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 إبراهيم عباس.. مبدع إعالني, وكاتب سينمائي, شارك املـهندس
إلى ـنـشر التي ـتـهدف  ف ـتـأسيس راـبـطة يتخـيـلون   ـيـاسر بـهـجت 
وإثـراء ـمــحـتواها وـمــخـرجـاتها الـخـيال الـعــلـمي اـلــعـربي   ثـقــافة 

.واالرتـقـاء بهـا بشكل يؤهلـها للتنافسية العــاملـية
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إلى كل من أكرمني بقراءة رواية حوجن..

أنا مدين لك..

ومن أجلك كتبت رواية هُناك! 
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قبل أن تسألوني..

بدايات الـتسعي من عـمره, ها جـني شاب ف   روايتي اـلسابقة بطـل
ومع ـيادة الالـمـبورغيني;  ـهوى ـق ـپاد وـي استخدام اآلـي ف   مــحترف 
هذا كانت الـقــصة حقيـقــية.   ذلك اـنــهالت ـعــلي الـتــساؤالت إن 
عن سؤال يـسعدني! وقـبل أن تـسألوني  أكثر  هو   الـسؤال ـبـالذات 

رواية هُناك اسمحوا لي أن أجيب مسبقاً:

نعـم! أعترف أن هذه القصّة حقيقية إلى حـد كبير جـداً..

وأنني قـد استلهمـت جميع تفـاصيلها من بطلتها مباشرة.. 

ومن العالم الذي صنعته لي بحبّها, وأشرفت عليه بقلبها..

 وهذه ليست ســوى محـاولة مني لصياغتهـا على الــورق..!

إبراهيم,,
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على عُجالة..

مع هو إمـتاعكم,   أعترف أنـني أكـتب بـكل تلقاـئـية, ـهـدفـي األهم 
 العشم بأن حتمل سطوري بعض الفائدة; أكتب بأسلوب تصويري
فإن  يـمزج ـبـي اـلـرواية الكالسيكية واـلـنص الـسينمائي, وبالـتالي 
الـحديث, ال أتخـمه ـبزيادة الـتوصيف, وال  الـحدث عـندي أهم من 
 أتـركه عُـرضة للجـفاف والـهُزال, فاخلـيال منـاصفة بـي وجدانـكـم

  كما هي; تفاصيلها مع لتندمجوا بوسعي ما أبذل التي واألحــداث
هو أتدخل بدبـلـجة. ـبـطل الـقـصة  ما ـقـيل ـكـما ـقـيل دون أن   أـنـقل 
 املتحدث, ال أجرؤ على مصادرة أسلوبه ولهجته وانفعاالته وإعادة
 صياغتها بطريقتي أنا, ألني وببساطة ال أريدكم أن تكتفوا بقراءة

الكلمات دون أن تشاهدوا احلدث وتعايشوا التجربة. 

أقدم اعـتذاري امـلسبق إلى كل من قد يتفـاجأ ـبوجود عـبارات  لذا 
ـكون أحرص أن ـي الذي  ـسرد  ـدارجة بــي اـل أصحابها اـل  بلهــجات 
روايتي اختالفاً ف  قد يـجد  من  كل  وإلى   بالقـرشية (الفـصحى), 
ف هو التفـن  هدفها األساس  من أعـمال أدبـية   عـمّا اعـتاد علـيه 
 اـلصياغة اللـغوية, وأـنها عـبارة عن جتـربة ـتصويرية تـهتم بتـبسيط

العبارات كي تتضح املشاهد. 

واآلن.. اسمحوا لي بأن أترككم مع جتربة.. هُناك..!
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)1(

أنا?! هُنا?!
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وأخيراً.. قلم!

شئ رأـيـته ـهـنا, قـطـعة ـمـصمتة منـحـوتة  ـقـلم ـغـريب عـجـيب, ـكـكل 
ف منتـهى الـدقة واـلـروعة تـستمر بنـفس النـسق  بنـقوش متداخـلة 
 على رأسه املعدني, ترسم ألف لوحة ف طرفه الـمدبب بالزخارف

الذهبية والبرونزية.. 

ابة, حبره ـيغازل الورق, ينـساب بالعـبارات  قـلم يـغري األنـامل بالكـت
وكأنه يعرفها مسبقاً, يكاد ينطق بالكلمات قبل أن يكتبها.

طلبته منها فأحضرته لي على الفور.. 

سأخبركم عنها, ال تستعجلوا..

ولكن اآلن ال بد أن أكتب..

ال بد أن أتذكر..

ولكي أتذكر يجب أن أدون كل شئ! 
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من يقـرؤها, ال أعـلم ستجد  هذه  ماتي  كانت كـل  حـسنٌ, ال أعـلم إن 

شئ كل  سأتذكرها بــعد كتابتــها, ولــكن يــجب أن أدون   إن كــنت 

وجدت نـفـسي فـيـها ـهـنا, اللـحـظة التي  لي ـمـنذ اللـحـظة   يـحـصل 

التي ال أستطيع تذكر أي شئ قبلها! 

 فتحت عيني فرأيت سقف الغرفة الذي يرتفع ملسافة عشرة أمتار

رسوم ـها  شفافة علـي ـستالية  قـل, ومقــعّر مكــوناً قــبة كرـي  عــلى األ

 عجـيبة, لوال اـلرسوم لـما عـرفت أن هـناك قـبة أصالً, لـيست قـبة

 واحدة وإمنا مجموعة من القباب املتمازجة, أستطيع متييز القبة

أخرى أربع قـباب  إلى ثالث أو  ف املنتـصف, باإلضافة   الرئيـسية 

جداً تنـتــهي ـبــكرات من الـقــباب ـخــيوط رفـيــعة   متباـيــنة. ـتــتدلى 

 متأللئة ـتضئ الـغرفة ـبضوء سحابي خافت. تـتأرجح بدالل ـبسبب

من خـلف الـسماء  أستطيع أن أرى  تداعبها.  التي  الـهواء   تـيارات 

صافٍ, ال تـقاطعه لون أزرق   ـتلك الكريـستاالت الكـروية العمالقة, 

التي ـتـسبح فوـقـها ـبـكل تـكـاسل ـية   سوى ـبـعض اـلـسحابات القطـن

ف الــــهواء قــــبل أن تــــأخذ تتراقص قليالً  التي   والعــــصافير 

استراحتها على أطرافها.
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كانت ساعات?  دقائق?  الـحال,  هذه  كم ظـلــلت ـعــلى   ال أـعــلم 

لـذيذ; وعـيــني مفـتــوحة, استرخاء  ف ـحــالة   ـعــضالتي جميـعــها 

الـسقف, بينـــما يـــحاول عقـــلي ذلك  استيعاب جـــمال   تـحاول 

 استيعاب الـوضع, بال جدوى! أعتصر كل خلية ف دماغي ألتذكر

الذي ما  أين أتـيت?  من  اسمي?  ما  أنا?  من  فائدة!   شئ, بال   أي 

أتى بي إلى هنا? ما هو هذا املكان أصالً?

أرغم ـعـضالتي ـعـلى  ـفـشلَت جـمـيع ـمـحاوالتي لـلـتذكر ـفـقررت أن 

ناعم, سرير أـبـيض مبـلـمس مخـمـلي  ف   الـنـهوض.. ـكـنت متـمـرغاً 

من قالب  كأنه  به, يـحـتويني  أشعر  حول ـجـسمي دون أن   يـتـشكل 

 القشطة, لم يكن هناك سوى ذلك السرير ف وسط الغرفة, تلفتّ

رية شـاسعة, ساحة.. ساحة داـئ  حولي, هذه ليـست غـرفة وإمنا.. 

قطرها ال يقل عن عشرين متراً.

مترين من أن يتــجاوز  أضعف  أين نــظارتي?!.. نــظري   تذكرت! 

ـربـما حولي باحــثاً عنــها, حتســست وجــهي فـل  أمامي! حتســست 

أجدها مختبئةً على أنفي كعادتها..

15



إبراهيم عباس

 وـلكن انـتظروا حلـظة..! ـكيف استطعت رؤية كل شئ ـبوضوح? أنا

بدون النظارة شبه كفيف!

 وقفت على األرض, شعرت ببرودة خفيفة تسري إلى جسدي عبر

باً, األرض تـبدو بعـيدة عـني.. أو.. ال شيئاً عجـي  أقدامي والحـظت 

أذكر أنـني بـهذا الـطول أطول قـامةً..! ال  أظن أنـني   ال مـستحيل! 

حذائي وستي.. ـتــشمل  متراً وخـمــسة  طولي ال يـتــجاوز   أبداً! 

طرف الـ.. رـفـعت  ووزني يـتـجاوز  وشعري املـنـكوش!..    اـلـسميك 

 القميص األبيض الذي ال أعلم من أين أتى هو اآلخر أللقي نظرةً

 عـلى ـكرشي التي اعـتادت أن حتـجب عـني رؤية أقدامي فـيما عدا

إلـهي!! لـقد حتولت كـرشتي الرَجـراجة يا  أصابعي.. و..   أطراف 

 إلي ستة مربعات أنيقة مشدودة تزينها صرة أستطيع رؤيتها بدل

 تلك الهوة التي ال أذكر أنني رأيت قاعها يوماً. حتسست جسمي,

أكتافـي صدري عضالتي, من أين لي كل هذا?! 

أشعر بخـفة عجيـبة, أعتـقد أنـني ظلـمت اجلاذبـية األرضية  كـنت 

 طوال حـياتي, اكـتشفت أن كرشي هي التي كانت ـتشفطني بـقسوة

لألسفل!
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هو مــصدر ما  باردة قليالً,  ـساء  ـضاء مـل  مــشيت عــلى األرض, بـي

أثر لــهدير هل هــناك فتــحات تبــريد? ولــكن ال  الـهواء?   تــيارات 

هي أسمعها  التي  ف الـواقع األصوات الوحـيدة   أجـهزة التكيـيف, 

كالتي أصوات املدـيـنة.. ال لـيـست  أسمع   أنـفـاسي و.. ـنـعم باـلـكاد 

 اعـتدت علـيها: سيارات وزحام وضـوضاء; ـفقط أصوات مجـموعة

صوت من بعـيد, قاطعـها  تأتي  رجال ونـساء وأطـفال  الـناس,   من 

إلى قـمة االنـسجام, انبعـثت من قـمة الدهـشة  سلبتني   مـوسيقى, 

 قي الغرفة بكل هدوء  وفاحت مع األنغام رائحة عطرية سيطرت

 ـعلى توتري وأرغمـتني ـعلى إغالق عـيني وشفط جـرعة من اـلهواء

الـحائط الدائري الذي تَي. اجتـهت ـنحو   ف نَـفَس عمـيق أـنعش رـئ

من ـهـنا تـتـسلل ـتـيارات تـحرك بـعـضها,   زيـنـته اـلـستائر, الحــظت 

أين هذه اـلـستائر?  باب! ـكـيف أـفـتح  بد وأن خلـفـها   اـلـهواء إذاً! ال 

إرشادية أجد أي كتيـــبات  لـماذا ال  سحقاً!   األزرار واملفاتـــيح? 

أكثر احلــلول أستخدم  اضطررت ألن  شياء هــنا?  مع األ  للتـعـامل 

هذا? ما  ــها و... آه  من حتـت ومررت  ــستارة  ــية, فرـفــعت اـل  بداـئ

 اكتشفت أن الغرفة متصلة بشرفة بنفس مساحتها تقريباً, تظللها

 بعض الشجيرات املتسلقة املزيّنة بأزهار تتنافس بجاملها وألوانها

وروائحها, أنستني العطر الذي أسكرني قبل قليل.
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لوال املـقــعدان شفافة,   اـلــشرفة معـلــقة ـعــلى ـقــاعدة كرـيــستالية 

 والطاولة ف طرفها لظننت أنها بال أرضية. وضعت قدمي األولى

 بحذر خشية الـوقوع, وشجّعَت قدمي األولى أختها, نظرت حولي,

أستطيع متـيـيز تـفـاصيل األرض شاهق, باـلـكاد   ـكـنت ـعـلى ارـتـفاع 

 من تـحتي والـناس ميـشون علـيها كالـنمل; ـنظرت خـلفي ألرى هذا

 املبنى الذي وجدت نفسي فيه لعلي أجد أي عالمة أو لوحة, كان

بدون أي فـواصل أو عن برج مغـطى بالكـامل بـزجاج أمـلس   عـبارة 

 نوافذ, حتفة كرـيستالية عمالقة تنتهي بقبة شفافة هاـئلة احلـجم

أزهـار, بداخلها: أشــجـار,  ـاعـية  جـواء االصطـن رؤية األ  أستطيع 

البرج وحول  ف الــسماء;   مــباني, كأـنــها مديــنة ـمــصغرة معـلــقة 

 الرئيسي تناثرت أبراج أخرى أقصر تنتهي بقباب أصغر مثل التي

 وجدت نـفسي فيها; قاعدة هذه األبراج عبارة عن حديقة مـنسقة

ــونة زهـار املـل وشاحها األخـــضر امـلــرصّع باأل  ـبــشكل رائع تتخـــلل 

 طرقات للمشاة ومبانٍ صغيرة متناثرة  وثالثة ممرات مائية عليها

 ـبعض الزوارق; ـتصب ف خـليج ممـتد ف األفق الذي ارـتصت من

روايات ف  مدن املـستقبل  أشبه بـإحدى  لة,  نة هاـئ ية مدـي فه أبـن  خـل

اخليال العلمي.
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ف توغلي  واضح! ـكــنت متيـقــناً أن  ف ـحــلم   اآلن ـتــأكدت أـنــني 
سيؤثر يــوماً عــلى  مــواضيع اإلســقـاط النجــمي واألحالم اجللــيّة 
أستيقظ ـبـعد قـلـيل سوف  أحدها!  ف   دماغي, وـهـأنذا مـحـبوس 
 ويزول كل هذا.. ال بد أن أستيقظ! حاولت جاهداً أن أفتح عيني,
 أحمـلق بـهما ـبكل قوة ألستيقظ.. ـقرصت نفـسي.. عضـضت يدي

وفجأة..

طُرق الباب..

سمعت طرقات رقيقة وصوت فتاة أرقّ:

"تسمح لي أدخل?!"

