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هل حتبين فعال اي آرس ؟
هل تريدين احلقيقة ؟
مل احب مثكل والعشق مل يزر
قليب الا معك اي رزان .
ليةل الثالث والعرشين من ديسمرب عام ٢٠١٩
يف ليةل ممطرة من ليايل ديسمرب
قابلت اول حب يف حيايت بعدما فقدت نفيس ..املرآة اليت خفق قليب لها بعد
س نني طويةل من امجلود منذ حادثيت املأساوية " .مين" شئ غريب جذبين الهيا
منذ اول نظرة منذ جائت عيناي يف عيهنا احسست دفئا مل احسه منذ اعوام ..يف
هذه الليةل كنت اجتول يف الش تاء وحتت املطر "كعاديت" اشرتي القهوة واجلس
عيل شاطئ البحر يف هدوء اتم اس متع للموس يقي اغين قليال بصوت خافت حيت ال
يسمع احد ااي اكن صويت فيسخر مين ومن حنجريت اذلهبية رمغ فراغ الشارع
لكين دامئا كنت احس ان هناك خشصا ما ابجلوار " ..مين" اكنت تسكن يف شقة
تطل عيل البحر مبارشة وادلاها توفيا يف حادث س يارة ويه يف معر العارشة جفائت
خالهتا واخذهتا للعيش معها يف املنصورة وبعد عرش س نوات توفيت خالهتا ويه يف
سن العرشين تقريبا فعادت جمددا ايل بيت ابوهيا لتمكل ابيق حياهتا فيه ،اكنت
حتب مشاهدة الامطار ويه هتطل والغيوم وانعاكسها عيل مياة البحر منظر يرحي
النفس
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ولكهنا طوال الشهرين الذلان قضهتام يف الاسكندرية الحظت شيئا غريبا  ،شاب-
مخنت انه مقبل عيل ال ٢٥من معره -لك يوم جيلس وحيدا ويبدو عليه احلزن
يرشب قهوته حتت املطر الغزير وقالت يف نفسها :الا يوجد من هيمت هبذا الشاب ؟
الا خييش عيل نفسه من املرض وظلت تسأل نفسها هذه الاس ئةل السابيع ..حيت
جاء اليوم املوعود انه يوم الثالث والعرشين من ديسمرب اجلس وحيدا يؤنس
وحديت كوب القهوة وال اشعر بأطرايف من الربد اكلعادة ..هتطل الامطار وكن
السامء ثُقبت ..ولكين ال اابيل
اس متع للموس يقي وادندن يف هدوء ..وبيامن اان منسجم مع الف ليةل وليةل لكوكب
الرشق
ال احب فريوز ابملناس بة وال احب شادي هذا اذلي تغين هل ودامئا اتسأل من هوشادي اي س يدة فريوز  -ذلا اكتفي ابلقهوة فقط بدون فريوز واستبدلها بأم لكثوم -
حيث ال يوجد شادي هناك-
وبيامن اان مس تغرق يف الاغنية احسست بلمسه يد دافئة عيل كتفي
مرحبا اهيا الفنان ال اس تطيع النوم من صوتك لك يوم ومن غنائك الرائع وحنجرتك
اذلهبية
اس تدرت ونظرت الهيا بدهشة
نظرة واحدة يف عينهيا شعرت بأين يف عامل آخر ..عامل ملئ ابحلب والسالم
اخفيت اجعايب وقلت من انت ؟ هل تراقبيين ؟ من ارسكل؟؟؟

