المقدمة

 ..لم يحدث أن قرأت كتابا تتخطى صفحاته المائة صفحة إل نادرا
كنت دوما أتجاهل التفاصيل وأعبر الصفحات بسرعة لستخرج
 ..منها ما وراء الكلمات
 ..لذا من النادر أن تجد كتابا لي يتجاوز المائة صفحة
 ..ل أحب السراف في التفاصيل ول الطالة
 ..ستجد رواياتي تختصر أبطالها بصدق وعفوية دون مماطلة
 ..ويشرفني جدا أني ل زلت أؤمن بوجود العشق الحقيقي
 ..وجود عشق ك قيس وليلى
ل زلت أؤمن بوجود الفرسان النبلء الذين يقفون في وجه الموت
..لحماية حبيباتهم
والميرات الصادقات اللواتي يحفظن عهود حبهن وتنتظر كل
 .منهن فارسها أبد الحياة بوفاء وإخلصص

توحيد

للحب ألف نبضة في القلب
لكن للعشق نبضة قلب واحدة تستمر كل العمر ولتموت

للوهلة الولى ظنت بأنها في بيت مشبوه..
كل مافي ذلك المكان يوحي بهذا..
الجلسة العربية على الرض..
أغاني الظار..
علب السجائر متعددة الشكال..
فواكهص وقهوةص وربماص مشروباتص أخرىص لمص يسعفهاص عقلهاص البرئ
للتعرف عليها..
جلستص ( حوريةص ) قربص صديقاتهاص الثلثص اللتيص أتتص معهنص من
الجامعةص الىص قارئةص الفنجانص التيص كانتص تسكنص بالقربص منصإحداهن
في أحد أحياء أمدرمان العتيقة..
ً
منذص دخولهنص منص بوابةص المنزلص الذيص يبدوص منص الخارجص عادياصلريب
فيه ولفرط بساطته مبني من الطوب الحمر والجالوص..
لشئ غريب به إل العربة الفارهة التي تركن أمام بابه..
عندص دخولهنص تبينص أنص صاحبص تلكص العربةص هناص لذاتص الغرضصالذي
أتين لجله..
كانص يجلسص علىص كراسيص قبالةص القارئةص وصينيةص منص الودعصأمامها
ينظرص اليهاص بشغفص وإعجابص وكأنهاص تقرأص الغيبص لهص فيص تلكمصالسبع
ودعات البيضاء..
جلست قربه فتاة تدخن بشراهة وتنفخ الدخان عليهم ..
طلبتص منهنص القارئةص النتظارص حتىص تفرغص منص ذاكص الرجلصوقادتهن
إحدي فتياتها الى تلك الجلسة العربية في غرفة جانبية..
هناكص تجلسص العديدص منص الفتياتص بينهنص إمرأةص تناهزص الخمسينصتبدو
كالقوادة..
نظرتص اليهنص متفحصةص منص بينص دخانص سيجارتهاص المشتعلةص من
الواضحص جداًص أنهاص تتعاطىص المخدراتص أيضاًص بداص ذلكص جلياًص علىصملمح
وجهها..
ثمةص فتاةص متزوجةص تبدوص منص أسرةص محترمةص وتدعيص بأنص لديهاصأبن..
هي الخرى كانت تشعل سيجارة خلف الخرى..
ليسص منص نوعص السجائرص الموزعص فيص كلص مكانص بالجلسةص وإنماصنوع
آخر من داخل حقيبتها كما كانت تحمل ولعة فاخرة..
ثمةص أربعص فتياتص أخرياتص يتعاطينص أنواعص منص السجائرص ويتبادلن
الحاديث على أنغام موسيقى الظار الملتهبة..

لم يهتم أحد لوجودهن..
أتتص الفتاةص التيص قادتهنص الىص الجلسةص تحملص صينيةص بهاص أكواب
مشروبص باردص قدمتهاص لهنص معص صحنص منص الفواكهص المشكلة
والمقطعة بنظام..
ثم طلبت منهن أخذ راحتهن في فعل مايرغبن بفعله..
زميلتهاص التيص أتتص بهنص الىص هذاص المكانص إقترحتص عليهنص خوض
تجربة التدخين..
قفزت المرأة المتزوجة الى حوارهما دون دعوة :
_ أهذه المرة الولى لكن هنا؟
هززن رؤوسهن موافقات بينما وضحت لها (مريم) :
_ هما فقط ،أنا أسكن قريبا ً من هنا وقد أتيت منذ فترة.
قالت المرأة الخمسينية وهي تتفحص (مريم) بنظراتها الثاقبة :
_ أجل ..أجل ،لقد أتت قبل اليوم ،ما أسمك؟
_ مريم.
_ أجل ..مريم ،وتلك ما أسمها؟
أشارت الى (حورية)، ..
_ أسمها ..حورية.
حيتهاص (حورية) بإبتسامةصمضطربة ..وقدص شعرتص بالخوفصيتسلل
الى قلبها جراء نظرات المرأة الخمسينية لها..

رفضتص (حورية) مشاركتهنص التدخينص وإنزوتص فيص الركنص تنظر
اليهن وتسترق السمع مكتفية بحبات (التسالي) و(النبق)..
كان الحديث الدائر عن (فتح العلبة)..
تحدثتص إحداهنص وقدص بداص جلياًص عليهاص بأنهاص طالبةص جامعيةصأخطأت
طريقها ربما لتجد نفسها في هذا المكان..
_ يوم الربعاء الماضي فتحت لي الشيخه العلبة.
تساءلت مريم التي كانت مهوسة بمثل هذه المور :
_ لبد إذا من أنك تقرأين الودع والفنجان بمساعدة (الجماعة).
ردت الفتاة :
_ فيص نفسص اللحظةص التيص تمص فيهاص فتحص العلبةص ليص نزلتص كل
جماعاتيص وقرأتص للشيخةص والجالسينص معهاص لدرجةص صدقص فيهاصكل
ما قلته لهن ،ثم لم أقرأصلحد بعدها.
أيدت قولها المرأة الخمسينية :
_ فيص ذلكص اليومص أخبرتنيص عنص خاتمص ذهبص ليص مفقودص منذصسنوات،
وصفت لي مكانه بدقة ووجدته هناك.
إتسعت أعين (حورية) وصديقاتها دهشة..
_ من منكن لديها جماعة ،أو سبق لها أن فتحت علبة.
كانص السؤالص موجهص الىص شلةص (حورية) بمنص فيهمص هيص منص فتاة
سمراء تجلس قبالتهن.
_ ول واحدة منا( ...ردت مريم).
قطعص عليهنص الحديثص أغنيةص زارص ملتهبةص نهضص علىص إثرهاص ثلثصفتيات
وهن يرددن :
_ المجد ل(لول).
كن يرقصن بغرابة ويتمايلن مع أنغام الموسيقى الصاخبة.

أشعلتص المرأةص الخمسينيةص أربعص سجائرص دفعةص واحدةص ونهضت
تنافس الفتيات في الرقص.
بعدص إنتهاءص الغنيةص أخذنص الجالساتص يعددنص أسماءص الجماعاتصمن
بشير والخواجه وغيرهم واليام التي يأتون فيها.

بعدص مرورص ماص يقاربص الساعتينص طلبتص منهنص قارئةص الفنجانصالتي
تبين لهن أنها شيخة وترى بالودع أن يجلسن اليها...
دلفن الى غرفة جانبية..
بهاص سريرانص فخمانص يتوسطهماص مقعدص كبيرص يمل الفراغصبينهما..
جلستص عليهص الشيخهص وأمامهاص صينيةص الودعص وفيص يدهاص مشروب
أبيض كالماء ..
طلبت منهن (مريم) أن تضع كل واحدة مال (بياض) ونفذن طلبها..
إستقروا حول الشيخة بعد أن وضعن النقود تحت صينية الودع..
سألتهن الشيخة من أين أتين وكيف عثرن على مكانها..
كانت الجابة واضحة..
(مريم) هي من دلتنا على المكان..
إبتسمت الشيخة برضا وبدأت عملية رمي الودع..
_ مريم ..ستتزوجين قريبا ً من حبيبك ،خلل هذه السنة..
ثم دققت النظر في الودع وهي تردف :
_ لكن ثمة خلفات بينكما..
ثم نظرت الى (مريم) تستجوبها كضابط متمرس في التحقيق،
هزت (مريم) رأسها مؤكدة :