 ارتبكتُ جداً.. الأذكر أي عالقات تربطني باجلنس اللطيف سوى
لـقد تذكرت!  نترنت..   ـبـعض الـعـبارات اـلـسطحيّة اـلـعابرة ـعـلى اإل
بدانتي وقــلة فرط  من  ـضاعف   كــنت مــياالً لالنــطواء, خجــلي يـت
 وسامتي, ولكن ال داعي للخجل هنا, كل شئ اختلف! إنني أعيش
 اآلن ف داخل حـلم.. مجرد حلم! وسوف أستغلّه قبل أن يستقيظ
من أكثر  استغرقَت أـفــكاري وـقــتاً   صاحب اـلــكرش الرـَجــراجة! 
 الالزم فـعادت الطـرقات وهـرعت إلى الـغرفة أـبحث عن اـلباب ف

اجلهة املقابلة للستائر; سحقـاً لهذا اجلدار املصمت املستفز!
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عادت الفــتاة حتى ثــقب مفــتاح;  أكرة وال  لـباب وال  أثر فــيه   ال 

أسمح لـها بـالدخول وعليـها وقررت أن  أكثر,  فارتبكت   تـستأذنني 

وفردت ـباب فقــلت بجــديّة مــصطنعة  هي إليــجاد اـل ـصرف   أن تـت

قامتي وشفطت كرشي ال شعورياً وأنا أقف أمام اجلدار:

"تفضلي..!"

جدار الـغـرفة ـبـهدوء, ـفـبدوت من  ف اجلــهة األخرى  جزء   ارـتـفع 

أنه الذي خمّــنت  الـحائط املـقـابل  أمام  أقف ـبـحزم  وأنا   كاألبله 

الـجزء وإذا بــها مندفــعة نــحوي تهــتف ذلك  إلى   الـباب; التــفتّ 

بلهفة:

"حسام.. حسام!! ما تتخيل قد إيش وحشتني!!"

اسمي حــسام..! ـفـاجأتني تذكرت!!  صحيح   حــسام?.. حــسام!!! 

 بتعلقها برقبتي واحتضانها لي بقوة وانهمار دموعها التي انسابت

 بي خدها وخدي, لم أحتمل املفاجأة.. طبعاً لم أحتملها! أعترف

عاطفي مـصحوبة بتلـبك مـعوي اضطراب  أصاب بنـوبة  قد   أنـني 

ما وقالت "كـيف حـالك";  لي فـتاة عـادية   وشلل مؤقت لو ابـتسمت 

بالكم بإنسانة حتتضنني وتقول "وحشتني وحشتني"?!
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أصالً ! تنـصلت هذه اخمللـوقة إنـسانة   إنـسانة? يـستحيل أن تـكون 
 من حضنها وأنا أمتزق حسرةً وخجال, رأيتها أمامي بوضوح.. لم
ذهولي سنتيميترات قلـيـلة تـفـصل ـبـي  كثيراً عــني,   تـبـعد وجـهـها 
 وابتسامتها, تلك املسافة الضئيلة ال تكفي العي ف العادة للتركيز
الـقواني الـبـصرية, تـحدّى جـمـيع   ومتـيـيز املالمح, وـلـكن جماـلـها 
 رأيـتها ـبكل وضوح, عيـناها مألتا أـفقي, ـتسخران من زرقة الـبحر
صورتي املنعكـسة ولي.. مـيّزت   وسعته وأعـماقه, مـرآتان للـسماء, 
صورتي تـلك ليـست مـجرد من نظرتـها املتلهـفة أن  شعرت   فيهـما, 
ف عينـيــها أيـنــما ذـهــبت, كـلــما شعرت أـنــها حتمـلــني   انـعــكاس, 
وصفها فـلن أكـمل ف   فتحتهـما, وكلـما أغمـضتهما. إن استـرسلت 
 كـتابة ـقصتي أبداً! باخـتصار جماـلها يـتجاوز جـمال أجمل مخـلوقة
أسرار اجلــمال عن  أحد  لو ـبـحث  ف ـحـياتي!   رأيـتـها أو تخيلـتـها 
عـن مـعـنى األنـوثة فسيـكـون ســأل  ولـو    فستفضحـهــا ابتـسامتها, 

قوامها اإلجابة النموذجية!

 لم تخفِ ضيقها من تنصلي.. ولكنها احتفظت بابتسامتها املرحة
 وـمــسحت دمعـتــها ـبــرسغها ـبــشكل ـطــفولي وأـلــقت بنـفــسها ـعــلى
 اـلسرير فـغاصت ـفيه ـقبل أن يتبـعها ثوـبها احلـريري األـبيض الذي

هبط عليها ببطء وتطلّعت للسقف وهي تقول بسعادة:
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 "طول عمري يا حسام بأحلم بهذي اللحظة! إني أشوفك

قدامي.. أكلمك.. أحضنك!"

الذي ال الـشديد جلماـلـها  احترامي  مع  هذه الـفـتاة املبـتـذلة?   ما 

 يخـتلف عـليه اـثنان, ـكيف تدخل غـرفة شاب مبـفرده, ال تـعرفه وال

سفورها عن  سريره!! ناهــيك  ـرتـمي عــلى   يعرـفـها? وحتــضنه! وـت

وتبرجها ومالبسها!

ف نادتني بـاسمي,  قال أنـها ال تعرفـني? لـقد  من   حلـظة حلـظة.. 

شجاعتي الكــاذبة استجمعت  ـها!  اسمي إال مـن أتذكر  لم  ـواقع   اـل

وصرامتي املصطنعة وأنا أقول:

كثيرة أشياء  وإنك تـعـرفـي  إني ـفـقدت ذاـكـرتي,   "واضح 

عني وعن هذا املكان.. ممكن لو سمحتِ توضحي لي?"

"ال يا شيخ?! عامل لي فيها الرَّجُل احلِمِش!"

يدي ـنــحو اجلـــهة من  وسحبتني  من اـلــسرير  وقامت   قالـتــها 

األخرى من احلائط وهي تقول: 
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 "ال ـتستعجل, رح تعرف كل حاجة ف وقـتها. أنا ميّته من
نا نروح ـناكل دحـي, أنا عـازماك عـلى مطـعم  اجلوع, خلـي
جديد أكيد رح يعجبك!.. بس الزم تغير مالبسك أول!"

ـها الـحائط وكأـن من  جزء  ـسيابية عــلى  ـها بحــركة اـن  مررت أنامـل
كان فانفرج عـلى مـصراعيه; لـقد  لوحي,   تداعب شـاشة كـمبيوتر 
أضعاف كـمـية املالبس  يخــفي خـلـفه ـخـزانة مالبس فـيـها ـعـشرة 

التي لبستها ف حياتي, مع فارق النوعية طبعاً!

 نقرَت بأناملها على طـرف الـحائط فأضائت اخلزانة من الداخل;
أرقى وإنـما ـمـعرض متـكـامل ـيـضم   اكـتـشفت أـنـها لـيـست ـخـزانة, 
داخل تــلك اخلــزانة إلى  يدي  من  سحبتني   املــاركات العاملــية.. 

وتنقّلَت بي صفوف املالبس املعلقة مبرح:

 "هاه حتب تختار بنفسك?.. ممم ولال أقول لك.. خليني
أنا أختار لك أحسن"

قة ارـتـصت علـيـها قـمـصان ـپـولو بجـمـيع ألواـنـها إلى عالّ  أخذتني 
وسحبت القميص األبيض, ناولتني إياه:

"پولو أبيض.. قميصك املفضل صح?"
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هي هذه  شارة املـقاس, فـقد تـكون  عن   تـناولته, تفحـصته, بحـثت 
داخل أستطيع أن أحــشر فيــها نفــسي  التي   اللحــظة التاريخــية 

  دون أن تـتمزق إرباً; وعـندما لم أجدهاLمالبس ال حتـمل حرف 
أسعفتني حماقتي بهذا السؤال:

"هذا مقاسي?"

قهقهت وهي تقول:

 "ال مـقاسي أنا! طـبعاً مـقاسك! كل شي هـنا مـفصّل عـلى
مقاسك بالضبط!"

 قالـتها وهي تـتناول جـينز أرماني وجوارب پول سميث وحذاء لوي
هي هذه  اشتعال ذاـكــرتي,  شيئاً ازداد   ڤـيــتون.. كـلــما اـخــتارت 
أشهر ادخرت مكـافآتي اجلامعـية لبـضعة  التي   مالبـسي املفـضلة 
 حتى أحـصل علـيها وقت التخفـيضات! توجّهَت إلى إحدى األدراج
الذهب والبالتـي واأللـماس عـندما فتحـته; مجمـوعة  وأطل بـريق 
إحداها سعار الفلكـــية, تـــناولَت  ــساعات ذات األ من اـل  مذهـــلة 

وقالت:

"هذي الرولكس ياخت ماستر اللي نفسك فيها صح?"
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الذي هذا الـشئ  سال لـعابي أنـهاراً عـلى   فعالً كـيف عـرفَت? لـقد 
 حتى لو قررت ادخار كل مكافآتي اجلامعية باإلضافة إلى مصادر
 دخـلي األخرى واكتفيت بـتناول الـماء وفتات اخلبز لعدة سنوات..
فلن أستطيع شراءها! تناولَت معصمي لتلبسني الياخت ماستر! 

إيدك?.. يلال بــسرعة.. غــيّر  "شايف كــيف جتــن عــلى 
باقي مالبسك, يادوب نلحق املطعم!"

ها! ـتريدني أن أغـيّر مالـبسي أماـمها? ال ميـكن! ـمستحيل!  ياجلرأـت
نظرت إليها باستنكار فقالت:

"إيـه? مكسوف مني? أوكي مو مشكلة.."

قالتها واستدارت للناحية األخرى كي ال تراني.. ولكن هيهات! 

"طيب? وبعدين? كيف تبغيني أغيّر وإنتِ هنا?"

"ليه? تستحي مني?"

لو حتى  وانتِ هـنا!   "ال حتلـمي! مـستحيل أغـيّر مالبـسي 
كنتِ أمي!"

ضحكت وخرجت وهي تقول:
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برّا عـند كع! حـاستناك  بس بـسرعة ال تتـل  "طـيب طـيب.. 
الباب.."

من أـنـها ـخـرجت واـلـباب أـغـلق حتى ـتـأكدت  ألـمس مالـبـسي   لم 
ف حلظـتـها, من وجـهي   مـتـاماً; اخـتـفت مالمح اـلـصرامة املفتـعـلة 
أستمتع وأنا  ـعاب  مع ـبـعض الـل ـهار  مح االنـب الـمجال ملال  ألفــسح 

مبالبسي وبالياخت ماستر.. 

"حسام? خلّصت?"

"إياكِ تدخلي!"

 يجب أن أغيّر مالبسي بسرعة قبل أن تتهور هذه اجملنونة وتدخل
عليّ!

"حسااااام? خلّصت ولال لسّا?.. أدخل?"

لم ف ـحـياتي,  مرة  داخل اجلـيـنز ـبـسرعة وسالسة ألول   انزلـقتُ 
أضطر ألن أتــقافز وأؤدي رقــصتي املعــتادة: "احــشرونــي-داخل-
 هذا-اجلينز-اللعي", لـيس لدي وقت اآلن لالحتفال باختفاء كتل
ف اللـحـظة وأرطال الكولـيـسترول; أغـلـقتُ أزرار اجلـيـنز   الدهون 

التي اقتحمت فيها تلك الوقحة الغرفة وأطلّت برأسها:

26



هُناك

يا ـعـروسة ولال حتــتاجي مـسـاعـ..  "هاه خلّــصتِ لـبـسِك 
بس تعجبــني م  ـها?.. مم ـوسامة دي كـل إيه اـل  أووه وااااو 

أكثر ملا تشمّر أكمامك.."

أنوار بذراعي كالطفـلة, انطـفأت  وشمّرَت أكـمامي وتعـلقت  ها   قالـت
فور خروـجـنا, باب الـغـرفة تلقاـئـياً  وكذلك   اخلــزانة وانـغـلق باـبـها 
ـنا ـسير اـلـسحاب مبحاذاـت شفافة ـي ـستالية  ردهة كرـي ف   ومــشينا 
نا, وـتسلل من حوـل اتات  أخرى; الـتفّت النـب اناً  اناً, ويغمـرنا أحـي  أحـي
أرضية اـلردهة وعطـرها  بعـضها إلى الداخل لـتفرش أزهـارها ف 

ف أجوائها..

"تختار أي لون يا حسام?"

 باغتتني باـلـسؤال, وـجـثت ـعـلى ركبتـيـها ـقـبل أن أجيـبـها, التـقـطت
 إحدى األزهار ودسّتها بي خصالت شعرها وبرعمت زهرة أخرى

مكان الزهرة املقطوفة وبدأت تتفتح ببطء..

لون يق عــلى  ترى البنفــسجي ال يا  رأيك?   "هاه.. إش 
شعري ومالبسي? كذا شكلي أحلى صح?"

قاً وسعادة بحظـها  ف اـلواقع اـلزهرة هي التي أزدادت جـماالً وروـن
الذي أسكنها بي خصالتها.
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 تخلّـيت عن ـبعض ثـقالة دمي وأنا أهز رأسي موافـقاً مع ابـتسامة
هو من الـزجاج  كان مـصنوعاً  الذي  إلى امـلـصعد  وصلنا   رصينة. 
مع اقتراـبـنا وانـغـلق ـبـعد دـخـولـنا إـلـيه, بابه تلقاـئـياً   اآلخر, انـفـتح 
ف ـحــياتي أرى ـمــصعداً مبـقــاعد, حتـفــتان مخملـيــتان مرة   ألول 
 معلقـتان عـلى اـلزجاج, جـلسنا علـيها فـبدأنا رحـلة الـنزول, كان ف
أشعر ـبــالدوار وال بالتــفاف لم  أشبه بالــسقوط ولكنــني   الــواقع 
ما وأنا أرى كل  شعرت ـبرعب طفـيف  حول نفـسها, فـقط   أمـعائي 
من خالل اـلــزجاج, واألرض رأسية  إلى ـخــطوط  تـحول   حولي 
 تقترب بسرعة لكنها لم تلبث أن تباطأت عندما وصلنا لبهو ذلك
 املـبنى; كان الـبهو داـئرياً تـتوسطه نافورة عاـلية جداً جتـلس حوـلها
آلة مـوسيقية عجيـبة تـشاركهن  ثالث فـتيات تـعزف كل مـنهن عـلى 
إلى التي تـسللت  هي املـوسيقى  هذه  أصوات انـسياب املـياه,   فيـها 

غرفتي.

