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رجوك أة من جديد تعيدين الكر  رجوك لم أترك الباب ، أتألم أنا أرجوك التفعلي هذا أ

! ؟لم ال تشعرين باألأترك الباب أتركيه أهذا قدرنا   
لم أوب صارخا   هثم تعالى صوت   

رجوك ساعديني أ....نها تمزقني من جديد إرجوك أجدتي ساعديني  -
 تعالى جدتي .......

وتركض  ة ترفل بسواد عتيق وهي تتصبب عرقا  ة مسن  أمرإبسرعة كبيرة تدخل 
ة لباب الغرفة وهي بيصوب يد الفتاة وبقوة تعمل على فصل اليد عن الحافة الخش

قرب الى الصياح منه الى الكالمأتقول بصوت   
 نت حمقاء ؟ إال تفهمين هل أبمحاوالتك هذه ستموتان معا  ، تتمزقان  -

والجسد وتترك حافة الباب وتسقط ليسقط معها الجسد  رويدا   تتهاوى الكف  رويدا  
  نثويأويتعالى صوت ممزوج بنحيب خر اآل
 لحظة ، موت كل  أنا أال تفهماني أة على العيش بهذه الطريقة لم اعد  قادر -

: والدموع تنساب من عينيها ليه متسائلةإثم تستدير برأسها   
من هذا  ؟منك ؟لم تضجر مني؟ أنت مرتاح أهل ؟ هل تعجبك حياتنا بهذا الشكل  -

 المكان؟
:الممتزج بالمرارة صوب الجدة بدموعها الغزيرة وصوتها  ثم تلتفت     
 موت صدقيني ؟؛ أنا أجدتي لماذا التشعرين بي  -

: ل وقيهو خر تجلدا  واآل ىبينما أبد  
 هذا قدرنا نحن صنيعة القدر لََم تعترضين على ماصنعه القدر؟  -

: تصرخ   
 مك ؟ أبوك ؟ أالقدر ؟ من هو القدر ؟  -

:ببكاء  لة ئلجدتها متسا تلتفت    
 مخيفا  هكذا؟ ا شكال  ن يصنع من  أقولي جدتي ما القدر ؟ وكيف له قدرة على  -

لي هل تجدان في   نظرا جيدا  أنا صنيعة القدر ، ي من روعك طفلتي نحن كل  ئهد -
 مايفرح ؟؛

، هل خرين د التجيد سوى الفرجة على اآلاسوالتعيش بوحيدة ز ال عجوإنا ما أ
 ، أبدا  فضل منكما أن حالي إ مثال   عتقدان ت

 خوفا   من أفراحهم أو أحزانهم  ئفي ش أهلي وأقاربي شارك أن أستطيع أنا الأ
هل بال أنني بال إهل تعتقدان مثال   وعلى حياتي الخاصة، من التطفل علي  

ستطيع التواصل معهم وأنا هكذا؟أقارب لكن كيف أ  
تفرج أنا ، أبدا  أشارك الناس في شيء أجلس  في دكاني ال أنا حين أصدقاني  

من باع ومن  ،تفرج على من ولد ومن ماتأعلى الغادي والرائح فقط ،عليهم 
،هذه هي حياتي ومن تطلقت   ومن ترملت   شترى من تزوجت  أ  
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فعلت بنا  لمَ سمه قدر لسألته ِأ شيئا   يت  أرإنني  ولو، كثر من فرجة أفرجة ليس 
؟ هكذا  

ما الذنب الذي اقترفناه لتصنعنا على هذه الشاكلة ؟   
مالذي دعاك لفعل ذلك ؟   
ن صناعتنا محكومة بمزاجك وحدك ؟ إم أ  

؟ جعلت ولدي يرحل دون عودة مَ يته لسألته لِ أنعم لو ر  
؟ خذه بعيدا  أامة الحروب تدو   جعلتَ  مَ لِ    
حمر الهالل األهم الزرقاء ذات تتون بمالبسهم البيض وحقيبأجعلتهم ي مَ لِ  
زرقونها بالمصل ؟ وي  
شيء من  كل  )متضاحكين مر كبيرهم أوهم ينفذون  كَ قطعهم باسنانت لم   مَ لِ 
؟( جل النصر أ  
ولى من الحمل شهر األنا في األألي عمتي  حين همست  عنهم  لم أخبؤها  لمَ  

؟يشوهون طفلي ن أاخاف   
جل حروبه ؟ أن نتكاثر من أعلينا  لمَ اخافهم ، ِ   
خر في آحس بشيء أعمتي وحده حين حدثتني هامسة  حزن بال اكتفيت   مَ لِ 

،نييخر صدقآهناك شي  وليس بنتا   ،داخلي ليس ولدا    
ة حامل أمرأصدقها فماذا يوجد في بطن أن أريد أشعر بذلك لكني الأ كنت  
!موأو ربما تأنثى أو أدمي ذكر آغير   
،فقط  بالكالم الكالم زرها إشد أوأمل كاذب عتصب بأ كنت    

قنوها به سيجعلكما هكذا سيحن هذا الذي إعرف أفلو كنت  كالم اليجدي نفعا  
رجوكما أ ......دبارهم هاربينأحتى يولوا  ذانهم صراخا  آطبالت  لمزقت  
عن القدر ؟ أآلن الني بعد أالتس  

 قالت كل  ذلك والدموع تنحدر على وجنتيها دونما توقف ،
جدتي هل أن ماحقنوه ألمي جعلنا نكون هكذا؟ سأل الذكر -  
برأسها الى األرض  ربما ردت عليه العجوز وهي تطأطئ...ال أدري -

 مختنقنة بعبراتها 
  حد الصغار المكانأخترق صوت أم غايب ؟ أم غايب خالة أم غايب أ -
ضم  الى الحائط وحاوال ان الجميع وبحركة واحدة تراجع الجسد صمتَ ف

  الجدة وهي كتشاف بينما همست  من اإل الصمت خوفا  إلتزام و مايديهأب ماهيركبت
   يدها اليمنى مسح الدموع عن وجنتيها بت
رجوكما هدوء  بينما راحت اليد أ....كتشفونا إال إارجوكما القليل من الصمت و -

ت على السوداء وتصلح من وضعها على رأسها ثم رد  ( الشيلة) تسوي  ىخراآل
 : الصوت 

 قادمة وهي تتمتم خارجة....نا قادمة أ -
 سم ولدي علي ؟ أن إخبرهم ألم أم غايب  أب لماذا ينادون علي    -
سان أوينظر الر ماقدامهأ ان الجسد فيمد   رتباكها جعلها تترك باب الغرفة مفتوحا  إ

ين متعجب ن الءيتسا مااحدهما الى االخر وه  
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  تقول األنثى الباب مفتوحا  ؛ لقد تركت   -
 ، يجيب الذكر  ربما نسيت   -
 ن يصنعنا هكذا ؟ أولماذا لم ينس القدر  -
 وتنتحب بصمت ،سها بين يديها أنثى وهي تضع راأل لت  ءتسا -
 لِمَ له مر البد من الرضوخ أولكنه ....نني فرح بحالنا هذا إرجوك التتصوري أ -

لقنا نحن هكذا خ   ....بموتناال إن حالنا هذا اليمكن الفرار منه إتوقني بعد  لم  
 يقول الذكر هامسا  ن ؛ ستمرارنا في العيش كما نحن اآلإمن وال مفر  ....

  :بغضب ناظرة في وجه أخيها نثى من جديد وهي تقوليعلو صوت األ
 هذا  ستسالمكَ إيقتلني  -
بانفصالنا  نانإكيف تتصورين ...؟تفهمين أستسالم لكنه واقع حال إنه إمن قال  -

نفصالنا يعني الهالك إن إفهمي أن نبقى ، أنحن معا  والبد  .... نحيان أيمكن 
 بدا  ألن نحس  فنحن  معا  ي ئهدأ،والحياة تعني البقاء معا  وعلى هذه الشاكلة فقط 

 مادمنا معا  بالوحدة 
 نعم ،  -

هذه الكلمة بسخرية تخرج من شفتيها  
 لتصاقاإل يعني  هل بالضرورة ؟شعربالوحدةأنني ال إمن قال و .....نعم  -

واالنفعاالت االخرى ما مصيرها ؟ هل  ....؟عدم الشعور بالوحدة خرباآل
تستطيع ان تجيبني لماذا علينا ان ننام معا  وعلى ظهرنا دوما  فاذا ماتعبنا 

و حتى على أب النوم على جانبك ن تجر  أال تتمنى أ، و وقوفا  أنا جلوسا  ظستيقإ
فراغ مثانتك حتى ماشعرت َانَت بحاجتَك إلتى ستيقظ مأبطنك ؟ لماذا علي  ان 

دفن أو أستمع لشخيرك أن ألماذا علي   ....ولو كنت مستغرقة في نوم عميق ؟
 نام ؟ أرأسي تحت الوسادة كي 

 تشخرين ؟  ال نكِ أقال ب ومن   -
تحاول  فلماذا ال تنتفض ؟ الذا كان شخيري يزعجك إمر كذلك وذا كان األإ -

 دوسها ،أرض التي على األ رى ظلي  فقط أن أتمنى أنفصال عني ؟ اإل
 ،وحده بتفاصيله دونك...راه وحده أة لجسدي فآنظر في المرأن أتمنى أتفهم  أ

ن تسحب نفسها الى مرآة كبيرة تغطي وجه خزانة أتحاول  ...تعال تعال 
حد أختفى أذا ماإهذا شكلنا لسنا بأماذا ترى  نظرأ،نظرلابالمالبس فيقومان معا  

كثر من عنكبوت ليس أ في حقيقتنا نحن ...، نعم نا عنكبوتا  صر   سناورؤ
 وتبكي ، غطي وجهها بيديها مرددة لهذه الكلمة ثم تتصرخ عنكبوت ،

 اليجلسبهدوء فينسحبان معا  رض ثم يسحب نفسه الى األ برأسه  يطرق الذكر
 ويبدأ الحديث هامسا  

، عهد منك سوى الصراخ والتذكير بوضع ليس له بديل أقاسية ، لم أنَت دوما  -
نني مثلك إن تفهمين أنت حتى التريدين أنا المسؤول عنه ، أوكأني تلومينني 

ذا لم يصاحبه فعل لكن إرفض وضعنا هذا ولكن الرفض وحده اليكفي أتماما  
، سهولة بلتصاقنا هذا هشا  ويمكن الفصل بيننا إالفعل هنا غير مجٍد ، فلم يكن 
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لكنه  هشوه لقبلتتمر ينجم عنه جروح عدة ونزف وحتى صدقيني لو كان هذا األ
 فقدان حياتنا ؛ ، و ربما موتنا معا  أو موتي أيؤدي الى الموت موتك 

كل تسمي مجرد األأين هي حياتنا هذه التي ترفض ان تفرط بها ؟ أموت ؟ و -
  ؟ والنوم حياةوالتبرز  والشرب

طفال وترتجف حد األألنت تسمع صوتا  أروحك فزعا  و ت  قل لي كم مرة فز  
دتنا الذي تخبأه منذ خمسة ج خرين عن سر  يخبر اآلن يرانا فيهرب أو أخشية 

 ؟عشر عاما  
ذا نسيت إبها غرفتك المغلقة هذه ن التغادر أي حياة تلك التي يتوجب عليك أو

 غالق باب البيت ؟ إجدتك 
فعل أتشم كل  مايخرج مني من رائحة كريهة و نأ حياة هذه التي يتوجب بها ةيأو

؟عترضأن أيضا  دون أنا أذلك   
يتوجب بها تقاسم السرير والكرسي وحتى المرحاض في ي حياة هذه التي أو 

 وقت واحد ؟
،  يصطنعان الهدوءو  كالمان عن القادمة فيتوقف جدتهما  صوات اقدامأ ان سمعي

: وتسألهما  الجدة تدخل   
تقول لهما الجدة لم تكبرا بعد يا لعبتي الجميلة ؟ أمازلتما تتشاجران ؟  ....ها -

 !وهي تقترب منهما متوددة 
 يبتسم الذكروهو يرفع وجهه صوبها متسائال  

؟ ا صغارا  جدتي كيف كنِت تقمطينا حين كن  -  
: االنثى بتهكم  قول ت   
قل لها كيف سيقومون بتكفيننا  ....يتعلق بالمستقبل   سألها سؤاال  أهذا امر مضى  -

 الكفن  ياترى؟  عرضوكم سيكون 
وهي ثم تعود وتوجه النظر صوب حفيدها ليها إأمتعاض نظرة الجدة تصوب 
: تقول   

 مكما قد رحلت  أن أالممرضة من غرفة العمليات لتخبرني ب ذكر حين خرجت  أ -
بنتها إ خروج تنتظرحدى النساء التي كانت إن إسقط مغشية علي  لوال أ أن  كدت  

بين  تتمتم  بيديها وهيأمسكتني وخرى سارعت إلي  هي اآلمن صالة الوالدة 
 ، مكما أخريات والترحم على الدعاء بسالمة األ

لب منها ط  انطلقت من الممرضة التي  قوم فزعة الصرخة التي أماجعلني  لكن
 ة ودخلت  متهالكة حين سمعت تلك الصرخ ركضت  ....لي  إخراجكما إرفعكما و

مارات إترتعد ووأخذت  في مكانها  الى الممرضة التي تجمدت   الغرفة ونظرت  
خر بين الحين واآلالخوف والتقزز بادية على مالمح وجهها وهي تطالعكما 

 لتغلقه ، فمهاواضعة يدها فوق 
رجلكما  إيديكما وإسبالن تا تزاالن تغمضان عيونكما وكنتما لم   ....ليكماإ ركضت  
 معنت  أمنكما و ليكما من فزع الممرضة لكني حين اقتربت  إنظر أنا أوتفاجأت 
 ليكما إالنظر 

: قاطعتها االنثى قائلة  
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 ليس كذلك ؟أصاب الممرضة من تقزز أما  وأصابكِ  فزعتِ   -
: اذهنه اشرد عنه كمن   بشيء من التردد وبدت  جابت العجوزأ  
،مور ليه األإال، بل شعور من الحزن والخيبة والخوف مما ستؤول  -  
حد فتكونان فرجة التنتهي للمتطفلين ، أن يراكما أ تقزز منكما بل خفت  ألم  بدا  أ
مايلزم لوضعكما هذا من  عددت  قد أ كنأفلم  على هذه الشاكلة ، كملمرآ رتبكت  إ

 سرعت  أ....بدا  أذ لم تخطر على بالي  هذه الصورة التي رأيتكما عليها إمالبس 
جهلها وضعتكما أوبطريقة ......كما بها يجسد ت  ففولسي فوطتي أعن ر ونزعت  

مسرعة ، تحت عباءتي وخرجت    
بين البحث  سرع تاركة المستشفى وفكري منقسم أنتما معي جعلني أرتباكي وأ

مكما ، أوبين من يساعدني في تسلم جثة  فيهضعكما أمن آعن مكان   
 خالل لي  منإستاجرته ليقلني الى البيت صار يكثر النظر إسائق التكسي الذي 

ات الطريق وصدر صوت بكاء مطب   افزعتكمأة الداخلية في سيارته وحين آالمر
:مذعورا  وهو يقول إليَّ  تَ لتفإحدكما أمن   
ماهذا الصوت ؟  -   
نه جائع أكيد أنه الصغير إ -: جبته بأرتباك أ   

رتباكي صوت إزاد لكن الذي بدو طبيعية أ حاول اني وأبيد هزكماأ وصرت  
لني أويسخر الذي جعل الرجل يستدير ثانية البكاء اآل  

 م ؟وأت ماهل ه -
 ، نعم نعم  -
الحديث بدمعي قلت له وأكملت     
والدتهما عند الوضع وعلي  الذهاب الى البيت لإلتيان بمن سيساعدني  لقد توفيت   -

 ستالم الجثة ودفنها ، إفي 
مام منطلقا  بسيارته نحو البيت ستدار السائق الى األإبين المصدق والمكذب 

 بسرعة ، 
نحوي قائلة جارتنا وهي تراني باكية ركضت   رتبكت  إ  
 ؟   نتكِ كين أم غايب أماذا حدث  -
ين جاءتني القوة التي أدري من أ مكما والأخبرها بموت أنا أبعبرتي و ختنقت  إ

جشألها بصوت  ت  بها يدها وهمس سحبت    
بالكاد و.....بدا  أبه ألحد  نتبوحي ن الأباهلل ستحلفك أ هذا سر  ي علوية ينسمعأ -

 :لها مفتاح البيت قائلة  خرجت  أالى جيب ثوبي  واليسرى يدي  مددت  
 فتحي الباب ، أخذي  -

نزلتكما أالى الغرفة و تجهت  أبكما الى الداخل و سرعت  أجارتي الباب و فتحت  
رض المفروشة بحصير متهرئ الى األ  

تشابك بسم هللا الرحمن الرحيم ، سمعتها تقول وتندفع الى الباب وهي تراكما وقد  -
قدامكما لينتهي بمشيمة واحدة صرتما ألتف حبلكما السريان على إكما بينما يجسد

: نا اقول أتتملمالن وتبكيان بينما خرجت  باحثة عن شفرة لقطع الحبل السري و
 عود أعلوية ، راقبيهما حتى 
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به الى  وذهبت   في دكاني مقصا   ن  وجدت  أستغرق الوقت الى إدري كم أال
بقطعة قماش  المقصطرف  مسكت  أعين الموقد الغازي و شعلت  أالمطبخ ، 

ثم تحول ذلك التوهج الى سواد  ،بته من النار الملتهبة حتى توهج وقر   سميكة
خرى كانت موجودة في المطبخ أقماش  بقطعة قصالم ت  الموقد ومسح طفات  أ
،سمع صراخكماأزل اا نا لم  أو  
ليكما مراقبة بينما صار عكانت جارتي تنحني  الى الغرفة حيث  بسرعة عدت   

عليه  ن تساعدني فيما عزمت  العلوية أ من منكما وطلبت   قتربت  إ بكائكما يتعالى
ول نا بالحبل السري األأ مسكت  أقدامكما بينما أمساك باإل قبالتي وحاولت   جلست  

لقطع   سرعت  أطرف الحبل السري شدة محكمة بخيط قطن و وشددت  ،وقطعته 
طرافه ضاربا  الهواء ألم الذي جعل الطفل يتلوى ويحرك ن األإال إالحبل الثاني 
ب القطع وبدت  ان معا  محركا  الجسد   ينيدي وكأنها تناور حركات الجسد صع 
  تكاء عليكما بركبتيوتصابان باالذى لم اجد بدا  من اإل مكان القص كي التخطأ

الحبل بيدي وقطعته ، مسكت  أعليكما وبسرعة كبيرة  فجثوت    
الجرح  وشددت   ستدرت  إو ركبتي كماعن تحتي فرفعت   يان يتلو اكما خذ جسدأ

رى أنا أبالخوف و كنتما ماتزاالن تصرخان وكم شعرت  خر بخيط قطن ثاٍن اآل
من  حدى خصالت شعري المتدلية والتي خرجت  إحدكما ترتفع لتمسك بأكف  

، وأشارت  (انتِ )كانت  سي وتشدها بغضبأتسقط من ر تحت فوطتي التي كادت  
 الجدة الى حفيدتها ،

مسكتها أخصالت شعري التي  الكف  وفارقت   سترخت  إ.... ثم واصلت كالمها  
 من الماء الدافئ المحلى بالسكر منكما قليال   جارتي تضع في فم كل   خذت  أحين 
مكما أكان يصل من  غير ما جديدا   ول مرة تتذوقان من فمكما سائال  تما ألأوبد

 لكما عن طريق المشيمة ، 
 رتشفتما من طعم الحياة همست  أ ول ماأان فقد كانت الحالوة ظوظنتما محأ

ن تتحاشا النظر في وجهيهما أكالمها وتحاول هي تواصل لهما والعجوز   
  قال الذكر متسائال  ....ا لما نزل عراة ؟ وكن   -

في خزانة  ت  الفرصة وبحث نتهزت  إجارتي تطعمكما  خذت  أجدته حين  جابت  أف
 بيض شققت  األ( جادر الصالة ) جد غير أفكما فلم لالمالبس عن قطعة كبيرة أل

منه قطعة على شكل حبل ثم شقتته الى نصفين    وقطعت   سه  فصار مستطيال  أر
 خرى من قماش نظيف بللتها بالماء ثم عصرتها جيدا  أقطعة  وجلبت   خرجت   و

 الدم العالق بكما ،  ت  ومسح
المشيمة وبقايا الحبل السري والقماش الملوث بالدم من  تما بالنوم لممت  أوحين بد

رجته من الغرفة وحين خأسود وأالجميع في كيس نايلون  رض ووضعت  األ
 مام سؤال العلويةأ توقفت   عدت  

 كيف ستقمطينهما ؟   -
لها  مام وقلت  الى األ قدمي   رض ومددت  على األ جلست    

 جلسي جانبي ومدي  قدميك ، أتعالي و -
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الى جانبي وهي تمدد قدميها وفرشنا القماش  منها وجلست   لما طلبت   متثلت  أ
لينا ووضعناكما فوق إوبكثير من القوة والهدوء سحبناكما  قدامناأبيض على األ
هي  بينما لفت   يكما جهة من القماش عل قدامنا الممدودة المفروشة بالقماش لففت  أ

  ، خرىالجهة األ
القماش المقصوص  ثم وضعت  ، قدام به األ سفل وغطيت  الطرف األ ثم طويت  

 كما نزوال  يطرفيه بالتعاقب على صدر كما وطويت  يعلى شكل حبل تحت ظهر
لي الفراش الصغير  ن تجلب أالى العلوية  ت  أومأسفل وكي النفزعكما الى  األ

عن قدم  جل المولود الجديد رفعتكما قليال  أعددتها من أ والوسادة التي كنت  
ما طلبته من فوقها  وجلبت  ، هدوء الى الخزانة  بكل   نسلت  إالعلوية التي 
رفعناكما ووضعناكما على  ومعا  ، يدها صوبكما  رض ومدت  األ ووضعته على

 ،الفراش الذي فرشناه بطريقة مستعرضة ونمتما 
بضرورة  ما شعرت  كل   وصرت   شياء معا  ا تتقاسمان األمومن هذه اللحظة صرت

بقينا  ،تي وتقاسمني تلك المهمةأطرق باب العلوية فتأتسلل وأتبديل مالبسكما 
 ،عدة  شهرا  أعلى هذه الحال 

 ؟نثى األ ت  مي ؟ ما مصيرها سألأو -
منه ينتظران عند الباب حين خرجنا  صغر سنا  أخر آكان زوج العلوية ورجل  -

 ، وتركناكما نائمين 
العلوية في البيت معكما أسرعت  معهما الى المستشفى وبقيت  وقدما لي التعازي 

 عود ،أالماء حتى السكر المذاب بال إن التطعمكما أخبرتها أ
ي تنخبرأسرع من الرجلين فأ الى الردهة جرة الى هناك ودخلت  أستقلينا سيارة إ 

 ئالطوار قسم  الىفركضت مسرعة الى الطوارئ  ملت  ن جثتها ح  الممرضات بأ
فأخرجت  لهم  ماطلبوا وكنت  قد  طلبوا مني هويتها وشهادة جنسيتها وهناك 

 أحضرتها معي لتسجيل بيان المولود ،
عرف القراءة أنني الإخبرتهم أوراق فوقع على بعض األأن أطلبوا مني ثم  

  وراق ،على تلك األ فبصمت   ،والكتابة 
على أب صرخت  مكما مسجاة على سرير الموت أرى أنا أتمالك نفسي وألم 

 بيدي مرارا  وتكرارا  ، صدري  وضربت   ، صوتي
ن يذهب أخر من اآللي  وحاوال تهدئتي ، طلب زوج العلوية إفركض الرجالن 

على رأسها  بينما وقفت  ،رسالها الى المغتسل أو ، ويأتي بتابوت لوضع الجثة فيه
 بعض الرجال الواقفين يقرأوون لها سورة الفاتحة ،  نتحب وسمعت  أ

مام باب الطوارئ أحضر الرجل التابوت ووضعه أكثر من ساعة حتى أ مرت  
حدهم من جهة أمكما من المراجعين  لقسم الطوارئ أ ثنينإبينما رفعا  رجلين 

 ،ن فرشت  بطانية تحتها أخر من جهة القدم بعد الرأس واآل
ن غطوه بعبائتها أا الى التابوت الخشبي وحملوا التابوت بعد نعم رفعوه

 ......والى المغتسل عوه على سقف السيارة وساروا به ضوو
 نت؟ أين أخالة ....خالة هل لديك زيتا  ...خالة  -
جابتهأحكايتها و صوت من باب البيت ليقطع قصَّ  نبعثَ إ  
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 سآتي اليِك  سآتي   كمكان بقَ إنعم يوجد ...قادمة  ناأ...نعم  -
باب غرفتهما وبقيا معا  يحاوالن تخيل  غلقت  أوالعجوز شبه مسرعة  خرجت  

،ماحدث ألمهما  
بكيا معا  لشعورهما ، شكلها عند الموت  وكيف ماتت وما ،يتخيالن  كيف كانت

نهما السبب في موتها ، إ  
نثى ؟ياترى قالت األ أمي  شكل كان كيف   

 ين تعتقدين جدتي تخبأ صورتها ؟أن ، راها اآلأن أتمنى أكم   -
 تخبؤها في الدكان عتقد انها  أ -
 ولماذا ؟ -
 ربما حتى النراها ونتألم  ......دريأ ال -
 هل ألمنا ينحصر برؤيتها ؟و -
 لم هي التعرف مقدار ألمنا اليومي على األ مازلنا صغارا  ننا إتعتقد  -
 دعينا نبحث عنها  -
 ين صورته ياترى أ..... وأبي  -
                         ترى ؟يا ا ميشبهنا منه ن  مَ  -
           

بحثا دون جدوى  ، خذا يبحثان عن تلك الصورةأرض وقاما مستندين على األ
واحد منهما  خذ كل  أخيالن شكلها وما خرى يتأعنها ولما لم يجداها جلسا مرة 

،خذا يبتسمانأو تخيالها جميلة جدا   من مالمح  
لمرآهما هكذا فهي لم تشاهدهما على هذه الحالة من  ندهشت  إجدتهما و دخلت   

بعيد زمن   
 نكما تفكران في شيء جميل إيبدو  ..نتما رائعان قالت الجدة أكم  -
جدتي من يشبهها ....مي أا نفكر في قائال كن   أسرع الذكرلكن ...ليها معا  إ انتبهإ
؟ا من    

في جلوسها وهي  ثر السؤال وتماسكت  أنتباها من إ لما  أن تخفي أالعجوز  حاولت  
كانت مثلكما في  ....توأمكما ....وكأنها اختكما..... الشبه نتما تشبهانها كل  أتقول 

 غاية الروعة حتى الحمل لم يغير مالمحها 
  رجوك قالت االنثىأدعينا نرى صورتها جدتي  -
 قال الذكرالتخبرينا انك التحتفظين لها بصورة حتى ولو كانت صغيرة   -

لتخرج  مر وقامت  ذعنت لألأها ويلم تستطع  العجوز ان تقاوم توسالت حفيد
واشارت الى  ، سآتي بها من هناكالحزن  متزج بإ ضبصوت منخف قولوهي ت

، دكانها وخرجت    
 بيديها صورة مؤطرة الجدة حاملة  فقد عادت   لم يستغرق انتظارهما طويال   

وقربتها منهما شيء من الغبار زجاجها  عال وقد بأطار بالستيكي متوسطة الحجم
:وهي تقول   

نها صورة زواجهما الشيء الوحيد الذي اطعتهما به فلم يكن من عادة إ....ما هها -
نه لن إ خشيت  علي  و لح  أبوكما أ ر لكنالمصو  لتقاط صور الزواج عند إعشيرتنا 



 11 

كيف  معهما هناك ورأيت   حققها له فذهبت  أن أمنية البد أه يعود لي سالما  وهذ
مكما من خلع عباءتها لكنها أمر ول األأ يلتقطها المصور لهما فقد تمنعت  

 ، بيكما بها أ ةفرح مر حين شاهدت  رضخت لأل
ما هما ألتقاط الصورة إ الذي حدث لحظة  لهما كل   تزل تقص   اة لم  أكانت المر
نيقة بينما راحت دموعهما تتابع صورة الشابين بمالبسهما األ ،شفة ببنتفلم ينبسا

  ا ببتسامة مهوهما يصوغان فرحة لقائ
 ف دموعها المتساقطة بطرفكة وهي تكفأقالت المر...ن يرائع األيس....ها  -
الى حيث اللحظة التي  فكارها هربت  أن أل ، لم تنتظر منهما جوابا  ( شيلتها)  

جالسة في دكانها الصغير محاطة ببعض النساء اليومية كعادتها فيها كانت 
و أبناء أخبار الرجال عن أ يتحدثنَّ أمام دكانها ، كنَّ  للتبضع  اللواتي وقفنَّ 

، ا  والذين أقتيدوا جنود زواجا  أ  
مل في نهاية هذه أمن طراف حديث يتأملن منه العثور على خيط رفيع أيتجاذبن 

فتوته  في عز  ، را  ضتزل تأخذ الشاب ن السنوات عديدة ولم   متدت  أالحرب التي 
تونها بقايا مجموعة في صندوق خشبي يسمونه تابوتا  وقد أيام من أوتعيده بعد 

بخرقة علم ، ف  ل    
واجهة بيته الفتة  كتب عليها بحروف  علق علىوالتمضي سوى ساعات حتى ت  

المبشرة من هذه الالفتات  الشوارع لم تفلت   كل  ، ( الشهيد البطل) فول سريعة األ
 بالموت والدالة عليه ،

يضا  هكذا شعرت أهي اليوم تتوجس شيئا  قادما  نحوها ربما صندوقا  ملفوفا  بعلم 
أرادت  عندمافطار حين سقطت من يدها صينية طعام اإلفي ذلك الصباح 

ويتحسر،بنه المتألمة أإدخالها الى حيث كان زوجها جالسا  ينظر الى زوج   
وصمتت ( هللا اليستر) فقالت في نفسها تنتابها منذ أيام   تصارع آالما  باتت  وهي   

،دونما شهية لألكلت  معهما أكل  
والرجل  التي صنعتها دكانا   في الغرفة المجاورةعملها هي لالزوجان  خرجثم 

وعالمات المرض والحزن بادية على  رضالرأس نحو األ ئمطأطومحدودبا  
، مقهى الالى مشيته وهو يسير  

خطوات عديدة في  ن خطت  أستلقاء على ظهرها بعد إلا( ةالكن  )  بينما حاولت   
في ذلك محاولة  عمتها التي رأت   نصيحةالغرفة وخارجها جيئة وذهابا  تنفيذا  ل

،للتسريع في عملية الوضع   
لفتح المذياع  وسارعت  ،باب الدكان لتستقبل معه ضوء الصباح  العجوز  فتحت   

،والبيانات  التي تبشر بقدوم نصر ناشيد الحرب أصوات أب جهرالذي   
التي وصلتهنَّ خبارآخر األعن يتحدثن  المتبضعات حول العجوز وبدأنَّ  جتمعت  أ 
سوداء ترجل منها ( نجدة )سيارة  مت  قدِ  حتىسوى سويعات قالئل  لم تمِض و

،شرطيان إثنان توجها صوب الدكان وسأال عن بيت الجندي المكلف علي  
(  ؟ماذا حدث له) بهم  العجوز وصرخت   إرتبكت    

ولدها جعلها ( إستشهاد) ا من عزيمتها ويقويانها لكن وقع خبر حاوال أن يشد  
تلطم وجهها ورأسها مرات عديدة وهي تدور في دكانها ناظرة الى وجوه 
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العويل واللطم معها  بينما  الرجلين تارة والى النساء المحيطات بها اللواتي بدأنَّ 
علي الذي تطلب  الى المقهى في محاولة إلستدعاء والد ا  ركضحد الشباب أأسرع 

،حضوره من أجل إستالم جثمان ولده   
 صوات خرجت  األجلبة الحامل  من منامها على وقع ( ةالكن  )  وحين فزعت  

،منه حاسرة الرأس الى الباب وأطلت    
كن ن لأسم زوجها يتكرر على لسان الشرطي لم تستطع البقاء واقفة حين سمعت  
إليها من خالل  رض ساقطة أسرعت  الى األ يوالعجوز حال رؤيتها لها وهي ته

الممر وأدخلتها الى الغرفة سحبا  بمعاونة النساء اللواتي أدخلنها معها الى الغرفة 
بعض   حضرت  أة وأمرأ سنادها بينما ركضت  إرض وإجالسها على األوحاولن 

،الحامل المغمى عليها  ه على وجهتورش الماء  
 ها كنت  جسد  وغطت   سرعت  أنها إسها غير أور صدرهاة عن لطم أالمر لم تكف  

شابا  يقتحم باب الغرفة حين رأت   حدى زوايا الغرفة إفي  بشرشف كان متروكا  
 ويدخل مناديا  

مات  بو عليأ، خالة -   
 أجابته العجوز  بصوت واهن

ادري خالة علي مات  -  
زوجك مات ...بو عليأخالة ....ال -  

  تنبهت العجوز وصرخت   ؟ ماذا
 متى؟  -
 بنه إلقد سقط ميتا  في المقهى حين اخبروه بإستشهاد  -

 ا  صوت بالكاد سمعت   ؟ هل أنت هنا..  ؟أين أنت( ..أم غايب )خالة ......خالة 
د لها على شكل يوم من الماضي الذي تجس   الحاضرة  أعادها الى هذه اللحظة

وهي تجيبه   ت  ضحزانه فنهأ تراكمت    
 ....لخروج  با سارعت   ونا قادمة أنعم  ،نعم -

قد ،ن من فَ يشعر به اآل ن يهمس لوالديه بماأواحد منهما يريد  كان كل  بينما   
ن يرى نفسه يتوسطهما في تلك الصورة ربما لو كان أراد أواحد منهما  كل  

!ن شيء اآل معهما لتغير كل    
 نهارا  إا حتى يت مختنقة بكابعبار ا طويال  يبك ،واحد منهما دونما صوت كل   ىبك

 ،نطريقها الى البوح اآل ووجدت   نهمار دموع كانت كامنة طويال  إمن قسوة 
ن أستطاع إنه إواحد منهما لو  وتمنى كل   نينا  أهما يتصاعد نشيج روح قليال   وقليال  

