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اإلدهاا , ,,,
إلً أمً التً لوالها ما أنجزت رواٌتً  ..أشكرك حد السماء علً كل شا و دمتً فوق رإوسنا.
إلً أ ختاي و صدٌقتاي البلتان تقفان دوما بظهري كالواقفٌن ٌحمون الوطن ٌ ,منحون و ٌدعمون و
ٌسامحون علً تقصٌري دون لوم او عتب  ..اشكركما هدي و مروة
إلً أخً األكبر الذي سقانً حب القراءة و الكتابة دون أن ٌدري  ,و قد سبقته خطوة برواٌتً تلك
و لكنً أعلم أنه إن أمسك قلمه سٌسبقنً بؤمٌال  ..أشكرك
إلً إخوتً و صدٌقاتً و جمٌع األحبة لو كان األمر بٌدي لكتبت قابمة مطولة بؤسمابكم و أفضالكم
علً  ,و لكن أخشً من ذاكرتً الضعٌفة أن تنسً أحدا فؤخٌب أمالكم و أنتم كنزي الثمٌن ٌ ,كفٌنً
أنكم تملبون حٌاتً بالحب و التقدٌر و تبهرونً بمقدرتكم علً إعطابً المزٌد رؼم تقصٌري ..
أشكركم

دهاجر,عبا,الصما ,
1102/01/01
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رواية ,

حبيبي,ااعشي,
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,
,
الفصل,األول, ,
,الباايات,(,ما,أروعها,..,و,ما,أقسادها, ),

" كلّما احتدمت أحوالنا واحت ّدت من حولنا,
مثلما هو حالنا الٌوم ,اشتد احتٌاجنا إلى الحب ..كطوق َنجاة"..
يوسف,زياان ,
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كانت أشعة شمس ٌونٌو تخترق النوافذ العرٌضة للشقة التً تطل علً مٌدان سفنكس بالمهندسٌن
فتزٌد من بهاء أثاثها األبٌض المتراص بؤناقة متناهٌة .
هً شقة رجل األعمال الثبلثٌنً محمود إبراهٌم صاحب شركة "ماردٌنز" لئلستٌراد و التصدٌر و
زوجته الشابه الجمٌله لٌلً عادل المهدي ابنه عادل المهدي صاحب شركة "المهدي موتورز" و
واحد من أكبر تجار السٌارات فً القاهرة  ,زوجه من عابلة مرموقة تعمل مترجمه للؽة األلمانٌة
فً إحدي الشركات الكبري و تقؾ علً أعتاب الثبلثٌن.
زوجان شابان ٌحسدهما الجمٌع علً قصه حبهما الرابعة و علً حٌاتهم الزوجٌة الناجحة و لكن مثل
كل شا هناك ما ٌنقصهما و فً حالتهم كانوا لم ٌنجبوا أطفال بعد.
تقلبت فً فراشها لتنظر إلً الساعة فوجدتها العاشرة صباحا فتململت فً فراشها بهدوء و هً
تتذكر لٌله البارحة أتً زوجها محمود من سفره و قد جلب لها هدٌة رقٌقة و احلً من الهدٌة لٌلة
ملٌبة بالعشق ٌجب ان تضعها من اللٌالً التً ال تنسً.
تؤملته و هو نابم و همت بإٌقاظه و لكن تراجعت فقد وجدتها فرصة مثالٌة لتتؤمله كعادتها ,فقد ؼاب
عنها لمدة أسبوع فً سفرٌة عمل  ,قالت له من قبل انها ال تحبه أن ٌسافر كثٌرا و لكن هذا ما
ٌتطلبه عمله و لٌس بٌدٌها حٌلة سوي أن تتؤمله كلما ٌعود لتعوض تلك األٌام التً فاتت دون أن تنعم
بقربه.
بعد فترة وجٌزة أستٌقظ و رأها تتؤمله فقال  :تمارسٌن عادتك ؟!
فردت و هً تبتسم  :صباح الخٌر حبٌبً ,هل لدٌك أعتراض؟
فقال :نعم  ,تعلمٌن أن لدي عمل الٌوم و أردت االستٌقاظ أبكر من ذلك.
ردت و قد زمت شفتٌها بحزن  :و لكن الٌوم عطلة و ٌفترض ان ٌكون لً وحدي ,اعتذر عن
مواعٌدك.
قام من سرٌره و اتجه الً الحمام الموجود بالؽرفة و هو ٌقول  :ال أستطٌع سؤعوضك فٌما بعد
فقالت  :أووووؾ ال أرٌد عوضا.
فابتسم و عاد سرٌعا إلٌها و حملها علً حٌن ؼرة و قال  :توقفً عن أفعال األطفال و حضري لً
إفطارا و أعدك أن أعود فً الخامسة و أكون تحت طوع أمرك  .ثم أنزلها بعد قبلة سرٌعة
فابتسمت و قالت  :حسنا .ثم خرجت فناداها  :لٌلً .قالت  :نعم
قال  :صباح الخٌر حٌاتً .فضحكت!
كانت تجلس لٌلً فً ؼرفة المعٌشة ممسكة بكوب النسكافٌه و تتصفح احدي المجبلت األلمانٌة حٌن
رن هاتفها المحمول فردت و هً تبتسم  :أال ٌمكننً التخلص منك حتً ٌوم االجازة.
أجابتها سها :ال بالطبع و كٌؾ ستعٌشٌن من دونً ٌوما باكمله  ,انا اشعر بالملل ما رأٌك فً النزول
و التسوق قلٌبل و ٌمكننا تناول الؽذاء معا.
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ردت لٌلً  :ما هذا الفراغ! الٌس لدٌك زوج و ابن ٌشؽلوك عنً فانا لست متفرؼة الٌوم.
سها  :مازن عند صدٌق له عٌد مولده الٌوم و حازم كالعاده لدٌه عمل و لن ٌاتً اال متؤخرا ,لكن
أخبرٌنً فٌم أنشؽالك انت ألٌس محمود مسافرا؟
لٌلً  :لقد أتً البارحة
سها  :و هل اتاك بهدٌه تنسٌك قرار سفره المفاجا
لٌلً  :بالطبع و هل ٌستطٌع أال ٌفعل
سها تضحك و تقول  :اطمؤنت االن ان العصافٌر عادت لتزقزق فً عشها.
لٌلً  :تستهزبٌن  ,حسنا انها ال تزقزق فقط و لكن تؽنً ألحانا أٌضا  ,هٌا أتركٌنً اآلن مع ألحانً
و ابحثً عن أحدا اخر تزقزقٌن معه.
سها تضحك و تقول  :و لكنً أرٌد ان ازقزق معك انتً.
لٌلً  :أرحلً ٌا مجنونة
ثم تٌت تٌت
لٌلً  :سها اؼلقً اآلن والدتً علً اإلنتظار
سها  :حسنا سلمً علٌها مع السبلمة
لٌلً  :أهبل ٌا أمً
سعاد  :أهبل ٌا عزٌزتً كٌؾ حالك ؟
لٌلً  :بخٌر و أنتً
سعاد  :بخٌر .هل محمود بالبٌت ؟
لٌلً  :ال لدٌه عمل و سٌعود بالخامسة
سعاد :حسنا اذن ٌمكننا زٌارة طبٌب النساء الٌوم.
لٌلً  :ال أدري ٌا امً تعبت من كثرة المحاوالت ثم إن محمود قال لً أننا سنتوقؾ عن الذهاب إلً
األطباء فلٌس لدٌنا عله و لكن هللا لم ٌؤمر بعد بؤن نرزق باطفال.
سعاد  :و لكن  ..قاطعتها لٌلً  :ارجوكً ٌا أمً لعل فً التؤخٌر خٌرا ال نعلمه.

كانت لٌلً فً انتظار محمود الذي عاد فً الخامسة و النصؾ مساء و عبلمات الهم رسمت
مسارات علً وجهه فسالته لٌلً عما به فؤخبرها أنها متاعب العمل فابتسمت و قالت :حسنا ٌمكنك
نسٌان العمل اآلن  ,سؤذهب ألرتدي مبلبسً لنخرج و تنسً كل شا.
فقال لها  :ال أستطٌع
فقالت  :و لكن  ..فقاطعها و هو ٌصرخ بها  :قلت لك ال أستطٌع أال ٌمكنك الشعور بً مرة واحدة
اال تفكرٌن سوي فً نفسك فقط  ,أنت بدون إحساس ببل مشاعر!
كانت لٌلً تقؾ فً ذهول إنها أول مرة ٌصرخ بها محمود هكذا أول مره ٌصفها بكل تلك الصفات
و لكنها أٌضا لم تكن األخٌرة!
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مرت عده أشهر من تلك اللٌله و كل شا تؽٌر ,محمود لم ٌعد كما هو ٌؽضب منها كثٌرا و ٌصرخ
بها من اجل أتفه األسباب لم تعد تتذكر متً أخر مرة نظر لها فً عٌنٌها ,دابما تري عٌناه تتهرب
منها سؤلته فً احد المرات هل توجد أمرآة أخري فكان رده قاسٌا  :برري إهمالك لً بوجود أمرآة
أخري
كانت تحاول ان تتكلم معه كثٌرا تستجدٌه أن ٌخبرها عن السبب فً تؽٌره و عن ما ٌجب أن تفعله
لترضٌه و لكنه كان حرم علً نفسه الرضا أبدا.
حتً أتت تلك اللٌله حٌن دخل إلً ؼرفتهم و وقؾ أمامها و الدمع متجمع فً عٌنٌه و أخبرها أنه
ٌجب أن ٌنفصلوا  ,صعقت و نزلت دموعها فً صمت  ,دمع كثٌر و عدم فهم لما ٌحدث
سالته  :طبلق لماذا؟ بماذا اخطبت ؟
نزل عند قدمٌها ووضع رأسه فً حجرها و اخذ ٌبكً و ٌقول  :أنا ال أستحقكك
حاولت أن تفهم منه لماذا و لكنه لم ٌنطق فً تلك اللٌله بعد تلك الجمله شٌبا  ,أخذها إلً فراشهم و
ضمها إلٌه و أخذ ٌبكً و هً تبكً حتً اختلط دمعهما و هً تسؤل  :لماذا ؟
و هو ٌجٌب بالصمت.
فً الصباح أستٌقظت لٌلً و لم تجده بجوارها فقط وجدت ورقة منه كتب فٌها
" حبٌبة العمر انت و ستظلً
عندما نخطا ننسً انفسنا و شهوة الخطؤ تعمً أبصارنا و انتً اخطؤتً ٌا حبٌبتً و تزوجتً
الرجل الخاطا  ,مثلك ٌستحق األفضل و ٌجب علً أن أصحح خطؤك ذاك لكً تحًٌ حٌاة
تستحقٌها فارجوكً المرة المقبلة أتقنً االختٌار.
لم ٌكن العٌب منك أبدا بل أنا بً كل العٌوب فاؼفري لً و دعٌنا نفترق دون كثٌر من األلم ,سؤذهب
الً والدك أخر األسبوع لننهً كل شا و سؤعطٌكً كل حقوقك المادٌة أما حقوق قلبك فتصدقً بها
علً و سامحٌنً فٌها ألجل هللا و ألجل ساعة حب كانت بٌننا ٌوما "
هل ٌنتهً كل شا بتلك السرعه ؟؟ هل كان علٌه أن ٌؤتً بالمؤذون فً أخر ذاك األسبوع ألم ٌمكنه
أن ٌطٌل األمر اكثر ,ان ٌعطٌنً فرصه ألسؤل و ٌعطً نفسه الفرصة لٌجاوبنً  ..حسنا لن أسال
فقط كان ٌعطٌنً الفرصة ألسامح كنت سؤسامح دون شرط و قٌد  .سٌعود أعلم أنه سٌعود سٌردنً
إلٌه فً شهور العدة أعرفه كما أعرؾ نفسً ال ٌستطٌع ..
ثم أجهشت لٌلً بالبكاء علً أذرع سها.
ظن والدها عادل المهدي أن األمر البد أن من ورابه أمرآة أخري  ,فعٌن عٌونا لمراقبه محمود و
أقسم لو ان األمر كذلك فسٌدفع محمود ثمن دموع ابنته كثٌرا و لن ٌرحمه احد  ,لكن مرت االٌام
دون وجود اي أمرآه و ال وجود أي بادرة منه أٌضا بالعوده إلً لٌلً.
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لٌلً تلك الشابه التً كانت كالزهرة ذبلت عٌونها اآلن من كثرة البكاء نقص وزنها كثٌرا ,ففجٌعه
قلبها بحبها أقسً من أن تتحملها أمرآة بهشاشتها.
و بعد محاوالت من األهل و األصدقاء بدأت لٌلً تعود إلً حٌاتها الطبٌعة  ,عادت إلً عملها و إلً
أصدقابها و األهم أن اإلبتسامة باتت تجد طرٌقها إلً شفتٌها من جدٌد.
وجدت لٌلً طرٌقتها الخاصة التً تساعدها أن تكون بخٌر فقد قرأت فً الماضً عن طرق
التوقؾ عن اإلدمان و أن اإلدمان مرض ال ٌمكن التخلص منه و لذلك علً المدمن أن ٌعٌش كل
ٌوم بٌومه و ٌخبر نفسه فً نهاٌة كل ٌوم أن ٌوم بدون مخدرات هو ٌوم ناجح.
من هنا جاءتها فكرة ان تدون فً مفكرة ما تفعله كل ٌوم كمذكرات و تكتب فً اخر كل ٌوم رقم
الٌوم و تكتب بجانبه لقد عشت من دونه و أنا بخٌر و الٌوم كتبت فً مفكرتها
الٌوم  222و قد عشت من دونه و أنا بخٌر ثم أضافت أنا بخٌر أنا بخٌر أنا بخٌر و ال أحتاج ان
أكتب تلك الجملة مرة اخري بعد الٌوم.
جاء الصٌؾ بحرارته فاتفقت لٌلً مع صدٌقاتها للذهاب الً الساحل الشمالً فً نهاٌة هذا األسبوع
و تمضٌه األجازة فً الشالٌه الخاص بهم و عندما أخبرت والدتها و والدها فوجبت برفضهم و
عندما تسابلت عن السبب قالوا ألن لٌس معكم رجبل لٌحمٌكم تحت اي ظرؾ.
فقالت  :فً الماضً كنا نذهب و لم تقولوا ذلك من قبل!
فردت والدتها  :فً الماضً كنت متزوجة
فقالت لٌلً  :و ما الذي ٌصنع الفارق
اشاحت والدتها برأسها و امتنعت عن اإلجابة فقال عادل والدها  :الذي ٌصنع الفارق ٌا لٌلً أنك
اآلن مطلقة و األعٌن علٌك  ,ماذا ٌقول الناس اذا علم أحد انك ذهبت إلً الساحل بمفردك؟
أجابت  :لست بمفردي و ال ٌَهمنً ما ٌقوله الناس
قالت سعاد  :انا ٌَهمنً  ,انت ال تعلمٌن ما تقوله السٌدات فً النادي عن أي أمرآه تتطلق ٌ ,ضعوها
تحت المٌكرسكوب وعند أي ؼلطة ٌتم التشهٌر بها حتً لو كانت صدٌقتهم
ردت لٌلً  :أمً أرجوكً أرحمٌنً من سٌدات النادي و المجتمع الراقً فهم ال ٌصلحن لشا سوي
للكبلم  .ثم توجهت بالحدٌث الً والدها و قالت  :أبً أرجوك أسمح لً  ,فقد اتفقت مع صدٌقاتً و
قمن بتحضٌر كل شا
رد عادل  :لٌلً ارجوك أؼلقً ذاك الموضوع .ثم خرج سرٌعا من الؽرفة حتً ال تلح لٌلً أكثر.
ركضت لٌلً الً ؼرفتها و هً تبكً من الؽٌظ ثم كلمت سها لتشكو لها ما فعبله والداها فصعقت
بكبلم سها التً قالت  :معهما حق
ردت لٌلً  :فً ماذا؟
سها ٌ :جب ان تنتبهً لكل أفعالك نحن فً مجتمع ٌنظر الً المطلقة اذا كلمت رجل انها عاهرة فما
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بالك بالسفر
ردت لٌلً  :فً أي عصر نحن ؟ و ما تلك المؤساة التً أعٌشها
سها  :ال تجعلً منها مؤساه ستمر األٌام و تتزوجٌن من رجل أخر و حتً تتزوجً مرة أخري
حاولً الحفاظ علً سمعتك قدر المستطاع فؤنت مطلقة و المطلقة علٌها ألؾ عٌن و عٌن.
أؼلقت لٌلً المكالمة مع سها و جلست تضحك و تبكً فً آن واحد و تسؤل نفسها  :هل أنا الضحٌة؟
ام أنا المطلقة؟ ام أنا عروس خشبٌة ٌحركها المجتمع و العرؾ كٌفما ٌشاء؟
أم من أكون ؟؟

جمعت لٌلً اوراقها فً حقٌبتها ثم التفتت باتجاه سمٌرة التً نادتها  -سمٌرة هً إحدي زمٌبلتها فً
العمل تعمل فً قسم الترجمة الفرنسٌة-
قالت سمٌرة  :أستاذ ماجد ٌطلب منك الحضور لمكتبه
ردت لٌلً  :و لماذا لم ٌخبرنً علً الهاتؾ أو ٌرسل السكرتٌرة
قالت سمٌرة  :السكرتٌرة رحلت منذ ساعة و هو معه هاتؾ و أراد منً اللحاق بك قبل أن تؽادري
تؤففت لٌلً ثم قالت  :حسنا  .و قبل أن تؽادر المكتب ألتفتت لسها و قالت  :ال تؽادري من دونً
ثم ذهبت إلً مكتب أستاذ ماجد الذي رحب بها كثٌرا و دعاها للجلوس حتً أنه سؤلها عن ما كانت
ترٌد شرب شٌبا و لكنها تعللت بؤنها متؤخرة و ٌجب أن تؽادر فسؤلها إن كان العمل ٌرهقها فٌمكنه
تخفٌفه عنها  .فقالت له أشكرك و سارعت باألستبذان و الرحٌل
أثناء نزولها من الشركة مع سها سالتها هل ٌمكننا ان نتؽدي الٌوم سوٌا قالت لها سها  :حسنا و لكن
ٌجب ان أمر علً مازن أوال و نؤخده و نذهب لنتؽدي ثبلثتنا فً النادي.
قالت لٌلً  :حسنا
سها  :نسٌت ان أسالك ما الذي كان ٌرٌده أستاذ ماجد منك الٌوم مجددا
قالت لٌلً  :ال أدري ما قصة هذا الرجل  ,بعد أن كان التؤخٌر فً تسلٌم أي عمل ٌجعله ٌصرخ و
ٌقٌم الدنٌا و ال ٌقعدها اآلن اصبح لطٌفا جدا حتً انه عرض علً تخفٌؾ العمل إن كنت أشعر
باإلرهاق  ,أنا حقا ال أفهم هذا الرجل.
قطبت سها بٌن حاجبٌها و صمتت.

الٌوم عٌد مٌبلد مازن ابن سها بل إبنها هً اآلخري فهً شهدت والدته و سنوات عمره حتً أتمهم
الٌوم خمسة أعوام
سها بالنسبة لها لٌست صدٌقة فقط بل أختها التً لم ترزق بها  ,الحابط التً تمٌل علٌه عندما تقسو
علٌها األٌام و الببر العمٌق ألسرارها و مرآتها التً تتكلم أمامها بدون كلمات فتفهمها.
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ؼلفت لٌلً القطار الكبٌر الذي رآه مازن أخر مرة فً المول التجاري و ألح علً والدته لتشترٌه
فرفضت  ,و فً الٌوم التالً ذهبت لٌلً و أشترته ,سٌسعد به مازن كثٌرا.
نظرت الً ساعتها ,لقد تؤخرت علً سها ٌجب ان تذهب سرٌعا لتساعدها فً إعداد الحفل.
دقت لٌلً جرس الباب ففتح الباب حازم زوج سها الذي رحب بها كثٌرا علً ؼٌر العادة  ,و أخذ
ٌتكلم معها فٌما له و لٌس له داع و فوق ذلك أصر علً إكمال عمله فً الصالة حٌث كانوا ٌعلقون
زٌنة الحفل  ,و رؼم إلحاح سها علٌه بؤن ٌكمل عمله فً المكتب.
جلس حازم واضعا حاسوبه امامه متصنعا التركٌز و بٌن الحٌن و اآلخر كان ٌتؤمل لٌلً و هو ٌبتسم
بجانب فمه  ,رأته سها أكثر من مرة  ,فؤصبح األمر ٌضاٌقها حتً أنها صرخت فً مازن دون داع
حتً بكً فؤخذته لٌلً بٌن ذراعٌها لتهدبته و هً تنظر لسها بلوم.
بدأ الحفل و كان كل شا علً أتم ما ٌرام  ,فرح مازن بالحفل و بهداٌاه  ,و بالفعل كما توقعت لٌلً
فرحته بالقطار كانت ال توصؾ .
فً وسط إنشؽال الجمٌع وجدت لٌلً حازم ٌقؾ بجوارها و ٌقول لها  :لم تؤخذي طبق حلواكً
فؤحضرته لك  ,فمدت ٌدها لتاخذه فتعمد لمس ٌدٌها بؤصابعه فحركت ٌدٌها بحركة ال إرادٌة فوقع
الطبق علً االرض  ,أعتذر حازم و انسحب.
بدأت لٌلً بتجمٌع ما وقع علً االرض و هً ال تدري هل ما فعله حازم مقصود ام ال  ,و لماذا
ٌفعل ذلك؟  ,أٌضا لم تكن تدري أن سها كانت تراقب الموقؾ من بعٌد.

طرقت سعاد باب ؼرفة لٌلً ثم دخلت بعد سماعها لٌلً تقول  :تفضل
دخلت سعاد الً الؽرفة  ,و جلست بجوار لٌلً علً السرٌر و هً تسؤلها ماذا تفعلٌن ؟ ردت لٌلً :
أتصفح بعض المواقع
قالت سعاد  :و ما أخبار العمل؟
ردت لٌلً  :جٌد مثل كل ٌوم
قالت سعاد  :و أخبار سها ؟
ضحكت لٌلً و قالت  :أمً اخبرٌنً ما األمر دون مقدمات
ابتسمت سعاد ثم قالت  :فقط أرٌد ان أطمبن علٌك
لٌلً  :ثم ؟؟
سعاد  :هناك عرٌس متقدم لك و ارجوك قبل أن ترفضٌه فقط قابلٌله
تنهدت لٌلً ثم قالت ٌ :ا أمً أنت أقرب الناس إلً  ,و ٌجب أن تفهمٌنً  ,أنا ال أستطٌع أن أدخل
فً عبلقة ثانٌة بعد  ,لم ٌحن الوقت أن أتزوج رجل و أنا بداخلً بقاٌا رجل أخر تلك خٌانة.
علمت سعاد بؤنه ٌجب أن تستخدم سبلح دموعها  :فؤنزلت بعض الدمعات و قالت لها  :من أجلً
إجلسً معه فقط أرٌد أن أطمبن علٌك  ,و انت ال ترٌدٌن أن تعطً نفسك حتً فرصة
ضعفت لٌلً أمام دموع سعاد ثم قالت  :حسنا سؤفكر
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قامت سعاد من مكانها و هً تبتسم و تقول  :سؤخبر والدك ان ٌحدد معه موعد فً نهاٌة األسبوع
قالت لٌلً  :لكن ٌا أمً  ..و لم تكمل جملتها فكانت سعاد قد خرجت و أؼلقت الباب خلفها
أسندت لٌلً رأسها الً السرٌر و هً تتنهد  ,ثم نظرت إلً السقؾ و تؽٌرت نظرات عٌنٌها و قالت
 :ألن تعود حقا؟
فً صباح الٌوم التالً ذهبت إلً الشركة لتجد وجه سها متؽٌرا و حٌن سؤلتها ما بها قالت :ال شا
فقط إرهاق .سؤلتها لٌلً  :هل أنت متؤكدة أنه ال ٌوجد شا ؟
تصنعت سها اإلبتسامة و قالت  :نعم
قالت لٌلً و هً تضحك ٌ :مكننً أن أفرج عنك كربك بؤن أخبرك علً أخر إقتراحات أمً لتزٌل
عنً لعنة الطبلق قالت سها  :ما هو؟
لٌلً  :عرٌس جدٌد  ,و تم تنقٌته علً الفرازة  ,و من وجهة نظرها فبجلوسً معه قد تنقشع عنً
ؼمامة الطبلق
قالت سها  :خذي االمر بجدٌة  ,والدتك معها حق
لٌلً بضٌق  :حتً أنت ٌا سها!  ,هل من الصعب لتلك الدرجة أن تشعروا بً؟
قالت سها بؤلم  :و لماذا ال تشعري انتً بنا ؟  ,وضعك ٌضعنا فً مواقؾ ال نرٌدها  ,هل تخٌلتً
وضع أمك وسط صدٌقاتها و هن ٌسؤلنها عنك باستمرار  ,و عن أسباب طبلقك  ,هل تزوجت ؟ هل
ستتزوج؟ و أباك الذي ٌخشً أن تخطبً فٌصبح العار ملتؾ برقبته  ,و أنا  ..ثم بترت حدٌثها
نزلت الدموع من لٌلً و هً تقول  :أنت ماذا ؟؟ هل سببت لك األلم أٌضا
نظرت سها لها بحزن و هً تقول  :و أي ألم!
