البسـتان
هنـي ماهـر
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صوت راجل بيزعـق :أنتي بتـقولي أيه...أزاي تاخـديها؟!
صوت بنت بترد :مي كانـت عايـزة...
صوت الراجل :أيه مي عايـزة دي؟! مي مابتعـرفـش تتـكلم و ال تـفـكر عـلـشـان تعـوز
صوت البنت :أل تـقـدر..أنت لو كنـت بتبص كنت عـرفـت
في مكان تاني ،بنت صغـيرة شـعـرها كارية قاعـدة بترسـم في ورقـة علي األرض و جنبها موسـيقي رايـقـة شـغالة علي
جرامفـون قـديم بينما الخـناق شـغال تحـت.
تحت راجل في نص التالتين بيزعـق :بـس بـقي...ماهي كويـسة..بطـلي بـقي
بنت عـندها  51سنة تحط أيديها في وسـطها و تبصله ،الراجل :أيه...أيوه كويـسة...أيه اللي كان حصل لو الكلب كان
سـعران؟!
البنت :مـش سـعران..مدام كوثر قالت لي
الراجل :و مصدقاهـا كده عـلـطول! السـت دي غـبية..غـبية و مهملة...أي حـد ممكن يقول أي حاجة يا نانسي..بكره تتعلمي
الكالم ده
نانسي :أنا شـوفـت شـهادة الكلب..أنت ليه بتعاملني علي أني غـبية و مابـفهـمـش حاجة؟!
سـت تيجي من جـوه :بـس..وطوا صوتكوا أنتوا األتـنيـن...أنتوا عايـزينها تـسـمعكوا و توتروها؟
الراجل للسـت :معلـش يا سـيتي..أرحـموننني ي ي بـقي .الراجل يشـوح و يمـشي و الـسـت وراه.
نانسي :يا جماعة أسـتـنوا
في مكان تالت ،واحدة سـت كبيرة قاعـدة جنبها كلب :خدي يا بيـضة الدوا...مـاتخـفـش مـش هـيـوجعـك...معـلـش يا
حبيبي..أحنا عارفـين أن عـمرك ما عضـيت حد قـبل كده...هي الـسبب...
الـسـت تتدور لراجـل عجـوز قاعـد علي كرسي كـبيـر و تـقول بثـقـة :حاسـس بحاجة فـيها.
السـت تـفتح حتة من سـتارة و تبص من شـباك ڤـيال صغيرة و قـديمة علي عـمارة قـديمة أودامها.
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نانسي واقـفة أودام باب أوضة :مي أفتحي الباب يا حبـيبـتي
الراجل :مي أفتحي الباب ده دلوقـتي حاال
في األوضة  ،البنت الصغـيرة عـمالة بترسـم في بيت.
السـت العجوزة :أشـرب يا حبـيـبي..في حاجة مـش مظبوطة فـيها...مـش أنها اللهم ما أحـفـظنا أل...في حاجة تانية
نانسي :علـشان خاطري أفتحي الباب
الراجل :وطي الزفـت ده لحـسـن حد يكلم الـبولـيـس
البنت بترسـم بهـيـسـتيريا في البيـت و بتـسـود أوي في شـباك من شـبابـيكه.
السـت العجوزة :في حاجة غـلط...و بدر حـس بيها..الكالب بتحـس..أه طبعا...سامع...المزيكا..في حد معـلي علي األخر
هـناك.....أيه ده!! زلزال!!!
الراجل العجوز :األرض مـش بـتـتـهز؟
السـت بهـيـسـتيـريا :أجري أجري
الراجل :يال
نانسي :مي أفـتحي الباب
الراجل بيزعـق :دلوقـتي يا مي
البنت الصغـيرة بترسـم حاجات سـودة نازلة من السـما علي البيت.
السـت العجوزة بتجـري ورا الراجل :يال يال..
الراجل :هـو أيه اللي بيحصل؟
الست بـهـيـسـتيريا :مـش عارفة.
الراجل و الست خارجـيـن من البيـت و يبان أن في حجر بيـقـع جوه عـند المدخل من السـقـف ،الراجل و السـت يقـفـوا بره
البيت متـنحين و بيتـفـرجوا علي بيتهم بيتكسـر.
الراجل لـسه بيزعـق :دخلينا يا مي
نانسي :مي أفـتحي يا مي .و هـما بيخبطوا و بيعافـروا مع الباب الباب فجأة ينفـتح معاهـم و الراجل يدخل بكل قوته و وراه
نانسي.
الراجل لنـانـسي و هو بـيـشاور علي الجرامفـون :أقـفـلي الزفـت ده..
الراجل للبنت الصغـيرة :أنتي بـتهـببي أيه؟
الراجل يبص علي الورقة اللي في األرض اللي كلها بقـت بقع سـودة :أيه دة !!!
األب :نان..بصي.
