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قصة

التأمل مهمة شاقة
أمينة الجدعاني *
تشعر أمي بالحنق حني أردد طوال
الوقت :أشعر بالتعب ،أريد أن أرتاح،
تنظر إلــى وأن ــا أتـمــايــل مــن اإلعـيــاء:
ـت حـ ـت ــى تـ ـشـ ـع ــري ب ـه ــذا
م ـ ـ ــاذا فـ ـعـ ـل ـ ِ
اإلرهاق؟ أنت مستلقية طوال اليوم.
أبـتـســم لـهــا وأنـ ــا أت ـم ـتــم :إن ــي أعـمــل
طوال الوقت!
لـ ـك ــن أمـ ـ ــي ال ت ـ ـعـ ــرف ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــاألم ــر
بالنسبة إليها ليس أكـثــر مــن فتاة
عــاط ـلــة ع ــن ال ـع ـمــل ك ـســولــة ،ج ــل ما
أفعله هــو البحلقة فــي األشـيــاء كما
ً
لو أني أرى فيلمًا طويال ال نهاية له،
لكنه ولسوء حظي ليس فيلمًا ،ومن
الصعب إخبارها بذلك فلن تصدق
ما أقوله وستنعتني بالجنون ،أظن
كاف ليلتصق بي.
أن الكسل ٍ
كــم أود إخـبــارهــا باملهن الـتــي أعمل
ب ـه ــا أثـ ـن ــاء اس ـت ـل ـق ــائ ــي ،ل ــن ت ـصــدق
كــم مــن الجهد أب ــذل ،لــأســف ال أحد
يـصــدق أن ــي أكــافــح وأك ــدح فــي هــذه
الـ ـحـ ـي ــاة ،وألك ـ ـ ــون ص ــادق ــة فـبـعــض
م ــا أقـ ـ ــوم ب ــه ل ـي ــس م ـش ــرف ــا ،وي ـجــب
التغافل عــن هــذه الحقيقة؛ ألتمكن
مــن الـعـيــش والـتـصــالــح مــع نفسي،
أعترف أنــي أشعر بتأنيب الضمير
حــن أعـمــل سفاحة تتقن استخدام
ك ــل وس ــائ ــل ال ـق ـت ــل ،لـكـنــي مـضـطــرة
لـ ـ ــذلـ ـ ــك .ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك أف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ي ـم ـك ـنــك
م ــواج ـه ـت ـه ــا إال ب ـق ـت ـل ـهــا ،وط ــري ـق ــة
القتل تختلف بحسب ســوء الفكرة،
فـ ـم ــرة أط ـب ـق ــت ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ف ـكــرة
بـيــدي ،مــا زلــت أتــذكــر عينيها وهي
ت ـحــدق ب ــي ،وأنـ ــا أن ـفــث ف ــي وجهها
دخـ ــان ال ـس ـي ـجــارة ال ـتــي عـلــى طــرف
فمي ،كنت أضحك ّ
لشري ،ثم شعرت
ب ــالـ ـن ــدم والـ ـ ـخ ـ ــوف حـ ــن أص ـب ـحــت
الـفـكــرة هــامــدة زرق ــاء ب ــاردة .عندها
تــوجــب عـلـ ّـي الـعـمــل كـشــرطــي فاسد
يعرف كيف يخفي اآلثار من مسرح
الجريمة ،وهذا عمل صعب جدًا؛ فال
بــد مــن تنظيف كــل شبر واستخدام
مـ ــواد تـنـظـيــف ومـبـيـضــات وارتـ ــداء
الـقـفــازات والـكـمــامــات؛ فــرائـحــة هذه
املـ ــواد نـفــاثــة تـصـيـبـنــي بــالـعـطــاس.
كما أن عـلـ ّـي تــذكــر كــل األمــاكــن التي
جلست فيها مع تلك الفكرة السيئة،
ث ــم م ـحــاولــة ت ــرك امل ـك ــان ك ـمــا ل ــو لم
يقترب منه أحد .بعد االنتهاء ،علي
أن أع ـمــل ك ـحــانــوتــي ،وم ــن امل ـهــم أن
ّ
أجهز جثة الفكرة وأهندمها؛ حتى
تـكــون الئـقــة فــي تــابــوتـهــا ،أع ــرف أن
عـ ـل ـ ّـي ال ـت ـح ـلــي ب ـب ـعــض اإلن ـســان ـيــة
فــاح ـتــرام امل ــوت ــى واجـ ــب وإن كــانــوا
أشـ ــرارًا .بعد االنـتـهــاء مــن ذل ــك ،أبــدأ
العمل كحفار قبور ،ويا للهول أكره
هذه املهنة خاصة في األيام املطيرة.