_ بلى ،خلفات كثيرة.
رددت الشيخة :
_ ستزول كل تلك الخلفات ،ستزول كلها.
ضمتص حباتص الودعص بينص أناملهاصثم أعادتصرميها فوقص الرملصالبيض
المتناثر على الصينية..
ً
_ حورية ..عائلتكص تخافص عليكص كثيرا،ص منص ذلكص الرجلص الذيصينظر
اليك طوال الوقت؟
ألتقت عيني (حورية) بعيني الشيخة التي تنتظر منها رد سريع..
قالت متلعثمة :
_ بالطبع أنهم يخافون علي جدا ً.
_ والرجل من؟ (تساءلت الشيخة بإصرار)
_ل أعلم( .ردت حورية)
_ أنهص متعلقص بك،ص فيص عينيهص أنتيص طفلةص يقلقص عليهاص منصمصائب
الحياة.
ثم أضافت مازحة :
_ لو علم أنك هنا لجن جنونه.
_ لكنني ل أعرفه.
_ أنظري حولك ،هو قريب منك للغاية ،ل تغيبين عن نظره مطلقا ً.
_ صفيه لي (قالت حورية متشككة)
_ لقد وصفته لكص بما فيه الكفاية.
أنقضتص نصفص ساعةص وهنص يستمعنص الىصالقارئة ..قبلص أنصتتمطى
بتعبص وهيص تشعلص سيجارتهاص طالبةص منهنص القدومص فيص يومصالثنين
المقبل لنها لم تعد ترى جيدا ً.
قبل خروجهن أستوقفت (حورية) قائلة :
_ تعالي في يوم منفرد ...ليس معهن.
وافقتها(حورية) بإيماءة من رأسها وهي تغادر.
عندماص أبتعدنص عنص الدارص قليلًص أستعادتص كلص منهنص ماص حدثتهصعنها
الشيخة..
فيص عقلص(حورية) كانتص تدورص أسئلةصل أجوبةص لهاص عنص ذلكصالرجل
الذيص يخافص عليهاص للحدص الذيص سيجنص فيهص جنونهص إذاص علمص بأنهاصكانت
فيص منزلص شيخةص ظارص مشبوهص والخطرص منص هذاص أنص الشرطةصقد
داهمته من قبل كما سمعت من الفتيات في الجلسة.

بعدص عدةص أيامص وهماص تجلسانص فيص المقاعدص الخيرةص للقاعةصطلبت
(مريم) منص (حورية) مرافقتهاص الىص الشيخةص مدعيةص بأنهاصستحضر
بعض الغراض منها..
_ أخذتص وعدص منص الشيخةص أنص تجهزص ليص محايةص لحبيبيص حتىصليرى
فيص الكونص غيري،ص ويجبص أنص تذهبيص معيص لتعرفيص منهاص منصذلك
الرجل الذي حدثتك عنه المرة السابقة.
وافقتص (حورية) وهيص تقنعص نفسهاص بأنهاص ستكونص آخرص مرةصتذهب
فيها الى ذلك المكان.
وبماص أنص(حورية) تسكنص فيص شقةص معص بعضص الفتياتص لنص أهلهاصفي
الماراتص العربيةص المتحدةص لمص تسألص أحدص ورافقتص(مريم) بعدصأنتهاء

اليومص الدراسيص حيثص أستأجرتاص ركشةص قادتهماص الىص منزلصالشيخة
بأمدرمان. .
كان كل شيء مختلف هذه المرة..
الشيخةص تتوسطص الخرياتص فيص الجلسةص إضافةص الىص المرأة
الخمسينية ووجوه جديدة وآخريات ألتقين بهن في الزيارة الولى..
طلبت الشيخة من (حورية) أن تجلس على شمالها..
أغانيص الظارص تخرجص بعلوص صوتهاص منص سماعةص المسجلص الكبير،
السجائرص والمشروباتص الساخنةص والباردةص وطبقاًص منص المسليات
البلدية..
ينتصفون الجلسة..
_ أين أهلك ياحورية( .إستفسرت الشيخة)
ردت (حورية) وهي تأخذ رشفة من فنجان قهوتها :
_ في دولة المارات العربية.
_ هل تقيمين مع أقربائك.
_ ل ،أقيم في شقة مع فتيات آخريات.
_ لماذا؟ أليوجد لديك أقرباء؟
_ بلى ،لدي عم واحد هو شقيق والدي الكبر.
أشعلت المرأة الخمسينية سيجارة مدتها ل (حورية) وهي تقول :
_ عليك تجربة هذا الصنف ،كل فتيات (الشهادة العربية) يتناولنه.
إعترضت (حورية) بسرعة :
_ل ل ..أنا ل أدخن.
تداخلتص أصواتص الضحكص لسذاجةص (حورية) معص الغنياتص وحركة
الودع.
_ جربي ،لبد من أن لديك فضول.
قالت أحداهن ،ثم وافقتها الشيخة :
_ جربيه ..أنه صنف خفيف لن يضرك.
وسطص إصرارهنص أمسكتص (حورية) السيجارةص بأناملص مرتجفة
وقربتها من شفتيها..
_ خذيص نفسص عميقص وأخرجيص الدخانص منص أنفكص( قالتص مريمصوهي
تشرح لها ذلك فعليا ً)
أنصتتص (حورية) لتلكص النصائحص وحاولتص تطبيقهاص لكنهاص رمت
السيجارة بعيدا ً إثر نوبة السعال التي أنتابتها..
أبتلعتص كمياتص كبيرةص منص المياهص ورفضتص تكرارص التجربةصمفضلة
التركيز على قراءة الودع..
قالت الشيخة موجهة الحديث الى(مريم):

_ (محايتك) أصبحتص جاهزة،ص يجبص أنص تخلطيهاص معص عصيرصطبيعي
ترتشفانص منهص أنتماص الثنانص معاص بشرطص أنص تضعيص الكميةص الكبرصفي
مشروب حبيبك.
ً
بانتص معالمص الفرحص علىص وجهص (مريم) التيص نهضتص فوراص لتتراقصص
في منتصفهن وتدعوهن مقدما لزواجها.
أتتص فتاةص منص الصالةص الخارجيةص لتخبرص الشيخةص بأنص رجلًصينتظرها
هناك.
_ من هو؟
_ لم يخبرني ،قال فقط بأنه يريدك.
ألتفتت الشيخة الى (حورية) قائلة برجاء عفوي :
_ حورية ..أنتي متعلمة وجميلة أذهبيصأليه وأعرفي منه ما يريد.
كانص طلباص مفاجئاًص ل(حورية) التيص نهضتص بحيرةص قاطعةص الممر
الضيق الى الصالة الخارجية.
كانص الرجلص جالساًص فيص مقعدص مريحص قربص النافذةص واضعاص ساقاصفوق
الخرى ..وينظر مترقبا نحو الباب.
_ مرحبا ً.
حيته (حورية) وظلت واقفة تنتظر منه جوابا ً..
لمص يتزحزحص منص مكانهص قيدص أنملةص وعينيهص تنظرانص أليهاص منص أعلىصإلى
أسفل وتبتسم.
_ الخالة طلبت مني سؤالك عما تريد.
_ أخبريها بأن البضاعة رائعة.
أنتابتها الحيرة وهي تتساءل :
_ أي بضاعة.
_ أخبريها بهذا وستأتي لرؤيتي.
لمص تكنص تفهمص شيئاًص مماص يقولص ومعص هذاص فقدص أوصلتص كلماتهصكما
سمعتهاص تماما ًص الىص الشيخةص التيص أبتسمتص بإرتياحص وإستأذنتهم
لتذهب اليه.