ها ومنية فوضعلتصاقهما حال حتى دون تلك األإن الصورة وينام لكن ضيح
،ة على الحائط وبقيا جالسين يتأمالنها بالدموع ئمامهما متكأ  
ن ؟ اهل انتما جائع-  

بل بقيا ساهمين محدقين في ها ولم يجيباة خلادجدتهما بسؤالهما وهي  بادرت  
،لهما الحزن فجوة للجوع ولم يبقِ ، كنزهما المكتشف الضائع  

الصورة من مكانها  كتشافهما فسحبت  حزن إن تخرجهما من الجدة أ حاولت    
معا   جفال وصرخا  
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  ؟ال لماذا  -
ها تأخذها وتحاول ان تعيدها الى مكانها في الدكان نوهما يريا  

 رجوك التفعلي ذلك أ ال -
نثى توسلها الذكر وكررت األ  

  !قسوة القدر بجدتي لماذا تحرمينا حتى من صورتهما التكوني   -
بصوت متهجد  فقالت  ن تدعها  لهما أ ن يستميالن عطفها وقررت  أستطاعا أ  
سأعلق صورة والديكما في  ،ن تسمعا كالميألكن بشرط نعم سأفعل ذلك -

ذا أبقيتما لي حيزا  في حياتكما فأنا جدتكما التي لن تستغني عنكما لكني إغرفتكما 
خرين من آلتعامل مع الناس اأنا أة عجوز التمتلك حياة خارج حياتكما نعم أمرأ
؟ري ألجل حياتنا سوية هل تفهمانشتأبيع و،أ ن نعيش ثالثتناأجل أ  

حتاج أنا أنتم تحتاجون لي أمثلما ،التبعداني عنكما والتبتعدان عني حتى النموت 
، يضا  ألكما   

،الصورةمنها ن تسرقهما أكانت تخشى التي فهما معنى كالم جدتهما   
معنى األسرة الغائبة وتتالشى رويدا  رويدا  صورتها الحية ستغراق بيسرقهما اإل
،فهي لم تكن تحيا بغيرهماالحاضرة   

لم يستطيعا أن يعيشا لحظاته ولم يفقها كيف  نظراتهما بين صورة ماٍض ب قالنت 
،  وبين وجه حاضر ربما لن يجدا غيره ابدا  ين هما فيه أكان و  
ة تلخص الوحيد المتمثل بأمرأة مسن  ذعان الى صوته يتطلب منهما اإلحاضر

شيء في حضورها ، معنى كلمة كل    
 قال الذكر وهو يركز النظر الى جدته! عائلتنا  أجل جدتي أنتِ  -
  : وتابعته أخته لتقول 
 ...أكيد سنموت ...اعن   إذا ذهبتِ ....... ا غيركِ َمن  لن   -
مر ببتسامة صادقة األ ستبدلت  إنهما لكنها تحضأن  ن تسارع الىأالمرأة  رادت  أ

دموعها وهي خارجة  وببطء مسحت   ليهماإوجهتها   
،  ذن سآتي بالغداء إ -  

مي كانا يعيشان أبي وأن إسوى لحظات حتى قال الذكر ألخته أعتقد  تمر  لم 
 السعادة 

؟ كيف -  
رادته يتقاسم معك حياتك كلها بأرادته تستطيع إأن تحس بأن أحدا  ما يعيش معك ب -

 السعادة هي بك من مشاعر هذه  مايمر   تخبره عن كل  له أسرارك   أن تسر  
 ؟  سرارمثال  أوهل لديك  -
 سرار أنِت أيضا  لديك ماتخفينه عني أليس كذلك؟ أأجل لدي  ومن من ا ليس له  -
 سرارَك ؟ أوماهي  -
 !سرارا  حين نبوح بها ؟أسرار كيف تصبح األ -
ا أكثر مما نعرفه نها تعرف عن  إسرارنا مكشوفة لجدتي وأظن أ أخي كل   سمع ياأ -

 ومن ثم فال أسرار لدينا ، عن أنفسنا 
 نا لوحدها ، عناء سر   نها مسكينة لقد تحملت  إ -
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نا فلماذا لم نرها حين سر   ،السر   خرى عرفت  أة أمرإن إأجل لكن ألم تخبرنا  -
 ياترى ؟   كبرنا ؟ أين اختفت  

 ..........الأدري  -
 وجعلت  خرى أمرة  الى الصورة  نثى األ خر بينهما حين نظرت  آوساد صمت 

على مسند كرسي العروس التي  ئيتك الرجل كيف كان وق في تفاصيلها تحد  
بيض بتسامتها وفستانها األابدت خجولة ب  

هل كنتما ولو لحظات معكما  ليتني عشت  قالت في سرها   أنتما فعال  جميالن -
 أبي وأمي ..... ألنني أحبكما....أعتقد ذلك  ....؟ستحباني 

ف قال الذكر وأشار الى رف  في أعلى - هيا لنقم ونضع الصورة فوق ذلك الر 
 الجدار 
( صينية)جدتهما تحمل  حينها دخلت  على الرف    ووضعا الصورة، قاما معا   
 الطعام 

ن نجعلك تتذوقين أالغداء سنحاول  غدا  نحن سنعد   ...جدتي: قالت االنثى  
  مانصنعه
نه من صنع أيديكما أطعام أكلته يكفي  الجدة وأجابتها سيكون ألذ   أبتسمت    

 صحيح جدتي ؟ سألها الذكر 
نحو صحنها   وأطرقت  ،وهل تعتقدان عكس ذلك ؟ أنتما روحي :  فأجابت    

سأل الذكر نا ؟ لد  التي ساعدتك حين وِ ...ة التي حدثتينا عنها أأين المر...جدتي -  
ليوم ايضا  تذكرتها أنا أتقصد العلوية ، لقد تركوا شارعنا من زمن طويل ...ها- -

أن تأتي لنا كي رأتها ا   إذا ارلتشتري أزر و أخبرت  جارتنا الخياطة  حين جاءت  
،وصديقتي الوحيدة  مرأة طيبة فعال  إنها إراها ن  
خرىأمرة ؟ سألها اعن  خرين اآل خبرت  أنها إهل تعتقدين ياجدتي -  
ذا إسرار الخبر ، األ لي  أشخصا  بذلك لتسلل  خبرت  قد أ فلو كانت ،ال أعتقد-

أجابته جدته ،صاحبها فواه تركض مسرعة لتعود ألمن األ خرجت    
   نثىاأل غيره ؟ تساءلت   خفى سر  أذا إطيبا   نساناإل هل يكونو -
لقد لكنها طيبة جدا   ،أبدا  ! ن ياصغيرتي ؟مر هي  أ وهل تعتقدين إن حمل السر   -

 الى جانبي بمواقف عديدة  ساعدتني كثيرا  وقفت  
 نثىلتها األأمنا سأتقصدين عند وفاة  -
نها هي من قام إكالمها الى الذكر  هل تدري ياصغيري ووجهت  ،ليس هذا فقط  -

لها  ذهبت  ( بولك)لما وتعسر خروج أتصرخ  خذتَ أفحين ....نعم  ،بختانك 
ماكنت  ت  أحين ر خبرتني بوجوب ختانك أتعثر في الباب أن أ وكدت   ستغيث  أ

منه شفرة وتعقيم  حضرت  أالمضمد و  قنعت  أدري كيف أواللم أبه من  تمر  
تلك الشجاعة وتطلب  عليك جعلها تظهر كل   لم الذي كان ظاهرا  وقطن ربما األ

 ، وفعلتها قتربت  إبينهما وبحذر شديد  فرج ماأمسك رجليك وأن أمني 
ولم ،تتعاال  يضا  أختك أصرخاتك وصرخات  خذت  أراها تتعرق بينما أ كنت   

به قطنة  رائحة النفط الذي بللت  من  شيئا   نفك أ من بت  ن قر  أال بعد إ تصمتَ 
 ، صغيرة
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فمها بقنية حليب  لقمت  أال حين إختك أللنوم بينما لم تنم  ستسلمتَ فقط إحينها 
ثانية نحو صحنها  طرقت  أو........ن لوال العلوية ياصغيري ربما لكنت اآل

 !؟ال يبدو هذا  الطعام لذيذا  أكال وهي تقول  
 جاب الذكر أمافي العالم  لذ  أماتصنعيه لنا لذيذ فعال  بل  ن كل  إجل جدتي أ -
 غيره ؟ ولم تتذوقلذ نه األإنثى وكيف تعرف األ ردت   -

تحاول وهي وشاهدها على وجه جدته  بقى نظره مركزا  ألم يجبها بشيء فقط 
  حفيدتها ستياءها مما قالت إاخفاء 

كيد لذيذ لكن أ وغير ماتصنعه لنا جدتي وه ننا لم نجرب طعاما  إ قصدت   -
ن تبتلع لقمتها أجدتها تحاول ن تكمل كالمها وهي ترى أولم تستطع  وتلعثمت  ....

 بعسر 
  :وقالت  النهوض  جلستها وحاولت   لقمتها ولملمت  العجوز  أبتلعت  

 شعر بالعطش أسأجلب الماء  -
 جدتي التقومي نحن سنحضر الماء بصوت متعجل قال الذكر ،ال  -
 نثى يدته األأ، نحن سنجلبه نعم  -
الى مطبخ صغير مستطيل رض وقاما وخرجا نحو الممر المؤدي على األ آتوك

 اوضع طباخ غاز بينما حاذوفي نهايته من  سقفه مصباح كهربائي  ىالشكل يتدل
تحته طاولة مصنوعة من الحديد ومغطاة بقماش من  وضعت  ء ِصنبور ما الباب 

قداح البالستيكية  وقنينة نصف مملؤة بالماء النايلون موضوع عليها عدد من األ
هما نحو القنينة ورفعتها ووضعتها تحت يجسد نحيان أنثى بعد يد األ تسارعت  

رغ من القنينة بينما النصف الفا الصنبور لينزل منه ماء يمأل الصنبور وفتحت  
  قداح وحملته وخرجا عائدين دون أن يجد الكالمحد األأيد الذكر نحو  ت  متدإ

، ا  مكانبينهما   
ال بهذه إمعا  فلم يكن بستطاعتهما الدخول  كتفيهمابدخال من الباب مثلما خرجا 

منهما  كال   نما كلمة وفي عيني  ومن جدتهما د ة معا  نا القدح والقنيالطريقة قرب  
ليها ودعتهما إالجدة منهما ما جاءا به  رتكباه تناولت  إفعل أحمق  عتذار منإكلمة 

نفعاالت عدة إبه  ختلطت  إللجلوس بقربها وبدأت تتكلم بصوت   
لم  نا مثال  أف فضلشيء لنعرف األ ليس علينا دوما  أن نجرب كل  ....تعرفان أ -

لكنه يشكل  منذ خروجي من بيت أهلي عروسا ، عرف بيتا  اخر غير هذا البيتأ
 ، عندي  رضجمل بيوت األأ

ستأجرنا أياه إبتعته من صاحبه الذي كان قد إنني إحتى حياتي  يمثل كل   بل هو 
 ستشهاد ولدي ،إبعد 

ولدي الوحيد به  أنجبت تركه فقد تزوجت به وأنعم لم يكن بأستطاعتي أن 
جته به وولدتما وعشتما به ، لكنه لم يكن بيت سعادة فقط  لم يكن  أبدا  .....وزو 

حببتها أغاليتي التي  وبه توفيت   ، ن عانى الكثيرأكذلك فقد توفي به زوجي بعد 
 به حين أفقدتني الحرب فلذة كبدي ، وكنت   يضا  أبوكما أحبها أمثلما 
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 ال عند موتيإتركه ألكما ولن  ها كما قلت  ض كل  رجمل بيوت األأراه أمع ذلك 
ن فضل ألشيء حتى نعرف األ ن نجرب كل  أهل تفهمان نحن النستطيع  .....

 تفهمان ؟أوبعض التجارب مستحيلة شخص  البدائل قد التتوفرلكل  
متجه بها نحو  بقايا الطعام ووضعته في الصينية وحملتها وخرجت   لمملمت  
 المطبخ 

نثى موجهه كالمها ألخيها وهي تحثه على الحمام قالت األ دخلأن أريد أ -
 النهوض 

 كل قال لها غسل يدي بعد األأن أقوم أنا ايضا  أريد أنعم س -
 ضطراب في أمعائي وكأني أصبت بإسهال إب حس  أ -
 العليِك ، سأنادي جدتي قال لها  -
 رجوك دعها هي مجرد وعكة ستنتهي حال دخولي الحمام أال،  -
 هيا أذن لنقوم  -

خرى تخفي ورائها  حمام صنع من أالى باب وإتجها ذهبا بنفس الممر الضيق 
،جلهما أ  

واحد منهما صنبور مياه  موضوع  والى جانب كل   حمام بمقعدين متالصقين جدا  
،بريق بالستيكي إتحته   

لم يكن الذكر بحاجة الى دخول ذلك المكان  ، عتادا وجلساإدخال بجانبهما كما 
تدخل معه الى هذا المكان محتوم عليها أن يضا  أضطراري فهي إمر ألكنه 

نفها أغالق فمها وإمعائه وهي تحاول أفراغ إالمقرف وتنتظره مجبره حتى ينهي 
  ى حواسها مع ذلك  تتسلل الالمقززة  صواتالكريهة واأل دون جدوى فالرائحة

بل مغص حاد كمن في  ،سهالإ خذت تتألم بشدة لم يكن ماتشعر بهأ هذه المرة
،  سفل بطنها أو هكذا أعتقدت  أ  

عياء شديد وألم قي قدميها من طول جلوسها  غير بإ أصابها تعرق وشعرت  
توقفها اسمن أخيها أن يقوم ليخرجا  ف وطلبت   المجدي على مقعد الحمام أغتسلت  

خوها من أنتهى إحتى  بحاجته لتفريغ مثانته تماسكت  خر قليال  فقد شعر هو اآل
، غتسال التبول واإل  

ن أخيها إمن األنثى  طلبت  ،بعدها قاما وخرجا سالكين نفس الممر الى غرفتهما 
لم  الذي تشعر به الى خرى فقد  تحول األيستلقي على ظهره كي تستلقي هي األ

،ظهرها  
بينما  اهيعلى ظهر ن كالمعتادقيامستل اخته ونامأفعل الذكر ما طلبته منه  

على صك ت خذت  فأنثى ضربا  مبرحا  لم على ضرب ظهر األيدي األأ تعاورت  
كثر من نصف ساعة وهو يتوسل  إليها أعلى هذه الحالة  بقيت   ،سنانها وترتجفأ

ها منا تزل غاضبة ن جدتها لم  إأن  ينادي جدتهما لكنها كانت تأبى معتقدة   
 الجدة وهي تسأل حفيداها  هل توضأتما ؟ دخلت   -
الكالم  مخفاء ألمها مشيرة إلخيها بعدإنثى وهي تحاول األ ن ردت  ال ، سنقوم اآل -

، 
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 من ماء الوضوء اهمييدأو هيهما نهضا  خارجين وعادا وهما ينشفان وج
سجادات الصالة بأتجاه القبلة ، صاروا صفا  واحدا   وفرشت  لهما الجدة فتبسمت  
نثى بسائل دافئ يخرج من ألا شعرت   األولى  لصالةتكبيرة ا ت  الجدةروحين كب  

لكن تعاليم جدتها التي تقضي أن اليتكلم  أسفل جسدها منسابا  نحو قدميها أرتبكت  
حتى ينهي صالته أجبرتها على الصمت فصارت تركع وتسجد بينما   المصلي

، قطرات الدم تلوث السجادة    
رض لكن من على األ ورفعها سجادتها ي طالجدة الى  الصالة وسارعت   نتهت  إ

جالسة على سجادتها  ن تتكلم فبقيت  أن تخبرها بما حدث دون أ رادت  أحفيدتها 
مع تنهض ببطء شديد  خرى األ الجدة من سجادة الحفيدة اخذت   قتربت  إولما 

،   سجادة الصالة وجه صطبغ بها أالعجوز قطرات الدم وقد  خيها فلمحت  أ
(خر أتأعود لن أقصد أجلسا حتى أ....جلسي أاتركيها انا سأتولى تنظيفها تعالي )  

 سوى لحظات حتى عادت   متعجلة ولم تمِض  وخرجت   قالت الجدة كالمها هذا
من  وبجامة ا  داخلي ا  لباسجلبتها من دكانها وأخرجت  لها  تحمل فوطة نسائية
نها تخفي سرا  وهي تقول لها بصوت إوقربتها من يد الفتاة وكصندوق مالبسهما 

ن يسمع أاليكاد   
  ،الى الفوطة  وأشارت  تحت لباسك الداخلي هذه رتدي اخلعي مالبسك المتسخة وإ -
يما أ، لم يصدر على وجه  الفتاة من على األرض  على السجادة تلمها ت  ننحإو

 تسبب في نزول الدم منها مالمحها وهي التعي مايحدث لها و وتجمدت  تعبير
خته إة صالة  بينما تساءل الذكر وهو ينظر الى سجاد  

 ين هذا الدم ؟ أمن  -
ن تجيبه أ ستطاعت  إرتباك مالمح وجهها وبالكاد وعال اإل ليه إالعجوز  ستدارت  إ
نه شأن نسائي العليك منه إ  -   
خرى أقال مرة ليها دم عليس ...نظري إ...نا سجادتي فارغة أ-  
 ،علمأ...جل أ -
خته في وضع الفوطة النسائية أتساعد  عليه العجوز من جديد وراحت   ردت   

بعد أن نزعت  عنها ماإتسخ من ثياب ، تحت سروالها الداخلي   
قالت   ،ناآل(  النومي بصرة) ايسأعد لك ش ....التشربي الماء البارد هذه االيام  -

صار بينما مل مالبس حفيدتها الملطخة بالدماء حوهي ت وخرجت  لها جدتها 
 منهما يقول  الحفيدان يتعقبان جدتهما بنظرات متساءلة وكل  

وتشاغل  طبق صمت مبهم بينهماألم يتكلما فيما بينهما بل (  ماذا يحدث لنا ؟)
  ؟ َمن  سيجيبهمافلهما اآلن  حدثيعن ماخر فلو سأال حدهما عن اآلأ

 ،جابة إذن سينتظران عودة جدتهما هي وحدها التي تحمل طلسم اإل
غلقته يدها أ وبقيا يترقبان حركات الباب الذيفجلسا هكذا قررا بين نفسيهما 

 ، حال خروجها من الغرفة 
خوها برسم دوائر وخطوط أبينما تشاغل صابع الفتاة تتشابك قلقا  أ بقيت  

 رض بسبابته ،غيرمتناسقة على األ
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قدحين من شاي نومي  الجدة ذلك وقدمت   تقال ،تشرب منهتستطيع ان  حتى انتَ  -
 البصرة لحفيديها

 قال الذكر ! نا لم يخرج مني دم أ ....لكني لم يحدث لي شيء جدتي -
 شرب ، إدري لكن الليمون الساخن ليس به ضرر هيا أ -

ة بالخروج وهي تحمل السجادة الجد   ليهما وحين همت  إدم ثنان يشربان ماق  بدأ اإل
نثى ستوقفها سؤال األإالملوثة   

 ماذا يحدث لي جدتي؟  -
 ة أمرإ مر طبيعي فقط صرتِ أالشيء صغيرتي هذا  -
 سأل الفتى جدته باستغراب  ؟مثال   ا  وهل كانت ذكر -
ة جاهزة أمرإ ن صارت  جابته جدته بل كانت فتاة صغيرة واآلأالياعزيزي   -

 نقطع  كالمها بحسرة اآه و.........لـل
 الفتاة ؟  مابك جدتي لم التكملين سألت   -
نتما أثم يكبر وها  بمراحل يكون صغيرا   نسان يمر  إ ن كل  إقول أن أ ردت  أأبدا   -

 لرأيتَ  النظر الى وجهكَ  أمعنتَ لو الى حفيدها وهي تقول  ونظرت   ....تكبران
 ولو تحسستَ و لك شاربا  عما قريب مسيننعم ،  ....العليا  زغبا  ينمو فوق شفتكَ 

أليس  .....، ها سفل بطنكَ أو بطكَ إ تحتَ شعر قليل من الوجود  كتشفتَ أل جسدكَ 
 كذلك؟

سراره أن إرتباك وهو يكتشف بباإل أحسَّ خذ يتحسس جسده وأالفتى و ندهشَ إ 
 معروفة من قبل جدته 

 بيكَ أصوت نه يذكرني بإ، ن صوتك بدا يصبح غليظا  إلم تفطن ياصغيري  نتَ أ -
  !نفك قد كبرأوحتى 

 خته التي بادرته ببتسامة ثم مالبثت  أونظر الى  نفه أبسرعة وضع الفتى يده فوق 
ن هذا الضحك توقف إغير ك ، ضحك الجميع ن تتحول الى ضحِ أبتسامة تلك اإل

على الباب  ا  سماعهم قرع دعن  
 كي تفتحه  ن شاء هللا، قالت الجدة وخرجت  إخير  -

مراة مقاربة لها في السن وتغمرها بوابل من الترحيب إوهي تصطحب  ثم عادت    
وهي تنظر صوبهما بينما  وال  أة أالمر دخلت  تفضلي، تفضلي  وسهال   هال  أ -

كتفيا إرتباك معا  ونفعال خليط من الخوف واإلإجفلتهما المفاجأة وبدا عليهما أ
 بالنظرالى القادمة  فقط 

ة أالمر قالت   ،فعال   بويهماأنهما يشبهان إ مثلما توقعت  و .....اراشاء هللا ، لقد كب  م -
 هذا وهي تتقدم لهما محاولة ضمهما بين يديهاكالمها 

فيما بينهما من هذه ياترى وكيف تعرفنا ؟ متسائلين النظرات  توأمان تبادل ال  
تفضلي ! ...؟هل تصدقين  ا نتحدث عنكِ بالعلوية ردت الجدة كن   وسهال   هال  أ -

 سآتي بالشاي .....جلسي أ
  عليها العلوية وجلست   الخياطة ردت   شايا  عند قبل قليل شربت   ريد شيئا  أالال ال -

 ن قبلتهما أبعد 
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ة أمرإيامهما ينكسربزيارة غير متوقعة من أروتين  نشعرا بسعادة وهما يريا
،عرف سرهمات  
نثى بفرح كبير قالت األ   
 ،  وسهال   هال  أهال خالة أ -
 نك تشبهين جدتنا ، قال الذكر إ -
 عشنا منذ طفولتنا معا  قالت الجدة ...ختين كثر من األأو....نعم نحن صديقتان  -
اطة تخيط لهما الخي   نني توقعتهما بهذا الحجم لذا جعلت  إم غايب أهل تصدقين  -

  ،ثيابا  جديدة
ليه إخرا  تسلل آن شخصا  إجفل التوأمان وجدتهما من كالم العلوية معتقدين 

هما ،خبر  
ن ان وقميصابجامت فيه كيسا  من تحت عباءتها  مر فأخرجت  لكن العلوية فهمت األ

تأتي لها بمقص ن أمن الجدة  نظار الجميع ثم طلبت  أمام أتعرضه  خذت  أو
،برة كي تجعله صالحا  لهما إوخيوط و  
 ن سر  إ طمأنت  إوهي تتنفس الصعداء فقد  ة لتأتي لها بما طلبت  أالمر خرجت  

تقوم القميصين منفصلين وها هي العلوية  اطة فقد خاطت  حفيداها لم ينكشف للخي  
 بأعادة لصقهما معا  كي يصبحا صالحين لهما ،

حداث وهي تخيط أبه من  لهم مامرت   العلوية تقص   جلس الجميع وبدأت  
، القميصين ليصبحا واحدا    

يبتسمان  ،حركاتها بعفوية يحاكيان، بدا  كانا ينصتان لها أبأستمتاع لم يمرا به 
،ها تماما  لويحزنان مث ،ويندهشان حين تندهش إذاما ابتسمت    

الليمون الحامض فهي  لتأتي بشاي يمران به وخرجت   جدتهما ما ستغلت  إ
لها وتنتظر مجيئها ، شتاقت  إالتي  ي ف الزائرة العزيزةضن تأال إالتستطيع   

وهي تحمل صينية الشاي ووجدتهما مازاال مستمتعين بما يسمعانه ،  عادت  
وأخذت العلوية قدح الشاي الحامض بعفوية وكأنها تنتظر مجيئه  تناولت  

،من حكايا مكملة مابدأت   قليال   بأرتشافه قليال    
العلوية باحثة عن شباك  ال حين تلفتت  إبها ولم تتذكره  لم الذي حلَّ الفتاة األ سيت  نَ 

ن فلم تجد غير شباك  صغيرعال تنسدل فوقه تعرف من خالله كم الوقت اآل
م غايب متساءلة أكالمها الى  فوجهت   ،ة قديمةستار  
  تأخرت  ؟ يبدو إنني قد  ن ياترىكم الوقت اآل -
 لم تتأخري قال الجميع وكأنهم متفقين ،ال ال  ال -
قائلة ردفت  أالعلوية لذلك ولكنها  بتهجت  إ  
لكني ....اطةتأخري عند الخي   مبعد خبرتهم أالمساء وقد  ذهب فقد حل  أن أيجب  -
! فهي لم تكمله بعد .....ني سأعود لزيارتكم عما قريبأعدكم بأ  

 قاطعتها الفتاة
  !رتدي ثوبا  أن أتمنى أكم  ...تتنهد سترسلت  او...تخيطين ثوبا  جديدا  ؟ نتِ أخالة  -
قالت جملتها بحزن وهي تقوم خارجة  !خرآنه شيء إال ياصغيرتي ليس ثوبا   -

 بالحديث ليستمرا م غايب الى الباب تصطحبها أ
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عطيتها أشهر أمنذ ...ن اطة لم تصنع الكفن الى اآلن الخي  إم غايب يا أتدرين أ -
ن أنفس كنتي بشق األ وقد قبلت   (مكة)معه من  (السيد)جلبها  (حبرةال)قماش ال

عرف القراءة أ نني الإتعرفين  (الحصن الحصين)تنقش عليه بالزعتر دعاء 
 والكتابة 

 م غايب أ نعم مثلي تماما  ردت   -
النبقى على خرى رأيها فنحن ن تنهي خياطته قبل أن تبدل اآلأنا ألح عليها  ألذا  -

قريب وبسرعة  مل لقاء أالمرأتان وتوادعتا على  ضحكت   ....رأي واحد أبدا  
 ها فوجدتهما يتفحصان المالبس الجديدة يالجدة الى حفيد عادت  

 ، لبسا الجديدةاخلعا ثيابكما هذه وإرأسها وهي تكمل  وهزت   ...هيا أرتديانها  -
 بينما قامت  ستبدالها بمثيلتها اا من مكانهما وخلعا البجامتين القديمتين وضنه

الجدة بمساعدتهما في خلع قميصهما المشترك لتبين من تحته صدر جديد 
ن يطلع عليه غيرها صدر مثل رمانة صغيرة بحلمتين ورديتين أنثى لم تشأ لأل

الفتى أن يشيح بوجهه الى  مرت  أالجدة وغطته بالقميص القديم  و أسرعت  
 وألبستهما القميص الجديد وهي تقول  سرعت  أخرى ففعل ثم الجهة اآل

؟ هل تشعران بالجوع ...ذوق العلوية رائع ...ن في منتهى الجمال نتما اآلأ-
وتركتهما ذلك  قالت  ، ن سأعد العشاء باكرا  اآل،كل شعر برغبة في األأنا أ...

 .......،خارجة 
لكنهما لم قالت الجدة وهي تدخل الى الغرفة ؟ تأخر عليكما أليس كذلك ألم 

بويهما الواسع وهذه أيجيبانها فقد كانا نائمين كالمعتاد على ظهريهما فوق سرير 
 المرة كانت تعلو شفاههما أبتسامة رضا عميقة ،

تصبحان على خير ...ليهما إ العجوز وهي تنظر نا أيضا  أشعر بالنعاس قالت  أ -
بهدوء فراشها من أعلى  نزل لت   صينية الطعام الى المطبخ وعادت   وأعادت  

 ثم وضعت عليه الوسادة وتمددت  تفرشه على األرض الصندوق الخشبي العالي و
  .بنوم عميق  غطت  وفوقه 

 يغطيو نفرجت  إجفناه بالحركة وشعر بضباب خفيف يتسلل من الباب التي  بدأ
من  بها العلوية الى الغرفة واقتربت   في اللحظة التي دخلت   رويدا   المكان رويدا  
،ليه بالتقدم نحوهاإمشيرة سرير الفتى   
الملتصق به األنثوي خرالجسد اآلعنه قميصه ليسقط عنه  نازعا  قام و نفذ ماطلبت  

عوه الى وهو يراها تخلع عباءتها عنها وتد سعيدا  تقدم نحوها على السرير بينما  
،كثرأقتراب منها اإل  
،ثر للتجاعيدألم يكن به ،ب يداه من وجهها يتحسسهرمقته بنظرة شهوة فقر     

خرى فوق أكان منبهرا  وهو يراها تدنيه منها وتطبع قبلة فوق جبينه وتتبعها ب
زرار ثوبها وتخرج له نهدا  ثلجيا  أتفتح له غريب وهو يراها نتابه شعورإ خده
تهمس له و  
 رضعه ؟إهاك ،  -
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بعدما لمس حلمته نوثة أشفتاه رعشة قليلة وهو يقربهما من النهد الطافح  أصابت  
على  تضعها خرى وبيده األ ة وجعلتها تمسك أالمر ذابت  ألمسة تكاد التحس  

  شبقب له  خر وهي تقولنهدها اآل
  لكَ يضا  أهذا  -

طوال ليلة  أمتدت  حالة عشق ستسلما لإثم ا لفعل النشوة واستجابان تلوى الجسد
،بأكملها   

تحاول النهوض من نومتها المعتادة على   الجدة من الفتاة التي كانت   قتربت  إ
 خيها الذي يغط  أ ضيقاإن سمعتها تطلب منها أملبية نداء حفيدتها بعد ظهرها 

ن فقد كانت تشعر بحاجة ماسة لدخول الحمام بنوم عميق الى اآل  
ن قالت الجدة وهي تضع يدها على الكسول نحن في الظهيرة اآليها أستيقظ اهيا  -

 حفيدها كتف 
 بتسامة مجهولة المصدر تدغدغ روحه االفتى على جدته و ردَّ ...هللا  -
 ضخته وهي تحاول النهوأ صرخت   !ريد الحمام هل تفهم أ..هيا استيقظ  مابكَ  -

 من السرير 
الجدة كعادتها  ،قربت  ستعدادا  للنهوض إوأخذ يعتدل  !؟ ال ترين ذلكأ قمت  ...نعم  -

 رض على السرير الى األألهما يديها وتمسكا بها نازلين من 
الجدة في  ذن أ ن تقرب فمها منأالفتاة  وحاولت  .....جدتي هل تحضرين لي  -

 به انفسه سرار النساء الذي وجدت  أخيها عن عالم أبعاد  محاولة  خجولة إل
 فوطة ولباس آخر  ....عبارتها وأكملت  

 جابتها الجدة أنعم  -
غلقا عليهما الباب أوصوب الحمام ، دخال  لحق بها االثنان يتجهان ،  وخرجت  

فرغا مثانتهما أخر وحدهما عن اآلأهما يشاحا بوجهأوجلسا كال على مقعده و
نتهاء سمعا صوت جدتهما من وراء الباب تنادي حفيدتها وشكا على اإلأوحين 
:قائلة   

غسلها وخذي إلبسي هذا أنزعي مالبسك واتركيها في السلة كي إ-  
من جدتها ماكانت تحمله وارتدته وحين خرج  نثى الباب وتناولت  األ فتحت  

وأبتسامة خفيفة عالقة همس لها الفتى ثنان ووجدا جدتهما تنتظرهما في الممر اإل
فوق شفتيه    
، قال الذكر ذلك وكأنه أراد غسليه إ رجوكِ أ...لباسي لكِ  تركت   يضا  أنا أجدتي -
،ن يخبرها بما حدث له هو أيضا  أ  
السائل الذي لم يكن  ،أراد أن يخبرها بسائله الخاص الذي خرج من عضوه هو  

نفعال لم يألفه من قبل جعله بإه سائل أشعره خروجه منه خته لكن  أكدم  ا  أحمر
 سعيدا  ، 

 أوال  ها كنهلم تفهم تلك التي  ةتبتسامإتتعقب  له جدته وبقيت   نعم سأفعل قالت  -
 حين دخلت  لكنها أخوين وحسبتها دعابة طفولة أو شيء من الغيرة المعهودة بين 

بقايا سائله المنوي يلتصق به  اللباس الداخلي لحفيدها وجدت   تفحصت  والحمام 
 صبح رجال  وأيقنت  إنه قد أخر التكتم على سره اآل عينيها وحاولت   فأغمضت  
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 ودمعت   تحسرت   ! ؟ولكن كيف ستكتمل رجولته وهو على هذه الشاكلة ، فعال  
،عيناها   

بابه ،   من الحمام وأغلقت   خرجت  عادته الى السلة وأ   
وانتظرا حتى بهدوء كما كان يحدث من قبل بل جلسا اليوم لم يتشاجرا هذا 

 يفكربما يمر   وكال  منهما فطار وبدءا يأكالن معها جدتهما تحمل صينية اإل عادت  
( ماذا يحدث لي ياترى؟ )في ذاته  به متساءال    
عن بعضهما  فابتسمت لهما وهي تقول فكارهما أ الجدة لتباعدإنتبهت    

نكما لم إأم  ....تفعالن كل  يوم ال تريدان أن تحكيا لي ماحلمتما به أمس كما أ-
 تحلما بشيء؟

 لقمتها  نثى وأبتلعت  األ قالت   ؟جدتي وال  أ نتِ أ التقصي لنا حلمكِ  مَ لِ  -
كي أذهب به الى  وحين خرجت  أصنع كعكا   أمس بأنني حلمت  أسمعا  ....نعم  -

رض ألمه من على األ فرن السوق من أجل الشواء سقط من على رأسي فنزلت  
وأخذ يجمعه معي ويضعه في تبين مالمحه من شدة النور أشخص لم   أقترب

 : الصينية وهو يقول 
وهي تقول كان يرتدي عمامة  ردفت  أثم  وصمتت   .......ال باهلل إالحمد هلل والقوة  -

نذرا  ونسيته وهذا هو  ، يبدو إنني نذرت  خضراء وثياب بيضاء جميلة جدا  
حدهم ألتلبي نداء  ، وقامت  وأوزعه غدا    ا  كعكخبز الخضر جاء ليذكرني به ، سأ

  ئا ،وهو يطلب من دكانها شي
 ب قدح الشاي من فمه ألم تحلمي بشيء ؟ سأل الذكر أخته وهو يقر   وأنتِ  -

واجبا  أن نحكي أحالمنا أآلن  ولم يعد جدتي حتى لو حلمت  فقد خرجت   -
صابها أرتباك الذي خته وهي تقضم قطعة الخبزفقد ذهب عنها اإلأبته أجا....