قالت لٌلً  :ما الذي فعلته أخبرٌنً؟
نظرت سها إلً األسفل  :أنت لم تفعلً
قطع حدٌثهما رنٌن الهاتؾ علً مكتب لٌلً رفعت السماعة لتجده المدٌر -أستاذ ماجدٌ -طلب منها
الحضور  ,مسحت دموعها سرٌعا و ذهبت إلً مكتبه ,عندما رأي ماجد أثار الدموع فً عٌنٌها قام
من مكتبه سرٌعا و أمسك ٌدٌها اإلثنتٌن و قال :ما األمر؟ لما كل تلك الدموع؟
كانت الصدمات قوٌة علٌها  ,كانت تنظر له و تنظر إلً ٌدٌها التً بٌن ٌدٌه فً عدم فهم لما ٌحدث.
فجؤه كمن أستفاق نفضت ٌدٌه بعٌدا و قالت  :ما الذي تفعله ؟
أبتسم لها فً سخافة و هو ٌقترب منها أكثر و ٌمسك ذراعٌها و ٌقول  :أواسٌك
صرخت به  :ما بالك ؟ ما بال الجمٌع؟
ثم خرجت مسرعة من مكتبه و أخذت حقٌبة ٌدها و سارعت بالخروج من الشركة.
قادت لٌلً سٌارتها بسرعة لتبتعد عن الشركة  ,كانت تشعر أن ٌد ماجد الزالت خلفها ترٌد أن
تطولها و ٌجب ان تبتعد بقدر المستطاع  ,مرت ساعتٌن و هً تقود السٌارة دون هدي حتً وجدت
نفسها علً طرٌق السوٌس الصحراوي.
ركنت لٌلً سٌارتها بجانب الطرٌق و اخذت تبكً و تبكً حتً انهكها البكاء و نامت من فرط
االرهاق.
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استٌقظت لٌلً بعد عدة ساعات و قد ارهقتها وضعٌة نومها علً عجلة القٌادة  ,نظرت إلً ساعتها
فوجدتها العاشرة مساءا ,كٌؾ مر الوقت بتلك السرعة  ,و كٌؾ لم ٌتصل بها أحد إلً اآلن ؟!
نظرت فً حقٌبتها تبحث عن الهاتؾ فلم تجده لربما نسٌته فً الشركة ٌ ,جب أن تعود إلً البٌت
سرٌعا البد و أنهم فً ؼاٌة القلق علٌها.
نظرت إلً تابلوه السٌارة لتشؽلها فوجدت عبلمة البنزٌن قد أصدرت تنبٌه بوشك إنتهاء الوقود ,
أخذت تنظر إلً الطرٌق حولها  ,الطرٌق مظلم و السٌارات تؤتً مسرعة و الوقت متؤخر ما العمل؟
أخذت تدعوا هللا فً سرها ثم تحركت بالسٌارة أمله أن تجد محطة وقود فً طرٌقها قبل أن ٌنفذ
وقود السٌارة  ,مشت ثبلثة كٌلومترات علً الطرٌق ثم حدث ما تخشاه و توقفت السٌارة دون حراك
لتعلن إنتهاء الوقود.
أؼلقت أنوار السٌارة فوجدت الظبلم دامس فارتعبت و فتحته من جدٌد و شؽلت عبلمة االنتظار ثم
خرجت من السٌارة لتحاول اٌقاؾ أي سٌارة لتساعدها .
لم تتوقؾ لٌلً عن سرد جمٌع األدعٌة التً تحفظها  ,و لم تتوقؾ أٌضا أي سٌارة  ,ففً ظروؾ
البلد لن ٌتوقؾ أحد وسط تلك الصحراء خوفا من قطاع الطرق و اللصوص.
فجؤه اقتربت سٌارة و ابطؤت و حٌن اتضحت الرإٌة و جدتهم ثبلثة شباب اوقفوا السٌارة و نزل
احدهم  ,و فً تلك اللحظة أحكمت لٌلً قبضتها علً الصاعق الكهربابً التً كانت تخفٌه فً ثٌابها
 ,أقترب الشاب منها و هو ٌتفحصها و ٌسؤلها ما األمر؟ هل العربة معطلة ؟
قالت :ال إنتهً الوقود  ,هل ٌمكنك أن تاتً بوقود لً و تساعدنً؟
ضحك الشاب و قال  :بالطبع ٌمكننً مساعدتك ما دمتً ستساعدٌنً  .ثم نظر إلً أصدقابه و ؼمز
بعٌنٌه و تحرك باتجاهها  ,لم تشعر لٌلً إال بٌدها تخرج الصاعق و تصعق الشاب فً رقبته .
وقع الشاب علً األرض و أخذ ٌصرخ من األلم  ,فزع أصدقابه للمشهد فحملوه إلً السٌارة سرٌعا
و رحلوا .
عندما رحلوا سقطت لٌلً علً األرض تبكً و تنهج كمن جري مبات األمٌال  ,و بعد قلٌل سمعت
صوت أتوبٌس رحبلت كبٌر توقؾ أمامها و نزل منه رجبلن.
حاولت لٌلً أن تستجمع باقً قواها و لوحت بالصاعق لتحمً نفسها منهم  ,و لكنهم قالوا لها ال
تخافً لقد رأٌنا ما حدث و عدنا من أجلك.
لم تفهم  ,فتكلم الرجل األكبر سنا و ٌبدو أنه السابق  :لقد رأٌتهم و لسرعة األتوبٌس لم أستطع
التوقؾ فجؤه  ,فعدت من أجلك  ,هل انتً بخٌر ٌا بنٌتً ؟ ما الذي أتً بك وسط هذا الظبلم ؟ هل
فعلوا بك شٌبا؟
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أخذت تبكً و تقول  :أنا تابهه  ,نفذ الوقود منً و لٌس معً هاتفً ألستنجد بؤحد  ..أرجوك
ساعدنً.
قال  :حسنا أهدبً  ,ال توجد أي محطة وقود بالقرب من هنا  ,و ذهابً و عودتً إلٌك ستستؽرق
وقتا و الركاب سٌتضاٌقون من التؤخٌر فهناك مواعٌد ملتزمون بها  ,و لكن ٌمكنك أن تاتً معنا,
نحن متجهون إلً السوٌس فً رحلة و ٌمكنك الحجز فً الفندق الذي سننزل به  ,و فً الصباح
تعودٌن إلً القاهرة مع أتوبٌس أخر من الشركة .
قالت لٌلً  :ال أستطٌع
فقال الرجل :حسنا ٌ ,مكنك أذن مكالمة أحد من أقاربك لٌؤتً إلٌك و لكنك ستجلسٌن هنا وحدك
حتً ٌؤتوا و هذا خطر علٌك.
قالت  :أال ٌمكنك االنتظار معً ؟ قال بحرج  :أعتذر بشده  ,ال ٌمكننً .لو لم ٌكن هناك ركاب
سٌؽضبون لجلسنا معك.
قالت  :حسنا أعطنً هاتفك من فضلك.
امسكت بالهاتؾ و نظرت إلً األرقام و تذكرت أنها ال تحفظ أي من أرقام أبٌها أو أخٌها أو أمها أو
حتً سها  ,لكنها تحفظ رقمها  ,أخذت تدعو هللا أن تكون سها وجدت الهاتؾ و ٌكون مشحونا ,
اتصلت بهاتفها و لكن جابها الصوت البارد بؤن الهاتؾ خارج الخدمة
نظرت إلً السابق و دموعها تتؽرؼر فً عٌنٌها  ,فسالها  :ما االمر؟ قالت  :ال أتذكر أرقام أحد.
قال :حاولً ٌا ابنتً و لكن باهلل علٌكً أسرعً فالركاب بدأت تتضاٌق من وقوفنا.
أخذت تبكً و تقول :ال أتذكر
قال لها  :حسنا أهدبً و حاولً التذكر  ,أال ٌوجد شخص أو أي أحد تحفظٌن رقمه حتً لو كان
صدٌق أو قرٌب بعٌد أو رقم قدٌم.
فجؤه تذكرت أنها تحفظ رقمه  ,نعم رقم محمود حبٌبها و زوجها السابق و لكن كٌؾ تتصل به كٌؾ
؟؟
نظرت للسابق و كؤنها تكلم نفسها و قالت  :نعم  ..رقم طلٌقً
إبتسم السابق و قال  :جٌد إتصلً به
أمسكت بالهاتؾ و نظرت بحٌرة إلً السابق فقال  :هٌا ٌا إبنتً إنه وضع َحرج  ,ال تترددي.
ضؽطت لٌلً علً األرقام و بعد فترة سمعت صوته ..
هل حقا مر عام من دونه و أنا بخٌر ؟؟
ال  ..أنا اآلن أقؾ فً صحراء وسط اللٌل  ,و وسط رجال ؼرباء  ..أنا بالتؤكٌد لست بخٌر!
قال محمود بصوت عالً مرة أخري :من معً؟
أفاقت لٌلً من ذهولها و أجابت  :أنا  ..أنا لٌلً
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إندهش محمود من المفاجؤة فصمت قلٌبل ثم قال  :لٌلً !!
إستعادت رباطة جؤشها سرٌعا و قالت  :أنا تابهة علً طرٌق السوٌس و نفذ الوقود من سٌاراتً و
نسٌت هاتفً فً الشركة  ,و أكلمك من هاتؾ سابق أتوبٌس توقؾ لمساعدتً  ,و أنا ال أحفظ رقم
أحد ؼٌرك  ,هل ٌمكنك مساعدتً او ٌمكنك إعطابً رقم والدي ألكلمه.
قال محمود بوجل  :لٌلً أنا قادم  ,أعطٌنً السابق ألسبله عن مكانك
أعطته السابق فاخبره عن المكان فقال محمود  :أشكرك ألنك رجل شهم و توقفت الجلها  ,هل
ٌمكنك ترك هاتفك لها و سؤرسله لك ؼدا فً المكان الذي ترٌده  ,و سؤخبرها أن تعطٌك النقود التً
معها كضمان
قال السابق  :ال ٌا بنً بدون ضمانات و ال شا  ,و أنا عابد إلً القاهرة إن شاء هللا سؤتصل علً
رقمً ألخبرك بمكانً لتقابلنً و تعطٌنً الهاتؾ
قال محمود  :أشكرك جزٌل الشكر
بعد أن أنهً محمود المكالمة كان قد تحرك بسٌارته للذهاب إلً لٌلً
قص السابق علً لٌلً الحوار الذي دار بٌنه و بٌن محمود  ,و ترك لها هاتفه واستودعها هللا  ,و
رحل بعد أن شدد علٌها أن تجلس فً السٌارة و تؽلقها جٌدا.
بعد أن رحل السابق بدقابق وجدت لٌلً الهاتؾ ٌرن و رقم محمود ٌظهر علً الشاشة ردت سرٌعا
قال محمود  :لٌلً  ..هل رحل السابق ؟
قالت  :نعم
قال  :أؼلقً أبواب السٌارة و أؼلقً أنوارها أٌضا
قالت لٌلً  :ال أستطٌع ؼلق األنوار  ,أنا خابفة
محمود  :أنا أعلم  ,و لكن هذا أأمن لكً
لٌلً :ال أستطٌع أنا خابفة حد الموت
امتؤل صوته بالحنان و هو ٌقول  :بعد الشر حبٌبتً
صدمت لٌلً من الكلمة و لم تستطع الرد فتنحنح محمود و سؤلها هل الهاتؾ مشحون؟  ,نظرت إلً
الشاشة و قالت :نعم بالكامل.
قال محمود  :جٌد سؤظل معك علً الهاتؾ و لكن أؼلقً نور السٌارة
ردت لٌلً  :أرجوك أنا خابفة جدا الظبلم هنا دامس
قال محمود  :حسنا أؼلقً عٌنٌك  ,هبل فعلتً ؟ ردت علٌه  :نعم
قال  :اؼلقً اآلن األنوار دون أن تفتحً عٌنٌكً .
قالت  :حسنا
قال  :اآلن أبقً عٌنٌك مؽلقتٌن و أخبرٌنً  ,هل تتذكري ذلك الساحل فً مالٌزٌا حٌنما نمنا علً
الشاطا فً اللٌل علً الرمال و أؼلقنا أعٌننا لننعم بنسٌم الهواء و رابحة البحر؟
قالت  :نعم أتذكر
قال  :تخٌلً نفسك هناك .
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بدأ ٌتسرب األطمبنان إلً صوتها و هً تقول :حسنا
قال :جٌد  ,اآلن هل تتذكرٌن تلك القصص التً كنت تسرٌدٌها علً فً المساء قبل النوم  ,و تقولٌن
لً أننً مثل األطفال
أبتسمت و قالت  :نعم
قال محمود  :أسردي علً إحداهم
قالت :أي واحدة  .قال  :أطولهم
بدأت لٌلً فً سرد القصة  ,و كان محمود ٌستمع و دموعه تسقط بعدد االٌام الجمٌلة التً قضاها
معها  ,صوتها أخذ ٌذكره بكل شا  ,بكل ما فقده و ندم علٌه و ما سٌندم علٌه فً المستقبل.
مرت نصؾ ساعة حتً قاطعها محمود و قال :لٌلً أشعلً أضواء السٌارة .
بعد دقابق وصل إلٌها محمود و نقر علً النافذة ففتحتها فقال لها  :هل انتً بخٌر؟
قالت  :نعم شكرا لك  .تؤملها بهدوء و هً تنزل من السٌارة و سؤل نفسه هل حقا مر عام؟
بعد أن خرجت لٌلً من السٌارة سؤلته :ما العمل اآلن؟
رد محمود  :لم أستطٌع جلب وقود معً الن هذا كان سٌاخذ وقت  ,و قد حاولت المجا بؤقصً
سرعة
نظرت إلً أسفل  :و قالت أسفه علً ما سببته لك من إزعاج فً هذا اللٌل
قال  :ال تكونً  ..هٌا أؼلقً السٌارة و تعالً معً كً أوصلك
طوال الطرٌق لم ٌنبس أحدهما بؤي كلمة  ,فقد كانت القلوب تتكلم و اذا تكلمت القلوب فبل ٌعلو
صوت علً صوتها,
بعد أن وصلوا إلً البٌت كانت الساعة شارفت علً الثانٌة صباحا.
نزل محمود من السٌارة و قال ٌ :جب أن أوصلك لهم  ,فبلبد أنهم ٌرٌدون تفسٌرا لؽٌابك .
كانت أنوار البٌت مضابة ففتحت لٌلً باب البٌت لتجد أبٌها و أمها و أخٌها ٌهرولون باتجاه الباب ,
و عندما رآها والدها نظر الً محمود و هو مصدوم  ,ثم نظر لها بؽضب و قال  :هل كنت طوال
اللٌل مع هذا الدنا ؟ ثم ضربها بالقلم علً وجهها.
أمسكت لٌلً بوجهها بعدم تصدٌق ,فقال محمود سرٌعا ٌ :ا عمً دعنً أوضح لك  ,سٌارتها
تعطلت و تاهت و هاتفها نسٌته فً الشركة
قاطعه عادل و صرخ فً وجهه  :ألم تجدوا مسرحٌة اسوأ من تلك  ,اخرج من بٌتً ال أرٌد ان أري
وجهك ٌا عدٌم األخبلق و الشرؾ.
قال له ذلك و هو ٌمسك بكتفٌه و ٌخرج به من البٌت  ,ثم أؼلق الباب و عاد إلً لٌلً و سؤلها
بؽضب  :و هل كانت هذه أول مرة أم أنك تضٌعٌن شرفً منذ فترة؟
لم تستطع لٌلً التحمل أكثر من ذلك و ؼابت عن الوعً!
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أفاقت لٌلً لتجد الطبٌب ٌمسك بذراعها و ٌقٌس ضؽطها و ٌقول لها  :حمد هلل علً سبلمتك .
كانت بقاٌا الدموع الزالت عالقة علً جفنٌها فحاولت أن تمسحهم بٌدٌها الحرة فوجدت والدتها
تجلس علً طرؾ السرٌر تنظر لها فً حزن فسؤلتها لٌلً  :ما الذي حدث؟
قالت سعاد  :لقد فقدتً الوعً
قال الطبٌب  :ضؽطك منخفض و مستوي السكر قلٌل فً الدم متً أخر مرة تناولتً فٌها الطعام ؟
قالت لٌلً  :فً الصباح تناولت كوب من النسكافٌه فقط
قال الطبٌب  :هذا ٌفسر ؼٌابك عن الوعً  ,ارجوكً أهتمً بصحتك قلٌبل  ,تناولً طعامك و نامً
جٌدا و ستكونٌن بخٌر.
شكرت الطبٌب و صحبه أخوها أٌمن إلً الخارج  ,لم تكن لٌلً تعلم أٌن والدها فنظرت إلً أمها و
بكت و قالت  :أقسم لك انه لم ٌحدث شًء مما قاله أبً  ,أنا أطهر من ذلك ألم تربٌنً أنتً و هو؟؟
أال تعرفوننً ؟؟
ربتت امها علً رأسها و قالت  :أهدبً اآلن  ,سؤحضر لك الطعام تناولٌه و نامً و فً الصباح
نتكلم.
قالت لٌلً  :ال لن تتحركً من هنا حتً تسمعً منً
أخذت تقص علٌها لٌلً كل ما حدث من كبلم سها و المدٌر إلً اتصالها بمحمود  ,حتً أتً بها
إلً باب البٌت ,
و كانت كلما تقص تبكً أكثر و امها تبكً معها و أخاها ٌقؾ بجانب أمه مذهول بما ٌسمع
و فً خارج الؽرفة كان عادل ٌستند علً الحابط و ٌسمع نهنهات ابنته نادما علً ما قاله و فعله بها
و هً التً ظلمها الجمٌع .
أمسكت سها بهاتفها و هً متردده فً ضؽط زر اإلتصال فالساعة السادسة صباحا  ,و ربما هم
نابمون اآلن .
و لكن ال تستطٌع أن تصبر أكثر من ذلك  ,عقدت عزمها أنها ستتصل مره واحدة علً هاتؾ سعاد
فإن لم ترد فلن تكرر األمر إال عندما ٌستٌقظوا
رن الهاتؾ و كاد أن ٌنقطع االتصال إال أن سعاد ردت بصوتها النابم فً اللحظة االخٌرة
سعاد  :صباح الخٌر ٌا سها
سها  :صباح النور  ,أعتذر عن اإلتصال فً هذا الوقت و لكنً فً ؼاٌة القلق علً لٌلً  ..هل
عادت ؟
انسحبت سعاد من الفراش فً هدوء حتً ال تٌقظ عادل  ,فهو لم ٌنم سوي من ساعتٌن
سعاد بصوت منخفض  :نعم عادت كانت تابهة و نفذ وقود سٌارتها
سها  :الحمد هلل  ..حمد هلل علً سبلمتها  ,هل هً بخٌر
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سعاد صمتت قلٌبل ثم قالت ٌ :مكنك المجًء لؤلطمبنان علٌها
سها  :ألن تؤتً هً إلً العمل
سعاد  :ال فهً متعبة  ..إن كنت ستؤتٌن لزٌارتها فقد نسٌت هاتفها فً المكتب البارحة  ,إذا
استطعتً فاجلبٌه لها
سها  :أعتذر لحضرتك فؤنا لن استطٌع المجا لها الٌوم
سعاد  :حسنا ال بؤس لكن مجٌبك كان سٌساعدها كثٌرا
صمتت سها و دمعه تفر من عٌنٌها
تدراكت سعاد صمت سها و أكملت  :حسنا  ,سؤرسل أٌمن إلً الشركة لٌحضر هو الهاتؾ
سها  :حسنا  .أعتذر مرة اخري علً اإلزعاج  ..مع السبلمة
عادت سعاد إلً فراشها و هً تفكر ,تلك المرة األولً التً تحتاج فٌها لٌلً الً سها و ال تؤتً ,
باألخص فً تلك الظروؾ  ,كان كبلم لٌلً عن موقؾ سها البارحة و ما حدث بٌنهم فً الشركة
ٌنبؤها بؤن لزوج سها ٌد فً ما وصلت إلٌه الفتاتان.
أستٌقظت لٌلً فً الحادٌة عشر صباحا لتجد سعاد بجانبها فقالت  :صباح الخٌر ٌا أمً
سعاد  :صباح النور ,هل نمتً جٌدا؟
أجابت لٌلً  :نعم  .ثم صمتت قلٌبل و قالت  :أمً ألم تتصل سها لتسؤل عنً؟
ردت سعاد :بلً كانت ترٌد أن تؤتً لتطمبن علٌك و تعٌد هاتفك لكن لدٌها بعض المشاؼل
ابتسمت سعاد فً أخر جملتها لتضٌؾ مصداقٌة علً ما تقوله فقالت لٌلً  :حسنا
ثم سمعتا طرق علً باب الؽرفة فقالت لٌلً  :تفضل
ظهر عادل علً عتبة الباب فقالت سعاد  :حسنا سؤحضر األفطار ال تتؤخرا.
أقترب عادل من فراش لٌلً و جلس فً الموضع التً كانت تجلس علٌه سعاد منذ قلٌل و قال
:سامحٌنً.
كان عادل دابما قلٌل الكبلم  ,ال ٌجٌد التعبٌر عن مشاعره و كانت عٌناه هً نافذتة بٌنه و بٌن أسرته
 ,كانت عٌناه دابما ما تتكلم و كانوا دابما ما ٌفهمون إن كان ؼاضبا أو سعٌدا أو قلبه حزٌن كما هو
اآلن
وضعت لٌلً رأسها علً كتفه و قالت :ال بؤس
قال  :عدٌنً أن ال تري محمود بعد اآلن دون علمً
نزلت دموعها و قالت  :أعدك
أكمل عادل  :و هذا الحٌوان مدٌرك فً العمل سؤعرؾ كٌؾ أضع له حدوده.
ردت لٌلً  :أرجوك ٌا أبً األمر ال ٌستحق  ,ال أرٌد شوشرة أكثر من ذلك  ,أنا علً كل حال
سؤترك العمل فمإخرا أصبح ٌرهقنً  ,و سؤبحث عن عمل أخر
قال عادل :كما ترٌدٌن
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فً منتصؾ الٌوم أتً أٌمن و أعطً للٌلً هاتفها و عندما أمسكته وضعته علً الشاحن سرٌعا ,
كانت تشعر أن محمود سٌتصل بها لٌطمبن بعد ما حدث البارحة و ال ترٌد أن تفوت مكالمته ..
مرت ساعة و تعجبت لٌلً من عدم رنٌن الهاتؾ  ,لم تتعجب أن محمود لم ٌتصل بعد و لكن
تعجبت أن سها هً التً لم تتصل.
امسكت لٌلً الهاتؾ و اتصلت بسها فلم ترد أول مرة  ,حاولت مرة اخري بعد عدة رنات فتحت
سها الخط و قالت  :مرحبا لٌلً
قالت لٌلً  :مرحبا كٌؾ حالك
قالت سها  :بخٌر  ..حمدا هلل علً سبلمتك
لٌلً  :شكرا  ,قالت امً أنك كنت تنوٌن المجا الٌوم لكن لدٌك مشاؼل  ,هل ستؤتٌن ؼدا؟
تنحنحت سها و قالت  :نعم  ..ال أدري  ,ألن تؤتٌن انت إلً العمل
ردت لٌلً  :ال ..سؤقدم استقالتً
تنهدت سها و قالت  :لماذا؟
فقالت لٌلً  :عندما تؤتٌن ؼدا سؤخبرك
قالت سها  :أعتقد أنً لن أستطٌع المجا ؼدا  ..علً كل حال سؤري ظروفً و إن أستطعت
سؤكلمك
لٌلً  :حسنا
لٌلً تعرؾ سها جٌدا  ,فتلك لٌست طبٌعتها  ,سها متؽٌرة معها و ٌجب أن تعرؾ السبب.
بعد قلٌل أمسكت حاسوبها الشخصً و فتحت ملؾ الصور الخاصة بها هً و محمود  ,و التً كانت
حرمت علً نفسها مشاهدتهم فً الشهور الفابته .
كانت تشاهد الصور و هً تبتسم و تتذكر حدٌثها معه البارحة .
رؼم كل ما حدث كانت رإٌاه كالبلسم علً قلبها  ,كانت تهٌا نفسها لما سٌقوله لها عندما ٌتصل ,
سٌطلب منها أن ٌعودا فهو مازال ٌحبها ألم ٌقول لها حبٌبتً  ,حٌنها ستخبر أباها و سٌسعد كثٌرا ,
سوؾ تعود إلً محمود و تعود حٌاتها كما كانت.
كان قلبها ٌتراقص فرحا  ,تمنت لو أن سها قد أتت لتحكً لها  ,لٌس تلك األحداث الكبٌبة و لكن عن
ذلك الوقت مع محمود .محمود و فقط كان سٌد اللٌلة البارحة؟
فجؤه قطع تفكٌرها رنٌن الهاتؾ  ,أمسكته بسرعة لتجده هو محمود الحبٌب الذي سطع بعد ؼٌابه ,
أخذت نفسا هادبا ثم ردت علٌه.
لٌلً  :أهبل ٌا محمود
كان صوت محمود متؽٌرا و هو ٌقول  :اهبل ٌا لٌلً كٌؾ حالك اآلن؟
لٌلً  :بخٌر ..و أعتذر عن ما فعله أبً باألمس لقد فهم اآلن ما حدث
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رد محمود  :جٌد .ثم صمت قلٌبل و كان صوت أنفاسه سرٌعة توضح توتره
ثم أضاؾ  :لٌلً أرٌد أن أسؤلك شٌبا عن ما حدث البارحة
اجابت لٌلً و هً تبتسم و تستعد إلجابه سإاله بنعم و قالت  :تفضل
قال :ما قاله والدك البارحة ما الذي دعاه لٌقوله
قالت لٌلً  :ال أفهم أي قول تقصد؟
قال  :ذلك الكبلم بؤنه أعتقد أنك فعلت شا خاطا معً
قالت لٌلً :ال أفهم ماذا تقصد بالسإال؟
قال  :هل كان هناك رجل فً حٌاتك الفترة الماضٌة ؟ هل أخطؤتً بشا جعل والدك ٌظن بنا هذا
الظن؟
قالت و هً مصدومة  :أنا ال أفهم ما تقوله
قال بنفاذ صبر  :لٌلً أرجوك  ,أنا منذ البارحة و أنا أحترق  .أخبرٌنً باهلل علٌك هل أخطؤتً
الفترة الماضٌة مع أي رجل ؟
قالت و الدموع تؽزو وجهها :هل هذا سإال؟
قال  :و هل ترٌه إجابة ؟ لٌلً أرجوكً أرٌحٌنً
أنفجرت بالبكاء و هً تصرخ به  :و أنا  ..أنا من ٌرٌحنً منك و من أمثالك؟
ثم أؼلقت الهاتؾ و دخلت فً نوبة بكاء  ..ال تستطٌع أن تتحمل أكثر من ذلك  ,ال تستطٌع تحمل أن
تري كل من حولها ٌراها عاهرة و هً لم ترتكب أي جرم سوي أنها فقط  ...مطلقة !