اهدآ اي صديقي مل يرسلين آحد ومن انت اصال حيت يرسلوا خشصا لرياقبك ؟
اراك لك يوم من رشفيت وملده تزيد عن شهر ونصف جتلس هنا وترشب قهوتك
وال يوجد احد غريي وانت خارج رسيره ادلائف اخذين الفضول جفئت ايل هنا
الن اخربين ملاذا جتلس هنا لك يوم وحيدا هكذا ؟
اكنت "مين" فضولية جدا وذات روح مرحة ذكرتين بشخص عزيز عيل جدا ملاشعر هذا الشعور من بعده
وشعرت به عندما نظرت
الهيا
ففتحت قليب لها وقلت هل تريدين سامع مأسايت ؟ اذا اس تعدي الن كثري من
ادلموع ستس يل .
بدآت يف رسد القصة
اليت سأصيبمك ابلصداع قليال واخربمك هبا
عندما كنت يف الس نة الثانية لللكية التقيت ب "رزان" عشقي الاول والاخري ..
مل اكن احرض كثريا يف عايم الاول يف اللكية
ذلا عندما انتقلت للس نه الثانية اكنت معرفيت بأفراد"دفعيت" سطحية جدا دلرجة
اين ال ااكد اعرفهم
حيت يف حمارضة ما
اخرجين "دكتور خسيف" واوقفين امام زماليئ واخذ يسخر مين

هل تتوقعون ان يصل مثال هذا الشخص ايل مس تواي ؟
لكمك عاهات عيل اجملمتع وال فائدة منمك
طبعا انمت تشعرون ابلغرابة الان كيف مل ترد عليه وتبدآون يف ختيل انفسمك ماكين
وماذا كنمت س تفعلون اخل اخل
لكن ستتغري وهجه نظرمك عندما اخربمك ببعض التفاصيل عن حيايت
وادلي تويف واان يف السادسة عرش من معري
عاين كثريا وذهب ايل "مليون دكتور" عيل حد قوهل حيت حصل عيل بعد صرب
طويل جدا
وظل معي  ١٦عاما واراد هللا ان يسرتد روحه جمددا
ذهبت روح ايب وذهبت ارواحنا مجيعا معه
اصبح البيت فارغا مل تدخل الضحكة املزنل من بعد وادلي
تاكلب علينا اقرابيئ بعد وفاته واخذوا لك شئ ومل يرتكوا لنا سوي شقة وحيدة يل
اان وايم
اضطرت ايم للبحث عن معل حيت تس تطيع حتمل نفقايت خصوصا يف هذا الوقت
كنت يف املرحةل الثانوية
اجزتت الثانوية بنجاح والقي يب القدر يف لكية الرتبية
مل اكن احرض يف الس نة الاويل كثريا بسبب مرض ايم كنت امعل بدال مهنا
وجنحت بصعوبة فقررت التحامل عيل نفسها والزنول ايل العمل جمددا

الن هل فكرت ماذا ميكن ان يفعل هذا " السخيف" اذا رددت عليه ابلردود
اذلي حتوم يف رآسك ؟ هل اكن س يرتكين ومير الامر مرور الكرام ام اكن
س يذيقين مرارة الرسوب
اكن هذا " السخيف" معروف بنفوذه وقصص الرعب اليت حيكهيا لنا الزمالء
الكبار وكيف تسبب يف انتحار طالب وترك آخرين التعلمي
مل تكن ايم لتحمتل اي امر من هذه الامور فأخرتت الصمت
مسكني حصيح ؟ مل جيرآ احد عيل الرد عليه
اال رزان ..وقفت بثقه وقالت
هل تعمل اي س يدي ما هو الفشل ؟
الفشل هو تواجدك يف هذا املبين معنا ،ماكنتك الرفيعة ومس تواك اذلي تتبايه به
امام الطالب هو يف حد ذاته هجل اي "دكتور" حيت هذا اللقب ال ميت ايل
خشصيتك بصهل فهذا ليس اسلوب خشص عيل قدر عال من العمل
مصت هذا"السخيف" لوههل وامحر وهجه وعيناه ،مل جيرآ احد طوال س نني تواجده
يف اللكية ان يرد عليه وجاءت هذه الفتاه واصابت كربايءه وجعلت منه احضوكه
امام الطالب
وبصوت حيمل من الغضب والوعيد الكثري
اخريج وانتظريين ابخلارج سأحوكل للعميد
خرجت رزان ولكها خفر مل تكن خائفة ابدا الهنا قالت احلق ووقفت يف وجه هذا
املتسلط

