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 قصة قصیرة - عمار بدر الدین

 

أخبار نشرة الوقت هذا في كعادته یبث الذي و الحائط على المعلق التلفاز شاشة صوب متجهة العیون كل                    

الساعة أشارت فمنذ .. آخر بشيء التلفاز عن انشغلتا من وحدهما سلمى عیّني .. بملل الجمیع یتابعها                   كئیبة

إحدى في خاصا مجلسا یتخذ الذي - محمد الحاج - زوجها والد عن عینیها سلمى تبعد لم مساءا التاسعة                     الى

بجانبها و .. النصف و المتر عن یزید بطول منتصبة المداعة" " لیالیه رفیقة أمامه .. "الدیوان"                   زوایا

من اكتفى أن بعد دقائق بضع قبل یده من وضعه قد كان ملونة طویلة أفعى كأنه غلیظ و طویل                     خرطوم

 شرب تبغ "المداعة" مدة ثالثة ساعات متواصلة.

الصحن في الفنجان وضع .. مساء كل شربها یعتاد التي "الِقْشر" قهوة فنجان من تبقى ما آخر                   ارتشف

ان ما صوتا مصدرا الخاصة رمزیته یبدو فیما له بعنف أمامه األرض على الموضوع المزخرف                 المعدني

قد و بالتبن، المحشوة الصلبة الظهر وسادة على الیمنى بیده یستند هو و بثقل نهض حتى اذنیه الى                    وصل

روتینیة ثالثیة حركة في الیسرى بیده یحمله الذي كونترول" "الریموت بجهاز التلفاز ذاته الوقت في                 أطفأ

 یقوم بها بتلقائیة شدیدة و تزامن دقیق من فرط تكرارها كل لیلة.

وقت بإنتهاء محمد الحاج من إعالن یمثل التلفاز اطفاء و المسائیة "الِقْشر" قهوة من فنجان آخر                  ارتشاف

اطفاء فور تلقائیا الجمیع ینهض .. للنوم مخادعهم إلى بالذهاب البیت في من لجمیع أمر بالتالي و                   السهرة

بالكلمات یأتي ما دائما الذي و ، النوم الى الذهاب أمر محمد الحاج ُیْسِمَعهم أن من البد ذلك مع و                      التلفاز

 نفسها و بذات النبرة القاسیة و الصوت الغلیظ:

 -          یال وقت نوم.

الفضائیة على األخبار نشرة انتهاء بعد .. مساءا والنصف التاسعة الساعة في غالبا للنوم الذهاب أمر                  یأتي

امكانیة و مبكرا یزال ال الوقت بأن البقیة ایقان رغم و ندر، فیما اال غیرها محمد الحاج یتابع ال التي                      الیمنیة

التوجه و السهرة انهاء یبقى لكن لغرفهم، یتوجهون هو و وجوههم على واضحا الشدید االمتعاض                 رؤیة



ولدهم زوجة سلمى على ینطبق ذاته األمر و مخالفته ابنتیها ال و ُسعاد الحاجة تملك ال سلطاني فرماٌن                    للنوم

 الوحید ناجي.

*** 

األمر ظاهر كان فإن .. بإستمرار سلمى تعیشها معاناة .. اإلجباري النوم فرمان إصدار و التلفاز اطفاء                   كان

 هو الخلود للراحة و النوم فإن باطنه حبس انفرادي ُتجبر علیه كل لیلة .

بعضیهما ُتسامران الغرفة نفس في البنتین تنام و .. اآلخر بعضهما ُیؤنس زوجته معه و للنوم حماها                    یخلد

لیلة كل بكاءها نحیب إال یسامرها ال و الموحش الظالم اال مؤنسا تجد فال هي أما .. النعاس یغلبهما أن                      الى

انتظار في فارغ حدیدي سریر على وحیدة تقضیه الذي لیلها روتین هو هذا و أعوام ثالثة من أكثر منذ ..                    

 زوج َغمرها بالحب شهرا واحدا ثم غادر .

فنجان من رشفة آخر الصبر بفارغ منتظرة الدقائق تعد كانت من هي اللیلة هذه .. جدا مختلفة اللیلة هذه                     لكن

اطفاء .. المزخرف المعدني بالصحن الفنجان ارتطام صوت لسماع تتلهف كانت من هي .. َحَماها                 قهوة

 التلفاز .. و صدور فرمان الذهاب للنوم.