شعرتص (حورية) بالمكانص يضيقص بهاص ورائحةص تدخينهمص تجثمص على
صدرها ..كانت تتنفس بصعوبة وكأنها تختنق..
فتسحبت من بينهم معتذرة :
_ لدي حساسية وأعجز عن التنفس هنا ،سأخرج الى الفناء قليل ً.
لمصتعر أدنىص أنتباهصلضحكات السخريةص التيصلحقت بها وخرجتصمن
الجلسة الى الفناء الصغير أمامها..
وصلص الىص أذنهاص صوتص الشيخةص وضيفهاص مخترقاص خشبصالنافذة..
رغما عنها أنصتت الى حديثهما الدائر..
_ لن نقبل بهذا السعر ،الفتاة أكثر من جميلة.
_ أرى هذا ،لكن دعينا نتفق على سعرها لحقا ً..
_ حسنا ً.
_ متى ستكون جاهزة؟ قلتي لي ما أسمها؟
_ حورية ،لم تتناول شئ بعد ..أمهلني حتى المساء.
منص هولص صدمتهاص لمص تعدص تسمعص شيئاًص بعدص هذا،ص مدتص يدهاصالمرتجفة
تتناول هاتفها من جيب معطفها المخملي..
لمص يخطرص علىص بالهاص أحدص غيرهص فيص تلكص اللحظة،ص صحيحص بأنهما
ليطيقانص بعضهماص وص يتشاجرانص علىص أتفهص المور،ص لكنهص لنصيتخلى
عنها في موقف كهذا..
بحثت عن أسمه في سجل الهاتف..
عندما عثرت عليه حثت أناملها الخائفة على كتابة رسالة اليه..
( أحمدص أرجوكص تعالص وخذنيص منص هنا،ص أناص فيص منزلص مشبوهصبأم
درمان ،من فضلك أسرع)
ثم كتبت العنوان ووصف المنزل وضغطت على زر الرسال..
تم الستلم..
تأكدت بأن الرسالة قد وصلت إليه..
مصيرها الن بين يديه..
أماص أنص يتركهاص متجاهل تلكص الرسالةص أوص يضعص كلص عداوتهماصجانبا
ويأتي كأبن عم شهم لنقاذها..
أسرعتص (حورية) بالعودةص الىص مكانهاص فيص الجلسةص حتىص ل تخرج
الشيخة وتكتشف بأنها كانت تتلصص على حديثها.
نظرتص إلىص (مريم) تلكص الصديقةص التيص تعرفتص عليهاص منذص العام
الماضي وأعتبرتها كأخت لها..
لماذاص ترميص بهاص الىص نيرانص جهنمص بموتص ضميريص خالص؟ص أيصجرم
أرتكبته في حقها لتعاقبها بهذه الطريقة؟
لقدص خانهاص أحساسهاص عندماص صورص لهاص بأنص (مريم) طيبةص ونقيةصرغم
أنفتاحها الشديد في اللبس والمكياج والتعامل مع الجنس الخر..

لمص تفطنص قبلص النص الىص أنص (مريم) منص أسرةص بسيطةص تسكنصبيت
أقلص منص العاديص ومنص المحالص أنص يتجاوزص مصروفهاص اليومي
إحتياجاتهاص الساسيةص لتشتريص بالفائضص كلص تلكص الثيابص والحذية
والحقائب الفاخرة..
(مريم) التيص أستغرقتص فيص نفخص دخانص سيجارتهاص عالياًص لمصتلتفت
لنظرات الحزن في عيون (حورية)..
المرأةص الخمسينيةص والفتياتص كنص يتحدثنص عنص صالتص العراسصفي
الخرطوم وأفخمها ..كل منهن تروي تفاصيل مناسبة ذهبت بها الى
تلكمص الصالتص ومنص قابلنص هناكص منص العائلتص المشهورةص مادياًصفي
السودان..
نظرت (حورية) الى ساعة هاتفها..
مرت نصف ساعة على رسالتها..
سبحتص فيص ذاكرتهاص تبحثص عنص موقفص واحدص فقطص لمص تتفاقمصفيه
عداوتها مع أبن عمها أحمد..
موقف يشفع لها عنده ويلين قلبه عليها..
وتذكرت أول أجازةصأمضتها هيصووالديها وأختهاص الصغرىص فيصمنزل
عمها ،كانت حينها في الثانوية العامة،
ذاتص مرةص رافقها(أحمد) الىص السوقص لتشتريص بعضص الهدايا
لصديقاتهاص فيص المارات ..ظلص ممسكاص بيدهاص فيص زحمةص السوق
العربيص حتىص لتتوهص منه،ص تلكص كانتص المرةص الوحيدةص التيص تعاملصفيها
بلطف معها..

تذكرتص (حورية) زيارتهاص لمنزلص عمهاص بعدص أستقرارهاص فيصالجامعة
والسكن..
كانتصتتجاذب أطرافصالحديث مع (سمية) زوجة عمهاصحول طاولة
الطعام أمام المطبخ عندما عاد (أحمد) من العمل..
سلم عليها وهو ينظر الى ثيابها مشمئزا :
_ حورية ..ماهذا الذي ترتدينه؟ أأنتي قادمة من حفل ما.
زجرته والدته وهي تبتسم ل(حورية) معتذرة :
_ أحمد يحب المزاح كما تعلمين ياحورية.
ضرب كفيه ببعضهما حيرة وتوجه صوب غرفته..
كانتص حينهاص ترتديص فستانص أزرقص منص الحريرص جلبتهص معهاص من
المارات ،مفتوح من الخلف وأكمامه حتى منتصف يديها فقط.
لمص يخرجص (أحمد) منص غرفتهص إل حينص مناداةص والدتهص لهصومطالبته
بإيصال (حورية) الى مكان سكنها.
كانص يتمتمص بكلماتص غيرص مفهومةص عندماص جلستص علىص المقعد
المامي قربه..
أدار مقود السيارة وأنطلق.
_ هذه المهزلة التي ترتديها هل تذهبين بها الى الجامعة أيضا؟ً
إتسعت عينيها دهشة وهي تردد :
_ مهزلة!
_ لصفة أخرى لما ترتدينه غير مهزلة.
_ل شأن لك بما أرتدي.
_ ودينيص وماص أعبدص لوص منحنيص والدكص فرصةص للبستكص نقابصتسترين
به نفسك.
أنفعلت (حورية) :
_ منص أنتص حتىص تتحدثص معيص بهذهص الطريقة،ص سأرتديصمايعجبني..
كل الفتيات يلبسن هكذا.
أنتص أبنةص عمي ..عرضيص وشرفي  ..ل شأنص ليص بالفتيات
_
ِ
الخريات.
_ إذا إلتزم حدودك كأبن عم ول تتخطاها.
ظل صامتين حتى أوصلها الى الشقة التي تقيم بها وغادر.
ثانيص خلفص بينهماص عندماص أرسلهص والدهص يومص جمعةص ليحضرهاص من
الشقة الى المنزل..
كانص ينتظرهاص فيص الستقبالص عندماص أتتص تتبخترص فيص بنطالص من
الجينز وقميص أنثوي يعلو ركبتيها.
_ أنت.
قالت بضيق قبل أن تضيف :

_ أخبرت عمي أن يرسل أمجد أو علءالدين.
_ مهل مهل يارئيسصالجمهورية ..أشكريص ربكص لننيص هناصوإل لكنت
مضطرةص لزحمةص المواصلت ..هذاص أول،ص وثانياًص قسماًص باللهص لن
تتحركي من هنا حتى تبدلي هذه الثياب وترتدين العباءة.
_ لن أبدلها ،أخبرتك أل تحاسبني.
_ ستبدليها رغما ً عنك.
تدخل البواب :
_ هل من مشكلة؟
التفت اليه (أحمد) قائل ً :
_ هذهص هيص المشكلة ..بربكص ياعمص أهذهص ملبسص ترتديهاص فتاة
محترمة؟
تردد البواب وهو ينظر الى القميص وبنطلون الجينزصالضيق وقال :
ة ..ل.
_ صراح ً
_ إنتهىص النقاش،ص إماص أنص ترتديص عباءةص وأنتيص معيص أوص أبحثيصعن
غيري ليكون سائق لك ،أنا في الخارج.
يومهاص بكتص(حورية) بشدةص متمنيةص لوص تصفعهص علىصوجهه ..ومجبرة
إنصاعتص لكلمهص وأتتص لتجلسص فيص المقعدص الخلفيص للسيارة
والغضب يمل ملمحها.
لم يحدث أن تقابل في مكان واحد دون أن يتشاجرا..
تذكرتص (حورية) ذلكص وهيص تعتدلص فيص جلستهاص مستندةص بظهرها
على الحائط تراقب رقص الفتيات على الغاني.