أمسكت بالهاتؾ ستتصل بسها ستخبرها أنها آتٌه إلٌها  ,فقط سها من ستسمع لها  ,من سٌفهمها ,
من سٌقؾ فً صفها و ٌشعر بها.
أجابت سها علً هاتفها و قالت  :مرحبا لٌلً
لٌلً و هً تبكً  :أرجوك ٌا سها أٌن أنت؟
قالت سها بجزع  :أنا فً البٌت ماذا حدث؟
لٌلً :أرٌد ان أراكً سؤتً إلٌك اآلن
صمتت سها ثم قالت  :اآلن ال أستطٌع  ,ردت لٌلً  :حسنا قابلٌنً
ردت سها  :قلت لك ال أستطٌع
لٌلً  :أرجوك ٌا سها  ,أنا بحاجة إلٌك ال تتركٌنً أنت األخري
صمتت سها و دموعها تنزل و قالت  :و أنا بحاجة زوجً و ال أستطٌع تحمل أن ٌتركنً
ردت لٌلً فً ذهول  :و ما دخلً أنا
قالت سها  :زوجً ٌحبك هو اخبرنً بذلك  ,و قال لً ال ٌستطٌع تحمل وجودك فً حٌاتنا و
خٌرنً بٌن االستمرار بصداقتنا أو عبلقتً به  ..أرجوك ٌا لٌلً سامحٌنً  ,انت تعرفٌن مقدار حبك
فً قلبً و لكن هذا زوجً و والد ابنً و أنت رأٌت كٌؾ ٌقسو المجتمع علً المطلقات و أنا ال
أستطٌع حمل ذاك اللقب  ..ال أستطٌع
و بكت االثنتان
جففت لٌلً دموعها و قالت  :حسنا فهمت  ..أرجوك كونً بخٌر ألجلً  .مع السبلمة
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انهت لٌلً المكالمة و شعرت انها انتهت معها ..

مرت شهور قاسٌة علً الجمٌع علً لٌلً التً جلست فً ؼرفتها ترفض كل عروض العمل التً
أتً بها والدها بمعارفه  ,و ترفض الرد علً صدٌقاتها فمل الجمٌع بعد فترة  .أٌضا ترفض أن تؤكل
من الطعام سوي ما ٌبقٌها علً قٌد الحٌاه لتنتظر الموت!!
و أٌضا كانت قاسٌة علً والدٌها الذٌن كانوا ٌشاهدون وردتهم تذبل و هً فً رٌعان شبابها و لٌس
بٌدهم حٌله .
و سها التً كانت تحاول إصبلح عبلقتها بحازم و نسٌان صدٌقة عمرها و تفادي أسبلة مازن
العدٌدة عن لٌلً.
و محمود الذي كان ٌعذب قلبه ألقترافه إثم جدٌد و ثقب جدٌد فً قلب حبٌبته.
أتً الفجر رؼم وجود اللٌل بظبلمه فقد أتً لٌعلن بداٌة ٌوم جدٌد  ,و أنه لم ٌفت األوان أبدا ألن نبدأ
 ..و لكن علٌنا أن نحسن اختٌار البداٌات.
كانت لٌلً تظن أن هذا الٌوم سٌمر كمثله من األٌام  ,لم تعلم أنه سٌكون بداٌة جدٌدة لحٌاة أخري.
رن هاتفها فً العاشرة صباحا  ..أندهشت من صوته فلم تسمعه منذ فترة  ,فلم ٌعد أحد ٌتصل بها ,
وجدت المتصل  -سمٌرة محسن  -زمٌلتها فً عملها السابق.
كانت ستترك الهاتؾ دون رد و لكن ما دفعها للرد هو الفضول فهً و سمٌرة لم تكونا صدٌقتان فما
هو داعً األتصال  ..ثم أجابت أخٌرا.
أخبرتها سمٌرة أنها ترٌد لقابها ألجل أمر هام  ,حاولت لٌلً التملص من هذا اللقاء و تحججت
بالكثٌر و لكن سمٌرة أنهت االتصال بقولها  :سؤنتظرك بعد ساعتٌن فً المطعم الموجود فً أخر
شارع بٌتكم و لن أرحل حتً تؤتٌن.
كانت لٌلً ؼاضبة من سمٌرة و الحاحها و لكن ؼلبها فضولها مرة أخري و بالفعل ذهبت لمقابلتها.
رفعت سمٌرة حاجبٌها عندما رأت لٌلً و قالت بتعجب  :تؽٌرتً كثٌرا فً تلك الشهور القلٌلة .
حاولت لٌلً اإلبتسام و لكن لم تنجح و قالت  :و من ال ٌتؽٌر.
قالت سمٌرة بعمق  :لدٌك حق.
جاء النادل و طلبوا شٌبا لٌشربوه و بعدما رحل ابتسمت سمٌرة و هً تنظر إلً لٌلً و قالت  :أعلم
أن الفضول هو من أتً بك الٌوم  ,و لن اطٌل علٌك.
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أنا أعلم سبب رحٌلك من الشركة هو المدٌر المحترم األستاذ ماجد ,ال تتعجبً فلم تكونً األولً
حاول مع كثٌر من الزمٌبلت  ,حتً معً.
هل أعلمك أخر األخبار ,منذ عدة أسابٌع أشتكته إحدي الزمٌبلت و فضحته وسط الزمبلء  ,هل
تعرفٌن ماذا فعلت اإلدارة ؟
قاموا بطردها و السبب تشوٌه سمعة مدٌرها المحترم  ,و تم ترقٌة أستاذ ماجد و نقله إلً قسم أخر ,
ربما لٌتٌحوا له فتٌات جدد و ربما ٌكن أقل تمنعا من فتٌات قسمنا.
ضحكت سمٌرة بؤلم و نظرت فً عٌن لٌلً التً تؽشتها سحابة حزن جدٌدة و هً تجلس كالصنم
تستمع و أكملت سمٌرة  :أٌضا أعلم أن صداقتك بسها انتهت.
حٌنما ذكرت اسم سها أنتفضت لٌلً و قالت  :سها
نظرت لها سمٌرة بحزن  :نعم سها لقد حكت لً ما حدث من زوجها
ابتسمت لٌلً فً مرارة و هً تقول  :هل أصبحتن صدٌقات اآلن؟
أجابت سمٌرة بعدم اكتراث  :قلٌبل
و أكملت  :إن أردتً رأًٌ فزوجها حقٌر مثل كثر  ,و األن أنت تجلسٌن فً بٌتك منقطعة عن
العالم و ربما تنتظرٌن الموت ألٌس كذلك ؟
تضاٌقت لٌلً من كبلم سمٌرة و من وضع أناملها علً جروحها بتلك القوة فؤجابت علٌها  :هذا
لٌس من شؤنك
لم تتفاجؤ سمٌرة من الرد و قالت  :بالطبع و لكن ربما ٌكون لدي فرصة لكً أٌضا للموت  ,و لكن
أن تصنعً فارقا بموتك .
ابتسمت لٌلً بسخرٌة و قالت :هل ستقترحٌن أنً مثبل أنتحر و أطوي رسالة فً معطفً أخبر
الجمٌع أن سبب إنتحاري مدٌري فً العمل و زوج صدٌقتً.
ضحكت سمٌرة و قالت  :لدٌك خٌال جٌد ٌمكنك استؽبلله فً إبتداع طرق افضل  ,و لكن ما
سؤقترحه لٌس كذلك
أنا بكل صراحة و دون أي مقدمات أقترح علٌك أن تنضمً للدولة اإلسبلمٌة.
ضحكت لٌلً و قالت  :هل تقصدٌن داعش؟؟
أجابت سمٌرة  :نعم و لكن أسمها الدولة االسبلمٌة  ,هم ٌطلقون علٌها هذا اإلسم الخاطا لعدم
إعترافهم أنها دولة إسبلمٌة.
قالت لٌلً  :و انت تعترفٌن بذلك؟ تعترفٌن بكل ذلك القتل و التدمٌر و اإلساءة إلً األبرٌاء
أجابت سمٌرة  :كانت هناك بعض األخطاء و قد أعترؾ بها القادة و لكن كثٌر من تلك القصص
مختلقه ٌروجها اإلعبلم كما ٌروج لكثٌر من الكذب.
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قالت لٌلً باستهزاء  :نعم بالطبع  .و هل ترٌدٌنً ان أذهب و أجاهد هناك؟ و من مثلً ٌمكنها أن
تجاهد أعظم جهاد  ..جهاد النكاح ألٌس كذلك ؟
ضحكت سمٌرة و قالت  :هل حقا تصدقٌن تلك الخرافات هل تعتقدٌن أنهم فً الدولة اإلسبلمٌة
مجرد جموع من الجهلة ٌرٌدون نساءا لٌتزوجهم و هذا ما ٌفعلونه هناك؟
قالت لٌلً  :ال و أٌضا ٌدربون األطفال علً حمل السبلح
رفعت سمٌرة حاجبٌها و قالت  :الجٌش اإلسرابٌلً ٌدرب أطفاله علً القتال و هذا مباح لهم حرام
علٌنا ؟
لهذا لم ٌتحرر المسجد األقصً إلً اآلن ألن أطفالنا ٌحملون الحلوي و أطفالهم ٌحملون السبلح.
دعٌنً أخبرك أمرا  ,فً تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة ٌوجد أطباء و مهندسون و علماء و مثقفون و لٌسوا
عرب فقط و لكن أجانب أٌضا من حول العالم  ,لو كانوا مجموعة من الجهال ما عاشت الدولة كل
تلك المدة و ما توسعت من دولة إلً اخري و ما صنعت ذلك الخوؾ فً صدور الؽرب.
علً أي حال أنا كنت أعرض علٌك أن تخرجً من جحٌم مجتمعنا  ,و أن ترحلً معً و مع فتٌات
ؼٌري  ,فهم ٌطلبون مترجمٌن و الراتب كبٌر .
أعتبرٌه عمل لدي أي شركة  ,كل ما ستمسكٌن به هو ورق و قلم و حاسوب و فقط ترجمً  ,و إن
رأٌتً أن الحٌاة حقا ال تستحق العٌش ٌمكنك عمل عملٌة إنتحارٌة و فً عقر دار إسرابٌل اذا
أردتً.
و إن أردتً العودة إلً هنا فً جحٌم واقعنا لك الحرٌة و هناك سٌكون لك مطلق الحرٌة و ممارسة
جمٌع حقوقك دون أن تخافً من نظرات المجتمع  ,أو من نظرات و لمسات مدٌر بابس  ,هذا هو
عرضً لك.
فكري بما قلته و سؤنتظر اتصالك و أرجو أن ال تتؤخري فً الرد و اذا كان لدٌك استفسارات عن
األمر فهناك أمرأة ٌمكنها ان تجٌبك علً أي شا.
هناك أمر أخٌر إن لم ترٌدي األنضام فبل تفشً سري ألحد و أظنك ال تفعلٌن.
كانت لٌلً تستمع و تشعر أنها فً عالم أخر حتً انتهت سمٌرة من كبلمها فقالت لٌلً  :لدي سإال
واحد ..لماذا  ..لماذا تفعلٌن ذلك ؟
ردت سمٌرة  :لماذا أرٌدك معنا ؟ ألنً أشعر بما تشعرٌن به
قالت لٌلً  :ال لماذا أنت سترحلٌن ؟
أبتسمت سمٌرة بؤلم و قالت :هل تعلمٌن كم عمري ؟ انا فً الثالثة و الثبلثون  ,هل تعلمٌن أن أفضل
عمر فً سن المرأه هو الثبلثون لكن فً مجتمعنا منذ أن أتممت الثبلثون و قد حظت بلقب "عانس"
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سمعته كثٌرا من األؼراب ثم من االصدقاء ثم من اهلً .
أحٌانا كثٌرة أردت أن أؼٌر اسمً علً مواقع التواصل اإلجتماعً و أكتب "سمٌرة العانس" ألخبر
الجمٌع أنً أعلم لقبً الجدٌد و أنهم ٌجب أن ٌتوقفوا علً وصمً به كل حٌن و أخر.
لٌس بٌدي أن لم ٌؤتنً الرجل المناسب و لٌس بٌدي أٌضا أن بعد الثبلثٌن كل من ٌؤتون مطلقٌن او
أرامل أو لدٌه أطفال  ,لٌس بٌدي أن أرفض أن أتزوج من أجل الزواج فقط و رفع اللقب عنً  ,و
رضا أهلً للحفاظ علً وضعهم امام الناس.
ٌنظر الرجال لً بؤنً فتاة تحتاج رجبل فً حٌاتها  ,و الكثٌر منهم ٌعرض خدماته العاطفٌة و لكن
فً إطارات ؼٌر الزواج  ,و النساء ترانً بؤنً لٌس لً داع فً الحٌاة ما دمت لم أتزوج و لم أنجب
أطفال
ثم أتت صدٌقاتً فوجدننً أمثل تهدٌدا علً أزواجهم و أٌضا علً أطفالهم  ,فالطبٌعً أنً
سؤحسدهم علً تلك األطفال و سؤوقع أزواجهم فً شباكً.
أصبحت حٌاتً الذهاب للعمل و صد محاوالت مدٌري البابسة  ,و العودة إلً المنزل ألستقبل
محاوالت أهلً فً تزوٌجً و الضؽط علً ألقبل بؤي رجل.
و عندما انتهً من محاوالتهم أستقبل بعدها صدود صدٌقاتً عنً  ,و ال تنسٌن الجمل التً حققت
أعلً نسبة فً حرق الدم " ألم تتزوجً بعد ؟ "  " ,ال أدري لما لم تتزوجً فؤنت جمٌلة و من عابلة
"  " ,أال ٌؤتٌك خطاب ؟ "  " ,كل بنات العابلة األصؽر سنا منك تزوجن لماذا لم تتزوجً إلً اآلن
؟"
و التً حصلت علً المرتبة األولً " لم ٌعد من حقك اإلختٌار لقد كبرت فً العمر"
قولً لً لماذا اآلن ال أرحل ؟؟

فً المساء جلس عادل إلً طاولة العشاء و نظر باتجاه كرسً لٌلً الفارغ بجانب أٌمن ثم قال لسعاد
:لماذا لم تؤت لٌلً؟
ردت  :ال ترٌد أن تتعشً
قال عادل  :هل أكلت شٌبا الٌوم
تنهدت سعاد و هً تقول  :ال أعتقد
ترك عادل ملعقة الطعام من ٌدٌه و قال  :و ما نهاٌة كل هذا ؟
أجابت سعاد  :ال أدري لقد تعبت من كثرة الكبلم معها
قام عادل من الكرسً و أزاحه بؽضب و أتجه إلً ؼرفة لٌلً و طرق الباب بعنؾ ,جفلت لٌلً من
صوت الطرقات و قالت  :تفضل
دخل إلً الؽرفة و صرخ بها  :تعالً للعشاء اآلن
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قالت و هً تحاول أن تستنبط ما بداخل و الدها  :ال أرٌد ٌا أبً
ذهب بؤتجاه فراشها و أمسك ذراعها بقوة و أنزلها من علً الفراش و صرخ بها  :من طلب رأٌك و
من سٌطلب رأٌك فٌما بعد  ,مادمت تعٌشٌن تحت سقؾ منزلً فستنفذٌن ما أقول دون نقاش.
أتت سعاد و أٌمن علً صوت الصراخ و حاولت سعاد تهدبة عادل الذي ترك ذراع لٌلً أخٌرا و
قال  :ابن عمك أحمد أتً الٌوم لخطبتك و قد قلت له أن ٌؤتً ٌوم الخمٌس لقراءة الفاتحة.
قالت لٌلً و هً تحاول مسح دموعها  :و لكن أنا  ..لم تكمل جملتها قاطعها عادل قاببل :أنا أعرؾ
أحمد جٌدا و هو شاب علً خلق و ال ٌعٌبه شٌبا  ,و قد تركت لك فرص كثٌرة لتقابلً أخرٌن لكنك
دابما ما ترفضٌن  ,األن أنا سؤختار لك ما ٌناسبك.
قالت لٌلً بنهنهات البكاء  :و لكن أن تزوجنً رجبل ال أرٌده فؤنت تلقً بً فً الجحٌم
كاد عادل ان ٌنفجر ؼاضبا و صرخ  :الجحٌم هو ما سؤلقٌك فٌه بٌدي إن حاولت أن تخبري أحمد
أنك لست موافقة علً الزواج منه  ,و لمعلوماتك فؤنا وافقت علً الخطبة فقط ألجل أحمد  ,و لكن
لو ترك األمر لً لجعلت ٌوم الخمٌس هو ٌوم الزواج
اخذت سعاد بٌد لٌلً لتذهب بها إلً فراشها و سمعت أٌمن ٌقول  :أبً أرٌد أن أتكلم معك اذا
سمحت
خرج عادل من الؽرفه و هو ٌقول لسعاد  :عقلً ابنتك قبل أن تري شٌاطٌنً
ذهب أٌمن الً اخته و قبل رأسها و قال  :اهدبً أرجوك  ,لن ٌحدث شٌبا ال ترٌدٌه .ثم خرج سرٌعا
لٌلحق بوالده
جلست سعاد بجانب لٌلً تحاول تهدبتها و هً تسمع بكابها الذي ٌقطع نٌاط القلوب  ,فهً تعرؾ
عادل تعرؾ انه ٌحب أطفاله أكثر شا فً الوجود  ,تعلم أنه ٌتعذب كل ٌوم لرإٌة لٌلً تذبل أمامه ,
تعرؾ أنه لن ٌتركها تقضً علً مستقبلها و حٌاتها حتً لو كان الحل أن ٌزوجها بعدم رضاها ..
تعرفه جٌدا و تخشً كثٌرا من األٌام المقبلة.
ناول أٌمن دواء الضؽط ألبٌه و أعطاه كوب من الماء و انتظر حتً شرب و قال له  :أعلم انك
تحب لٌلً كثٌرا و ٌإلمك و ٌإلمنا ما وصلت له و لكن لٌس ما تقوله هو الحل
قال عادل  :األمر لٌس مفتوحا للنقاش
قال اٌمن :حسنا و لكن ٌجب أن ٌكون هناك حبل وسطا  ,سؤقنع لٌلً أن تجلس مع أحمد و أن تعطً
نفسها فرصة فربما تجده مناسبا  ,و لكن إن شعرت انها ال تستطٌع أن تتزوجه فلن نجبرها علً
ذلك.
قال عادل  :حسنا قل لها ما ترٌده و لكن قولً أنا واحدا  ,ستتزوج لٌلً بؤحمد
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قال اٌمن  :أبً ارجوك لن اراك تزوجها بعدم رضاها وأقؾ متفرجا
اشتعلت عٌنا عادل بالؽضب فً ثانٌة و صرخ به  :حسنا قؾ متفرجا علٌها و هً تدمر حٌاتها ,
قؾ و تفرج حتً تموت.
نظر أٌمن إلً األسفل بحزن ثم استؤذن و خرج تاركا ابٌه لٌهدأ.
خرج أٌمن إلً الشرفة و نظر إلً السماء و قالٌ :ا رب و سرح فً حال أخته و بعد برهه رن
هاتفه  ,نظر إلً الشاشة كانت المتصلة حبٌبته و زمٌلته فً المشفً منً  ,ابتسم و هو ٌرد قاببل:
أسعد هللا مسابكم
فوجًء ببكاء منً و هً تقول  :أٌمن أبً ٌرٌدنً أن أتزوج ابن صدٌقه.
قال لها اٌمن  :فقط اهدبً و أحكً لً ما حدث
قالت منً  :أبً قال ألمً انه سؤم من رفضً لجمٌع العرسان و أنه حدد موعد مع صدٌقه و ابنه
ٌوم الخمس لٌؤتوا لخطبتً  ,و قال لها انه لن ٌقبل أي أسباب ؼٌر مقنعة تلك المرة
أرجوك ٌا أٌمن تعال و تكلم مع أبً قبل أن ٌؤتً صدٌقه  ,لن نستطٌع التؤجٌل أكثر من ذلك.
تنهد اٌمن و قال  :ال بؤس سؤتً الٌه ال تقلقً
و ٌبدو ان كلمات أٌمن لم تطمبنها فؤخذت بالبكاء من جدٌد
قال لها اٌمن  :أٌتها الحمقاء توقفً عن البكاء فلن تكونً لرجل ؼٌري  ..أتفهمٌن
أؼلق أٌمن الهاتؾ مع منً بعد أن هدأت و هو ٌقول ما بال هإالء اآلباء و ما بال ٌوم الخٌمس ذاك!
فً الصباح وقفت لٌلً أمام مرآة الحمام تنظر إلً عٌنٌها المنتفختٌن و تفكر فً ما قاله والدها
البارحة  ,ثم تتذكر سمٌرة و هً تقول لها لماذا ال ارحل
نفضت الفكرة من رأسها ما تقوله سمٌرة هو جنون  ,كانت تجتاحها رؼبة قوٌة ألن تكلم سها و
تخبرها بما ٌحدث كان تتمنً أن تتكلم مع احد ٌفهمها ,تكاد أن تختنق.
بعد قلٌل سمعت أٌمن ٌقؾ فً ؼرفتها و ٌنادٌها فخرجت بعد أن جففت وجهها  ,و عندما رآها ابتسم
و قال  :هل تعلمٌن أنك أجمل امٌرة عٌنٌها منتفخة .ابتسمت لمزاحه و قالت  :و هل تنتفخ أعٌن
األمٌرات؟
ضحك أٌمن و قال  :بالطبع  .ثم أقبل علٌها و نزل علً ساقٌه و قال  :هل تسمحٌن لً بتلك
الرقصة؟
ضحكت فؤمسك بٌدٌها و أخذ ٌلؾ بها فً دوابر بسرعة و هً تضحك حتً انهكهما التعب  ,فجلسا
علً أرض الؽرفة
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قالت له  :هل تلك هً طرٌقتك إلقناعً بالزواج؟
قال :بل طرٌقتً ألجعلك تجوعٌن  ,فقد راهنت أمً بؤنً سؤجعلك تلتهمٌن الفطار بؤكمله و هً
ستؤتً بصنٌة الطعام بعد قلٌل
ابتسمت و قالت :كٌؾ تكون أخً و أنا كبٌبة و أنت دابما مقبل علً الحٌاة و تضحك
تنهد و قال  :لم تكونً هكذا دابما.
سمعا أمهما تدخل و تقول موجهه كبلمها للٌلً  :لم أصدق أذناي عندما سمعتك تضحكٌن
قام أٌمن سرٌعا وأخذ صنٌة الطعام من ٌد أمه و قال  :أشكرك علً الطعام سؤفطر انا و أمٌرتً
وحدناٌ ,مكنك الرحٌل اآلن
رفعت سعاد حاجبٌها و قالت  :هكذا إذن  ..ربً ٌهنً سعٌد بسعٌده
ثم أردفت ال تنسً رهاننا ثم خرجت و اؼلقت الباب ورابها.
جلس أٌمن بجانب لٌلً علً األرض و هو ٌقول  :ما أحبلها عٌشة الفبلحة
ابتسمت لٌلً و هً تسؤله  :ما هو الرهان ؟
أجاب أٌمن  :إن لم تكملً إفطارك سؤؼسل الصحون  ,و إن أكملتٌه ستحاول أمً إقناع أبً أن
نذهب لخطبة منً
قالت لٌلً  :و لماذا أبً لٌس مقتنعا
تنهد أٌمن قاببل :فاتحته فً األمر منذ مده و لكنه ٌؤجله  ,و قال لً مإخرا أنه لن ٌخطب لً إال بعد
أن ٌزوجك ,
لكن ال أستطٌع اإلنتظار أكثر من ذلك فوالد منً ٌرٌد تزوٌجها بابن صدٌقه.
قالت لٌلً  :األباء!!
تنهد أٌمن و قال  :نعم  ..و لكن أنسً أمري  ,أنا أرٌد أن أكلمك فً امر آخر  ,كل ما قاله ابً
البارحة هو نوبة ؼضب فبل تقلقً  ,لن أسمح ألحد أن ٌزوجك دون رضاكً  ,و لكن سؤطلب منك
أمرا  ,فقط ٌوم الخمٌس اجلسً مع أحمد تكلمً معه و ربما تجدٌنه رجبل مناسبا.
نظرت له لٌلً بلوم و هً تقول  :كنت اظنك تفهمنً ألنك تحب ,مشكلتً لٌست أن أحمد أو ؼٌره
سا أم جٌد  ,مشكلتً أن قلبً معلق بمحمود  ,ال أستطٌع أن أتخٌل نفسً مع رجبل ؼٌره  ..ال
أستطٌع.
تنهد اٌمن و قال  :لٌلً محمود طلقك دون سبب واضح و مر ما ٌقارب عامان و أنت الزلت تقفٌن
علً األطبلل
قالت  :لن تفهم ما أشعر به  ,ال استطٌع أن أتزوج ؼٌره و لن أفعل.