الـعزف عـندما ف   رمقنـني الفتـيات بابتـسامات خجـولة وحتمّـسن 
 مررنا مبحاذاتهن, تداعب كل منهن آلتها بشغف وترمقني بطرفها
من ـبــوابة املـبــنى أنا ـفــقط. خرجـــنا  من أجـــلي   وكأـنــها ـتــعزف 
شعرها ذهـبـية أمامي ـفـرساً بـيـضاء, ـخـصالت   الرئـيـسية ـفـرأيت 

مضفّرة ومزينة بخرزات ملونة, تكاد تلمس األرض من طولها.
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"هاه.. حتب تسوق أو أسوق أنا?"

سيطرتي ـهذا?  شئ ـك ـشديد! ـكـيف ســأسيطر عــلى   يالإلحراج اـل
كامري الرصـاصية! يـجب أن شريكة حـياتي: اـل  وخبرتي ال تـتعدى 

أتهرب بديبلوماسية:

وف النهـــاية نـــركب حـــصان? هذي التكنولوجـــيا   "كل 
توقعتك حتركبيني صاروخ!"

فشلت مناورتي! فقد أحرجتني بضحكتها وهي تقول:

جدك من   "أوالً الزم ـتـفرّق ـبـي احلـصان والـفرس, ثاـنـياً 
مع ف حيـاتك تـخرج  مرة   إنت تبـغى تـركب صاروخ? أول 
بدل اخلــيـل? عــلى الـعـموم صاروخ   ـبـنت وتبـغـاها ـتـركب 
 إحـنا ما ـنحب ـنخرب اـلهدوء ف املدـينة باآلالت, وـبعدين
صدقني رح تنــسّيك ـفرس  ف احلــكم عــلى اـل ـسرع   ال تـت

الصواريخ"

"احلقيقة آخر مرة ركبت خيل كانت.."

أبوك ميـشّيك عـلى الـكورنيش كان  لـمّا   "عـارفة عـارفة.. 
وانت صغير وتركب مع أختك على اخليل القزم"
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سرج اـلـفرس الذي يـثـبت   ـتـباً ـلـها! ـكـيف ـعـرفَت?! فـتـحَتْ احلزام 

 وأـلقت به بعـيداً, ثم أمـسكت بخـصالتها ووثـبَت عليـها مبـهارة, لم

ف ـلة  ـحة الطوـي ـسبب الفـت ـها ـب ـها احلــريري مــرونة حركـت  يُــعق ثوـب

جانبه, مدّت إلي يدها وهي تقول:

"ما أحب السروج!.. يلال ناولني يدك تأخرنا!"

 ظهر اخليل يكاد يصل ملستوى ذقني, كيف استطاعت فتاة برقتها

 أن تـقـفز عـلـيه ـبـهذه اـلـسهولة? أـمـسكت ـبـيدها وـقـفزت ـعـلى ـظـهر

حراج  واالرـتـباك, ولكـنـها ـعـندما ف ـقـمة اإل  اخلــيل خلـفـها, ـكـنت 

حــراج  شدّت خـــصـالت اـلــفـرس انطـلــقت ـبــسـرعــة أـنــستني اإل

ف شعرها النـحـاسي اـلـثائر  وأغرق   وأرعبـتـني فـتـشبثت ـبـها ـبـقوة 

ــنا عن مييـن الـمائي  الـمجرى   اـلــهواء وجـــهي, انطلـقــنا مبـــحاذاة 

 والـحدائق عن شمالنا واـلسماء من فوـقنا ـترتدي ثوـبها األرجواني

املطرز بالذهب. 

 إن كان هذا حلماً فعقلي الـباطن يستحق جائزة األوسكار بجدارة!

سأكافئ نـفــسي ـبــإجازة ال أـفــتح فـيــها عـيــني, أستيقظ   ـعــندما 

أبقيهما مغمضتي لـكي أمنع تبخّر هذا احللم قدر اإلمكان.
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وهذا هذه التـفـاصيل  هل يُـعـقل أن ـيـكون ـهـناك ـحـلم ـبـكل   وـلـكن, 

أكثر من يّاً هل يُـعقل أن ـيكون ملـموساً   الوضوح? وإن كان حـلماً جـل

 الواقع? لو لم يكن هذا حلماً فماذا يكون? كيف سأعرف أين أنا?

وما الذي أتى بي إلى هنا?!

ال أحد ميلك اإلجابات سواها.. 
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يتردد ـساقط كقــطرات مــطرٍ خفــيف   بدأت ذكــرياتي تـت

كي صديقاتها  باقي  كل قـطرة تـغري  وعاء عقـلي,  داخل   صداها 

تقفز معها لتنهمر وتروي بعض اخلاليا ف ذاكرتي. 

ـوفـي مــنذ خــمس والدي مـت ـشريف,   أنا حــسام.. حــسام خــالد اـل
والدتي  ـعـفاف  سنوات ـبـسرطان البنـكـرياس, رـحـمة ال عـلـيه.  
ها بـطول العـمر والعافـية; أعـيش أسأل ال أن يـمن علـي  الـنهدي.. 
من جاـمــعة امـلــلك مرام.. تـخــرجت  أختي اـلــصغرى  ومع   مـعــها 
 عبدالعزيز قسم علوم حاسب آلي  قبل سنة وسبعة أشهر, وأعمل
 ف وظـيفة هامـشية ف شركة ـمقاوالت.  حـياتي مـتواضعة جداً ال
 تسمح لي سوى بأن أكدح وأحلم دون أن أرى أيّاً من أحالمي تلك
 يتحـقق. والدتي اـنشطرت ـبعد وفاة والدي لـتقوم باملهمتي: مـهمة
هاراً وباـئعة مـعمول مـساءً ومرـبية  األم واألب ـمعاً; تـعمل كمدرّـسة ـن
دراستها الثانـوية مرام فطفـلة أنـهت للـتو  أما  مدار الـساعة.   عـلى 
 وحـملت ـعلى كاهلها أحالماً وهـموماً ال تعترف ـبسنها وال بأنوثتها
صلة لـهذا الـزمان وال بأي  يـمت  تذكرته ال  ما  كل   وال  بظروفـها. 
داخل عقــله من  أحدث نفــسي  الذي  ـشخص  حتى اـل  املــكان وال 

وجسده!
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ـها تقطــعت ف حــياتي, ولكـن سوى اخلــطوط العرـيـضة  أتذكر   لم 
وحدائق وأنـهار وملـكة هذا املـكان, قـصور  ف   فـجأة ألجد نفـسي 
 جـمال تخطـفني عـلى حـصان أـبيض, جمـيع األحالم التي ميـكن أن

تخطر ببال أي شخص, جتسدت بحذافيرها هنا..

وأختي, أمي  إلى  بالعودة  سوى  هذه اللحـظة ال أحـلم  ف   ولكنـني 
 أريد أن أطمئن عليهم, أريد أن أعود أنا.. حسام القصير الـبدين
أمه وأخــته.. ـواضعة ليــعول  ف وظيــفة مـت الذي يــشقى  سمر   األ

ويحلم أحالماً ال تتحقق!

"من جد ابن آدم عجيب!"

 قاطعَت حبل أفكاري وهي تبطئ من سرعة الفرس, وكأنها كانت
وواصلَت مع نـفــسي,  حديثي  ف أـثــناء  دماغي  داخل   مترـبــعة 

متجاهلة تعجبي:

ولـمّا تتحــقق يـنـسى مه,  سراب أحال  "دايـماً ـيـجري ورا 
لهفته عليها; يطنّشها ويجري ورا غيرها!"

 أجلمتني دهشتي من مداخلتها واندهاشي من املناظر التي بدأت
 أستوعب تـفاصيلها عندما تباطأت خطوات الفرس. توغـلنا داخل
يل الـزجاج والنبـاتات والقـل  أحـياء املديـنة, مـساكن متـناثرة ملبّـسة ـب

من القرميد واخلشب.
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 ـتــلك امـلــباني رـفــضت أن تـتــطاول ـعــلى الطبـيــعة الراـئــعة ـحــولـها
حتى أن تـعزل نفـسها تـجرؤ  لم  من تـصميماتها احلديـثة,   بالرغم 
باجللوس بجــــوارها, وسكّانها يــــستمتعون  جدران,   خــــلف أي 
 يـتسامرون, يحتسون, يقرأون, يراقبون صغارهم وهم يبلعبون بي
 أحضان كل ذلك اجلمال.  كانت الفرس تتبختر بي املمرات وكان
 الناس يلقون علينا التحية وكأننا ملوك ذلك املكان.  هل يُعقل أن
حتى أوضح  ما أراه هـنا  هذه التفـاصيل مـجرد حـلم?   ـتكون جمـيع 
الـمجرى إلى ناحــية  بالفرس  صلية!.. انحــرفَت   من ـحــياتي األ
شجار املتــشابكة اختــفت خــضرة من األ مـمراً   الـمائي مختــرقة 
 أورقــها وجتاعــيد جــذوعـهـا العــمـالقة خــلف أزهــارها القرمــزية
سطح صغيرة تطـفو عـلى  وابة جلـزيرة   الكثـيفة,  قـادنا املـمر إلى ـب
 الـماء; استقبلنا رجل ضخم ـيرتدي ـبدلة مخمـلية بنـفسجية داـكنة
ـسمرة شديدة اـل ـني طــويل بــلون بــشرته  ـها معــطف جــلدي ـب  وعلـي
ف أطـرافه, تـراخت هيبـته املرعـبة عـندما  ومـطرّز بنـقوش ذهبـية 
الودودة, أخذ ـبطرف خـصلة اـلفرس امـلضفّرة  امتزجت بابـتسامته 
بـمـمر درجات رخاـمـية بـيـضاء انـتـهت  عبر ـخـمس   وـقـادنا ـبـهدوء 
 طويل طـرقت حوافر اـلفرس أرضه امـلصقولة بخطوات بطيئة إلى
 أن وصلنا لـقاعة كبيرة صاخبة فنزـلنا عـندما توقفت اـلفرس عـلى

عتبات املدخل..
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"طاولتكم محجوزة ف أميريكانو غريل"

التي الـساحة  ف ـتــلك  وهو يـتــقدمنا   ـقــالـها العمالق الـبــشوش 

بـ  واضع  Food أشبهها بـأسلوبي املـت Courtشـاسعة انتـشرت عـلى  

هي فوق; تعلّــقت   أطرافــها املــطاعم ذات اخلــمس جنــمات فــما 

استقر عــلى قمــته مجــسم عمالق إلى مطــعم  وأشارت   بذراعي 

لهامبورغر يدور وعليه قبعة كاوبوي..

"أهه املطعم يا حسام.."

 ف ـتلك اللحظة بالذات تذكّرت احتفاالـتنا املتواضعة ـعند استالم

 املكافأة ف ـبداية الشهر, ـكنا ـنصرف جزءاً معتبراً مـنها ف مطعم

مع جـفاف املكـافأة وال ثم تـتدهور خياراتـنا الغذائـية  ومن   تـشيليز 

يتبقى لـنا سوى خبز التميس اجملمّد ف نهاية الشهر.

 تخطـينا الزحام وطابور االنتظار لنجـلس ـعلى طاولة مميّزة مطـلّة

ــنة هذه املدـي أهالي  ــبدو أن  ــاشرة, ـي الـمائي مـب الـمجرى   عـــلى 

 مـهووسون بالكرـيستال, ـفقد كانت أرضية املطـعم شفافة ومرتـفعة

 قليالً عن سطح الـماء, عندما نظرت حولي شعرت بأن الطاوالت

وحـدائق سـمـاك  أسراب األ ــها  ومن حتـت مـواج  فوق األ ــسبح   ـت

املرجان.
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تناولَت قائمة الطعام ومالت علي بدالل وهي تقول:

"حتالقي هنا كل شي يعجبك"

لم يتـمـكن ـمـني ـبـعد, ـلـكن اـلـصور الـجوع  مع أن   فـتـحتُ القاـئـمة, 
كانت كفـيــلة التي ـتــفوح مـنــها روائح الوـجــبات   اجملـــسّمة احلـــيّة 
 بتفجير غددي اللعابية! برغر.. ستيك.. ناتشوز.. أجنحة الدجاج
ف الـــعادة تقـــفز عيـــني مبـــاشرة خلـــانة  اجلامـــوسية امللتهـــبة.. 
التي يـتـجاوز تـجاه األطــباق  الـمؤقت  بالعمى  ســعار, وـتـصاب   األ
روعـةً هذه القاـئمة ازدادت  رياالً, وـلكن  حاجز اخلمـسي   سعـرهـا 
بخلـوّها من األسعار اللعينة! تقدم إلينا النادل وسألنا بكل لطف:

"        Madam, Sir, What would you like to order?"

 "حتب أطـلب لك ناتشوز وبافالو وينغز وتشيز ـبرغر ويل
دن كالعادة?" 

 لم أعد أتـفاجأ من التـفاصيل التي تعرـفها عـني, تـجاهلت جوعي
املتفاقم وأنا أمثل دور الشاب اللبق وأسألها:

"إش حتبي تاكلي إنتِ?"  

"تيركي ساندوتش ودايت كوك.."
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أجبت على النادل:

"        May I have one turkey sandwich, one home 

       made cheese burger with bacon, make it well 
        done please, I would also like to have some 

   nachos, and starter platter"

"        "What would you like to have for drink?

"          Diet Coke, Lemon Ice Tea, and a bottle of still 

 water please"

تـحدثت مـعـه من أن إجنليـزيتي مـصابة بالكُـساح إال أنـني   بالرغم 
ف ـرعـرعت  قد ـت وكأنني  ـكـية القــحّة,  قــة وبلهجــته األمـرـي  بطـال

ريف تكساس بدالً من حي السامر! 