وبعد انهتاء احملارضة اصتحهبا ايل مكتب العميد ودخل اليه اوال وبعد ذكل خرج
غاضبا ونظر الهيا نظرة وعيد وذهب
طلب العميد دخول رزان
لك ما يقلقين ان هذا السخيف هو ابن آخ العميد كنت قلقا جدا عيل رزان
دخلت رزان واخربها العميد انه س مينحها فرصة ولكن اذا تطاولت عيل اساتذهتا
جمددا س تطرد من اللكية .
انتظرت رزان حيت خرجت من املكتب لطمنئ علهيا واشكرها عيل ما فعلته
وقولها ما ال اجرؤ عيل قوهل ولكهنا اكنت حتمل كثريا من احلزن يف عينهيا وخرجت
من املكتب مرسعة واحلزن ظاهر علهيا مثل غمية متر امام مقر
فمل تكن دلي فرصة للتحدث الهيا ؛ ذهبت وراهئا حيت وصلنا ايل ماكن ما امام
البحر ..جلست رزان وما ان جلست ونظرت ايل البحر حيت نزلت مهنا ادلموع
اغزر من املطر شعرت ابحلزن الشديد الجلها  ،اقرتبت مهنا وقلت وانديهتا رزان
نظرت ايل مث ادارت وهجها ومسحت دموعها يف حماوةل الخفاء حزهنا الواحض
واببتسامة رقيقة قالت آهال آرس كيف حاكل  ،مل ارد عيل سؤالها وابدرت احلديث
قائال
آان اسف اي رزان كنت السبب يف لك هذا ،انت اجشع فتاة رآيهتا يف حيايت
واشكرك جدا عيل ما فعلته من اجيل .
مل امتاكل نفيس من الباكء عندما راودتين فكرة مك اان ضعيف

وامكلت حدييث لو كنت اس تطيع ادلفاع عن نفيس لفعلت ذكل دون تردد ،
بنطايل اذلي خسر منه وظن انه -عيل املوضة -بسبب المتزقات اليت فيه هو بنطال
جار عليه الزمن ليس دلي غريه
وشعري الكثيف اان ال امكل املال لذلهاب حملل احلالقة حيت اي رزان ُ ،
دخلت يف
وصهل من الباكء وظلت رزان تطيب خاطري وتبيك لباكيئ وبعد فرته جلس نا
ندردش وحنيك لبعضنا عن مغامراتنا يف هذه احلياة ومنذ ذكل اليوم وحنن اصدقاء
،نذهب معا لللكية ونمتيش معا اكنت ال ترتكين ابدا وتشاركين احزاين الكثرية اكنت
صداقتنا يه اليت هتون علينا صعاب احلياة
اكنت رزان مبثابة النور اذلي يضئي عيل حيايت
اكنت "مقري"  .وظللنا هكذا حيت التخرج مل تسمل رزان من مكر هذا "
السخيف" ورسبت عاما ومع ذكل مل تتأثر صداقتنا ابدا .
ويف يوم من الاايم اندتين ايم وعيل وهجها مالمح السعادة اليت مل ارها منذ س نني
آرس اي بين انه يوم سعدان معك اذلي ظلمنا واخذ حقنا وحق اابك اكن عيل فراش
املوت اليوم واتصل يب واخربين انه آسف وطلب مين مساحمته وانه خصص حقنا
من املال ووضعه يف البنك بأمسك اي آرس ،وقالت ابكيه امحلد هلل آخريا سيتحقق
حلمي اي آرس واس تجاب هللا دلعايئ وسأراك تزتوج وسأفرح بك قبل ان يتوفاين
هللا ،وحيت اذا توفاين هللا قبل ان اراك اان الن مطمئنة عليك اي آرس
الن قل يل هل دليك الفتاة املناس بة ام احبث كل عن فتاة  ،قاطعهتا يف سعادة
غامرة اي آيم دلي امجل الازهار من بعدك .