قال أٌمن  :حسنا هل ٌمكنك أن تفعلً هذا ألجلً  ,إن كنت ال ترٌدٌن أحمد حسنا و لكن أجعلً ٌوم
الخمٌس هذا ٌمر بسبلم و بعدها افعلً ما شبت  ,اذا أؼضبت أبً فلن ٌوافق أن ٌؤتً معً لخطبة
منً  ..أرجوك ٌا لٌلً لن أستطٌع العٌش دونها.
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شاهدت لٌلً فً عٌنه رجاءا لم تستطع أن ترده خاببا فقالت  :حسنا.
بعدما خرج أ ٌمن من ؼرفتها شعرت باالختناق فتحت جمٌع النوافذ لكنها تختنق  ..ال لن تبكً ٌكفٌها
بكاءا
كل ٌبحث عن مصلحته و عن ما ٌرٌده  ,حسنا ستعطٌهم ما ٌرٌدون جمٌعهم و لكن أقسمت فً
داخلها إن أجبرها أبٌها علً الزواج من أحمد فسترحل نعم سترحل !
أتً الخمٌس المنتظر و كانت لٌلً فً ؼاٌة الطاعة  ,أرتدت الثوب التً أختارته أمها  ,و أبتسمت
فً وجه الجمٌع و رحبت بهم  ,و تركت أصبعها ألحمد لٌضع خاتمه و تقبلت كل التهانً من
الجمٌع.
كانت تشعر أنها تقؾ باألعلً تشاهد ما ٌحدث  ,و أنها لٌست من الحضور.
عادل و سعاد و أٌمن و حتً احمد الجمٌع سعداء هً الوحٌدة التً تنظر الً ساعة الحابط كل عده
دقابق تنتظر أن ٌنتهً الٌوم.
سرحت فً عقارب الساعة ثم أفاقت علً صوت زؼروته أطلقتها أم أحمد  ,شعرت لٌلً أن هناك
شٌبا فاتها عندما نظر الجمٌع لها منتظرا لشا هً ال تعلمه
وجدت أحمد ٌقول لها  :ها ما رأٌك ٌا لٌلً ؟
كانت ترٌد األستفهام منه و لكن جاء صوت أبٌها ٌقول :العروس بالطبع محرجة من الكبلم  ,الزواج
الشهر القادم علً بركه هللا.
نظرت لٌلً إلً أبٌها ترجوه بعٌنٌها أن ٌتراجع و لكن كل ما فعله أنه تراجع بنظراته بعٌدا عنها ,
فنظرت إلً أٌمن الذي قضب جبٌنه و ذهب باتجاه و الده و همس له ببعض كلمات  ,رأت بعدها
والده ٌنظر له بؽضب و أٌمن ٌنكمش فً حزن
أمها أٌضا كانت تقؾ تراقب الموقؾ مثلها  ..تراقب  ..فقط تراقب !
بعد رحٌل الجمٌع ذهبت لٌلً إلً والدها فً مكتبه و قالت له  :ال أرٌده .قال  :لم أسالك رأٌك ٌ ,بدو
أنك كنت تظنٌن أنً أمزح
خرجت من ؼرفته لتجد اٌمن أؼلق علٌه ؼرفته و أمها فعلت المثل  ,علمت أنه لن ٌستطٌع أحدا أن
ٌجعل والدها ٌعود عن قراره  ..دخلت ؼرفتها و جلست علً الفراش لمده ثبلث ساعات تنظر إلً
الفراغ دون أن تبكً و دون ان تتحرك
ثم أحضرت هاتفها و اتصلت بسمٌرة  ,أتاها صوت سمٌرة الناعس فقالت لها  :أنا موافقة علً
عرضك  ,قابلٌنً صباحا فً نفس المكان أرٌد أن أعرؾ التفاصٌل  ..مع السبلمة.
ثم أؼلقت الخط دون ان تنتظر ردا من سمٌرة أو ربما خوفا من نفسها أن تتراجع.
فً الصباح فوجا الجمٌع بلٌلً تجلس معهم علً مابدة اإلفطار و قد ارتدت ثٌابها لتخرج و تبتسم
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للجمٌع و تقول  :صباح الخٌر
أندهش الجمٌع لدرجة أنهم لم ٌردوا علٌها  ,جلست فً مقعدها بجانب أٌمن و بدأت تؤكل و كلهم
ٌنظرون إلٌها بتعجب  ..نظرت إلٌهم و ضحكت و قالت  :ال تقلقوا لم أجن بعد  .و أكملت طعامها
بدأ الجمٌع ٌتناول طعامهم و كؤن علً رإسهم الطٌر حتً قطعت لٌلً هذا الصمت و قالت  :أبً
متً سنذهب لنخطب ألٌمن
فجؤه تهللت أسارٌر أٌمن و قال  :هللا أكبر
توجهت بالكبلم ألبٌها و قالت  :موافقة علً الزواج فً الموعد المحدد و لكن بشرط واحد أن تكون
خطبة أٌمن بعد أسبوعٌن من اآلن .
ابتسم عادل و لم ٌعلق  ,أما سعاد فقد كان قلبها منقبضا  .قامت لٌلً بعدها و قالت  :سؤخرج االن
وداعا
تكلم عادل أخٌرا و قال  :إلً أٌن
ابتسمت لٌلً و قالت  :ألست عروس فؤنا أحتاج لشراء الكثٌر من األشٌاء.
و رحلت !!
أتت سمٌرة فً موعدها و قالت للٌلً أنها قد رتبت لها لقاء مع إحدي المسبوالت الٌوم بعد صبلة
العصر ,و إلً أن ٌؤتً وقت اللقاء جلستا فً أحد المطاعم و أخذت تقص لٌلً علً سمٌرة كل ما
حدث لها فً الفترة الماضٌة و عن سبب قبولها هذا العرض المقلق ,حاولت سمٌرة فً تلك الفترة
أن تطمبن لٌلً علً قدر المستطاع و تحاول الرد علً بعض تساإالتها.
كان اللقاء فً أحد األماكن التً توفر تؤجٌر قاعات العمل بالساعات  ,سؤلهم موظؾ األستقبال عن
رقم القاعة ثم أرسل معهم موظؾ أخر لٌدلهم علً المكان.
كان المكان علً مستوي عالً من الكفاءة بداٌة من العاملٌن إلً القاعات المكٌفة و المجهزة بؤثاث
مرٌح و منضدة إجتماعات و خدمة انترنت و شاشة عرض كبٌرة.
جلست لٌلً علً أحد المقاعد و هً تنظر حولها و تقول :أٌن الجمٌع ؟  .أجابت سمٌرة  :سٌؤتون
فً موعدهم لم تتؤخر أم سلمان عن موعدها أبدا
قالت لٌلً :من أم سلمان؟
أجابت سمٌرة  :هً المسبولة عنا و عن إنهاء ترتٌبات السفر
لٌلً :و ما إسمها ؟ "أم سلمان" هذا لٌس اسم
سمٌرة :هً لم تخبرنا سوي بهذا اإلسم و أٌضا ترتدي النقاب و ال تخلعه أبدا
تعجبت لٌلً و قالت  :لماذا ؟
سمٌرة  :تقول أن تلك إجراءات أمنٌة
أومؤت لٌلً برأسها متفهمه ثم قالت :لم أكن أتصور أننا سنتقابل فً مكان مثل ذلك
ضحكت سمٌرة و قالت  :كنت تعتقدٌن أننا سنقابلهم فً خٌمة أو شا شبٌه بذلك
ابتسمت لٌلً و اجابت  :لن أكذب  ,فؤنا بالفعل تصورت شٌبا كهذا
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سمٌرة :مازلت لم تري شٌبا  ,كما أن لهذه األماكن عدة مزاٌا فهً توفر لك مكان مجهز بما نحتاجه
 ,كما أننا نؽٌر المكان فً كل مرة فبهذا نبعد العٌون األمنٌة عنا.
سمعتا طرقا علً الباب ثم دخلت فتاتان عرفتهم سمٌرة علً لٌلً قالت  :سارة خالد مهندسة
معمارٌة و أمل الصاوي.
فً تمام الساعه الرابعة طرق الباب و دخلت امرأة ترتدي زٌا مهندما و تؽطً وجهها بنقاب و
تحمل حقٌبة حاسوب شخصً  ,ألقت السبلم و رحبت بالجمٌع و عرفتها سمٌرة علً لٌلً
سلمت أم سلمان علً لٌلً و قالت لها  :كنت أخشً أن نتقابل هكذا سرٌعا و تقابلً باقً الفتٌات
فهذا أمر ؼٌر أمن  ,فتلك أول مرة نراك فٌها  ,و لكن سمٌرة قالت أنها تثقك بك كما تثق بنفسها و
نحن نثق بسمٌرة فبالتالً نثق بك  ,أهبل بك بٌننا.
ابتسمت لٌلً لها ولم تجد شٌبا لتقوله  ,تحركت أم سلمان و فتحت حقٌبتها و أخرجت حاسوبها و
قامت بتوصٌله بشاشة العرض ثم فتحت ملؾ تسجٌلً و تركته ٌعمل ثم تجمعت مع الفتٌات فً أحد
أركان الؽرفة و جلسن و هن ال ٌنصتن لما ٌعرض علً الشاشة  ,نظرت لٌلً إلً سمٌرة بعدم فهم
فؽمزت لها سمٌرة بعٌنٌها و قالت  :تموٌه
بعد قلٌل طرق الباب و دخلت أخر امرأة فً المجموعة منال المصري  ,كانت منال أٌضا ترتدي
نقاب و لكنها خلعته بعدما جلست و هً تعتذر عن تؤخٌرها
قالت ام سلمان و هً تخرج بعض جوازات السفر من حقٌبتها  :لقد اقترب موعد السفر ٌجب أن
تجدوا األعذار المناسبة التً ستقولونها لذوٌكم ٌ ,فترض أن ٌكون هذا أخر اجتماع لنا قبل سفركم ,
و لكن قبل موعد السفر بٌومٌن ستؤتون و نسافر ألحد االماكن فً مصر ساخبركم عنها قبلها و
ستقضون أخر ٌومٌن سوٌا و سؤكون معكم ألشرح لكم بالتفصٌل خطة السفر حتً وصولكن إلً
الدولة اإلسبلمٌة بمشٌبة هللا.
ثم نظرت إلً لٌلً التً كانت أعٌنها شاردة و قالت  :أعلم أن لدٌك بعض من األسبلة و
االستفسارات  ,بعد أن ٌرحلن سؤجلس معك ما شبت حتً ٌطمبن قلبك.
أخذت تشرح أم سلمان أشٌاء عن الجهاد و عظٌم أجره عند هللا و فساد المجتمع و حرب الؽرب
علً االسبلم  ,ثم قالت لهن  :أرٌدكم أن تحكً لنا كل واحدة فٌكن قصتها دون خجل فنحن هنا
أخوات فً هللا  ,ارٌدكن ان تثقن ببعضكن  ,فانتن ستشدون أذر بعضكن فً جهادكن  ,جهاد النفس
قبل الجهاد ضد الظلم.
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هٌا سنبدأ من الٌمٌن  ,كانت منال أول من تجلس علً الٌمٌن فقالت  :أسمً منال المصري مدرسة
لؽة عربٌة  83عاما متزوجة و أم لطفل عمره إحدي عشرعاما  ,منذ أن أنجبت طفلً و أنا أحاول
أن أربٌه أنا و زوجً تربٌة إسبلمٌة سلٌمه قدر المستطاع.
نجحنا فً ذلك حتً دخل إلً المدرسة  ,إبنً فً ؼاٌة الذكاء و تلمٌذ مجتهد فهو دابما األول علً
صفه و لكن ماذا أفعل بذلك الذكاء و األخبلق تنعدم.
كل ٌوم كان ٌؤتً بؤلفاظ سٌبة ٌقولها زمبلبه و ٌسؤل عن معناها و نقؾ أنا و والده مكتوفً األٌدي
عن صد ذلك الفساد عن طفلنا أردنا نقله لمدرسة خاصة و لكن لن نستطٌع تحمل تكالٌفها المرتفعة.
حاولنا علً قدر المستطاع أن نحمً ابننا و ندعو هللا أن ٌحفظه .الً أن أمسك ابٌه بهاتفه فوجد
مقاطع فٌدٌو إباحٌه  ,علمنا وقتها أننا ال نستطٌع حماٌته فً هذه البٌبة و بتلك اإلمكانٌات القلٌلة ابدا.
لذلك سؤذهب إلً الدولة االسبلمٌة ألعمل هناك ثم سٌلحق بً زوجً و ابنً فً السنه القادمة بعد
ٌنتهً ابنً من األمتحانات النهابٌة  ,سنعٌش هناك تحت مظلة إسبلمٌة.
ابتسمت و هً تنهً كبلمها و تقول  :أنا متفابلة بإذن هللا.
علق بعضهم علً قصتها ثم قالت أم سلمان  :هٌا ٌا سارة جاء دورك.
نظرت سارة إلً أسفل بحزن  ,ربما كانت تجمع أفكارها أو ربما كانت مترددة  ,رفعت رأسها
ببطء و نظرت إلً أم سلمان التً شجعتها بعٌنٌها فبدأت بالسرد
أسمً سارة خالد  23عام  ,أعمل مهندسة معمارٌة فً إحدي الشركات و لم أتزوج بعد  .صمتت
قلٌبل ثم اردفت  :ال أدري من أٌن أبدأ قصتً  ..اختنق صوتها بالبكاء فنزلت دموعها  ,قامت أم
سلمان و احتضنتها حتً هدأت فرجعت ام سلمان الً مكانها و قالت  :انك كنت تودٌن اال تحكً
اآلن فبل مشكلة
اجابت سارة  :ال سؤكمل .ثم صمتت قلٌبل و بعدها قالت  :توفً أبً و أنا فً العاشرة من عمري و
كانت أمً تحمل أخً جنٌنا فً بطنها  ,ولد أخً ٌتم األب و لكن لدٌه أم ثانٌة فقد رعٌته كما ترعً
االم ولٌدها و احببته كما لو انه خرج من احشابً أنا  ,كنت أشعر أن من واجبً أن أعطٌه كل
الحب الذي أعطانٌه أبً و الذي حرم هو منه  ,وفعلت.
مرت األعوام و كبرنا  ,تخرجت أنا من كلٌة الهندسة وعملت  ,و كبر أخً اٌضا .العام الماضً
كان عامه االول فً الجامعة فً كلٌة الطب حٌث أثلج قلبً أنا و أمً بقبوله فٌها.
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لم تكن لدٌنا مشاكل مادٌة قط فقد عشنا حٌاة كرٌمة بمعاش أبً الكبٌر أو هكذا ظننا إلً أن آتً ٌوما
و لم ٌعد فٌه اخً من جامعته .
مر أسبوعان و نحن نبحث عنه حتً ساعدنا أحد األقارب و أخبرنا أنه تم اإلمساك به فً إحدي
المظاهرات .ال أرٌد أن اقص علٌكم ذلك الصراع الطوٌل الذي خضناه  ,كل ما سؤقوله أن اخً و
الذي لم ٌكمل العشرون ربٌعا حكم علٌه بعشرون شتاءا قارسا فً ظلمات السجن بعٌدا عنا .
قام أخً باإلضراب عن الطعام لذلك الحكم التعسفً الباطل شاركته أمً من خارج السجن فً
االضراب  ,كنت أقضً أٌامً بٌن المحامٌن و المنظمات الحقوقٌة بحثا عن المساعدة  ,و بٌن
معارفً للحصول علً توصٌة من أي قاضً أو أحد ذو شؤن لٌخرج أخً من مؤساته  ,و بٌن
الذهاب بوالدتً إلً المشفً بعد تدهور حالتها التً ال تناسب اإلضراب و بٌن متابعة أخبار أخً
الصحٌة أٌضا.
ثم ماتا  ,مات اخً أوال و لم أطالب بتشرٌح الجثة ألعرؾ سبب الوفاة  ,فبل ٌهم ما سٌقولوه  ,لقد
مات طفلً فلٌذهب الجمٌع بؤسبابهم إلً الجحٌم .ماتت امً بعدها بشهر ,لم ٌتحمل جسدها المرٌض
فجٌعه ابنها فؤثرت الذهاب الٌه
ذهبا و تركانً فً جحٌمً هنا.
كان الجمٌع ٌبكً لبكاء سارة  ,فقط هً ام سلمان المتماسكة  .اكملت سارة  :حاولت االنتحار و من
أنقذتنً هً ام سلمان لترٌنً بعدها طرٌقً نحو القصاص  ,القصاص ألخً و ألمً.
قالت ام سلمان  :باذن هللا  .ثم نظرت إلً أمل
فقالت أمل :اسمً أمل الصاوي 28عاما  ,لم أتزوج بعد و حاصله علً دبلوم فنً ثم التحقت بعده
بمعهد إلعداد الدعاه و تخرجت منه بتقدٌر عالً و لكنً ال اعمل  ,أنا فتاة وحٌدة أبواي لٌس لً
اخوة  ,كان أبً رجبل حنونا ٌعرؾ هللا و ٌخافه  ,أحسن تربٌتً وعشنا أنا و هو و أمً فً حال
جٌدة حتً فقد عمله و تحول إلً رجل أخر .
أبً الذي لم تمتد ٌداه علً مخلوق طوال عمره أصبح ٌضرب أمً صباحا و مساءا بسبب و بدون
سبب و عندما كنت أدافع عنها كان ٌنالنً نصٌبً  ,عندما أشتد األمر علً أمً هربت عند أخوالً
فطلقها ابً.
حاولت أمً أن تؤخذنً للعٌش معها لكن أبً رفض فهو ٌحبنً كثٌرا  ,أٌضا رفض اخوالً األمر
خشٌه أن ٌصنع أبً مشاكل لهم و هم ٌعرفون مدي تعلقه بً.
بعدما طلق أمً أدمن أبً علً الخمور و فً بعض اللٌالً كان ٌحاول اإلعتداء علً.
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مسحت دمعتٌن نزلتا سرٌعا من عٌنٌها ثم اردفت  :كان ٌعتذر لً كل صباح و ٌقسم لً انه سٌتؽٌر
و انه ال ٌستطٌع إٌذابً ,و لكنه لم ٌوؾ بقسمه قط .
اآلن أصبح اللٌل هو منتهً خوفً لٌس بظلمته و لكن بسبب عودة أبً مخمورا لٌطرق باب ؼرفتً
المؽلق بؽضب و ٌصرخ بً ألفتح  ,لم أعد أستطٌع التحمل أكثر من ذلك.
ثم اجهشت بالبكاء فربتت سارة علً ٌدٌها .
قالت ام سلمان  :لم تعودي بمفردك اآلن و قد قرب الرحٌل  ,و قد وفرت لك كما وعدتك مكانا أمنا
للعٌش فٌه حتً موعد السفر و ٌمكنك المجا إلٌه من الٌوم.
ابتسمت أمل و هً تمسح دموعها و تقول  :أشكرك
بعدها حكت سمٌرة قصتها ثم أتً الدور علً لٌلً التً قالت  :أعتذر عن المشاركة فؤنا أشعر بؤنً
ال أستطٌع ان احكً اآلن.
هزت أم سلمان رأسها تفهما و قالت  :هذا حقك.
كانت ام سلمان تضع موقؾ لٌلً هذا فً الحسبان  ,لقد كانت تعلم قصه لٌلً مسبقا من سمٌرة و
كانت لٌلً هً من أوراقها الرابحه فً التجنٌد تلك المرة  ,و لكن ٌجب أن تفعلها بحذر  ,فمثل لٌلً
إذا جند جٌدا سٌكون إضافة كبٌرة إلً التنظٌم  ,و لكن عند أصؽر خطؤ ستخسرها بسهولة.
رفض لٌلً أن تحكً قصتها ٌدل علً أنها مازالت تضع حواجز بٌنها و بٌن الفكرة و ٌجب علً ام
سلٌمان ان تنصب شبكتها فً المكان الصحٌح لتوقع بلٌلً.
قامت ام سلمان بتوزٌع جوازات السفر علً الفتٌات و قامت باعطابهن بعض المبالػ المالٌة و لكن
سارة و سمٌرة رفضن اخذ النقود .
قامت الفتٌات بالرحٌل إحداهن بعد اآلخري  ,قامت ام سلمان بإؼبلق الملؾ التسجٌلً الذي ٌعمل و
هً تقول لسمٌرة ٌ :مكنك اآلن الرحٌل فؤنا أرٌد أن أكون مع لٌلً بمفردنا.
نظرت سمٌرة إلً لٌلً تسؤلها أن ال بؤس بذلك  ,فقالت لٌلً  :ال بؤس ارحلً انت.
بعد رحٌل سمٌرة ذهبت ام سلمان لتجلس بجانب لٌلً ثم خلعت النقاب التً كانت ترتدٌه وسط ذهول
لٌلً.
كانت ام سلمان ترٌد ان تعرؾ نقاط ضعؾ لٌلً و المدخل الصحٌح لتكسبها فً صفها  ,و لتفعل
ذلك ٌجب ان تجعل لٌلً تتكلم  ,فلٌلً منذ أن جاءت لم تتفوه سوي ببعض كلمات  ,و لذلك ٌجب أن
تكسب ثقتها و لتفعل ذلك كان ٌجب ان تخلع نقابها و رؼم خطورة تلك الخطوة من الناحٌة األمنٌة
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لها  ,و لكن كانت علً إستعداد لفعل أي شا فقط لتربح لٌلً.
كانت لٌلً تتؤمل ام سلمان فطوال الجلسة كانت تحاول تخمٌن شكل المرأه التً تجلس أمامهم و
تحدثهم و لكن عندما رفعت أم سلمان النقاب عرفت لٌلً ان كل توقعاتها بعٌدة كل البعد.
لقد رأت مبلك  ,كانت أم سلمان ذات مبلمح مبلبكٌة هادبة تشعرك بانك تعرفها منذ زمن  ,و ما
تعجبت له لٌلً أكثر هو سنها  ,فانها ال تعطٌها سوي خمس و عشرون عاما علً اقصً تقدٌر.
لم تستطع لٌلً الصمت اكثر من ذلك فقالت :سنك صؽٌر
ابتسمت ام سلمان و قالت :و هل هذا ٌصنع فارقا
لٌلً :ال ادري و لكن اسمك ٌعطٌك سنا أكبر
ام سلمان  :هل تعلمٌن انك أول من تري وجهً
لٌلً :أعلم و لكن لماذا أنا بالذات
ام سلمان  :أردتك ان تثقً فً لتحكً لً حكاٌتك.
لٌلً  :حكاٌتً لٌس بها شٌبا عظٌما لٌحكً.
ام سلمان حاولت أن تدخل فً صلب الموضوع و تحث لٌلً علً الكبلم فقالت  :أنا أعرؾ من
سمٌرة القلٌل  ,انك تطلقتً و حاول مدٌرك فً العمل مضاٌقتك كما ضاٌق سمٌرة و لكن ال أجد هذا
مبررا لتكرهً الحٌاة و تؽلقٌن علً نفسك أبوابا.
قالت لٌلً  :انا لم اؼلق اي أبواب  ,فقط كل من أحببتهم هم من أؼلقوا أبوابهم دونً  .و بدأت فً
سرد قصتها
كان تفاعل ام سلمان مع قصة لٌلً ؼرٌب فقد كانت تبكً و هو ما لم تفعله مع الفتٌات األخرٌات
رؼم قسوة قصصهن.
عندما انتهت لٌلً سالت ام سلمان  :لماذا بكٌت و لم اراك تبكٌن لقصص األخرٌات
قالت ام سلمان  :النً كنت أعرؾ قصصهن من قبل  ,كل ما ٌختلؾ فً قصتك عنهن أن فً
حكاٌتك وضعت الملح علً جرح فً قلبً لم أبرأ منه بعد.
قالت لٌلً باهتمام  :ما هو ؟
شعرت ام سلمان بالنصر و قد جذبت انتباه لٌلً و قالت  :أنا مطلقة أٌضا و كنت أحب زوجً حد
الجنون  ,حتً أتً الٌوم الذي علمت فٌه أنه ٌحب اختً و هً تبادله المشاعر ,وعندما واجهتهما
وقفت أمامً ببرود و قالت له  :طلقها و دعنا نتزوج فها هً قد علمت و انتهً االمر.
قالت لٌلً  :و ماذا فعل؟
أجابت ام سلمان  :طلقنً و تزوجها  ,قاطعها أبً و أمً و أخوتً علً فعلتها  ,مر الوقت و أنجبت
منه طفبلن و حاولت إرضاء أهلً و عفوا عنها  ,و أصبحت تؤتً إلً البٌت هً و زوجً السابق و
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أطفالهم  ,وأصبحت مطالبة بالترحٌب بهم  ,أصبحت أري حبٌبً مع أختً الوحٌدة و أضع علً
قلبً ثلوج الدنٌا و اآلخرة و لم تنطفؤ ناري الً الٌوم .
هل تعلمٌن و ماذا اٌضا ٌ ,خبرنً زوجً السابق فً كل فرصة و مناسبة انه ندم لتطلٌقً و انه
مازال ٌحبنً و انه سٌطلق اختً و ٌعود لً اذا انا وعدته بالزواج منه.
قالت لٌلً بتعجب  :اي رجل هذا ! ثم اردفت  :و لكن سنك ٌبدو صؽٌرا علً كل تلك األحداث
أجابت ام سلمان :أنا عمري خمس و ثبلثون عاما
ضحكت لٌلً وهً تقول  :محال شكلك ٌدل علً اصؽر من ذلك
ابتسمت ام سلمان و قالت  :شكرا علً المجاملة  ,االن قولً لً ما هً اسبلتك ؟
قالت لٌلً  :قبل ان اقول لك شا ما هو اسمك الحقٌقً
قالت ام سلمان :سؤقول لك و لكن بشرطٌن  .قالت لٌلً بسرعه  :موافقة علً كل شروطك
قالت ام سلمان  :اسمً مها و لن استطٌع ان اقول لك اسم عابلتً و اعذرٌنً علً ذلك  ,هذا
شرطً االول
و شرطً الثانً اذا واجهتك أي مشكلة أو شعرت بؤن الدنٌا تضٌق علٌك فعدٌنً أن اكون أول من
تتصلٌن به و صدقٌنً لن أؼلق بابً فً وجهك ابدا.