جاءت األطـباق تـقدّمها حتى  ثوانٍ  تـمض بـضع  ولم  الـنادل   ذهب 
ــاسحاً ــكي; هجـــمتُ هجـــوماً ـك ــكاوبوي األمرـي ــرتدي زي اـل ــتاة ـت  ـف
عن يداي  البرغر املــسكي.. عــجزت  ذلك   همجــياً بربــرياً عــلى 
خبزه الـلـي اـلـطري ف  أصابعي  ضخامته فـغـاصت  من   احــتوائه 
ـحم ـحة الـل وامتزجت براـئ ـتو فــفاحت رائحــته  ـفرن لـل  الذي ودّع اـل

املشوي وأذابت ف طريقها شريحة اجلب قبل أن تذيبني.
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أسناني مع ـحـجم ـفـمي, راـفـقتُ  أبداً   ـقـضمت ـقـضمة ال تتـنـاسب 

 بجميع أحاسيسي ف رحلتها عبر طبقات الـساندوتش فاكتسحني

 طوفان النكهات وأشعرني بألم طفيف ف أطراف فكي حتت أذني

أصابني. لم أمـهل جـهازي الهـضمي وال الذي  عابي   إثر الـنزيف الـل

 التنفسي وال العصبي وال حتى اللمفاوي الفرصة الستيعاب هجوم

من ـها غــرفةً  واغترفت ـب ـشوز دافئة  ـناولت رقــاقة ناـت  البرغر, فـت

 اجلـبنة الذهـبية امللتـهبة وزينـتها بقـليل من حِـمم الصـلصة ومن ثم

مع لـقـمة ـنه التـعـامل  لم ـي الذي  ف ـفـمي  واحدة  ـها دـفـعة   أقحمـت

طواحي فــمي أحرك  وأنا   التــشيزبرغر بــعد. راقبَتــني بدهــشة 

 ولسـاني يتلوى وسط الزحام بصعوبة وهي لم تلمس وجبتها بعد,

توقفْت للحظة عندما الحظَت طفاستي فانفجرَت ضاحكة.. 

ـهــذي ـاكل ـب مــرة أشــوفــك ـت يا حــســام; أول  ـعــافــية   "باـل

الطريقة!"

كي أنــهي املهــرجان من الــشاي املثــلج املنــعش   استعنت بــرشفة 

عبر سعادة  قـة بــكل  ف فــمي, وانزلــقت اللقــمة العمال  املــشتعل 

بلعومي إلى معدتي; اآلن استعدت القدرة على التنفس والكالم: 

"طيب.. وبعدين?"
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"وبعدين إيش?"

"متى ناوية تفهّميني?"

"أفهمّك إيش?"

"تفهّميني إيش اللي بيحصل هنا?!"

 "اـللي بيحـصل إـننا مـبسوطي هـنا مع ـبعض, وإنك بـتاكل
وكأنك عمرك ما شفت األكل!"

"ال تتهربي من سؤالي.."

"حلظة حلظة.."

ف أذنــها الـنادالت الكاوبــويات, وهمــست  إحدى  ونادت   قالتــها 
ف منتـصف املـسرح فوراً ـنـحو املـنـصّة  وتوجهت   فابـتـسمت الـفـتاة 
 حيث انهمك أعضاء الفرقة املوسيقية بتركيب آالتهم وسمّاعاتهم,
بدالت مخمـلـية وسيدتي ـيـرتدون  رجال  من خـمـسة   كانت ـفـرقة 
كاوبوي. مع رـبـطات ـعـنق ذهـبـية وقـبـعات  الـلون   أنـيـقة بنـفـسجية 
وبدأوا بـعزف األغاني وأومأ بـرأسه,   أصغى رئـيس الفـرقة للفـتاة 
 املفضلة عندي, وكأنهم يحفظون القائمة التي أستمع إليها كل يوم
من األصلية وسيارتي! ولكـنـهم عزـفـوها بطرـيـقة أروع  هاتفي   ف 

بكثير.

42



هُناك

عبر النـافذة الداخل  الـهواء  شدة تـيار  هذه األثـناء تـصاعدت   ف 

 وبدأت أالحظ حركة غريبة ف السحاب واألمواج; ف الواقع نحن

عن املـياه ها! ارتفـعت  قد حتـركت اجلـزيرة بأكمـل  الذين حتركـنا.. ـل

والـحدائق واملـمرات أنوار املديـنة  ورأيت  ف الـهواء   وبدأت تـسبح 

 املاـئية تـتضاءل من خالل الكريسـتـال تـحت أقدامنا, كانت األنوار

من اـلـوصول إلـيـها; ـلـكن كل نـقـطة متــكّن ـبـصري  بـراج متأل   واأل

أسئلتي عن  ـها لـتـشتيتي  ـجح مراوغـت لم تـن من دهــشتي   وبالرغم 

فكررتها بصرامة أكبر:

"قلت لك ال حتاولي تتهربي مني! أنا ف حلم صح?"

من إنـسانة أحد عـاقل يتـوقع إجـابة مقنـعة   "بذمتك فـيه 

وسامع الـلي شايف وحـاسس  ف أحالمه? مـنت   خيالـية 

كانت األحالم بــهذا هذا? عمــرها  هذا حــلم   حوليــنك? 

الوضوح?"

"طيب.. أقرصيني لو سمحتِ!"

"نعم?!"

"أقول لك أقرصيني!"
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 قلـتها بجـديّة وعـصبية فأطلقت ضحكة ـقصيرة وتلـفتت لتـتأكد أن

األنظار ليست موجهة نحونـا:

"طيب طيب.. أعصابك! أهه!"

أنـاملها الرقـيقة الناعـمة ف ذراعي,  مـتأكد أـنني شعرت  شعرت ـب

بها بالرغم من أنها كانت دغدغة على شكل قرصة; هذا ال يكفي!

"اضربيني كف!"

"ال ال إنت فعالً اجتننت.."

"اضربيني!"

وأنا أـكـتم انـفـعالي ـبـي صفعة مدـلـلة فهـمـست بـعـصبية   صفعَتني 

أسناني املطبقة:

"اضربيني بقوة! يلال!"

دبابيس بوخزات  شعرت  الـمرة!  هذه  صفعة حقيقــية   صفعتني 

مع ترك عالمة ـحـمراء  الذي  فوق ـمـساحة كـفـها   صغيرة تـتـقافز 

من حوـلــنا ـبــعد رـنــي خدي, الـتــفت إلـيــنا   حرارة ـبــسيطة ـعــلى 

الصفعة ثم تداركوا اإلحراج بالتجاهل وتلفيق االبتسامات..
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وخدي بألم, ـفـوضعت كـفـها ـعـلى ـكـفي  الـصفعة   حتـسـستُ ـمـكان 

وكادت دموعها أن تقفز علي وهي تقول:

ما سامحني.. وال   "حـبـيبي يقطـعـني! ـتـعورت? معـلـيش 

كان قصدي!"

كف هذا  أصدق إن  ناي.. ومــستحيل  أكون   "مــستحيل 

بنت! فكرتيني بأستاذ عايض!!"

حتول هلعها لضحكة كتمتها بيدها وهي تقول:

"ال يغرّك شكلي.. تراني أعجبك وقت الـجد!"

"طب أحلفي إني ماني ناي, أحلفي إني ماني ف حلم!"

ودوبك هي احلـــلم  الـثانيه  ــاتك  ــكون حـي ما ـت ــيش   "وـل

صحيت منه? منت شايف األشياء هنا أوضح وأحلى?"

"قلت لك ال تتهربي.. أحلفي!"

"وال العظيم إنك بكـامل وعيك وإن هذا مو حلم"
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حتى لو حـلفتِ, إش ـيضمن لي إنك صادقة? إش  "أصالً 
نا? مـتحررة.. متـبرجة.. عاـيشة  ـيضمن لي إنك تـعرف رـب

ف وسط كل هذا اجملون واالختالط.."

 سكتت فجأة, اختفت اللهفة من مالمحها واعـتراها حزنٌ ـغاضب
صفعة  مـعاتب.  فاكتـشفت حـماقتي الفـادحة; ليتـها تـصفعني مئة 

وتنسى العبارات املنتنة التي قلتها!

ف عـلمك إحـنا نـعرف يا حـسام!.. يـكون   "ال ـيسامحك 
 ربنا كويس, وما يحتاج أحلف لك.. لو ما بتصدقني إنت

حر! ماحد غصبك!"

"زعلتِ مني صح?"

كل عارفه  أزعل مـنك, أوالً ألني  أقدر  ما  إني   "امـلـشكلة 
الظروف اللي مريت بيها والعقليات اللي خالطتها"

"وثانياً?"

"وثانياً.. عشان أنا..."

"إنتِ إيش?"
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عن أي اسألني  مو ـتـقول ـعـندك أسـئـلـة? يلال  شي,   "وال 
شي بس بشرط.."

"اتفضلي اتشرّطي"

ما صدقني  (إيوه) أو (ال),  بـ   "ما ـحـاقدر أـجـوابك ـغـير 
أقدر أعطيك أي تفاصيل, إال ف حالة واحدة"

"إيش?"

 "لو قررت إنك ما ـترجع أبداً مـلاضيك ممـكن أـكشف لك
لي رح شي, كل اـل  كل شي! غـير كذا ما حـاقدر أقول أي 
ـاتك عــشان لك بتفــاصيل حـي ألـمّح  إني  أسويه   أحاول 

تتذكر وتعرف إنت كيف جيت هنا وكيف حترجع"

"يعني لو شرحتِ لي كل شي حانحبس هنا?"

"حتعيش معايا هنا.."

"لألبد?"

"لألبد!"

"ال ال مستحيل!.. طب حاسألك وجاوبيني بإيوه أو ال.."
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إلي بعينـيـها اـلـقاتلتي اـلـلتي خديها ـعـلى كفـيـها وـنـظرت   أراحت 
وقالت الـمرة  هذه  من حوـلـها  جواء الـعـسلية اخملمـلـية   عـكـستا األ

بدالل شهرزادي:

"حتت أمرك يا سيدي"

"أنا باحلم?"

"قلت لك.. أله!"

ف كـلــمة (أله) فقالـتــها ببــطء الـمرّة  هذه   ركزّت ـجــرعة داللــها 
 وألصقت طرف لسانها ف سقف حنكها لوهلة ثم أطلقت سراحه
 مع ـهمزة وهاء خفيفة.. تـجاهلتُ الدوار الذي انتابني من غنجها

وواصلتُ األسئلة:

"يعني أنا صاحي?"

"إيوه"

"كل شي هنا حقيقي مو مجرد خيال ف ذهني?"

"إيوه كل شي هنا حقيقي"

"إنت جنيّة?"
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"باسم ال عليّ! ال طبعاً.. ماني جنيّة"

"أنا ف جتربة علميّة نقلتني للمستقبل?"

لم تتوقف عن الضحك وهي تقول:

"ال ال.. حرام عليك بتقتلني من الضحك!"

"ف كوكب تاني?"

"إنت من جد متأثر باألفالم اللي طفشتني بيها!"

"أنا ميت صح?"

"بعيد الشر عنك! ليه تقول كدا?!"

هذا النعـيم, وال تـآخذيني.. كـمان جمـالك.. كل   "يعـني.. 

يستحيل يكون دنيوي!!"

من الــواضح أن كلــماتي أدغدغ مــشاعرها, ولــكن   لم أقــصد أن 

جعلت تلك املشاعر ترقص طرباً وترسم ابتسامتها وهي تقول:

درستها الـمواد الديـنــية اـلــلي  كل   "يـعــني مـعــقوله ـبــعد 

واخلطب واحملاضرات متخيل اجلنة مكان زي دا?"
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واصلت ـياً?  درساً ديـن هل يـعـقل أن تعطـيـني ـفـتاة ـكـهذه   ال ال ال.. 
شيختنا اجلليلة حديثها:

 "اجلنّة فيها ماال عي رأت وال أذن سمعت وال خطر على
 قلب بشر.. واللي انت شايفه حولينك أي  شخص عادي
ما تربــطه يا حــسام,  ثاني  عالم  ـله! اجلــنة  ـقدر يتخـي  ـي

بالدنيا إال املسميات فقط..!"

 إـنها تقـتبس من األحاديث وأقوال ابن عـباس!! لم أشأ أن أسألها
أعرف توتر مبـلغه, ـيجب أن  بي اـل لغ  ها فـقد ـب  عن مـصادر معلوماـت

أين أنا!

"طب أنا في قولي لي! أرجوكِ قولي لي!!"

"خالص أقول? قررت تعيش معايا لألبد?"

"خالص ال تقولي لي.. حاكتشف بنفسي!"

التي ـظـهرت ـعـلى وجـهـها ـبـجوابي فاكـتـساه بوادر الـفـرحة   ـنـسفت 
 اإلحباط.. كم أنا حقير.. حقير ودنئ ووضيع وصفيق وقليل أدب!
من الطــاولة هذه القــسوة? قــمت  هذا املالك بــكل   كــيف أعــامل 

فنادتني بقلق:

"في رايح?"
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وعدت إليـها; وقـفت قائد الفـرقة..  إلى  توجهت   لم أجبـها, وإمنا 
أحد من  خرج  قد  رشدي أبـاظة  وكأن   عـندها وقـفة استعـراضية 

أدواره الدوجنوانية:

"تسمحي لي بالرقصة دي?"

من التي طلبـتـها, جحــظت عيـنـاها   بدأت الـفـرقة ـتـعزف األغـنـية 
بذراعي, من مـقـعدها لتتعـلق  وكادت أن تـقـفز   الدـهـشة والـسعادة 
 اجتهـنا نـحو املنـصة.. خفـتت األضواء قليالً والتـفت نحـونا جمـيع

من ف املطعم:

نزار ـقــباني, وحلـنــها إـحــسان امـلــنذر,  "(كـلــمات) كتـبــها 
 وغنتها ماجدة الـرومي; كنت تسمعها ف السيارة وتخبي

السي دي حتت املقعد عشان ما يكفشك أبوك.."

أريد أن ما تعـرفه عـني, ال  وأنا أتـأمل عينيـها, ال يهمـني   ابـتسمت 
ـها, ـفـقط عن عينـي شئ ـيـشغلني  بأي  هذه اللحــظة  صفو   أعــكر 
ذراعي  خــصرها, فــأصبح وعانقَت  وسادة لكفّــها,   جعــلت كــفّي 
وأنا وصدري  ـفي  ـوسد كـت ـسلمة تـت ـقاً بجــسمي, مسـت  جــسمها معـل
 أراقصها على كلمات نزار. فشلت محاوالت قوامها الفارع وكعبها
 العالي ف ـمناهزة طولي, ما أجـمل هذه اـلسنتيمترات! سحقاً لك

أيها القِصر سحقاً!!
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"كم طولك?"