اتصلت ب رزان يف لهفة  ،اي رزان اخربي اابك سأيت يوم امجلعة الطلب يدك
فُرجت اي رزان وحلمنا سيتحقق  ،مل تصدق ما مسعته ورصخت من الفرحة
وقالت آرس اان احبك جدا جدا وامتين ان يأيت يوم امجلعة الن حاال عربان عن
فرحتنا الشديدة ولكمت رزان ايم ورآهتا ورآت صورها وجاملها وذهبنا للنوم يف
فرحة غامرة وكن لك شئ حولنا يرقص .
يف صباح اليوم التايل ،اس تقيظت عيل صوت املنبه عيل غري العادة قلقت عيل آيم
الهنا اكنت دامئا تستيقظ لتصيل الفجر وتيقظين وحترض يل فطوري
اجتهت برسعة ايل غرفهتا وقليب خيفق بشدة ،ها يه آيم مس تلقية عيل الرسير مثل
الامرية النامئة امسكت بيدها فاذا يه ابردة اكلثلج
نزلت من عيين ادلموع وادركت انه اليقني
من س يحنو عيل من بعدك اي ايم
كيف سأعيش بدون دفء قلبك اي عزيزيت  ،شاء هللا ان يأخذ مين آيم يف هذه
الليةل ويه يف مقه فرحهتا بعد س نوات من العناء  ،اكن يوم الثالاثء وبعد مرامس
العزاء وحبضور رزان اليت حثتين عيل تأجيل العرس واهنا س تنتظرين حيت آخر
العمر وجبانيب دامئا .
رجعت ايل املزنل ..اول مره اري املزنل من هذا املنظور ..هذا ليس مزنيل ال
احس ابدلفء املعهود فيه
حيهنا ادركت فعال ان منازلنا احلقيقية يه قلوب احبتنا وادلفء الوحيد هو ملسه
يدهيم

املزنل من دوهنم ليس سوي بناء خرساين كئيب  ،دخلت املزنل واجتهت حنو غرفة
ايم جلست عيل رسيرها ابيك ودمعي اكلغامم
فتحت دوالهبا فوجدت رسائل حب مجيةل اكن يرسلها الهيا ايب اايم الش باب اكنت
قصه حب معيقة وصادقة  ،ومن بني الرسائل وجدت خطااب يل يبدو جديدا
فتحته وبدآت يف القراءة
عزيزي ابين الغايل آرس اان الليةل يف مقة سعاديت ال اشعر بأي تعب يف جسمي مثل
ابيق الليال ال احتاج حيت للنوم اي آرس  ،اان انظر اليك الان وانت انمئ وقد ازلت
عنك الغطاء اكلعادة ولكنك ال تشعر ابلربد ال تشعر سوي ابلسعادة الغامرة اليت
تغطي عيل اي شعور آخر
اي بين اشعر ان هذه ليليت الاخرية لهذا كتبت كل هذه الرساةل  ،اشعر ان املوت
يناديين واان الان اس تطيع ان اسرتحي يف سالم اي آرس  ،اذا حدث هذا ال تؤجل
الزواج اي بين  ،حنن من هللا وايل هللا ما هذه ادلنيا الا اختبار بيتنا احلقيقي هو
الخرة اي آرس  ،ال حتزن من اجيل وامكل الزواج فاين سأفرح يف قربي عندما اراك
مزتوجا من فتاة احالمك اليت كنت هتمس بأمسها لك يوم وانت انمئ ،كنت ابيك
الين ال اس تطيع ان ازوجك اايها كنت اخاف ان تضيع منك اي آرس ولكين الن
يف اشعر وكن الكون لكه فرح
آحبك.
اكنت هذه وصيه ايم يل ان امكل الزواج وال اتوقف واصبح لزاما عيل ان احققها
لها .