ة،ص خرجص الرجلص وعادت
كانتص (حورية) تنظرص الىص البابص مترقب ً
الشيخة تجلس بينهن وتعاود قراءة الودع..
بعد برهة وجهت حديثها الى المرأة الخمسينية قائلة :
_ أحضري أكواب من (الشربوت) الذي لدينا للفتيات.
إختفتص المرأةص دقائقص معدودةص وعادتص تحملص مشروبص أبيضصنقي
داخل أكواب زجاجية وزعته على الجميع.
إلتفتت الشيخة الى (حورية) قائلة :
_ هذا مشروب عادي ..ليس مضرا كالتدخين أسمه (شربوت).
ردت (حورية) :
_ تذوقته من قبل ..في عيد الضحى.
أقتحمص(أحمد) عليهن الجلسة وسط دهشة وصيحات الجميع.
_ من أنت؟
_ ماذا يفعل هذا الرجل هنا؟
شق طريقه بينهن وسحب (حورية) من يدها قائل ً :
_ ثمة شخص يخصني هنا ،أما أنتن فل ضير عليكن.
ة
لمص يمنحهاص فرصةص إرتداءص حذائهاص وجرهاص خلفهص الىص السيارةصحافي ً
ليرميها على المقاعد الخلفية..
عجزت (حورية) عن كبت سعادتها وهيصتنظر اليه بفرح طفولي، ..
لوهلة ظنت بأنه لن يأتي.
مرت عليهما دقائق صمت ثقيلة وهما في طريقهما الى الشقة.
_ أحمد.
كان صامتا على غير عادته وكأن كارثة أبتلعت لسانه الطويل.
_ أنا أسفه ، ..لم أكن..
_ سجائرص وخمرةص وبيتصدعارة ..اللعنةص عليكص ياحوريةص ياص أبنةصعمي،
ربما سآخذك من قسم الشرطة في المرات القادمات.

_ صدقني ليس المر كما تظن.
أوقف السيارة على جانب الطريق وهو يصرخ بها :
_ كيفص هوص اذاً،ص هلص قيدكص أحدهمص وأرغمكص للذهابص الىص ذلك
المنزل.
_ل.
_ النص سنذهبص الىص الشقةص ستحزمينص كلص أمتعتكص وتذهبينصمعي
الىصالبيت، ..ص أقسمص بربص الكعبةص ياحوريةص إنص أرتكبتيص غلطةصأخرى
سأقتلك.
ذعرتص(حورية) منصحدة غضبهص وصراخهص بها،ص إنكمشتص علىصنفسها
قائلة :
_ حسنا ً.

أنزوتص(حورية) فيص المقعدص قربهص بعدص أنص وضعتص جميعص حقائبهاصفي
المقاعد الخلفية..
فيص منتصفص طريقهماص الىص المنزلص أتصلص بوالدتهص وأخبرهاص بأنصتعد
غرفةص ل(حورية) لنص صاحبص الشقةص طلبص منهنص إخلئهاصفورا ً
وأستأجرها لشخص آخر..
لولص مرةص فيص حياتهاص تمنتص لوص يتشاجرص معهاص كماص يفعلصدائما ..لو
يصفعها ..لو يقل كلمة واحدة فقط تقطع ذلك الصمت الكئيب.
_ أحمد ..علىص القلص دعنيص أشرحص لكص المر،ص لتكنص عصبيص فيصكل
شئ ..ليس كل ماتراه حقيقة.
_ لقد كسرتي قلبي ياحورية.
_ ماذا تعني بهذا ،كيف كسرت قلبك؟
_ ليتك لم تكبرين.
_ دقيقةص فقط،ص أناصل أفهمص عماص تتحدث،ص كنتص فيص ذلكص المنزلصلن
المرأةص التيص تسكنص بهص تقرأص الفنجانصوالودع ..لمص أذهبص لشئصآخر،
تلكص الشياءص التيص رأيتهاصل علقةص ليصبها ..لمص أجربهاص يوماًص وماصرأيته
في الكوب أمامي (شربوت) وليس شئ آخر.
_ المر عندي سيان.
_ لماذاص أنتص هكذاص ياص أحمد،ص لوص كانص أمجدص أوص علءالدينص هناص لتركاصلي
فرصة الدفاع عن نفسي.
_ كان بوسعك التصال بأي منهما ،بل بأي أحد آخر في هذا الكون،
لماذا أنا؟
_ل أدري،ص لمص أفكرصإل فيك ..صدقنيص لمص يسعفنيص عقليص ألبته،صكان
بإمكانيص الهروبص أوص حتىص التصالص بالشرطةص لكنص كنتص أنتصالوحيد

حينهاص وكأنص ل أحدص ليص سواك ..أعلمص أنكص تظنص بيص آلفص الظنون
لكنص لتحكمص عليص بعقلكص هذهص المرةص أفسحص لقلبكص مجال ليجدصلي
العذر.
_ الحقيقةص المؤلمةص أنيص رجلص عقلنيصول تفسيرص لسوءص سلوككصفي
نظري إل بأنك سيئة من الصل.
أمتلت عينيها بالدموع وهي تقول :
_ لتكن قاسيا ً بهذا القدر ،أنا لست سيئة.
كاناص قدصوصل الىص بابصالمنزل ..أنزلص(أحمد) الحقائبص بينماصغابت
(حورية) داخل المنزل وهي تحاول إخفاء دموعها..
أستقبلتها زوجة عمها بترحيب وهي تقول :
_ لتحزنيص ياحورية،ص هذاص منزلكصأيضا ً ..كانتص تنقصص أولديصأخت
والن هي هنا.
أستقرت (حورية) في منزل عمها..
تغيرت جذريا ً خلل ذلك العام الذي قضته في منزل عمها
باتت لتهتم بغيرصجامعتها ودروسها ..تذهبصصباحا ً الىصالمحاضرات
وتعود فور أنتهائها..
شعرتص بدفءص السرةص والبيتص وهيص تتقاسمص وجباتص الطعام
والقهوةص معص عمهاص وزوجتهص وص أولدهص وكانواص سعداءص لنص المنزلصالذي
كانت تنقصه فتاة قد أكتمل..
لم يجمعهما مكان واحد هي و(أحمد)..
وكأن كل منهما يتهرب من الخر..
لم يعد بينهما مشاجرات ول أحاديث ول حتى مجاملت..
لمص تمنحهص فرصةص لذلكص فلمص تعدص ترتديصإل العباءاتص وتلتزمصالحشمة
في كل ثيابها و كأنها تثبت له فعليا ً بأنها ليست سيئة..
فيص أحدص المسياتص طلبتص منهاص زوجةص عمهاص مرافقتهاص الىص حفل
زفاف..
أرتدتص(حورية) فستانص سهرةص أسودص وتركتص بعضص خصلتصشعرها
السود تتلعب فوق جبينها..
_ يا لهذا الجمال ياصغيرتي (علق عمها)
بينما صفر (أمجد) أكبر أبناء عمها معبرا ً عن أعجابه وهو يضيف :
_ أجزمص بأنكص ستخرجينص منص هذاص الحفلص ب(عريس) منص العيار
الثقيل.
خرجص (أحمد) منص غرفتهص أثرص سماعهص أصواتهم،ص ظلص واقفاًص عند
الباب ..نظرتص الىص عينيهصمتسائلة ..لمص يقلص شيئاص لكنهص أشارصإليها
بيده أن تعود فورا ً وتبدل تلك الثياب..
تمتمت بحزن :
_ لم يعجبني الفستان ..ل أشعر بالرتياح فيه ،سأرتدي عباءة.

قفز (علءالدين) معلقا ً :
_ حورية ،ملكة جمال الناقة سترتدي عباءة في حفل؟
رغمص كلص العتراضاتص خلعتص الفستانص وتدثرتص بعباءتهاص ورافقت
زوجة عمها الى الحفل

كانتص تشعرص بغصةص داخلص قلبهاص الصغيرص لمص تشعرص بهاص فيصحياتها
قط ..
تلك المسافة التي وضعها ( أحمد) بينهما تؤلمها بشدة ..
منص قبلص كانتص ستفعلص المستحيلص حتىص لترىص وجههص لكنهاصاليوم
تفعلص المستحيلص ليرىص وجههاص بتلكص الطريقةص النقيةص التيص كانصيراها
بها من قبل ..
حاولتص جهدهاص أنص تبدوص سعيدةص فيص الحفلص حتىص لتثيرصقلق زوجة
عمها الطيبة .
عندص عودتهماص توجهتص فوراص الىص غرفتهاص مدعيةص بأنهاص متعبةصوترغب
في النوم ..