 سم ليش?"١٧٦"طولي?! 

"يعني أنا طولي يطلع تقريباً..."

 سم!"١٨٩"

قالتها مبرح, ثم بدأت تغني بانسجام..

 "يُــسمعني.. ـحـي يُراـقـصني.. كـلـماتٍ لـيـست كالكـلـمات..

الغيمات.." إحدى يزرعني ف ذراعي.. حتت من يأخذني

صوت وكل  إدماني ملـاجدة وفـيروز   غنتـها بـصوتٍ مالئـكي أنـساني 

سمعت أشعر باإلـحــباط كـلــما  ف ـحــياتي, ـكــنت  سمعته   أـنــثوي 

 األغنية, ألنها حتكي باختصار تفاصيل حلظة يستحيل أن يعيشها

 شخصٌ مثلي; ال ميلك ماالً وال جاهاً وال جماالً وال طوالً.. واألهم

 من ذلك ال ميلك قلب حسناء تبادله أطراف العشق, كنت أعتبرها

أنذا وها  كي أتـلف أعـصابي;  أستمع إليـها فـقط   فانتـازياً وهمـية 

 أعـيشها اـليوم ـبكل حذافيرها, أراقص ملكة جـمال اـلكون, أحمـلها

من تـحت ذراعها وهي تغنيها لي.
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وكانت املــوسيقى  تعزفــنا كــما تعزفــها, مع أحلانــها   كــنا نــرقص 
 عانقت نظراـتـها نـظـراتي, واحـتـضنت أنـفـاسَها أنـفـاسي, فـفـاضت
 قطرات من نهر التوپاز ف عينيها الواسعتي وتعلقَت على أهدابها
ذراعي. أال مع دوراـنـها ـبـي   النـحـاسية للـحـظات ـقـبل أن تـغـادرها 
حول تُذيب ـبـعض ـمـساحيق التجـمـيل  الدمعات أن   يُــفترض بـتـلك 

عينيها كما تفعل عادة ببنات عاملي الذي أتيت منه?

"على فكرة أنا ماني حاطّة أي ميك أب!"

"ليش?!"

سألت سؤالي الغبي فنظرت إلي بتوسل وهي تقول:

لك ـمــيك أب? إش أحط  تـحب  شكلي?   "مو عاـجــبك 
الشكل اللي يعجبك?"

شركات ـتـصنيع من  ـونة أن جمــالـها ـيـسخر  هذه اجملـن  أال ـتـعرف 
 املنتجات التجميلية? ألم تستوعب أن حُسنها ال يعترف مبقاييسنا

البشرية? حاولتُ مداراة سؤالي:

 "ال بالعكس, أنا لآلن مـاني قادر أصدق إنه ممـكن ـيكون
 فيه ف الوجود مخلوقة بجمالك, ما ـبالك إنه الـمخلوقة

األســـطــورية هـذي ترقــص اآلن بــي  أحضاني?"
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قــــة مبـــساحيق لـها عــال خـديها ـلــيس   اآلن اكـتــشفت أن ـحــمرة 
إلى من نظـراتي  وفرّت  أمام عيـني   التجمـيل, فـقد نـضجت خجالً 

صدري; فسألتها:

"إنتِ تقرأي أفكاري صح?"

"ال"

"ولكن كيف..."

رفعت رأسها عن صدري وقاطعتني بنظرتها قبل عبارتها:

"تقدر تقول غريزة"

"غريزة? حسستيني إنك أمي"

يـمزج القـلوب واألرواح, يخليـها تـسابق يا حـسام   "الـحب 
أحاسيسها, تشوف قبل عيونها, وتسمع قبل آذانها"

إلى أن وأسدلت جفنـيـها  صدري  إلى  عادت    أجلمـتـني كـلـمـاتها, 
قاع بدونها, إـي واستمر رقـصنا   انـتهت األغنـية.. توقفت املـوسيقى, 
.  توقف املطعم عن الطفو بهدوء, فرفعت رأسها  قلوبنا كان كـافياً

وقالت بنبرة حزينة:

"وصلنا.."
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أصبح مـبـحاذاة من الـنـوافذ املفـتـوحة ألكـتـشف أن املـطـعم   ـنـظرتُ 

شرفة املطــعم إلى  أخذت ـبـيدي  استيقظت فـيـها..  التي   ـغـرفتي 

من ـتـلك شرفتي, ـنـزلتُ  طرف  إلى  من ـطـرفه   ـحـيث اـمـتد ـمـسار 

اجلزيرة الطافية ولكنها لم تنزل معي..

"ما حتنزلي?"

"الزم أمشي.. فيه أشياء كثير الزم أجهزها لك"

"طب.. طب ما حاشوفك مرة ثانية?"

"لو تبغاني ناديني وأنا أجيك على طول.."

 قالـتها عـندما بدأت ـتلك اجلـزيرة اـلطائرة باالبـتعاد تدريجياً وهي

كي وشعرها, فهـتـفت  لي بثوـبـها   ـتـقف ـعـلى طرـفـها واـلـهواء ـيـلوح 

تسمعني:

"كيف أناديكي? إنتِ ما قلتي لي إسمك?"

 "إنت سألتني خمسي سؤال وال حتى فكرت تسألني عن

اسمي.."
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 سحقاً! كيف لم يخطر ببالي أن أسألها عن اسمها? أتتني إجابتها

وأنا أجتر حرجي:

"أنا مالك يا حسام!"

 كان صوتها يتضاءل وهي تبتعد على مت ذلك الشئ الطائر إلى

أن اختفى ف األفق.. واختفت معه.. مالك!
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)3(

أيقظوني!
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به شعرت  من قـبل كـما   لم تـشعر خاليا مـخي باإلنـهاك 

آخر ـقــطرة وأنا أعـتــصر  كانت تـتــعرض ـلــضغط رـهــيب   اـلــيوم, 

 ذكريات فيها.. بال فائدة! بحثت بي دهاليزها عن تفسير منطقي

ــرتي تزال ذاـك ــعاً.. ال  لي, وـفــشلت ـفــشالً ذرـي ما يحـــصل  ــكل   ـل

بأدق تذكّرتها  التي عــشتها هــنا,  حداث  عدا األ  ـمـضمحلّةً فـيـما 

 تفاصيلها; الذكريات تكون واضحة ف املعتاد إذا كانت طازجة ثم

التي الـزمن, ولـكن ذـكـريات األحداث  مع  ضبابية وتتـبـخر   تـصبح 

من حتى أن أعتـبـرها ذـكـريات  أستطيع  بي ـهـنا تخـتـلف, ال   مرّت 

تزال ـتـــصهرني ـبـــي ذراعـيـــها وكأن مالك ال  وضوحها,   شدّة 

 وتغرقني ف عينيها. سحقاً لها ما أجملها! استنتجت أنها تعمّدت

ـني مبالـبـسي املفــضّـلة ـاشر! ذكّرـت ـشكل غــير مـب ـعاش ذاكــرتي ـب  إـن

التي أـعـشقها; ـيـستحيل أن والـوجـبات  أسمعها  التي  غــاني   وبـاأل

أسئلتي? من  لـماذا تـتـهرب  صدفة! وـلـكن  ذلك ـمـحض  كل   ـيـكون 

 لـماذا تدّعي أنها ال ـتستطيع مواجهتي باحلقـيقة? هل تنفذ مالك

بال علـيك يا مالك?  من تـكوني  ما?  ما? أو جـهة  شخصٍ   أوامر 

من تكوني?
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سأحاول هذه الغـرفة الشـاسعة الفـارغة,  ف  أخرى  مرة  أنذا  ها    
أستخدم حــــدسي سوف  ـــها.. أن أستـكـــشفها..  أتأقلم علـي  أن 
أناملي أمرر  ف الـغـرفة  زاوية  كل  ف   وأناملي; انطـلـقت بجــنون 
تـحولت غـرفتي  وأنـقر بـأصابعي كـما فعـلت مالك, وبـعد حلـظات 
أبوابه شيئاً انفتــحت  آخر مـتــاماً! كــنت كـلــما ملــست  عالم   إلى 
 وظهرت أدراجه وتوهجت إضاءته, باخـتصار كانت الـغرفة مجـهّزة
ف بعــضها تداخلت القــباب الكريــستالية  ما يخــطر بــبال.   بــكل 
ــحت جمـــيع ــستائر وانفـت الـسقف, ارتـفــعت اـل ــعض فانـكــشف   الـب
 األبواب الزجاجية ـفأصبحت الشرفة جزءاً من الـغرفة, تزحزحت
أسميه أستحي أن  شئ  بس وبـجــوارها ـظــهر   ـبــوابة ـغــرفة املال
 "حمّام" ألنه أفخم من أفخم قصر رأيته, ظهرت فتحتان دائريتان
أشبه من األولى مقـعد جـلدي أبـيض  وصعد   ف منتـصف الغـرفة 
 مبقاعد الليزي بوي أبيض على طرفه طاولة صغيرة, ومن الفتحة
من تــحوي صـفـوفــاً  شفافة  خــرى صــعـدت ثالجة اـسـطـوانية   األ
من بينـها بـعض مـشروباتي املفـضّلة استطعت أن أمـيّز   املـشروبات 
 ارـتصت أسفلها تشكيلة من الـشوكوالتات التي أعشقها باإلضافة
من استنتجت  ها األخرى مكيـنة   إلى املكـسرات واملـوالح, ومن جهـت
وشاي وجمـيع إعداد قـهوة  التي انبعـثت منـها أنـها مكيـنة   الروائح 

املشروبات الكفيلة بترويق أشد املزاجات تعكيراً..
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أستطع لم  وسط غــرفتي.  ف  لـكافيه متكــامل  فرع   باختــصار 

أناملي ـعـلى الـشـاشة اـلـصغيرة غراءات, ـفـمررت  هذه اإل  مـقـاومة 

فاخترت واستطعت التـعـــامل مـعـــها ـبـــسهولة   امللـحـــقة باملكـيـــنة 

من الكرمية املـرصعة بقـطع الـتوف, صغيل   كابتـشينو مـزين بجـبل 

استحياء, فبرزت عــلى  ضغطتها  سمراء,  صورة كـعـكة   واخترت 

ــها ــبة وتـتــصاعد مـن ــشوكوالته الذاـئ من اـل سيالً  ــنزف   ساخنة ـت

ڤانيال كرة آيـسكري مزيـنة بـزهرة   أبخرتـها, هبـطت عليـها بـرفق 

سوى عـلى أغلـفة الكـعك ف حـياتي  أرها  لم  التي   حقيقـية تـشبه 

ساحات أنـــفي روائح القـــهوة ف   وعـــلب اآليـــسكري. تراقـــصت 

الـفوّاح, ذلك الكارنــڤال  أخذت   والـتوف والــشوكالتة والــڤانيال, 

وهو ـيـغوص فــيه مع ظــهري  ـنّى  الذي تـث  وجـلـست عــلى الكــرسي 

شبه وسادة وثـيرة رفعتـها بـرفق فـأصبحت  قدمي  أسفل   وظـهرت 

برزت ذلك الـشئ املـريح, وبـجواري قـهوتي وكعـكتي;   مـستلقٍ عـلى 

ها  من األرض أرـبعة أعـمدة رفـيعة حولي, وقـبل أن أفـكر ف ماهيـت

عن كانت ـعــبارة  أحاطتني بــاسطوانة متوهــجة,  أشعة   أطـلــقت 

لو ـكـنت كل جــهة.  من  ـعاد حتيطــني  ـية األـب  شــاشة مجــسّمة ثالـث

مليارديراً ف احلياة احلقيقية ألنفقت ثروتي الختراع شئ كهذا!
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صور فهـــمت منـــها أنـــها خـــيارات بـــي األفالم أمامي   ظـــهرت 
 وامـلوسيقى واألـلعاب والـكتب, كانت بارزة ومجـسّمة أمامي, مددت
وبدأ يتـحرك, دفـعت فاخترقته   يدي لـصورة الـشريط الـسينمائي 
 يدي ف الفراغ فتحركت الصور مستجيبة لتلويح يدي.. إنترنت!!!
مع أي يدور هــنا! يــجب أن أتــواصل  ما  إنترنت ملعــرفة   أحــتاج 

شخص لطلب النجدة!..

أمامي, أو باألصح تـحولت الشــاشة  إنترنت   ـفـورما نطــقت كـلـمة 
أتذكر سأحلّ الـلــغز اآلن! ـيــجب أن  إلى مـتــصفح! ـنــعم   "حولي" 
ويتر.. ـيجب أن  ـبريدي اإلـلكتروني, أو حـسابي ف الفـيسبوك, أو ـت
 أتذكر كـلمات اـلسر.. ما استعدته من ذاـكرتي لم ـيسعفني كثيراً..

