
 فتــاة مــدبرة
 

نظم،                .. الميدان فسيح  ر م وزارة بشكل همجي غي ام ال السيارات متراصة أم
يارات     دان، وس ط المي ة وس ة دائري ي حلق اس ف ن الن ة م ن "وآثاف األم

من ورائهم وأمامهم وبجوار ضلوعهم يعلوها شلل من العساآر             " مرآزيال
ة         .. المدججين بالسالح  وسيارات عادية تئن بمجموعات عابرة تسلقتها لرؤي

لب         اص، والص ًا بالرص دام رمي ائية باإلع دائرة القض يهم ال ت عل ن حكم م
 .لفترات متراوحة

ا    وا لمش ذين تجمع ة ال ن العام ري م ة آغي وس للرؤي دني اله ر ش هدة المنظ
 .المألوف منذ بداية األحداث

ى مجرد صوت               تسلقت درجات مدخل الوزارة، عسى أن أرى، أو أسمع، حت
ل في إصغاء      .. آان السماع يكفي في حد ذاته للتساؤل      .. إطالق الرصاص  الك

 ..مريع
ة            ة للرؤي د أن أعجزتني الحيل ع        .. آثرت السماع بع مسكت بكتف أحدهم لرف

 بي ألنه آان مندمجًا مع مجموعة في حوار بخصوص         قامتي قليًال ولم يشعر   
ض   ي بع ف ف ادل بعن ان يج وت رن وق وص وام ممش نهم بق ف بي اة تق فت

 ..األحيان
 ":بوزه"قال الرجل وقد لوى 

 ..لقد قلت لها أنها تستأهل ذلك -
 :وارتفع صوتها بقوة

 ..لماذا؟ لدي تقرير طبي باإلجازة -
 )..1"(مدبرة"أنت فتاة .. أعذار -

 :تاة بصوت متوددتشنجت الف
 ؟..!وآان واجبكم المساندة ال اللوم.. محاربة في آل مكان -

ا   ى أنه دل عل خير ي به ش ا ش ت منه ت"وأفل ا " تمخط وع ذرفته ر دم إث
ال. األسود" شرشفها"ومسحتها بطرف  د الخي ان صبغته ي ا بإمع .. تأملته

وني الملمس      " الشرشف"فتاة تلبس    ري الجن اب مطرز    .. األسود الحري ونق
ون تلثمت                    األ اء الل ة قماش زرق رز قطع رآان قد أسدل إلى خلف رأسها، لتب

حر      ة والس ين باألنوث ا الالمعت دي عينيه ا لتب وق ..به وام ممش ق .. وق تناس
 ..مع آل منحنياته المرنة" الشرشف"

                                     
 سيئة الحظ = برة  مد1



وار        مع الح ى أس وزارة حت ة ال ى لبواب ة األول ن الدرج ت م ت .. انحني ورأي
 ..فتاة في حوار صاخبمجموعة من األشخاص قد اشترآوا مع ال

ا   ا، ويلومه ع يؤنبه وع      ..الجمي ن الموض اري ع ألت ج ول فس دني الفض ش
ا              وعرفت منه أن الفتاة قد فصلت من عملها بالوزارة آممرضة، وذلك لغيابه

 ..المستمر
 :لويت شفتي بالحسرة وقلت بعد تمهل

 ..الحق ألحد بفصلها -
 ..عندهم حق يا عزيزي -

اعي         د شجعها دف ي وق وزير              .. التفتت إل ة من مكتب السيد ال دها ورق وفي ي
دير المستشفى         ة  "عن الممرضة     " الجمهوري "يستوضح فيها من م فاطم

 "..علي
ا، ورمقتني                  العطف نحوه د امتألت جوانحي ب أخذت الورقة بدون شعور وق

الل   ن خ ة"م ي    " اللثم ن عين ر م وط البص دت خي احرتين فجم ا الس بعينيه
 .ة والجاذبية الجنسية نحوهالحظات نحوها شعرت خاللها بتيار اللذ

د                    ل عي راء في حف ا شمعة حم آانت يدها ما زالت ممدودة ألخذ الورقة، آأنه
ذهب وبخضاب أسود مطرز                   ميالد أميره، غانية، وقد تحلت بأساور، من ال

اة             .. بزرآشة بارعة في الفن    دميها المغط ى ق اء إل ولم أمنع نظري من اإلنحن
 "..موضة عصرية"ب، آخر شفافه، وحذاء عالي الكع" بشرابات"