س ـي ـكــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن الــوحــل
والسيول ،حتى أن مقبرة قديمة قد
أخـ ــرج ال ـس ـيــل ك ــل ال ـج ـثــث املــدفــونــة
ف ـي ـه ــا .ج ـل ـســت أل ـع ــن طـ ـ ــوال ال ــوق ــت
ح ـفــار ال ـق ـبــور ال ـس ـيــئ ،أل ــم يـعـلــم أن
عليه الحفر عميقًا ،ثم تذكرت أنني
ذاك الحفار السيئ .فــي الحقيقة لم
أكن سيئة بقدر ما كنت على عجل؛
فلطاملا نادتني أمي وأنا أحاول دفن
جثة لفكرة.
املطر يتهاطل والجثة في التابوت،
أظنني سأتركها تطفو مــع السيل.
لن يالحظ أحد ذلك سيظنونها جثة
كبقية الجثث ،املشكلة الوحيدة أن
ه ــذه امل ـق ـبــرة ه ــي أرض خـ ــاء ،ومــن
املؤكد أنهم سيستغربون هــذا الكم
مـ ــن الـ ـجـ ـث ــث! وسـ ـيـ ـث ــور م ــال ــك ه ــذه
األرض.
ً
ع ـن ــده ــا لـ ــم أجـ ـ ــد حـ ـ ــا غ ـي ــر ال ـع ـمــل
كمحقق سيئ السمعة .أحاول إقناع
قسم الشرطة أن هــذه الجثث ملقبرة
أث ــري ــة ل ــم يكتشفها أح ــد ،وأن هــذه
الجثث هــي ث ــروات سياحية .ورغــم
غ ـب ــاء ه ــذه ال ـف ـكــرة إال أن ـه ــا وج ــدت
رواج ـ ـ ـ ــا فـ ــي م ــديـ ـن ــة األف ـ ـك ـ ــار هـ ــذه،
وقــد فــرح مالك هــذه األرض البائرة
بارتفاع ثمنها.

فــي ه ــذا الــوقــت ،ق ــرر مجلس املدينة
االهتمام بثروته القومية من اآلثــار،
فبدأ البحث عن محنط للجثث التي
نجت من التحلل .هنا عملت محنطًا
لـلـجـثــث ،كـنــت أس ـكــب عليها الكثير
م ــن املـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة؛ ك ــي يصعب
الـتـعــرف عـلـيـهــا ،وال ـغــريــب فــي األمــر
أن ـ ـنـ ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــاألفـ ـك ــار
الـتــي ظلت ت ــزور املتحف ط ــوال أيــام
االف ـت ـت ــاح ل ــم ت ـت ـعــرف ع ـلــى أي جثة
لـفـكــرة ،فــرحــت لــذلــك ،كـنــت أسـيــر في
املـتـحــف منتشية بـنـجــاحــي مرتدية
نظارة طبية مزيفة ومعطفًا باهظًا،
ي ــوح ــي ل ـل ـن ــاظ ــري ــن ب ــأن ـن ــي شـخــص
ذو مـكــانــة .أث ـنــاء س ـيــري ،اصطدمت
بـعـمــدة املــدي ـنــة وك ــان ــت ف ـكــرة مسنة
تشد حزامها طــوال الوقت ،ابتسمت
ل ـهــا م ـحــاولــة إك ـم ــال س ـي ــري ،لكنها
أمسكت بيدي وحاولت التعرف ّ
علي،
سألتني :ماذا أعمل؟ أجبتها بلطف:
طـبـيـبــة ،ثــم حــاولــت الـتـمـلــص منها،
لكنها ألحت بأسئلتها ولم يكن علي
إال مجاراتها ،واألمــر السيئ أن ّ
علي
الـكــذب ط ــوال الــوقــت ،والـضـحــك على
نكاتها السيئة .بعد ذلك استأذنتها
لـلـخــروج ،وق ــد وددت ال ـهــرب؛ فأخي
الـصـغـيــر يـشــد ش ـعــري وه ــو يـصــرخ
باسمي ،ولسوء حظي ارتطمت بفكرة
حامل لم أنتبه لها ،حاولت االعتذار
منها والـهــرب ،إال أن صراخها جلب
ح ـض ــور االف ـت ـت ــاح ل ـل ـبــوابــة ،عـنــدهــا
بدأت ضجة األفكار :ال بد من حضور
سـيــارة اإلس ـعــاف ،حــاولــت استغالل
ّ
انشغال الجميع والهرب مجددًا ،لكن
يـدًا تسللت لكتفي وربتت ّ
علي أمام
الجميع :ال داعــي لسيارة اإلسـعــاف،
فهذه طبيبة.