 الـسبت, األولفتـحت مـواقع الـصحف واألخـبار ألكتـشف التـاريخ: 
شهر نوڤـمبر تذكرت.. هذامن  عام ألفـي وأرـبعة عـشر, صحيح    

 تاريخ اليوم! احلمدل أنا ف نفس الزمن على األقــــل بحثت عـن
ووجدتني فـــي محـركــات البـحث: حـسام خـالد الـشريف..   اسمي 
صورة صورتي..  هذه  وجدت حـسابي عـلى تـويتر.. ـنـعم   أـخـيراً.. 
 بروفايلي.. أتذكرها جيداً.. وجدت آخر تغريدة كتبتها منذ ثماني
من ياله  يا حتدّي باليستيـشن..  سمك,  يا طلـعة   ساعات: "الليـلة 
سأفتح حـساباً الدخول حلـسابي?  صعب!". كـيف ميكنـني   اختـيار 

جديداً..
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حاولت أن ف البــداية أن أفــتح حــساب بــريد إليــكتروني,   يــجب 
أضغط زر شئ يـتــوقف ـعــندما  كل  ف ـقــووقل,   أـنــشئ ـحــساباً 
 التأـكيد! كررت ـمحاوالتي ف هومتـيل وياهو وجمـيع ـمواقع الـبريد
نترنت فائدة! أعتــقد أنــها مــشفّرة, ســأستغل اإل  اإللــكتروني بال 
الـنوم من  ستيقاظ  طرق اال عن  سأبحث   بطريــقة مختلــفة إذاً, 
ـلق ما يتـع كل  ـدراسة  وأنا منـهـمك ـب ساعات  ـوبة, أمــضيت   والغيـب
ذلك من   بـالـنوم واألحالم والغيبـوبة والتـنوي املغناطيـسي, واألهم 
من حـلم  ـكـله كيـفـية االستيقاظ منـها. أـفـضل طريـقة لالستيقاظ 
 مزعج هو أن تنام داخل احللم حتى تستيقظ ف الـواقع! شاهدت
 عشرات أفالم اليوتيوب, كانت جميعها ثالثية األبعاد تدور حولي,
 كان دماغي يعمل بكل كفاءة وتركيز لم أحلم بهما حتى أثناء أعتى
عالِم مـيتافيزيقي ف  االمتحـانات اجلامعـية, شعرت أـنني تـحولت ـل
يتزحزح! لم  الوقت  صدمة عنيـفة!   ساعات قليـلة. ولكنـني تلقـيت 
مازالت ف املــواقع, تغــريدتي  شئ  لم يتغــير  ساعات  عـدة  ـعد   ـب
 متجمدة منذ ثماني ساعات! لم تتم إضافة أي ڤيديو ف اليوتيوب

وال أي حتديث أو حتى تعليق ف أي موقع!

 جمـيع امـلواقع ال تزال تظـهر اـلساعة الثاـنية عـشر وثالثاً وعـشرين
شهر نوـڤـمبردقـيـقة ـفـجر  من  ـعةاـلـسبت, األول  عام ألـفـي وأرـب   

عشر, وكأن الزمن قد حتنّط عند تلك اللحظة بالذات!
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عن ـقــاعدة بـيــانات ـغــير مـتــصلة نترنت وـهــمي! ـعــبارة   هذا اإل
هذا الـتـاريخ أو حتى  نترنت  ف اإل ما  كل  تـحوي  بل   باإلنترنت, 
 باألصح حتى ـتاريخ انـتقالي من عاملي إلى هـنا! إذاً ـفرحتي بأنني
عزّ النـهار ف  لم أنتـبه أنـنا  لم تـتـم! كـيف  ف نـفس الـزمن   ال أزال 
أنام هو أن  إلى منـتـصف الـلـيل?! إذاً أـمـلي   بيـنـما ـيـشير اـلـتوقيت 
 وأكتشف أن كل هذا مجرد حلـم! تركت غوصة املقعد ألغوص ف
ف الــعادة ينــقضّ عــلي واسترخيت;   الــسرير, أغمــضت عيــني.. 
مرّت استدعائة;  ف  أناديه, ولكـنـني ـفـشلت اـلـيوم   الـنوم ـقـبل أن 
 أكثر من ساعة وأنا مستلقٍ على السرير مغمض عيني, أعصرهما
ما والـمحاوالت.. ـحـسنٌ, يكفـيـني  من التفـكـير  فائدة ! تـعـبت   بال 
ما حولي بـما أنـني محـبوسٌ هـنا فسـأستمتع ـبكل  يوم.   اكـتشفته اـل

إلى أن ينهكني التعب وأحضر النوم رغماً عنه! 

ف ـجـناحي, اـتـكأت ـعـلى ـحـافة اـلـشرفة اـلـشفافة أـتـأمل  تـجولت 
 املدينة, تبدو مكتظة باحلياة أكثر من البارحة, وضوح األشياء هنا
به هــنا وأشعر  أسمعه  وما  ما أراه  كل  باجلنون,   ـيـكاد ـيـصيبني 
 واضح وجـلي ـبشكل ـمربك, ألـقيت بـبصري عـلى اـلشاطئ الرـملي,
رؤية الـــناس ومتيـــيز أستطيع  ذلك  ومع   يبـــعد مئات األمـــتار, 
هذا هل يـستطيع مخـلوق أن يـقاوم  ضحكاتهم..  وسماع   أشكالهم 

الشاطئ?!
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باملالبس تـحوي ـقـسماً ـخـاصاً  التي  إلى ـغـرفة املالبس   توجهت 
التي اعــتدت شورتاً مبــاركة أوكــلي  ـاضية التقــطت   واألدوات الرـي
ـفس التي حتــمل ـن واخترت النــظارة الشمــسية  ـغزّل بــها   عــلى الـت
 اخلطوط النارية التي تزينه وأخذت معها پولو تي شيرت تركوازي
كانت فـرقة العـازفات ها عـلى أكـتاف وـنزلت..  لون ومنـشفة ألقيـت  اـل
ــارية كن يـعــزفن أحلـــاناً نـه ــهن  ــهو.. ولكـن ف الـب ــعزف  تزال ـت  ال 
ف أحد منتجــعات مــيامي  ف  أشعرتني أنــني  سيكية مــرحة   كال
إلي.. وـفـضحتهن صديقتها لتلـتـفت  إحداهن   اـلـستينات.. ـلـكزَت 
ف ــمن  وكدن أن يتلعـث أمامهن  أمر  وأنا  ــسامات اإلعـــجاب   ابـت
فاقتربت بادلتهن االبتـسامة; أغـراني ارتـباكهن   معزوفتـهن عـندما 
أمامهن  مـنــهن, واـنــهارت ال ـمــباالتهن امـلــصطنعة ـعــندما وـقــفت 
 مباشرة وشبّكت ذراعي وأنا أراقـبهن بإعجاب. توقفن عن العزف
صفقة إـعـــجاب شدّة اخلــــجل.. ـفـــصفّقت ـلـــهن ـبـــحرارة,   من 
 بـموهبتهن, وـتقدير جلـمالهن, وتلطـيف الستحيائهن. ـنزلت الفـتاة
ف ـقـلب اـلـنافورة من مـقـعدها اـلـرخامي  ف املـقـدمة   التي جتــلس 

فمددت لها يدي ألساعدها, فتبعتها األخريان:

"أنا ليان"

خشيت أن أهشّم أيديهن الضئيله عندما صافحتهن:
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"هذي أختي لي.. وهذي أصغرنا.. لينا"

"تشرّفنا.. وأنا حسام الشريف"

 تبادلن ضحكة خجولة متعجّبة عندما عرّ فت بنفسي فبادرتني:

"سيّد حسام, الكل هنا يعرفك"

 "هنا?.. هنا في?! املصيبة أنا أصالً ماني فاهم أي شي
هنا إش هذا املكان أصالً?!"

ف  برج اـلـــضيافة اـلـــتابع للمـجـــمّع امـلـــركزي   H"هذا 

Universe"

شي!  H "ما فهـمت أي  Universeحرف شعار   ?! يعـني 
H"?اللي ف كل مكان يرمز لها 

"بالضّبط"

أحد فـنادق الهيـلتون ف حقـبة ما من  "أنا ـكنت فاكر إنه 
حقب املستقبل!"

 ضحك البنات بالرغم من أني لم أكن مازحاً, فواصلت أسئلتي:

"طيب كيف أقدر أتنقّل هنا? ف تكاسي?!"
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 "كل شي يخـطر عـلى ـبالك مـوجود هـنا, حتب أجـيب لك
سيارة? يخت? طيارة?"

الـردهة فجلــسنا ف  أحد املقــاعد  إلى  وأخذتني بــيدي   قالتــها 
صورة الـصغيرة أمامــها فظــهرت   ومررت بــيدها عــلى الطــاولة 

:Hثالثية األبعاد للحرف 

"يعني لو ف سيارة أحسن عشان أسوقها براحتي"

 تنقلت بيدها بسرعة فظهرت مجموعة هائلة من السيارات ثالثية
إحدى ألــعاب ف  ف مرحــلة اختــيار الــسيارات   األبــعاد, وكأنــنا 

الپاليستيشن, وسألتني:

"ف سيارة معيّنة ف بالك?"

أجبتها بالعبارة التي أقولها دائماً ملوظف استئجار السيارات:

"أي سيارة صغيرة ظريفة وسعرها معقول"

ــي من ـب مرّت  ضحكاتهن,  ــها حـــبس  ــيان وأخواـت ــستطع ـل  لم ـت
السيارات املعروضة فاتنة أسالت لعابي فالحظت ذلك ليان:

"عجبتك الفيراري?!"
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 حبست لعابي بصعوبة وأومأت برأسي كفتاة سألها أهلها إن كانت
تقبل بالزواج من فتى أحالمها!

"حتب تختار أي لون ثاني? ولال عاجبك لونها األحمر?"

استمرت إمياءاتي اخلرساء البلهاء.. فابتسمت ليان وهي تقول:

"دقيقة وتكون هنا!"

هدير اـلـسيارة ورأيـتـها حتى ارـتـفع  لم تـكـمل ـلـيان عبارـتـها   وفعالً 
عن قــواعد اللبــاقة مدخل املبــنى.. تخلّــيت  أمام   تــقف بنفــسها 
أشكرهن وركـــضت نـــحو حتى أن  لـيان وأخواتـــها دون   فتركت 

الفيراري حاف القدمي تكاد منشفتي تسقط عن كتفي.  

 طبّـقت حـلم حـياتي ف جتـاهل باب اـلسيارة املـكشوفة والـقفز عـلى
 الكرسي مباشرة, وهتفت ف سرّي "أرجوكِ سامحيني يا عزيزتي
لم كوعي بحــافة الــسيارة ولكنــني  أرجوكِ!" ارتــطم   الـكامري.. 
لوّحت لـلـيان ذراعي, ـفـقط  كوعي وتـكـهرب  بآالم   أـفـسد اللـحـظة 
 وأخواتها الالئي وقفن يراقبـنني ـبسعادة من خـلف اـلزجاج; عدّلت
الـمـقود? ال يـوجد مـقـود! وال أين  ولـكن مـاهذا?!  أمامي..   الـمرآة 
وكرة ـحـمراء متوـهـجة وـشـاشة اسات!! ـفـقط زر ـتـشغيل   حـتى دوّ 

مجسّمة أمامي..  ما هذا? أريد أن أقود سيارة حقيقية!
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جداً.. ولكـنني سرعان ما تأقلمت عـلى قـيادة هذه  امتـعضت جداً 

يدي, مع حــركة  سـة  ـبة تتفــاعل بسال ـكرة العجـي ـلك اـل  اللعــبة, فـت

 أدحرجها ميـيناً ويساراً لالنعطاف وأدفعها لألمام لزيادة اـلسرعة

الـسرعة والـتــوقف; وأضغط علـيــها لتخـفــيف   وللـخــلف ـلــلتراجع 

ويدي اليــسرى معطــلّة متــاماً, ليــست قدمي اليمــنى   شعرت أن 

 معتادة على كل هذا الكسل أثناء القيادة. ما أجمل صوت انسياب

ـعاته تـحدثها مرـب التي  ـذيذة   العجالت عــلى الطــريق والرجــفة الـل

ــكان, هذا امـل وقواني  أعرف أنظـــمة  ــهور, ال  لم أـت ــصخرية;   اـل

كان آخر.  إشعار  حتى  أديب"  كون  "يا غــريب  ـقانون   فاكتفيت ـب

 الطـريق اـلصخري يشقّ احلدـيقة التي تـفصل البرج عن الـشاطئ,

شكل قوـقـعة ـنىً ـعـلى  عبر مـب  وينـعـطف مبــحاذاة اـلـساحل وميــتد 

عن هذا املبــنى عــبارة  ـؤية مــصقولة.  بـمادة لؤـل قة مغــطاة   عمال

أمر ـبـــجوار وأنا  سيارتي  تـجاري متـكـــامل, تـبـــاطأت   مـجـــمّع 

 الڤاترينات, لست متأكداً إن كان هؤالء الواقفون خلفها عبارة عن

أشخاص  إسقاطات ثالثـية األبـعاد أم مجـسّمات حـية متحـركة أم 

شعورياً كرة الـقــيادة ال   حقيـقــيون! ـفــضولي جعـلــني أدوس ـعــلى 

 فتوقفت الفيراري أمام بوّ ابـة املبنى ونزل الـشاب الوسيم احملروم

حاف القدمي ليقتحمه!
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دبي ها  التي زرت فـي الـمرّة اليتـيمة   شعوري اآلن ـيشبه شعوري ف 

 عندما جمعت أول راتبي أتقاضاهما ف حياتي وسافرت مع أمي

دبي مول يوم عـندما دخـلت  التي شهقتها ذلك اـل  ومرام.. اـلشهقة 

التي شهقتها من اـلشهقة  من ألف  باً جزءاً   ألول مرة ـتساوي تقرـي

مول? ال ال إـنـني ساعات,  الـمول ـلـعدة  ذلك  ف   اـلـيوم!! ـتـسكعت 

ـسوّق من الـت آخر! جــنّة  شئ  ـماً  هذا حـت ـوصف..   أهيــنه بــهذا اـل

 واملـتعة, وليكـتمل نـعيم هذه اجلـنّة لم يطـلب ـمني أحد أي ـنقود! ال

صرّافات آـلــية; ـنــسيت الكـلــمة  ـنــقود, وال بطـــاقات ائتماـنــية وال 

اً للقــولون: "بــكم?"! فــقط كثر اعتــصاراً للقــلب وتورمي  اللعيــنة األ

ف الـكـيس ـبـكل ود لي الباـئـعة وـتـضعه  ما يعجـبـني فتـلـفّه   ألـتـقط 

وتودعني باسمي.. فعالً الكل هنا يعرفني!

 حتى األطـفال ـيشيرون إلي ويفـلتون أيادي آبائهم ويـهرولون ـنحوي

أكافئ أرجوكم ذكّـروني أن  قوا التحـية ويلتقـطوا مـعي الـصور..   ليـل

بداع ـبــعد أن هذه اـلــدقّة واإل كل  الـباطن ـعــلى   نـفــسي وعـقــلي 

أستيقظ من هذا احللم اللذيذ!
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 جتوّلت بي محالت السوق وتبضّعت بكل طفاسة ثم عـرّجت على

أعدل بيـنــها  ردهة املــطاعم وحيّرتــني ـبــعض اخلـــيارات ـقــبل أن 

إلى قـاعات الـسينيما اجملـسّمة ودخـلت توجهت   وأجربـها جميـعاً. 