ب عند ن تكذأعليها وهي تخشى ا محلميه قصَّ  اجدتها تطلب منهم حين سمعت  
 ، رأت ليال   ة مارواي

خبرتها جدتها حين تكذب أكما  يوم القيامة  ن يدخل هللا في فمها نخلةأتخشى 
ن شابا  وسيما  إ ى جدتها وأخيها عل ن تقصَّ ألكنها كيف تستطيع في الحلم 

بيها الذي في الصورة جاءها وطلب منها أن تصطحبه الى أستعار مالمح إ
أركبها عن جسد أخيها و نسلخت  إسحبها من يدها عنوة ف وحين رفضت   الخارج

 ،  أمامه فوق حصان جامح وطارا معا  
بجسدها اللدن وترك ليديها  ،بها  تامسكأن ذراعي ذلك الشاب إوكيف تخبرهما 
خشية أن تفلت اللجام  قبالتهنها لم تستطع أن تقاوم وقع إلجام الحصان و

 ، ويسقطان من على ظهرذلك الحصان 
شيء في جسدها  نها كان تنتشي بوقع لمساته الممتدة الى كل  إ اوكيف ستخبرهم

صطدمت في شيء ما بين فخذيها فأخرجها وهو يصيح دم دم دم إغير أن يده 
 :متوسلة   إليه وصرخت   لتفتت  إ ، صمتهأن ت   وأرادت   فأرتبكت  

ولة يدها فوق فمه محا وضعت  حينها جدوى  مالكن دون كفى أرجوك ،كفى  - 
حمر أه الى لون فق كل  نقلب الحصان وتحول األاو من يديها اللجام  سكاته فأفلت  إ

 قاٍن 
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فطارها مارأيك هل إكمال إن جدتنا لن تعود الى إفطارك ؟ يبدو إ نهيتَ أهل  -
 نرجع الصينية الى المطبخ ؟ قال الذكر 

خته أن جدتنا مشغولة فعال  أجابته إيبدو  ......فعل ماتشاءأ -  
يبدو وهي تجلس أمامهما  جدتهما وهي تقول وأردفت   دخلت  عليكما  ت  تأخر لقد
 ....يجب أن أذهب اليوم وأشتري بضاعة نفادعلى ال ن مؤنة الدكان أوشكت  إ

نا مستعجلة ، أن كان باردا  إمن الشاي حتى و ا لي قليال  سكبإ فقط  
بهان ومشدودان لما ستخبرهما تنشف شايها وهما متتر وأخذت   ى  فعال ذلك برض

 عنه حال عودتها من السوق 
 سالتهما الجدة ؟ من هناك  اجلب لكمأن أماذا تريدان  -
 الفتاة  ماتشائين ردت   -
 جاب الفتى أالشيء جدتي  -

ن توقف أتستطيع  نها الوأل كثيرا  ا لن يطول مهءن هدوأ ن الجدة أحست  إغير 
ن يرسمان أعليهما  قترحت  إبينهما لتعذر وجودها في البيت  الشجار الذي سيحل  

قد وهي تعرف كم هما ماهرين في الرسم ف خصوصا  ن يحصال عليه أيتمنيان  ما
بيهما ،أمن تلك الموهبة  ورثا   

فوق  وضعت  ثم مام ساقيهما الى األ عتدال في جلستهما ومد  منهما اإل فطلبت  
واحد  كل   أعطت  وسادة دفتر رسم و ق كل  فو السيقان الممدوة وسادة ثم وضعت  

غالقها باب البيت إوفور  ودعتهما وخرجت  بعد ذلك ....فبدءا يرسمان منهما قلما  
ليها شابة وهي تصيح إ سارعت    

 !رجوك ساعدينيأبنتي ستموت إم غايب أخالة  -
مسرعة الى جانبها وحين  سارت  تها العجوز وهي تغلق باب الدكان ثم أهد

فيه طفلة  ودخلتا معا  لتجدا بيدها ة الباب الموارب بدفعهأالمر الوصول فتحت  
 صغيرة لم تزل في سن الرضاع تصرخ متألمة في مهدها 

بطنها منتفخة  عنها ثوبها فبدت   رفعت  ليها وإم غايب ورفعتها أمنها  قتربت  إ
بالتربيت على العجوز تهدأتها  زرق حاولت  أجعلها تبدو بلون  ا  شديد نتفاخا  إ

 مهاأ فلم تفلح في ذلك فسألت  صدرها 
 ؟ماذا أعطيتيها غير الحليب   -
 م بخجل وارتباكقالت األ..سهال فأطعمتها لبنا  إكان عندها  ...من اللبن قليال   -
بها العجوز وهي ترفع الطفلة وتضعها على صدرها  صرخت  ..مجنونة  نتِ أهل  -

 أ على  ظهرها في محاولة لجعلها تتجش وتربت  
العجوز  وزيت طعام صاحت  كبريت جلبي لي قطنا  نظيفا  وعيدان اسرعي واهيا  -

 ، بأم الطفلة 
 مسرعة بما طلبته منها العجوز خيرة وعادت  األ فركضت  

نتهي أن أالى  أجعليها تتجشإنا أفعل أ بها وافعلي لها ما كنت   يمسكإن واآل -
ووضعتها على صدرها م مها فأخذتها األقالت العجوز وهي تعطي الطفلة أل

ن على رأس عيدان طالق العجوز بلف   بينما قامت  ،على ظهرها تربت   وبدأت  
  ، ذلك ن تعطيها الطفلة ففعلت  أم من األ دخلتها في الزيت ثم طلبت  أالكبريت و
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تدخل أحد  على وبدأت  عجيزتها لأل قلبت العجوز الطفلة على ووجها ورفعت  
العيدان المزيتة في مؤخرة الطفلة برفق والطفلة تتلوى ألما  وبعد لحظات 

 بأمها  صاحت  
 وصابونة ومنشفة ،  ا  فاتر وماء   حضري طستا  إهيا بسرعة  -

مرة  م غايب بسرعة هائلة وفي كل  أ تجلب ماطلبت   خذت  أالمرأة و سارعت  
 رخ بنتها تصإتدخل حاملة لشيء مما طلبته العجوز تجد 

ة أالعجوز للمر قالت  كدت ِ تجعلينها تموت ...بها  نتظري وسترين مافعلتِ إ -
زرقا  يخرج من أصلبا  م في مكانها وهي ترى شيئا  األ فتسمرت  ،بعصبية شديدة 

ا تزل تتلوى وتزيله العجوز بيديها وكأنه حجر مزرق مخرج الطفلة التي لم  
من الصالبة الى  بالتحول تدريجيا  هذا خروجها وترمي به الى الطست ثم بدا 

 ،صفرا  أالمصفر ثم ليخرج على طبيعته  زرقزرقاق الى اإلالسيولة ومن اإل
 قطرات الماء الفاتر تنزل على عجزيتهاهي تحس  بو الطفلة قليال   هدأت  

 قامت بتنشيفها  ثم،المكشوفة التي غسلتها العجوز بالماء والصابون 
وخلعت عنها ثوبها المبلول وهي تمطر طفلتها خر لآبثوب  أتت  خرجت  األم و

 العجوز بوابل من الشكر والدعاء 
خر غير آن تأخذ شيئا  أن الطفلة ليست في عمر يمكنها إعلمي إالتشكريني فقط  -

لقد  ....خرى فخذيها للطبيب أسهال مرة ذا عاودها اإلإرضعيها وإالحليب ، هيا 
والصابون وتنشفهما بالفوطة  وهي تغسل يديها بالماءقالت العجوز  تأخرت  

 مسرعة الى السوق ،تخرج و
فستانا  وحقيبة  هي رسمت   ،ن يحصال عليهأيتمنيان  ما ما هما فقد رسما كل  أ

،نسائية ومرآة صغيرة  
ستمد صوررته من الحصان البالستيكي الذي إبينما رسم هو كرة وحصان  

 في الصندوق الخشبي معايزل موضوعا  يام والذي لم  حدى األإجلبته له جدته في 
لعابهما بقية أ  

خيها ، أالدفتر من يدي  قالت الفتاة وسحبت   ! رى مارسمتَ أدعني ، هيا  -
لديك  نتَ أن نرسم مانحلم به وأا من   لما رسمه لتقول لكن جدتنا طلبت   وتعجبت  
 وكرة  حصانا  

وعندي كرة ولكن قولي لي ...ركبه حتى في الحلم أجل عندي حصان لكني لم أ -
 بحزن شديد خوها أجابها أ هل لعبنا بها مرة بأقدامنا مثال  

مثل ثوب جدتي يكون  ثوبا   ...نسائيا   ثوبا   يوما   ألبسلم  يضا  أنا أتحزن ياأخي  ال -
متلك حقيبة مثل ألم أنَت تعرف إني و يغطي جسدي أنا بمفردي...لي وحدي 

ن أ وكم تمنيت  ،وراقها ونقودها هناك في ذلك الدرج أالتي تضع بها جدتي 
من زمن من يدي  حصل على مرآة صغيرة مثل مرآة أمي التي وقعت  أ

 بدا  أحالمنا فقط التي لن تتحقق أمنياتنا واآلن أنحن نرسم  ...وانكسرت  
 قال الفتى ؟ الخارج َمن  في لماذا النرسم .... لي فكرة  خطرت   -
 الفتاة ؟ سألت  وكيف ذلك  -
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هناك ....جيدا   خالل الصوت قال لها ، اصغيسنرسمه كما يخطر في بالنا من  -
؟ ة أمرإم أرجل  ؟م صغيرأمن يقترب من الجدار ماذا تتوقعينه هل هو كبير 

وحينها سيكون لنا  ؟هل فهمتِ  ؟ م خائفأم غاضب ا ؟ م حزينأسعيد  وهل ه
 ،المنا الذي اليعتمد على كلمات جدتي وحكاياها فقطع....عالمنا الخاص

 ؟ ماذا قلتِ  .....ها
على ورقة  تخط   واخذت   ،الفتاة قالت  ! ن آلقترب اإالى من  هيا ننصت  ، نعم  -

وحين وجد   ئيسير ببط سميكا   طفل سمين يلبس حذاء  الرسم في دفترها صورة ل
تى وهو غاضب ، بينما رسم هو أدراجه من حيث أ عاد باب دكان العجوز مغلقا  

الحلوى يتسلى بها في صورة لنفس الطفل وجعله يحمل بيده مصاصة من 
خذ أفي فمه وها وضع الطريق وحين جاء هذا الطفل ووجد دكان العجوز مغلقا  

 ، مر وواصل بحثه عن دكان آخرلأل يمصها غير مبالٍ 
وبحركات مختلفة ،مايتخيالنه  بل صارا يرسمان كلَّ ، لم يتوقفا عند هذا الحد  

ومات متغايرة في صوات ويجسدانها برسأوهما يتجادالن في مايسمعان من 
 ،مابينها 

وتحول النهار الى  نقضاء الظهيرة إمضت ساعات عديدة لم يشعرا بها بقرب 
يفسره   سمعيا   واحد منهما عالما   وهما يرسمان مايسمعانه فصار لكل  العصر 

،  أو مطابقا  لها احيانا   للحقيقة تماما   ن جاء هذا التفسير مغايرا  إو، حسبما يعتقد
وجوههم على بياض  سمت  ر  شخاصا  عدة أنتظارها إالعجوز لتجد في  عادت  
 ،الورق
متد هوس الرسم ارسم بها المالمح المسموعة والنهارات التي صارت ت   وتوالت  

ستغراق والمتبقي منه ينقضي في اإليه ه ينقضي فليشمل الليل الذي كان جل  
 ،نوم عميقب
رسم جديدين  الجدة لحفيديها دفتري   الرسم وأبتاعت   وراق دفتري  أ نتهت  إ

 العجوز حين رأت    هشت  ود   ، دشناهما برسم حركة جدتهما وهي تفتح الدكان
فقد جسدا حركاتها بدقة وكأنهما كانا معها  ،صورتها مرسومة على الصفحتين

 ، فعال  
حركة في أدنى صوت بل أكثر فهما يتربصان ، تحول الرسم الى عادة يومية 

ويتباريان بمقدار الحركات ، مان بتجسيدها صورة على الورق الخارج ويقو
 ، المرسومة في الصورة الواحدة

عدهما تبالعجوز وهي تراهما ينخرطان بهذه اللعبة الجديدة التي  فرحت  
 تناقشهما فيما يرسمان ،  وأخذت  ، عن الشجارقليال  

هل أمن شاب جاءها  تجلس في دكانها عجوز وحين كانت ال ، يامحد األإ وفي
في سقطت  متعثرة ن تقوم برعاية أمه الضريرة التي أوطلب منها منطقتها 
في المدينة ها حتى يعود بأخته من بيت زوجها ساق وك سرت   ،الجديدةالسجادة 

، حتى تشفى  خرى لتعتني بها حين خروجه الى العملاأل  
ن يعود ويصطحبها الى بيته أبذلك طالبة منه  توسلها بنظراته وكالمه معا  وقبلت  

،قبل مغادرته   
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لحفيديها  نجاز أعمالها اليومية المعتادة وهيأت  إ بيتها وأكملت   بعد ذلك دخلت  
، طعام العشاء وتركته جانبا  في المطبخ  

وهي تعدهما بالعودة  التوأمين وخرجت   يناديها ودعت   ىصوت الفت وحين سمعت  
الغد ،في صباح  ةالباكر  

،تى الى بيت والدته في نهاية الشارع المقابل لشارعهاصطحبها الفإ  
بر مستلقية وكانت المرأة الضريرة  دخال البيت  وحال ساقها  في فراشها وقد ج 

،عتدال ولكنها لم تستطعاإل قدام الداخلين حاولت  أصوات أسماعها لوقع   
ساعدها في ذلك ،ولدها و فركض   
م غايب قنينة من السيدتان بعضهما البعض وتبادلتا التحايا وقدم الفتى أل قبلت   

ثم أوصاها بأمه خيرا  وذهب  ، لحاحه على ذلكإفأخذتها بعد ، الببسي كوال 
تعثرها لها حكاية  تقص   أم غايب بمقابل المرأة الضريرة التي أخذت   جلست  

وأم  ،فعلوه بها هناك وما ،المستشفىوكيفية ذهابها الى  رضوقوعها على األ
تلك الليلة وغيرقابل لالنتهاء ،   طراف الحديث الذي بدا طويال  إغايب تجاذبها 
مكانه  ذلك الحديث يتوقف ويحل   على باب البيت جعلت   حادةٍ  إال إن طرقاتٍ 

،وسبب الطرق ،شيء من التساؤل عن هوية الطارق  
باكية تحاول الدخول الى نفرج شقيه عن شابة إالباب أم غايب  وحين فتحت  
،حتماء بأهله من رعب يالحقها البيت واإل  

سمها ومقدار معرفتها إسألتها العجوز وهي تدخلها بيت المرأة الضريرة عن 
،يتخللها الدمعسئلة بجمل الشابة على هذه األ بأهل هذا البيت وأجابت    

ن ، اآل فأتضح بأنها جارتهم وهي هاربة من ضربات زوجها الذي عاد مخمورا  
منها الدخول والبقاء في البيت حتى حلول  نادتها الجارة  الضريرة وطلبت  

 الصباح ، 
أحد يتعقبها  أن ال النساء الثالث وهدأ روع الشابة حين تأكدت   جلست    

 وحين سألتها صاحبة المنزل عن سبب شجارها مع  زوجها أجابتها قائلة 
يضربني بحجة وبدون حجة مرة  ....يوم يقوم بضربي دونما سبب يذكر كل  -

ومرة .. قليلملح الطعام  نومرة أل ...قبل عودته الى البيت الن مالبسه لم تجف  
 ...أنه يتحجج فقط .....مع أمه قبل دخوله البيت نا أتحدث  أسمع صوتي و هألن

ن يستميله الى جانبه ويجعله أه يمتلك قدرة يستطيع بها أخي عنه لكن   خبرت  أوكم 
ورباني أخي  ...توفي والدي  منذ صغري.... وأنا يتيمة  ....يينقلب ضد 

وليس ولكنه رفض  ...منه الطالق وكم طلبت  ...جني لصديقه المدمن هذا وزو  ...
جارتنا أم كريم  ت  وبعد أن سمع أمس ويوم ....ال برضاه هوإلي أن أتخلص منه 

نها ستخلصني منه إالتي قالت  العرافاتالى أحدى ببؤس حالي أصطحبتني 
سبعة  تراب  بسبع حفنات منتي لها آن أعلي   ت  وأشترطمن المال مقابل مبلغ 

 قبور مهدمة ، 
 وهل صدقتها؟ العجوزة مندهشة وأردفت   ماذا؟ قالت   -

بسم " ، دخلت  اليوم الى المقبرة  ذهبت  وكان عندي  ذهبيا   ا  خاتم صدقتها وبعت   أجل
لوال الموت الذي أحياه  كلَّ يوم لم قلتها و ترتعد خوفا  بشفاه و، "هللا الرحمن الرحيم
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كيف سأمد  يدي الى هذا  ... كنت   خائفة، بل سأتيبس بجلدي  كنت  ...هذا المكان  ألج  
؟ تساءلت   التراب  

؟ تساءلت  ، كيف أذعنِت ل دجالةيالها من ....لهي ،سبعة؟ إيا  - أم غايب  ما طلبت 
مرة أخرى ،   
يوم  أنا من أذعنت  بل هي الصفعات الدائمة التي أتلقاها منه  كل  ليس .. ال..ال -

سأخلصِك منه بمجرد أن  قالت   ....ة أمرجعلتني أرضى بما طلبته مني تلك ال
جل، بعهدها سأجعله يدخل مناديا  أ...تأتي لي بتراب من سبعة قبور مهدمة

طمئني إو..بيه جلإ...تراب القبوروحده سيكون معجزتِك للخالص منه ....بطالقكِ 
غير رجعة، ى لاسيتركِك بعدها   

دخلي المقبرة، إنها الظهيرة اهذه  السنوات من الموت تكفي أليس كذلك؟؛ تشجعي و
ستطيع صدقيني،  أال مر لها في بادئ األ قلت  .... ادخلي قبل أن ينتبه لك اآلخرون

من  ينوب عنِك؟؛ َمن  يسعى  َ؟ من  الذي يستطيع إذن َ؟ كيف ال تستطيعينفأجابتني 
 قلت   !........ الفاقدة ألهلك؟ هيا اتركي الجبن جانبا   عنك؟ وأنتِ  بدال   خالصكِ الى 

هيا خذي من كل   ....ادخلي ومدي يديِك لهذه القبور المهدمة....وكررتها لنفسي 
لم تسمعيها وهي توصيِك بعدم التأخر؟أ ....واحد حفنة تراب ولنذهب هيا  

ينتهي  ه  ن  إو....وهو اليوم الوحيد المخصص ألعمال الكراهية ....وم سبت ن اليأل
هيا أسرعي ، .....الصالة بعد ساعتين هيا ستحل   ....عند سماع اآلذان؟  

 ....قبر حفنة تراب من ظهر كل   وأخذت   ...الى القبور واحدا  تلو اآلخر تقدمت   
عدها واحد أ أناووضعتها في كيس من البالستك األسود الذي جلبته لهذه المهمة و

....اثنان ثالثة أربع خمسة ستة  
ماذا تفعلين؛  -  

رجل كان يحمل صندوقا  خشبيا   يبيع فيه خواتم فضية ومسابح وقناني  يصرخ ب
  يتإخفاء الكيس في حقيب ، بسرعة كبيرة حاولت   يعطر صغيرة ، وهو يقترب من

حاول التماسك أ أناوأجبته  و  
إنها قبور عائلتي؛ ، الشيء -  
، ناظرة الى األسفل يسوي تراب احد القبور بكفأ وأخذت     
أين أجد َمن  يبيع البخور وماء الورد ؟   -  

 سألته بصوت بالكاد ي سمع ،
هناك؛،  -  
الجالسين حد الباعة أالى  وركضت   أشار الرجل بيده الى  باب المقبرة، فأسرعت   

من  قنينة ماء ورد وبعض أعواد البخور وعلبة كبريت وعدت   عند الباب وابتعت  
،يجديد لمكان  

 ةها المهدمورأعواد البخور في ظه ماء الورد على القبور، وغرست   شت  رش
إال حين  نيحدها تحت مراقبة الرجل الذي لم يتركأالى جانب  وأشعلتها، وجلست  

حدهم ينادي عليه،أسمع   
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منه  غرفت  كبيرة  بسرعةالى القبر السابع، و ييد دت  ومد يرباطة جأشسكت  بفتم
 وخرجت   يته ووضعته في حقيبتفوضعها في الكيس ولفب حفنة تراب، وأسرعت  

،يحاول التخلص من التراب العالق بعباءتأ أناراكضة، و  
 ستوقفتها إالى سيارة أجرة كانت مارة من باب المقبرة  أشرت   أيضا  بسرعة و 

عن المكان الذي أخبرته فيها وبين سائقها  يفيها بعد مداولة بسيطة بين وصعدت  
،لهدفعها أقصده واألجرة التي سأ  

الباب ففتحته بنت  مسرعة وطرقت   نزلت   رافة عند وصول   السيارة بيت الع
 صغيرة،
وفتحتها  كانت موجودة في مدخل الدار الى حنفية ماء الى البيت وأسرعت   دخلت  
:متبرمة وهي تقول رافة فخرجت  الع ، يوجه ت  وغسل  

لماذا ادخلتيه معك ؟ لماذا لم تتركيه في باب البيت؟  -  
  يحاول مسح الماء العالق بعباءتأمضطربة ، أناأجبتها و  !لم تخبريني بذلك -
 قالت ذلك  ليختمه لنااآلن سأذهب به الى الشيخ  ...أعطني إياه وادخلي الغرفة-
،ختفت  إومني راب كيس الت أخذت  و  

نظر الى ماهو معلق فيها من أشياء تنتمي الى  أ ت  بقيالغرفة و الى بينما دخلت  
 الخوف وعوالمه ،

  :بعد مدة ليست طويلة رجعت  لتقول
رفعيها ستجدين التراب الذي إالمكنسة مقلوبة الى األعلى  إذا خرجِت ستجدين -
، (سورة الفرقان)سبع مرات  وإقرائي عليه خذيه.....حضرتيه تحتها مصرورا  أ

وأنِت تفرقين بين ذراته، ثم اذهبي وسيري خلف   ، (سورة الزلزلة)وسبع مرات 
اللهم، مثلما فرقَت :" أيما جنازة وذري  جزء  من هذا التراب ورائها وأنِت تقولين 

سم اواذكري  "بين صاحب هذه الجنازة وأهله  فرق بيني وبين فالن ابن فالنة
أما الجزء المتبقي من التراب .........سم أمه وأعيدي ذلك ثالث مرات ازوجك و

، هيا  عيشين وحينها لن يقترب من البيت الذي به ت بيتكفرشيه في باب عتبة 
واآلن ال تنسي النقود؛ فقد قال  ....ذهبي، ستجدين الجنائز منتظرة عند باب الوليإ

جعله ذلك كارها  لِك وستخلصين من نه دفن لزوجِك أثره  بين سبعة قبور وسيإالشيخ 
!عذابه اليومي، صدقيني   

العجوز  يجد المكنسة على الحال الذي وصفته لأل تها النقود وخرجت  ناول   
وأعادتها الى مكانها  صرة التراب من تحتها ، إليها وقلبتها وأخرجت   ييد دت  مد

لى قبر الولي،ستقلتها اإالى سيارة أجرة ثانية و وأسرعت   يالسابق داخل حقيبت  
 يحقيبت ت  فتحبعدها  بالسالم عليه من بعيد، يت  مراسيم الزيارة له، واكتف دِ ؤألم  

في قراءة  في إحدى الزوايا وشرعت   مصحفا  صغيرا  منها وجلست   ت  وأخرج
 السورتين،

ي فيها بتعب شديد  ينتاب جسد تطلب إكمال القراءة أكثر من ساعة كاملة شعرت  
 الذي بدا يتصبب عرقا  من حرارة ظهيرة قائضة ، 

من  يت  نتهإتكاثرت  الجنائز التي جاء  أهلها للطواف بها على قبر الولي ،وحين 
واحدة كثر مشيعوها وسرت  خلفها ، ت  القراءة اختر  
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اللهم مثلما :" القليل من ذلك التراب وهمست   ت  اآلخرون أخذ يَّ لإودون أن ينتبه  
 أعدت  " ب هذه الجنازة وأهله فرق بيني وبين صالح بن سعدية بين صاح فرقتَ 

ستقل سيارة أراجعة  ت  التراب خلف الجنازة ثم عد رت  ذرثم  الكرة ثالث مرات
 أجرة ثالثة،
وأنا أسأل نفسي  التراب المتبقي فوق عتبة الدار شت  الى البيت رش يوقبل دخول

مستنكرة لكنني أعيش معه في نفس البيت وقد أخبرتها بذلك فلماذا تقول لي إنه 
الى أين إذن سيذهب بعيدا  عن بيت .....لن يقترب من الدار التي بها تسكنين ؟ 

الحمام  ت  و دخل فاسرعت  ي عمتي ل تهحففتبعدها طرقت  الباب .....أهله ؟  
 وصرت  ، يخلع عباءتأتحتها دون أن  فه وجلست  الحنفية المعلقة في سق فتحت  

تخلص من أجساد ني أنبأ  ست  راقب التراب وهو ينساب الى البالوعة فأحسأ
،هدوءقليل من العندها  نينتاباحملهم طيلة نهار كامل فأ موتى كنت    

محتويات  ت  خرجأتها ويرتدإمالبس جافة  يفجلبت  ل ( أبنة حماي)على  يت  نادو 
رتدي من المالبس أثم دعكتها بالماء والصابون مع بقية ما كنت  يحقيبت

، الى باحة الدار محاولة تعليقها على الحبل كي تجفَّ  وخرجت    
 همريع على الباب وصوته الطرق تعليق المالبس حتى سمعت   ن  أ نهيأ  كد ألم  
:يقول جش وهو األ  
فتحوا الباب ؛إ -  

:وهو يصيح  ،دخَل، نظر إلي  تهفتح  
وكنت أخبرته بأني ذاهبة اليها  - ؟ الى هذا الوقتتأخرتي عند الخياطة لماذا  -

ن وهو وبالكاد أفلتتني منه عمتي ، وعندما عاد اآل صباحا  وإنهال علي  ضربا  
الى  مخمور تذكر الحادث من جديد وأخذ يضربني ضربا  مبرحا  وها أني دخلت  

!ضرباته   بيتكم أحتمي بكم من  
فيكيف مهما يكن ياصغيرتي فأن ماقمِت به خطير للغاية وله عواقب وخيمة  -

في وقت الظهيرة وكيف لم تحسبي حساب  المقبرة وحدك وخصوصا   دخلتِ 
 صال  أوكيف  .....؟نت تسيرين وراء جنازةأذا شاهدك وإو زوجك أخوك أ

: المرأة الضريرة  ردفت  أم غايب وأصدقت هذه االكاذيب ؟ قالت   
أتركي ....تحلي بالصبر ياصغيرتي ...بنتي ا هللا يخلصك من هذا الشرير يا -

الأدري  ...هيا أعدي لنا شيئا  نأكله .....؟بالجوعأألم تشعري ...الهموم وقومي
   الأرى ....ما تعلمين كفأنا  ماذا يوجد  في الثالجة

 اضر خالتي سأقوم ح-
الشابة  أت  رأم غايب حين  قالت  ،  عدي عشاء  خفيفا  االتكلفي نفسك كثيرا   -

 ،تقوم متوجهة نحو المطبخ ألعداد الطعام
الى ساعة الحائط وهي تقول في سرها لوال أن أستأمنني الفتى على  ثم تطلعت  
التوأمين لوحدهما وأخشى أن يدب بينهما  ن فقد تركت  الى بيتي اآل أمه لعدت  

 شجار الينتهي ،
طرقا  على الباب وجاءتها الشابة مرتجفة  وقبل أن تستغرق في تفكيرها سمعت  

رجوك أأرجوك خالة إذا كان هو التفتحين له الباب سيقتلني  -: وهي تقول 
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جسدها وكإنها تخبؤها من  ن تختبئ وراء المرأة الضريرة التي مدت  أ وحاولت  
 ،القادم 
من  قتربت  إذا كان هو الطارق ثم إإنها لن تفتح الباب لهما أم غايب  أكدت  

 الباب وهي تسأل َمن الطارق؟
 أنا أم صالح  جاء الصوت من الخارج  ....فتحي البابإنا أ -

نها عمتي أم صالح قالت الشابة وهي تسترد أنفاسها أفتحي لها الباب  خالتي إ -
 بعد أن تتأكدي من عدم وجوده معها 

ك سر حوضه  الح من السلم وقد أعدناه توا  من المستشفى لقدصأفتحي الباب لقد سقط  -
تنا أم عالء وأنت رنك هنا فقد رأتك جاإأرجوك أفتحي الباب وتعالي فأنا متأكدة من 

 هنا ، الى تدخلين 
 ت  لفتح الباب لها ثم جلب أسرعت  بل لم تنتظر الشابة أن تكمل عمتها كالمها 

السيدات الثالث  عائدة الى بيتها بينما أخذت   عباءتها وأرتدتها بسرعة وخرجت  
  ،  عن حادثة  سقوط صالح والباب مفتوحيتحدثن 

تتقاسم  أم غايب إعداد طعام العشاء وجلست   بعد مغادرة أم صالح البيت أكملت  
يعد ولدها بعد  اأكله مع المرأة التي شارفت  الساعة على بلوغ العاشرة مساء  ولم  

 الممتعة جدتهما  أحاديثالكثير من  ن تذكراهما يسا أيضا  ويفقد تعش التوأمانأما 
الصوت  ارسما من صور جاد عليهما به ن تفحصا ماأوحاوال أن يناما بعد  

، الذي سمعاه  
 ليليا   ن تكون حارسا  أومنذ وجودهما  فجدتهما تعودت  لم يتعودا النوم لوحدهما 

معهما  ا وتبادلت  مسريره ةفراشها بموازا المساء فرشت   ما حل  حالمهما فهي كل  أل
،ا بنوم عميققبل أن يغط  حكايا صغيرة   

لهما لم يجلب هما ناذعلى آصمت الليل الموحش إطباق  وبالرغم منيلة لهذه ال
، معه النعاس  

هما يجدان فيه شيئا  يسليهما أو شيئا  حاوال أن يسترقا السمع لصوت الصمت عل  
،يغرياهما على رسمه  

لكنهما لم يجدا ضالتهما وهنا قررا النوم لوحدهما ليس لها أن تتحقق اآلن  ةفأمني
ة ن يستلقيا على ظهريهما كالمعتاد فوق سريرهما ويغمضا عيونهما طلبا  لسن  أ

، نوم من ال  
حين قالت إذا صادف يوم ولم تستطيعا النوم تذكرا ماأخبرتهما به جدتهما 

ويامشبع البطون الجائعة ، العارية  ياكاسي الجنوب"غمضوا عيونكم وقولوا اف
"ن تنامأسمح لعيني إويامنيم العيون الساهرة   

، سترخاء بإغماض عيونهمرددا جملة جدتهما همسا  وحاوال اإل  
مرفي البدء لكن تكرار هذه الجملة ومحاولة النوم القسري جعل دوامة لم يفلح األ

على حدة ،  وشعرا بأنهما يدوران معها كال   ،النوم تقترب منهما رويدا  رويدا  
دوامة بدايتها ، الى نهايتها  بدا  أدورة ولن يصال  دوامة تتغاير ألوانها مع كل  

ستسالم لها ،ال اإلإالنعاس وقاعها النوم وليس لهما   
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يدوية  كانت  آالت حتى أفزعهما قليل من صوت للنوم  ن يستسالماألم يكادا  
ا،دكان جدتهمتحاول فتح  قفل باب   

م على إنه محر  ، الخارج الذي إعتقدا ا محاولين فهم مايحدث في الخارج ظإستيق
دون  جدتهما فقط  ملك يخص   ،انه  ملك لشخص ماألقتراب منه اآلخرين اإل

فكيف تستطيع يد ما اختراقه دون  لجدتهما  ،فهو مكان محمي بملكيته سواها 
،إذن منها   

حتى وصل لهما  وهما يسحبان جسديهما كي يستقيمان في جلستهما أرتجفا هلعا  
،سراع في كسر القفلزميله على اإل صوت ضعيف من رجل يحث    

وجه كال منهما قطرات عرق ،  وعلت   سمع  عال وجيب قلبيهما حتى كاد أن ي  
،وهما يتصوران وجهين قبيحين لرجلين يحاوالن سرقة الدكان   

شفتيه ووضع  أن تبوح بها إلخيها لكنه زمَّ  الى ذهن الفتاة أسئلة أرادت   وتبادرت  
 سبابته فوقها وهو يصدر صوتا   خافتا  إلسكاتها 

   إششششششششششش-
سمعان لما يجري في الدكان ، توصارا ي ،إمتثلت  ألمره خائفة  

 ،صالدكان الذي لم يعد خاصا  بجدتهما  بل صار عالما  منتهكا  من قبل اللصو
نحو  اوربما لم يكتفيا هذان اللصان بما في ذلك الدكان من بضاعة فتمتد أيدهم

 باب البيت فتقع الكارثة ،
مين ليس بإمكانهما إستدعاء إحد ما لنجدتهما ،أكارثة موت تو   

نخفاض وهما يتسمعان لصوت الرجلين وهما يغادران لكن وجيب قلبيهما بدأ باإل
بعد من صناديقها في  فرغت  البضاعة التي لم تكن قد أ   المكان بعد أن حمال كل  

تساؤالت  لى شكل  مين بعدهما حيرة عأنطلقا بسرعة البرق ليخلفا للتوإسيارة و  
 دتي ؟جتتصرف سيف ك ن ؟اآلماذا نفعل 

