوف، إكمال آخر طقوس جمالي برشة عطر صغیرة خلف فعلُت ما ط
أذنّي، وأخرى على رسغي األیسر. سرُت على مھل، أحمل صینیة القھوة المذھبة التي ال تخرج إال لمن 
ھم من علیة القوم وأعّز األحباب. وشى صندلي عن نعومة قدمّي ونظافة أظافري. أما الحمرة على 

؛ فبدت وكأنھا ربانیة خالصة، رغم أنھا من صنع یدّي وكثیر من مستحضرات التجمیل. سلّمُت شفتيّ 
على الضیوف. كّن ثالثة بعكس االتفاق: أمّ بّسام، وأختھا، وابنة خالتھا. أخذنني باألحضان، وبدأن رحلة 

ْت أمي بفرحھّن الذي بدا ظاھراً كعین الشمس على وجوھھّن،  حتى إنني شعرت بھا التفتیش والشم. ُسرَّ
 ترید أن تقول: "الحمد � أنھا لم تحرجني كعادتھا".

 أحببن القھوة فشربنھا كاملة. وقبل أن تنتھي الزیارة، خاطبتني أّم بّسام:

 غریب، لم نسمع صوتِك، كیف حالك یا عروس؟ -

 تصنعُت الخجل فاحمّرت وجنتاي، وعدلت من بعد ذلك تنورتي من طرفیھا، ثم قلت:

  أنا بخیــ(و)..الحمد � -

 نظرت أّم بّسام نحو قریبتیھا وكأنھا ترید أن تسأل: "أفھمتما شیئاً؟"

 لكّن أختھا توجھت بالسؤال إلى أمي، التي ارتبكت وقالت بدھشة واضحة:

 أعیدي ما قلِت! -

 فأعدُت:

 أنا بخیــ(و) بخیــ(و)، أنا فقط مــــ(و)تبكة بعض الشيء. -

 الضیوف.ثم ضحكُت بدالل وغادرُت غرفة 

*** 

 ما إن فتحُت باب حجرتي وأغلقتھ بإحكام خلفي، حتى ركضت نحو ھاتفي الذي كان یرّن وقلت:

 كلھ تمام. -

 فأجاب:
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 ماذا فعلِت ھذه المرة یا شقیة؟ -

 أمامي، حاذفة منھا حرف الراء، ثم أجبتھ: wordضحكُت بغرور وأنا أنظر في صفحة الــ 

 من الیوم فصاعداً أنا فــ(و)ح. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصدقاء

لم تكن ممن یس��ترس��لون في التعبیر عن عواطفھم، ولم تكن ص��ادقاً إال بما یكفي إلتمام ص��فقة 
زواج رابحة في ُعرف كل من عرفك. كنَت تُعرف باس������م "الحوت" ألنك ممن یطیلون المكوث في 

إلى المزید الدرك األسفل من المحیط، ثم یعاودون الظھور على السطح وفي أیادیھم سلَّم ذھبي یوصل 
من البریستیج. أما أنِت فلم تكوني سوى سلم حدیدي صدئ یستعملھ ھو للوصول إلى مآربھ. أعلم أن 
الغیرة تقتلِك اآلن ألنني احتلْلُت منزلتِك عنده. رقم ھاتفِك حذفھ ورقم ھاتفھ تغیر. ال مجال للعبور أو 

حنَّط أردتِِھ أن یكون كذلك حتى ال التواصل إال من خاللي. وال شيء توصلینھ إلیھ سوى بقایا شوق م
یذبلھ مزاُجِك المتقلّب. لس���ِت إال امرأة طائش���ة أخرى اختارھا كي یس���لّي بھا ض���جره. تقولین: ِلَم أنا؟ 
وأقول: ال ش������يء یأتي كما نش������تھي. كنِت وما زلِت رقماً في مخیلتھ لن تتغیر منزلتھ، ولن یُعلَن عن 

 أنك حیة ترزقین!وجوده، ولن یصعد ھو أمام الناس لیشھد 

أنَت تقول إنھا لم تكن سوى مخدعك في اللیالي الحالكة، وأنِت تقولین إنھ زیر نساء وال ینبغي 
لجنس امرأة الوثوق بھ! تقول إن الحبَّ مفقود، وتقولین إنھ موجود في قلبِك وعلى أطراف حواس������ك 

وقوعھا في زحمة الخطوط. الس���تة! تقول إن س���عادتَك معھا مرھونة برقم ھاتف نقال وش���بكة، ینقذَك 
د أن تكون ض��حكتِك طازجةً تماماً كاخض��رار الریف!! تقول إنك لم  وتقولین إن القص��ة أكبر من مجرَّ



ABUALNADI_ writing sample                                                                                                IWP 2018 

Page 13 of 13 
 

تَعْدھا بش������يء س������وى أن تكون ُملكھا في لحظة أن تكون ھي ُملكاً لك. وتقولین إنھ یكذب ألنھ یعید 
 اللحظة بكّلِ ما فیھا طوال الوقت!

 !""ستتزوج؟ قریباً جدّاً؟

 أسمعِك تتساءلین..

 تجیبھا من بعید بصوتك الالھث المطالب بجسدھا: آجالً أم عاجالً سینتھي كل شيء بیننا.

تَش����تُمینھ بحب وتحاولین أن تقفزي عن ھذه اإلش����كالیة. تس����اومینھ من أجل البقاء. أراِك اآلن 
 تنشغلین في البكاء!تكشفین عن ساعدِك األیمن كي یشّم رائحتك ویبقیك مخبأة تحت إبطھ! لكنِّك 

 تسمعھا وھي تبكي، وتراقب أفولھا وانطفاءتھا، لكنَك تُسِكت قلبھا بضربة أخرى: نحن أصدقاء.

تتمادى في حماقتك، وتریدھا أن تنص�������اع ألفكارك معتقداً أنَك الوحید الذي على حق، لكنك 
امرأة تبقیَك یقظاً تفكر  تنشغل في فّكِ رموز امرأة أخرى ال تعرف عنھا سوى أنھا شفیفة وشابة یافعة.

قاً في س���قف الغرفة. تلھیَك نظراتك تلك عن رص���د ھیئة ص���وتھا وھي ترتجف،  بھا طوال اللیل، محدِّ
 بینما السماعة على أذنَك الیسرى تستقیل من الخدمة بال أمل في العودة. ال شيء یثنیَك عن فعلتك. 

سّرك. تخاطبَك بتواطؤ العارف: ال  تخبرھا وتؤكد لھا أنك قادر على ُمقاومتھا، وتبكي ھي في
 بأس إن كنا أصدقاء، ولكن ھل یفعل األصدقاء ما نفعل نحن؟