شعرت لٌلً بصدق كبلم مها المزٌؾ فدمعت عٌناها و قالت :أشكرك
كانت مها  -أم سلمان -قد قضت علً الجدار الذي وضعته لٌلً ,و كل شا قادم هو سهل للؽاٌة
سؤلتها لٌلً ما سٌكون طبٌعة عملها هناك و كم الراتب و كٌؾ هً المعٌشة هناك و فً أي بلد
سٌكونون و ماذا سترتدي هناك
قالت ام سلمان لها أن عملها سٌكون فً الترجمة كما هنا فً مصر و سٌوفرون لها مسكنا مناسبا و
ٌلٌق بوضعها االجتماعً  ,و بالنسبة للمرتب فٌمكنها أن تطلب الرقم المناسب و ستخاطب رإسابها
فً هذا الرقم و ٌمكنها اإلحتفاظ بمبلبسها هناك و ترتدي ما تشاء.
و بانتهاء المقابلة كانت خطوط الدفاع لدي لٌلً كلها انهارت و ساد جو من الموده بٌنها و بٌن أم
سلمان التً طلبت منها عدم إخبار باقً الفتٌات باي شا سمعته منها الٌوم.
عادت مها – ام سلمان -إلً البٌت و هً تشعر بالضٌق كانت تكلم نفسها هل حقا أصبحت أتقن
الكذب الً ذلك الحد  ,كان اختٌار القصة التً روتها علً لٌلً موفقا  ,كانت تلك قصة إحدي
الفتٌات التً جندتهم من قبل ألجل الدولة االسبلمٌة .
انها ال تكذب علً الفتٌات فقط بل تستخدم قصصهن لبلٌقاع بالمزٌد  ,هل ما افعله هو الصواب ؟
ٌخبرها رإسابها دوما ان هذا هو الجهاد  ,ان كان هو ذاك فلماذا تشعر بكل ذلك الضٌق الٌس فعل
الخٌر ٌرٌح النفس و الخاطر؟!
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عندما فتحت لٌلً باب المنزل وجدت أمها تنتظرها أمام الباب و تسابلها اٌن كنت ؟
اجابت لٌلً  :مع صدٌقاتً  ,قالت سعاد  :اي صدٌقات  ..لقد اتصلت بسها و اخبرتنً انك لست
معها.
قالت لٌلً باستهزاء :سها !! اي سها  ..سها تخشً علً زوجها منً  ,نحن لم نعد صدٌقات
قالت سعاد  :اذن من هن صدٌقاتك
ابتسمت لٌلً و قبلتها علً وجنتها و قالت  :سؤعرفك علٌهم قرٌبا جدا.
دخلت لٌلً إلً ؼرفتها كانت ترٌد ان تستحم و تجلس فً فراشها لترتاح من هذا الٌوم الطوٌل ثم
سمعت طرقا علً الباب
تنهدت و قالت  :تفضلً ٌا امً
فتح الباب و وجدت أٌمن ٌطل برأسه و ٌقول و هو ٌبتسم  :أنا ابن أمً هل أدخل؟
ضحكت و قالت  :ادخل
دخل الؽرفة ثم دار حول نفسه دابرة كاملة و وقؾ ثم قال  :هل تجدٌن بً شٌبا متؽٌرا
قالت  :نعم  ,طار عقلك
ضحك و قال  :نعم من السعادة  .ثم اعتدل فً وقفته و قال  :أمامك ٌقؾ العرٌس المنتظر أٌمن
عادل المهدي ابن الحسب و النسب.
قالت  :و هل سننتظر كثٌرا ٌا عرٌس الؽفلة
ضحك و هو ٌقول  :ال ؼدا سنذهب لخطبتها ,ستؤتٌن الٌس كذلك
ابتسمت لٌلً و قالت  :بالطبع و مبروك مقدما.
خرجت لٌلً من الحمام و ألقت بجسدها علً الفراش و امسكت بالفرشاة لتسرح شعرها و هً تفكر
فً كل ما حدث الٌوم ,لقد ارتاحت كثٌرا لمها  ,ستتصل بها ؼدا و تقضً الٌوم معها فصحبتها
جمٌلة.
افاقت لٌلً من شرودها علً صوت الهاتؾ  ,وجدت رقما ؼرٌبا فاعتقدت انها ربما تكون مها
تتصل بها من رقم أخر لدواعً أمنٌة
فؤجابت لتجد صوت رجل لم تتعرفه فً البداٌة فاخبرها انه أحمد ,كانت قد نسٌته تماما فً خضم
أحداث هذا الٌوم.
قال أحمد  :اتمنً أن ال أكون أزعجتك باتصالً
اجابت لٌلً  :ال بؤس
أحمد  :لقد أخذت رقمك من والدك
أجابت لٌلً  :حسنا
صمت أحمد و هو ال ٌدري ما ٌقول فقد تبخرالكبلم الذي ظل ٌعده طوال الٌوم من رأسه
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سمعها تتنهد فقال سرٌعا أول شا خطر بباله  :ماذا فعلت الٌوم؟
تعجبت لٌلً للسإال :و قالت معذرة !!
تنحنح أحمد و قال  :أسؾ لم أرٌد التطفل  ,فقط أرٌد أن أفتح حوارا بٌننا لنزٌل تلك الحواجز ,الننا
سنتزوج بعد شهر.
عندما اتً بسٌرة الزواج تجهم وجه لٌلً و همت بإؼبلق الخط و لكنها تحاملت علً نفسها من اجل
درء الشكوك حولها  ,فصمتت قلٌبل ثم قالت له  :كل ما فً األمر أنً متعبه و كنت سؤخلد الً
النوم ..هل ٌمكننا تؤجٌل الحدٌث لوقت أخر.
قال احمد  :بالطبع  ,تصبحٌن علً خٌر.
فً الٌوم التالً قابلت لٌلً مها و تناولتا الؽداء سوٌا .
قالت لٌلً تسؤل مها  :لما ال تسافرٌن معنا؟
اجابت مها بعد ان رشفت القلٌل من الماء  :األمر لٌس بٌدي  ,فؤنا اود كثٌرا السفر و لكن دوري هنا
بؤن أرشد الكثٌرات إلً طرٌق سعادتهن
قالت لٌلً و هً تتعجب من جملة مها االخٌرة :و ما ادراك انهن سٌسعدن هناك ؟!
قالت مها بٌقٌن  :ألٌس طرٌق الجنة هو طرٌق السعادة
قالت لٌلً  :نعم .ثم ابتسمت لمها  ,تعجبها حقا صحبتها.
قالت مها  :ماذا ستخبرٌن اهلك قبل السفر؟
لٌلً  :لم أفكر بعد و لكن اذا قلت لهم أنً سؤسافر سٌمنع أبً سفري حتما فهو ٌرٌد تزوٌجً بعد
شهر واحد
اخذت تفكر مها قلٌبل ثم قالت  :اذن ٌجب أال تخبرٌهم بنفسك  ,أتركً لهم رسالة
لٌلً  :نعم ربما هذا هو الحل ,و لكن متً الرحٌل ؟
قالت مها  :بعد أسبوعٌن علً أقصً تقدٌر .هل لدٌك جواز سفر؟
لٌلً  :بالطبع .قالت مها:حسنا بالؽد أحضرٌه معك ألنهً لك إجراءات السفر و الفٌزا
لٌلً  :سنسافر الً اٌن ؟
مها  :بالطبع إلً تركٌا و من الحدود ستذهبون إلً سورٌا و هناك ستذهب كل واحده الً مكان
عملها سواء كان فً سورٌا او العراق او ؼٌرها
قالت لٌلً و قد انتابها الخوؾ :الٌس هناك حرب و خطر علً حٌاتنا
ابتسمت مها و سالت  :هل تخشٌن الموت؟
لٌلً بعد تفكٌر  :لست متمسكة بالحٌاه كثٌرا و لكن ال أرٌد الموت بتلك الطرٌقة
مها :ال تخشً شٌبا مكان عمل المترجمٌن بعٌدا جدا عن تلك المواجهات و ٌتم تؤمٌنكم جٌدا.
فً المساء ذهبت لٌلً مع أٌمن و سعاد و عادل لبٌت منً  ,كانت أمسٌة هادبة و جمٌلة تعرفت
العابلتان و كانت الفرحه تطل من أعٌن العروسٌن
قال عادل لوالد منً  :أنا لدي طلب منك و أرجو اال تردنً
قال والد منً  :بالطبع تفضل
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قال عادل و هو ٌنظر باتجاه لٌلً  :خطوبة أٌمن و منً تكون بعد أسبوعان.
فهمت لٌلً نظرات ابٌها بانه ٌقول لها لقد حققت شرطك للزواج من أحمد  ,كانت ترٌد أن تبتسم له
لتطمبنه انها ما زالت عند موافقتها و لكن لم تستطع .
وافق والد منً و فرح العروسان كثٌرا..
مرت األٌام سرٌعا فً التحضٌر لخطبة أٌمن و أٌضا لزواج لٌلً  ,فقد كانت تري أحمد كل ٌوم  ,و
كان ٌصمم أن تختار كل شا فً الشقة و كان ٌصر والدها ان تذهب هً و والدتها مع احمد جبرا
لخاطره .
كانت لٌلً تنظر إلً أحمد الذي تمؤلوه السعادة و هو ٌجهز كل شا  ,أما هً فقد كانت توافق علً
أي شا دون تفكٌر فعلً اي حال لن تطؤ قدماها تلك الشقة أبدا  ,و لكن كل ما كان ٌإلمها هو ما
تفعله بحق أحمد فلٌس له ذنب فً كل ما حدث.
اتفقت لٌلً مع أم سلمان انها سترحل من البٌت ٌوم خطبة اخٌها اٌمن  ,ستحضر الخطبة و تعود إلً
المنزل مبكرا لتؤخذ حقٌبتها و ترحل و بعدها بٌومٌن سٌكون موعد طابرتها مع الفتٌات للذهاب إلً
تركٌا.
قضت لٌلً الٌوم السابق للخطبة مع اهلها فً البٌت  ,كانت تتؤملهم طوال الٌوم و عٌنٌها تسؤلهم :
لماذا اجبرتونً علً الرحٌل؟
سعاد أٌضا كانت تتؤمل لٌلً كثٌرا لٌس الٌوم فقط بل منذ فترة  ,فقلبها ٌخبرها ان هناك شٌبا لٌس
علً ما ٌرام  ,ابنتها لٌست بخٌر كما تدعً و انه ٌوجد شا تخفٌه لٌلً عن الجمٌع.
فً المساء قبل أن تخلد لٌلً إلً النوم أتصل أحمد بها  ,كانت ال ترٌد الرد علٌه و لكن شعورها
بالذنب نحوه جعلها تجٌب
احمد  :اشتقت الٌك
لم تجب لٌلً فقال احمد :لٌلً  ..سنتزوج بعد أسبوعان أو أقل  ,ألٌس من حقً أن أقول لك اشتقت
الٌك
قالت لٌلً  :أنا لم أمنعك
قال  :و لم تجٌبً اٌضا
صمتت لٌلً و هً تتؤلم قال احمد  :أعلم انك كنت تحبٌنه كثٌرا و لكن مر وقت طوٌل  ,و كل ما
أطلبه منك أن تعطٌنً فرصة و تفتحً قلبك قلٌبل  ,أقسم لك لن أخٌب ظنك ابدا و لن أتركك و
ستكونٌن أمرأة حٌاتً و ملكة قلبً طوال العمر.
لم ترد ان تخٌب امله فقالت  :سؤحاول
قال  :شكرا ٌا معشوقتً
ابتسمت و قالت  :معشوقتك بتلك السرعة
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ضحك و قال :عن أي سرعة تتكلمٌن فانت ابنة عمً منذ زمن  ,و كنت أعشقك منذ الطفولة
قالت باستنكار  :حقا  ..و لماذا لم تتقدم لخطبتً ؟
قال  :سؤخبرك و لكن عدٌنً أال تضحكً من السبب
قالت  :ساحاول
ابتسم احمد فتلك اول مرة تلٌن لٌلً معه فً الحدٌث و قال  :و نحن صؽار كنت تقولٌن دابما انك لن
تتزوجً رجبل طوٌبل ألنك تكرهٌن الطوال
ضحكت لٌلً و قالت  :انا كنت اقول ذلك !! ال اتذكر
قال احمد متصنعا الحزن  :لقد وعدتٌنً باال تضحكً
ضحكت ثانٌه  :و قالت اعتذر
فقال لها  :بل أنا الذي أعتذر عن عدم ذكري تلك القصة سابقا السمع ضحكتك ,هل تعلمٌن من اآلن
فصاعدا و بعد ان سمعت تلك الضحكة الرابعة ستكون مهمتً اآلسمً فً الحٌاة هو إضحاكك
قالت لٌلً و دموعها تتساقط  :و هل تستطٌع؟
شعر احمد بدموعها فقال  :بعد تلك الدموع فمهمتً اآلسمً ذهبت أدراج الرٌاح
مسحت لٌلً دموعها بظهر ٌدٌها و قالت له و هً تبتسم من جدٌد  :اذن أذهب مع مهمتك اآلسمً
تلك و أتركنً أنام فلدي ؼدا ٌوم طوٌل
ابتسم و قال  :حسنا حبٌبتً  ..تصبحٌن علً خٌر
وقفت لٌلً لتتؤمل أٌمن ومنً و هما ٌجلسان فً الكوشة و ٌكادان ٌطٌران من السعادة  ,كانت
تتؤملهما بحب و تدعو هللا أن ٌحفظ لهما حبهما و ال ٌذٌقهما طعم الفراق و ال وجعه.
بعد قلٌل جاء أحمد ووقؾ خلفها و هو ٌحمل كؤسٌن بهما عصٌر و قال :لم تخبرٌنً بعد أمازلتً ال
تحبٌن الطوال.
تؤملته من األعلً إلً األسفل كان ٌرتدي بذله رسمٌه و حلق ذقنه و رابحه عطره تفوح منه كان
مثال للجاذبٌة فابتسمت و قالت  :ال بؤس بهم
فقال و هو ٌعطٌها كؤسها  :حقا  ..فالفتٌات هناك فً البوفٌه لدٌهم رأي أخر
ابتسمت لٌلً لمحاولته لجعلها تؽار و قالت  :و ما هو رأٌهن ؟
قال و هو ٌضع ٌده فً بنطاله  :ال شا ؼٌر أنً وسٌم جدا و كن ٌبحثن عن الدبلة فً ٌدي
رفعت لٌلً حاجبها تحاول اصطناع الجدٌة ثم اخفضت صوتها لتهمس له  :و هل وجدنها ؟
ابتسم و اقترب منها خافضا لصوته لٌجارٌها  :بالطبع ال  ..اول ما راٌتهن خلعتها سرٌعا و وضعتها
فً جٌبً.
حركت نظرها تلقابٌا بسرعه باتجاه اصبع ٌده الٌمنً لتجد الدبلة مستقرة به و هو ٌضحك
نظرت له بؽضب و هً تحاول ان ال تبتسم و قالت  :سخٌؾ
ابتسم و قال لها  :و انتً رابعة  .ثم صمت قلٌبل و اكمل بصوت منخفض :عندما تؽارٌن.
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شعرت لٌلً بهاتفها ٌهتز فً حقٌبتها فؤخرجته لتجد المتصل أم سلمان فابتعدت لتجد مكانا هادبا
لتستطٌع الرد علٌها ,
اخبرتها أم سلمان أنهم سٌتقابلوا بعد ساعتٌن و حددت لها المكان.
عادت لٌلً لتجد أحمد ٌنتظرها فً نفس مكان وقوفهما فؤخذت تتؤمله من بعٌد ,انه ٌحبها صدقا  ,لقد
أحبت بالقدر الذي تعرؾ فٌه المحبٌن من أعٌنهم
أحمد أحبها و ستتركه و ترحل لتكسر قلبه  ,كما هً أحبت محمود و تركها لٌكسر قلبها  ,اال ٌجب
أن تعطً ألحمد الفرصة  ,ألٌس من الممكن عندما تتزوجه تحبه  ,و إن لم تحبه أال ٌكفٌها أنه ٌحبها
.
ال لن أستطٌع قالت هذا و هً تتجه باتجاه احمد فً صمت
قال احمد  :من المتحدث  .اجابت  :صدٌقتً
قال:حسنا  .كان ٌري فً وجهها شا قد تؽٌر فسؤلها  :هل انت بخٌر؟
ابتسمت و قالت  :نعم أشكرك
كانت لٌلً كل خمس دقابق تنظر الً ساعتها فً قلق و توتر فسؤلها احمد  :تنظرٌن إلً الساعه
كثٌرا هل مللت ؟
قالت  :ال لكن متعبة و أرٌد العودة إلً البٌت
قال احمد  :حسنا سلمً علً أٌمن و أخبري والدٌك و سؤقوم بإٌصالك إلً البٌت
طوال الطرٌق كانت لٌلً شاردة لم تسمع الكثٌر من حدٌث أحمد الذي علل شرودها الً تعبها من
المجهود الذي بذلته.
أوصلها إلً البٌت و أوصاها أن تنام جٌدا لتصبح بخٌر  ..ورحل
دخلت لٌلً الً ؼرفتها لتطلق سراح دموعها ثم نظرت إلً الساعة لم ٌعد هناك وقت
اخرجت ورقة و قلم و كتبت رسالتها
" أبً  ,أمً  ,أٌمن
لقد رحلت  ,أعتذر عن عدم تودٌعكم الوداع البلبق و لكنً أعلم أنكم لن تتركونً أرحل إذا علمتم
باألمر  ,ال تخافوا أنا لن أرحل إلً األبد  ,فقط سؤسافر إلً إحدي البلدان التً جابتنً فرصة عمل
جٌدة بها  ,اعذرونً علً عدم ذكري اسم البلد فؤنا أعلم انً ان فعلت سٌؤتً ابً لٌعود بً و
ٌزوجنً بؤحمد و هذا ما ال استطٌعه و ال اقدر علٌه.
أحمد رجل رابع و ٌستحق فتاة تقابل حبه بالتقدٌر و بالحب و أنا ال استطٌع أن امنحه شٌبا لٌس
ملكً  ,نعم قلبً لٌس ملكً هو مع ذلك الحبٌب الؽافل الذي تكرهون سماع اسمه.
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صدقونً قد حاولت إرضابكم قدر ما أستطٌع لكن لم أنجح  ,كل ما أطلبه اآلن أن تتركونً فقط هذه
المرة أحاول ان ارضً نفسً  ,بؤن أفعل ما أظنه صحٌحا.
فلربما اعود قرٌبا و قد شفٌت من جرح القلب فتتقبلونً كما أنا " لٌلً المطلقة" التً ستظل تحبكم
مهما حدث ,
و ال تقلقوا سؤقوم بطمؤنتكم قدر المستطاع  ,ال تحرمونً من رضاكم و دعابكم فانا بدونكم الشا "
ابنتكم  :لٌلً

نزلت لٌلً من سٌارة األجرة و اخذت حقٌبتها و وجدت ام سلمان تنظرها فً سٌارة جٌب سوداء
كبٌرة و بجوارها فً مقعد السابق كان ٌجلس رجل لم تره لٌلً من قبل .
تقدمت لٌلً باتجاه السٌارة و عندما اقتربت فتح الباب الخلفً و نزلت سمٌرة لتساعدها فً وضع
حقٌبتها فً المإخرة  ,صعدت لٌلً و وجدت منال و سارة تجلسان و لكنها لم تجد أمل فسؤلتهم عنها
فقالوا انها لم تؤت بعد .
عرفتها مها علً السابق و اخبرتها انه اسمه مصطفً و سٌكون مسبول عن مرافقتهم و تلبٌه
طلباتهم فً الٌومٌن القادمٌن.
مرت ساعه و هم ٌنتظرون  ..كانت ام سلمان فً ؼاٌة التوتر فالخطة المتفق علٌها انهم ٌتقابلوا
جمٌعا فً ذلك المكان و ٌنطلقوا سوٌا  ,تعلم أن فً كثٌر من األحٌان تخاؾ بعض الفتٌات من
اإلقدام علً تلك الخطوة و ال ٌؤتٌن فً الموعد ,لكن تلك المرة كانت مها علً ثقة ان جمٌع الفتٌات
ٌحتجن للسفر و باالخص أمل فما الذي أخرها!
اؼلقت مها الهاتؾ و هً تقول مازال هاتفها مؽلق لن نستطٌع اإلنتظار أكثر من ذلك سنذهب و ؼدا
سؤتحري عن أخبارها و قد تستطٌع اللحاق بكم فً موعد السفر.
وصلوا جمٌعا إلً مدٌنة االسكندرٌة باألخص إلً العجمً و وقفت السٌارة أمام إحدي الفٌبلت.
دخلت مها معهم و أخبرتهم ان كل اثنتان ستنامان معا فً نفس الؽرفة  ,و ٌمكنهم االستراحة اآلن و
ؼدا سٌبدأون فً التعرؾ علً تفاصٌل الرحلة الكبري.
فً الصباح عندما استٌقظت الفتٌات وجدن ام سلمان تنتظرهم فً األسفل و قد حضرت اإلفطار لهم
 ,سؤلوها هل هناك اي أخبار عن أمل فاجابت بالنفً.
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لم تخبرهم مها انها عرفت ان أم أمل اخذتها من ابٌها بعدما أقنعت أخوالها أن وجودها مع أبٌها
خطر علٌها وحكت لهم أخٌرا عن محاوالت األب الؼتصاب ابنته بعدما كانت تخفً علٌهم خوفا
علً سمعة فتاتها
ثار أخوال أمل و ذهبوا و أخذوها بالقوة من أبٌها و زوجوها ألحد ابناء اخوالها حتً ال ٌستطٌع
االب ان ٌؤخذها منهم ثانٌة.
لم تستطع أن تخبرهم مها بما حدث ألمل كانت تخشً ان تتراجع إحداهن ووجدت أن من االفضل
كتمان االمر.
جلست مها مع الفتٌات و قالت  :سؤخبركم الٌوم بجمٌع التعلٌمات و أؼادر للرجوع إلً القاهرة و
ؼدا ٌمكنكم الراحة لئلستعداد إلً السفر بعد ؼد  ,سٌكون موعد الطابرة فً العاشرة صباحا من
مطار برج العرب.
أنا وجدت أن األفضل عدم السفر من مطار القاهرة حٌث ان جمٌع أهلكم فً القاهرة و قد ٌبحثن
عنكن هناك باألخص والد لٌلً حٌث انً علمت انه له كثٌر من المعارؾ.
ستتحركون كل اثنتان معا  ,لٌلً مع سمٌرة و منال مع سارة  ,بعد نزولكم من الطابرة فً مطار
اسطنبول تركب كل اثنتان منكما سٌارة أجرة ثم ستذهبون إلً العنوان الذي ساعطٌه لكم هو عنوان
إحدي األخوات هناك و اسمها أم ببلل.
عندما تسؤلكم من انتن ستخبرونها انكم  :بنات أم سلمان المصرٌة  ,سوؾ تستضٌفكم و ترسل معكم
أحد األشخاص لٌوصلكم الً مدٌنة أنطاكٌا و منها ستذهبون إلً دولة الخبلفة االسبلمٌة إن شاء هللا
هل لدٌكن اي استفسارات؟
قالت سمٌرة  :لماذا سنسافر عن طرٌق تركٌا  ..و هل تلك طرٌقة أمنه؟
اجابت أم سلمان  :السبب ان تركٌا تستقبل آالؾ من السٌاح كل ٌوم  ,فسفركم بؽرض السٌاحة
تؽطٌه مناسبة و من ثم ٌمكنكم المرور من الحدود إلً سورٌا أو العراق و بالطبع هً أمنه فقد مر
الكثٌرون بتلك الطرٌقة.
قالت منال :و نحن اٌن سنكون فً سورٌا ام العراق.
ابتسمت مها لتحاول بث االطمبنان فً قلوبهن و قالت  :سٌتم توزٌعكم علً حسب المناطق التً
ستعملون بها و هذا هو شؤن القٌادات هناك.
شعرت أم سلمان أن القلق بدأ ٌنساب فً قلوب الفتٌات فؤخرجت خرٌطة ورقٌة لمنطقة الشام و
تركٌا و فردتها علً الطاولة و اشارت بؤحد االقبلم و رسمت دابرة ثم قالت  :هذه مدٌنه اسطنبول.
ثم اشارت إلً احدي المدن التركٌة القرٌبة من سورٌا وقالت  :و هذه مدٌنة انطاكٌا احدي المدن
التركٌة القرٌبة جدا الً سورٌا و تبعد حوالً  82كٌلو متر عن البحر المتوسط .
ثم رسمت خط منها متجه الً احدي المناطق بحلب و قالت :و منها ستذهبون الً احدي المناطق
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بحلب التً تخضع لسٌطرة الخبلفة و منها سٌتم إرسال كل منكن إلً المدٌنة التً ستعمل بها .
ثم رسمت دابرة علً مدٌنه برقة السورٌة و قالت و هً تبتسم  :وهذه هً مدٌنة برقة عاصمه
الخبلفة اإلسبلمٌة.