وسطل مع طنـــجرة الناتـــشوز  اخترته  الذي   ف قـــلب الفيـــلم 

ف حــياتي مرة  ـكورن وبرطــمان اآليــسكري.. ألول   الكارامــيل پوـپ

أيام -أو عدة  أستطيع أن أـقـضي  كل!  ـعة ويتعـبـني األ  تنهـكـني املـت

الوقت ف نـفس  ف االستطالع واالستمتاع هـنا. ولكنـني   أسابيع- 

ــحل سأغادر اآلن قـــبل أن ـي ــسباحة,  ــعة اـل أفوّت مـت أريد أن   ال 

 الظالم, استوقفني محل للمجوهرات قبل أن أصل للبوابة, دخلت

هذا كل  كان  لو  وحتى  ومرام,  مي  هدايا مـنـاسبة أل عن   أـبـحث 

مجرد حلم, فلطالـما حلمت بإسعادهن!

شراء هو  ما خــطر بــبالي  سعودي- أول  شاب  -وكأي    بــداهة 

هذا امـلـكان عثرت عــلى   هــواتف آـيـفون ـلـهن, ـلـكن حلــسن حــظي 

 وأنقذتني البائعة التي اقترحت علي مجموعة من الهدايا الـرائعة,

ف ـها وتــضـعها  ـها أن تزيّـن ـبت مـن ـها وطـل أخذها كـل ف  أتردد   لم 

ـهدايا هذه اـل عن  ومرام, ســأحـكي لهــما  مي   أكــياس منفــصلة أل

بالتفصيل عندما أستيقظ! 
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"ما حتب تاخذ أي شي ثاني سيد حسام?"

صغيرة ها حتـفة  باهي فـي التي لفـتت انـت ف اللحـظة  ها البائـعة   قالـت
 عبارة عن قطعة ألـماس لونها يحمل نفحة زهرية على شكل قلب
ف احلقـيــقة ذكّرـتــني الذهب األـبــيض.  من   يحـتــضنه جـنــاحان 

مبالك.. 

"هذي أكثر قطعة مميّزة عندي, ذوقك رائع سيد حسام"

ها وأقدم ـل فتىً لبـقاً  أكون  شئ هـنا باجملان فـلم ال    طـالـما أن كل 
أجل من  أضيع كـيـساً  لن  لي.  ف مـقـابل دعوـتـها اللطـيـفة   ـهـدية 
 قطعة صغيرة, فألقيتها ف جيبي وحمل كل إصبع من أصابع يديّ
ف الفـــيراري وانطلـــقت نـــحو من األكـــياس, حـــشرتها   نـــصيبه 

الشاطئ. 

 كان الـشاطئ مكتـظاً بالـناس, يلعـبون يـسبحون يـسترخون; مـشيت
كرات رخامــية جداً كأنــها  كانت ناعــمة   عــلى الــرمال البيــضاء, 
كل خـطوة; فـكّرت ف أن مع  ها لكـعبي  أقدامي فـي  صغيرة, تـغوص 
أنا, ولكنــني خجــلت أين  أسألهم  الـناس هــنا, أن   أتــعرف عــلى 
 بصراحة, لن أجرؤ على الـحديث معهم, وإن يكن حلماً ما يدريني

إن كانت العوائل هنا تعتبر الشباب ذئاباً مفترسة كعوائلنا?
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 موســيقى فــرقة "احلـســناوات اخلــجوالت" (هــكذا أسميت ـفرقة
عزف األمواج والطـيور  لـيان وأخواتـها) متأل املـكـان انـضــم إليـهــا 
صغيرة رأيت طفــلة  قررت أن تــشاركنا الــسباحة واللــعب,   التي 
 تعلّـقت ف بالوـنها وسط امـلياه وأخذت تطـعم الطـيور التي جتـمعت
 حولها وعلى كتفها ورأسها, لتضع ضحكاتها اللمسة األخيرة على
 املوسيقى الرائعة, من شدّة صفاء املياه كنت أرى ظل الطفلة وظل
لوال تـكـسر ـتـلك الظالل قليالً قاع الـبـحر..   الـطـيور ـبـوضوح ـعـلى 
الذي اكـتـساها لظـنـنت مواج والـلون الـفـيروزي اخلـفـيف   ـبـسبب األ
شئ كل  عاملي قـبل أن أحـلل  إلى  أعود  لن  ف الـهواء.   أنـها معلـقة 
سحبت نـفـساً عمـيـقاً, رـكـضت ـنـحو امـلـياه املـغـرية, التـقـطت  هــنا! 
وسط املــياه, ف  من الكــشك املنــصوب  شاي مثــلج أزرق   قنيــنة 
رأسي, الـباقي عـلى  وصببت  رشفة  أركض, ارتـشفت  وأنا  ها   فتحـت
 ألقيت مبنشفتي بعيداً, وقفزت قفزة عالية ف الهواء, أو باألحرى
ف تــلك اللحــظة بــالذات أنــني ال أجــيد تذكرت   "طِرت" قليالً.. 

السباحة بدون العوامات!

مع سأتعلم الـسباحة  ف حلـظة  كن ال يـهم! كـما تعلّـمت اـلرقص   وـل
لم تـستمر برد لطيـفة  شعرت بلـسعة   أول غطـسة! غمرتـني املـياه, 
 سوى ثوانِ بسيطة, يا إلهي, املياه ليست ماحلة, بل عذبة! وكأنني

أسبح ف بحر من اإلڤيان!
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 فتحت عيني وكانت الرؤية ف غاية الوضوح; توغلت ألكتشف جنة
لـوان; والعـجـيب أن كثرة األ من  الـماء, تـعـبت عـيـني  تـحت   أخرى 
 اخمللوقات هنا ليست مصابة بالـرّهاب القهري كما ف عاملنا; أمد
وأشعر بزغـزغة قبالتـها  يدي لألسماك الـصغيرة فتتجـمع حولـها 
 ف يدي وذراعي. نَفَـسي الذي كان ال ـيسعفني لـبضع ثوانٍ أـبقاني
من دقائق ـقــبل أن ـتــطالب رـئــتاي بامـلــزيد  الـماء لـبــضع   تـحت 
 األـكسجي. استلقيت ـعلى ظـهري وطـفوت عـلى سطح الـماء; لـقد
لـكن ـمـوسيقى ـفـرقة احلــسناوات ال عن اـلـشاطئ  كثيراً   ابـتـعدت 
من اـلـشاطئ مجـمـوعة ف اجلــهة األخرى  لـمحت  واضحة,   تزال 
 من.. من... شئ ـيشبه كثيراً اجلِت سكي; يااه كم ـكنت أمتـنى أن
 أمـتطي هذا اـلشئ! لم أجترأ عـلى ركوبه من قـبل, فـنصف ساعة
 عليه كفيلة بتدمير ميزانيتي الشهرية! سبحت نحوها; إنها حلظة
 االنـتقام من جمـيع مؤجري اجلِت سكي اجلـشعي امـلفترين! كانت
أحد يؤجـرها. الـماء بالعـشرات, لم يـكن هـناك  سطح   تطـفو عـلى 
مع ألوان مالـبسي, وـثبت عـليه, وانطـلقت.  اخترت أكـثرها متـاشياً 
 كانت جرأتي وشجاعتي تزداد كلما زادت سرعتي وأنا أنطلق على
عن ميـيـني  ـبـساط الكرـيـستال األزرق, ـمـحدثاً ـمـوجتي مرتـفـعتي 
 وشمالي, ـكنت أجته ـبسرعة ـنحو اجلـهة األخرى من ذلك اخلـليج

حيث املدينة الهائلة, لكنها أبعد بكثير مما تبدو.
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أشاهد اـلــشباب التي ـكــنت   ـجــربت ـبــعض احلـــركات البهلواـنــية 
رفع سكي.. ـفـحاولت  الـجِت  وهم يستـعـرضون ـبـها ـعـلى   بـحـسرة 
لة فارتفع مـعي اجلِت وانطلقـنا ف  نفـسي وأنا منطـلق ـبسرعة هاـئ
وأغوص فـيـها كاـلـسهم ـقـبل أن عود للـمـياه  ثوان, أل  اـلـهواء لـبـضع 
 أطفو مرة أخرى; فكّرت للحظة ف انتهاء وقود هذا الشئ وأنا ف
ف أتـمادى  من ينـقذني هـنا, فـقررت أن ال  أجد   وسط البـحر, لن 
إلي عــلى ـقدم  آخر يـت أدراجي; الحــظت شخــصاً  وعدت  ـهوّري   ـت
رجال األمن من  أنه  كان متجـهاً نـحوي بـالـضبط, أعتـقد   الـجِت, 
 يريد أن ينبهني أنني جتاوزت جميع لوائح السالمة; كان يزيد من
سيحطّمنا جميـعاً! هذا اجملـنون?  من  وهو يتـقدم نـحوي.   سرعته 
من اجلــهة اليمــنى بي  باجلِت ولكــنه ارتــطم   حاولت االنــحراف 
 ارتطامة عنيفة فطرت عن اجلِت وسقطت ف املياه, شعرت بآالم
وحاولت أن أصارع املـياه ألعود بة ف ساقي اليمـنى وصدري   رهـي
ف بطـني شعرت بلكـمة عنيـفة   للـسطح وألتـقط أنفـاسي, ولكنـني 

وبذراعي قويتي تسحبني نحو األسفل.. 

 تـمزّ قـت رـئتي وهي ـتستنزف آخــر ذرّة أـكســجي بداخلها, بدأت
واضحاً صوتاً  وسمعت  سوى الظالم,  أعد أرى  لم   أفــقد وعـيي, 

  ورأيت وجهها.. رأيت وجه أمي"يـوبّخني: "دامياً تتأخر يا حسام!
بوضوح وهي تعاتبني!
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أحاطت بخـصري بذراعي  شعرت  أصل إليـها ولكنـني   حاولت أن 
 وسحبتني إلى األعـلى ـبسرعة وسمعت صرخة انطـلقت ف حلـظة

وصولنا لسطح املاء:

يا أصحى  يا حــسام!  ـيك مـعـايا   "حــساااام.. حــسام! خـل
حسام.."

إلى ـعود  وهو ـي بوخز األوكــسجي  شعرت  ـاقل,  ـني بتـث ـحت عـي  فـت
حولي, إـنــها مالك! حتيـطــني ما  وبدأت أـمــيز  دماغي   شرايي 
ـرمال ـني عــلى اـل ـها ـنـحو اـلـشاطئ, ألقـت  بذراعها وـتـسبح ـبـكل قوـت
ولم تـلــبث أن ـهــبت جـواري لتلـتــقط أنـفــاسها,   وأـلــقت بنفســـهـا 
ـتوتر وأخذت تلطمــني ـب رأسي عــلى حجــرها  سحبت   تفحــصني, 

وهي تقول:

"حسام خليك صاحي يا حسام, ال تقفل عينك.."

مانع أهه! لــكن ماعــندي  أنا زي احلــصان   "ال تخــافـي 
تعملي لي تنفس اصطناعي من باب االحتياط"

 قلـتها وأنا أسعل, لم تلـتفت مـلزحتي, ـفقط ضمّت رأسي ـلصدرها
وهي تبكي وتقول:
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 "حرام عـليك ـتسوي فـيا كذا! ـكنت حـتموتني من اخلوف
عليك!"

عالم ف  شي ممــكن يــضرّني  إنه فــيه   "ما كــنت أدري 
األحالم!"

"أحالم? برضك تقول أحالم?!"

 قالتها وهي تنزع قميصي وتشقه بطرف أسنانها لتربط به ساقي
التي تنزف بغزارة.. 

هذا كل  باأللم?  الدم? ـحـاسس  شايف  الـجرح?   "شايف 
حلم?"

وجود ـكــسور وكأـنــها طبـيــبة عدم  من  ساقي لتـتــأكد   حتـســسَت 
استشارية ف العظام, وحتسسَت الكدمة الـزرقاء على صدري..

"احلمد ل ماف كسور.."

"عندكم هنا مستشفى?"

 "ما يحتاج, رح تتعافى ـبسرعة; بس خلـينا ـنستريح شوية
وبعدها أوصلك.."
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استلقت على الرمال واستلقيت جوارها ألتلقى عتابها:

"حسام إش سويت بنفسك? إش حصل بالضبط?"

"تسأليني أنا? كنت أحسبك تعرف كل شي هنا!"

 "إش يدريني باللي حصل لك.. أنا حسيت إنك ف خطر
وجيت على طـول!"

ف ـخــطر? وـكــيف إني   "إنتي بتجننـيــني? ـكــيف ـعــرفتِ 
عرفتِ إني هنا أصالً? كيف بتعرفـي كل شي أفكر فيه?"

"عادي إش فيها?"

"كيف عادي?"

 "قلت لك ـغريزة! ـتقدر تقول تيليپاثي, ما عمرك سمعت
بالتيليپاثي? التخاطر?"

"أسمعي يا مالك أنا ال أؤمن بهذي التخاريف!"

كل ماهي ـتـــخاريف, الـتـــخاطر ـمـــوجود ـعـــند   "هذي 
 الكاـئنات, احلـيوانات تـتخاطب مع بـعضها بالـتخاطر! مو

بس احليوانات, حتى النملة تعرف تتخاطر!"
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"أنا ماني منلة!"

"البشر عندهم أقوى جهاز تخاطر.."

ــبارات عديت اخـت كان  ما   "لو عـــندي جـــهاز تـــخاطر 
اجلامعة بالدّف!"

 "ـعندك لـكنك ما بـتستخدمه! جـهاز الـتخاطر ـعند البشر
وسائل  ضعف وضـــمـر ألـنــهم أهـمــلوه واعـتــمدوا ـعــلى 

االتصال املباشرة واحملسوسة"

"يعني إنتِ حتسّي بكل شي أحس بيه?"

لي إش الـلي وقول  هذا  كل  من  سيبك   "تقريـباً!.. دحـي 
حصل?"

"واحد مجنون صدمني باجلِت.."

"مستحيل! مو معقول! فاكر شكله?"

أنا فـي عـشان نـعرف لو تفهّمـيني بس  إنتِ   "ما انتـبهت! 
إش اللي حصل!"

"ما أقدر!"
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"طب حاسألك وإنتِ جاوبي بإيوه أو ال.."