التفت للخلف وأنــا أشعر بالغضب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد .أردت ضـ ـ ـ ــرب ص ــاح ــب
تـلــك ال ـيــد إال أن ـهــا لـلـعـمــدة ،حــاولــت
االب ـت ـســامــة ف ــي وج ـه ـهــا ب ـل ـطــف ،يا
إلهي ،ماذا ّ
علي أن أفعل؟
لحسن حظي أن فكرة تعمل ممرضة
كـ ــانـ ــت ك ـف ـي ـل ــة بـ ــإن ـ ـقـ ــاذي م ـ ــن ه ــذه
الــورطــة ،حــاولــت الـتـصــرف كطبيبة
وأخ ـبــرت ـهــم أنـ ــي طـبـيـبــة أس ـن ــان لم
أتعلم كيفية التوليد ،هنا ابتسمت
امل ـمــرضــة :ال عـلـيــك س ــأرش ــدك ،فقط
أحتاج يدًا تساعدني.
شـعــرت بــالـخــوف ،م ــاذا لــو اكتشفوا
من أكون؟ هنا شعرت بصفعة قوية
على وجهي ،أوه إنه أخي املشاغب،
نهضت بسرعة ألطــرده من غرفتي،
حني عدت كانت الفكرة املمرضة قد
س ــاع ــدت ف ــي إن ـج ــاب ف ـكــرة صغيرة
صلعاء ،شكرتها ومضيت ،مستغلة
انشغال الجميع بالفكرة الوليدة.
ح ــن هـمـمــت ب ــاالن ـص ــراف جــاء تـنــي
ف ـكــرة ّأم وه ــي تـجــر خلفها بناتها
ال ـص ـغ ـي ــرات ،وقـ ــد أخ ـبــرت ـنــي أنـهــن
يشتكني من أسنانهن وقــد أصابها
ال ـ ـت ـ ـس ـ ــوس؛ ل ـ ـك ـ ـثـ ــرة مـ ـ ــا أكـ ـ ـل ـ ــن مــن
ح ـلــويــات ،ابـتـسـمــت لـهــن وأن ــا أردد
في سري :اللعنة ماذا علي أن أفعل؟
علي االسـتـعــداد لـلـخــروج ،لــن تغفر
لي أمي ذلك.
أخـبــرت الـفـكــرة األم ب ـضــرورة زيــارة
ع ـي ــادت ــي غ ـ ـ ـدًا ،ســأل ـت ـنــي ع ــن م ـكــان
العيادة ،صمت لوهلة :أين ستكون
عيادتي؟ علي اإلجابة سريعًا قبل أن
تشك في أمري ،اخترت مكانًا للعيادة
يبعد عن املدينة نصف ساعة قرب
محطة بنزين على الطريق السريعة،
كنت أود إكـمــال الــوصــف لها لكنها
قــاطـعـتـنــي قــائـلــة :امل ـكــان بـعـيــد جـدًا
وس ـن ـس ــاف ــر ال ـل ـي ـل ــة ،أم ـس ـك ــت ي ــدي
متوسلة إلـ ّـي لعالج بناتها ،وبــدأت
بالحديث عن وضعهن الطارئ ،وأن
ال داعي لالنتظار وفي املتحف عدة
إسـعــافــات أولـيــة خــاصــة بــاألسـنــان،
ابتسمت وقلت ال بأس ،وقد خططت
لخلع كل األسنان املنخورة ،تراصت
بـ ـن ــات األف ـ ـكـ ــار وك ـ ــن ب ــن مـبـتـسـمــة
هادئة ،وأخــرى حانقة ملولة ،وتلك
الـثــرثــارة البلهاء ،وهـنــاك الصامتة

نـ ــائ ـ ـمـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،أمـ ـسـ ـك ــت
بــال ـك ـمــاشــة وقـ ــد ت ــراص ــت األفـ ـك ــار،
ك ـ ــان ـ ــت أمـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــرق بـ ـ ـ ــاب غ ــرف ـت ــي
غاضبة :ملــاذا لم تستعدي للخروج
حتى اآلن؟
عليك التأخر دائمًا كما لو كنت
ملاذا
ِ
عـجــوزًا؟ يا إلهي صــوت أمــي يشتت
انتباهي ،علي التركيز :ركزي ،ركزي.