ثم اخذت تشٌر علً المناطق التً سٌطرت علٌها داعش و هً تقول  :اٌضا تل عافر و دٌر الزور
و القابم و بعض المناطق فً الحسكة هذا فً سورٌا فقط
ثم انتقلت الً خرٌطة العراق و اخذت تشٌر الً المدن التً حفظتها عن ظهر قلب لتثبت لمن
تجندهم مدي قوة الخبلفة االسبلمٌة الجدٌدة و هً تقول:الموصل و هً كما تعلمون إحدي المدن
الكبري فً العراق و بعدها فً األهمٌة هً تكرٌت و بعض المناطق األخري مثل تل عافر و
بعقوبة و جرؾ الصخر ومصفاه بٌجً لتكرٌر البترول و ؼٌرها ..
قالت منال بانبهار  :لم اكن اعلم ان التنظٌم ٌمتلك تلك المساحة الشاسعة
ابتسمت مها بفخر و هً تقول  :هذا فقط فً منطقة الشام فهناك بعض المناطق التً خضعت
للخبلفة دون حرب كمدٌنة درنه بلٌبٌا و بعض التنظٌمات فً نٌجٌرٌا و افؽانستان و باكستان و
اوزبتكستان قد باٌعوا الخلٌفة.
كانت مها تراقب التؽٌرات فً تعبٌرات وجه لٌلً  ,كانت ترٌد ان تدفع لٌلً نحو التصدٌق فمازالت
تري أن لٌلً هً ورقتها الرابحة و هذا ما اخبرت به قادتها.
طوت مها الخرٌطة و هً تقول جٌش الخبلفة االسبلمٌة ٌحتوي علً عشرات االالؾ من المقاتلٌن
الذٌن أتوا من اكثر من  02دولة أوربٌة و أسٌوٌة و أفرٌقٌة.
ثم اكملت  :و رؼم إتهام البعض للخبلفة بانها دولة تخلؾ و عنصرٌة تجاه النساء فنجد ان مكانة
المرأه فً مجتمع الدولة االسبلمٌة كبٌرة  ,فهناك مقاتبلت نساء و منهن قابدات ٌشاركن فً صناعه
الرأي و الكثٌر منهن أمهات لمجاهدي المستقبل.
بعد ان انتهت مها من الخطاب العاطفً بخلق صورة رابعة عن الخبلفة المزعومة  ,أنتقلت إلً
خطاب تؤنٌب الضمٌر فتنهدت و هً تقول بتؤثر :أصبح المسلمون ٌقتلون فً كل مكان  ,ساد الظلم
فً ببلدنا اصبحت حاله مجتماعتنا ٌرثً لها  ,فكل واحدة منكن خسرت شٌبا كبٌرا فً تلك البلد و
لكن دعونً أقل لكن أن هناك الكثٌرٌن من فقدوا أكثر منكن و واجبكم ناحٌتهم أن تساعدوهم فً
رفع الظلم عنهم و االنتقال الً الدولة التً سترعً هللا فٌهم بتحكٌم شرعه.
و ان كنتن تفرون االن بدٌنكم و أنفسكم فبل تنسون واجبكم تجاه المسلمٌن فً كل األوطان فاللهم
جهادا فً سبٌله و رفعا لراٌته .
كانت الفتٌات ٌستمعن و كؤن علً رإسهن الطٌر انتهت ام سلمان و هً تبتسم فقد انتهت مهمتها
بنجاح و لم ٌعد سوي اخر شا أعدته فً برنامج الٌوم
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قالت  :أخر شًء سؤطلبه منكم هو مشاهدة هذا الفٌلم الوثابقً التً انتجته فاٌس نٌوز عن الحٌاة
داخل عاصمة الخبلفة مدٌنة الرقة
شؽلت الفٌلم علً شاشة التلفاز و جلست تشاهد مع الفتٌات .
فً المساء و داخل حجرهن كانت كل فتاة تجلس فً فراشها و قد اختلفت مشاعرهن ..
منال كان تمنً نفسهت بتلك الحٌاة تحت شرع هللا التً وعدتهم بها ام سلمان و مستقبل طفلها الذي
سٌكون مشرقا حتما فبذكابه و تمٌزه ربما أصبح احد القاده فً المستقبل ,ثم اؼمضت عٌنٌها و هً
تبتسم سعٌدة بما هو أت.
و فً الفراش المجاور كانت ترقد سارة تفكر بؤخٌها  ,لم ٌحرك كبلم مها اي شعرة بها  ,فما ٌهمها
هو شا واحد القصاص ألخٌها و امها فقط و كل شا ؼٌر ذاك لٌس له اي أهمٌة.
اما سمٌرة فكان كل ما ٌشؽل تفكٌرها هو ما ستكون علٌه حٌاتها هناك  ,هل تلك المؽامرة ستضًء
شمعة فً مستقبلها المظلم ام ستزٌده ظلمه  .نفضت رأسها و هً تقول  :ال ٌوجد شا ألخسره فلما
الخوؾ.
لكن سمٌرة ال تعلم بان هناك الكثٌر و الكثٌر الذي قد تخسره بٌن لٌله و ضحاها
اما لٌلً كانت تفكر بشا واحد فقط  "..هل ما أفعله هو الصواب ؟؟".
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الفصل,الثاني ,
ايار,ااعش ,
,
,
" لسنا فً الطرٌق الً الهاوٌة إننا نقٌم فٌها لٌتنا نسمع صوتا ٌدل
علً الطرٌق  ,لم تؤت داعش من القمر جاإوا من توحش منطقتنا و مجتمعاتنا "
غسان,شربل ,

,
,
,
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فً الٌوم المحدد للسفر ركبت الفتٌات السٌارة الجٌب و قام مصطفً بتوصلٌهن إلً مطار برج
العرب الدولً و انطلقن الً مصابرهن المجهولة.
حطت الطابرة فً مطار أسطنبول  ,أتبعت الفتٌات تعلٌمات ام سلمان حتً وصلن إلً بٌت أم ببلل
التً رحبت بهم كثٌرا و هً تقول  :كنا فً إنتظاركم
دخلت الفتٌات إلً ؼرفة الضٌوؾ فوجدت فتاتان تجلسان بالداخل فعلما لما كانت أم ببلل تتكلم
بصٌؽة الجمع.
قالت أم ببلل  :تفضلوا هاتان هن حٌاة و هالة مجاهدات من تونس تعرفن علً بعض حتً أجهز لكم
طعام الؽداء فبلبد و أنكن جابعات.
نفذت الفتٌات ما طلبته أم ببلل و قاموا بالتعرؾ علً الفتٌات الجدد  ,كانت حٌاة تعمل مترجمة لؽة
فرنسٌة اما هالة تخرجت من كلٌة التجارة و لكن ال تعمل.
سؤلت لٌلً :كٌؾ أتٌتما من تونس الً هنا؟
قالت حٌاة  :األخوة فً تونس أستخرجوا لنا تؤشٌرات عمل فً لٌبٌا  ,و هكذا ذهبنا إلً لٌبٌا و جلسنا
هناك عدة أٌام و منها ركبنا الطابرة و أتجهنا إلً تركٌا  ,لقد وصلنا هنا عند أم ببلل منذ عدة أٌام و
أخبرونا أن ننتظر الفتٌات القادمات من مصر ,و سٌؤتً أحد األشخاص لٌساعدنا جمٌعا للذهاب إلً
سورٌا.
أجتمعت الفتٌات علً طاولة الطعام التً تضم بعض األكبلت التركٌة الشهٌة  ,كانت أم ببلل ؼاٌة
فً الطٌبة معهم و اخبرتهم أن ابنها هو أحد المقاتلٌن فً دولة الخبلفة االسبلمٌة و هو من سٌقوم
باٌصالهم إلً أنطاكٌا.
بعد اإلنتهاء من تناول الطعام عرضت علٌهم أم ببلل أن ٌسترٌحوا فً الؽرؾ الموجودة فً المنزل
حتً ٌؤتً المساء موعد رحٌلهم  ,فاستجبن لدعوتها و ذهبن إلً النوم فقد كان السفر مرهقا لهم .
فً المساء آتً ببلل و تجهزت الفتٌات للرحٌل فقال ببلل قبل خروجهم من المنزل  :اذا سؤلكم احد
فؤنتم هنا سٌاح و أنا المرشد السٌاحً الخاص بكم  ,و ال تقلقن فؤنا مسجل كمرشد سٌاحً و ستكون
وجهتنا هً مدٌنة أنطاكٌا  ,و حاولن الحفاظ علً هدوبكن قدر المستطاع فالسلطات التركٌة متشددة
هذه االٌام .
خرج الجمٌع لٌجدوا بانتظارهم أحد أتوبٌسات الرحبلت الصؽٌرة و بها سابق ٌنتظرهم  ,ركب
الجمٌع معه و أوصلهم إلً محطة األتوبٌس للنقل الجماعً  ,قطع ببلل لهم تذاكر و جلسن ٌنتظرن
موعد األتوبٌس.
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مرت أربعة عشر ساعة فً الطرٌق إلً أنطاكٌا و حٌن وصلوا كانت تنتظرهم سٌارتان  ,قال لهم
ببلل  :هنا تنتهً مهمتً سٌوصلكم االخوة الً سورٌا .
توزعت الفتٌات فً السٌارتان و هن ٌظنون أنهم سٌذهبون األن إلً الحدود و لكن توقفت السٌارات
عند أحد البٌوت فً انطاكٌا و قال لهم الرجال و هم ٌعطونهم أكٌاس بها طعام و شراب أدخلوا
لتسترٌحوا و سنتحرك فً الظبلم.
فً المساء تحرك الركب من جدٌد كانت الفتٌات تنفذ األوامر فً طاعة و ذهول فتسارع األحداث لم
ٌترك لهم اي فرصة للتفكٌر أو التراجع .
كانت لٌلً خابفة و لم تستطع كتم تساإالتها فسؤلت السابق :كٌؾ سنعبر إلً سورٌا
قال السابق ببل مبااله :سنسٌر إلً الحدود حتً نصل إلً معبر جرابلس فً حلب و هو تحت سٌطرة
الخبلفة و منه سنعبر الً سورٌا بإذن هللا.
قالت لٌلً :و هل السلطات التركٌة تترك هذا المعبر مفتوحا ؟
ابتسم السابق و قال  :بالطبع ال  ,و لكن نحن لدٌنا طرقنا للعبور ,ال تقلقً.
ثقة السابق و هو ٌتكلم جعلت لٌلً تترك مخاوفها جانبا و تسمح للنوم أن ٌؤتً فقد ؼزا التعب جسدها
و لم تعد تستطٌع مقاومة النوم أكثر من ذلك.
استٌقظت الفتٌات علً صوت السابق و هو ٌقول  :حمد هلل علً السبلمة لقد وصلنا إلً حلب.
وقفت السٌارة أمام أحد البٌوت فقال لهم السابق :فً البٌت تنتظركم إحدي المجندات و هً المسبولة
عن توزٌعكم علً أماكنهم.
همت الفتٌات بالدخول إلً المنزل فقال أحد السابقٌن  :من منكما األخت لٌلً المهدي ؟
ارتجؾ قلب لٌلً و هً تقول  :أنا
فقال  :أنت ستؤتٌن معنا لنوصلك إلً مدٌنة الرقة فقد تم توزٌعك إلً هناك و األمٌر فً إنتظارك
قالت لٌلً بخوؾ  :و لكن ال أرٌد ترك صدٌقاتً
قال السابق :و من قال أنهن سٌبقٌن سوٌا  ,فعلً األؼلب ستتفرق كل واحدة منهن عن األخرٌات ,
كما أنك أسعدهن حظا بذهابك إلً عاصمة الخبلفة.
لم تجد لٌلً بدا من تودٌع رفٌقاتها و الذهاب مع السابق
كانت لٌلً تبكً طوال الطرٌق و لم ٌتدخل السابق أو ٌكلمها فً شا و بعد فترة توقفت لٌلً عن
البكاء و صمتت  ,أعتقد السابق انها نامت و لكنها فقط كانت تدعو هللا فً نفسها.
دخلت السٌارة مدٌنة الرقة فً الساعات األولً من فجر الٌوم الجدٌد  ,كانت لٌلً تشاهد الشوارع
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الفارؼة و المبانً ثم سؤلت السابق  :ما هذا المبنً ؟
أجابها  :هذه المحكمة و أخذ ٌعرفها علً المدٌنة و ٌقول و هذا بٌت الزكاة وهذا هو دٌوان المظالم
.
قالت لٌلً بؤسؾ :مدٌنة جمٌلة لكن طالتها آثار الحرب.
تابع السابق قاببل :تقع المدٌنة علً الضفة الشرقٌة من نهر الفرات و ٌعتمد اإلقتصاد هنا علً سد
الفرات و علً الزراعة و علً الحقول النفطٌة المجاورة.
سالت لٌلً  :المسافة بٌنها و بٌن حلب لٌست كبٌرة ألٌس كذلك ؟
اجاب السابق  :نعم تبعد عنها حوالً مابة و ستون كٌلو مترا فقط.
بعد فترة توقؾ السٌارة بجانب أحد البٌوت الفارهة و التً ٌحٌط بها عدد ال بؤس به من الحراس ,
فتحت البوابة الخارجٌة و دخلت السٌارة التً توقفت عند باب البٌت الذي كان ٌقؾ أمامه رجل
أربعٌنً طوٌل اللحٌة و قصٌر الجلباب  ,بجانبه كانت تقؾ سٌدة ترتدي السواد و ال ٌظهر منها شا
و كان خلؾ الرجل ٌقؾ شاب طوٌل وعرٌض البنٌان كثٌر العضبلت و أٌضا ذو لحٌة و جلباب
قصٌر.
تصنعت لٌلً الشجاعة و هً تنزل من السٌارة و لكن بداخلها كان كل شا ٌرتعش خوفا  ,لم تبلحظ
تعبٌرات وجه الشاب الذي عقد حاجباه و ظهر علً وجهه الدهشة عندما رأها ,أما الرجل و المرأه
فكان ٌتؤمبلنها من األعلً إلً األسفل .
أقتربت لٌلً من مكان وقوفهم فابتسم الرجل و قال  :مرحبا بك ٌا أخت لٌلً  ,حمد هلل علً سبلمة
الوصول
كانت ترٌد لٌلً ان ترد علٌه و لكن لم ٌخرج من حنجرتها سوي صوت مرتعش ٌقول  :أشكرك.
دخل الجمٌع إلً البٌت و جلسوا فً قاعة أستقبال الضٌوؾ و تكلم الرجل و قال :أنا أبو سٌاؾ
الناصري أحد أمراء الخبلفة و هذه زوجتً أم سٌاؾ  ,ثم أشار إلً الشاب و قال  :و هذا هو عمر
المصري ذراعً األٌمن و المسبول عن حماٌتً
رسمت لٌلً أبتسامة علً وجهها بعد جهد و لم تتكلم فؤستكمل أبو سٌاؾ قاببل  :سٌكون مقر عملك
هنا فً الترجمة و سٌكون لك جناح خاص بك لتقٌمً فٌه باإلضافة إلً مكتب لتزاولً عملك منه .
ربما ال تعلمٌن و لكن هنا هو أحد أهم المقرات فً الخبلفة و قد كتبت فٌك أم سلمان تقرٌرا مطوال
و تزكٌة بؤنك أهبل للمهمة و ٌمكننا الوثوق بك  ,و هذا ما لم تفعله أم سلمان مع أي فتاة اخري من
قبل لذلك تم وضعك فً هذا المكان الهام و نرجو منك أن تكونٌن عند حسن ظننا.
قالت لٌلً  :أشكرك
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قال أبو سٌاؾ  :األن ستؤخذك أم سٌاؾ إلً جناحك لترتاحٌن و ؼدا سٌكون أول ٌوم عمل لك ,
سنتقابل فً الثامنة صباحا فً مكتبً.
دخلت لٌلً إلً جناحها الفخم  ,دارت فٌه بإعجاب ثم جلست علً الفراش ووضعت رأسها علً
الوسادة لترتاح قلٌبل قبل أن تؤخذ حماما ساخنا لٌزٌح عنها تعب هذا السفر الطوٌل  ,لكنها و فً
دقابق ؼلبها سلطان النوم.
أستٌقظت لٌلً فً السادسة مساءا و نظرت إلً ساعة ٌدٌها و لم تصدق أنها نامت كل هذا الوقت ,
قامت من الفراش فوجدت صنٌة بها طعام مؽطً و رسالة كتب فٌها
" أعذرٌنً أنً دخلت إلً ؼرفتك دون أستؤذان فقد طرقت الباب كثٌرا و لم تجٌبً فدخلت
لئلطمبنان علٌك  ..أرجو ان ٌعجبك الطعام  ".و توقٌع باسم ام سٌاؾ
أبتست لٌلً و هً تري الطعام فهذا ما كانت تحتاجه فً ذلك الوقت.
بعد أن تناولت لٌلً الطعام و تحممت و قامت بتؤدٌة فروض الصبلة التً ضاعت منها جلست فً
الؽرفه تشعر بالملل ففتحت التلفاز لتجد فقط قنوات خاصة بداعش فؤؼلقته .
ثم قامت بفتح الحاسوب الخاص بها و بحثت عن شبكات أنترنت قرٌبة فوجدت ولكن كلهم ٌطلبون
كلمة مرور  ,أؼلقت الحاسوب ثم أمسكت بهاتفها فلم تجد أي إشارة فشرٌحتها ال تعمل هنا فً
سورٌا.
أصبحت الساعه العاشرة و هً تدور فً ؼرفتها بملل حتً أستجمعت شجاعتها و أرتدت ثٌابها و
حملت صنٌة الطعام التً ستتخذها عذرا لخروجها من الؽرفة.
كان البٌت هادبا فبحثت عن المطبخ حتً وجدته أدخلت الصنٌة ثم شربت القلٌل من الماء و خرجت
 ,كانت ستتجه الً ؼرفتها ثانٌة و لكن عندما رأت باب الخروج طلت فكرة أن تتمشً قلٌبل فً
الحدٌقة إلً رأسها ففتحت الباب و خرجت.
كانت تتمشً فً الحدٌقة المضٌبة باألنوار الهادبة و هً تشاهد أنواع النباتات المزروعة و ٌصل
إلً مسامعها صوت الحراس بالخارج  ,فجؤه سمعت صوت من خلفها ٌقول بؽضب  :ماذا تفعلٌن
هنا ؟
أرتعبت لٌلً من المفاجؤه حتً انها امسكت بقلبها خشٌة أن ٌخرج من جسدها و استدارت لتجده
عمر المصري حارس ابو سٌاؾ
كادت أن تصرخ به و لكن تراجعت فً أخر لحظة و استجمعت أنفاسها و قالت  :ما الذي دهاك ؟ ..
لقد أفزعتنً
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قال عمر  :ما الذي اتً بك إلً هنا ؟
قالت لٌلً  :مللت من الؽرفة و كنت أتمشً قلٌبل
قال عمر بنفاذ صبر  :أقصد إلً هنا  ..إلً سورٌا
رفعت حاجبٌها و قالت متعجبة  :هذا لٌس من شؤنك.
طلت من عٌنٌه نظرة حزن سرٌعة ثم قال لها  :أذهبً إلً ؼرفتك اآلن لٌس من المناسب ان تتمشً
فً هذا الوقت هنا.
قالت  :لماذا ألٌس المكان أمن هنا؟
قال  :أنا لم أقل لٌس أمن أنا قلت لٌس مناسبا  .قالت بتحد  :و ما الذي جعله لٌس مناسبا ؟
قال و هو ؼاضب  :أنا قلت.
قالت  :و أنا ال أعمل تحت إمرتك كً تؤمرنً  .و تركته لتكمل تمشٌتها فقال  :لٌس مناسبا أن ٌراك
الحراس فً هذا الوقت و بتلك المبلبس
نظرت له بإستؽراب و قالت  :و ما بها مبلبسً ؟
قال :ال شًء  ,لكن هنا جمٌع النساء تلبس النقاب األسود و لٌس من المعتاد رإٌة النساء بالمبلبس
الملونة و دون ؼطاء وجه.
قالت فً ال مبااله  :لٌس هذا من شؤنً .ثم اكملت  :أم إنك ال تثق بحراسك أو  ...بنفسك
أستشاط عمر ؼضبا و كاد أن ٌنفجر بها  ,رأته لٌلً ٌضؽط علً قبضته و العروق فً رقبته قد
ظهرت و احمرت عٌناه من الؽضب  ,هنا شعرت بالخوؾ و لكن كبرٌابها كان ٌمنعها من الخضوع
أمامه فقالت  :هناك رقم سري لشبكة االنترنت ٌمكنك أن تعطٌه لً حتً أجد ما أفعله فً ؼرفتً
قال  :ال استطٌع
قالت  :لماذا ؟ أجاب عمر  :بالؽد سٌعلمك أبو سٌاؾ بالقواعد هنا.
كانت لٌلً ترٌد أن تستفسر منه عن تلك القواعد لكن عمر استدار و مشً و هو ٌقول  :سؤنتظرك
عند باب البٌت ,أنهً تمشٌتك و عودي.
ابتسمت لٌلً و هً تشعر انها انتصرت فً معركتها األولً مع عمر.
ظلت تتمشً قلٌبل ثم عادت إلً باب البٌت لتصعد إلً ؼرفتها فوجدته جالسا علً السلم ٌنتظرها ,
و عندما تبلقت أعٌنهما هم بقول شا و لكنه تراجع .
عقدت لٌلً حاجبٌها ثم مرت بجانبه و صعدت الً ؼرفتها فً صمت.
جلست فً فراشها تتقلب ٌمٌنا و ٌسارا تحاول أن تنام و لكن دون جدوي عٌنا عمر تبلحقها  ,تعرؾ
لٌلً كٌؾ تقرأ العٌون لطالما فعلت  ,كانت عٌنا عمر تخبراها شٌبا و لكن ال تعرؾ ما هو ..قالت
فً نفسها  :ما الشا الذي لم تستطع شفتاك قوله و باحت به عٌناك أٌها الداعشً؟!
فً الصباح طرقت لٌلً ؼرفة مكتب أبو سٌاؾ التً دلتها إلٌها ام سٌاؾ بعد ما تناولوا إفطارهما
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سوٌا فً المطبخ
سمعت صوت أبو سٌاؾ ٌؤذن لها بالدخول  ,فدخلت إلً الؽرفة لتجد أبو سٌاؾ ٌجلس و بجانبه
عمر ٌطالعان بعض األوراق  ,قالت لٌلً  :صباح الخٌر.
نظر لها أبو سٌاؾ فً تؤنٌب و قال  :تلك لٌست تحٌة اإلسبلم ٌا أخت لٌلً
نظرت لٌلً إلً اسفل فً احراج و قالت  :اعتذر  ,السبلم علٌكم
رد عمر و أبو سٌاؾ السبلم ثم أردؾ ابو سٌاؾ  :تفضلً بالجلوس  ,جلست لٌلً علً أحد المقاعد
البعٌدة و لكن فً مواجهة أبو سٌاؾ الذي سؤلها  :هل نمت جٌدا البارحة ؟
قالت لٌلً  :نعم الحمد هلل
ابتسم ابو سٌاؾ و هو ٌقول  :ظننت انك لم تستطٌعً النوم بسهولة فقد سمعت أنك تجولتً بالمساء
فً الحدٌقة
نظرت لٌلً بضٌق باتجاه عمر و هً تقول  :لم أعرؾ أن هذا ممنوعا.
قال ابو سٌاؾ  :لم اقل أنه ممنوع ٌ ,مكنك التجول متً شبتً و لكن ٌفضل أن ال ٌكون لٌبل ,
فنظامنا هنا أننا ننام مبكرا و نستٌقظ لصبلة الفجر و ٌبدأ ٌومنا بعد الصبلة  ,و أتمنً أن تحاولً
التؤقلم مع أسلوب حٌاتنا
ابتسمت لٌلً و هً تقول  :إن شاء هللا
قال ابو سٌاؾ  :األن سنبدأ الكبلم عن العمل  ,بالطبع أنت تعلمٌن أننا هنا نبنً ركابز دولة جدٌدة و
لدٌنا كما فً جمٌع الدول جهاز إعبلمً مسبول عنه فرٌق محترؾ  ,فنحن لدٌنا قنوات فضابٌة و
مواقع إلكترونٌة و صفحات فً مواقع التواصل االجتماعً .
كما ان لدٌنا جرٌدة ننشرها بعدة لؽات و بالطبع كل هذا هدفه اإلنتشار و إٌصال رسالتنا إلً العالم
أجمع و لهذا فان المترجمٌن لهم أهمٌة كبٌرة فً دولتنا.
ثم أشار إلً عمر و قال  :سٌكون األخ عمر هو المسبول عن تسلٌمك الملفات المراد ترجمتها ,
وأٌضا إستبلم العمل منك  ,و إن كان لدٌك أي أسبلة أو استفسارات تخص العمل ٌمكنه أن ٌجٌبك
عنها  ,و سٌكون هو حلقة الوصل بٌنك و بٌنً ألنك كما تعلمٌن مشاؼل الدولة كثٌرة و نادرا ما
أكون هنا أثناء الٌوم  ,و لكن ال تقلقٌن ففً ؼٌابً أنا أعلم دبة النملة هنا فً البٌت.
قالت لٌلً فً نفسها  :بالطبع ستعرؾ كل شا ما دام جاسوسك المخلص هنا ٌنقل لك كل شا .كانت
لٌلً مازالت تشعر بالضٌق ألن عمر أخبر أبو سٌاؾ بجولتها المسابٌة البارحة.
أكمل أبو سٌاؾ كبلمه و قال  :هل لدٌك اي اسبلة ؟
قالت لٌلً :نعم  .ثم سددت نظرة قاسٌة باتجاه عمر و قالت  :هل أنا مجبرة علً تؽٌر طرٌقة
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مبلبسً هنا  ,فؤنا ال أرٌد ذلك و قد قالت لً أم سلمان فً مصر أن لً مطلق الحرٌة فً ذلك.