"تفضل يا سيدي.."

ف جتـربة دماغـية, يعـني مـخدّر أو إني  بدأت أتـأكد   "أنا 
عن برـنـامج كل اـلـلي ـبـاشوفه عــبارة  وإنه   ف غيـبـوبة.. 
إنه ـنع  ودماغي مقـت عايش فــيه  وأنا  ـراضي واقــعي   افـت

حقيقي!"

"هههههه قلت لك إنك متأثر باألفالم!"

"إش قصدك?"

سكاي, تــوتال ڤانيال  سل,   "مــاتـريكس, إنسيبــشن, ذي 
ريكول.. فكرة مستهلكة شفتها ف خمسي فيلم!"

 "هذا التفسير املنطقي الوحيد للي بيحصل هنا, كل شي
هنا زي احللم.. زي السحر!"

"زي السحـر?"

شي يـستجيب للمـساتي كل  شي مـثالي,  سحر! كل   "إيوه 
ويقرأ أفكاري.."
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إنك تـاخذ تلفـونك أو كـمبيوترك سؤال: تخـيل   "بـاسألك 

 وتوريه لـجد جدك.. تخـيّل ـيشوف األفالم ويـعمل ـتشات

 مرئي ويـتفرج عـلى اـللي بيحـصل ف الدنيا ف جـهاز قد

الكف.. إش حيقول?"

"سحر!"

ف استمرت الــثورة التكنولوجــية  لو   "زيّك بالــضبط..! 

 عالـمك بنفس اإليقاع رح تشوف كل األجهزة اللي بتقول

ف ـغـضون ـعـشرة أو ـعـشرين كل ـبـيت,  ف  سحر   عـنـها 

سنة بالكثير!"

"يعني أنا ف املستقبل صح?"

"أل!"

ف جلــستي أعد أحتــمل! اعــتدلت  لم  الـمرة..  هذه   ثرت فيــها 

وأمسكت بتالبيبها وهززتها بقوة وأنا أصرخ:

"أجل أنا في? قولي لي!! أنا في?"
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فازداد انـعـكاس اـلـسماء ف عينـيـها اـلـواسعتي  رعب   رأيت ـنـظرة 
والبحر عليهما:

"خالص حاقول لك على كل شي!"

قالتها وهي تتلفت وكأنها تخشى أن يرانا أو يسمعنا أحد..

 "هذا اـللي انت شايفه عـبارة عن جزء من جتـربة علمـية
سريّة!"

"جتربة سريّة?!"

 "أنا اسمي نتاشا.. نتاشا تورغـينوف.. عمـيلة روسية من
ف منظـــــمة   Международнойأصول جورجـــــية 

 Hаучной Pазведкиما   العلمـــية! التقنـــيات هـــنا 
 تخـطر بـبالك, إنت مـوجود عـندنا من سنة كاـملة! سويّنا
جذعي تـحوير  مع   لك مجمـــوعة عملـــيات جتميلـــية 

وجيني.. أجنح عملية تـحوير جيني كاملة لآلن!"

 هبط علي اخلبر كالصاعقة, كان البد أن أستنتج أنني فعالً داخل
بد وأن تـكون وقة كـهذه ال  أستنتج أن مخـل بد أن   جتـربة علمـية! ال 

نتاج عمليات جتميلية وتطويرات جينية وتدريبات استخباراتية!!
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واصلت مالك.. أقصد نتاشا تورغينوف:

عدة من  بدأت  الـتدريبات   "أنا املكلّــفة مبلــفك, طبــعاً 
ما يتعـلق وكل  كان الزم أدرس حالـتك وتارـيـخك   سنوات 
وكل تـفـاصيل إني اتعـلـمت لـغـتك ولهجــتك  لـدرجة   بك, 
الـية عـشان  حـياتك! الزم نراـقبك وانت عايش ف بيئة مـث
ـلي ـية اـل ـطورات اجلــسمانية والذهـن كل الـت ندرس  ـقدر   ـن
ية. مـستحيل ـيسمحوا لك ـتخرج  طرأت عـليك بـعد العمـل

وتخرب التجربة.."

"مو معقول, مستحيل أصدق! ليش أنا بالذات?!"

من حاله  إنت  إنت بـالذات,  لك  قال إن البرنـامج   "ومـي 
من مختـــلف بـــلدان ت اختيـــارها   مئة وأربعـــي حـــالة 
فترة معيـنة طبـعاً بـعد كل حـالة نستـضيفها هـنا   األرض, 
صطناعي الـعالم اال هذا  ف  شياء   ما نــعدّل بــعض األ
 وندرب السكّان هنا, أو باألصح العمالء على التعامل مع

كل حالة على حدة!"

"يعني أنا فار جتارب? حياتي تغيّرت لألبد?!!"
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ــهاء ــعد انـت ــهم, ـب ــسبة ـل هذي ـكــمان ـمــخاطرة بالـن  "ال.. 
تـحوير جيــني عكــسية, لك عملــية   التجــربة رح يعمــلوا 
 ويرجّعوك ويقـنعوك ويقـنعوا اـلناس إنك تعرضت حلادث
ف قوات األمن  ما لـقـيوك   وـفـقدت ذاـكـرتك ـلـفترة إـلـي 
 قرية وتعرّفوا عليك ورجّعوك ألهلك.. طبعاً احلادث رح
بس ـيات,  ـعد العمـل ـيرات اـلـلي بتـبـقى ـب مبرر للتغـي  ـيـكون 
تذكره رح شفته هـنا, والـلي حـت شي  كل   اطمئن رح تنـسى 

يكون زي احللم.."

"وبعدين?"

"وتوته توته وخلصت احلدوته!"

 قالـتها واخـتفت مالمح اجلـديّة امـلصطنعة من وجـهها لـتحل محـلها
واستلقت عــلى من أعماقــها   ضحكة طفولــية مجلـجــلة خــرجت 
أصفعها بــشدّه عــلى وهي تــواصل الــضحك; متنّــيت أن   الــرمال 
أسنانها  خدودها الدرّاـقــية.. متـنــيّت أن ألكـمــها وأـحــطّم ـبــعض 
ساق لم أـتــهور.. ـفــقط وـقــفت ـبــصعوبة ـعــلى   اللؤـلــؤية! ولكـنــني 
 واحـدة, وثنيت ساقـي األخرى التي ال تـزال تنزف, وتـركت مـالك;
وأحاطت حول كتـفــها  ذراعي  وأخذت  بي  فوراً لتـلــحق   وـقــفَت 

خصري بذراعها لتساعدني على املشي..
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"حسام بال بياخة.. ال تكون زعولي!"

"لو كنتي مكاني كان حسّيتي باللي أنا فيه!"

إني إني حـاسه بـيك.. وقـلبي يتقـطع علـيك! وال   "وال 
باسوي كل شي أقدر عليه عشانك!"

قاطعتها معترضاً:

قادر وماني  أنا ـحـياتي اخـتـفت  بي? ـمـستحيل!!   "ـحـاسّه 
وأختي أمي  أسـعد  مي,   أرجع لــها, أبــغى أحــقق أحال
أتزوج وأفــتح بــيت وأخــلّف ف وظيــفتي, إبــغى   وأنـجح 

عيال!"

ـاءها ـجاهلت كبرـي ـها بـقـسوة, فـت  داست عــبارتي األخــيرة عــلى قلـب
وهي تقول:

 "يعني ما متنّيت حتى إني أرجع معاك? وأصير جزء من
حياتك?!"

استمرّت قسوتي اجلارحة وأنا أقول:
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ما اختفلـنا  "تعيـشي مـعي? قـصدك أتـزوجك? مـستحيل! 
أعرف ما  شي..  أعرف عـنك أي  ما   عـلى جمـالك لكـني 
حتى دياـنــــتك  أصلك وال ـفــــصلك وال عايـلــــتك.. وال 

ومذهبك!"

لي! كـيف من الـصفعات, تـبّاً  أشد إيالماً وامتهـاناً   كانت عـباراتي 
من جـيبي; سقطت  هديتها   سألطف رعـونتي? أمتـنى أن ال تـكون 

حلسن احلظ ال تزال هنا:

"تفضلي"

ها, وـلكن أشاحته قـبل قـليل وافـتضحت دمعـت التي   التفـتت بوجـهها 
الدمعة تبخّرت بابتسامتها عندما رأت العلبة الزهرية الصغيرة:

"حسااام"

شريطتها الـفـضية اخملمـلـية املبـتـلة بلـهـفة  التـقـطت العـلـبة وفـتـحت 
ـها هديّتي البــسيطة, أجلمـت الوعي عــندما رأت   وكادت أن تفــقد 
 سعادتها, فـتناولت الـعقد اـلصغير من يدها, وـتقافزت عـلى قدمي
من اخلــلف شعرها  هي  حول ظهــرها فرفــعت   الــسليمة أللــتف 
من بـي عن جـيدها; أمتـنى أن ال ينـزلق القـفل الـزنبركي   لتكـشف 
 أظافر سبابتي وإبهامي مئة مرة كما يفعل كلما حاولت أن أساعد
ولم هذا التـطوّر هـنا  كل  سحقاً  ارتداء طقمـها الوحـيد;  ف   مرام 

يخترعوا قفالً سهل التركيب.. آه جنحت أخيراً!
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"أمتنى يعجبك!"

وهي ممــسكة بجــناحي األملــاسة بــي أناملــها إلي مالك   التفــتت 

ـقاً زهــرياً ـزيدها برـي ـها فـت وسعادتها تفــيض علـي  مبــحاذاة نحــرها 

صاهرة من جمالـها. فـاجأتني مالك مبـعانقتي وطـبع قبـلة   خجاِلً 

التي ساقي الوحــيدة  ـها ـقـلبي وال  لم يحتمـل صدمةٌ  خدي;   عــلى 

 تركزني, فاختل توازني ووقعت.. وقعنا سوياً قبل أن تنهي قبلتها..

رفعت رأسها ونظرت إلى عيني مباشرة:

يا ما يحرمـني مـنك  ربي  ف حـياتي,   "هذي أحال حلـظة 

حسام!!"

 تلك الوضعية أمام املأل أيقظت بداخلي احلس املتحفّظ فأزحتها

ــحب ــضنتني ـب ــهوض واحـت وساعدتني عـــلى الـن فوقفَت  ــطف,   بـل

لتركزني أثناء املشي, فقلت بالمباالة مصطنعة:

 "يعني, حاجة بسيطة كذا, تقدري تعتبريه عربون امتنان

 عـلى عزومـتك اللطـيفة, عـلى ـفكرة هذي ألـماس أصلي!

مو فالصو, ولونها نادر جداً"

87



إبراهيم عباس

هل أرجوكم أجيـبوني بـصراحة:  وأرجوكم  سؤاالً,  أسألكم   أود أن 
صفاقة وبجــاحة أكثر  شخص  عن  ف حــياتكم  سمعتم   رأـيـتم أو 

وتخثراً ف الدم مني??!! احلمدل أنها استحملتني:

ما يهـمـني ف ـحـياتي!,  هذي أول ـهـدية جتـيـني   "ـحـسام, 
 تكون من ألـماس أو حتى من قزاز.. املهم إنها منك إنت

يا حسام"

شئ يجـــعل أصدّق أـنــني أـمــلك أي  أصدّقها? ـيــستحيل أن   هل 
هذا املالك!.. قطــعت حــبل عن  ناهيكم   إنــسانة عــادية حتبّــني 

أفكاري عندما قالت:

أنا إني زعالنه مـنك!! وعـلى فـكرة..  ما ميـنع  هذا  كن   "ـل
ما  ما عمـلت وال عملـية جتمـيل.. كـلّه خلـقة ربـنا! أمتـنى 

يكون ف شكلي شي مو عاجبك!!"

مع نـفــسي, ـفــهذه حديثي  حتى أـثــناء   سحقاً.. ـيــجب أن أنـتــبه 
ما أفـكر فـيه اآلن.. خواطري, أظنـها تـعرف  إلى   اجملنـونة تـستمع 

سحقاً سحقاً!!

 "حسام أرجوك ال تشغل نـفسك بشي دحي, أحـسن شي
إنك تساير األمور وكل شي رح ينحل بإذن ال!"
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هُناك

 "على ـقولك, متأكد إني رح أتذكر كل حاجة, وأعرف أنا
في وكيف أرجع ألهلي!"

"وأنا رح أساعدك! صدقني.."

"وأعرّفك عليهم"

فأزاحت ـبـعض وصلنا للـفـيراري,  قد  جداً, ـكـنا   أخجـلـها تلمـيـحي 
كانت معــظم هي الــسيارة;   األكــياس لتجلــسني بجــوارها وتــقود 

آالمي قد تالشت والتأملت جروحي عندما وصلنا ملدخل البرج:

"حسام.. لو احتجت أي شي قول لي.."

كل حـاجة حتـصل ودفتر عـشان أكـتب   "أحـتاج قـلم.. قـلم 
هنا!"

 "يـعني اشتريت نص الـمول وما عـرفت ـتشتري ـقلم?! وال
يهمًك رح أجيب لك جهاز يغنيك عن كل شي.."

عادي  "فـكرة القـلم ـخـطرت بـبالي اآلن, أبـغى قـلم.. قـلم 
ودفتر; ما حاقدر أثق ف أي جهاز هنا.."

"ماشي زي ما تبغى, أي أوامر أخرى يا حسام باشا?"
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إبراهيم عباس

"ال تزعلي مني.. ال يخلّيكي يا مالك ال تزعلي مني"

يدي وإنـما اكتـفت بتـناول   تهلـلت ابتـسامتها لعـبارتي فـلم جتبـني.. 
ولم ترفع عينيها وهي تقول:

"أنا لو علي أفديك بروحي يا حسام.."

 تأملتــها.. يــستحيل أن يــكون فيــضان مشــاعـرها مــجرد متثيلــية,
يا أثق فـيكِ  أعترف أنـني  وهم!  هذا مـجرد  كل   يـستحيل أن يـكون 
 مالك.. أعدك أن أطبّق ما طلبتِه مني وأن أساير كل شئ إلى أن
أيأس.. وأعـيش بقـية عـمري وأعود ألهـلي.. أو  أنا..  أين   أعرف 

معك.. هنا!

90














































































































































































































































































































































































































