حني عدت كانت الفكرة األم تصرخ:
ملـ ــاذا ال ـك ـمــاشــة؟ أل ــن ت ـقــومــي بعمل
حشوة بعد تنظيف السن املنخورة؟
ً
أجبتها بحنق :قومي بالعمل بــدال
عني؟!
ردت :أعتذر لكني أم خائفة .شعرت
ب ــاالنـ ـتـ ـص ــار ح ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــذرت .كـنــت
أخ ـشــى أن تـشــك بــأهـلـيـتــي كطبيبة
أس ـ ـنـ ــان ،بـ ـ ــدأت ب ــال ـف ـك ــرة املـبـتـسـمــة
الـهــادئــة لكن عينيها كانتا تكثران

الحديث ،نظرت إليها بحنق وخلعت
أسنانها بشدة حتى فاضت عيناها
الثرثارتان بالدموع ولم يعد يخرج
مـنـهـمــا أي ك ـ ــام ..ح ــن اق ـتــربــت من
ال ـف ـك ــرة ال ـح ــان ـق ــة وج ــدت ـه ــا ت ـق ــاوم،
ولـحـســن حـظــي وج ــود إب ــرة مهدئة
في حقيبة اإلسعافات وخزتها بها
فنامت ثم أكملت املهمة .أمــا الفكرة
الـ ـثـ ــرثـ ــارة ال ـب ـل ـه ــاء ،ف ـق ــد أف ـقــدت ـنــي
التركيز حتى أنــي قرضت لسانها،
ذه ـل ــت ال ـف ـكــرة ال ـث ــرث ــارة ب ـمــا حــدث
لها ،فلم تحرك ساكنًا ،لكن فجيعة
األم ب ـم ــا رأت ق ــد أحـ ـ ــدث دويـ ـ ــا مــن
العويل ،كنت أكلم نفسي :ماذا علي
أن أفعل إلسكاتها ،لن أقــوم بقتلها
بــالـتــأكـيــد؛ تـكـفــي تـلــك الـجـثــث الـتــي
توليت أمرها اليوم ،علي أن أتصرف
بـســرعــة .اقـتــربــت منها وه ــي فــاغــرة

فــاهــا وق ــرض ــت لـســانـهــا ،ك ــان األم ــر
مفجعًا بالنسبة لــي ،ولــم يكن األمر
ً
سهال على اإلطالق؛ لكن توجب على
إسكاتها قبل افتضاح أمري ،ركضت
الـفـكــرة األم كــاملـخـبــولــة وق ــد نسيت
أمر بناتها الصغيرات ،ولم يكن علي
إال تــرك املـكــان والــركــض بـشــدة وأنــا
أتمتم :علي الهرب من مدينة األفكار
هذه؛ إنها مدينة مجنونة.
كان نداء أمي يقطع مجرى األحداث،
كـمــا يـحــدث لـقـنــاة مـشــوشــة ،انقطع
الـ ـب ــث ف ـي ـه ــا ف ـ ـجـ ــأة ،ثـ ــم عـ ــم ال ـظ ــام
الـحــالــك .حــن قـمــت ،وج ــدت أم ــي قد
أل ـق ــت الـ ـث ــوب ع ـل ــى وجـ ـه ــي ،ن ـظــرت
إليها وأنا أرغب في البكاء:
أمــي أرج ــوك أشعر بالتعب الشديد
أريد أن أرتاح.
* كاتبة سعودية
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االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ

حرة وترجمات
يمكن إرسال المساهمات
ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على العنوان
وصور ّ
اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق مع
األدبية ،تعطى
ّ
بالنسبة إلى الترجمات ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي
شرح أر تبرير أو مراجعة.