أجاب أبو سٌاؾ  :لك مطلق الحرٌة ما دمت هنا فً البٌت و لكن عند خروجك فلً رجاء شخصً
عندك أن ترتدي مثلما ترتدي النساء هنا  ,ألن اذا رأتك النساء بالخارج بمبلبسك الملونة تلك و
كشفك للوجه فهذا سٌسبب لنا قلقله و كثٌر من المشاكل  ,أرجو ان تراعً ذلك.
نظرت له لٌلً متفهمه و قالت  :هل أستطٌع الخروج متً شبت؟
ابتسم ابو سٌاؾ و قال  :بالطبع فؤنت لست رهٌنة هنا و لكن سٌصحبك أحد الحراس  ,ألنك ال
تعرفٌن المدٌنة كما أن سبلمتك أمر ٌَهمنا.
قالت لٌلً  :كنت أرٌد شراء شرٌحة تلٌفونٌة حتً أستطٌع التكلم مع أهلً
ابو سٌاؾ :ال تحتاجٌن لشرابها  ,عمر سٌقوم بإعطابك واحدة  ,و لكن بالنسبة للتواصل مع أي أحد
خارج سورٌا فإن هناك عده شروط ٌجب ان تعلمٌها قبل أن أقولها أرٌد أن أعلمك أننا نثق بك
كثٌرا و نعلم أنك ستتبعٌن التعلٌمات ألجل سبلمتك و سبلمتنا.
أشارت لٌلً برأسها توافقه  ,فؤكمل أبو سٌاؾ قاببل  :الشرٌحة التً ستؤخذٌنها مؤمنة حتً ال ٌستطٌع
أحد تعقبها  ,و لن ٌظهر رقمك لدي الشخص الذي تتصلٌن به و نرجو أن ال تتعدي مدة المكالمة فً
المرة الواحدة خمس دقابق .
ٌمكنك التواصل مع أهلك عن طرٌق برنامج "سكاٌب" علً اإلنترنت و لكن هذا بشرط أال ٌعرفوا
مكانك و ال موقعك و ال أي شا بخصوص الخبلفة هنا و ال اي معلومات عن الملفات التً تعملٌن
علٌها و ال ما ترٌه هنا او تسمعٌه  ,كل هذا ٌندرج تحت بند السرٌة.
قضبت لٌلً جبٌنها و هً تشعر أن األمر أكبر مما كانت تتصور  ,حاول أبو سٌاؾ تبرٌر كل تلك
األشٌاء قاببل  :أي معلومه صؽٌرة ٌتم تسرٌبها و لو حتً عن طرٌق الخطؤ ٌمكنها أن تجعل
صاروخا من طابرة أمرٌكٌة ٌحط فوق رإوسنا .
أخت لٌلً نحن فً حرب لنرفع راٌة اإلسبلم من جدٌد و لن نفعل ذلك بسهولة فؤعدابنا كثر ,و كل
ما أطلبه منك السرٌة ثم السرٌة ثم السرٌة  ..هل هذا واضح؟
أجابت لٌلً و هً تبتلع رٌقها  :نعم واضح
ابتسم أبو سٌاؾ و قال  :أشكرك علً تفهمك  ,هل لدٌك أي اسبلة اخري ؟
قالت لٌلً  :نعم سإال أخٌر  ,أرٌد أن أعرؾ أٌن باقً زمٌبلتً التً أتٌن معً من تركٌا و هل
أستطٌع التواصل معهن.
قال ابو سٌاؾ  :سؤري إمكانٌة ذلك
قام عمر و أعطً بعض األوراق للٌلً التً نظرت إلٌه شذرا ثم ادرات وجهها باتجاه اخر و هً
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تؤخذ االوراق ثم استؤذنت و خرجت.
قال عمر بعد خروجها ألبو سٌاؾ :لماذا زكتها أم سلمان فهً ٌبدو علٌها عدم اإلقتناع الكامل
بالخبلفة.
قال ابو سٌاؾ  :ستقتنع ال تقلق و ستصبح كالعجٌن فً ٌدي فهً ستكون مشروعً القادم  .و ابتسم
ابتسامة الصٌاد الذي ٌري طرٌق وقوع فرٌستة فً المصٌدة
قال عمر بحذر :و لكن ما أهمٌة تلك الفتاة عن ؼٌرها
نظر له ابو سٌاؾ فً تعجب و قال :لم ارك تهتم بؤي فتاه من قبل  ,لما هً علً وجه الخصوص؟
قال عمر و هو ٌحاول أن ٌصلح موقفه  :لٌس اهتمام بذاتها  ,فهً مثل أي فتاة و لكن فقط فضول
فهً أول فتاة تتم تزكٌتها من قبل أم سلمان.
قال أبو سٌاؾ فً ال مبااله  :األهمٌة ال تكمن فً الفتاة و لكن تكمن فً والدها .
قال عمر و قد اجتاحه القلق  :من ٌكون والدها ؟
قال ابو سٌاؾ :هو واحد من أكبر تجار السٌارات فً مصر  ,شركته تقدر بالمبلٌٌن و نفوذه كبٌر و
أن تقع فتاة من عابلة كتلك فً أٌدٌنا فهً ؼنٌمة ٌجب اقتناصها جٌدا.
قال عمر متصنعا عدم الفهم لكً ٌعرؾ بالمزٌد :و لكن الفتاه هنا فكٌؾ سنستفاد من وضع ابٌها.
قال ابو سٌاؾ :الفتاه سندربها هنا  ,و لهذا تم وضعها بٌن ٌدي حتً ال ٌرتكب أحد أي خطؤ و تضٌع
من بٌن أٌدٌنا  ,الترجمة ما هً إلً ؼطاء حتً تقتنع برإٌتنا ثم سنقوم بتدرٌبها علً إدارة األعمال
 ,و بعدها تعود إلً أرض الكنانة لتقنع والدها بالعمل معه  ,و سٌرحب ابٌها كثٌرا بالطبع حٌث أن
أخٌها ٌعمل فً مجال الطب .
سنتركها عدة اشهر حتً تعرؾ كل شا تحتاجه ثم سٌموت أبٌها ألي سبب و أخٌها أٌضا و من
الوارد أمها كذلك  ,حتً ال ٌصبح لدٌها ؼٌر أحضاننا فتصبح بؤٌدٌنا كالعجٌن و بما تملكه من
إمكانٌات و هً الورٌثة الوحٌدة ألبٌها سنستطٌع أن نبدأ أقوي خلٌة فً مصر  ,و ستصبح عملٌاتنا
علً أرض مصر أقوي و أعنؾ.
تراجع عمر من هول ما سمع و قال  :سنقتل عابلتها كلها.
قال ابو سٌاؾ :ال تقلق ٌا عمر لن أشركك فً شا به قتل مثلما وعدتك من قبل  ,مهمتك هنا بٌن
األوراق و حراستها فقط  ,لن تتلوث ٌداك بدم احد  ..ال تقلق.
كانت لٌلً تعمل علً األوراق التً أعطاها لها عمر فً المكتب المخصص لها ثم سمعت طرقا
علً الباب فقالت  :تفضل .و هً تظن الطارق أم سٌاؾ و لكنها وجدته عمر.
أشاحت لٌلً برأسها عنه عندما رأته و أكملت عملها دون أن تنبس شفه  ,قال عمر :لم أكن أنا من
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أخبر أبو سٌاؾ عن لٌله امس.
قالت لٌلً بسخرٌة  :بالطبع لٌس أنت  ,هو خٌالك علً ما أعتقد
قال عمر :ال تصدقً إن شبت و لكنها الحقٌقة  .حركت لٌلً كتفٌها فً ال مباالة و هً تكمل عملها.
سؤلها عمر :لما تتعاملٌن معً بهذه الطرٌقة ؟
نظرت له لٌلً بتحد و هً تواجه عٌناه و قالت  :ربما ألنً ال أستطٌع إحترام رجل ما هو إال
جاسوس لسٌده فً طرقات البٌت و ٌنتظره كل لٌله لٌخبره بدبة كل نملة  ,الٌس هذا ما قصده ابو
سٌاؾ؟
استشاط عمر ؼضبا من كبلمها ضم قبضته و ظهرت عروق الؽضب فً رقبته كما لٌلة أمس ,
شعرت لٌلً بالخوؾ فانسحبت بعٌناها إلً اوراقها  ,مرت دقٌقة و هً تسمع انفاسة الؽاضبة ثم
خرج وأؼلق الباب ورابه بعنؾ لدرجه أنها أنتفضت من مكانها من قوة الصوت.
وقؾ عمر ٌتابع الحراس و هم ٌقومون بتؽطٌة البوابة الحدٌدة للحدٌقة و هو ٌفكر سٌضٌع مستقبل
لٌلً كما ضاع مستقبل الكثٌرات  ,ال بل ستضٌع لٌلً نفسها و هو سؤقؾ متفرجا كما فعلت من قبل
و مازلت أفعل  ,لكن كٌؾ أنقذها و هً ال تثق بً و ال تحترمنً و تحتقرنً بهذا الشكل؟
كٌؾ سؤقؾ امامها و اقول  :أنا الداعشً الذي تلوثت ٌدي بدم األبرٌاء  ..أنا القاتل الصامت عن
الحق الذي ٌشاهد الجرابم و ٌشارك فٌها بصمته  ..أنا االنسان الذي تجرد من إنسانٌته فبات ال
ٌعرؾ من أي الفصابل هو ,
أطلب منك أن تثقً بً و أن تستمعً لً و تهربً من جحٌمك القادم و أنا أعرؾ ان ال مفر بعد
الدخول إلً عرٌن األسد.
تنهد و قال ٌ :ا رب ألهمنً الرشد و الصواب إلنقاذها هً فقط  ,و بعدها لن ٌضرنً شٌبا إن مت
فانا علً أي حال قد تعبت من تلك الحٌاة.

جلست لٌلً لتناول الؽداء مع أم سٌاؾ و الخادمتٌن التً ٌتبٌن علٌهما انهما لٌستا عربٌات  ,قالت
لٌلً موجهه الكبلم الم سٌاؾ :أال ٌتكلمن العربٌة؟
قالت ام سٌاؾ  :ال و هذا أفضل حتً ال ٌفهمن ما ٌقال داخل جدران البٌت.
قالت لٌلً :لماذا ال تتناولٌن الطعام مع أبو سٌاؾ.
ابتسمت أم سٌاؾ و اجابت  :أبو سٌاؾ رجل مشؽول ال ٌبق فً المنزل إال قلٌبل  ,و لكننا نتناول
وجبة العشاء سوٌا.
ابتسمت لٌلً و قالت :هل لدٌكم اطفال؟
ام سٌاؾ  :ال لم ٌرزقنا هللا بؤطفال
قالت لٌلً  :و لم ٌتزوج أبو سٌاؾ علٌك لٌنجب ؟ اعذري تطفلً و لكن سمعت أن الرجال هنا
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ٌتزوجن كثر
ضحكت ام سٌاؾ و قالت  :علً حد علمً لم ٌفعل  ,لقد رضٌنا منذ زمن بما قسمه هللا لنا و نشعر
أن كل أطفال المجاهدٌن هم أطفالنا
لٌلً :هل تحبٌه ؟
ابتسمت ام سٌاؾ فً خجل و لم ترد فضحكت لٌلً و هً تقول  :لن افهم أبدا لماذا ٌخجل الناس من
الحب ..من البوح به و من اإلعتراؾ به  ,كؤنه جرم نخجل منه  ,و علً حد علمً لم ٌكن الرسول
ٌخجل من حبه للسٌدة عابشة فكان كل أصحابه ٌعلمون أنها حبٌبته
أومؤت ام سٌاؾ برأسها و قالت :معك حق و لكنها عاداتنا التً تربٌنا علٌها
بعد أن أنهٌا طعامهما قالت لٌلً  :أرٌد ان أتمشً قلٌبل فً الحدٌقة  ,أال بؤس بذلك ؟
أجابت أم سٌاؾ :بالطبع  ,و أنا سؤرافقك فبعد تؽطٌة البوابة ٌمكننا التمشٌة براحة اكبر.
قالت لٌلً مندهشة  :و لماذا قاموا بتؽطٌتها !
اجابت ام سٌاؾ :باألمس رأوك الحراس لٌبل فً الحدٌقة فؤخبروا ابو سٌاؾ بذلك صباحا  ,فؤمر
األخ عمر بؤن ٌقوم بتؽطٌة البوابة لٌمنحنا مزٌدا من الخصوصٌة.
صمتت لٌلً و هً تشعر بالذنب و قالت فً نفسها  :لقد كان صادقا إذن.
كانت لٌلً ترٌد أن تعتذر لعمر عما بدر منها و لكن مر أسبوع دون أن تراه أو حتً تتقابل معه
قدرا كما حدث من قبل  ,كانت لٌلً ال ترٌد أن تسؤل أم سٌاؾ عنه خشٌة أن تفهمها بشكل خاطا ,
كانت تبحث عن حٌلة جٌدة للسإال عنه طوال األٌام السابقة و الٌوم وجدت واحدة.
أثناء تناول لٌلً الؽداء مع أم سٌاؾ قالت لها  :لقد أنهٌت الٌوم العمل الذي معً و أردت ان أعطٌه
لؤلخ عمر هل اعطٌك إٌاه لتوصلٌه له فؤنا لم أره منذ عده أٌام.
قالت ام سٌاؾ :لقد خرج الٌوم مع أبو سٌاؾ لقضاء بعض األمور و لن ٌعودا سوي متؤخرا ,
سؤخبره أن ٌمر علٌك صباحا فً مكتبك
قالت لٌلً متسابلة :نافذة مكتبً تطل علً البوابة الربٌسٌة و لم أالحظ أي أحد خرج منها الٌوم و لم
أسمع أصوات سٌارات.
ابتسمت أم سٌاؾ و قالت  :ها أنت قلت البوابة الربٌسٌة  ,أي أن هناك عدة بوابات أخري
رفعت لٌلً حاجباها متفهمه و صمتت.
فً المساء جلست لٌلً فً فراشها و قامت بفتح برٌدها االلكترونً لتجد ردا من أخٌها أٌمن علً
الرسالة التً أرسلتها له صباحا
طوال األٌام السابقة لم تجرإ لٌلً علً األتصال بعابلتها  ,كانت تشتاق لهم و ترٌد أن تطمبنهم علٌها
و لكن كانت تخشً رده فعلهم  ,و فً الصباح أرسلت إلً أخٌها أٌمن رسالة تطمبنه علٌها و تنقل له
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مخاوفها من األتصال بهم خوفا من أبٌها و أمها.
قرأت لٌلً رسالة أ ٌمن و التً كان مفادها انه اشتاق لها كثٌرا و ٌحاول مسامحتها علً ما فعلته  ,و
لكن ٌرجو انها تكون بخٌر و لم ٌقل أي شا أخر بخصوص والدٌها أو أنتظار مكالمة منها.
احبطتها رسالته و أشعلت بها القلق فؤرسلت له رسالة أخري تسؤله فٌها عن حال والدٌها و متً
ٌكون الوقت مناسبا لتتصل بهم.
وضع عمر رأسه علً وسادته و هو ٌفكر ما الطرٌقة المثلً لمعاملة لٌلً و لجعلها تثق به قبل أن
تثق بؤبو سٌاؾ  ,و بعد أن تثق به سٌبحث عن حل إلنقاذها من خرٌطة الموت التً رسموها لها ,
تعمد األٌام السابقة أن ال ٌراها و منذ قلٌل أخبره ابو سٌاؾ أن ٌتسلم منها العمل و ٌعطٌها عمل
جدٌد فً الصباح .
نظر إلً ساعته فوجدها الحادٌة عشر مساءا  ,تنهد و هو ٌقول لنفسه  :ما زال اللٌل طوٌل .
فً أوقات بعٌدة كان كل ما سٌتمناه فً لٌلة كتلك هو أن ٌنام بعمق و لكنه منذ عام و نصؾ قد
أصبح ٌخشً النوم كما ٌخشً الطفل الصؽٌر الظبلم  ,ثم امسك بكتاب باللؽة األسبانٌة و أخذ
ٌقرأه.
فً العاشرة صباحا ذهب عمر إلً مكتب لٌلً و قد عقد عزمه أنه سٌتعامل معها بشدة حتً تتراجع
عن طرٌقتها التً تعامله بها و سٌكون هذا نهجه فً الفترة القادمة .
كانت لٌلً هً اآلخري تفكر بما ستقوله له لتعتذرعن حادثة الحدٌقة و ما قالته فً أخر لقاء بٌنهما.
جاء عمر فؤعطته األوراق المترجمة التً طبعتها فؤخذها دون أن ٌتكلم أو أن ٌنظر لها ,و أخذ
ٌقرأهم و هو واقؾ وسط تعجب لٌلً و تساإلها  :هل ٌفهم االلمانٌة ؟
أخذ ٌقلب فً األوراق حتً توقؾ عند إحدي الورقات و نظر لها بخٌبة أمل ثم أكمل قراءة  ,و بعد
أن أنتهً عاد إلً الورقة التً توقؾ عندها من قبل ووضعها أمام لٌلً علً المكتب و هو ٌضع
إصبعه عند إحدي الكلمات و ٌقول :ما تلك الكلمة ؟
قالت  :السٌارات
قال :أعلم  ,إنطقٌها بااللمانٌة
ارتبكت من طرٌقته فنظرت إلً الورقة و قالت "das autos" :
قال عمر و هو ٌرفع إحدي حاجبٌه  :و ال تجدٌن بها شا خاطا
ارتبكت من جدٌد و هً تشعر أنها أمام مدرسها ٌوبخها علً أخطاء الواجب المدرسً فشعرت
بالؽضب و قالت له بصوت حاد  :ما بها السٌارات ". "das autosثم اردفت بؽضب  :و ما
أدراك أنت بااللمانٌة.
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حرك عمر رأسه باستهزاء و هو ٌقول  :هل انت مبتدبة ام ماذا؟ و معك حق ما أدرانً أنا باأللمانٌة
و أنت المترجمة المحترفة التً تخطا بؤساسٌات اللؽة .
ٌا سٌدتً المحترفة السٌارات تكون " "die autosاما السٌارة المفرد هً ما تؤتً معها ", "das
أعتقد أن قواعد التعرٌؾ تلك تشرح فً المحاضرات األولً ام انك لم تحضري تلك المحاضرة ؟
كادت لٌلً تبكً من شعورها بالحرج أمامه و من سخرٌته منها فصمتت
شعر عمر انه قد قسً علٌها فً الكبلم فقال  :أصلحً الخطؤ و أحضري لً األوراق ثانٌة فً
مكتب ابو سٌاؾ بعدما تنتهً  ..ثم خرج من الؽرفة.
أفرجت لٌلً عن دموعها بعدما خرج من الؽرفة  ,تسؤل نفسها  :لماذا صمتت لماذا لم تصرخ به ان
هذا خطؤ بسٌط من الوارد أن تقع فٌه ,فان كان ٌعرؾ اللؽه االلمانٌة فهو ٌعلم أن التعرٌؾ بها
ٌختلؾ علً أساس المعرؾ كان ذكر او انثً او شا محاٌد كما ٌختلؾ مع الجمع و المفرد و ان
" "theالمستخدمة ببساطة فً اإلنجلٌزٌة للتعرٌؾ  ,فً األلمانٌة تصبح " " dasاو " "dieاو
" "derو ٌتم استخدام أي منهما علً حسب نوع المعرؾ.
كان ٌمكنه ان ٌنبهها لخطبها دون تلك السخرٌة البلذعة .
دخلت لٌلً مكتب أبو سٌاؾ لتجده جالسا فً مكانه و بجانبه عمر كالعادة  ,وضعت األوراق بعد أن
قامت بإصبلح الخطؤ علً الطاولة التً امامهم و قالت موجهه الكبلم ألبو سٌاؾ :أعتقد انً لست
باإلحترافٌة الكافٌة لذلك العمل.
قالت ذلك و هً تضؽط علً حروؾ اإلحترافٌة  ,فقضب أبو سٌاؾ حاجبه و قال  :لماذا تقولٌن
هذا؟ و هو ٌنظر إلً عمر بإستفهام  ,ثم أردؾ قاببل  :األخ عمر ٌقول أن ترجمتك ممتازة و أنك من
أفضل مترجمً األلمانٌة الذي تعامل معهم.
نظرت إلً عمر بعدم فهم و قد أسقط ما فً ٌدٌها و لم تستطع الرد  ,قام عمر و أعطاها األوراق
الجدٌدة المطلوب ترجمتها و هو ٌبتسم لها و ٌقول  :أرجو أن تترجمٌهم بنفس إحترافٌة المرة
السابقة .و ضؽط علً حروؾ كلمة اإلحترافٌة كما فعلت هً من قبل.
دخلت لٌلً إلً ؼرفتها و القت ملؾ األوراق علً المكتب و هً تمسك برأسها بؽضب و تقول :
هذا ال عمر بدأ حربه معً و سنري من المنتصر.
فً المساء وجدت لٌلً رد أٌمن اخٌرا  ,كتب فً رسالته أنهم بخٌر و ٌمكنها أن تكلمه فً أي وقت
شابت.
أخذت لٌلً هاتفها لتتصل بؤٌمن و لكن تذكرت قول أبو سٌاؾ أن ال تتعدي الخمس دقابق ترددت
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قلٌبل ثم عقدت عزمها و اتصلت بؤٌمن و بعد السبلم و السإال عن األحوال طلبت منه أن ٌكلمها
علً برنامج "سكاٌب" النها لن تستطٌع أن تطٌل فً المكالمة  ,أعتذر منها أٌمن أنه لن ٌستطٌع
الٌوم و لكن سٌكلمها ؼدا فً نفس الموعد.
بعد أنهت المكالمة جلست تفكر ,قلبها ٌخبرها أن صوت أٌمن متؽٌرا ٌوجد شا ٌخفٌه و ٌجب أن
تعلمه منه بالؽد.
فً الٌوم التالً جلست لٌلً لتناول وجبة الؽداء مع أم سٌاؾ البلتً أصبحن ٌتشاركنها سوٌا كل ٌوم
كانت أم سٌاؾ ترٌد أن تعرؾ رأي لٌلً فً الزواج مرة اخري بناءا علً طلب أبو سٌاؾ فقالت
للٌلً  :هل كنت تحبٌن زوجك السابق
أجابت لٌلً  :كثٌرا.
قالت ام سٌاؾ :الم تفكري أن تتزوجً مرة اخري؟
اجابت لٌلً  :لقد هربت من مصر كً ال أتزوج مرة اخري.
قالت ام سٌاؾ  :لماذا؟
أجابت لٌلً  :إن كان قلبً معلقا برجل فكٌؾ أتزوج رجبل أخر.
ابتسمت أم سٌاؾ و هً تقول  :هل هً لعنة الفراعنة ام ماذا؟
استفهمت لٌلً و قالت  :ما الذي تقصدٌنه ؟
قالت ام سٌاؾ :أٌضا األخ عمر وفً لحبه القدٌم او هذا ما قاله ألبو سٌاؾ  ,فقد جبناه بفتٌات عدة
الجمٌبلت و الثرٌات و المتعلمات و االجنبٌات و العربٌات  ,و لكن كان جوابه الرفض الدابم و كان
ٌقول أن قلبه تمؤله أمرأة و ال ٌوجد فراغ ألمرأه اخري.
اندهشت لٌلً لسماع ذلك األمر عن عمر و لكن شا بداخلها أحترم هذا الرجل الذي ٌحترم الحب
بذلك القدر.
جلست لٌلً فً المساء تنتظر مكالمة أٌمن التً وعدها بها اللٌلة الماضٌة  ,تؤخر أٌمن علً موعده
و لكن فً النهاٌة اتصل  ,ردت لٌلً بلهفه تسؤله عن سبب تؤخره
جابها صوت أٌمن الحزٌن ٌقول :و هل حقا ٌهمك أن تعرفً السبب ؟
قالت  :بالطبع
قال أٌمن بعدما تنهد  :أمً مرضت مرة أخري و عادت الً المشفً
صعقت لٌلً و سالته  :ما بها
قال  :ما بها هو أنت  ..أمً مرضت منذ رحٌلك  ,لم تتحمل الصدمة  ,جلست أٌام تبكً تنتظر أن
تتكلمً لتطمبن علٌك و لكنك لم تتصلً  ,ظننا جمٌعا أنه حدث لك مكروه  ,و منذ ذلك الحٌن و أمً
بالمشفً و منذ ٌومٌن خرجت و لكنها الٌوم مرضت مرة أخري و عادت للمشفً من جدٌد رؼم أنً
أخبرتها انك بخٌر و ترٌدٌن ان تكلمٌها.
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بكت لٌلً و هً تقول ألٌمن  :قل لها أن تسامحنً  ,أبً هو من أجبرنً علً الرحٌل  ,لم أكن
أستطٌع أن أتزوج أحمد
رق قلب أٌمن لبكابها فقال :اهدبً ستكون بخٌر  ,و إن أتٌتً ستصبح بخٌر أكثر
صمتت لٌلً و عندما وجد منها أٌمن الصمت جوابا قال ٌستحثها علً الكبلم  :لٌلً  ..ستؤتٌن الٌس
كذلك؟
قالت لٌلً  :ال أستطٌع فؤنا مرتبطة بعمل هنا
قال اٌمن و قد قضب جبٌنه  :هنا أٌن؟
قالت  :ال أستطٌع أن أخبرك
ؼضب اٌمن و صرخ بها  :باهلل علٌك ٌا لٌلً ما هذا التخرٌؾ و لما ال تخبرٌنً؟
قالت لٌلً و قد عادت للبكاء :ال أستطٌع إن علم أبً اٌن أنا سٌؤتً بً  ,أنت تعلم أن له أصدقاء فً
كثٌر من البلدان.