  من أين لنا بمصدر رزق آخر للعيش؟
 تلك التساؤالت عال صوت اآلذان  من منارة إحدى المساجد وفي غمرة كل  

 القريبة ،
نز  من شفة الفتاة سؤاال   مر ذعرا منه لكنأول األ  

 ماحدث قبل قليل في دكان جدتي ؟ رأى هللا  هل-
 أجل أكيد أجابها الفتى وهو يحاول أن يخفي إرتباكه-
 ولماذا لم يمنعهما من ذلك ؟ -

 الأدري ، ربما منعهما من الدخول الى البيت والعثور علينا-
 قائلة  وأردفت  إخيها  لفتاة وهي تحاول إخفاء إستهزائها من رد  أجابته ا....ربما -

 ماذا سنفعل اآلن ؟
 !أجابها الفتى ويده تومئ لها بجلوس مترقب .....دري أال-
 
 
 
 



 31 

فطار إطعام  وأعدت   وصلت   أما العجوز وحال سماعها صوت اآلذان قامت  
بتلعته كمخفف إالتي كانت تغط بنوم شديد نتيجة الدواء الذي لألخرى الضريرة 

،لأللم   
وشيء من التنبؤ ،كان هنالك شعور خليط من قلق وألم يعتمل داخل صدر المرأة 

 قد حدث ،بسوء 
 هالقدح من فمها لكنها لم تستطع أن تفتح بت  لنفسها شيئا  من الشاي وقر   سكبت  

 ، مع نفسها إن أمرا  قد حدث  فتيقنت   لتشرب الشاي ،
رفعتها إليها وحملتها وعباءتها  عليه قت  صوب المشجب الذي عل   وذهبت   وقفت  

 مالخرى في يدها إستعدادا  للذهاب ولكنها لم تتمكن من الخروج إذ إن المرأة اآل
 ،نائمةتزل 

عقاربها تقترب من السادسة صباحا  إزداد  نظرتها الى الساعة فوجدت   صوبت  
تقطع الغرفة جيئة وذهابا  وهي تنظرة تارة الى الباب وأخرى الى  لقها  وأخذت  ق

 ، الساعة 
طرقا  على الباب  عت  مِ غير إن الوقت لم يتجاوز السادسة بعشر دقائق حتى سَ 

 ،طرقا  جاء لينقذها من ترقبها وقلقها 
خت له يدخل من أتفتح الباب كان الولد بصحبة  سرعت  أوصدق ماتوقعته حين 

 ،ن ترحبهما وتودعهما بنفس اآل ت  أخذعتبته بينما 
واقفلت الباب ورائها  ن يبلغا تحياتها لوالدتهما النائمة أخبرتهما عند خروجها أ

 ،مسرعة
من  ا  حشد  خطواتها تتسارع من الهرولة الى الركض حين أبصرت   صارت  

 ، الناس يقف أمام بيتها 
حد االوالد أبصرها قادمة فأسرع  الى أر إن وتيقنت إن مكروها  حدث ،غي

 : وهو يصيح  إخبارها راكضا  صوبها
 خالة أم غايب  -

ختراقه لرؤية إوكإنها تحاول عليه العجوز ونظرها يحدق بذلك الحشد  ردت  ، نعم  -
 ماحدث ومايحدث ، 

قلقها ينصرف الى التوأمين وأسئلة عدة يختنق رأسها بها هل  شاهدهما أحد  كان كل  
؟ هل تعرضا لإلذى فطلبا مساعدة أحد  ما ياترى؟ هل خرجا مثال  فكشف سرهما 

اليهم سأتحمل كل مايحدث فقط ليطمأني أحد ......ن فرجة لهذا الحشد ؟ وصارا اآل
 ،ما بأنهما بخير

خالة أم غايب كرر الصبي كالمه وإستأنفه ليقول سرقوا دكانك في الليل  -
 !وجدناه فارغا  .......
، لم تتخيل وجود أحد ما يمكنه أن يفعل هذا بها فهي العجوز  هلت  ذ  ...؟ماذا 

سف حين إقترابها من ذلك الحشد الذي بدأ عليه األ بمكان رزقها لكنها تماسكت  
ها أما  يلجؤون لها ساعة الحاجة الى ني كانوا يعدولما حدث لهذا العجوز الت

 المعونة ،
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تتفحص  الى دكانها وأخذت   بعض النساء الواقفات تهدئتها حين دخلت   حاولت  
 ،صناديقهامن وأمكنة االغراض التي لم تخرجها  قفله الكبير المكسوربأسى 

 هفتحت  بابه بمفتاح الى البيت الذي رأسها ودخلت   أغلقته وطأطأت   ثم سرعان ما
 ، مغلقا  الى اآلن  كانه هللا في سرها إن حمدت  واألوحد 

وبسرعة أكبر نهضا وقابالها ، ها يباب غرفة حفيد الممر ودخلت   بسرعة تخطت  
 علوهما أكثر من إنفعال يبوجهين 

جالسة   رضألعلى اجسدها بتهالك  أسقطت  قالت هذا لهما و...نا بخير التقلقان أ
 ،  اليعرفان ماذا يقوالن لها هالتابقجلسا ف

مما كان لو حدث لها أهون  خبارهما بأن ماإوجهيهما  وكأنها تريد  تفحصت  
 ، بالنظر إليهما  كتفت  إأصابهما مكروه لكنها 

لتنحدر على خدها وتسقط على  من إحدى عينيها دمعة حارقة سالت  غير إن 
كلتا يديها على رأسها وطأطأته  وضمت  في جلستها  عتدلت  امسحتها و، شيلتها 

 لترحل في متاهة أسئلة التعرف لها أجوبة 
 ،ان خارجين ضقليل من الماء قاال لها وهما ينهسنأتي لك ب -: 
، عونا  ببقائهما معها  جدتيئا  صدقاني وتعلقت  بثيابهما وكإنها شال أريد ....ال -

وخيم سكون ، صوات التي في الخارج تقل تدريجيا  جلبة األ جلسا وبدأت  
 ،خر تنهدات العجوز تخلله بين الحين واآلت ت على المكان كان

كف لذا صار يترقب أن ت جدته  ه على كف  ليضع كف  فرصة أيما بينما أنتظر الفتى  
 ، سنادها الى خدها إعن 

جدته ضمة تعني بأنه يتمنى أن   ه كف  سرع وضم بكف  أذلك حتى  وما أن فعلت  
 ،شيء بأي يساعدها 

وكإنها تخبره بإننا النستطيع إستعادة ما  ، له نظرة طويلة نظرت   بذلك ولما أحست   
 ليس هنالك من سبيل لذلك وإن حاولنا ، ، فقدناه

 لسؤالها  بادرت  غيرإن الفتاة 
 ؟كِ جدتي ماذا ستفعلين ؟ هل يوجد من يستطيع إعادة ما مسروق من-

 أجابتها جدتها بصوت ينم على حزن عميق ...ال  -
 قال الذكر مواسيا   ! فكري .....جدتي -
هل أكتفي  .......؟ ماذا سأقول لهم  بالشرطة أنا أفكر ولكن إذا اتصلت   ها -

ماذا سأقول وبماذا  .... أشك   وإذا سألوني بمن  ، دكاني ق سرِ بقولي  
 لوكان عندي دليل لربما توصلت   .....؟إذا قلتها  تفيدني كلمة الأدري 

 !الدليل لديَّ  ...... الشرطة الى اللصوص لكن
 !دتيج نحن قادران على رسم وجوه اللصوص صدقينينحن سنساعدك ، - 

         
  متسائلة وكم كان عددهم ؟ هاه من كف  كف   وهي تفلت   ،لصوص قاطعته جدته-
ن يسرع في كسر أر خول من اآلطلب األ....جدتي سمعنا صوتا  لشخصين -

كانا  ،ه على رفع الصناديقخر يحث  وحين دخال الدكان سمعنا اآل ...القفل
صدقيتي  ...شخصين  
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قالت الفتاة شخص ثالث ينتظرهما في السيارة ا معهم الالال جدتي ربما كان-
 بسرعة 

ألم يفتح الباب أحد ؟ ألم يسمعهم آخر غيركما !الحول والقوة إال باهلل ....آه -
بالبكاء  لماذا لماذا وبدأت  ....ويشاهدهم ألم يشل هللا أيدهم عن رزاقي ما   
جدتي أرجوك التبكي ألم نخبرك بإننا سنساعدك على العثور عليهما قال -

 الفتى 
تقول  هما العجوز وتابعت  يفي وجه صرخت    كالما   أن أسمع  صمتا الأريدإ-
كما هل سر   ففكيف أسمح آلخر أن يكش فعال   اللصوص الو رأيتمحتى  

لعالم ؟ لهل تريداننا أن نصبح فرجة  ....؟ جننتما  
ينم على خجل  الفتاة بصوت خافت   ردت  .......ولكننا سنرسم لك الوجوه -  
 ؟أليس كذلك.....للشرطة وأقول لهم هؤالء سرقوا دكانينا سأخذها الى أو-

  ؟رسم صورهم بماذا سأوجيبلذي ا ن  وإذا سألوني مَ  قاطعتها العجوزوأردفت  
نفسهما عاجزان عن إبداء أيخترقهما وهما يريان  ثنان بخنجر حزن شعر اإل

،وقاتالمساعدة حتى في أحلك األ  
منهما أسف شديد  جسديهما وتراجعا الى الخلف وعلى وجه كل   سحبا   

  العجوز جملتها وخرجت   كان قالت  دن ألرى ماذا تبقى في السأخرج اآل-
، ليبقيا مثلما هما دائما  وحيدين ملتصقين الفائدة من وجودهما  

يحدث في الخارج سمعا خطوات الجدة  فقط ظال مشدودين لصوت ما 
باب  فتحِ صرير َ أيضا  وتهادى لسمعهما  ،غالقها لباب الدارإو ،الخارجة

، بخطوات واهنة  إليه ها الدكان ودخول  
لم ينبسا بأيما كلمة لبعضهما ولم ينظرا حتى لبعضيهما بل نراهما بحثا    

 عن دفتر رسم كال  منهما وفتحاه ليرسما لوحة لمشهد عاشاه سمعا  ،
مشهد ك ِسَر به باب دكان جدتهما على يد غريبين لصين وحين أرادا رسم 

تهما التي حيا فهما أصال لم يعرفا في كل  ، الوجهين تلفتا الى بعضهما بعضا  
 ،جدتهما ووجهين لميتين معلقين في صورةالطيبين وجه سوى وجه عاشاها 

وقبل ايام قليلة ماضية أضيف الى معرفتهما وجه العلوية بمالمحه الطيبة 
  !ه؟نفكيف سيعرفان معنى الشر فيرسما، أيضا  

سألت الفتاة أخيها والعجب يعتري ! الرجل الشرير ؟ كيف يكون شكل  -
  سؤالها

ربما يكون له أكثر من عينين وأنف كبير جدا  وفم كبير  ....الأدري أجاب-
 أيضا  وأذنان كبيرتان جدا  

الفتاة  لماذا؟ سألت  -  
حتى  يسمع ويشم ويرى في الظالم ويلتهم من يقترب منه -  
إذن ؟ سألته من جديد بحيرة  وجهه وكيف سترسم-  
زن وماثلته هي نفس الفعل بهدوء وحأجابها واستغرق في الرسم  ....الأدري-
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مام عتبة الغرفة أبالوقوف  إكتفت  ل الغرفة لم تدخل إليها بالجدة الى  وحين عادت  
ن يكسر حاجز أفلم تجد كالما  يمكن  ،والنظر الى التوأمين وهما منهمكان بالرسم

 الصمت الذي  بني بينهما 
 ،لما يرسمان  منهما ونظرت   العتبة واقتربت   جتازت  إغير إنها قليال  قليال  

صورتين متباينتين لشخصين منهمكين برفع صناديق تملؤها أغراض  فوجدت  
ختالف غير إنهما تشابهتا اإل رض كانت اللوحتين مختلفتين كل  عديدة عن األ

 بشيء واحد هو إنهما لوحتين لوجهين بالمالمح ،
مسرعة  جعلها تخرج  صوت قرع البابغير إن  الرسملهما عن أأن تس كادت  
ن آفي  ومرتبكٍ  عالٍ  بصوتٍ  يتحدث ليدخل وجه يألفانه لفتحه   

  ؟كيف حدث ذلك .....ال باهللإالحول والقوة -
وهي تفسح لها  عجوزاجابتها ال ! أدخلي إنه قضاء هللا ،تفضلي علوية-

يقابالنها التوأمان بفرح مشوب بالحزن والتوجس فالطريق لتدخل الى الغرفة 
،يضا  أ  
مع العجوز  وبدأت  ليها إقربتهما فتركا الرسم وجلسا قبالتها فبحنو كبير بلتهماق

التوأمين ها تركتلومها على  فأخذت  حوارا  أشبه بالعتب للقدر أوال  ولها ثانيا  
سرق بضاعة دكانها قبل خارج بيتها فت   لوحدهما وكيف جعلتها طيبتها تبيت  

،أن تفرغها حتى  من صناديقها  
بها أن  عليها سوى ببعض الكلمات التي أرادت   ن العجوز لم ترد  إر غي

مثل  تواسي نفسها من  
ساعة وقوع  فيفي البيت أو  يإن وجود....تعلمين  ....دفع هللا ماكان  -

ألن اللصان يبدو كإنهما خططا للسرقة لحظة أن ..السرقة لن يجدي نفعا  
،  بها البضاعة شاهدوا السيارة التي أحضرت    

؟ سألت العلوية تشتبهي به ما يمكن أن شخصا  ...وهل رأيت أحدا  ساعتها
 بسرعة

وحتى لم بتنزيل البضائع من السيارة مشغولة  نتبه الى أحد كنت  أالوهللا لم -
العجوز ردت  إنزالها يساعدني سوى السائق في   

العلوية  هل تعتقدين إنه السائق ؟ سألت  -  
 المهم سأقوم وأحضر لك شايا  قالت   ....ة أريد أن أظلم أحدا  ياعلوي ال-

 العجوز
ال أريد شيئا  فقط أجلسي لنتحدث أجابتها العلوية ...ال-  
لم  –وأشارت  للتوأمين  –تصوري حتى هما  بل سأقوم  ألعد شيئا  لنأكله  -

العجوز  يأكال شيئا  منذ أمس قالت    
ضع في فمي أيما أقبل أن  أنا أيضا  جئت   ....مر كذلك فسأكل معكمإذا كان األ

،الخبر أفقدني شهيتي .... طعام  
نحوالمطبخ إلعداد االفطار  ةالعجوز الغرفة متوجه قالت العلوية بينما تركت  
منهما  نحو التوأمين وطلبت    اههالعلوية وج أدارت  فالذي كان اليوم متأخرا  

،ماسمعا لها  قص    
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المشهد  تمثيلية جسدت  يجسدان ما سمعاه بحركات فتناوبا على ذلك وصارا  
،الليلي الذي عاشاه خوفا    

شعرا بنوع من الراحة وهما يجدان أخيرا  إنسانا  يقتسمان معه مشاعر 
،لجدتهما  حيال ماسيحدث هب والقلق الذي يحسانالذي عاشاه الخوف   

،وتعابير وجهيهما  بدا ذلك واضحا على حركاتهما  
منهما أن يتركان الموضوع لها وللجدة فهما وحدهما القادرتان على  طلبت  
، ا الحياة تقل خبرنهما في األشكلة ألهذه الم حل    

العلوية وتناولتها من يدها ووضعتها  الجدة تحمل صينية الطعام فقامت   دخلت  
هما ترض وهي مستمرة في كالمها للصغيرين الذين اعتدال في جلسعلى األ

لغرفة دخول الجدة ل  لحظة مشاهدة  
لحظة عن مساعدة المحتاجين إليه وهو من سيهدينا الى  ىهللا لن يتوان-

صدقوني  ...حدأتجعلنا النحتاج الى طريقة   
خرى الى حوار بين أجلسوا جميعا  وتوسطتهم الصينية وتحول الحديث مرة 

 المرأتين وأبتدأته العلوية بقولها 
وقد ها حمام عام للنساء في طرف السوق عندسمعي أم غايب لدي قريبة أ-

وحين تعملين  ،غدا آتي إليك ونذهب معا  لها...من كانت تعمل لديها  توفيت  
!صدقيني....لشراء بضاعة  جديدة لدكانك  يا  كاف ماال   نيرتوفسعندها   

الى نصفين وتعطيه  ا  وهي تقطع رغيفمتحسرة  العجوز جابت  أهللا كريم ، -
 ونيكما س ن فرحا  إمن  أكداستبشار وتللتوأمين الذين بان على مالمحهما اإل

غدا  ، هذه المرأة حضورب  
 غدنتظارإوطويال  وثقيال  ينتابه شيء من الترقب  توأمينعلى ال وقتمر  ال 

بإنتظار آخر لموافقة سيدة اليعلمون شكلها وال القرارالذي  يجيء محمال  
لكن شيئا  ما كان يعتمل في داخلهما  زاء طلب جدتهما للعمل عندهاإستتخذه 
عليه ويتمسكان به هو إن  نسحة من ضوء في ليل دامس كانا يتكئايشبه م
دة كانت قريبة للعلوية لذا فإنها البد أن تكون مثلها تماما  أو في األقل تلك السي

 تشبه طيبتها، 
رة  وكإنها متسم   رض وبدت  ن األعجسدها ما الجدة فلم تكد تقدر على رفع ا

،خرىونة واألألو ميتة لوال حسرة تطلقها بين اأفي جلوسها   
 ب الوقوف كما كل  ولم تطل  في حضرة الر   تهدعو ذان لبت  اآل وحين سمعت  

مجبرة   اليوم نفسها في تقديم صالتها للرب الذي وجدت   سرعت  أيوم بل 
على فهو حتى لم يردع اللصوص عن دكانها بل ، كثر أعلى طاعته  ليس 
 كملت  أحارسة تحميهم من عيون العسس  كان لهم عينا  العكس من ذلك 

  متجمدة بحزنها ، الى جلستها صالتها على عجالة وعادت  
خرى فعال األوما أن مر  اليوم الهالمي وحضر الغد حتى تالشت نكهة األ

،الرسمكل أو حتى المتمثلة  بالصالة أو األ  
ال وهو التنصت لوقع خطى قادمة أمن في داخله فعل أقوى ضفعل يت وصار كل  

،البيت أو طرق باب   
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شرة صباحا  تسحب نصفها والمرأة المنشودة لم يقع ظلها على دكة اوها هي الع 
!الباب بعد   

يظهر عليها على شكل حركات قضم  ءوبد ، رواح الثالثتسلل القلق الى  األ
،اليد اليمنى كما كان يفعل الفتىبهام إ فرظإل  
تحريك القدم أو ، الشفة السفلى كما كانت تفعل أخته  عض  اإلستمرار في أو 

، ذلك جدتهما وهي جالسة  اليمنى كما فعلت    
ال عند إختراق صوت الطرق المميز إنزالق بها لم يتوقف اإل تلك  القلق دوامة

،لباب البيت آلذانهم المترقبة  
بسرعة صوبه وفتحته لتدخل منه المرأة التي ينتظرون ،فإتجهت الجدة    

بتوجيه التحية للتوأمين الذين أسرعا لمالقاتها  لم تطل المكوث لديهم وإكتفت  
وتوجيه كطفلين صغيرين فقابلتهما بقبالت حميمية وكأنها لم ترهما من زمن بعيد 

 الحديث الى الجدة 
للتوأمين  ناك ، ثم توجهت  نذهب الى ههيا ل بسرعة قومي وارتدي عباءتكِ -

 قائلة 
عدا طعام الغداء أهناك التقلقا و جدتكما فهذا يعني إنها قد عملت   إذا تأخرت  -

ما إذا عدنا بسرعة فستعد لكما جدتكما الطعام كالمعتاد ، أ.....لكما  
ن يقع التأخير إذا كان داللة ألم تعجبهما الجملة الثانية التي قالتها العلوية وتمنيا 

فضل لهم ،أقدوم حال  على  
يضا  بوصايا مكررة ألفاها منها ساعة خروجها  من البيت أودعتهم جدتهم 

 ،نتبها لنفسيكما جيدا  ، إوصايا من مثل التفتحا الباب ألحد مهما طرقه
 التتشاجران

عمل آخر غير الرسم يتغلبان به على  وخرجت المرأتان ليبقيا يبحثان عن 
فلم يجدا سوى الدمى التي لم تعد تغريهما باللعب فأشاحا عنها وجهيهما  نتظاراإل

الرسم وبدءا يخطان عليهما تفاصيل مايسمعان ،  وبكثير من الرتابة سحبا دفتري  
،قدام تسيرعلى الرصيفرسما صورتين متغايرتين أل   

عجائز ورجال كانا وقدام نساء وأطفال أشكال والسرعات أقدام متغايرة في األ
وحين انتهى الرسم أخذا يتأمالنه وجهتها  صحابها فيأنهما شاركا إيتمنيان لو 

 ولم يتكلمان  ،
فقط حين نظر الفتى الى أخته وفي عينيه نظرة تساؤل عن سبب ذلك الرسم  
لتفح بما إدمعة على سفح خدها فأيقن أن حزنا  حارقا  سيغلف السؤال ف لت  اس

مارسماه من أقدام،بينهما من صمت وعاد الى تأمل   
،ا الى الحمام المكان العام والخاص على حد سواء تفقد وصل المرأتان ما أ  

،فري  الخريات القادمات من تساعه لجميع نساء المدينة واألعام إل  
قتراب منه مرأة باإلحمل صفة وتأتي خصوصيته كونه عالم غير مسموح لما الي

، مر ذكائهلذلك األ وإن وظف    
رض أحدى النساء إبينما أقتعدت   كان بابه الخشبي الكبير ذو الردفتين مفتوحا  

شياء أعليها   وضعت  الى جانبها قطعة من قماش مخطط إفترشت   ولى ودكته األ
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السبداج والديرم ووقوالب الصابون الكيس والليفة تحتاجها الداخلة الى الحمام ك
ومقراض ومقص صغير ،  مشاطواأل بيضاألسود وألوالحنة والوسمي والحجر ا

أن تقوم من مكانها مرحبة إال إن العلوية  مة حتى كادت  دوما أن رأت العلوية قا
وإنحنت  (أستغفر هللا استغفر هللا؛ )من القيام وهي تكرر ليها ومنعتهاإ سارعت  
 م غايب فبادرت  أ،ثم عرفتها على  المرأتان القبل فيما بينهما وتبادلت   عليها 

يضا  ثم دخلتا الى الحمام بعد أن تأكدتا إن صاحبته أخرى الى السالم عليها األ
 موجودة فيه ،

البالطات المربعة الكبيرة وإتجهتا يسارا  حيث غرفة المالكة  اإجتازتا الممر ذ
التخت العالي المفروش بالقطيفة كالتي كان ظاهرا  على محتوياتها الترف 

رضيته أالسجادة الكاشان التي تفترش جانبه ووالنرجيلة المذهبة المركونة الى 
والبخور الجاوي الذي  ولوحات النساء المتنعمات التي ينتمين الى زمن الحريم

ا،يضوع في داخله  
الذي نما الصدأ المتهرء  ذلك بدا مغايرا  لشكل الباب الخشبي الرئيسي الكبير كل  

،  على مقبضيه النحاسيين  
وافقت المالكة على عمل أم غايب لديها ليس إذعانا  منها لطلب قريبتها ولكن 
ألنها رأت في تلك المرأة مواصفات المرأة التي تستحق أن تعمل في مكان 

من مكنها تخاص كهذا فأم غايب بالرغم من إنها عجوز إال إنها قوية ذات همة 
خيرة بالموافقة شرط ان القيام بأكثر من عمل في أن واحد لذا فقد ساومتها األ

،في آن واحد( الخلفة)و( المدلكجية) محل  تحل    
من عين العلوية نظرة إستنكار  مر بينما قفزت  م غايب في قبول ذلك األألم تترد 

الى وجه قريبتها التي تحاشتها بالوقوف والطلب من العلوية مرافقتها الى داخل 
،الحمام كي تطلعها على تفاصيله  

محتفظة في نفسها  ببعض  ذلك العلوية ودعتهما عائدة الى بيتها وحين لمحت  
، العملين معا  الجمع بين ستطاعة صديقتها إالشكوك التي راودتها من عدم   

ما وجدت منها معاودة زيارتها الى البيت كل   م غايب بالتوفيق وطلبت  ألها  دعت  
، لديها وقت فائض   

جوز بخطوات متسارعة وهي تصغي لما وال  وتبعتها العأصاحبة الحمام  سارت  
،تقوله كي التنسى التعليمات التي تتلقاها منها   

ن تقوم بنزع  ثوبها أمنها  جزاء الحمام الذي بدا منعشا  وطلبت  أ كل   شاهدت  
و بأكمام قصيرة كي يسهل عليها أ مطويل االكمام هذا وإستبداله بأخر بدون أكما

،من تطلب منها ذلك تدليك   
لون حرها وال وسرعان ما سأالعجوز المكان بعين المكتشف القلق  تفحصت  

الذي يتسرب ضوء خافت على نحو قبة الحمام سحب البخار المتصاعدة الى اال
دفء لم تألفه من قبل ، ها فسرى في عظاممن زجاج فتحاتها الصغيرة   

ها  وهي ترى  نساء عاريات يتشاغلن بتنظيف لف  ن شيئا  من خجل إغير 
،خرياتاألجسادهن غير مباليات بما تفعله أ  
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المنبعث من أرجل المستحمات وهن ( القباقيب)ول وهلة صوت أوصم آذانها  
منزع ة أو بين الحواض الصغيرة والصب  بين األرضية الرخام على األيتنقلن 

، (غرفة الدوة)والحوض الكبير أو   
الذي لتؤكد صالحيتها لهذا العمل لكة  وتحاول أن تنفذه امالتحفظ ما تقوله  بدأت  

،لم تمارسه من قبل   
مشاجبها كما أخبرتها بذلك برض المناشف المتروكة على األ وعلقت   فأسرعت  

بإنفراد تحت بعض الحنفيات ،( الطوس)وضع  سيدتها وأعادت    
إحداهن كونهن وببساطة كن متوجسات جسد  غير إنها لم تحَض بفرصة تدليك

، تزل غريبة عن عالمهن امن القادمة التي لم    
كانت  تها مقابلة لغرف صغيرة عطتها المالكة مفتاح غرفةأوقبل أن ينتهي اليوم 

ن أمنها أن تستعملها لوضع حاجياتها بعد  السابقة وطلبت  ( الوكيلة) تشغلها 
عائدة الى البيت  وخرجت  يمن األفي جيب ثوبها  هودست افأخذته منهتنظفها ، 

ي ستتقاضاه من عملها هذا ،ذسبوعي الاإل جرممنية النفس باأل  
شهية التوأمين  إنفتحت  عقارب الساعة من الخامسة عصرا  حتى  ما أن دنت  و

وهما يترقبان قدوم جدتهما من عملها كان الذكر جلسا يأكالن للطعام فأعداه و
فرحاليعتمل دواخله في واللقمة في فمه ويأكل بنهم ويتحدث   

!عملها  تسلمت  عتقد إن جدتنا قد أ-  
وابتسامة كبيرة  ،نعم اعتقد ذلك فقد تأخر الوقت وهي لم تعد أجابته اخته-

تعلو شفتيها وهي تراقب فرح أخيها المبثوث على شكل سرعة في حركة 
،بتالع الطعام إالمضغ و  

حتى الترقب صار مضمخا  بعودة الجدة  ،ملشيء في داخلهما تبلل باأل كل  
تحتهما  حياة كاملة ،  بجناحين تضمانبصورتها المعتادة حمامة مألوفة   

،ينتظرانهفرح بيهما لالى ق دخلت  أالجدة و جاءت    
ن حضورها بحلول يويحتعانق الصباح بخروجها شهر وهي أثالثة  ومرت  

،مة المساء الهامسة بهدوءها المسالم ابتسإ  
للعناية بالبيت ونظافة الحفيدين  رادته مخصصا  أي لذاليوم فكان يوم عطلتها اما أ

،جماعيا   ستيقظ الجميع حتى بدأوا يعملون عمال  إن أفما   
نزع الحفيدان  شراشف السرير والمخدات وجمعا مالبسهما المتسخة وحمالها 

وراقهما أالى سلة بالستيكة موضوعة في الحمام ووضعاها فيها ثم عادا ورتبا 
الخشبي ودخال المطبخ لغسل  ها على الرف  اقالمهما ووضعأودفاتر الرسم و

،وانياأل  
الى الباب الداخلي  ، وحين وصلت   رضية البيتأجدتهما بكنس  بينما قامت  

نها لم تفق من صدمة السرقة بعد فهي لم إغير ،لدكانها عانقها حنين الى دخوله 
كانت ترى منه،خر قوته الذي يعيش آنسان إانسان من إن يسرق أتكن تفهم معنى 

الجميع طيبين وحتى لو سحقتهم الحرب المتوالدة التي يعيشونها فهم لن يتحولوا 
،الى سراق  

،يدها وهي تقترب من الباب وتفتحه لتدخل رتعشت  إ  
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الرطوبة والعفن رفوفه الخشبية الفارغة  حتلت  إ بكثير من الحسرة كيف شاهدت   
فوق سقفهخيوط العنكبوت  شتبكت  إوكيف   

بشيلتها  تكممت  ن أفتعقبتها بعد الحيوانات نفها رائحة تعفن الحدى أمن  قتربت  او
مام جحر صغير وقد انضغط جلدها على عظمها أتتمدد ميته فأرة كبيرة  شاهدتف

،الهش   
رة النافقة وحملتها الى سلة المهمالت أالف بكيس نايلون ورفعت   وعادت   فخرجت  
خ في المطب  

ماهذا؟ سأل التوأمان الجدة وبصوت واحد وهما يشيران الى ما رمته في -
لة المهمالت س  
  عائدة  الى الدكان تستدير الجدة وهي  فأرة ميتة ردت  -
الطلب مرتين  الفتى لجدتهكرردعينا نراها .....دعينا نراها -  
يدها الى السلة  تمد   دير مرة أخرى نحو حفيديها وتتس الجدة وهي  بتسمت  إ-

رض وتعود ادراجها الى سود وتفتحه وتضعه على األوترفع كيس النايلون األ
 الدكان 

نها ميته قال الذكر وهو يتفحص الفأرة عن قربإنظري أ-  
، نثىاأل ردت  مسكينة ربما ماتت من الجوع  ...نعم-  

لم يهتما للرائحة النتنة  ، وجلسا القرفصاء وصارا يتفحصان الفأرة النافقة
،كتشافالصادرة منها بل إستهواهما اإل  
 نا لها صورة إال في حكايا الجدة عندما حكت  فهما لم يشاهدا فأرة ، لم يكو  

أسره بقضمها الحبل  سد وفكت  الفأرة األ لهما كيف ساعدت    
االنثى  سألت   ؟ولكن لماذا لم تهرب حين لم تجد شيئا  في الدكان-  
الذكر وهو يحاول الوقوف فإستندا على  رد   ؟دعينا نسأل جدتناالأدري -

  الحائط وقاما متوجهين الى جدتهما في الدكان ،
الذي تسلل من بين لوحات  النهارضوء  متزاج إدخال الى هناك فبهرهما 

تنظيف الثاره أبالغبار الذي الخارجي للدكان الخشب المكسور لردفتي الباب 
وهي تتحرك في المكان من غبار  هما لهما  جسدا  جدت فضبب المكان وبدت  

،ركن من اركانه  لتنظف كل    
 غليظة  طويلة امكنسة الى عص  ت  ربطمنهمكة في ذلك وقد  شاهداها وهي

 إزالة بيوت العنكبوت محاولة إحدى الصناديق الخشبية الفارغةظهر  اعتلت  و
  ركان  السقف أمن  
بهما الجدة وهي تراهما يدخالن  تقتربا صاحت   ال-  
الفتاة  قالت  ! ن نساعدك أرجوك جدتي نريد أ-  
وردد الذكر    
ن نساعدك أنعم نريد -  
حمال لي سلة المهمالت وتعاال إذن إ-  

الى السلة وحمال ها عادارفعا الفأرة الميته عن األرض وأسرعا وأبفرح كبير 
بالقرب منهاووضعاها السلة بيدين إثنين وأدخالها لجدتهما   
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وساخ وتضعها فيها التراب واألتجمع  العجوز وأخذت   فقامت     
انه ن تأتيا لي بالدلو الذي في الحمام لقد مألته ماء  أن هل تستطيعان واآل-

 ليس كبيرأ لكن حاذرا أن تسقطانه 
في  ها وبصوت واحد وخرجا مسرعين الى حيث الدلوعليالتوأمان  رد  نعم ، -

ثم  رضا  أفتركه عليه  عترضت  إخته أرفعه الذكر بيده لوحده لكن ،الحمام 
دخاله الى جدتهماأخطوات سريعة رفعاه معا  وب  

  الجدةرض قالت لهما على األماء ال سكباإهيا -
،ففعال ذلك وهما سعيدان   

ن يمتزج بالعالق من أرض والذي يحاول خذا يتتبعان الماء المسال على األأ
، شكال لم يعرفانها من قبلن لوحات ترابية ألرض يكو  تراب على األ  

،خاديدأعلى هيئة دوائر وتكونت  شكال أ  
رضية المتبدلة األ ابتسامة الجدة وهي ترى حفيديها يتتبعان تلك الرسوم تسعت  إ

  ،مع جريان الماء
المكنسة عن   صلوهي تف، قالت جدة لهما  خرآ ماءٍ  جلبا لي دلوإذهبا وإهيا -

،رضية الدكان أتغسل ل العصا  
سرعا الى الحمام أرض ونبه الحفيدان الى صوتها ورفعا الدلوالفارغ  من األت

،ين ثم عادا به والماء يتصبب من فمه الواسع فرحَ   
صرخ تسمنتية اإلرضية الدكان أ الدلو مرات عدة حتى صارت   ءتكررمل

ا تزل مبتلة نها لم  إبالنظافة غير   
رضه قالت أ للدكان حتى تجف   باب الرئيسالفتح أن أريد أعودا الى الداخل -

 الجدة موجهة الكالم لحفيديها
 مر وأسرعت  األ فأذعنا لألمر وخرجا بشيء من الحزن لكن العجوز تداركت  