أرتدت ثياب النوم وأستلقت على فراشها تبكي ..
 حوريةبدا لها الصوت شبيه بصوت أحمد ،
لكنها لم ترفع رأسها لنها تعلم بأنه لن يأتي.
أغمضت عينيها بشدة حتى ليلحظ أحد دموعها .
 حورية  ،هل يمكنني التحدث معك أعلمصبأنك لم تنامي بعد .كان هو ..
 أحمد ؟حاولت الجلوس مسرعة وهي تكاد لتصدق بأنه هنا  ،في غرفتها .
 لماذا تبكين؟مدت يدها تمسح الدموع من عينيها وهي تبتسم له بحزن
 أشتقت لميجلس قربها قائل بصدق :
 أناص أعتذرص ،ص لمص يكنص منص الصوابص أنص أعاملكص بتلكصالطريقة ،أناأعرفكص منذص الطفولةص وأثقص ببراءتكص لكنص ل أدريص ماص حدثص ،صلم
أتحملص رؤيتكص فيص ذلكص المكانص ،ص خفتص عليكص كثيراص ،ص لوص لمصترسلي
لي تلك الرسالة لكنت فقدتك للبد  ،أخافنيصهذا المر كثيراص.
وكأنص كلماتهص ذادتص دموعهاص فلمص يعدص بوسعهاص أنص تكفص عنصالبكاء
وتمتمت:
 أنا لست سيئة أعلمص ،أنتي أفضل فتاة ألتقيت بها في حياتي  ،سامحيني رجاء" غطت وجهها بكفيها وأنفجرت في نوبة بكاء .ضمها أحمد الى صدره بحنو وهو يقول :
 أناص معكص ،ص مهماص حدثص أناص معكص ،ص ثقيص بيص كماص كنتيص تفعلينص دائماص،وشئص آخرص بعدص أرغبص فيص قولهص لكص لكنص عليكص أنص تتوقفيصعن
البكاء أول لخبرك به .
رفعت رأسها نحوه وهي تحاول منع دموعها من النهمار:
 ماذا ؟نظر الى عينيها بحب متسائل :
 أل تعلمين ؟هزت رأسها نافية
 ماذا ؟ لحقا  ،نامي الن .طبع على جبينها قبلة إعتذارصدافئة وخرج .
ظلت تنظر الى الباب الذي خرج منه والفكارصتمل رأسها .
كانت سعيدة لنه غفر لها أخيراصو عادت علقتهما كالسابق ..
لكنها رأت في عينيه شيئا لم تراه من قبل ..

ما الذي كان يرغب في قوله لها وتراجع عنه في اللحظة الخيرة ..
وعندماص عجزتص عنص معرفةص ماص كانص سيقولهص أستسلمتص للنومصوهي
تشعر بسعادة لم تحسها منذ وقت طويل .
غفتص ودقاتص قلبهاص ترسمص أسمهص معص كلص نبضص ،ص كانص قريباص منهاصجدا
رغم المسافة بينهما  ،تلك النظرة في عينيه تكفيها للف عام ،

فيص صباحص اليومص التاليص أيقظتهاص سميةص زوجةص عمهاص منص النوم
بإبتسامتهاص الودودص ثمص توجهتص للمطبخص لكمالص ماتبقىص لهاص من
تجهيزات الفطارص.
نهضتص حوريةص بتكاسلص وهيص تتذكرص ماص حدثص بالمسص وكأنهاصكانت
في حلم جميل ..
أخذتص حماماص وأرتدتص عباءةص طويلةص محتشمةص كعادتهاص مؤخرا
وأنضمت الى البقية حول طاولة الطعام في المطبخ ..
كان عمها يرتشف قهوته الصباحية وهو يقرأ الجريدة ،
بينماص كانص أمجدص وأمهص يناقشانص الموضوعص ذاتهص كلص صباحص وهو
بخصوص الفتاة التي يرغب أمجد في خطبتها وأمه لتقبل بها ،
علءالدينص مشغولص بهاتفهص بيدص ويتناولص كوبص عصيرص باليدص الخرىص،
أحمد كان يأكل متابعا بصمت حديث أمه وأمجد دون أن يعلق .
ألقت عليهم التحية وجذبت كرسيها وجلست ..
وضعتص سميةص أمامهاص كوبص العصيرص وصحنص منص البيضصالمسلوق
والجبن وهي تقول :
 حورية بعد أنتهاء دوامصالجامعة سأنتظرك لنذهب الى السوق معا ،سنذهب لطلب يد الفتاة .
شهقت حورية بفرح وهي تقول :
 وأخيراص.علق أمجد من خلف ضحكته :
 لقد أنتصرنا .ردت سمية مستسلمة:
 أنتص المسئولص عنص قراركص ،ص لكنص تلكص الفتاةص لمص تعجبنيص ولنتعجبنيص.
قال علءالدين وعينيه لتفارق شاشة هاتفه الجوال :
 يكفى بأنها تعجب أمجد وتعجبنا نحن .زجرته سميه :
 أنتص سببص كلص هذهص المصائبص ،ص إنص لمص تشجعهص عليهاص ماص كناصوصلناإلى هنا .
ل يا أمي  ،أنها حب حياتي ولم أكن لتخلى عنها . حتى لو طلبت منك ذلك . الحمدلله أنك لم تطلبي.أكملت حورية كوب عصيرها وهي تقول :
 لكن يا ماما سميه ماذا نفعل في السوق ؟ لدينا كل شئ تقريبا .جلست سميه قربها وهي تقول :
 يجبص أنص نحضرص بعضص أغراضص الخطوبةص ونشتريص لناص أناصوأنتيملبس جديدة  ،كفاك من تلك العباءات ياصغيرتي .

نظرت حورية الى أحمد بطرف عينها وهي ترد
 لل أنها جيدة  ،لقد أعتدت عليها .نظروا اليها بغرابة وقال عمها :
 هل أنتي بخير يا أبنتي ؟هزت رأسها مؤكدة :
 بخير .تدخل أحمد حاسما الموضوع وهو يراها تنظر اليه بتساؤل:
 أذهبيص أنتيص ياص أميص ،ص لديص عملص بالقربص منص جامعةص حوريةصسأمرعليها وآخذها الى السوق لتختار ما يناسبها .
صاح به علءالدين:
 أنت ل . لماذا ؟ لن تتفق معك  ،ستفسد عليها يومها .أكدت سمية حديث علءالدين:
 صدقتص ،لن تذهبص معكص ياص أحمدص ،أنت تعترضص علىص ثيابهاص دوماص،سأنتظرها ونذهب معا .
أنهت سمية النقاش  ،فلم يعترض أحمد ولم تقل حورية شيئا .
بعد الفطارصذهب كل منهمص الىصعمله وغادرت حورية مع عمها في
سيارته الى الجامعة كالعادة .
أحمدص وأمجدص كلهماص مهندسانص تخرجاص منص كليةص الهندسةصالمدنية
ويملكانص شركةص واحدةص يعملنص بهاص معاص ،ص أماص علءالدينصأصغرهم
طبيب عمومي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة .
عمهاص محاميص معروفص ولهص مكتبص يخصهص أماص سميةص زوجتهص فقد
أكملتص دراسةص التغذيةص منص أفضلص الجامعاتص لكنهاص فضلتصالبقاء
في المنزل لرعاية عائلتها عوضا عن العمل .

لمص تغادرص مقعدهاص بعدص أنتهاءص المحاضرةص الخيرةص وظلتص تنظرصالى
هاتفها الذي يقبع بسكون أمامها .
كانت تفكر في التصال بأحمد ،
لكنها كانت تتراجع في كل مرة .
لم تكن تدري ماذا تفعل ،
هل تذهب مع سميه الى السوق أم ل .
رن الهاتف قاطعا عليها شتات أفكارها .
كان المتصل أحمد ..
ردتص بصوتص ضعيفص خائفص وأولص ماص خطرص علىص بالهاص هوص أنهصأتصل
ليحذرها من الذهاب إلى السوق .
 مرحبا  ..أحمد . أنا أمام الجامعة أنتظرك ،أخرجي . حاضر .جمعتص أغراضهاص بسرعةص وغادرتص تسابقص خطواتهاص الىص بوابة
الجامعة الخارجية .
لمحته هناك ،
داخل سيارته ينتظرها .
فتحت باب السيارة وجلست دون أن تقول شئ .
نظر اليها مبتسما برضا ثم أدارصمحرك السيارة وأنطلق بها .
 هل تصالحنا ؟ أجل .أزالتص إبتسامتهص كلص مخاوفهاص فأعتدلتص فيص جلستهاص وهيصتستفسر
ببراءة:
 هل سمحت لي بالذهاب الى السوق مع ماما سميه ؟ل .تمتمت في حزن :
 لماذا ؟ لننا سنذهب معا . معك أنت ؟ أجل. الى السوق ؟ قالتها في أسى أجل.تنهدت بحسرة ثم نظرت الى النافذة تتأمل الطريق .
لم تسرها فكرة أن يرافقها أحمد الى السوق ،