اتصلت ب رزان واخربهتا ان موعدان لن يتغري امجلعة القادمة ان شاء هللا واخربهتا
ان هذه وصيه ايم ففرحت ولكن فرحهتا خمتلطة براحئة احلزن .
ويف يوم الاربعاء ارسلت ايل رزان صورا لبعض الفساتني الختار ما يناس هبا اكنت
تثق يف زويق اخرتان الفس تان معا وطلبت مين ان انزل معها لنشرتيه فأخربهتا اين
منطفئ قليال وال اقدر عيل الزنول فتفهمت رغبيت ،نزلت رزان ووادلهتا يوم
امخليس لرشاء الفس تان واشرتوه فعال فس تان مجيل مالئيك تنظر اليه رزان يف
سعادة وفرح وبيامن مه عائدين ايل املزنل حدث ما مل اتوقعه .
حادث مؤمل لفتاة ووادلهتا وانقالب الس يارة
رحلت عنا عروس اجلنة ووادلهتا
وقع اخلرب عيل وقع الصاعقة تتقلب يب الارض وال اشعر بنفيس ال اصدق ما امسعه
ال اصدق كيف حدث ذكل اكنت صدمة كبرية يل ملاذا اي رزان ملاذا تركتين يف
منتصف الطريق من س ينري طريقي اي مقري ؟ هذا كثري عيل اكنت حيايت مبنيه
عليك انت وايم اي رزان
ومن وقهتا مل تأيت مجعتنا املوعودة عيس ان نلتقي اي امرييت .
احلزن يف قليب اكلسهام
وامتلت ساميئ ابلغيام
انطفئ نور قليب
وزادت قطرات دمعي
وكن الفرح مين يفر

احزان الفراق يف قليب حروب
واستسلمت مشيس للغروب.
حزين وحيد انطوايئ كئيب ال اشعر بطعم احلياة هذا حايل بعد فقدان احبايب.
اجلس هنا وحيدا لك يوم هذا املاكن اذلي اعتدان ان جنلس فيه اان ورزان لعيل
اشعر بدفء قلهبا جمددا
السعادة اكنت غطايئ يف رساةل ايم
واليوم احلزن يقتلين اي مين
اهنيت قصيت ومين تبيك منذ بدآت يف رسد القصة
اي لها من قصة اي آرس اان آسفة جدا خلسارتك ،اان ايضا وحيده يف هذه ادلنيا
تويف وادلاي يف حادث س يارة اننا نش به بعضنا كثريا اي آرس.
بعد ذكل اليوم اصبحنا اان ومين اصدقاء نسهر معا وحنيك ارساران والامنا وسعادتنا
لبعضنا ،اكن مين مبثابه عوض هللا عن ااييم احلزينة اكنت من فهيا بعضا من حنان
ايم وبعضا من خشصية رزان امجليةل ،حلو ااييم وسكر قهويت ومقري بعد رزان
احببهتا جدا وشاركتين جناحايت ووقفت جبانيب كثريا حيت تزوجنا اكنت مثيل متاما
وحيده اكن زواجنا هادئا وعيل الطراز الاورويب دعوان اصدقائنا وتزوجنا عيل
الشاطئ حتت ضوء النجوم يف سهرة رقيقة وظللنا يف سعادة ورضا حيت عندما
اكتشفت ان مين ال تنجب اكن وجودها يكفيين ،عوض هللا دامئا مجيل وبعد
العرس يرسا ،امضينا بقيه اايمنا يف سعادة وجناح مل يدخل احلزن ايل قلوبنا طوال
فرتة الزواج حيت توفيت مين امجليةل وس بقتين ايل الاخرة مثل لك احبيت ومل اطق

احلياة بعدها واخريا توفاين هللا وجاءت اللحظة اليت طاملا انتظرهتا ،عشت امجل
اايم ش بايب مع مقري وعشقي الاول رزان وامكلت ابيق حيايت بعد فرتة من احلزن
العميق مع امجل روح قد تراها طوال حياتك اهنا مين حلو ااييم والنور وادلفء
اذلي انتشلين من احلزن واعاد ايل احلياة من جديد حقا لقد عشت "بني مقرين".