بهما  صاحت  بإقفال الباب الداخلي للدكان و  
!هيا لنكمل التنظيف-  
كتمل إوحين ، بعد ذلك نهمكا بالعمل مع جدتهما إمان فرحهما وأستعاد التوإ

 بها الى سلة المالبس ولم تبقَ  العجوز ثيابها المتربة ورمت   التنظيف خلعت  
ثوب طويل  ،ن ترتديه في مكان عملها في الحمامأ مرتدية غير ما إعتادت  

  بال أكمام ،
ستعداد منهما اإل قدر كبيرة من الماء ووضعته في الحمام وطلبت  ب جاءت  ثم  

،سبوعيهما اإللحمام  
ن يستحما وقبل أسبوعية في عطلة جدتهما لديهما مايشبه العادة اإل  تكونت  فقد 

بعصابتين جاءت لهما مام باب الحمام أوتركها  ن يقوما بنزع مالبسهماأ
وجعلتهما يتجاوزان عتبة الحمام  ابأيدهم مسكت  أعيونهما ثم  سوداوتين وعصبت  

شخصين مسحوبين الى فبدوا وكأنهما مالبسهما عن جسديهما  ن نضا كل  أبعد 
،ستحمام غرفة التعذيب أكثر من كونهما ذاهبان الى اإل  

على فبان ماتحت ن يرفعا ذراعيهما الى األأمنهما  الجدة وطلبت   أوقفتهما 
ذا لون أصهب ، ناعما   بدا وبرا  قليل ابطيهما من شعر  
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تلك  بيدها الصابونة وبللتها بالماء حتى أرغت  ثم رفعت   الجدة وأخذت   نحنت  فإ 
،طيهما بإالرغوة ووضعتها على   

برغوة  كان التوأمان يشعران بإنفعاالت مختلطة ومتغايرة في آن وهما يحسان
تلك القشعريرة   ختلطت  إو وال  أنتابتهما القشعريرة إالصابون فوق جلدهما 

،عانتهماوبر من بالصابون  جدتهما المغمس كف  قتراب إبالخجل حين   
وهي عنهما  نفعاالتتحاول تخفيف  تلك اإل فأخذت   الخجل  الجدة بذلك حست  أ

وطهارته ،همية نظافة الجسد أمنهما بيدها وتتكلم عن  ج عن فخذي كال  تفر    
بفركهما كال  على حدة  رغوة الصابون على رأسيهما وبدأت   وضعت  بعد ذلك 

،رضنحنيا الى األإن أبعد   
سود مصنوع أبكيس من قماش تنظف جسديهما  حولهما وأخذت   ستدارت  ثم إ

،التدليك ثر أوردي يلتمع من بلون فبدا جسديهما الماء عليهما  دلقت  ، ويدويا    
نحو ثيابهما المعلقة على الحائط بمسامير  ستدارت  إبتنشيفهما و بعدها قامت  

،واحد منهما لباسهما الداخلي فأرتدياه  كل   عطت  أ  
 هذا مستحيال   وجدت   هالكنلثديي حفيدتها حمالة نها تشتري إوكانت تتمنى لو 

،من الجانبإللتصاق صدرها بصدر أخيها   
ربع ذرع الحفيدين في أكمامه األأ بالقميص الواحد الملتصق وأدخلت   فأتت  

لتين عن عيونهما واعطتهما تالعصابتين المب بعدها رفعت   زراروربطته باأل
عادا لبس نعاليهما وخرجا من أمنهما بجامته و كال   ىالمنفصلتين فأرتدالبجامتين 
ا رأسيهما بالمناشف ، ن لف  أالحمام بعد   

فقد ....نا أستحم أهيا عودا لغرفتكما حتى  ردفت  أو لهما قالت الجدة....نعيما  -
،صابتني الغيرة من نظافتكما وضحكت  أ  

مالبس حفيديها المتسخة  فعت  رفضحك التوأمان وعادا الى الغرفة بينما 
،كي تغسلهما في يوم آخر قادم مالبسها الى جانب ووضعتها في السلة   

  ، سل تتغ الحمام وشرعت   ثم دخلت  
معد من بيضتين مسلوقتين اللهما افطارهما  صباح تركت   كعادتها في كل  

فطارها إ ن تناولت  أبعد الى عملها   وخرجت   وقطعتي خبز وشاي في المطبخ
،اليومي   

ن من مرق بينما كان طعام الغداء المكو   أحكمت قفل باب البيت عليهما ، 
في قدره الصغير ينتظر من يعيد تسخينه قبل  كال   موضوعا   فاصولياء ورز  

كل ، األ  
فطارهما وبدءا يرسمان لوحاتهما إا وغسال وجهيهما وتناوال ظستيقإوكالمعتاد 

،صواتأالمتشكلة مما يسمعان من   
ذنيهما كان مصدره السقف ، إرتطام حجر إخترق صوت إغمرة إنهماكهما وب

نظرهما نحو ذلك الصوت الذي تكرر لثالث مرات متوالية وبمستويات  ارفع
وكأنه يتساءل ماهذا ماذا  خرمنهما في عيون اآل نظر كال  متباينة من الشدة ثم 

 يحدث ؟ 
الفتاة هل سمعَت ؟ سألت  -  
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   خوها أكيف سنرسم ذلك الصوت ؟ رد  عليها  ....نعم -
ن ؟مارأيك لو ذهبنا وشاهدنا مايحدث فوق اآل ...الأدري ، أجابته  -  
ئا  تقصدين نصعد الى السطح ؟ أجابها متفاج....ماذا -  
نستطيع أن نصعد الى السطح ونرى مايجري كي .....ولماذا ال؟ ...نعم -

  !نرسمه
ا ستغضب من   لكن جدتي إذا عرفت  -  
أنا أم انت ؟ سيخبرها  من  ....َلوعرفت    ها أنت قلتها-   
خبرها أنا لن أ...الالال-  

  !إذن هيا قم ودعنا نرى مايحدث فوق ....نا أوال 
تجها عبر الممر الى يسار الحمام وصعدا السلم إقاما وخرجا من غرفتهما و

ففتحاه ودخال السطح ،فوجدا باب السطح لم تقفل بل كان مواربأ   
ندهاش إثم بدءا يفتحانها ب ،وال  أفأغمضاها  اضرب ضوء النهار الساطع عيونهم

كبير فبان لهما السطح واسعا  وكبيرا  ولم ينتبها الى بعض الصناديق الكارتونية  
جنحة الحمام وهي ترفرف أصوت لم يهتما لو تهت تحتل زوايالفارغة التي كان

 صارا يتفرسان في السماء الزرقاء الصيفية التي ضمت   هاربة الى سطح آخر بل
لت    على هيأة حيوانات سمعا بها من جدتهما وهي تقص   سحاب قطنية تشك 

 حكاياها لهما 
  هذا أرنب صاح الذكر وهو يشير الى الغيمة -
قالت  األنثى جدتي لنا مثل الذي طبختها أنظر وهذه سمكة -  
كم هللا جميل قال الذكر .....هللا  .....هيا لنجلس ونرى-  

بتداخلها أشكاال  أكثر تعقيدا    ن  وجلسا يتأمالن الغيوم وهي تتحرك ببطأ وتكو  
،أقرب الى النشوة كانا يتابعان مايحدث  حالة وهما ب ،ممايعرفان  
بتسما وحوال إعليه بوداعة  من سياج السطح وتحط  جعال حمامة تقترب سكونهما 

،يتفحصانها من بعيد  نظارهما صوبها وبدءاأ  
ومنقارها المدبب الصغير  ،بيض الالمع وقدميها المكللة بالريشاألتفحصا ريشها 

باحثة قافزة الى أرض السطح شاهداها وهي تترك مكانها على السياج وتنزل 
، تأكله  عن ماومنق رة   

 وطارت  الحمامة  مأذنة الشارع صوتها عاليا   ففرت   صدرت  أكبر ، أهللا -
عن السطح بعيدا    

هيا لننزل ونصلي قال الذكر -  
نثى ،أجابته األخن الطعام وسنصلي عند مجيء جدتي دعنا نس   ....نا جائعةأ-  
منهما  نزال الى المطبخ وسخنا طعامهما وبدا كأنهما متفقين حين حمل كال   

ليأكال فوق  ببطأ شديد الى األعلى وصعدا   خرى ملعقةنه بيد وبيده اآلصح
،طح الس  

الرز والمرق  رض ووضعا صحني  ين على الجدار ومفترشين األئجلسا متك
مامهما وبدأ يأكالن الطعام الذي بدا لهما مميزا  هذا اليوم ، إ  
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في المتحركة قطع الغيوم البيضاء عيون التوأمين تتابع  خرى تحركت  أمرة 
،السماء  

، بينما تباطأت حركة فمهما حتى صارا يبتلعان الطعام دون أن يمضغانه   
ا ساعة مجيء الجدة أحس   هذا اليوم وحانت  نتهى الغداء الذي أمتد وقته طويال  إ

غين ومالعقهما التي علتها رابضيق قليل وهما ينزالن من السطح بصحنيهما الف
 بقايا الطعام ،

بعدها غسال  ركناهما على الرف  أوالملعقتين وهما صحنيغسال نزال الى المطبخ و
،يديهما وإنتبها الى أن فتحة باب السطح كانت مفتوحة أكثر من المعتاد  

هما ، جلسا مسترخيين أوال ثم يرفتالى غ وأغالقها وعادا باب السطحفصعدا الى 
هما وحدقا في سقف الغرفة فبدت لهما نفس أشكال يمالبث أن إستلقيا على ظهر

وهي تخترق السقف وصارا يتابعانها مبتسمين ، الغيوم   
ولم يسمعا صوت مفتاح جدتهما وهو يتحرك  لحظات طوال بقيا على تلك الحالة

 في القفل كالمعتاد ويفتح باب البيت ،
الى غرفتهما قالت الجدة وهي تدخل  السالم عليكما-   
  وبوجل  جالسين ينتصبانالتوأمان وهما  عليكم السالم رد  -
وأردفت  رتاحا  ، قالت الجدة وهي تشير لهما بالبقاء على سريرهما إرتاحا إ-

.....وان سعيدين سأبدل ثيابي وأعد الشاي وآتيدتبقائلة   
رض بأنتظار التوأمان جسديهما ونزال من سريرهما الى األ ،سحب  خرجت  و 

  ،عودة الجدة بمشاهداتها اليومية المتجددة 
عالقة على وجه ا تزل بتسامة لماإلت  حاملة لصينية الشاي وجد وحين دخلت  

  ، مينأالتو
مين وهي تحاول أالجدة  كالمها للتو ت  وجه؟ ما مافعلتما طوال اليوم تكل  -

وعادت   على صوتها وحركة جسدها حين الجلوس والتعب بادٍ  ئالجلوس ببط
 لتقول من جديد  

 ني قالت  اوأموت قبل أهذا العمل سيجعلني  ...وشاقا   با  ه كم كان اليوم متعِ آ-
بكالمها  توجهت  ميه ؟ ما رسمت لنرى هيا ، بشيء من المزاحجملتها األخيرة 

الشاي في القدح  ب  نحو حفيدتها وهي تص    
  !الفتاة جابت  أ رسم شيئا  ألم -
الجدة كالمها  قالت   ختكَ أمثل  يضا  ألم ترسم  نكَ إم أ رى لوحتكَ أهيا دعني  نتَ أو-  

جابها وهو أه لكن  ،  خرينالشاي في القدحين اآل تواصل صب  هي هذا لحفيدها و
 مطرق الرأس كأخته وبصوت خفيض 

رسم ألم  يضا  أنا أنعم -  
وماذا إذن كنتما  ....الجدة بإستغراب وأضافت   ت  تساءل......لم ترسما ؟-

نكما إعتقد أ ال.....؟هل كنتما تلعبان طوال الوقت .....؟ تفعالن طوال الوقت
ولم تطرقان هكذا هل حدث ......؟ هيا حدثاني ماذا فعلتما ....كنتما نائمين ؟

  ؟شيء
نثى األ همست  ....اكن  -  
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 فأجابتها جدتها نعم تكلما ماذا؟
متزج  صوت طفل مع طرق للباب إ.... فتحي البابإم غايب اخالة -  
قدر على النهوض استغفر هللا أ زل متعبة الأوهللا لم  ....يوه ماذا يريد هذا-

وتقوم ، رضوهي تتوكأ على االقالت الجدة كالمها هذا   
ن كانت منسابة على كتفيها أعادتها الى رأسها بعد أو( شيلتها)  ثم عدلت  
  وخرجت  

مها وهو لها طفل في العاشرة من عمره وأخذ يكل   الباب حتى شخصَ  ما أن فتحت  
 يحاول الدخول 

مسكها أذهب وأدعيني  ....ى سطحكم منذ الصباحم غايب حمامتي علأ-
...رجوك أ  
كها ستطع مس  أذا لم إلن أتأخر و ...تيك بها أنتظرهناآنا سأ ..نتظرأ....ال -

بعدته عن الباب وأغلقته أو ، سأجعلها تطيرعن السطح  
هنا  كنتظرانا أرجوك أبسرعة -  
كانت الجدة تتحدث الى ، صعد السلم أن أستطيع أال....نا متعبة اليوم أياهللا كم -
،الى حيث السطح فسها متذمرة وهي تصعد السلم بتأنٍ ن  
الحمامة وهي تتنقل على السطح مطمأنة وبحذر شديد  الباب بهدوء فلمحت   فتحت   
،منها وأمسكتها بكلتا يديها  قتربت  إ  

صطبغ بلون المرق إمنقارها وقد  تتفحصها فوجدت   خذت  أليها وإالحمامة  قربت  
بقايا من  فوجدت   ،رض وكأنها تبحث عن شيءالى األ العجوز وانحت   رتبكت  إ

بقعة من مرق الفاصوليا تحتفظ  رض بينما بقيت  حبوب الرز متناثرة وبتباعد على األ
، الى اآلن برطوبتها ولم تجف    

 ستعادت  إعتصرتها لكنها إللحمامة بغضب و مر ونظرت  ول األأالجدة  رتبكت  إ
،سها نحوها وكأنها تطالبها بالرحمة أدير برتسكونها وهي ترى الحمامة  تس  

وهي ممسكة بالحمامة بيدها اليسرى من السلم العجوز  غضب نزلت  وببسرعة 
،جناحيها  
ها بوجه الطفل وهي تصيح باب البيت ورمتبيدها اليمنى  فتحت    

خذ حمامتك واغرب عني التطرق الباب ثانية -  
 مساك بحمامته التي رفرفت  وهو يحاول اإل قال الطفل مستغربا   ؟ مابك خالة-

 بجناحيها في وجهه
ن شعرا بذنبيهما يها اللذيمسرعة الى حفيد الباب بشدة وتوجهت   لم تجبه فقط اغلقت  

،حين دخولها  
رتكاب فعل لم ترتكبه إمنهما وكأنها تنوي  قتربت  ،إ اعينيهكان الغضب يتطاير من 

هما بصوت لم يعرفاه قبل اليوم يفي وجه من قبل وصاحت    
  !كنتما في السطح  -

بمس من  من الغرفة وكأنها قد أصيبت   ولطمت خديها بكلتا يديها وخرجت  
، الجنون  



 45 

تدور على نفسها وتضرب وجهها ورأسها وهي تتكلم بجمل متقطعة لم  خذت  أ
يستبين التوأمان اللذان كانا يتابعان حركاتها بعيون خائفة وجسدين مرتعدين ، 

تذرع الممر جيئة وذهابا  وهي تتنفس بصعوبة بعدها  خذت  أن أثم ما لبث 
على األتنظر الى  حدى الساللم وأخذت  إعلى  عن الحركة وجلست   توقفت  

نفسها ت رويدا  رويدا  هدأ ثم  ةوصدرها يعلو ويهبط بحركة تنفس سريع
، تنتحب  خذت  أيديها عليه في حضنها و رأسها الذي شبكت   فوضعت    

بهدوء ووجل شديد سحب التوأمان جسديهما وخرجا صوبها وجلسا قبالتها 
  ءا يسترضيانها بتوسل وبدمقرفصين 

الذكرقال ....ـجدتي نح-  
ثم  ،التكمل ....ها وهي ترفع في وجهه باطن كف   جدتهطعته اق أشششش-

،راكما أن اريد ا غربا عني الأ....في وجهيهما  صرخت    
، بدفعهما الى الخلف  وهمت    

قوما عني   .....ن يسقطا الى الخلفأفتراجعا في جلستهما المقرفصة وكادا 
ثانية ، في وجهيهما صرخت    

ا بالوقوف إال إنها  الغرفة و الى  من مكانها ودخلت   وبسرعة نهضت   فهم 
 هامتعثرة فين تترنح وتسقط أ فكادت  ،الشاي صينية  حين دخولها لم ترَّ 
 ،بفعل تلك الحركة  ويسارا   يمينا   متساقطا   قداحألا شاي إنسكب شيء من

وتعتدل في وقفتها  ن تتوازنأالجدة  ستطاعت  إبصعوبة   
وبعصبية سحبته  ،تهدعلى الصندوق كعاأنحو فراشها الموضوع في  توجهت  

،به حملته وخرجت  ليها وإ  
فعالها بخوف فتراجعا الى الجدار حين أا يزاالن يتابعان كان التوأمان لم  

رض أبه بعصبية الى  رمت  شاهداها خارجة من الغرفة تحمل فراشها الذي 
ا ولم   ،وتفتحه وتدخلالدكان يدها في جيبها لتخرج منه مفتاح  ومدت   الممر  

في وجهيهما  وصرخت   يس له لم يغلق جيدا  عادت  ئتفاجأت ان الباب الر
 وهي تحمل الفراش وتدخله الى هناك 

! ال تسمعان أ ...دخال الى الغرفةأ -  
وصارا مام الصينية أوجلسا القرفصاء والحزن باٍد على مشيتهما  ةغرفالدخال الى 

،ها قداح فييعيدان ترتيب األ  
خذا أنثى واثناء عودتهما ن حملتها األأالى المطبخ بعد ها ء واخرجاا بهدوثم تسحب  

سها يتكأ على يدها أبالتلصص على جدتهما فوجداها تجلس القرفصاء في فراشها ور
 حاسرا ،

فال ثم ق ،ليها من فرجة الباب المواربإكتفيا بالنظر إليها بل إالدخول  لم يتجرءا 
نثى الحائط وأخذا يتكلمان قالت األين الى ئراجعين الى الغرفة وجلسا متك  

، محنا ايبدو إن جدتي لن تس-  
عليها أخيها بصوت حزين  نعم ، يبدو ذلك رد  -  
لكننا يجب ان نصالحها -  
كيف ؟-  
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نقبل يدها  .....نطلب عفوها -  
رض؟سقاطنا الى األإ رادت  أيها كيف ظماذا دهاك ألم تلح-  
كانت عصبية -  
وماتزال عصبية -  
ربما بعد قليل ستهدأ -  
نا حزين اكم  .....ليتها تهدأ -  
يته رائعا  ثم أنقلب الى جحيم اكان في بد ....ياله من يوم -  
ترى ما معنى هذه الكلمة ؟! جحيم؟-  
صل النارالذي سيعاقب ألم تسمع جدتي تقول الجحيم هو أنت مغفل أكم -

 الناس فيه يوم القيامة 
بال سمعتها ولكن لماذا ينقلب يومنا هذا الى جحيم ؟ -  
بصراحة نحن ارتكبنا خطأ -  
كيف ؟ -  
لم نخالف أمر جدتنا بصعودنا الى ؟ أمامعنى كيفنت تقتلني بتساؤلك هذا أ-

 السطح ؟
جل عصيان كالمها ، نحن أردنا أن نرى انعم ، لكننا لم نقم بذلك من -

!مايحدث فوق  
  !حمقانأنحن -
؟مرناأجدتي  كتشفت  إلي لي كيف لكن قو-  
شيء  كل  ....شيء  ها تعرف كل  ن  إ...نها جدتي إ....حمقان أننا إقل لك ألم أ-

شيء في العالم   كل   ....يخصنا  
! فهمت ...ها -  
لم تفهم  نتَ أ...ال -  
عنه؟ جدتي سؤاال  ولم تجبكَ  ن سألتَ أهل صادف -  
ال، -  
شياء كثر وكانت أألم نكن نتسمع للنساء اللواتي يأتين للدكان ويسألنها عن -

شيء ها تعرف كل  ن  إق محأتجيبهن عليها ، يا   
صرخ الذكر في وجهها صائحا  -  
تعرفين ذلك فلماذا جعلتينا نصعد الى  نتِ أشيء و واذا كانت جدتي تعرف كل  -

 السطح ؟
المسكينة حتى لم  .....ننائمة اآلتصرخ ربما تكون  دري الأال...دريأال-

شايها  تحتسِ   
ليها؟إدعينا نصنع لها شايا  وندخله -  
!خاف ربما تضربناأنا أال ، ال -  
صدق أنا الأ ؟جدتي تضربنا-  
!ن بل الشيطان الذي في داخلها اآل ،ليست جدتي هي التي تضربنا-  
مستغربا  جابها الذكر أفي داخل جدتي شيطان  ........؟ماذا تقولين-  
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واحد تصبح عينيه  حمراء وكل   صبحت  أألم ترعينيها كيف  ..نعم شيطان-
 حمراء يكون الشيطان في داخله؟

فرك عيني بيدي وربما تصبح حمراء فهل يعني أستيقظ من النوم أنا حين أ-
ن الشيطان دخل في  إهذا   

العلوية  لم نستمع الى أكمل كالمها ت الفتاة بضجر وأردفت   ردت  ....يوه -
بنها إن الشيطان دخل بين إإلينا وتخبرها  وهي تحدث جدتي حين جاءت  

عيونه تقدح بالشرر وأخذ يضربها؟ وأخذت  ،فصارالرجل عصبيا  وزوجه   
ذلك  نعم سمعت  -  
يها جدتنا أتذكر؟ لع ماذا ردت  -  
لعن الشيطان الرجيم هم أألل قالت...نعم -  
وماذا قالت ايضا  ؟-  
ال أتذكر -  
 نسان يجعله اليرى شيئا  ويجعله يضرب كل  ذا دخل اإلإن الشيطان إ ت  قال-

!من حوله   
ن جدتنا لن تعرفنا ، يعني إذا رأتنا اآل ...ها -  
كيد وربما تضربنا أ-  
ن ؟ وماذا سنفعل اآل-  
وهي ستأتي  ضأل صالة المغرب وحينها سنقوم ونتوأسمع سننتظر حتى تح-

يوم بعدها سنسترضيها  للصالة معنا مثل كلَّ   
بي أمي وأوسأقسم لها بروح  بدا  أكرر ذلك أسأقول لها جدتي وهللا لن  ،نعم-  
بصوت حزين لو  وهمست   ،الفتاة وهي تسمع هذه الكلمة تنهدت   .....آه أمي -

!مر علينا آه األ ن لخففت  كانت معنا اآل  
تساعدنا في حل مشاكلنا نحن  ....؟ا آالمناومتى كانت معنا أم تخفف عن  -

أب  الب...م أوحيدان بال   
غضبها لنحن النريد  التدع جدتي تسمعكَ ....بوجهه أخته  صرخت  ! صمت أ-
يزداد أن    

جلسا صامتين ينتظران صوت المؤذن وحين تأخرسماعه بدا عليهما القلق فسأل 
:خته أالفتى   

نه مريض ؟إهل تعتقدين -  
عليه  من  ؟، ردت   -  
المؤذن أجابها  -  
عتقد أال -  
لماذا ؟ -  
اليمريض  هو وثانيا   منذ سمعناه أول مرة  يوم نسمعه ولم يتغير صوته ننا كل  أل -
ن هللا يحفظه أل  
ماذا تقصدين ؟ -  
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ن هللا إيعني لم تسمع جدتي حين ينادي المؤذن للصالة تقول لبيك ياحبيب هللا أ -
 يحب المؤذن ولن يجعله يمرض 

!ن هللا يكرهناإهذا يعني  ...ها  -  
؟هذا لماذا تقول -  
نعم فلو كان يحبنا لما خلقنا على هذا الشكل؟ -  
!لكننا لسنا مرضى  -  
كثر من ذلك أنحن   -  

 اخته تنهيدة حرى وأغمضت   رض بينما نفثت  قال الذكر وأطرق برأسه الى األ
،عينيها   

،هللا اكبر-  
منه  ، ففزعا السكون الذي خيم على التوأمينجاء الصوت قويا  وحادا  ليشق عباب 

ستردا هدوئهما وعزما على فعل ماقرراه ، إلكنهما سرعان ما أوال    
خر حدهما اآلأ وخرجا صوب الحمام  يحث   هما وقامايرض ورفعا جسدعلى األ آتكإ

التي كانت لما سمعان جدتهما كي ي   ستعدادا  للصالة وبصوت عالٍ إعلى الوضوء 
، تزل جالسة بالوضعية نفسها   

ليها إقتربا من باب الدكان الموارب ، وصارا يختلسان النظر إ، آ وعادا بهدوء توض
في جلستها تلك وكأنها تمثال أسود ألمرأة ليس أكثر ، بل بدت   ،فلم تبن منها حركة  

، شدة وتركا الممر ودخال الغرفةبحزنا   
منهما تشخص صوب  الصالة بصوت مرتفع ، وعينا كال  وبدءا فرشا سجاديتهما 

،في قيامهما وسجودهما باب الغرفة المفتوح   
خذ أل جدتهما في مكانها ولم تأتِ  ت  ظلبل ، ن يتحقق ما توقعاه أكمال الصالة دون أ

 سجادتها ،
 رض فعا سجادتيهما عن األالذي بدءا به الصالة أنهياها ، ور كبيرالحزن بنفس ال

رض وغطا بصمت الى الجلوس على األعادا وعلى ظهر الصندوق ا موضعهو
 مطبق ، 

ن يناما أوقررا نتصف الليل امر  الوقت عليهما ثقيال  ولم يشعرا بالجوع حتى حين 
، ليتخلصا من مرارة هذا اليوم الكابوسي   

كما كان ، لكن جدتهما كانت  ا نحو باب الدكان الذي وجداه مواربا  شديد تسحب   ئببط
بوجهها نحو الحائط  سها وقد استدارت  أعلى فراشها واضعة يدها تحت رت  قد تمدد
كثر من كونها نائمة ،أمغلفة بالحزن  بدت    

هما ناظرين الى يجعا على ظهرطضإفتراجعا حال رؤيتها وعادا الى سريرهما و
،علىاأل  

 يفقد ب ن، ه بوجههما كل   ا  عالمهما منغلقوبدا ، شعرا بوحشة لم يحسان بها من قبل 
،وبينهماحاجز بين عالم السعادة التي كانت تمثله لهما الجدة   

و أو المشي أكل يستطيعان األ حد  إنهما ال صغيرين ، حسا بنفسيهما صغيرين جدا  أ
،علىوالنظر الى األ، لتصاق بالسريرفلم يكن بمقدارهما سوى اإل ،الضحك وحدهما  



 49 

بل عاد الى حاله  ،شكال القطنية التي شاهداها في السماءالسقف يحمل لهما األلم يعد 
الفقر ،  نقشتها كف  خرى وتنتهي بحفر أمشققا  بخطوط تتقاطع تارة وتلتقي تارة 

رادا الصراخ أختناق اإل قتراب السقف منهما حد  إشعرا بضيق الغرفة عليهما و
بل بعيدة جدا منزاحة تماما  عنهما  ،ةستنجاد بجدتهما للخالص لكنها كانت بعيدواإل

منهما فكتماها بزم شفتيهما ،  ه صوب فم كال  سنانهما ثم علت فورة من اآلأفصكا 
خذا ينتحبان بصمت ، أعلى وجنتيهما و نحدرت  إلكن الدموع سرعان ما    

.............. 
حفيداها  ليها إ فجاءعلى ظهرها  ستقرت  إتتقلب بنومتها يمينا  ويسارا  ثم  أخذت  

،صوبها صغيران في سنتهما الثانية  يحبوان   
 لها الذكر يده اليمنى وفعلت   مد  وبحركة بطيئة يدها نحوهما  مدت  ولهما  بتسمت  إ
حظة ذاتها للابليهما إ نهضت  سحباها صوبهما فنفس الشيء وهي مبتسمة خته ا

ها هما يسحبانو ،ساراووقفا على قدميهما و، قليال  ليهما فوجدتهما وقد كبرا إ نظرت  
،أو بالنهاية جدا   السلم الذي بدا طويال  نحو   

بيد جدتهما و في كل صعود  هما لماتزل متمسكةاولى ويدصعدا بظهرهما السلمة األ
 مكورا  الجدة ترى جسدها يتقلص وينكمش ويغدو  كانا يكبران بينما صارت  لهما 

 ستدارت  إوصال الى منتصف السلم  هما يسحبانها وحينو ،وصعدا  صعدا وصعدا
سوداء عميقة ،لم تر سوى هوة فالى الوراء العجوز   

وهما فلتاها من يديهما أقد بحفيديها و حست  أحينها  ،عن الرؤيارض األ تالشت   فقد 
 يضحكان ،

كبيرة وهي تصرخ،  لكن صراخها لم على صوب الهوة  بسرعة تسقط من األ أخذت  
رتطم إزداد صراخها غير المسموع وفجاة إوسرعة سقوطها  زدادت  ،إيكن مسموعا  
،  رض وتأوهت  جسدها باأل  

ها نفسها نائمة في فراش جدت  و ،نهاك قد أخذ منها مأخذا  كبيرا  واإل عينيها ففتحت  
،ثناء الحلم أنتيجة العرق الذي نضح من جسدها  كان رطبا   الذي  

على الحائط القريب منها  شيلتها على رأسها وإتكأت   في جلستها ووضعت   عتدلت  إ
صوب باب غرفة  ت  إلتفت ليهإوقبل ان تدلف ، عابرة الممر الى الحمام  وخرجت  

،التوأمين فوجدته مفتوحا    
 الحمام  تاركة باب ودخلت   تراجعت   ها سرعان ماليه وإغالقه لكن  إبالعودة  همت  

،  الغرفة مفتوحا  وضوئها مضاء 
في دكانها حيث العجوز صالة الصبح  نهت  أكانت  الشمس على وشك الشروق حين 

 تنام وبال سجادة ،
 سلقت  فطارهما المعتاد وإلحفيديها طعام  عدت  أو، من جديد الى المطبخ  ثم خرجت  

رغفة الخبز التي أالجميع الى جانب  ضعت  وبعض رؤوس البطاطا كطعام للغداء و
، هي بشرب قدح من الشاي وخرجت   ت  كتفإمس ، بينما ألم تؤكل   

خيها أفشعر  ، بالنهوض االنثى عينيها وهمت   كان الضحى قد حل  حين فتحت       
، ستجاب لها وتحركا نازلين عن سريرهماإو،بحركتها ففتح عينيه   
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خيها فسألته وهما يخرجان أ سبقت  نثى ا يزل يسيطر عليهما لكن األكان الحزن لم  
رض الدكان أعلى  ن شاهدا فراش جدتهما مكورا  أمتجهين صوب الحمام بعد 

  الداخلي المفتوح بابه
ها سامحتنا؟ن  ظهل ت-  
الادري ليتها تفعل ذلك  -  
نثىتبول قالت األأن أريد أهيا  -  
خوهاأعليها  نا ردَّ أحتى  -  

،وجلسا  الى تحت ركبتيهما  ينهما الداخلييباسبجامتهما ول نزال أدخال الى الحمام و
نثى وجهها الى الحائط القريب منها األ دارت  أعلى المقعدين المتجاورين مقرفصين ، 

،رض وبدءا يستفرغان مثانتهما بينما طأطأ الذكر رأسه الى األ  
 

 باح الخير علوية ص -
جل صديقتي التي االيوم من  نن تستعديأرجو أم غايب ، أصباح النور  -

 ها صديقتي الغالية   ن  إن تعتنين  بتدليكها ، أريدك أستحضر بعد قليل 
 مر سهل أحاضر علوية ، هذا  -
( النورة)لي من العجوز التي في الباب كيس من  نن تحضريأرجو أذن إ -

وكم عود  ،وكيس من الوسمي  ،وقطعة صابون رقي،وكيس حمام جديد 
 بسرعة رجاء ......بخور 

الى باب الحمام حيث العجوز  م غايب ذلك وخرجت  أ لوية ، قالت  صار ع -
لتمارس عملها  مطلوب ودخلت   منها ما وابتاعت  هناك جلس التي ت

 ، اليومي المعتاد 
ستعداد لقدوم الضيفة المنتظرة في اإل كثيرا   ما صاحبة الحمام فقد بالغت  أ

 مصابيحه  ضاءة كل  إركن من مداخل الحمام و بإشعالها عيدان البخور في كل  
حدى النساء المتشحات بالسواد الى إ حتى دخلت   طويال   هانتظارإلم يدم 
 ة ، مسلم  عن وجهها  بوشيتها فكشفت   ورفعت  ، الغرفة 
جلستها الى أليها صاحبة المحل وعانقتها وتبادلتا القبل من الخدين ثم إ قامت  

 ،شاي البم غايب لتأتي لهما أعلى  ونادت  ريكة جانبها على األ
 المرأة الى الحمام وجلست   شربتاه وتبادلتا حديث لم ينتِه حتى حين خرجت  

لم ينقطع هذا  ، فأن حديثهمام غايب تدلكها بكيس الحمام أ خذت  أعلى الدكة و
بإضافة قليل من  خرى الى جانبها وقامت  صاحبة الحمام هي األ فقد جلست  

لمنيوم الماء الفاتر على مسحوق الوسمي الذي وضعته في طاسة من األ
سود ثم وضعته على شعر صديقتها اخضر الغامق الى لون فتحول لونه األ

 على ، الى األه عقصتثم شيب األ
 صاحبة الحمام  ين النورة ؟ سألت  أم غايب أ -
 م غايب ، اجابتها أفي الغرفة علوية هل آتي بها ؟ ها ن  إ -
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 صاحبة الحمام عليها وقامت   نا سأحضرها ، ردت  أال أكملي عملك ..ال -
حضرتها من الغرفة الى الدكة حيث كانت تجلس صديقتها مستسلمة أو
 م غايب،أالتي كانت تدلك جسدها بها  نتشاء للطريقةإب

لها قليل  ضافت  أوناء بالستيكي إمسحوقها في  ووضعت  كيس النورة  فتحت   
م غايب من تدليك صديقتها وصب أ الماء الفاتر وتركتها حتى فرغت  من 