فهذاص يعنيص بأنهاص ستشتريص عباءةص أخرىص وتضيفهاص الىص القائمة
لديها .
 ماذا بك ؟ أل ترغبين في الذهاب معي ؟ لن أكذب عليك  ،ل أرغب . لتقلقيص لنص نشتريص عباءةص هذهص المرةص ،ص سأتركص لكص الخيارصبشرطأن تختاري شئ يليق بك ومحترم في ذات الوقت .
كانت جملته الخيرة قاسية ،
فهوص يعلمص أنص كلص الثيابص التيص كانتص ترتديهاص ليستص محترمةصتماما
وتفصل جسدها الفاتن تفصيل .
 لن يعجبك ذوقي . بلص العكسص ،ص ذوقكص يعجبنيص دائماص لهذاص السببص ل أرغبص فيصأنتشاركيه مع الخرين  ،كل ما ترتدينه يبدو عليك جميل .
لمعت عينيها سعادة وهي تقول :
 حقا . حقا . لماذا إذا منعتني من أرتداء تلك الثياب إن كانت جميلة علي ؟ لنني ببساطة أغار عليك .تحجرت الكلمات في شفتيها وهي تحاول تفسير كلماته .
أضاف قائل :
 ليحقص ليص رجلص غيريص أنص يراكص جميلةص وإل أقتلعتص عينيهصمنرأسه .
كانتص تنظرص الىص جانبصوجهه القريبصمنها بذهولص وكأنصكلماته تأتي
من مكان بعيد ..
كان واضحا وغامضا ،لم تفهم من حديثه شئ وفهمت كل شئ .
 حورية نعم . هل أبتلعت لسانك ؟ل لماذا أنتي صامتة إذا" ؟ل أعرف لتعرفين ماذا ؟ تلك الشياء التي تقولها  ،ليمكنني الرد عليها ؟ لماذا  ،أل تشعرين مثلها ؟لمص تتمكنص منص الردص عليهص ،ص كانص يحاصرهاص بطريقةص عجزتص فيهاصحتى
عن التنفس .
 حورية . -نعم .

 أريد جوابا على سؤالي . أي سؤال . أل تشعرين بما أشعر به ؟ ماذا تعني ؟أمسكص يدهاص الصغيرةص بيدهص وهوص يوقفص السيارةص علىص جانب
الطريق .
شعرتص بتيارص غريبص يسرىص منص يدهص اليهاص وحاولتص أنص تخلصصيدها
من قبضته لكنها لم تفلح .
 سؤالي واضح جدا ؟تلكص النظراتص فيص عينيهص أخترقتص قلبهاص وجعلتهص هشاص وكأنهصسيكسر
من فرط هشاشته.
 أحمد  ،سنتأخر . لنتأخر ،لن نتحرك من هنا حتى تردي على سؤالي . ماذا أقول ؟ ليمكننيص أنص أخبركص ماذاص تقولينص ياحوريةص ،ص هذاص السؤالصتحديداإجابته ليست عندي .
 أترك يدي .ل  ،أخبريني أول . أنت تصعب المور علي . هل تشعرين بما أشعر به .ل أدري . حورية  ،لتعذبيني أكثر أرجوك  ،أرغب في إجابة واضحة . ربما. ربما ماذا ؟ل أدري يا أحمد  ،ما أشعر به ليمكنني أن أقوله . أناص أحبكص ياص حوريةص ،ص لقدص سقطتص فيص حبكص كلياص لدرجةص لمصأعدأدركص فيهاص ماص أفعلهص ،ص أحببتكص لدرجةص فقدتص فيهاص كلص عقلنيةصلدي
وأرغبص معهاص فيص إحتجازكص بينص أضلعيص الىص البدص ،ص أناص أحبكصجدا
وفوق كل تخيلتي.
كانت معلقة بعينيه ،بكمية المشاعر الهائلة التي أنفجرت منهما ،
شعرت بدقات قلبه تعانق أناملها وحرارة أنفاسه تغطي وجهها ..
كانتص مقيدةص بهص بشكلص ليوصفص وكأنهاص تدورص حولص مغناطيسصمن
السحر والخيال .
 أحمد . يا لسم أحمد من بين شفتيك أنتي تحديدا دون كل البشر . -أنا أيضا أحبك.

رن هاتف حورية قاطعا عليهما لحظات عشقهما الولى ..
نظرت الى الهاتف وهي تسحب يدها مسرعة وتبتعد عنه ..
 إنها ماما سمية . ردي عليها .وضعتص الهاتفص علىص أذنهاص وهيص تقولص بحياءص وكأنهاص قبضتصمتلبسة
بجرم:
 مرحبا ماما سميهجاءها الرد من الطرف الخر
 حورية ألم تنتهي بعد ،أنا أنتظرك لقد أنتهيت أسرعي في العودة ليمكنني أنا الن في طريقي إلى السوق مع أحمد يا الله  ،لم يهتم لكل حديثنا ذاك  ،أعطه الهاتف .مدت هاتفها لحمد قائلة:
 تريد التحدث اليك .إخذ منها الهاتف
 نعم يا أمي . أعدص حوريةص الىص المنزلص حال ،ص ليمكنكص أنص تفرضص عليهاص شيئاصلتريده  ،أنت لتعرف التعامل مع الفتيات لتخيفها يا بني أنها وحيدة
وضعيفة ليس لها غيرنا .
رد عليها ضاحكا :

 لتقلقيص ،ص لنص أتدخلص سأدعهاص ترتديص ماص يحلوص لهاص ،ص أخبرتكص بأنلدي عمل قرب جامعتها  ،أذهبي أنت  ،سأحضرها بعد أن تتسوق .
 أرجوك لتخيفها يا بني  ،ل شأن لك بثيابها ،هل فهمت ؟ فهمت يا أمي  ،فهمت . أشك في ذلك لكنني سأثق بك هذه المرة ولنرى ما سيحدث. لن يحدث إل ما تريدينه إنتي يا أمي. حسنا  ،وداعا وداعاص.أنهى المكالمة ومد لها الهاتف .
 ماذا قالت ؟ طلبتص منيص عدمص إخافتكص وترككص علىص راحتكص ،ص هلص تخافينصمنيكما تقول أمي ؟
كان سؤاله مفاجئا
 أحيانا  ،عندما تبدو قاسيا وشريرا. أنتي تمزحين ،من منا عليه أن يخاف من الخر . أنا طبعا .ل أريدك أن تخافي مني من الن وصاعدا ،أتفقنا. أتفقنا .أكمل طريقهماص الىصالسوق ،وهناكص جلسص أحمدص علىص مقعدصجانبي
وتركها تختار ما تحب.
لمص يكنص بحاجةص لنص يخبرهاص مرةص أخرىص نوعيةص الثيابص التيص عليهاصأن
تأخذهاص فقدص أختارتص منص تلقاءص نفسهاص فساتينص جميلهص وواسعة
ومحترمة.
بعدص النتهاءص منص عمليةص التسوقص أقترحص عليهاص الذهابص إلىصالسينما
ووافقت فورا وهي تكاد تطير فرحا.
بدأت تتعرف على أحمد آخر لم تكن تعرفه من قبل .
رجل يحيطها بدفء قلبه  ،ويخاف عليها حتى من نفسه.
جلست قربه على مقاعد السينما وعلبة الفشار بينهما ،
كان فيلم أمريكي جميل مليئ بالثارة والكشن .
أنحني نحوها هامسا في أذنها خشية إزعاج الخرين :
 لدي عرض جيد لك ؟نظرت الى عينيه في تساؤل
 يمكنكص أنص تضعيص رأسكص علىص كتفيص ،ص أشعرص بأنكص متعبةص ،صكمايمكنك النوم لو رغبت في ذلك .
كان يعلمها عدم الخوف منه ،
يعلمها الثقة به والطمئنان قربه .