األخرى أخرجت بینما الفناجین و القهوة ثالجة البنتین احدى رفعت .. لغرفتهم زوجته و محمد الحاج                  اتجه

المصباح أشعلت .. لغرفتها التوجه قبل أخیرة وظیفة لها كان االخرى هي سلمى .. الدیوان من                  المداعة

إال بتشغیله محمد الحاج یسمح ال الذي الكهربائي المولد أطفأت .. للسطح صعدت ثم اإلتریك" "                  الغازي

 بضع ساعات تبدأ من وقت آذان المغرب و تنتهي الساعة التاسعة و النصف .. ثم عادت الى غرفتها .

.. الغرفة جوانب احدى في الموضوع الحدیدي دوالبها صوب بلهفة اتجهت حتى غرفتها الى دلفت ان                  ما

.. بالنقود عادة یحیط ما الذي بالمطاط نفسه حول لفاته مثبتٌة بالستیكیا كیسا لتخرج مالبسها بین یدها                   َغمرت

بالستیكیا كیسا اآلخر هو بداخله كان ثاٍن بالستیكیا كیسا منه لتخرج المطاطیة القطع قیود من الكیس                  حررت

هدیًة ماكیاج علبة مع علیهم حصلت قد كانت للجسم صابونة و شامبو علبة أخرجت الثالث الكیس من                   ثالثا..

فرح و بفخر الیهما نظرت . . مالیزیا من مؤخرا عادت التي عمها ابنة زارتها عندما أشهر بضعة                    قبل

اتساع ازداد و عینیها لمعت .. تشتمهما أنفها من تباعا قربتهما . ذهب صفیحتي تحمل كأنها                  كبیرین

بأحد الملتصقة المرآة أمام زهو في نفسها لترى نهضت قد و الصغیرتین شفتیها على المرسومة                 االبتسامة

 أبواب دوالبها الحدیدي ..



و الشامبو رائحة تشتم و تارة المرآة في جسمها تتفحص هي و نفسها تخال كانت هكذا .. بحق ذكیة فتاة                       انها

لم االن الى و .. اآلن من أشهر بضعة قبل الصابونة و الشامبو عمها ابنة أهدتها أخرى، تارة                    الصابونة

حیلة إنها .. للهواء یتعرضا ال كي اإلغالق ُمحكمة أكیاس عدة في ادخالهما و ذكائها بفضل رائحتهما                   تذهب

اآلن ترى هي و رائحته تذهب ال كي لحفظه مناسبة علبة لدیها یكن لم حال البخور مع ُسعاد َحماتها                     تتبعها

 إنها فكرة  قد أثمر تطبیقها مع الصابون و الشامبو ایضا .

نحنحة سمعت .. أخرى غرفة باب فتح صوت لها ُخیل قد و السمع تسترق غرفتها باب بإتجاه عنقها                    مدت

هي بالكاد خفیف بصوت و بفرح زفتها أغاني تسترجع بدأت شفتیها.. على االبتسامة اتسعت ..                 َحَماها

تشاهدها لم التي الرقصة تلك .. بالیة راقصة كأنها الهواء في یدیها تمد نفسها حول تدور بدأت قد و                     تسمعه

قد و نفسها على تضحك هي و العتیق سریرها بإتجاه بنفسها فرمت قدماها تعثرت .. حیاتها في                   یوما

للتو أیقنت قد التي هي و خطتها تعطل و تفضحها قهقهة منه تنزلق ان من خوفا فهمها على یدیها                     وضعت

السكر من یعاني الذي حماها ان بما و حتما ستنفذ للیلة خطتها ان و .. مسبقا توقعتها كما تجري االمور                      أن

حساباتها حسب ساعتین قبل یكون لن الحمام الستخدام القادم موعده أن یعني فهذا االن للحمام نهض                  قد

 المسبقة .. أي أن الحمام سیخلوا لها ساعتین كاملتین على األقل ..

االتریك" " ضوء خففت قد و المطبخ الى بخفة تسللت حتى .. غرفته الى عاد قد َحماها أن من تأكدت ان                       ما

توقظ ان أو ازعاج بأي تتسبب أن في الحذر من تخلو ال متسارعة خطى في تمشي هي و معها حملته                      الذي

و المتسارعة الخطى و الخفة بنفس مضت و حملته ثم دقائق بضع انتظرته .. الماء بتسخین قامت ..                    احد

 بقدر أعلى من الحذر متجهة الى الحمام ..