 ،ثر ذلك أالماء على جسدها الذي بدا ورديا  من 
منها المغادرة لتقوم هي بوضع عجينة النورة  م غايب وطلبت  أ حينها شكرت  
 وتواصلتا بحديثهما  عانتها وتركتها تجف  بطي صديقتها وأعلى شعر 

 وحدِك؟ نتِ أسنة كاملة و قد مرت  ن ووماذا ستفعلين اآل-
 ال، لست وحدي فهم معي  -
ن آتي إلى زيارتك أخاف أنا أ...تعرفين ... صاب بالجنونأنِت تجعلينني أ -

 أال تخافين؟ ....أخاف من بيتكم ....
 ..الطبعا  ! من أمي وأبي وعمتي ؟... ؟ممن... ؟أخاف -
 أنت تعيشين مع جثث موتى  ....لكنهم موتى  -
 ن يدفنوا في بيتهم أنها وصية العائلة إرجوك أ -
 ة معهم؟ ن تدفنين حي  أوهل من المفروض  -
  ...لم يتبق لي الكثير من العمر -
  !نت لما تتعدين الخمسين بعدأ -
 عتابها حتى أ لم تصل  يوه ماتت  .....مي لم تتعداها أحتى  -
ليك إنه يريد العودة إوفاروق سمعت  .....ن تموتي بعمرها؟أوهل يجب  -

 لم يتصل ؟ أ
ن ن يريد العودة ألوهو اآل ....نجب أنني ال طلقني أل ...فاروق منافق -

 كثر  أبي ليس أهو يريد المال الذي تركه لي  .....بي ماتأ
 ؟بن عمكألكنه  -
هو حتى لم يزره حتى في مرضه هل تدرين ....ولكنه لم يرع ذمة عمه  -

 !الذي مات فيه 
 ن هناك فتاة معك في البيت ؟ إصحيح .....الحول والقوة إال باهلل  -
وعند النهار عندي في فتاة صغيرة في العاشرة من عمرها تعمل  ...نعم -

ن تبيت معي أتخاف ....عود بها الى بيتهم بوها ويأيأتي حلول المساء 
 !تصوري

خبريني هل تسمعين أ....تعجب كيف تقضين الليل معهم أنا أ !حق  معها -
 أصواتهم 

أحدثهم ويحدثوني صحيح إنني  الأسمعهم ...أهلي نهم إ.....أنت مجنونة؟  -
شعربحكة من نورتك هذه أ هيا قومي بدأت  ...لكنني أحس بكالمهم بقلبي 

 زيليها  أهيا قومي و ....
خذت تزيل بها أمنشفة صغيرة و م الحمام وجلبت  أعليها  حاضر، ردت   -

 على الشعر ،  النورة التي تكلست  
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غسلت شعرها بصابون الرقي و ،هالماء الفاتر على جسدها كل   ثم صبت  
 ،سود البراق الوسمى عنه ليصطبغ باللون األ فأزالت  

دخالها الى غرفتها إبيض كبير وأها بمنشف بتنشيفها ولف   بعد ذلك قامت  
 ،رتداء مالبس ملونة إتساعدها في وقامت  
ها خارج الغرفة مالبسها السود في كيس نايلون ووضعت جمعت  بعد أن  

 ،لرميها  ستعدادا  إ
ريكة تقشر على األ م الحمام لصديقتها التي جلست  أفكري بالزواج ، قالت  -

 البرتقال الذي قدمته لها 
لي لحدا   عددت  ألقد ، فكر بغير النوم الى جانبهم أعد ألم  ....نت تمزحينأ -

 الى جانب لحودهم 
 تذهبين لزيارة الولي ؟ترك هذا الحديث  قولي لي متى أرجوك أ...يوه -
  صباحا   غدا   -
 ليه إسأرافقك  -
ي علي   -  ذن إمر 
 تعالي الى هنا وسنذهب ونعود عند الضحى  نتِ أالال  -
 ن نقدت  أبعد  عبائتها وبوشيتها وخرجت   ذلك وارتدت   صار ، قالت   -

لحاحها إمر لكن في بداية األاألخيرة رفضته  كبيرا   صاحبة الحمام مبلغا  
 الزائد جعل صاحبة الحمام تأخذه وهي سعيدة به 

عود الى الغرفة بعد توديع صاحبة الحمام وهي ت نادت  ...م غايب أ -
 صديقتها 

 !نعم علوية  -
اليوم سأغلق  ن تنظفي الحمام بسرعة فقد تعبت  أهذا لك حاولي  ....خذي  -

ورفعته ،ن تأخذي معك كيس المالبس هذاأوالتنسي ....الحمام بعد قليل 
 ،رض نحوها األعلى بيدها من 

 : م غايب الى الكيس بإمتعاض وقالت متذمرة أ نظرت   
نني لم إعلمي إو ...خرينلبس طيلة سنوات عمري أسمال اآلأال علوية لم  -

 .مقابلها عمل خذ منك النقود إال ألنني أديت  آ
من كالمها  جملتها وهي تنظر في عين صاحبة الحمام التي خجلت   كملت  أ
 رض وهي ترجع الكيس الى مكانه وتدخل، الى األ طرقت  أو
واحدا   ةسكب دالء الماء على الدكبعن سخطها رتعب   ت  ذهانة فأخالعجوز باإل شعرت  
وة الصابون وألوان غرببقايا  الشعر العالق ممتزجا   معه فيسيل، خر وبسرعة تلو اآل

يه وهو لإبتقزز ناظرة غير متجانس رماديا   مزيجا   الجميع ونليك  الحناء والوسمي 
 ،نحدر الى البالوعات ي
نغلق باب الحمام اضوية وفأت األوأ ط، المستحمات رويدا  رويدا  خال المكان من  
من المطعم المقابل  لصغيريها بتاعت  إن أالى بيتها بعد متجهة العجوز  غادرت  و

 فاخر لم يتذوقاه من زمن بعيد ، طعامدجاجة مشوية ك للحمام 
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 شاهدت  ،  ضيقالذي كانت تسير به يثقلها الهم ويغلفها ال في طريق عودتهاو 
لقاء نها تريد إبدا عليها وتبادال التحايا فستوقفتها االعلوية تنعطف بنفس الطريق ف

 ،مر عائلي قريبتها صاحبة الحمام أل
فها غبار الصيف وحرارته وتتطاير بقايا نفاياتها زقة الضيقة التي يل  سارتا معا  في األ

 : قدام المارة وهن تتحدثان أالورقية وأكياس النايلون الفارغة ما بين 
ردا  على سؤال العلوية لها عن م غايب أ قالت  ،الى البيت  لقد عادت   -

 قريبتها 
 مر هام أريدها في أسف كنت مع األ -
 !خيرا  إن شاء هللا  -
نت تعلمين اعيدها الى البيت أصطحابها الى بيت كنتي كي إريد أ كنت   -

  القصة
 دتموها أعنكم أعتقد إ كنت  ....جل أ -
 بني عنيد والمسكينة لم تذنب أ...ال -

! نا مساكين، كل  م غايب وتحسرت  أ قالت  ! علم أ -  
في غاية الخجل وهي تحكي ألمها التي زارتنا في صبيحة  كم كنت   ....تصوري -

حمق دائما  األ.....ن تنام معه أ نها رفضت  كيف ضربها زوجها أل....وفاة الصغير
صطحبتها إو قنعها بالبقاء فرفضت  أن أ حاولت  ....خرين يسبب لي الخجل مع اآل

مها الى بيتهم ،أ  
م غايب أ ردت   !هللا يهديه -  
ليس كعادتها ؟...العلوية اليوم مبكرة ني لَِم خرجت  يخبرألكن  -  
حدى صديقاتها إنفسها مع  جهدت  أ لقد -  
ذلك تلك السمينة ؟ وكيف فعلت   ....ها  -  
:م غايب بفتور قائلة أ بتسمت  إ  
كثر من مرة أالغرفة ورششنا ماء الورد وغسلنا الدكات كنسنا البخور و اشترت  -
  وأحضرت  البرتقال  ايشال ت  عدأو
هذا؟ كل   لمَ وِ  -  

الضيق عنها وبدأت بالكالم   زاحت  أم غايب وأ تشجعت    
مالبسها السود بعد ترمي عنها ل جاءت   .....ن صديقتها قد جاءت اليوم إقل لك ألم أ -
!تبدو غنية .... عام على وفاة والدهان مر  أ  
صديقاتها من الغنيات العلوية كل   -   
  ياتها في ح من اللواتي لم ترين الشمس لكنها بدت   ....المرأة لم تتجاوزالخمسين  - 
كيف ذلك؟  -  
ألن بطنها كانت  .....لم ترزق بطفل نهاإ عتقدأو.....شاحبا   وجسدها كان وجهها -

نها لماتزل إهما يتحدثان عن عائلتها الراحلة وكيف مضمرة،ولحمها مفتول ، سمعت
  !تعيش مع لحودهم في نفس البيت

 بدأت الحرب سحبت   ن عمتها حينإيقال  كملت  أالعلوية ، و ردت   ، عرفتها... ها -
 خذت  أحين فقط به سريرها ، و فترشت  إمنها فراشا  و موالها من البنك وصنعت  أ كل  
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عاد النقود أوالفاتحة مراسيم نتهاء ‘خير فأنتظر األ ....خيها بذلكأ خبرت  أتحتضر 
  ،الى المصرف

!معقولة  -  
ن إالمرات حدثتني جارتنا  ىحدإفي .....صال  كان مرابيا  أخوها أمعقولة  ....نعم  -

نتظر لمدة خمس ساعات كي يكمل السيد إو ،زوجها قد ذهب إلستدانة مبلغا  منهم
يام أن يعيده له بعد عشرة أنه سيعطيه المبلغ مقابل إخبره أوحين خرج له  ،صالته

 بضعفين،
؟يعني هو سيد أيضا   .....ال باهللإالحول والقوة  -  
مها وعمتها ،أبوها وأن تعيش مع ثالثة لحود وأبنته اآل !.....سف نعم مع األ -  
  !والصغيران متخاصمان نا أ....نسىأن أعلوية قبل  -
ستوقفتهاإن سحبتها من يدها وأم غايب بعد أوجه  مماأالعلوية  وقفت   ......؟ماذا  -  
تصوري لقد صعدا الى السطح  ...قالت العجوزمتضايقة  لقد عصيا أوامري،نعم –   

  :هامسة صديقتها وجهها من  يمنة ويسرة ثم قربت   العلوية وتلفتت   فزعت  
وهل رآهما أحد؟ -   
نقلب الشارع بصوت حزين فلوا رآهما احد إل أم غايب عليها  ردت   ، عتقدأ ال -

!علم بأهل شارعنا أنت إشخص فيه  يقف في الباب طالبا  الفرجة  ووجدتي كل    
ثم روعها  ئة  منهدموالعلوية بعمق واضعة يدها فوق صدرها  الحمد هلل تنفست  -

هما يعيشان في مكان ن  لمي إن تعأ ولكن يجب ....نا سأسوي المسألةأالعليك  قالت  
!اشبه بالسجن   

م غايب ثائرة ولكن ماذا لو شاهدهما شخص ما هل تدركين أ نتفظت  إ! سجن؟ -
؟ مر وجللهعظمة األ  

  !وفكري كيف تصنعين لهما حياة خاصة بهما ي أوال  ئولكن أهد .....دركأنعم  -
!كيف ؟ -  
!العاقلة ؟ نتِ أتسأليني و -  
!ن نائمانقتربنا من البيت سأفتح الباب بهدوء ربما هما اآلإهيا  -  

دفعته  دارته الى اليمين ثمأو،المفتاح في القفل  ووضعت   ، بهدوء من الباب تقدمت  
نحو العلوية  فإستدارت   ،المفتاح في قفله فإنفرج قليال   ن تركت  أبيدها بهدوء بعد 

لها  وهمست    
!هيا تفضلي -  
وهما يبكيان المرأة الداخلة صرخ التوأمان وركضا صوب الباب وعانقا ،جدتي -  
وبدءا على وسعهما  ليها بذراعين مفتوحتينإ اجدتهما وضمتهم اجابتهمأ...تعاال-

ويعودان لحضن جدتهما بشيء  حضنها  العلوية وهما يفلتان بينما شعرت  ، يبكيان 
،، لم تر فيهما غير صغيرين يبكيان من الخوفاألسى عليهما من   

دموعهما بيديها  ت  كف  ن كف  أجلستهما الجدة الى قربها بعد أدخل الجميع الى الغرفة و
ن يسندا رأسيهما على كتفها لكن ذلك لم يكن ممكنا  أوكم حاوال   

قالت العلوية وهي تشير الى الدجاجة المشوية التي نستها هيا أم غايب لقد جعنا ،  -
 أم غايب في كيسها وهي تحدق في حفيديها بنظرات عتاب التنتهي
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سآتي بالصينية والخبز ،  تصحيح لقد تذكر.....يوه   -  
جدتهما الى المطبخ  العلوية التوأمين حين غادرت   هل تغديتما ؟ سألت   -  
نثى األ ال، ردت   -  
....ا وفقدنا شهيتناجدتي كانت غاضبة من   -  
حتى بال خبز قال الذكر وهو يبتلع ريقه   شربنا شايا  في الصباح فقط-  
بطعام طيب قالت العلوية اجدتكم الكم لقد جاءت  -  
سنأكل قال الذكربشيء من الحماسجدتي  معنا اذا أكلت  -  
  العلوية ردت  مر لي اتركا هذا األ!سنأكلنا كل   ....ستأكل  طبعا    -

والى جانبه  الجدة تحمل صينية بها طبق عليه دجاجة مشوية جيدا   بعد قليل دخلت  
قراص من الخبز الحار أخضر وطبق صغير من المخلل وقليل من البصل األ

بارد ،قرص آخر و  
الجدة  بينما عادت  رض نها الصينية ووضعتها على األم وتناولت  إليها  العلوية  قامت  
ووضعتهما على ،نية الماء وقدحين آخرى الى المطبخ لتعود بعدها حاملة أمرة 
واقفة ، رض وبقيت  األ  
،م غايب وهي ترفع رأسها ناظرة إليهاأالعلوية  جلسي خاطبت  أهيا -  
نسحاب الى الوراء والخروج من الغرفة اإل الجدة وحاولت   جابت  أجائعة  لست  -  

بتعاد في جلستهما عن نسحاب زحفا  الى الوراء واألبالخيبة وحاوال اإلشعرالتوأمان 
 الصينية ، 

بشيء من التوسل  خرىأالعلوية ذلك فخاطبتها مرة  رأت    
نهما جائعان إ....فقط  ا  شاي لقد شربا ..... حتى هما لم يفطران  إ-  

 قبالتهما فدبَّ  في الجلوس وبدا ذلك على حركاتها بعدها جلست   وال  أالعجوز  ترددت  
 رويدا   العلوية ورويدا   النشاط في التوأمين وإقتربا زحفا  من الصينية وكذلك فعلت  

مان وقد أمتزج مع لذة الطعام الذي الفتى المتربعة ركبة جدته فشعرباأل ةركب المست  
، لم يتذوقه من زمن بعيد  

وهو يمضغ لقمته الى جدته ها خائفين وجه كالمكن  -  
لقمتها  نزلت  أن أبعد  عالٍ  وبصوتِ  عليه أخته بسرعة خائفا  ، ردت   من كان نتَ أ-

وهي تنظر في عينيه  الى الصينية   
وقد توقف عن مضغ  بغضبخته أالصبي قوله بوجه  خائفة ، كررَّ  كنتِ  نتِ أحتى -

 طعامه
يدها الى طبق المخلل   وهي تمد   خافكما ؟ سألتهما العلويةأماالذي   -  
ن لصا  إعتقدنا إلذا  تعودنا عودتها مساء  ....مجيء جدتنا بهذا الوقتنحن لم نتوقع  -

لبيت قال الصبي اربما يحاول الدخول   
الى البيوت؟ سألته العلوية  وهل يدخل اللصوص من الباب وظهرا  -  
جابها الصبيأحد أذا لم يشاهده إن البيت فارغ ولذا قديدخل من الباب إالجميع يعلم -  
؟ سألته العلوية اوماذا فعلتم -  
ذا شاهدنا اللص سيهرب إكيد أن نقوم الى الباب ونقف امامه وأعلي  أختي  قترحت  إ-

!من منظرنا  
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ن تغير الموضوع بقولها ا الجدة من كالم حفيدها لكنها حاولت   تألمت      
رض من بالوقوف متوكأة على اال ن الدجاجة تحتاج الى ملح ؟ وهمت  اال تعتقدون أ-
  المملحة من المطبخ جل جلب أ
ياها إجابتها العلوية وهي تضع يدها على ركبتها مانعة أبل هي لذيذة هكذا ،، ال،ال -

ال تخافين الضغط؟أ ردفت  أو من النهوض  
نثىاأل ما الضغط جدتي ؟سألت  -  
هيا لنترك الموضوع ونأكل هذه ...  العلوية وأكملت   كفانا هللا شره ،قالت   مرض  -

 ذلك بصوت يشبه صوت وحش يهجم على فريسته ومدت   الدجاجة اللذيذة قالت  
،صابعها الى الدجاجة وكأنها تحاول إفتراسها أ  

بتسام ، الجدة باإل كتفت  إبه العلوية بينما  ضحك التوأمان بشدة وهما يشاهدان ماقامت  
أغمض عينيه ي لقمة صغيرة  في فمه ونوبة الضحك وضع الصب وحينما فترت  
،برفق  هاوأخذ يمضغ  

وألقمتها إياه فجفل أول  كبر بقليل أخرى أ له واحدة وحين شاهدت الجدة ذلك صنعت  
لكنه سرعان ما فتح عينيه ووشفتيه المطبقتين بإقتراب اللقمة من  وهو يحس  مراأل
مر من جديد حين رأى جدته هي التي تطعمهستسلم للذة األإ  

غاب بشبه بتسامة ،وإفأغلقه على شكل ،الجدة تلك اللقمة فيه  فتح لها فمه فوضعت  
مضغها بهدوء، غماضة وهو يإ  

 دارت  أتتململ في جلستها و فبدت   ، الغيرة أخته وهي ترى جدتها تطعمه أصابت  
 وجهها الى الجانب اآلخر تالفيا  لمشاهدة مايحدث،

مر األ الى ذلك على العكس من العلوية التي عالجت   هن جدتها لم تكن منتبهإغير 
ستحياء إفمها على  نثى ففتحت  صغيرة وقربتها من فم األة لقملها  بأن صنعت  

يضا  ألها  وصنعت   تنبهت   تبتسم للعلوية ثم لجدتها التي سرعان ما بتلعتها وأخذت  إو
من غيرة ها ها وهي تضحك في سر  ووضعتها في فم مماثلة للقمة أخيها  لقمة

،التوأمين   
 وذهبت  م غايب ضيفتها أ ستأذنت  إو، نتهى وقت الغداء الذي بدا مدهشا  للجميع إ

العلوية  نتهزت  إف اليوممكان عملها دائها في إها يلعإلداء صالة الظهر الذي تعذر 
حياتها كي  تحدث التوأمين عن مقدار حب جدتهما لهما وكيف قوضت   ذلك وبدأت  

، تلك الحياة  يكونان هما وحدهما كل    
هلها في سبيلهما ،أ ةوبقيخواتها وقريباتها أتلك العجوز من  نسلخت  إفقد   

،خرين في سبيل بقائهما محصنين عن اآل  
ن تصنع أ ستطاعت  إة واحدة امر، أة لهماأمرأشيء هنا قد هيئته  ن كل  إ اخبرتهمأ

مر الهين ،وهذا ليس باأل ،شخاصألثالثة  مصغرا   عالما    
عن  تبحث   يوم صباحا   تخرج كل   كامال   شهرا   مضت  أ جدتهما نإكيف  اخبرتهمأ

،خرس يقوم ببناء حمام مزدوج لكما أعامل بناء   
ن يراكما فيخبر أخشية خرسا  أن يكون ذلك  العامل أعلى  صرت  أها ن  إوكيف 

،خريناآل  
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معكما حتى تعود، جل البقاء أخرى من صطنع لي الحجة تلو األأ نا أ وكيف كنت  
،ستناد عليها وحدهامتكما المشي باإلوكيف عل    

لكما  رض وتمد  وهي تجعلكما تقفان على األ، تي الى هنا آراها حين أ ما كنت   فكثيرا  
،خرىوتجعلكما تخطوان الخطوة تلو األ رويدا   يديها وتسحبكما رويدا    

هل عشاب اما لديها من تناول التذهب الى المستشفى بل تكتفي ب ذا مرضت  إوكانت 
،حياتها  نتما كلَّ أ!؟فهمتما مقدار حبها لكما  

 رأسيهما ئمطأطبينما هما يستمعان لها ، ن تسمعها الجدةأبهدوء خشية  كانت تتكلم
ا أوامرها ي  حين عصرتكباه بحق جدتهما إمدى الخطأ الذي وقد عرفا الى األرض 

،الى السطحوصعدا   
نثى قولي لها ان تسامحنا علوية ترجتها األ-  
بتعجب  لجدتكما ؟ تساءلت   ......قولألمن -  
جاب الذكرأنعم -  
وحتى لو  والدهما من أم لن يغضبا ب واالاأل نإن الى اآلفهما ذن لم تإنتما أ -

م لكما غيرها أ ب والأ ذ الإبناء جدتكما أنتما أو فلن يطول ذلك غضبا  
هي سامحتنا؟ سأل الذكر يعني -  
لمصلحتكما التمسك بتلك األوامر  نألوامرها أن التكررا معصية أاها نعم لكن عد   -

!لسالمتكما .....  
عيون التوأمين صوب وجه جدتهما الذي بدا متألأل براقا  وهي  تجهت  إبفرح كبير 

،يديقداح تالقفتها اإلأربعة أتحمل صينية الشاي وتحضر بها   
خرى جميلة من ذكريات المرأتين التي كانت أرتشافها مع ذكرى إه بوبدأت الشفا

،مام مرأى ومسمع التوأمينأها تحلو لهما قص    
بل أمتد طويال  حتى منتصف  المغربيوم التوأمين بمغادرة العلوية عند لم ينته ِ
،الليل  

والسكينة كان يوما  مميزا  حمل معه مشاعر شتى من الحزن والفرح والبكاء والهدوء 
وضعا رأسيهما على وسادتيهما نز  من الفتى سؤال كان محبوسا   أن  في آن وبمجرد

طوال الوقت ، فمه في   
جدتي ما معنى عصيان ؟-  

وجهها له لتقول  دارت  إالوسادة و نالجدة رأسها ع رفعت    
؟ا  ظمستيق مازلتَ -  
الفتى  نعم جدتي ردَّ  -  
الفتاة بسرعة  جابت  أو  
  يضا  أنا أو-
الجدة نتصف الليل؟ قالت  إ .....ومتى تنامان-  
هاجدتي مامعنى عصيان؟ كرر الفتى -  

:وهي تقول  وتنهدت  على وسادتها الجدة رأسها بهدوء  وضعت    
العصيان عكس الطاعة فقد صعدتما الى السطح .....ماقمتمابه  ....العصيان-

!عينيها وكأنها تريد الهروب مما حدث غمضت  أوامري ، قالت ذلك وأوعصيتما   
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ذن أخيها أالفتاة ب يها المغفل همست  ألماذا تسأل اآلن -  
  جدتي نحن لم نعصكِ -

كيف؟ ستغراب وتساءلت  إالجدة عينيها ب فتحت    
نا نفعل ذلكتشياء هي التي جعلنعم األ-  

الجدة في فراشها وسألته  عتدلت  إبسرعة   
شياء؟أي أشياء ، أ-  
يسقط على السقف  .....تتكرر ثالث مرا ا نرسم حينما سمعنا صوتا  كن  جدتي نحن -

ردنا النزول أوحينما .....وكانت ثالث قطع من الحجر.....ن نعرفه أفصعدنا نريد 
الحمامة التي تشبهك وجعلتنا نبقى نراقبها  جاءت    

الجدة وهي تبتسم  تشبهني ؟ تساءلت   -  
نا رأيتها حلوة أ هي تشبهكِ نعم  ،ختي دائما تقول انك تشبهين الحمامة أ ......نعم -

 مثلك جدتي ، 
 ستدركت  إن تترقرق في عيون الجدة وهي تسمع كالم الصغير لكنها أالدموع  كادت  
 قائلة 

وبعد ؟ ...ها -  
به قدمي حين  ياء تشبه القطن الذي لففتِ أش ....علىشياء بيض في األأ بعدها جاءت  -

السمكة التي طبختيها تشبه  صارت  ....كانت كبيرة ....يامأرض قبل على األ سقطت  
، األرنب ه سريع ن  إالذي قلت لنا ، أرنب مثل رنب ثم تحولت  الى ألنا لكنها بيضاء 

ا جدتي نحن لم نرد العصيان كن   .....الذي كان مرسوما  على البالون الذي في دكانِك 
شياء فقط ،نشاهد األ  

ت   ن فرجة ألهل الشارع ،ا اآلشخص ما لكن   اكمآو رلكن ل- بشيء  هعليالعجوز رد 
 من الغضب ، 

ستدرار عطف من ورائه إجاب الفتى بصوت متوسل كان يريد أ الم يرانأحد ه لكن  -
!جدته كي تنسى الموضوع   

الجدة ،  الحمد هلل قالت  -  
شياء التي فوق ؟ سأل الفتى من جديد ماهذه األ ....جدتي-  
غيوم ألم أحكي لكما عنها؟هذه -  
ن معا  اال أجاب التوأم-  
هي غيوم بيض تأتي بالمطر في الشتاء حتى تنمو النباتات وهي في السماء .....ها -  
الفتاة بالنظر الى وجه أخيها  كتفت  إالفتى مستغربا  بينما  السماء؟ رد   -  
 شارت  أعليها هذه وسمعا الذي نعيش أ وأردفت تقول  الجدة جابت  أالسماء ، ....نعم -
سمى سماء تي فوق تال هوهذ .....رض أالمكان الذي تجلس فيه تسمى الى صبعها إب
الى السقف  شارت  أو  
نثى بإستغراب األ قالت   !ن هذا سقفإ جدتي قلتِ  لكنكِ -  
بها الغيوم  االذي شاهدتم .....قصد ما فوق السقف يسمى سماء أنعم حبيبتي ،  -

؟تسمى سماء هل فهمتما  
الفتى  نعم جدتي ردَّ -  
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لتتمدد على  قالت الجدة لهما وهي تعودسيظهر الصبح قريبا  ....م نهيا إذن لن -
غماض عينيها إوتحاول  بهدوء تضع رأسها على وسادتهاو فراشها   

جدتي ،صاح الفتى -  
الجدة جابته أنعم  -  
ختي ؟أهنا هل تعلمين بماذا تشب  -  
بماذا ؟ -  
التي لها الحشرة .....بالدكان  الصغيرة التي رأينا بيتها الخيطيبالحشرة هنا تشب  -
نشبه العنكبوت  نت  أنا وأتقول ..... هل تذكرتيها؟ عنكبوتال.....رجل عديدة أ  
!؟عمل هل نسيتَ  نا لديَّ أو رجوك سيظهر الصبح قريبا  أ...نم صغيري -  

صغيرين لم لم تستطع أن تطلقها أمام قالت العجوز ذلك وهي تبتلع دموعا  مخنوقة 
،يستطيعا التفريق بين السقف والسماء   

هانها بالحمامة ويريان نفسيهما عنكبوتا  ، صغيرين يشب    
دموع   يزل حنقها على الحياة يتواصل على شكل   اولمنتهاء أوشك الليل على اإل

، تنسكب على وجنتيها دونما توقف  
غرقها في دوامته أحتى جاءها صوت العلوية ون داعب الوسن جفنيها أوبمجرد 

(! صنعي لهما حياة إ)قائال  وبتكرار   
،لعملها المعتاد وخرجت   يوم في البيت تفعله كل   كانت   ما تمت  أ كعادتها صباحا    

الى حيث  نعطفت  إ بل ،يوم الحمام كما كلَّ الى مباشرة  لم تسر في الطريق المؤدي 
،بالناس بعد ظَّ الذي لم يكن قد أكتالسوق   

حياتية مورأفي  ويتحدثنَّ   تهرصفأحافات  الحليب والقيمر يفترشنَّ  ات  فقط كانت بائع
عنهن بقليل واحدة كانت تبيع البيض ، بتعدت  إبينما ،شتى  

ن معها سلة من الخوص ترقد بها دجاجة سوداء على بيض إ لها فوجدت   نتبهت  إ
 ،البيض تحت الدجاجة فيه  وضعت  لتها عن اليوم الذي أن سأإبتاعتها منها بعد 
، مس ظهرا  أنها فعلت ذلك إفأجابتها البائعة   

في غرفتها ووضعتها  ،بها الى مكان عملها تجهت  إالدجاجة الراقدة بسلتها و حملت  
 اندهشإن اذلن الابها الى البيت حيث التوأم الحمام فعادت   مغادرتهاوقت  حانحتى 

هذا اليوم ،قبل ن لم يرا دجاجة حية الذلا المرآها وهم  
، اسود الدافئ بأيديهموبدءا يتحسسان ريشها األحدودبا فوقها إوقتربا منها إ  

،تلك االدجاجة تتململ رافضة حركاتهم صابعهما على رأسها فبدأت  أمررا   
ذا إهي تضجر لذا ف بأن الدجاجة مثلنا تحس   امر الذي جعل العجوز تخبرهماأل

، نسانإضايقها   
الى  سئلة عديدة تبادرت  أيرقبانها عن كثب و صابعهما عنها وجلساأرفع التوأمان 

     قوله بـالذكر ها أعنها جدتهما ابتد جابت  أهما يذهن
جدتي هل الدجاجة تمشي ؟ -  
ن ترقد على البيض لذا فإن لم يضايقها أحد ستبقى هكذا حتى ولكنها اآل ....نعم-

 يفقس البيض 
نثى األ راقدة على بيضها سألت  وكم ستبقى -  
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الجدة  واحد وعشرون يوما ردت  -  
الفتاة قائلة  وهل ستأكل أردفت  -  
كيد أ ذا جاعت  إهي نادرا  ما تأكل لكننا سنطعمها ....ن اآل -  
معنى فراخ جدتي سأل الذكر؟ما و-  
بناء الدجاجة التي تفقس من البيض أالفراخ هي -  
وما لونها جدتي سأل الفتى -  
  استكون جميلة مثلكم ....ا  سودأو أ ا  صفرأدري ربما يكون لونها أ ال-
الال  -  

يشبههما ،مثلهماآخر  نتفضا رافضين أن يريا كائنا  إصرخ اإلثنان معا  و  
،بهدوء الى المطبخ  إنسحبت  العجوز ف نتبهت  إ  

راكضة الى الغرفة حال سماعها صوت الدجاجة وهي  ها سرعان ماعادت  لكن  
صابعه تحت ألترى حفيدها وقد مد  يده الى الدجاجة وصار يحرك  عادت   ،تصيح

كذلك ،  ختهأو وهو يضحك بصوت عالٍ جناحها   
الجدة وهي تصيح دخلت    

ماذا تفعالن؟ -  
الذكر  نحن نجعل الدجاجة  تضحك رد   -  
بتسامة خفيفة مرتسمة على إالجدة ذلك و الدجاجة التضحك قالت  ، تركاها أال ال  -

عداد طعام العشاء لكما ، إكمل أفعال حتى اها فن ترسمان  إذا شأتما إ فت  دثم أر،شفتيها
رض االجلسا على لوان وحضرا بهدوء دفتري الرسم وعلبة االأمتثال لها التوأمان وإ
وكأنها  جسدها قليال   جفنيها وحركت   مضت  أغقبالة الدجاجة  التي  قدامهما أمددين م

للرقاد  ستسلمت  إمنقارها في ريش جناحها و تتحسس البيض الذي تحتها ثم دست  
،له  ةصورأكثر من قالم التوأمين تحاكي جسدها برسم اتاركة   

لعمل داخل الحمام متنقلة بين مكان تجهد نفسها بايام كانت العجوز مثل بقية األ
تبتسم في وجوه ، حينا  آخرلنساء حينا  وتتأكد من نظافة الحمام اتدلك  ،وآخر

حزانهن أنسيان ن للحمام نشدانا  لئالمبتسمات وتخفف من حزن التعيسات اللواتي ج
،ولو لساعات   

وتشارك المبتهجات بغسل عروس وتحضيرها للزفاف ،  تدعو لمن تسألها دعاء  
وتناول في غرفتها  قامة صالة الظهرن تعطي نفسها فرصة للتوقف سوى إلأدون 
كان سرعان ماينتهي بمجرد سماع صوت  تجلبه معها من البيت بسيطغداء طعام 

المستحمات  حدى النساءإو صوت يصدرمن أ ،صاحبة الحمام وهي تنادي عليها
،يستدعيها للحضور  

دائه الى حين إبل تستمر في  ،نهماك في عمل اليناسب سنها لم يجعلها تتبرم منهاإل
توفر منه تنفق بعضه و من المال كانت بسيطٍ  مقابل مبلغٍ  ،متعبةنصرافها الى البيت إ

، القليل لما قد يحدث   
كمام وفوطتها التي سود المنزوع األبثوبها األكل  من يرى حركتها داخل الحمام 

 كتافهاأحتى نهاية من تحتها جدائل رفيعات  تتدلى تعتصب بها على رأسها فتبين 
،فيه وأها ولدت لهذا العمل ن  إيعتقد لون الفضة،  العمر  ثلج شتاء نضفى عليهأ  
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وحنانها الذي تمنحه للجميع دونما  ،بحركتها الدؤوب تلك هذه العجوز ستطاعت  إفقد  
،ميمة ح ا  أسرار العديد منهنئي وتشارك النساعالم الن تخترق أتفرقة   

 ،لم يتحقق بعد تنتظر دون جدوى حلما   يهنَّ أو ،ا  خيانة الزوج رتهدم   هنَّ يأ عرفت  ف
والمخصص ليس إلزالة ، خوانها الى هذا المكان الخاص أتهرب من سجن  يهنَّ أو

الروح ،ماهو عالق من أوساخ جسدية بل إلزالة هموم   
ن التجد لها خالصا  أيهن تخاف من إمن ذنوب و رتكبت  إتتطهر بالماء لما  يهنَّ أ 

خرى أسلوى في هم واحدة بهذه الحياة فتبقى تراقب المستحمات عل ها تجد لها 
 تشاركها البوح ، 