أقتربص منهاص وأحاطهاص بيدهص حتىص تتمكنص منص وضعص رأسهاص براحةصعلى
كتفه .
أخترقت رائحة عطره الفرنسي أنفها حتى عجزت عن التنفس .
 يمكنك السترخاء يا حبيبتي ،أنا منشغل بأحداث الفيلم . رائحة عطرك رائعة . أعلمص.ضحكت بنعومة وهي تغمض عينيها:
 لتكن مغرور . أنفاسك متسارعة  ،أشعر بحرارة في عنقي . لم أتعود على أن أكون قريبة منك بهذا القدر . لن تكوني أبعد من هذا بعد الن . ماذا تعني ؟ضمها الى صدره هامسا :
 هذا مكانك  ،تعودي أن ترتاحي به . وكأنني لم أعد أخافك . لنص أسمحص للخوفص أنص يكونص بينناص ياصحبيبتي ،يمكنكص أنصتسترخيوتبعدي عن عقلك كل الفكار الخرى لحقا.
تنهدت بحب وحاولت أن تغفو على رائحته بعيدا عن كل الكون .
 حوريتي ..حوريتي .كانت تسمع صوته من مكان بعيد وهي تحاول جاهدة فتح عينيها ..
 كفاك نوما  ،لقد تأخر الوقت يجب أن نعود الى المنزل .رفعت رأسها نحوه بتكاسل وهي تهمس بدلل :
 أشعر بالنعاس ،أكمل الفيلم ودعني أنام قليل . أنتهىص الفيلمص منذص ساعةص هذاص أول وثانياص ليمكننيص مقاومةصهذهالنظرة المغرية في عينيك أكثرص ،أنا لست مسئول عما سيحدث .
حاولتص تفسيرص كلماتهص وهيص تقاومص النومص وقبلص إنص تتمكنص منصالرد
عليه كان قد أبعدها عنه ووقف .
مسحتص عينيهاص بيديهاص وهيص تحاولص الوقوفص لتتبعهص الىص خارجصقاعة
السينما .
فيص طريقص عودتهماص ظلص إحمدص صامتاص بينماص إكملتص هيص نومهاصعلى
المقعد قربه طيلة الطريق إلى المنزل.

 :شعرت به يقبلها على خدها هامسا
لقد وصلنا يا أميرتي الصغيرة  ،ليس من الجيد أن أحملك حتى -
 .غرفتك وإل سيشك بنا الجميع
 .هل وصلنا -
.أجل ..هيا  ،وإل أيقظتك بطريقتي الخاصة -
أعتدلت في جلستها بسرعة وهي تحاول فتح باب السيارة ..فآخر
.ما ترغب في معرفته الن هو طريقته الخاصة ليقاظها
لحقت بها ضحكته وهي تخرج من السيارة وتبحث عن خطواتها
 .نحو باب المنزل
عند دخولها وجدت سميه في إنتظارها  ..وسألتها فورا عن الشياء
..التي أشترتها بعد أن عانقتها بحب أمومي
نظرت سمية الى الشياء التي جلبتها حورية من السوق بإعجاب
وقالت
 .جميعها رائعة  ،خذيها الى غرفتك وارتاحي تبدين متعبة -

وافقتها حورية الرأي وأنسحبت الى غرفتها وكأنها تخشى أن
 .تكتشف سمية دقات قلبها المضطربة ومشاعرها نحو أحمد
وضعت الثياب في الخزانة بنظام وهي تبتسم بسعادة وذكريات
..هذا اليوم تلوح أمام عينيها
 ..كانت كما لو أنها في حلم جميل طالما أرادت أن تكون به
 ..أحمد يحبها
 ..أي سعادة أكثر من تلك
 ..من فرط فرحتها أخذت تدور وترقص مع نفسها بإستمتاع وحب
أخذت حماما وأرتدت ثياب النوم وجلست على المقعد قرب
 ..فراشها تتأمل صورته على هاتفها
..تاهت بين ملمح وجهه وكأنه أمامها
 ..يا إلهي ..إنها تعشقه كما لم تفعل من قبل
..كما لو إنها وجدت روحها الغائبة
..لو أنها لم تعد تشعر بالغربة والخوف والحتياج
 ..ل ترغب في أكثر من هذا
..هذا الحب كافيا لن يحول حياتها الى جنة وأفراح
 ..وكأنها وجدت نفسها في عينيه
كانت تعيش حالة من اللوعي ليمكن وصفها وهي تسرح بين
 ..ملمحه في الصورة
 ..أحست بالشوق اليه وكأنه لم يكن معها منذ قليل
 ..راودتها فكرة الذهاب إلى غرفته
..أنها لتبعد كثيراصعن غرفتها
..بينهما فقط ممر طويل يقود الى غرفة عمها ثم غرفته
 ..يستحق أن تخاطر لجله
خلعت صندلها المنزلي المريح ومشت حافية على أمشاط قدميها
 ..نحو غرفته
 ..يبدو المكان هادئ في الخارج  ..وكأن الجميع قد خلد للنوم
 .فتحت باب الغرفة بهدوء وأغلقته خلفها بحذر وسرعة فور دخولها
 ..كان مستلقيا على فراشه ينظر الى سقف الغرفة ويفكر
 ..هب واقفا عندما رآها
 .حورية  ،ماذا تفعلين -
توجهت نحوه والبتسامة تمل ثغرها
 .أشتقت اليك -
آه يا حورية  ،ل يمكنك أن تكوني هنا  ،عودي الى غرفتك -
.ولنتحدث في الصباح
 :جلست قائلة بإصرار
 .لن أعود -

 .حورية -
 .لن أعود -
 .لم يجد مفر أمام عنادها الطفولي من أن يدعها تبقى
 .قل شيئا -
.إن لم تذهبي الن فأنا لست المسئول عما سيحدث لحقا -
 :قالت بتحدي
ما الذي سيحدث لحقا ؟ -
 :أمسك يدها وهو يشدها نحوه بحب قائل
ماذا في رأيك ؟ -
 :طوقت عنقه بيديها وهي تعانق الحب في عينيه
 .ربما ستروي لي قصة ما قبل النوم -
.ل-
 .تغني لي أغنية أو تقوم بطردي خارج غرفتك -
 :أحاط جسدها بزراعيه قائل
.ل-
لم تكن يوما قريبة منه بهذا القدر  ،كانت رجولته طاغية للحد الذي
 ..لم تستطيع فيه مقاومته ،مقاومة عينيه والشوق القاتل فيهما
فاق كلهما من سكرة الحب على صوت نوبات سعال حاد قادمة
 ..من ناحية الباب
 ..وحين ألتفت كلهما الى مصدر الصوت كانت المفاجأة
 .أمجد يقف خلف الباب ينظر اليهما بذهول وصدمة
تركها أحمد وسحبت يديها من عنقه ووقف كلهما ينظران الى
 .أمجد بعجز
 .ماذا يحدث هنا -
 .قالها أمجد الذي أغلق الباب وأصبح ثالثهما في الغرفة
 .ظل صامتين  ،لم يكن ثمة كلمات يمكن قولها في موقف كهذا
ماذا يحدث هنا ؟ ومنذ متى ؟ -
 :تمتمت حورية عندما رأت نظرات الغضب الموجه من أمجد لخيه
 ..ل شئ  ،أقسم لك -
:أسكتها أمجد غاضبا
 .سؤالي لحمد يا حورية وليس لك -
 .نظر اليه أحمد معتذرا وقد شعر ببشاعة ما كان يوشك على فعله
 .ليس المر كما بدا لك -
كيف هو إذاص-
 .أمجد  ،دعني أشرح لك -
أمن الرجولة أن تغوي أبنة عمك وفي منزلك ؟ -
 .أمجد  ،ألتزم حدودك -

 .علم نفسك الحدود أول ثم ألزمني بها -
وقفت حورية بينهما قبل أن يضرب أحدهما الخر وهي تفسر
:لمجد
 .نحن نحب بعضنا -
 :النظرة في عينيه أخافتها بشدة وهو يصيح بها
 أذهبي الى غرفتك فورا ،سنتحدث لحقا.أنصاعت حورية الى أمجد مجبرة وتركتهما وخرجت ..
تسللت الدموع من عينيها وشعرت بالخوف ..
ما كان يجب أن تذهب إلى غرفة أحمد ..
ما فعلته سيوقع أحمد في مشاكل كبيرة هو في غنى عنها ..
لمص تتمكنص منص النومص وهيص ترسمص فيص ذهنهاص صورةص تلوص الخرىصعما
يدورص هناكص بينص أمجدص وأحمدص والىص أينص سيصلص بهماص النقاشصالحاد
الذي تركتهما عليه..
أخرص ماص كانتص ترغبص فيهص هوص أنص توقعص بينص أمجدص وأحمدص ،صعلقتهما
رائعة جدا ..
هما أكثر من صديقين ويحبان بعضهما كثيرا..
ليمكن أن تفرق بينهما لمجرد حبها لحدهما ..
طمئنتص قلبهاص بأنص أحمدص قادرص علىص إقناعص أخيهص وإخبارهص الحقيقة
كاملة ..
ظلتص تتقلبص فيص نومهاص بقلقص ولمص تعرفص الهدوءص حتىص أشرقتص
شمس الصباح..
كانت ترغب في الخروجصمن غرفتهاص والتحدثصمع أحمد لكن خوفها
من أمجد منعها ..
أخيرا قررت أن تتصل به ..
سيكون بمفرده الن فلن يبقى أمجد هناك كل الليل ..
أنتظرت رده..
 أحمد  ..هل أنت بخير -بخير ياحبيبتيصبخير  ،لتقلقي.