وصوال ترهل، غیر في الممتلئ الغض جسدها بتقسیمات مرورا شعرها خصالت بین من یتدفق الماء                  بدأ

تفرك كانت الفارع.. قوامها عبر ینحدر كشالل مسموعا صوت محدثا القیشاني ببالط المفروشة األرض                الى

لیفة لتأخذ یدها مدت .. جسدها غطت التي الكثیفة بالرغوة و الزكیة برائحته مستمتعة بالصابون                 جسدها

..كانت أخرى أحیانا برفق و أحیانا بخشونة جسدها دعك في بدأت و .. غیرها تملك أساسا تكن لم                    خشنة

  اللیلة هي اللیلة األولى ضمن برنامجها السري الذي أعدته لتجهیز نفسها الستقبال الحبیب الغائب ..

 



في عروسًا جائته حین عمرها من عشر السابعة في كانت .. أعوام ثالثة من أكثر منذ بناجي سلمى تلتقي                     لم

ال مدة بعد و .. مرة أول صدره الى ضمها حین الحب عرفت ..و یدیه بین انوثتها تفتحت .. زینتها                      كامل

 تزید عن الشهر .. و بینما هي ال تزال عروسا في شهر عسلهما .. غادرها متجها للعمل في بالد الغربة ..

للتخلص العمل في خطتها .. زینتها كامل في عروسًا أخرى مرة یجدها أن البد .. القادم األسبوع یعود                    حین

الصابون و الشامبو باستخدام لیلة كل ستستحم .. أیام لسبعة تمتد الماضیة السنوات الثالث شقاء أثار                  من

أن بیدها یعد لم .. لدیها ما كل هو فقط واحد أسبوع .. السابقة األشهر طیلة علیهما محافظة ظلت                     اللذان

في یوم أخر سیصل أنه منه عرفت فقط الیوم فهي .. أكثر أیاما لنفسها تمنح ان أو نفسها تجهیز فترة                      تمدد

 شهر شعبان .. أي بعد سبعة لیال بالضبط .

مثل مثله وزنه زاد ربما .. تغیر قد أنه بالتأكید .. له صورة حتى ترى لم و ناجي تر لم سنوات ثالث                         منذ

الفكرة آلمتها .. أیضا خدودهم توردت كثیرة احیانا و وزنهم زاد قد و یعودون الذین المغتربین من                   غیره

توردت وقد یعود أن أیعقل .. الشكوك و الوساوس باغتتها قد و .. صدرها في بوخزة أحست ..                    األخیرة

.. سنوات ثالث منذ یومیا به تقوم الذي المضني العمل و الشقاء بفعل تشقق و وجهها اسود قد هي بینما                      خداه

أخرى واحدة عن له فیبحث زوجته من أجمل یكون بأن بالعار یشعر ربما او ؟ منها بالنفور سیشعر                    هل

  تكون أجمل ..

القریة أهل جمیع سیتكلم .. المغتربین أقرانه یفعل كما فاخرة نظیفة ثیابا یرتدي هو و تأكید بكل ایضا                    سیأتي

غسلته و بعنف عنه الصابون أزالت وجهها.. دعك عن للحظات توقفت أناقته! عن النساء خصوصا                 و

 بالماء في عجاله .. أخرجت تنهیدة عمیقة و قد صدمتها حقیقة أخرى .. المالبس! ماذا سترتدي یوم مجیئه ؟

تطمس أنها یرین التي و الرثة مالبسها بسبب بمعایرتها األخص- على صدیقاتها ـ القریة نساء                 اعتادت

منذ مغترب أنه رغم بخیل بأنه زوجها یتهمن و ، المتسولة هیئة تمنحها المالبس هذه بعض ان بل ،                     جمالها

  سنوات و بالتأكید لدیه من المال ما یمكنه من اإلنفاق على زوجته ..

.. سرها في تنتقده أن لها تسول حین نفسها أمام حتى عنه تدافع .. بإستمرار عنه تدافع هي كانت المقابل                      في

لكن .. بالتأكید فیه نصیب لها و بأكملها للعائلة شهریا مبلغا یرسل هو .. بخیل لیس زوجها أن متأكدة                     هي

هي و .. یقول ما حسب البیت على یصرفها و المرسلة المبالغ كل على یستولي من هو محمد الحاج                     حماها

أن تجروء ال هي باألصح أو .. زوجها یرسلها التي األموال هذه من نصیبها َحَماها من تطلب أن                    تخجل



شیئ ینقصها ال هي رأیه بحسب .. الخیها لتعطیها النقود منه ترید انها فاتهمها .. مرة فعلتها .. منه                     تطلب

 مادام انها تجد ما تأكل و تشرب .