البنت الصغـيرة ترفع عـروسة لعـبة :نان...بـــااايـبي
نانسي تبص و تتـنهد بأسي :عارفة...مي...أنتي عـملتي أية؟
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واحدة في سن الـ 23واقـفة أودام مجموعة (شعـرها الكيرلي األصفر مرفوع لفوق ،البسة بلوزة موڤ حرير ،بنطـلون
رمادي واسع و نضارة بسيطة و أنيقة لكن الشيء المميز في مظهرها ألنه مختلف عن بقية الصورة هي سـلسلة بتعـليقة
شـكلها عـتيق وغريب) :و ده يـنهي كورس السـنة دي لسـيكولوچـية العالـم الغـير المـرئي
عايزة أسـيبكوا بتالت نـقـط مهـمين...البحـث و األسـتكـشاف في الظواهـر الخارقـة للطبيـعة مهـمة محـترمة...بالرغـم من
السـمعـة اللي طالـعة عـلـيها
تاني حاجة أن الواقـع مـش دايـما قابـل للـقـياس...عدم قـدرتـنا علي عـد..وزن..تصنيف..أو تصوير بعض األشـياء...مـش
معـناها أن الحاجات دي مـش موجودة
تـالـت حاجة و أهـم حاجة...أن أمتحان األسـبوع الجاي مـش هـيـبـقي سـهـل (السـت تبتـسـم) ....شـكرا علي حضوركم طول
السـنة
وأحـب أفـكركوا ألخـر مرة " الحقـيـقة موجودة حواليـنا""...ذا تروث أز أوت ذيـر"...صيـف سـعـيد
السـت كانت لـسه هـتـقـلع النـضارة لما حـد يرفع صوته من وسـط الجـمع :دكتورة ماجي...سـؤال لو سـمحـت
ماجي تتـفحـص الطالب اللي أودامها لثانية مسـتغـربة ( شخص وشـه كـلح و أبيض زيادة عـن اللزوم و تحـس أن مـفـيش
نـقـطة حـمرا في وشـه) و تـردد :سـؤال؟!
الطالب المزعـوم :في إشـاعة بتقول أنـك بتحـقـقي في البـسـتان..قصر البارون أنچليـك مارسـيل...بعثـة خارقـة للطبيـعة..يا
تري حـقـيـقي؟
ماجي :أنت....؟
الطالب المزعـوم :رامز نبيل...دفعة  2152أنشاءهللا
ماجي :أنا مـش قادرة أتعرف عـليك يا أ سـتاذ رامز...هـل ده ألن المجموعة كبيرة و ال ألن أول مرة نتـشرف بزيارة
حضرتك لعيلـتـنا السـعيدة دي؟ ماجي ترقص أيديها تريقة علي "سعـيدة" و الطـلبة تـضحـك.
رامز :هـو في الحـقـيـقة أنا من الجريـدة بتاعـت الجامـعة
ماجي تمثل األسي علي وشها :تعازيا القـلـبـية يا أسـتاذ رامز.
ماجي تتدورعـلـشان تبطـل حديث لكن رامز مصمم :هل الكالم ده صحيح؟ و لو صحيح  ،هـل ناوية تسـتخـدمي مصادر
ً
عامة في مغامرتك األسـتكشـافـية؟ رامز يشاور "بين أقـواس" بأيـده تريقـة علي أن األسـتكـشاف ده
القـسـم المالية أو الجامعة
تهـريـج و أي كالم.
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ماجي ترفع عـينيها بالراحة كأنها أستـشفـت أنه بيتريق و تبص بكل ثقة :زي ما أي طالب هـنا ممكن يقولك كويـس أوي...
أنا ليا أهـتمام خاص بالبـسـتان...بتكـلم عـنه طول الوقـت...وعـندي صورة له ورا مكتبي و كذلك صورة للبارونة كاتـرينا...
و زي ما دكتور مهدي ممكن يقولك برضه (يـبان حـد في أخـر المدرج واقـف بيـسـمع و مربع أيديه)
...أن أنا ما قدمـتـش أي طلب ألسـتخـدام مصادر الكـلية في اللي أنت بتـسـميه "المغامرة األسـتكـشافية".
رامز يبتـسـم عـلـشان حـس أنه داس علي وتر حـسـاس.
ماجي :لو عايز تـسأله عـلـشان تـتأكد..ممكن تـسأله...هو واقـف فوق أهـو .ماجي تـشاور "هاي" لدكتور مهدي بكل سالسـة
والطـلبة تبص ناحيـته و هـو مازال واقـف بـدون تأثـُر زي ما هـو ما أتحـركـش .
ماجي :سـؤال مـعلـش يا أسـتاذ رامز...هـو دكتور مهدي هـو اللي أقـترح عـليك تعـدي عـليا في المحاضرة علـشان تـسألني
السؤال ده..بدل ما تعـدي عـليا في مكتبي زي أي صحفي عادي و طبيعي؟
رامز يسـكت.