 ماذا حدث أخبرني بالتفصيل؟ لشئ مهم  ،لقد تحدثنا فقط . أنا أعتذر . لماذا  ،ما ذنبك أنت ؟ لو لم آتي الى غرفتك ما حدث كل هذا . ليسص المرص هكذاص ،ص أسعدنيص مجيئكص فقدص كنتص أفكرص بكص فياللحظةص ذاتهاص وأتمنىص رؤيتكص ..حوريتي ..سيكونص كلص شئص علىصما
يرامص ،ص أمجدص محقص فيماص قالص ماص كانص يجبص أنص أعانقكص بتلكصالطريقة
علىص فراشيص وفيص غرفتيص ،ص لقدص تجاوزتص كلص الحدودص وحمداص للهصأن
أمجدص كانص هناكص فيص تلكص اللحظة،ص لذاص قررناص أناص وهوص أنص أخرجصمن
المنزلص لحينص نتمكنص منص إخبارص الجميعصونتزوج ..أناص أحزمصحقيبتي
الن سأذهب إلى منزل صديقي .
 أحمد لتذهب  ،كيف ستتركنيصهنا وحدي ؟ لست وحدك ياحبيبتي ،أنتي في منزلك .ل ليس منزلي  ،أنت أحضرتني الىص هناص ،ليمكننيصأن أبقىصدونك.
 بحق الله عليك ياحورية حاولي أن تفهمي الوضع قليل . لن آتي الى غرفتك مرة أخرى  ،أعدك يا أحمد أعدك . حوريتي ،سأخرج الن دعينا نتحدث عندما أصل . أحمد أرجوك ل تذهب ليمكنني أن أبقى دونك . أسمعينيص ياص حبيبتيص أناص معكص دائماص ،ص خروجيص منص المنزلصليعنيبأنيص سأتركك،ص أنهاص فترةص مؤقتهص ،ص سأبقىص أحبكص إنص كنتص بعيدصأو
قريب .
كانت تبكي بشدة ،
رمت الهاتف على المقعد وجرت الى غرفته لتمنعه من الذهاب ..
 حورية .لم تتوقف لمناداة سمية وواصلت طريقها اليه..

وجدت الحقيبة في المنتصف وثيابه داخلها ..
كان ذاهبا ..
سيتركها خلفه ويمضي لمجرد أنها أتت شوقا الى غرفته ..
ظلت تبكي بحرقة وهي تتوجه اليه
 أحمد  ،خذني معك .كانت تقف أمامه باكية وخلفها أمه وأمجد وعلءالدين ..
 حورية  ،لتبكي أرجوك .حاولص تهدئتهاص وتدخلتص سميةص وهيص تضمهاص نحوهاص بخوفص وقدصسقط
قلبها بين قدميها :
 أحمد ماذا فعلت للبنت  ،أخبرتك أل شأن لك بها يا أبني .رد عليها أمجد :
 حورية وأحمد يحبان بعضهما يا أمي .توجهت نظرات سميه وعلءالدين الى أمجد مستنكرة ما قاله ..
وكانت حورية تبكي في أحضان سميه حتى بللتها بدموعها..
وأخيرا صرح أحمد موجها الحديث الى أمه :
 أمجدص ليكذبص ياص أميص ،ص أناص أحبص حوريةص وقررناص أنص نتزوج،ص يبدوصأنالوقت قد حان لخبار الجميع .
وصلتص تلكص الجملةص الىص أسماعص والدهص الذيص كانص يقفص خلفصالجميع
مستفسرا عما يحدث هنا منذ الصباح .
 أبي  ،أرغب في الزواجصمن حورية على سنة الله ورسوله.أخرصتهم الصدمة ،
لم يعلق أحد ..
كان الموقف بمثابة مفاجأة للجميع..
فالمستحيلص قدص يحدثص لكنص أنص يحبص أحمدص وحوريةص بعضهماصفهذا
شئ غير ممكن وضرب من الخيال ..
إنهما أعداءصول يطيق أحدهما الخر فكيف حدث هذا الحب ومتى ..

قال أمجد :
ل تحل المور هكذا  ،لنجلس جميعا ونفهم ما يحدث .قال والدهم والصدمة تقفز من خلف عينيه:
-

نعمصص ،صص تعالواصص معيصص وأخبرونيصص ماصص كلصص هذاصص .

جلسواص فيص الصالةص منتظرينص التفسيرص المنطقيص لكلص ماص حدثصقبل
قليل ..
قال عمها وهو يشير الى المكان الفارغ قربه :
 تعاليص ياحورية،ص أجلسيص قربيص ياصغيرتيص وأخبرينيص ماص بكص ،أقسم أن أطرد من تجرأ عليك من هذا المنزل الن وأتبرأ منه .
كانت تلتقط أنفاسها بعد نوبة البكاء التي أنتهت منها ،
جلست بجانب عمها وقبلصأن تتمكن من إخباره شيئا قال أحمد :
 أبي  ،دعنيصأشرح لك .رمقهص والدهص بنظرةص جعلتهص يكتمص ماص يرغبص فيص قولهص داخلص فمه
ويسكت منصاعا.
 حورية  ،أنا أسمعك يا أبنتي . -أنا أحب أحمد ياعمي  ،وكان سيتركني ويذهب .

 ماذاص تعنيص بأنكص تحبينص أحمدص ؟ص هوص بمثابةص أخيكص منص الطبيعيصأنتحبيه .
 أرغب في الزواج من أحمد ياعمي  ،ليمكنني العيش دونه .أخذ عمها وقتا ليستوعب ما تقول .
طالص الصمتص ،ص لمص يجرؤص أحدص علىص النطقص بكلمةص واحدةصوتوجهت
كل النظار نحو والدهمصتنتظر رده .
أخيرا قال :
 منذ متى تحبينه ؟ردت بإستحياء وهي تنظر الى قدميها الحافيتين:
 أكتشفت مشاعري نحوه مؤخرا. منذ متى بالتحديد ؟قاطعهما أحمد موضحا:
 أبيص ،ص لسناص فيص محكمةص لتستجوبناص بهذاص الشكلص ،ص الكلص يحبص ،صلمنرتكبص خطيئةص ،ص كناص سنخبركص بعدص زواجص أمجدص ،ص النص أناص أطلبصيد
حوريةص منكص ثمص منص والدهاص وأعلمص بأنكص لنص تعارضص لنكص تتمنىصمن
كل قلبك لو ظلت معنا هنا للبد كأبنة لك .
نظرص اليهص والدهص مفكراص ،ص وأمامص الصرارص الذيص رآهص فيص عينيهصوالحب
المفاجئ الذي ولد في منزله  ،قرر
 سيتمص زواجكماص معاص ،ص أمجدص وشيرينص وأحمدص وحورية،ص ولنصأقبلأيص نقاشص فيص هذاص الموضوعص بعدص النص ،ص وأنتص ياص أحمدص ستغادر
المنزلص لحينص يكتملص زواجكص منص حوريةص ،ص أذهبواص النص ودعوني
أتصل بأخي .

جذبتهاص سميهص نحوص المطبخص وهيص تطلبص منهاص أخبارهاص بكلصالتفاصيل
ومنذ البداية ..
لمص تجدص حوريةص معارضةص منهمص ،ص فقدص كانواص يحبونهاص جداصوسعيدين
لنها ستصبح فرداصدائما في عائلتهم .
كانت سمية زوجة عمها أكثرهم سعادة ..
حيث قالت لحورية بسرور :
 لقدص أستجابص اللهص دعواتيص ،ص لقدص تمنيتكص زوجةص لحدص منصأبنائيويشهد الله على ذلك .
ردت حورية بحياء :
 حقا دعوتصالله كثيراصلن تكونيصمن نصيب أحدهمص ،ليمكننيصأن أجدأفضل منك ياصغيرتي.
 ول أنا سأجد بعد أمي أحد يحبني مثلك يا ماما سميه .فيص اليامص التاليةص بدأتص الترتيباتص للزواجص وجاءص أهلص حوريةص من
المارات وأنتقلت الى منزل والديها لتخرج منه عروسا .

عندما يتعلق المر بالفرح تمضي اليام مسرعة ..
تحققص حلمص حوريةص وتزينتص ذاتص ليلةص مضيئةص بالفستانص البيض
وأمسكت يد حبيبها كل العمر .
ذلكص الرجلص الذيص ليمكنهاص أنص تشعرص بالمانص والطمأنينةص بعيداصعن
قلبه الكبير .