تشتكي حتى أو تنتقد ال و تجادل ال و صوت ترفع ال .. لینة مطیعة كانت بل .. بطبعها متمردة سلمى تكن                        لم

بعد أیامها أصبحت ثم .. حقله و أبیها بیت بین تمضیها كانت أیامها .. یوما المدرسة تزر لم أنها كما ..                     

لمستشفى األولى .. مرتین إال العشرین عمرها سنوات في القریة تغادر لم .. حقله و َحَماها بیت بین                    زواجها

هي .. الدودیة الزائدة عملیة إلجراء للمستشفى أیضا االخرى و .. األخیر مرضه في والدها لزیارة                  المدینة

  ال تعرف شیئا عن العالم غیر ما تشاهده في التلفاز .. أو ما یخبرها به ناجي في اتصاالته القصیرة بها ..

أنها اال المرآة تمأل التي النحاسیة البقع رغم ، الحمام في معلقة عتیقة مرآة عبر العاري جسدها الى                    نظرت

همسته ما حسب یغطیه كان الذي الصدأ عنه زال أن بعد جسدها لمعان رؤیة استطاعت بأنها نفسها                   اوهمت

 لنفسها ..

 -    یا الهي .. أیبقى كل هذا الجمال بدون رجل ؟ أیعقل أال یشتاق لها ناجي كما تشتاق له هي ؟

ترتدي هي و وعیها مستردة بیدها رأسها تضرب أن قبل للحظات وعي غیاب في نفسها حدثت                  هكذا

ال أنها ترى أمور في تفكر أن الى أوصلها الذي الرجیم الشیطان من باهللا تستعیذ و عجالة في                    مالبسها

هناك .. غرفتها الى هرعت و أخرى مرة االتریك" " ضوء خففت .. النساء من السیئات بال على إال                     تخطر

 أطفأته و هي ال تزال تستغفر من الكالم الذي حدثته لنفسها آنفا ..

یدها تمد أن قبل لحظات مرت .. الغرفة سقف نحو مصوبتین عینیها ظلت .. سریرها على نفسها                    رمت

كل كـ تستذكر هي و عینیها أغمضت .. بالغ حنان في قبلتها .. علیها ینام ناجي كان التي الوسادة                     الحتضان

 لیلة لیالیها الجمیلة معه .

*** 

و .. السبعة األیام انتهت فقد .. اآلن یهم ال هذا كل لكن .. الشامبو علبة في القلیل بقي ..و الصابونة                       انتهت

البنتین و .. المریض أخیها لزیارة ذهبت َحَماتها .. الیومي للتسوق ذهب َحَماها .. الموعود الیوم هو                   الیوم

و البیت كامل تنظیف أكملت قد .. بجانبها الیوم الحظ إن .. المطبخ في دورهما هو الیوم .. الماء لجلب                      ذهبتا

 االن ستتفرغ الستقبال الحبیب الذي سیصل في أي لحظة ..



  

قطب قد و الیها نظر .. تفارقه ال التي النحنحة تلك محمد الحاج نحنحة سماعها بعد غرفتها باب                    فتحت

البخور دخان یعاین هو و عنها بصره رفع .. أمر یعجبه ال حین دائما كعادته ضیق في شفتیه لوى و                      حاجبیه

 الذي یخرج من غرفتها ..

عرس معش أو ؟ هكذا البسه لیش و ؟ وجهش في اللي هذا أیش ؟ الصبح من البخور هذا ایش -                     

 ؟

بها بالستیكیة أكیاس الیها مد .. تبریرا او ردا منها اآلخر هو ینتظر لم .. االرتباك علیها بدا و خجال                      تلعثمت

 مصروف البیت الیومي و هو یهمس في غلظة :

 -          امسكي .. وسوي لي راس مداعة

عدة محمد الحاج مضى بینما القلق.. علیها بدا قد و یدها في التي األكیاس تفتش هي و ایجابا رأسها                     هزت

 خطوات مبتعدا قبل أن یوقفه صوتها المهزوز:

 -          یا عم

 التفت الیها .. لتستطرد هي بذات الصوت المهزوز و قد زاد ارتباكها

 -          لو كنتوا اشتریتوا الیوم لحمة عشان نضیف ناجي ..

 التفت مكمال طریقه و هو  یقول في برود :

 -          اتصل قبل امس و قال انه ما قدرش یاخذ اجازة .. عیرجع رمضان السنة الجایة

  

*** 

 