ماجي :ما عـلينا...ممكن نعتـبر الموضوع منتهي ،مـش كده برضه؟
رامز يبص في األرض و يبتـسـم عـلـشان لعـبتها صح لكن علي مين :مارديـتيـش علي سؤالي برضه
ماجي بأبتسامة عـريضة للحاضرين و تتجاهـله :متـشكرة جـدا يا جـماعة...أشوفكوا في األمتحان التالت الجاي الساعة ...52
تيـل ذيـن.
الطلبة تـقوم و ماجي تـدور وشـها للـسـبورة واألبتـسامة تخـتـفي و تـتـنهد بأسـي.
رامز ينـزلها جـري :دكتورة ماجي...أنا لو كنت أحـرجـتك...فأنا أسـف
ماجي ماشـية شايـلة حاجاتها و أول ما تسمع كالمه تـبتـسم أبتـسامة صفرا و فيها تريقة :مـش مصدقة يا أسـتاذ رامز...
دكتور صالح مهدي عـِرف مفـاتيحك و أسـتـفـز حـسـك الصحفي و كان عارف كويـس أوي لما قالك تيجـيلي هـنا أنك
هـتحرجـني..غـرضه أصال أنـك تحرجـني...
ماجي بهدوء شـديد :بـس أنا ما أتحـرجـتـش
رامز :حتي لو ما ُكنـتيـش هـتستخـدمي فـلوس الكـلية في حملتـك...بـس هـتستخـدمي أجهـزة قـسـم عـلم النـفـس...المكلـفة؟
و في الواقـع أنـك دخـلتي في أتـفاقـية مع حـفـيد مارسـيل...
ماجي توقـفه في الكالم بترفع أيديها في وشه و تخـبط علي خده بهدوء و تقول :مع السالمة يا أسـتاذ رامز
ماجي تخرج بره المدرج ،تمشي في الطرقـة ،و تطـلع السـلـم .طالبة :صباح الخـير دكتور ماجي
ماجي ترد بأبتـسامة بـسيـطة :أزيك
ماجي تكمل طـلوع السـلـم فـتالقي دكتور مهدي عند راس السـلم مستنيها و هو سـاند علي الـتربزين بكوعـه و ماسـك ورق
في أيده.
ِبـيـض (مـش كله)،
دكتور مهدي راجل طويل ،جـسـمه نحيل ،وشـه طويل و رفـيع ،البـس بـدلة زي الدكاتـرة القـدام ،شعـره م ِ
والبـس نضارة.
دكتور مهدي :دكتورة ماجي...أحنا الزم نتكلم
ماجي ماشـية :ما أعـتـقـدش
ً
دكتور مهدي وراها :أجال ً أم عاجال الزم نتكلم...صبر القـسـم قرب ينـفـد من اللعـب بتاعـك.
ماجي بتريقة :في ناس بتقول عـليه مغامرات أسـتـكشـافـية.
ماجي تـزبـل مهدي ،ما تبصلوش طول ما هي ماشـية و أول ما توصل مكتبها و تـقـف أودام الباب تتـشغـل بحاجة متعـلقة
عليه ،و دكتور مهدي يزهـق فـيشـوح و يـمشي.
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ماجي تـشوف ورقة متعـلقـة علي الباب و عـليها صورة حـد البـس مالية بيـضة زي العـفاريت و مكتوب "ألحقونننني ي ي
...لو عـندك عـفريت مغـلبـك أتصل بدكتور ماجي و هي تظبطك".
ماجي تـقـرأ و تـلـف عيـنيـها ،تـفـتح المكتب بالمفـتاح و تـدخـل ترمي الورقة في الزبالة  ،تروح تقعـد علي المكتب و تـدعـك
أورتها من التعـب و األحـباط.
واحدة تدخل عليها المكتب من غـير ما تخـبط :دكتورة...كنت عايزة أتناقـش...
ماجي تهز راسها و تتنفس :مواعـيد المكتب واضحة و صريحة...مـش عارفة تقرأي
الطالبة :أسـفة.
البنت خارجة فماجي توقـفها :أستني أستني...أنسة رجاء ،مش كده ؟
الطالبة :أيوه.
ماجي :أنا أسـفة ماكنـش أقـصدي أعض كده...مواعـيد مكتبي ما بين  2لـ...3تعالي لي في الوقـت ده أحـسن.
ماجي تبتـسم.
الطالبة :حاضر يا دكتورة.
البنـت تخرج و ماجي تسـرح في الحيطة اللي جنبها و في الصور اللي عـليها...صور أبـيض في أسـود لبيـت قـديم و صورة
تانية جـنبها لشابة شكلها مهندم لكن لبسها قـديم .ماجي تمسك سـلسـلتها بطريـقـة الأراديـة وهي بتـتـفرج و بعـدين تبتـسم
للصور.
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