ن ينادين عليها بخالة أو عمة أو جدة والبعض توهمنَّ اعليها  غدقنَّ أ  لقابا  عدة وصر 
خرى ،سوة باألإقرابتها من صاحبة الحمام فسمينها علوية   

 أن  سم الذي سمعته من قريبتها ساعةيها بأم غايب األفقط صاحبة الحمام كانت تكن  
،حضرتها للعمل هنا أ  

طراف حديث أمرأة شابة وتتجاذب معها اجسد  كعادتها تدلك   في هذا اليوم كانت  
ثر أن لجو الحمام الخانق إ عتقدت  إخرى بصداع األ حين شعرت  ،بموضوعات شتى 

،في حدوثه  
رض وتجعلها جلسها على األوت   الدكة نالمرأة ع نزل ن ت  أال إم غايب من أفماكان 

يخفف حدة الصداع ، مابحثا  عن وتخرج الى غرفتها  الجدارتتكأ على   
وذلك بإدارة آكرة  لغرفة المقابلة لهابالدخول الى ا همت  ولما لم تجد شيئا  في غرفتها 

وهي تقول والتي كانت مشغولة من قبل صاحبة الحمام  قليال  ليفتح الباب ودفعه  
: بصوت مسموع   

سؤالها وهي ترى شابا  يتلصص على المستحمات بإستراق  وقطعت  .....علوية هلـ-
،مديرا  ظهره الى البابعن الشباك ليهن بإزاحة الستار قليال  إالنظر   
نكشف، إها الذي فزعة لتواجه سر   ريكتها وقامت  أصاحبة الحمام عن  ت  ضنتفإبينما 

كمام األ ذوثوبها لترتدي سريعا الى غرفتها  وعادت   ،العجوز باب الغرفة غلقت  أ
تعود غاضبة ،الطويلة و  
ال إبسرعة فلم تلمح  باب الغرفة التي تسلل الشاب منها خارجا  بعدها  غلقت  دخلت  وأ

، ذيل دشداشته البيضاء الذي سرعان ما أختفى   
تتلعثم بكالمها  خذت  أالعجوز بوجه صاحبة الحمام التي  ماذا يفعل هنا صرخت  -

 قائلة 
!ه صغير صدقيني ن  إ....التكترثي لطوله  ....ه صغيرن  إ...ه ولدين  إ-  
يوم يكتشف أمرا   نسان كل  ن اإلإلكن يبدو  ...هذا التصرف اليليق بأمرأة مثلكِ -

نا خارجة  أ...هكذا ؟ تفضحيهنَّ  نتِ أو مانة عندكِ أهذه النساء  ....هللا جديدا  أستغفر  
  !علوية .......يا....الرزاق حي ....ولن أعود الى هنا 

شديد ،وبأرتباك  ماسكة بكمها ه طفل ترجتهان  إ ....بقِ إأم غايب  رجوكِ أ-  
 عبائتها رتدت  إغراضها وأ وبسرعة شديدة جمعت  ،تها الى غرف لكن العجوز خرجت  

ن تحافظ على هدوء صوتها أ التي حاولت  الحمام تتبعها توسالت صاحبته  وغادرت  
ن تسمعها المستحمات ،اخشية   



 62 

  !خذي أجركقل في األ-
وهي تتمتم ن تتعثر بعتبة باب الحمام وتسقط لسرعة خروجها وشدة غضبها أ كادت  

 بينها وبين ذاتها قائلة 
ثم  ...ذنبا   ذنبت  أالبد إنني قد  ...خر عمري يفضحني هللا هكذا آفي ...ستغفر هللا أ-
والد فعاقبني بحق األ ربما أخطأت  فعل شيئا  سيئا  ألكنني لم  : بهدوء لتقول ستدركت  إ

ن اآل لذهبت   ة مالبسي لو كنت ميقنة بطهار ......أستغفر هللا ....هللا هكذا وجعل أبنـ
نفجر من الغضب أن أ كادأفعل ألزيارة الولي فربما أهدأ قليال  ولكن ماذا   

عن الحمام  بتعدت  ،إطع تص منه لوحدها فلم تسالخال ت  رادأ كان غضبها مخيفا  
 ن كل  إ حست  أبل  مع هذا لم تهدأمن قبل  بها  في طرق عدة لم تسر   سارت   كثيرا  
،ي بالغضب تقع عليه عينيها يش شيء   

دونما عمل والتي تتفوه بالكالم البذيء  ركان الشوارعأمجاميع الشباب التي تحتل 
أمرأة منهم  ،  قتربت  إكلما   

الذي كان يتالعب بعبائتها واليترك لها فرصة للتنقل  تربةمتأل باألموالجو الحارال
 بالطرقات بحرية ،

جدران وال، نفسها عليها جرا   العربات تجر   وصارت  سفلتها أالشوارع التي تشقق 
ها باللون  الرمادي ،حتى تلون جل  ، التي فقدت لونها لكثرة الشخبطات   

 تيمدمني لعبصيحات بالمقاهي التي تضج و ،لوان الصدئةبواب ذات االواأل
قلل العوز  ،والدكاكين التيتربين منها قالتي تزعج المارة الم الطاولي والدمنيو

،بضاعتها   
طفال حد األأمن يد  لكن كرة بالستيكية سقطت  على غضبها  شيء زادها غضبا   كل  

تزامن قد وركض ليلحق بها والذي كان يلعب بها على الرصيف الى وسط  الشارع 
ن أ حد الرجال كادت  أمسرعة كان يقودها مع مرور دراجة هوائية ركضه إليها 
جعلها تنسى غضبها وتسرع راكضة صوبه وتحمله الى صدرها  ،تدهس الطفل

صاحب الدراجة ،  امطرها بهأوتعود به الى الرصيف مع سيل من شتائم   
، ها تي لك بآالتخف س-  

وسط  ىمسرعة ال رض الرصيف وتذهبأالطفل وهي تضعه على العجوز  هدأت  
حدى إ يدها وتعطيها له ف تح الباب وأخرجت   ن تمدَّ أتعود له بالكرة وقبل الشارع و

ن أوتصيح بالعجوز طفلها وتدعوه الى العودة للبيت نادي وهي تالنساء رأسها منه 
،ياها بالمجنونة إالطفل ناعته  ىتترك الكرة من يدها وتعيدها ال  

  ،ولم تستدر نحوها ، م غايب لكالمهاأتأبه لم 
نحوها حين شاهدها هما الطفل الذي مد   الكرة بهدوء في كفي   وضعت  إبتسمت  و بل

هو يبتسم ، أمسك الطفل بكرته بقوة وكأنه يخشى سقوطها من يده قادمة صوبه و
مسدت  رأسه وغادرت  بهدوء  ،مرة أخرى   

ترى التي لم تتوقف عن السباب حتى وهي صحوبة بشتائم المرأة م 
،آخرتعبر الرصيف الى شارع العجوز  

ة حد   ن خفت  أبتعاد كثيرا  عن الشارع المؤدي الى البيت بعد لم تشأ أن تطيل اإل
،غضبها   
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ولكن بعيدا  عن الشارع الرئيس المؤدي الى الحمام ،، دراجها إليه أ بل عادت    
ولفحتها حرارة دكان الخباز لكن رائحة الخبز  ،بالسوق ودكاكينه المقفلة ظهرا   ت  مر  

رغفة حارة ،أجبرتها على التوقف وشراء ثالثة أالطازج   
غراضها أبوضعه في الحقيبة التي تضع بها  ها لها الخباز بكيس ورقي قامت  لف  

الى البيت، زل مبتل الطرف وعادت  ي ام  لالبسيطة وثوب العمل الذي   
به باكرا  مع صديقتها، في اليوم الذي عادت   وكي التفزع التوأمين مثلما حدث  

وهي تقول بصوت مسموع  الباب بسرعة ودخلت   فتحت    
!ني أليس كذلك ؟اوتترك يان لم تتغد-  
وضاع أ ،وضاع مختلفة للدجاجةأن كانا منهمكين برسم ان الذانتبه لها التوأمإ

وتشرب الماء ، فيها واقفة وماشية ، تلتقط الحبَّ  يتخيالنها  
 ارض وقاما يبتسمان وعيونهمنهما الى األضدفتري رسمهما يسقط من ح تركا
 لذلك فقالت   نتبهت  إنحو الحقيبة المنتفخة المخفية تحت عباءة جدتهما ، التي  نوانتر

 ...ه خبزن  إالكيس الورقي وهي تخرجه من الحقيبة ا العباءة وتريهما هوهي تنزع عن
، خبز حار  
وهي ترى حفيديها سعيدين بوجودها  ،الجدة ذلك اليوم بال قلق كما توقعت   لم يمر  
متها ابتسإلم يسأالها عن سبب عودتها باكرا  الى البيت بل ظال يحاكيان ، و معهما

قي رسم صور مطللما يدور في الخارج ل التنصت   بتسامات متعددة ويعاودانإب
،صوات في الشارع األ  
أحدهما  خذ يسألأ للنوم ليال   بأن جدتهما قد إستسلمت   هما وبمجرد شعورهمان  إذ إ
:خر وبصوت هامساآل  
العمل ؟ ا تركت  نن جدتإقد تهل تع-  
!لماذا تعتقدين ذلك ؟-  
!ثوب عملها ألم تنتبه اليه؟...في الحقيبة  به مبلال   ه الثوب الذي جاءت  ن  إ-  
غسله  ها ربما أرادت  نعم رأيته ولكن  -  
  ؟هي تعمل في الحمام فلماذا لم تغسله هناك ....حمقأ فعال   نت  أ -
!وماذا تعتقدين ؟  -  
قبل أن الثوب يجف  فلو كانت لم تترك العمل لجعلت   ...العمل ها قد تركت  ن  إعتقد أ-

ن صاحبة العمل قد طردتهاإعتقد أ....الى البيت تأتي به   
!طردتها؟ -  
ربما  ....دري أال-  
ولكن جدتنا أمرأة طيبة -  
دخل الشيطان بينهماربما -  
نام أن أريد أ...تذكريني به ال ....؟خرىأرجوك الشيطان مرة أ....وه أ -  
شعر بالنعاس أنني لم ربما سأغفو أل ،نظر الى السقفأنا سأبقى ،أ على راحتك  -

  !بعد
خته تتطلع أ خر بينما بقيت  تصبحين على خير قال الذكر وأدار رأسه الى الجانب اآل-

.ليها فتأخذها الى جنة النومإبالسقف عل  خيوطا  من النعاس تتدلى   



 64 

عمال األ كل   نجزت  أستيقظ الحفيدان فوجدا جدتهما وقد إ في الساعة العاشرة صباحا  
،نفيهماأرائحة طعام الغداء تداعب ، وراحت البيتية  

تحية الصباح وبدءا لقيا عليها أبل  ،لم يسأالها عن سبب عدم ذهابها الى العمل
،حالم الليلة الفائته أان عليها كعادتهما يقص    

،فطاراإلوهما يتناوالن مس ألهما ما رأته من حلم  حكت   يضا  أهي   
لهما بشيء من عدم الراحة  لتقول خبارهما بسر  إها تريد أن  منهما وك قتربت  إبعدها   

سأشتري بضاعة بما  ....من جديد يئته قوم بتهأبعد قليل س ....عيد فتح الدكان أس -
والنقود تأتي بالنقود ..من نقود  إدخرت    

سأل الذكر  جدتي ماذا حدث له؟  وعملكِ -  
  أجابت   ...تركته-
نثىاأل سألت   لم؟-  
بيني وبين صاحبة العمل  .....حدث شيء الأستطيع أن أبوح لكما به -  
الذكر عليها  حَ ماهذا الشيء جدتي أل -  

 بصوتمباشرة الى عينيه وهي تقول  كثيرا  في جلستها ونظرت   هالجدة من أقتربت  
عن ألحاحه في السؤال  ن يكف  أمنه  رادت  أ  
!لقد دخل الشيطان بيننا -  

طأطأ  ثم  أخافته  ثر هذه الجملة التيأتراجع الذكر بوجهه الى الوراء قليال  على 
ره عينيه الى أخته التي بانت على فمها إبتسامة ماكرة تذك   رافعا  رض برأسه الى اال

عن الشيطان،بما قالته له ليال    
تعديل الرفوف الخشبية  فأعادت   بهمة كبيرة ، العجوز العمل في تهيئة الدكان بدأت  

في الجدار دونما فائدة  ها معلقةالى مكانها بإستعمال المساميرالمستعملة التي وجدت
،والتي رفعتها عن مكانها بسهولة  لم تحتج بها الى بذل جهد كبير في الرفع   

 مسمارا  طويال   ها تخيلت  إن ن  إحتى ختراق المسامير للجدران إالى سرعة  إنتبهت  
،ويخرج من الجهة األخرى بقليل من الضغط عليه ن يحدث ثقبا  في الجدارأيستطيع   

، فوجدت الحال نفسهأيضا  غرفة التوأمين مر في من هذا األ ت  تحقق   
حاله حال ، مر الذي جعلها تقلق كثيرا  من وضع البيت الذي كان مبنيا  بال أساس األ

 بيوت هذا الشارع القديم ،
ها التملك عليه من عمل جعلها تؤجل التفكير في هم كهذا خصوصا  وإن   لكن ما نوت  

ة بناء البيت أو حتى ترميمه من جديد ،نقودا  تساعدها في إعاد  
الى السطح لتجد فيه حصيرا  من الخوص لم يتأكل  أرضيته وصعدت   بعدها كنست  
 رض الدكان ، بعدهاأزلته لتفترش به وأن  ما علق به من تراب  أزالت   ،بعد كثيرا  
  ، لزم إلعادة فتحهالى السوق  لتأتي بما  خرجت  

ن لن يشعرا بعد اآل ،ن جدتهما ستبقى قريبة منهمالهما أل مميزا   هذا اليوم كان يوما  
عيونا  تتلصص عليهما طيلة الوقت كما كانا يفعالن عند غياب بالوحشة ولن يتخيالن 

،الجدة  
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لعبة لم يسمعان بها من الجدة وال  ،ختراع لعبة جديدة لم يلعبانها من قبلإفكرا في 
وطلب من بأصبعه  سودالذكر قلم الباستيل األ أمسك لذا  ،لسابق لعبهما بصلة تمت  
،ن تقوم الى حيث المرآةأأخته   

على الى من األها خطا  عريضا  ب خط  ثم ، قليال  الذكر بيده أقتربا منها تحسسها  
القلم من يده ليسقط على ثم ترك  ،شبه متساويين به المرآة الى نصفين ا  طعاقسفل األ
نعكاس صورتها في المرآة رض وهو يقول ألخته مشيرا  إلاأل  
نت ، أ ههذ ...ناأهذا  -  
تصلبة في مكانها م خيها وبقيت  أنثى لقانون هذه اللعبة التي وضعها لها األ ستجابت  إ
صورتها المنعكسة وكأنها تمتلك  فبانت  ،فيها  المرسوم حيد عن الخط  ت ة الآمام المرأ

،منفردا   جسدا    
وهي تحرك يديها  ،بفرح لم تشعر به من قبل حست  أ جسدا  خاصا  بها يعنيها وحدها

مامه منتظرا  أخوها يديه أتماثل فيها كالما  مسموعا  تنطق به بينما طوى بحركات 
،دوره في اللعبة   

:شارة وهي تحاكي كالمها باإل قالت     
 ....أنا جميلة ، نا امرأةا،نا وحدي أ ،نا هيأ: وتابعت   الى وجهها وأشارت   نا هذهأ-
خيها المبتسم ،أخي وهي تشير الى وجه أ...هذاالواقف هناك و   

ك الذكر يديها الى الجانب فحر   سبلت  أعن الحركة والكالم و فتوقفت  صفق لها أخوها 
  :يديه بإشارات عديدة وحيا بها صورته في المرآة وهو يقول

وق أنا رجل هذا شاربي ورسم بأصبعه خطا  وهميا  ف....؟ ممرحبا كيف حالك-    
وهذه الحمقاء التي  ....نا رجل كبيرأ...هذا هو أليه نظروا أ...شفته العليا تحت أنفه 

،شار بأصبعه نحوهااختي الصغرى وابجانبي   
ها تطلب ن  أسبابتها على فمها وك ضعت  ثم و ضربة خفيفة  يده بسرعةضربته على 

، أمام ناس متخيليناليوجه لها كالما  سيئا  أن منه   
يضا  أمتثل  لها وقال وهو يحرك يديه إبسرعة   

نرسمكم حينما تقتربون من  ...ختي رسامة نرسمكم طوال اليومأو ...نا رسامأعفوا -
 نرسم كل  .......وحين تلعبون ، وحين تمشون ،  نرسمكم حين تركضون ....آذاننا

ستعرض عليكم  ختهأالى شاراو، التي تقف الى جانبي هذهالى نظروا أ....حركاتكم 
 اللوحات التي رسمناها لكم بعد قليل ، 

نثى بعرضها  األ اللوحات المرسومة وبدأت   حضراأوة آبعيدا  عن المر ئتسلال ببط
ق عليها بصوت مسموع بعد أن أسبل يديه الى ما الذكر فأخذ يعل  أ ،على المرأة

:الجانب تعليقات من مثل   
يركض وراء الكرة ولم أره بعيوني طبعا  ....الذي لم يرني أبدا  هذا جاري الصغير-

قترب من دكان يذا شخص لم يشاهدني مطلقا  وأنا أيضا  لم أشاهده بعيوني أيضا  ،وه
أنظروا ....وهذه الحلوة جدتي .....الجميلة التي نراها وترانا هذه دجاجتنا و ،جدتي 

!  هللا ....إليها كم هي جميلة   
 ن أناسا  إري المرآة اللوحات وهي منتشية بسعادة غامرة تتخيل فيها ت  خته أ كانت

، اللعبة  نها من لوحات ويشاركوتعرضه عليهم  يرون ما  
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هذه ، وهما يلعبان لعبتهما الجديدة،مضى الوقت سريعا    
من  العربة وفتح باب الدكان جعلهما يتنبهان الى قدوم جدتهمالكن  صوت توقف 

 السوق ،
محو خط الباستيل الذي يالذكر حضرا منشفة قديمة بلالها بماء قليل وأخذ أا وفأسرع

ها ،رسمه في وسط المرآة ب  
كل ما وجدتهما قد رسما عليه بعض  المرآة بالقماش المبللتمسح فقد كانت جدتهما 

  األشكال بأقالم الباستيل حين كانا صغيرين ، 
يضا  لنفس الحركة أخته يستجيب أجسد  التنظيف تلك جعلت  يده وجسده في حركة 
ن تسقط أدون نثى على اللوحات مجموعة بيديها األ بقت  أوبالكاد ، رادة منها إدونما 

رض ،منها الى األ  
بد مادام حيا ،متصل الى األ نهما كائن واحدإنتابها حزن وهي تفطن الى إ  

، مخترعةأكثر من ساعات متخيلة في لعبة ثنين إن ينفصل الى أكائن اليمكنه   
،لوحدها تهيأ دكانها  اليوم على العجوز وهيظهيرة  تمر    
والتي  من السوق بمشقة بالغة التي إبتاعتهاكياس واألصناديق البضاعة  دخلت  أفقد 

ورحل ، تركها سائق التكسي في باب بيتها  
 بعدها الباب  غلقت  أالى الدكان و كان ثقيال   ما تستطيع حمله وسحبت   ماكانت   حملت  

،بعضها على الرفوف  ووضعت   الصناديق  محتويات ت  فرغأثم   
كياسه تحت المنضدة التي عليها الميزان أ وضعت  فقد السكر والملح والطحين ما أ

غادره قبل أن تمن إن كل  شيء قد عاد الى مكانه  تأكدت   وبة الزيت الكبيرة وعل
 عائدة الى البيت منهكة ،

 مت  بعدها قدِ  ،طفال صوب دكان العجوز للتبضعصباح اليوم التالي تقاطر األفي 
كثر من حاجتهن أغالق الدكان طيلة هذه المدة إالفضول لمعرفة سبب  النسوة يدفعهنَّ 

، جلهأجئن من  لشراء ما  
وغير ذلك  ،خرى كانت حجتها شراء صابونةأبشراء علبة كبريت و فواحدة تحججت  

أم غايب  سؤاال    هن  ن تسألألكن الجميع بدأن برواية ما كان قد حدث لهن وبمجرد 
، ( وانِت كيف حالِك؟)عابرا  مفاده   

،الشارع التي لم تكن على دراية بها  أهلخبارأ العجوز كلَّ  في نهار واحد عرفت    
ومن ،بيت زوجها غاضبة  من تركت  ،ومن على وشك الوضع  ،طبت  عرفت من خ  

خيها أتزوج من  ،و ألوالدهاأبخياطة ثوب لها  ومن قامت   ،عباءة جديدة شترت  إ
،مها أصحة  ومن ساءت   ما، قلع زوجها عن التدخين بسبب مرضأومن   

من  العجوز تقولها كل   مألوفة على مسمع خبار وحكايات كانت تبتدأ بجملة صارت  أ
، (مغلقا   حين كان دكانكِ )رادت التحدث في موضوع ما أ  

زوجته  ال حين رأتإلم تكن المرأة قبل هذا اليوم على دراية بما حدث لجارها 
 تخرج من بيتها مسرعة تبحث عن ولدها كي  يأتي لها بشيخ من الجامع ،

كلما ،كثر من شهرين أن هذا الرجل لمايزل يحتضر منذ إحدى المتبضعات إخبرتها أ
،يعلن عن موته بناته إحدى أو زوجتهصادرا  عن نوه ظسمع اهل الشارع  صياحا    
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شيخ يعتمر عمامة حضرحدث لها عن الرجل المحتضر حين تكانت المرأة لماتزل ت
رمادية خفيفة مصنوعة من خيوط الصوف يتأبط  كتابا  يحث عباءة  يرتدويبيضاء 

 الخطى ويسرع في الدخول الى بيت المحتضر بصحبة ولده الكبير،
غرفة المحتضرالذي كانت تحيط به عائلته الى ال الشيخ ودلف السالم عليكم ق-

 وبعض رجال الشارع المسنين ،
الرجال عليه بصوت متزامن   عليكم السالم شيخنا ردَّ -  
تفضل الى هنا قال ولده الصغير وقام عن رأس أبيه الذي كان ممددا  فوق فراش  -

بيض نصف جسده ، أنظيف وقد غطى شرشف   
المكتومة خشية أن يسمعها  دموعهنَّ النساء الحاضرات بصوت  بينما أختنق
كإشارة للترحيب بقدوم الشيخ الذي جلس بمحاذاة   بهز رؤسهنَّ  كتفينَّ إالمحتضر و
،رأس الرجل   

شاهد طفال  الى جوار رأسه  وجلوسه الشيخ دخول غيرإن الرجل المحتضر وحين 
، ه في حضن يدخل معه ويجلسعاريا  تماما  من مالبسه صغيرا    

نحو حضن الشيخ إيماءة واهنة  سبابته الرجل المحتضر فاهه وأومأ بأصبع فغرَّ 
 ه يطلب من الشيخ أن يقترب ليوصيه وصيةن  إمن حوله  فأعتقد كل  ، محاوال  الكالم 

أومأ هذه المرة الى ه وب الشيخ أذنه من فمرأسه رافضا  حين قر   لكنه هزَّ ، ما 
 الكتاب الموضوع بجانب الشيخ وهو يرى الطفل يجلس عليه ، 

ليه ويفتحه إسود السميك الجلد األ يذ رفع الكتابيقوم بفما كان من الشيخ إال أن 
 :العديلة قائال   ملقنا  إياه 

المِ بسم هللا الرحمن الرحيم  قل يا أبن أدم  ٍد  َرِضي ت  بِاهللِ َرب ا  َو بِاإلِس  َحمَّ ِدينا  َو بِم 
ٍد َصلَّى َصلَّى هللا َحمَّ ِذي أ نِزَل َعلَى م  ِه وآلِِه َنبِي ا  َو بِالق رآِن الَـّ ِه وآلِِه ِكَتابا  َو  َعلَي  هللا  َعلَي 

الِة َفِريَضة   لة  َو بِالصَّ َبِة قِب  الم  إَِماما  َو بِالَحَسِن َو  بِالَكع  ِه السَّ َسيِن َو َو بَِعلي  َعلَي  الح 
نِ  نِ  َعلِي  ب  ٍد َو م وَسى ب  ِن م َحمَّ َفِر ب  ِن َعلِي  َو َجع  ِد ب  َسيِن َو م َحمَّ ِن  ال ح  َفٍر َو َعلِي  ب  َجع 

دٍ  ِن َعلِي  َو َعلِي  بِِن م َحمَّ ٍد ب  ِن ال َحَسِن  م وَسى َو م َحمَّ ٍد ب  َحمَّ ِن َعلِي  َو م  َو ال َحَسِن ب 
ِر وَ  ِس وَ  َصاِحِب ال َعص  ِهِر اإلِيماِن َسي ِد اإلِن  مِن َو م ظ  ح  ماِن َو َخلِيَفِة الرَّ  الزَّ

ة   َمِعين ، أَئِمَّ ِهم  أَج  ِه َو َعلَي  ه  َعلَي   .. َو َساَدة   الَجان  َصلَوات هللاِ َو َسالم 
ت كَ  َدع  اِحميَن إِن ي أَو  َحَم الرَّ ِة َيقِينِي هذا و اإلقراَر بَِك َو  يا هللا  يا أَر  بِالنَّبي  َو األئِمَّ

الم  وَ  ِهم  السَّ َكٍر َو َنِكيرٍ  َعلَي  ن  َؤال م  ه  َعل يَّ َوق َت س  دَّ َدٍع َفر  َتو  َت َخير  م س  َمتَِك يــا  أَن  بَِرح 
اِحِميَن َو َصل ى هللا  َعلَى َسي دَنا وَ  َحَم الرَّ اِهِرينَ  أَر  ي بِيَن الطَّ ٍد َو آلِِه الطَّ َحمَّ  ،  َنبِي نا م 

مسموع  عالٍ  بدأ يتقافز في مكانه مصفقا ، يصرخ بصوتٍ العاري لكن الطفل 
جملة من  ويرتفع عند كل  ها يتردد صداه في الغرفة كل  للمحتضر وحده دون اآلخرين 

 جمل الشيخ ، 
را  صدِ ذنيه م  أوضع سبابتيه في كلتا  سمع المحتضر الذي ن يصمَّ أ صياح الطفل كاد

 كا  رأسه بعنف على وسادته يمينا  وشماال  ، حرِ أنينا  عاليا  وم  
خرى أ  مرة ب رأسه وقر  من حال الرجل يرى  أستغفر هللا قال الشيخ مستنكرا  مما-

 :  هو يقول إليه و
 ،ن محمدا  رسول هللا إال هللا وإهللا  قل يا ابن آدم أشهد أن ال-
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ليه وجلس إسرع أن الطفل إفتح فمه مرددا  مايقوله الشيخ غير حاول الرجل ان ي
ه ثم جسمه كل  ختناق وأخذ يحرك رأسه فشعر باإل، على وجهه ممتطيا  إياه كحصان 

 محاوال  الصراخ ، مثل غريق حركات عشوائية 
 خارج الغرفة مرددا  من كان يقف  بدأ الشيخ يرفع صوته عاليا  حتى سمعه كل  

يرفس برجليه ظل الرجل غير إن يارجل الهللا إال هللا محمد رسول هللا ،  قل   -
  ،بالتدريج  تقل   التي بدأت  كغريق محاوال  إلتقاط أنفاسه 

غلق أداء الشهادة  فإوهو يرى رفض المحتضروتبرمه من شعر الشيخ بغضب شديد 
طراف عباءته فهدأ الرجل وفتح ببطأ ابطه ولملم إالكتاب بعصبية ووضعه تحت 

 ،الشيخ  عينيه ليرى الطفل العاري وقد صعد على كتف  
فلم  وشماال   يمينا   على كتفه  فتلفتَ أتنبه الشيخ الى الرجل الذي رأه يطيل التحديق في 

وخرج من الغرفة الى الشارع  حوقل  مرارا  ، يلمح سوى الواقفين في الغرفة 
 ،جامعتجه نحو الإوبخطوات سريعة  مسرعا  

ن الى خرج الرجال المسننو ،بخروج الشيخ تفرق الجمع عن الرجل المحتضر
بيهم أفراد  العائلة عن غرفة أنسحب إسئلة تدور في رؤوسهم وبيوتهم وكثير من األ

 عمالهم اليومية ،االى 
به  فترشت  إبفراش بسيط لها و تت  أمعه في غرفته زوجته التي  الوحيدة التي بقيت  

 رض لتبقى تراقبه عن كثب ،اال
 ،الرجل رويدا  رويدا   في عالمات الحياة تدب   ت  أبد وبنزوله هبط الليل 

ة الى زوجته التي كانت لماتزل متيقظستداربرأسه إقدميه ثم ذراعيه و وال  أحرك 
 نفاسه ، إترقب حركة 

 ! قتربي مني إ-
 بدا وكإنه يريد أن يخبرها سرا  وهمس الرجل بصوته الواهن لزوجته 

  ماذا؟ قالت الزوجه وهي تقترب منه زاحفة الى فراشه -
  قول لك شيئا  ان اريد انا اف .....غلقي الباب جيدا  إ-
 هيا قل ؟ ....أنظر إليه ....نا متأكد أ...الباب مغلق -
 أعدليني قليال  ألجلس-
 الوسادة وراء ظهره فجلس زوجها على فراشه ووضعت   لت  المرأة وعد   سرعت  أ

 ،متكأ عليها 
قربته من و، يدها نحو قدح الماء القريب منها  من الماء فمدت   ثم طلب منها قليال  

 نفاسه بدأ الكالم معها بصوت واهن خفيض أسترد إوحين ، ه من   رتشف قليال  إف ،فمه 
 ابنة عمي التي تسكن في الريف ؟.....هل تذكرين ابنة عمي ؟ -
 ؟مابها...ذكرها أ..نعم-
 تذكرينه؟أ...صغير طفلكان لها -
 نعم الذي مات غريقا ؟....طفل-
 بإغراقه من قمت  .....نا ا....غريقا  ....هو لم يمت -
المرأة وهي تنظر الى زوجها الذي طأطأ برأسه الى  ماذا تقول ؟ وشهقت  ....ماذا؟ -
 ندم كل ه بصوت  حديثالستمر في إرض، واأل



 69 

نتقام اإل فأردت  .....في الحرب رفضتنيبعد مقتل زوجها  الزواج  امنه حين طلبت  -
الصغير  صطحبت  إوعلى غفلة منها ومن أهلها .....في الريف إليهم  ذهبت  .....منها

إذا ....مقابل أن أشتري له لعبة قطار متحرك .....الى النهر وأغريته بالسباحة فيه 
 وذهبت   ....ثيابه ورميته في النهر خلعت  عنه ...ما سبقني في العودة الى الجرف 

 ...منه متظاهرا  بحاجتي إلستدانة بعض المال خي أالى بيت 
لماذا ....جثة طفلها طافية على النهر  ن تموت حين شاهدت  أ لكن المسكينة كادت  -

 الزوجة في وجهه صرخت  فعلَت ذلك ؟ 
 جدي لي حال   ...ليكِ إتوسل أ...رجوكا...عماني أالغضب ....رجوك أالتصرخي -
خذ ينتحب والدموع أقال كالمه و......ذلك ه يمنعني من ن  إ...موت بسالم أن أريد أ

 ،تسيل من وجنتيه 
على فراشها شابكة أصابع  يديها فوق رأسها  وجلست   المرأة عنه وعادت   تراجعت  

 ن ترى زوجها والتصدق مايقول أها التريد ن  أوكبشدة  امغمضة عينيه
ن أريد أ....هذا طلبي األخير منِك رجوك أ.....؟م ال أهل ستساعديني  ...؟ماذا قلتِ -
 توسل الرجل زوجته بصوت متقطع ..... جدي لي حال   .....موتأ
 على نحو األ عينيها ونظرت   وفتحت  ردت  عليه  مرمر لصاحب األاأل دع  ...ن اآل نم  -

ليه وساعدته على التمدد إ سرعت  أف ،ن يعود للنوم في فراشه فلم يستطعأالرجل  أراد
 ،  في وجهن تنظر أته بشرشفه دون ط  غو ،على فراشه

 بين حوادث عدة خبرها به زوجها ، ربطت  أطوال الليل تستعيد ما  بقيت   لم تنم ،
 مرت  بها ، 

 ،خيه المريض أسبوع وتحججه بزيارة أ ف كل  الى الري   هبين ذهاب ربطت  
به ساعة سماعه بخبرعثورهم على جثة الصبي الغريق  ت  بين حالة الخوف التي حل  

 ليها إال عند إنشغاله بعمله وعدم ذهابه إبحجة  ورفضه الذهاب لزيارة ابنة عمه ، 
 ، التحقيق في القضية  اءنتهإ

الكثير  بعدت  أحداث وأشاءت منه من  ما ستوقفت  إفي ذهنها شريط الذكريات و مر  
 ها لتلك الذكريات التي بدت  ضفركعالمة على منها غير مصدقة ، هازة رأسها 

 ماحدث ،  جاهلة بكل  فيها  وبدت   ،مخيفة
 ،ه تماما  مرأة غريبة عن  إه المخيف الى لها كالم زوجها معها وبوحها لها بسر  فقد حو  

ن يقتل طفال  أستطاع إرجل  ،حياتها مع رجل يشتهي غيرها كل   مرأة عاشت  إ
 مام الجميع وجه البريء البار بأخ مريض ، أويرتدي اطة سبب

المرأة من الغرفة  تسللت   ،الصباح وطرق نوره شباك الغرفة الكبير حين حلَّ 
 ،غير مكترثة به  بل خرجت  ، يما نظرة أن تنظرصوب زوجها أدون  وخرجت  

صوب فرن الصمون الذي وجدته وقد  ثم توجهت  ، فطار العائلة المعتاد إ عدت  أو
م أ لمحت  الى بيتها ه وحين عودتها بعض من   بتاعت  إو، بوابه باكرا  كعادته أفتح 

تفعل في  وهي تكنس العتبة المقابلة لباب دكانها وترشها بماء قليل مثلما كانت  غايب 
 يام السابقة ،اال