ا،   وزير بإهماله يادة ال ى س دير إل ى شرح الم تمالكت مشاعري، ونظرت إل
 ..وتغيبها المستمر وأخيرًا بدمغها بمرض خطير ال يمكن السكوت عليه

 :أرجعت لها العريضة، وقلت ناصحًا
 ..ال داعي لتقديم هذا إلى الوزير -

 :وقالت برنة حزن وأسى
 ؟؟..وما العمل-   

 اإلجابة عليها، بينما جذبها أحدهم من يدها، فنظرت إليه بدهشة         واحترت في 
 :لجرأته، وقال لها ويده قابضة على يدها

 ..وتترآي التعنت ..البد من أن تكوني أآثر حذقًا.. اسمعي يا بنت الحالل -
 :وتشنجت، ولم تجب، فجذبها آخر من آتفها بلمسة جنس خبيثة وقال

 ..، وتسمعي آالمنا"الدبور" تترآي لقد قلت لك منذ فترة أن.. اسمعي -
 :وقاطعه آخر، وقد احتضنها بيده آمن يحادث رجًال آخرًا

 ؟..إذا أنصت لنصيحتنا.. سنحاول مع المدير مرة أخرى -



ة        ات متتالي نج بمخط ا تتش انع وإنم ا ال تم ي أنه ا راعن رفهم آم ي تص آلمن
 .ودموع بدأت تبلل اللثمة

وزارة     ي ال ون ف ع موظف ت أن الجمي يارات    . .أدرآ ائقي س ن س بهم م وأغل
 :وسألت أحدهم.. المسئولين فيها

 ؟..لماذا آل هذا اإلرباك  للفتاة -
 ؟؟..أي إرباك -
ا - ي مخاطبته وقح ف دفاع ال د، واالن ذا الجذب، و الش د من التحدث .. ه الب

 ..!!معها بلطف يليق بفتاة تعمل في وزارة محترمة
 : المنطق وقالونظر إلي بتأمل مدقق وآأن آالمي آان خارجًا عن 

 ".!!الدبور"البد من هذا حتى تعود إلى الصواب وتترك  -
 ..أنها بائسة -
 ..!بل مريضة يا سيدي -
 ؟؟..ما مرضها -
 ..!مريضة، وهذا يكفي -
 ؟..وما سبب فصلها -
 ..غيابها المستمر عن العمل -
 ..إذا فهي معذورة -
 ؟..وما عذرها -
 ..مرضها الذي حدثتني عنه -

 ..وضحك وقد أشاح بوجهه عني
 . حوارهم الصاخب معها، والكل يجذبها من أماآن مختلفةوعال

ه في شجار عنيف                  دخول مع استأت من ضحكته، فجذبته نحوي آمن يريد ال
 :لكني تمالكت أعصابي وسألته

 ؟..أليس لها زوج -
 ..ليست متزوجة -
 ؟..عائلة -
 ..يتيمة -

 :ونظر إلي بغيظ، وقد تألم لتصرفي وقال متحرشًا
 ؟..ما دخلك في هذا الموضوع -
 ..بحكم أنني إنسان -
 ..!إذا آان لديك إنسانية فاترآها -



ل                    ل آ اني اإلنسانية في وجداني لتحت لم أجبه، ونظرت إليها وقد تكدست مع
ة    اطيع                .. هواجس الجنس والرغب ا من تق د تورطت في حبه وجدت نفسي ق

 ..اللثمة الزرقاء، والشرشف األسود، والحذاء الجديد والشرابات الشفافة
و  ا ممش اض  تخيلته عة البي در، ناص ة الص وام، ممتلئ مع  .. قة الق دان آالش ي

ا     األحمر المطرز بالخضاب األسود المزرآش واألساور الذهبية الباهتة بلونه
 ..اًألصفر

ذبها   دانا ألج ة، والتقت ي لمتها بثق ة فس ا الورق ا، وأخذت منه دفعت نحوه ان
 ..سةمعي نحو الدرجات العليا لسلم الوزارة بين نظرات زمالئها الشر

وقدتها وقد شعرت بدفء يدها الرطبة، فدوت طلقات نارية متكررة وسريعة            
ين أحضاني بخوف ووجل                  ن، فارتمت ب وزارة العف فتجاوب صداها مدخل ال

 ..وشعرت بدنيا لم أحلم بتحقيقها من قبل
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