ردت  التحية ن أخرى بعد تها بتحية الصباح فبادرتها األالشارع صوبها وحي   عبرت  
 ،ه ئفي شفا بالدعاء له طلبا   ثم سارعت   ،حوال زوجها المريضأبسؤالها عن 
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ه بدأ ن  إوكيف ،ن إليه حالة الزوج اآل لت  آلها الحال الذي  شكرتها المرأة ووصفت  
وهي تريد أن تطعمه قدحا  من الحليب وقطعة من الصمون  ، يتعافى قليال  اليوم

 ،الحار
بصوت منها و قتربت  إالسرور  قد بان عليهاومالمح وجه أم غايب  ولما شاهدت  

 بالحديث معها  ملؤه التردد بدأت  
   ؟أم غايب هل تعرفين مقدار دية الطفل المقتول-
 العجوز بإندهاش  جابت  أ !ماذا؟-
ها ن  إ هي قالت   ....أمس تراهنا أنا وإحدى النساء اللواتي زارتنا عن مقدار الدية-

 المرأة ذلك بإرتباك  قالت   نفس مقدار دية الرجل الكبير
وثالثة ،خرى للمرأة أو،فهناك دية للرجل ....شخص دية  ن لكل  إ نا سمعت  أوهللا -

الشرع في ذلك  أنا أعتقد لو أنكم تسألون... القتلأداة تختلف الديات حتى بو...للطفل 
 ،يكون أفضل

حدى إالى بيتهم فوجدت  منها قنينة حليب طازجة وعادت   شكرتها المرأة وإبتاعت  
ه مستيقظ وقد طلب منها شايا  عليها بأن   بيها فردت  أفسألتها عن  ستيقظت  إبناتها وقد 

ثنين اإل ووضعت  ،معه صمونة  وضعت  و،سكبته في قدح و،المرأة الحليب  سخنت  
 كي يأكل ولو قليال  منه ،بيها أدخالها الى إبنتها إمن  وطلبت  ،في صينية 

تناوبوا على الذهاب الى غرفة أستيقظوا تباعا  ووالدها الذين أهي مع  جلست  بينما 
 فطار، ن يجلسوا بقربها لإلأبيهم ليطمأنوا على حالته قبل إ

سود وفوطة رأس جديدة وعباءة جديدة  ا  جوارب وإرتدت  هي بإحتساء الشاي  أكتفت  
أبه بنظرات وخرجت دون أن ت ،االوالد باإلهتمام بأبيهم حتى تعود وأوصت  ، أيضا  

مرض فهي لم تغادرالبيت منذ  ،عن سبب خروجها الباكر اليومأوالدها المتسائلة 
 بيهم ،أ

خروجها ذلك بنذر نذرته لولي أرادت تأديته اليوم لتحسن صحة وا فسرنهم إغير 
العباءة الجديدة التي الترتديها إال حين تكون  قد إرتدت  خصوصا  وإنها ، والدهم 

 ، ذاهبة لزيارة الولي
ن تنظر االى البيت لتدخل مسرعة الى زوجها وتخبره دون  قبل آذان الظهر عادت  

خبرها إن مايترتب عليه هو القصاص ألنها أمره فأالشرع في  ها قد سألت  ن  أليه بإ
 هناك من قال بدفع دية الطفل المقتول إذا وافق أهله ،لكن و جريمة متعمدة ،

 خصوصا  حين أحسَّ ف أمامها أن يبقى صلبا  ستمع لها الرجل بحزن شديد وتكل  إ
 !فعل ذلك حتى تعجل في فراقه ليس أكثر وإنها تكفلت   ،بكراهيتها له

بل كانت تنقل بصرها الى ، نظر إليها فوجدها لم تنظر إليه منذ دخولها الى غرفته 
أغمض عينيه ممتعضا  وقال لها كل  زاوية من زوايا الغرفة وهي تتكلم معه ، 

 قطع بصوت مت
  ، فأحست   ثم صمتَ  !بالمجيء الى هنا؟ ....وإقنعي أبنة عمي....إذهبي ....أرجوك -

 زوجته إن طلبه هذا سيكون آخر طلب في حياته، 
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بنائها بل أفي صباح اليوم التالي أرتدت ما أرتدته باألمس ولم تنتظر حتى يستيقظ 
يها وإعطائه الدواء في وقته وأوصتها بمراقبة أب، بنتها الكبيرة مكان نوم إالى  ذهبت  
 للريف ألمر هام ، ذهبت  قد  ، وإخبار كل  من يسأل عنها بأنها عود حتى ت

أم الطفل القتيل وجدته ،الى بيتها مع  قبل حلول المساء كانت المرأة قد عادت    
 عليهنَّ  بل ردَّ  دخلت النساء الى غرفة الرجل المحتضر فلم يرفع نظره صوبهنَّ  

ينبأ عن الخجل والخوف والحزن ، واهنِ  التحية بصوتِ   
الزوجة ماعزم عليه زوجها  فأدركت   ،ثم طلب من إبنة عمه أن تجلس الى جانبه

في غرفة ثانية لس معها ا لتجهخرجتأيدها وب خرى وأمسكت  من المرأة األ إقتربت  
 سوىواليجدون إلسئلتهم إجابة ، أآلن عن مايجري  يسألونهن   والد بهن  وقد أحاط األ

التي تخرج من فم األم  بحسرة ونظرات الحيرة المتبادلة بينها وبين ( الشيء)كلمة 
،خرىالمرأة األ  

من الزمن مايقارب نصف الساعة قبل خروج المرأة من غرفة الرجل المحتضر  مر  
عباءتها عن رأسها الى  وقد سقطت   ، التعبير فيها دَ م  ماشية كالمنومة بمالمح جَ 

،مغشية عليها  واهنة نحو غرفة الجالسين وسقطت   خطوات خطت  ،األكتاف   
 فوجدتهالباب بيها المفتوحة أصوب غرفة  هرعت  ركض صوبها الجميع إال واحدة 

،الوسادة  دموعه على زوايا عينيه وبللت   وقد سالت   ينظر الى األعلى   
وسط فزع  مسرعة صوب المرأة التي بادرالجميع معه النظرات وخرجت   تبادلت  

إفاقتها مدلكين يديها ورجليها وراشين القليل العمل على الى أمها وصراخها عليها،
،سحبها صوب الحائط لتتكأ عليهمحاولة ثم  من الماء على وجهها  

  عالٍ  بصوتِ  سؤالهالأمها  سارعت  ف أنفاسها بصعوبة المرأة وإلتقطت   بالتدريج أفاقت  
ماذا قال لك ؟  -   

عليها  ولما ألحت  ،فمها قليال  وهي مغمضة العينين حركت  بل ،لم  ترد على سؤالها 
كل   أنَّ الدموع على وجنتيها وك فإنسكبت  صوبها  وثالثة ،نظرت  ،بالسؤال مرة أخرى 

 دموعها كانت مخزونة لهذه اللحظة،
نظرات رعنها الى الوراء قليال  وأخذ األوالد يتبادلون زوجة المحتض عندها تراجعت  

،التساؤل فيما بينهم   
قائمة لترتدي عباءتها وتسرع بفتح باب البيت  ت  نتفضإو،المرأة كل  قواها  جمعت  
مها يرتفع بعدها متسائال  أوصوت  ،وتخرج  

لَِم التنتظري حتى الصباح؟...مالذي قاله لك ؟-  
الشارع الى الجهة المقابلة حين تبعتها أمها متحدثة بكلمات لم  كانت المرأة قد عبرت  

 تعد تبين من شدة الغضب ،
المرأتين عن مغادرة عزيمة  ثنيها لم تفلح في غير إن   الزوجة اللحاق بهن   حاولت  

 البيت والبقاء حتى الصباح ،
إياه الى رأسها مطأطأة يديها فوق  شابكة القرفصاء  وجلست   الباب بعدهن   أغلقت  
،  االرض  
وهي في سؤالها عن الذي حدث ، فأجابتها األم  إحدى البنات إليها وأسرعت   ركضت  
  (لقد مات ) تنتحب 
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لم ينتظر األوالد الباقين أمهم لتكمل جملتها بل أسرعوا الى غرفة أبيهم وحين 
جسد الليل ، ق بهشقتليأنثوي  دخلوها ، عال صوت صياح  

يوم  كل   يام متوالية حدادا  على جارها الميت وصارت  أم غايب دكانها ثالثة أ غلقت  أ
والتعود إال في وقت  العزاءيام الثالثة تذهب لتشارك النساء مراسيم من هذه األ

لمغرب ، ا  
يات مادة دسمة للرسم فإمتألت ين و المعز  بينما التوأمان وجدا في أصوات المعز   

بأشكال مختلفة ألفواه صارخة وعيون باكية وأطفال تتشاحر مع بعضها  الوحاتهم
سباب ،  بعضا  ألبسط األ  

ه عنهما بالتكلم بحزن تحاول إخفاءكانت الجدة وحين النظر الى تلك اللوحات تشعر
خرون ،شياء جميلة  لمحتها أو مواقف لم يفطن لها األأعن   

غلقته أوعند الظهيرة لفتح دكانها  عادت  مراسيم الفاتحة نعقاد إوفي اليوم الذي تال 
،طعاممع حفيديها التناول تل  

 هما ودون أن تتكلم صعدت  يالعرق يتصبب من جسد غرفة حفيديها فوجدت   دخلت  
ضفته  نحو شباك الغرفة الوحيد العالي وفتحت   تجهت  إوبسرعة على سريرهما و

الذي سرعان ما أمتزج وقليل من الهواء  ،الصغيرة فدخل منها ضوء الظهيرة الحاد
 بهواء المروحة ليصبح حارا  أكثر ،

الشباك الذي طالما كانت حين دخولها  لم يصدق التوأمان مافعلته جدتهما حين فتحت  
حتى وأن تسنى لهما يفتحاه هما لن بأن  الى الغرفة تتأكد من بقائه مغلقا  رغم علمها 

كي اليغضباها ،ذلك   
من ظلمتها التي التنتهي حتى بوجود  الغرفة وقللَّ فرحا بالنور الطبيعي الذي دخل 

 ضوء المصباح الكهربائي الوحيد المعلق في سقفها ،
وشاهدا ماعلق فيه من ، الضوء األبيض الداخل من النافذة حدقا طويال  في خيط 

، فإنفتحت حدقاتهما بإتساع أمام مايشاهدانه، غبار سابح فيه   
لكن األيدي كانت  اإلمساك به ،محاوال  ار المتطايرمد  كال  منهما يديه صوب ذلك الغب

 تخترق الضوء دون أن يعلق بها شيئا  ، 
جدتهما ووجدتهما على تلك  ظال يلعبان هذه اللعبة بإندهاش وفرح وحين دخلت  

صينية الطعام  الحالة من السعادة لم تحاول أن تنغص عليهما إكتشافهما فوضعت  
،بهدوء وأخذت تأكلعلى األرض   

ا هجدإستدارا نحوها فوحين سمعا صوت الملعقة وهي تصطدم بصحن الطعام و
 تأكل،

ليأكالن   إبتسما لها وخرجا صوب الحمام وغسال إيديهما وعادا ليجلسان معها
   ، يدور في خيط الضوء ذلك وأفكارهما متعلقة بما 

الصناديق  جمعت   ،السطح الى طعامها بسرعة وتركتهما يأكالن وصعدت   نهت  أ
حدى إووضعتها في  بفعل تيارات الهواء الحارة قد تناثرت   الورقية التي كانت  

،  التراب الذي فيه و نزلت  أرضه من  رشته بالماء وكنست  ثم  أركانه ،  
تتسربل بطيات من تراب التنظيف  بباب الغرفة بثيابها السود التي أضحت   وقفت    
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التوأمين وقد أنهيا طعامهما وأعادا الصينية الى المطبخ وعادا يخرقان خيط  فوجدت  
 الضوء بيديهما والعرق يتصبب منهما ، 

، كي يستحما معها للخروج نادتهما واقفة في الباب و ظلت  إليهما بل دخل لم ت
عنهما مالبسهما وأدخلتهما الى الحمام سحبا  من يديهما بعد  عيونهما وخلعت   عصبت  
كي التنزلق فتسقط وت سقط  مصباحه الكهربائي وأنارت   ،هي قبلهما إليه ان دخلت  

، حفيديها معها   
كان  هماهما لكن  يهما كان يشعران بإنتعاش لذيذ من الماء النازل على جسدومع إن  

ستحمام كي يعودان الى خيط الضوء اإل سرع في إنهاءيطلبان من جدتهما أن ت  
 النازل من الشباك ويراقبان ذرات التراب الموجودة فيه ، 

 ،بأسرع مايمكن هالجدة طلب حفيديها ولم تطل في إستحمامهما بل انهت نفذت   
العصابة عن عيونهما لتعانق من جديد الضوء النازل من الشباك ،   ورفعت    

 على حالها كما توقعت   بل بقيت    درجة الحرارة تنخفضورغم حلول المساء لم  
الجدة وحفيداها إكمال طعام  ستطاعت  إبالكاد  ،الغرفة معها خانقا   فبدا جو   ،العجوز

 العشاء داخلها،  
لجداران ا وتفحصت   الى السطحمرة أخرى الجدة  صعدت   وبعد العشاء مباشرة

،فعله، ونزلت  على  مانوت  ن الأحد يستطيع أن يرى ا منلتتأكد  المحيطة به ،  
مصنوعين  نمن ظهر الصندوق العالي فراشيين بسيطي الى الغرفة ورفعت   دخلت  
بهما الى السطح أمام  وصعدت   واحدا  فوق اآلخرفوق رأسها ، حملتهما،سفنج من األ

دهشة الحفيدين الذين كانا يتعقبانها بالنظرات ،   
لتحمل فراشها وتفترش به أرض السطح هناك متالصقين بعد أن فرشتهما  ثم عادت  
 أيضا ،

:لم يصدق التوأمان ماسمعاه حين نادتهما جدتهما قائلة  
هيا سننام اليوم فوق السطح ، لكني سأوقضكما عند السادسة صباحا  وستكمالن -

كي اليسمعكما  عالٍ  نومكما بعدها في الغرفة ،فقط أرجو أن التتكلمان بصوتِ 
ن ،الجيران فجميعهم ينامون على السطوح اآل  

سود الذي لم يسبق لهما ن بمنظر السماء ذات اللون األي  متفاجئعند باب السطح  وقفا
،من قبل  أن شاهداه  

الى السماء يحدقان رأسيهما نحو فراشهيما الملتصقين رافعي  شديدٍ  ببطئ ساراثم 
جدتهما مايفعالن قالت  ا رأت  لم  ، والتي تتألأل بشدةبالعدد الهائل للثقوب المضيئة 

:لهما بصوت خافت   
!هذه نجوم -  
، هما وبدءا يتخيالن ماترسمه تلك النجوم بتجمعها سويةيستلقيا على ظهرإ  

وأرادا أن يعرفا كيف  ؟ن يسأال جدتهما عن عددها وفائدتها وأحجامهاألكنهما أرادا 
؟وهل ستسقط عليهما إذا ناما تحتها ؟الى فوق وكيف تلتصق بالسماء صعدت    

 لكن إغفاءة جدتهما بمجرد أن هب  نسيم عليل وداعب وجهها جعلهما يؤجالن كل  
لها تجمع النجوم مع  تلك األسئلة الى وقت آخر، ويرسمان باإلشارة أشكاال  شك 

،بعضها بعضا    
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بقيا على هذا الحال أسبوعا  كامال  ، يسعدان بمرأى النجوم ليال  وتعانق أيديهما خيط 
ولم يتنصتان على  ، على جانب السريرالضوء وما علق فيه ظهرا  وركنا لوحاتهما 

   ،األصوات التي تصدر من الخارج 
لة محمكبيرة عربة  أم غايب عملها جاءت   وحين باشرت  اليوم الثامن  بحلول صباح

حمولتها على الرصيف بجانب بيتها ، بالطابوق وأفرغت    
العجوز هذا الفعل وهي ترى الكثير من قطع الطابوق تسقط في باب بيتها  إستهجنت  

 تكاد تغلق عتبته وعتبة الدكان ، 
حمولتها من الجص على  الفعل نفسه حين أفرغت   أعقبها مجيء عربة أخرى فعلت  

عربة ثالثة كانت تحمل أكياس  خر للبيت وتلتهن  أرض الرصيف لكن في الجانب اآل
،األسمنت التي تم تفريغها داخل البيت من قبل صاحب البيت وأقاربه  

حث عن أي فرصة سانحة كي تذهب كانت تب أمارات القلق على العجوز التي بانت  
  ؟ماينون بنائه وأينوتسألهم عن  االى جيرانه

إنصراف  وحين شاهدت   ،ل ذلك األمرفي العذر الذي ستتذرع به من أج فكرت   
نغالق بابه الداخلي إمن  من دكانها بعد أن تأكدت   خرجت  الرجال ومغادرتهم البيت 

مسرعة صوب جيرانها ، وتوجهت    
:ن تدخل أدون  ل لها فسألتهاالباب ففتحه أحد األطف طرقت    

موجودة ؟  مك  أهل -  
ناديها لكِ أها هنا ، هل نعم خالة أن  -  
جل أ-  

ستدار إن أكالمه الى الداخل بعد  م غايب تناديك صاح الطفل موجها  أخالتي  ...ماما
 الى الوراء 

رد  صوت األم على  ،أنا آتيه... لها أن تتفضل قل  ..دعها تدخل  ....أم غايب ؟-
مسرعة من غرفتها الى باحة الدار مرحبة  ولدها وخرجت    

تفضلي  ....سآتيك اآلن كي أستأذن منك كنت  ....خالة تفضلي هال  أ-  
تستأذنين مني من جديد  المرأة ن تدخل البيت وسألت  أم غايب دون أ بك ردت   هال  أ-

 لماذا؟
هذا الصيف  أن نبني أردنا ولكننا  ...ننا رممنا بيتنا العام الماضيإخالة  تذكرين-
 آتي ولذا قلت  .....فوق السطح من أجل ولدي الكبير الذي نوى الزواج ( مشتمل)

إذا أكملنا البناء الذي سيبدأ  في تنظيف سطحكِ  كي أترخص منك وسأساعدكِ  إليِك 
!العمال به بعد قليل   

الخالة ، ليوفقكم هللا ، أنا مازلت قوية وسأنظفه بنفسي حين تنتهون قالت العجوز -
نحو دكانها راجعة ، ذلك وإستدارت    

من أجل شيء  تِ ئالمرأة وهي تخرج رأسها من الباب هل ج أم غايب صاحت  -
  معين؟

أريد أن أسألك عن  كنت  صوبها قائلة  أستدارت  و مرتبكة قليال  العجوز توقفت  ...ها-
فربما أرمم بيتي أيضا   ....سمنت الواحدثمن كيس األ  
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حين يأتي زوجي سأسأله وأرد لك الجواب مع ....على الخير والبركة خالة -  
 السالمة 

بخيبة وهي تردد كلمات ساخطة  اتسحب قدميه أجابتها العجوز وعادت  مع السالمة -
 على الصيف والبناء وعلى الحياة كلها،

 الى السطح وأقفلت   الى بيتها وصعدت   بعض الماء ثم دخلت   الدكان وشربت   دخلت  
، بابه بالمفتاح ونزلت    

مع زوجها لبيت  دمت  العجوز  بعد أن قَ  دكان الضحى كانت العلوية قد زارت   في
مس ليال  ،ع بموته إال باألجارهم السابق الذي لم تسم  

العجوزعن سبب تركها الحمام فأخبرتها األخيرة عن السبب الحقيقي وكيف  سألت  
ها رأت أبن صاحبة الحمام  يتلصص على المستحمات من غرفة أمه ،ن  إ  

قائلة بالحوقلة ثم أردفت   إكتفت  ، غير إنها العلوية ما سمعته ستغرب فلم ت  
، عنه  ويبدو إن هذا الشاب مدلل كما سمعت  ....إن الدالل يؤدي الى الفجور-

 وسيرسل أمه الى التهلكة في يوم ما ،
 اها التستطيع الدخول لرؤيتهمن  إخبرتها أللحفيدين بعض الحلوى كهدية و تركت  ثم 

ها ستذهب للعاصمة معه إلجراء بعض زوجها معها ،كما أخبرتها بأن   لوجود
 الفحوصات له، 

،هناك من  تهاالعجوز لها العودة بالسالمة وودعتها على أمل رؤيتها بعد عود تمنت    
اآلن  بعد فحزنا لعدم مشاهدتهما النجوم ،حفيديها بماحصل خبرت  أعند موعد الغداء 

التخفيف من  غير إن جدتهما حاولت  ، وعدم األستمتاع بنسمات الهواء الباردة  
كال  منهما قبلتين كتلبية  وقبلت  من حلوى  حزنهما بإعطائهما ماجلبته لهما العلوية

، تهالوصي  
وبدءا يتناوالنها ى الحلوتلك  جدة لتعاود فتح الدكان عصرا  تقاسماوحين خرجت ال
 وهما يتحدثان 

نثى النوم في السطح قالت األ حببت  أكم  هل تعلم-  
الذكر نا ردَّ أحتى -  
كيف سننام في الغرفة اليوم بهذا الحر؟-  
سنعود الى التعود عليه  ! في السابق نفعل ا مثلما كن   -  
مي التي في الصورة أمثل قالدة  من النجوم قالدة  حين أنام أحلم بأن لديَّ  كنت  -

أقفز به مرارا  الى أن أتعب وأساور، ولدي حبال  منها أيضا    
 ....أحلم بأن لدي عربة مصنوعة من النجوم أقودها في  طريق الينتهي وأنا كنت  -

أن أنام كي  خفت   .....في أول يوم صعدنا فيه الى السطح خفت  هل تعلمين بأنني 
 التسقط النجوم فوقي 

  !النجوم التسقط-
من قال ذلك؟-  
قبل أن نصعد الى السطح  لو كانت تسقط لسقطت  -  
متأكدة ؟ هل انتِ -  
  !أدري ال-
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بماذا تلتصق ؟  -  
!دريأال-  
  ؟وكم عددها-
ألم تشاهد ذلك بنفسك .....كثير جدا   هاعدد -  
  !؟يل تشبه عباءة جدتيلالسماء في ال ن  إهل تعلمين -
ها بال نجوم لكن   ....نعم-  

كان صوت آذان المغرب هوالمنبه الذي يعلن عن دخول الجدة الى بيتها بعد إغالقها 
أسئلة  نجابة عصالة للعشاء واإلالالدكان ، أما الوقت الذي يليه فهو مخصص بعد 

،الينهيها إال حلول النوم   
نثى األ جدتي كم عدد النجوم ؟ سألت  -  
!رأيتما أمس أعلم بالضبط ياحبيبتي لكنها كثيرة كما  ال-  
سأل الذكر  أول يوم  أن أنام تحتها وهل تسقط ؟ فقد خفت  -  
الدين أو سيد  رجالإذا مات أحد  أميمن  ي سمعت  الأعتقد يادميتي الجميلة ، لكن  -

! ن إحدى النجوم في ذلك اليوم تسقط من مكانها كي يتنبه الناس لموته إكبير الشأن ف
العجوز  ردت    

نثى األ بعدد السادة ورجال الدين ؟ سألت  جدتي يعني النجوم -  
الجدة  ربما أكثر من الناس حتى ، أجابت   ....ال طبعا  فهي كثيرة جدا  -  
جدتي وهل تسقط نجمة إذا ماتت علوية؟ سأل الذكر -  

وبان ذلك اإلنقباض  ،الجدة بإنقباض في قلبها حين سألها حفيدها هذا السؤال شعرت  
الى  فإستدارت   ويسألونها عن سببه  والديلمح ذلك األمن أن  على مالمحها فخشيت  

وهي تقول الوراء متشاغلة بالبحث عن شيء ما   
وهي تفكر في صديقتها ( يارب للهم أحفظها أ)ها في سر   وهللا ماأدري ، ثم تمتمت  -

 العلوية ، 
لهما طريقا  ضيقا  بين  الولي وشقت  مقام العجوز والعلوية  بصعوبة كبيرة دخلت  

التي يراها  يخشون سقوط الطائراتوالذين كانوا  ،جموع الجالسين في إنتظار قدومه
ترتطم به ، إنها تكاد أنلى من يرفع رأسه الى األع  

مجموعة من  شاهدت  ، تعرفه هناك  من كانت   العجوز على كل   ن سلمت  أوبعد 
وسط  ضريح أصغر منهإدخاله من الشباك في  تابوتا  كبيرا  يحاولنَّ  يحملنَّ  النساء كنَّ 

، ستهجانهم الغط الحضور و  
 وبعد محاوالت عديدة باءت   النساء لكن قتربتا منهنَّ إوالمرأتان مما يحدث  تعجبت  

،خارجات المكان  أمام الشباك وغادرنَّ رض التابوت الى األ أنزلنَّ ها بالفشل كل    
فع غطاؤه وخرج منه رجل ذو جسد عريض طويل الزمن بعد برهة من  القامة ر 

حين أبصرته الطائرات الذت بالفرار لتبقى السماء  ،جدا  يكاد رأسه يصل الغيم
،صافية أكثر من  بعدها   

يتفقد جموع  الرجل صارومع إزدياد عبارات التهليل وإرتفاع أصوات المرحبين به 
، من أجله  جماعة بما جاءت   الجالسين ويحدث كل    
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ستغراب وعالمات اإل ،وت الذي خرج منهأبصر المرأتان تقفان أمام التاب وحين
ه الكبيرة على ليمسح بكف   إجتاز الجموع بخطوة واحدة وإقترب منهنَّ  يهن  بادية عل

، ( !يال الجمال الرباني)وجه أم غايب وهو يقول   
متقاطعين دون أن مائلين بينما إقترب من العلوية ليرسم بسبابته على وجهها خطين 

 ينبس ببنة شفة ، 
العجوز من نومها وهي تتمتم إنتفضت    

تمسح  وأخذت   ،جعله خيرا  إهم لال ...ال باهللإحول والقوة ال..ال باهللإالحول والقوة  -
وجهها ،العرق عن   

 طلبا  للسرعة لم يشأ الزوجان أن يستقال حافلة كبيرة في ذهابهما الى العاصمة ،
العلوية في المقعد الخلفي للسيارة وصعد  بل إستأجرا سيارة تكسي الى هناك صعدت  

، في المقعد األمامي الى جانب السائق  زوجها  
أبتدأ الحديث بين الرجلين حين قدم السائق للرجل سيجارة فأعتذراآلخرمنه بلطف 

،تشخيصهبكونه قد إمتنع عن التدخين منذ أن ألم به مرض لم يفلح أطباء مدينته   
،من أجل ذلك ة وها هو يلجأ الى أطباء العاصم  

 مبكرا  ، لعنهم هللا بمرض لم يكتشفه األطباءأشهر أبي توفي قبل ....مع االسف -
آه ، قال  ....%0سلبوه كل نقوده ولما مات عرفوا انه مرض يصيب الذكور بنسة 

 السائق وهو يتحسر 
..ا الغالين دون أن نشبع من وجودهم معنا سف ، الموت مخيف يسرق من  مع األ-  

كان لما يزل قويا  لكن المرض  ...ذهبنا أنا والعلوية نعزي بوفاة أحد جيرانناأمس 
رد  الرجل ،أوقعه مع األسف  

بعد منه  المرض ياعمي مخيف ولقد جربته ولم أشفَ  ...الحول والقوة االباهلل -  
هل أنت مريض بمرض مزمن ؟ سأل الرجل السائق -  
 ...قبل أيامبها  من أثر صدمة مررت  أنا معاق فقد أصابني شلل في جهتي اليمنى -

ي أسوق بيدي اليسرى ؟ ن  إألم تالحظ   
وهي  ، شبه مسموع العلوية بصوتٍ  ت  تمتم! العلي العظيم الحول والقوة إال باهلل -

، ما قاله السائقتسمع   
ذي الرجل بالتراجع الى الوراء قليال  حين تأكد من حقيقة السائق البينما إكتفى 
، إستأجروه   

حتى وهو جسده المعاق  بسرعة كبيرة التتماشى مع وضعيقود العربة الذي إستمر و
الى التوقف المفاجيء إلحدى المركبات الكبيرة أبدا   لم ينتبهوصعد الخط السريع ي

يسير بعدها ،التي   
،وحين جاءت الشرطة بعد ساعات لمعاينة الحادث لم تستدل على أثر لشخص حي   

حافال  بالصخب للتوأمين ولم يكن بستطاعتهما ألحاق باألصوات الكثيرة كان اليوم 
،ومماثلتها رسما    

األطفال الصغار منذ أن باشرعمال البناء عملهم وأخذ أصوات شتى  فقد تعالت  
، بفضول حركاتهم المختلفة  يراقبون  
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جلبها  كتفى بقطعة خبزإبل  ،في بيته حتى أن بعضهم لم يذهب لتناول طعام الغداء
أم غايب فيهم زبائن جدد  العمال الذين وجدت  أمام  يمضغها ببطئ من هناك وأخذ

، لتصق  أسم أم غايب بألسنتهمافسرعان ما  ،لدكانها   
ينادون به عليها من أجل السجائر والمشروبات الباردة التي كان الواحد منهم 

طمعا  في حصوله على شيء من اإلنتعاش ، يسرق له لحظات من أجلها سرعان ما
،حرارة هذا اليوم القائض جدا  وتقليال  ل  

العجوز بإشتداد الحرارة في دكانها ووصولها الى حد  كانت فيه  وحين شعرت  
 الحارة من الحمم التقذف طيات ،  وكأنها موجودة فيهالالوحيدة  المروحة األرضية

، الهواء  
حفيديها في الغرفة  فشاهدت  ،الى البيت ذاهبة الى الحمام لتغسل وجهها  دخلت  

ملتصقين بالجدار يتسمعان الى مايحدث في الخارج والعرق الكثيف يتصبب من 
هما بغزارة ، يجسد  
للحظات ترقب ذلك المشهد عن بعد وتفكر فيما يمكن أن تفعله لهما ، بقيت    

ها تقطع التفكير وتعود الى دكانها مسرعة لكن صوت أحد األطفال نادى عليها وجعل  
بأنتظارها طفل يطلب من أمه التي معه أن تبتاع له بالونا  ، فوجدت    

 ناولتها العجوز بالونا  مفرغا  من الهواء غير إن المرأة واجهتها بسؤال غير متوقع 
سوق ؟تعملين في حمام ال صحيح خالة أم غايب كنتِ -  
أم غايب  بذلك ردت   ؟من أخبركِ -  
قالت  ،ِك حاضرة في مراسيم الفاتحة قبل أيامذلك حين شاهدن   بعض النسوة قلنَّ -

طرف عبائتها التي كان ولدها يسحبها منها طلبا  للبالون  المرأة ذلك وهي تحاول فكَّ 
تمسك به   الذي مازالت    

أم غايب وقد أصابها ضجر من تطفل الناس عليها وإنشغالهم  صحيح ردت  نعم ، -
 بما اليعنيهم 

حركات طفلها  المرأة من جديد بعد أن أسكتت   عملك ؟ سألت   ولكن لماذا تركتِ -
 الملحاح بوضع البالون بحدة في يده 

العجوز وهي تنزل عينيها  لم أقدر على البقاء فيه طويال  أجابت   ....كان عمال  صعبا  -
خشية أن التلمح المرأة فيهما كذب قولهاالى األرض   

 قائلة تعرفين أم غايب حين كان دكانكِ  أفضل لك خالة ، أجابت المرأة وأردفت  هنا -
وتعرفين كم هذا صعب علي   ....ا نذهب الى السوق لنشتري حاجياتنامغلقا  كن  

!خصوصا  وأنا في األشهر األولى من الحمل   
ة وترزقين بطفل تام الخلقة قالت العجوز للمرأ ...ربي يكملها لك بخير ....صحيح-

الى بيتها برفقة طفل  عائدةوودعتها  ،لهم آمين يارب العالمينألعليها ب التي ردت  
عاٍل أن تنفخ له البالون ، يطالبها وبصوتِ   

وكأنها ، ربما سؤال المرأة المتطفلة ذاك هو الذي جعل األحداث تمر  بذهن العجوز 
فيها شابا  يتلصص   اللحظة التي شاهدت   دشريط سينمائي غير إن ذهنها توقف عن

 على المستحمات من الشباك ، 
قبل اآلن ، الم تخطر ببالهفكرة الى ذهنها  هذه اللحظة وثبت  في   
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نحو أدوات رسم  أشبه بالراكضة الى الغرفة وتوجهت   الدكان بسرعة ودخلت   أغلقت  
لوس من الحفيدين الج سود وطلبت  منها قطعة من بقايا الباستيل األ لتقطت  إ ،التوأمين
،والنظر صوب الحائط ، بإعتدال   
أشير بسبابتها خطا  وهميا  يمتد من عيونهما الى الحائط الذي يفصلهما عن تبال رسمت  
بوضع أربع نقاط عليه ،  ثم قامت   ،الشارع   

جدا  غليظ الخلف وهما يشاهدان جدتها تأتي بمطرقة ومسمارتراجع التوأمان الى 
بضربات متباعدة حتى التجعل من في الشارع يفطن الى  ثقب النقاط التي رسمتهاتو

 ماتفعله ،
تلك الثقوب لتصير بحجم عين مفتوحة بشدة ، ت  توسع بعد طرقات عديدة  

ها  لتزيل ن  فتحة م في كل   ونفخت  ، العجوز منها أقترابا  شابه اإللتصاق  قتربت  إ
الى الشارع لتتأكد من خالل كل  فتحتين متجاورتين  التراب العالق فيها ،ثم نظرت  
 من وضوح الرؤيا خاللهما ،

ها ما منها إن  لهما إشارة فهِ  وأشارت  نحو حفيديها  ولما تأكد لها ذلك األمر إستدارت   
رجع المسمار الغليظ والمطرقة الى لت   وخرجت  تريدهما أن ينظران الى الشارع ، 

 مكانهما ،
الى  جدا   ونظرا بسعادة كبيرة ،زحفا  الى ثقوب الجدارمن مكانهما التوأمان  سارع

، وألول مرة في حياتهما  الشارع الذي بانت لهما أجزاء منه  
وقع نظرهما على طفل يحمل بيديه بالونا  يضمها لصدره وآخر يحاول أخذها عنوة 

،منه  
ولما لم يفلح األخير في ذلك رفع كسرة من إحدى الطابوقات وضرب بها رأس 

رأسه وأخذ يصرخ صائحا  وهو يركض حامال  صاحب البالونة فشغب الدم من 
 بالونه 

  ....دم ....دم ...دم-
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