تنهد اٌمن و قال  :ال تخافً  ..لن ٌفعل
لٌلً  :و ما الذي ٌجعلك متؤكدا إلً هذا الحد؟
أٌمن  :أبً أقسم أنك لن تدخلً البٌت مرة أخري و انه لٌس له بنات بعد أن خرجت عن طوعه.
زاد بكاء لٌلً فقال اٌمن  :ولكن إن عدت اآلن و تزوجتً من أحمد مثلما أراد سٌسامحك و
ستسامحك أمً و سٌعود كل شا كما كان.
صرخت به لٌلً  :لن أتزوج أحمد أتفهم  ..و إن كان أخر رجال األرض و أفضلهم لن أفعل  ..لن
أفعل
تركها أٌمن تبكً حتً هدأت قلٌبل ثم سؤلها  :و أمً ٌا لٌلً ؟
اجابته  :سؤكلمها فً الهاتؾ لتطمبن و ستصبح بخٌر باذن هللا  ,قل لً ؼدا متً الوقت المناسب
ألهاتفها.
قال اٌمن  :حسنا
لٌلً  :أنا متعبه سؤذهب للنوم  ,تصبح علً خٌر

فً الٌوم التالً كانت عٌنا لٌلً قد انتفختا من البكاء سؤلتها ام سٌاؾ عن السبب و لكن لٌلً أحجمت
عن االجابة  ,و عندما رأها عمر و هً تمر لتدخل مكتبها رق لها قلبه فسؤلها  :هل انت بخٌر.
أومؤت برأسها أي نعم و دخلت مكتبها و لم ٌرها أحد طوال الٌوم.
أرسلت لها أم سٌاؾ الؽداء مع إحدي الخادمات و احترمت عزلتها.
مرت عده أ ٌام و قد اصبحت لٌلً أفضل حاال بعدما تكلمت مع والدتها و أطمؤنت علً صحتها .
فً صباح أحد األٌام قالت لٌلً ألم سٌاؾ أنها ترٌد الذهاب الً السوق لتشتري بعض األشٌاء التً
تحتاجها  ,فقالت لها ام سٌاؾ  :حسنا إذهبً و أخبري أبو سٌاؾ لٌرسل معك أحد الحراس  ,انه فً
مكتبه و بعدها عودي إلً ألقرضك إحدي عباباتً.
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دخلت لٌلً الؽرفة فلم تجد سوي عمر جالسا ٌقرأ فً احد الكتب فسؤلته لٌلً عن أبو سٌاؾ فاخبرها
انه رحل منذ قلٌل و سؤلها ان كانت ترٌد شٌبا فؤخبرته انها ترٌد الذهاب إلً السوق.
قال عمر  :حسنا سؤقوم بتوصٌلك
قالت لٌلً  :ال داعً فقط أرسل معً أحد الحراس
قال عمر  :حسنا  .ثم جلس مكانه و أكمل القراءة
قالت لٌلً  :أنا أرٌد الذهاب اآلن
نظر لها عمر متصنعا التعجب و قال  :حسنا تفضلً
قالت بنفاذ صبر  :أتفضل أٌن ؟ اذهب أنت و أخبر أحد الحراس
قال عمر بشؽؾ طفولً  :لست خادمك اذهبً انت و أخبري احدهم فلن ٌعترض أحد منهم
قالت  :ال أستطٌع فؤنا ال أعرؾ أي أحد منهم
قال عمر و قد تؽٌرت نظرته  :اذا أطلبً من احد تعرفٌنه  .فهمت تلمٌحه بؤنه ٌخبرها عن نفسه
خرجت من الؽرفة و هً تقول بعناد  :ال أرٌد شٌبا
ابتسم عمر و أكمل قرابة  ,بعد قلٌل عادت ثم و قفت أمامه و هً ترتدي إحدي عبابات ام سٌاؾ :
هٌا فؤنا ال أرٌد أن أتاخر
لم ٌستطع عمر أن ٌكتم ضحكاته و هو ٌخرج من الؽرفة و ٌقول سؤنتظرك فً السٌارة.
ركبت لٌلً فً الكرسً الخلفً من السٌارة و أنطلق عمر و قد وضع الكتاب الذي كان ٌقرأه بجواره
 ,بعد قلٌل قالت لٌلً  :هل ٌمكننً رإٌة الكتاب ؟  ,ناولها عمر الكتاب فقالت له  :بؤي لؽه هذا
الكتاب
قال :التركٌة  .قالت لٌلً  :هل تعرؾ اللؽة التركٌة اٌضا ؟
قال عمر بعدم مبااله كانه ٌقول شا عادي  :األلمانٌة و التركٌة و األسبانٌة و الروسٌة و بالطبع
اإلنجلٌزٌة و أتعلم اآلن الكردٌة
قالت لٌلً بانبهار  :رابع.
قال عمر و قد راقه أن لٌلً انبهرت به  :انا أعشق اللؽات
قالت لٌلً  :لهذا أبو سٌاؾ ٌثق بك كثٌرا و ٌجعلك ٌده الٌمنً
قال عمر و هو ٌبتسم  :أبو سٌاؾ ٌثق بً ألننً أهل لثقته و لٌس إلنً أتقن عده لؽات .ثم صمت
قلٌبل و أردؾ  :أنت اٌضا ٌمكنك أن تثقً بً
لم تجاوبه لٌلً فهً ال ترٌد أن تخبره أنها فقدت إٌمانها بالثقة و من الصعب أن تضعها فً أي أحد .
أحترم عمر صمتها إلً أن وصبل إلً السوق فنزل معها عمر فقالت  :أٌن تذهب ؟
قال :سؤرافقك  .قالت  :ال اشكرك من فضلك انتظرنً هنا
قال  :ال تقلقً لن أدخل معك المحبلت سؤنتظرك عند الباب فقط
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انتهت لٌلً من شراء ما ترٌده و قد راقها ان ٌكون لدٌها حارس مثل عمر و فً طرٌق العوده
توقؾ عمر عند أحد المحبلت و قال لها  :هذا محل لشراء العبابات  ,أشتري لنفسك واحدة علً
قٌاسك .
كان ٌعتقد ان لٌلً ستعارضه او توبخه او أي شا مما تفعله عادة و لكنها نزلت فً هدوء و أشترت
واحدة.
مرت األسابٌع هادبة و بدأ عمر ٌكسب ثقة لٌلً تدرٌجٌا إلً أن أتً أحد األٌام حٌث ذهبت لٌلً إلً
عمر فً مكتب أبو سٌاؾ لتسؤله عن ترجمة بعض األشٌاء.
كانت تجلس لٌلً بالقرب منه و كان ٌمسك عمر األوراق ٌحاول التركٌز فٌما هو مكتوب و لكنه
كان متوترا و ظهر ذلك علً حركة القلم فً ٌدٌه  ,لم تفهم لٌلً السبب و بعد عده دقابق قالت لٌلً :
أرٌد أن أذهب إلً السوق الٌوم أٌمكنك أن تصحبنً ؟
صمت عمر قلٌبل ثم قال :حسنا لكن إذهبً و ؼٌري مبلبسك تلك
لم تعجبها لٌلً طرٌقته فً الطلب فقالت  :و لماذا فانا سؤرتدي العباءة علً اي حال
قال  :رابحه عطرك تسد األنوؾ  ,أذهبً و ؼٌري مبلبسك
ؼضبت لٌلً لتحكمه بها بهذا الشكل فقالت  :لن أفعل
قال  :اذن لن اصطحبك الً السوق  ,قالت  :و من قال أنً أحتاجك  ,سؤذهب برفقة احد الحراس
جن جنون عمر لعنادها و ذكرها احد الحراس فقال  :لن تخرجً خطوة خارج باب البٌت ما دمت
لم تؽٌري تلك المبلبس
قالت له لٌلً بؽضب :و تلك أوامر من ؟ أوامرك أم أوامر أبو سٌاؾ ؟
سالها  :و ما الفارق؟
أجابت  :ان كانت أوامرك فدعنً أخبرك أنك هنا فقط لحماٌتً و لست وصٌا علً و علً أفعالً
فبل تؤخذ حجما أكبر من حجمك  ,و إن كانت أوامر أبو سٌاؾ فانت أذن هنا مجرد كلب له تشمنً
قبل خروجً لتسمح لً بالذهاب او ال حسب رابحتً.
اشتعلت نٌران الؽضب فً عٌنً عمر و لم ٌشعر بنفسه سوي أن امسك بذراعها بقوة و اقترب منها
و قال  :إن كنت ترٌنً هكذا فؤحذري الحٌوان الذي بداخلً
ثم ترك ذراعها و خرج من الؽرفة و من البٌت  ..ركب السٌارة و رحل.
مر أسبوعٌن و لم ٌعود عمر و لم تجرأ لٌلً علً السإال عنه  ,بعدما رحل ذلك الٌوم ندمت ندما
شدٌدا علً ما قالته.
أرادت لٌلً أن تذهب و تعتذر منه و تخبره أنه لم ٌكن خطؤه انها أمتؤلت بخٌباتها من الرجال  ,من
محمود الذي ترك قلبها خاوٌا و من أبٌها الذي اعتبرها ماتت و هً ما زالت تتنفس  ,و من أٌمن
الذي ٌلومها كل اتصال و ٌحاول إقناعها بالعودة و من أحمد الذي أراد ان ٌتزوجها و هو ٌعلم أن
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فً قلبها رجل آخر و من حازم زوج سها الذي خسرت صدٌقة عمرها بسببه و من مدٌرها فً
العمل  ..و من الجمٌع!
أرادت أن تخبره أنه لٌس ذنبه قط أنها تخاؾ خوفها و ضعفها فؤصبحت كالؽزال المجروح تجرح
كل من ٌحاول أن ٌقترب منها كً تدافع عن حٌاتها.
فً منتصؾ األسبوع الثالث من ؼٌاب عمر و فً أحد الصباحات كانت تجلس لٌلً فً مكتبها
فسمعت طرقا علً الباب و سمحت للطارق بالدخول  -الذي لم ٌكن سوي عمر -
أشرق وجه لٌلً عندما رأته و قالت  :اٌن كنت كل تلك المدة ؟
لم ٌجٌب عمر و لم ٌنظر لها  ,فقط وضع األوراق التً بحوزته علً المكتب و قال  :هذا هو العمل
الجدٌد  ,قومً بطباعة ما ترجمتٌه الفترة الماضٌة و أتً به إلً مكتب ابو سٌاؾ لكً أراجعه  .و
خرج سرٌعا من الؽرفة
ذهبت لٌلً و بحوزتها الترجمات و أعطتها لعمر و جلست تنتظر مبلحظاته كعاداتهم و لكنه قال :
ٌمكنك اإلنصراؾ اآلن  ,سؤكتب مبلحظاتً فً األوراق و أرسلها لك مع الخادمة.
قالت لٌلً  :أنا أعتذر عن ما قلته فً اخر مرة.
قال عمر  :ال باس ٌ ,مكنك الذهاب إلكمال عملك.
كانت الفترة الماضٌة عصٌبة علً عمر  ,كبلم لٌلً األخٌر أنهً أخر رمق فٌه  ,فلم ٌعد لدٌه
الرؼبة فً مساعدتها أو حتً مساعده نفسه  ,أصبح قدوم اللٌل بكاوبٌسه هو أكثر ما ٌرهقه .
كتب له الطبٌب بعض المهدبات و منوم عند الحاجة و نصحه بممارسة الرٌاضة قبل موعد نومه ,
ٌقوم عمر بكل إرشادات الطبٌب و لكنه ٌنهار  ,و وجود لٌلً بالجوار أمر لم ٌعد ٌتحمله ما كان
سٌعود لوال إلحاح أبو سٌاؾ علٌه و أنه لم ٌعد بجعبته أي أعذار أخري تبرر رحٌله.
كل لٌله كانت تقؾ لٌلً فً النافذة و تشاهد عمر فً منتصؾ اللٌل ٌقوم بممارسة الرٌاضة لمده
ساعة او أكثر و فً بعض اللٌالً وصل إلً ساعتٌن  ,كانت تري العرق ٌؽرقه كل لٌله و ال تعرؾ
ما السبب الذي ٌجعله ٌرهق نفسه إلً ذلك القدر.
مرت عدة أشهر كان ٌتحسن فٌها عمر ببطء جسدٌا و نفسٌا و لكن موقفه من لٌلً لم ٌتؽٌر قط.
كانت لٌلً تتجنبه هً األخري قدر المستطاع و تكتفً بمراقبته من بعٌد و تري تحسن حالته  ,و
أصبحت نادرا ما تراه فً اللٌل ٌمارس الرٌاضة و شعرت أن هذا دلٌل علً أنه أصبح بخٌر.
فً تلك األشهر تعودت لٌلً علً المعٌشة فً الرقة و تعرفت علً بعض السٌدات من خبلل أم
سٌاؾ و صادقت البعض  ,و لم تزل تلح علً أبو سٌاؾ لمعرفة أي معلومات عن زمٌبلتها البلتً
أتت معهن و لكنه لم ٌعطها ٌوما الجواب الشافً حتً ملت من السإال.
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فً إحدي اللٌالً كانت تجلس لٌلً فً فراشها كعادتها كل لٌلة و معها حاسوبها المحمول لتمضٌة
الوقت  ,كانت ترٌد البحث عن إحدي كتب الترجمة األلمانٌة فقد واجهت الٌوم صعوبة فً ترجمة
بعض الكلمات و لم تعد تستطٌع أن تسؤل عمر.
تذكرت أن سها صدٌقتها كانت قد ارسلت لها سابقا أحد كتب الترجمة و به التخصص الذي تحتاجه
اآلن  ,فقامت بالبحث عن الكتاب فً ملفات الجهاز و لكنها لم تجده  ,قالت انها ربما قامت بتحمٌله
علً حاسوب الشركة وقتها.
كان أخر أمل لدٌها أن ٌكون برٌدها اإللكترونً فً الشركة مازال مفعل و به الكتاب الذي أرسلته
سها .
ابتسمت لٌلً فً سعادة عندما أستطاعت الدخول إلً البرٌد اإللكترونً  ,كانت ستبدأ بكتابة اسم
سها فً مكان البحث فً البرٌد إال أنها توقفت عندما وجدت رسالة جدٌدة تارٌخها منذ شهر مرسلة
من سمٌرة وعنوان الرسالة "لٌلً أنقذي نفسك!!"
كان نص الرسالة كاألتً " لٌلً أتمنً أن تصلك رسالتً قبل فوات األوان و رؼم أنً أشك بذلك
كثٌرا  ,بعدما رحلت تلك اللٌلة و قد بدات مؤساتً .
أخذونً إلً بلدة دٌر الزور و هناك توقعت أنً سؤعمل مترجمة كما أخبرونا  ,و لكن لم أعمل
سوي عاهرة  ,طلب منً أحد المقاتلٌن أن أتزوجه و لكنً لم أقبل و أخبرتهم انً هنا فقط ألعمل ,
فقال لً أن عملً هو التروٌح عن المجاهدٌن فً سبٌل هللا .
و عندما علم قابدهم أنً عذراء لم أتزوج بعد فطلب حضوري و تزوجنً بالقوة  ,مرت أٌامً
عصٌبة أحاول الهروب و بعد أن مل منً طلقنً لٌتزوجنً رجل أخر فً اللٌلة التً بعد الطبلق
مباشرة.
و هكذا أصبح ٌرمٌنً أحدهم لآلخر حتً حملت و بعدها أستطعت الهروب بمساعدة إحدي العاببلت
السورٌة الكارهة لهذا التنظٌم العاهر  ,بعدها عدت إلً مصر ألكتشؾ أنً مصابة باإلٌدز و
الجنٌن ٌحمل المرض هو اآلخر.
رفضتنً عابلتً فقد دنست شرفهم و منعا للفضٌحة جعلونً أسكن فً شقة جدتً القدٌمة فً حً
السٌدة زٌنب  ,تدمرت حٌاتً و أصبحت أنتظر الموت و أدعو هللا أن ٌرزقنً به أنا و جنٌنً قبل
أن ٌولد .
رفضنً الجمٌع و لم ٌعد أحد ٌسؤل عنً سوا سها  ,هً الوحٌدة التً ترأؾ بحالً .
لٌلً أرجوك سامحٌنً فقد جررتك معً إلً ذلك الكابوس المإلم  ..أرجوك سامحٌنً حتً ٌتقبل هللا
توبتً و ال أعذب بجرٌرتً بحقك ٌ ,كفٌنً ما أراه من عذاب فً الدنٌا  ..أرجوك سامحٌنً و
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حاولً الهرب "
أنهت لٌلً الرسالة و هً منهارة بالبكاء و جسدها ٌرتجؾ و تقول هل تلك حقٌقة هل سٌفعلوا بً أنا
كذلك االخري  ,من ٌنقذنً ؟؟
أمسكت بهاتفها ستكلم والدها هو من ٌستطٌع أن ٌنقذها بنفوذه ثم رمت الهاتؾ و هً تتذكر قول
أٌمن  :أبً ٌرفض أن ٌكلمك و ٌقول ان ابنته لٌلً ماتت و لم ٌعد لها وجود
إلً من تلجؤ هل تكلم محمود ؟ نعم محمود الٌس من انقذها ٌوم أن نفذ الوقود من سٌاراتها  ..محمود
سٌنقذها  ,و لكن تذكرته و هو ٌسؤلها إن كانت قد فرطت فً شرفها  ,ان استنجدت به االن سٌعتقد
انها عاهرة.
جلست تبكً و تبكً إلً أن توقفت فجؤه عن البكاء و مسحت دموعها انه عمر  ,عمر من سٌنقذها
هو الوحٌد القادر علً ذلك.
ألم تقل لها ام سٌاؾ انه رفض الزواج بؤي فتاة  ,إذن هو لن ٌطمع بً و سٌساعدنً.
خرجت لٌلً من ؼرفتها بهدوء و ذهبت الً الجناح الخاص بعمر و طرقت الباب  ,فتح عمر الباب
و هو مندهش لرإٌتها علً بابه فً تلك الحالة و فً هذا التوقٌت من اللٌل و هً التً لم تقرب
جناحه من قبل !
نظر لها بانزعاج و قال ما األمر ؟
أجهشت لٌلً بالبكاء و أرتمت علً األرض و أمسكت بقدمه و هً تقول أرجوك أنقذنً  ,أرتبك
عمر مما تفعله لٌلً بدون اي تفسٌر و قال  :حسنا اهدبً  ,اذهبً اآلن الً ؼرفتك و ؼدا فً
الصباح سنتكلم  ,فوجودك هنا االن لٌس مناسبا.
اشتد بكابها و هً تقول  :أنا خابفة منهم أرجوك أنقذنً
قفزت الشٌاطٌن الً رأس عمر عندما انهت جملتها و امسك بذراعٌها و قال  :هل أذاكً أحد  ,هل
مسك أحد ؟
قالت لٌلً وسط نهناتها :لم ٌفعلوا بعد و لكن سٌفعلون كما فعلوا بسمٌرة  ..أؼتصبوها و أصابها
اإلٌدز  ,إنها حامل و تنتظر الموت .ثم فقدت الوعً .
أفاقت لٌلً لتجد نفسها فً سرٌر عمر و هو ٌقول لها  :هل انت بخٌر؟
صرخت و جلست علً السرٌر و قالت  :أبتعد عنً ماذا فعلت بً ؟
أرتد عمر واقفا و رجع إلً الوراء و ابتعد عن السرٌر و قال  :لٌلً اهدبً لم أفعل شا  ,لقد فقدتً
وعٌك فحملتك إلً السرٌر  ,أقسم لك لم أفعل شا.
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أخذت تبكً و تقول  :لقد جبت إلٌك لتنقذنً و لكنك واحد منهم  ,أنت حٌوان مثلهم أنتم اوؼاد ,
كٌؾ جبت الً وكركم و خدعتمونً  ,ماذا فعلت بنفسً.
نظر عمر حوله فً حٌرة  ,ماذا ٌفعل لٌجعلها تهدأ ال ٌرٌد أن ٌستٌقظ أحد علً صوت صراخها ثم
نظر إلً علبة المهدئ الخاص به و قد أتته فكرة
ذهب الٌها و جلس بجانبها ووضع ٌده علً فمها بؤلطؾ قدر استطاعه و قال  :أرجوكً استمعً لً
 ..أقسم لك لن ٌمس أحد منك شعرة ما دام بً نفس و لكن اهدبً ارجوكً  ..ثم امسك بعلبة الدواء
ووضعها بٌدها .
قال عمر :سؤرفع ٌدي عن فمك و أرجوك ال تصرخً حتً ال ٌسمع أحد و تناولً هذا المهدأ  ,أنا
أتناوله كل لٌلة ألستطٌع أن انام.
حرك ٌدٌه ببطء و قد بدأت لٌلً تكؾ عن البكاء و لكن شهقاتها ما زالت معها  ,أخذت الدواء
فناولها كوب من الماء و شربت  ,كان ما زال جسدها كله ٌرتجؾ و دموعها تنزل فً صمت
ٌصحبه شهقات.
كان ٌرٌد عمر ان ٌطمؤنها قدر المستطاع فقال  :أعدك أن أخرجك من هنا و تعودي إلً بٌتك سالمة
و اآلن حاولً فقط أن تهدبً .
بعد فتره بدأ المهدئ ٌقوم بمفعوله و تستسلم لٌلً للنوم ..
أطفؤ عمر النور لٌتركها تنام فً هدوء و أخذ ٌطوؾ بالؽرفة ال ٌدري ما العمل  ,أخذ ٌرتب
األحداث و قال فً نفسه ٌ :بدو أن لٌلً عرفت قصة إحدي صدٌقاتها البلتً أتت معهن و بالطبع
هً قصه مؤساوٌة كباقً القصص التً سمعها من قبل  ,و اذا علم أبو سٌاؾ بما حدث فقد تصبح
قصة لٌلً هً األخري كذلك  ,ال لن أسمح بذلك
و لكن أٌضا وجودها بؽرفتً اآلن اذا تم إكتشافها سٌكون هناك مشكلة .
فكر فً أن ٌحملها إلً ؼرفتها و لكنه لم ٌستطع تحمل إحتمالٌة أن ٌراه أحد  ,و حٌنها لن تنفعه
أعذار الدنٌا و األخرة.
فً النهاٌة أخذ قراره بؤن ٌنام علً األرٌكة منتظرا استٌقاظ لٌلً فً الصباح.
زعرت لٌلً فً الصباح عندما وجدت نفسها نابمة فً سرٌر عمر و رأت عمر ٌنام علً االرٌكة
فً الؽرفة  ,استٌقظ عمر عند سماعه حركتها فقال  :هل انت بخٌر
أومؤت براسها اي نعم  .فقال  :حمد هلل  ,أرجوكً حاولً ان تكونً هادبة و اقسم لك انً لم امسك
البارحة و انك بخٌر
قالت  :أعلم  ,أعتذر عما حدث
قال  :ال باس  ,األن أنا سؤخرج من الؽرفة و أري أٌن ٌوجد األخرون ثم بعدها ستذهبٌن إلً ؼرفتك
عندما ٌكون الطرٌق أمنا  ,فاذا علم أحد أنك بت اللٌلة هنا ستكون مشكلة  ,حسنا ؟
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أومؤت براسها  ,فقال عمر  :و عندما سؤجد الوقت مناسبا سؤتً إلً مكتبك و نتكلم فً ما حدث و ما
سنفعله كً تعودي الً مصر  .ثم خرج عمر من الؽرفة و تحرك بحذر.
علً مابدة اإلفطار فً المطبخ كانت لٌلً تتؤمل أم سٌاؾ و هً ال تصدق أن كل ما فعلته تلك المرأه
فً الشهور السابقة ما هً إال تمثٌلٌة لئلٌقاع بها  ,و أخذت تتسابل ٌا تري ما الهدؾ من وجودها
هنا إلً األن و انهم لم ٌفعلوا بها مثلما فعلوا بسمٌرة بعد.
فً الظهٌرة أتً عمر إلً مكتبها كما وعدها لٌجدها فً حالة ٌرثً لها.
قال عمر :لٌلً أرجوك بكابك هذا سٌثٌر الشكوك حولك  ,حاولً أن تتماسكً حتً أستطٌع إخراجك
من هنا.
قالت لٌلً بذعر :هل ستتركنً أرحل وحدي.
عمر  :ال بالطبع  ,لن ٌهدأ لً بال حتً أسلمك إلً اهلك بٌدي و أطمبن أنك فً أمان.
تسابلت لٌلً  :وأنت ماذا ستفعل بعدها ,إذا عدت إلً هنا سٌقتلوك
عمر :ال أرٌدك أن تفكري بشا سوي أن تتماسكً الفترة القادمة
قالت لٌلً بلهفه  :هل سنمكث هنا وقتا طوٌبل؟
عمر  :األمر سٌستؽرق بعض الوقت حتً أجد لنا طرٌقا أمنا للهرب و لكن ال تقلقً.
صمتا االثنان حتً قالت لٌلً :ما الذي أتً بك إلً هنا  ,فؤنا ال أظن أن هذا مكانك المناسب
ابتسم عمر و قال  :و ال مكانك أٌضا  ,فما الذي أتً بك الً هنا؟
قالت بؤسً  :قلب مجروح
قال عمر :بسبب زوجك السابق؟
أجابت  :لٌس زوجً فقط بل و أهلً و صدٌقتً و المجتمع الذي وضعنً تحت المٌكرسكوب
لٌرصد كل حركة منً و ٌؤولوها كما ٌحلو لهم.
ثم سالته :و أنت ؟
أجاب عمر و هو ٌعود إلً الماضً :قلب مجروح اٌضا  .و أخذ ٌسرد قصته
كنت طالبا فً كلٌة األلسن و كنت متفوقا فً دراستً بسبب عشقً للؽات و أصبحت أحب الكلٌة
أكثر بعدما رأٌتها  ,إنها الفتاه التً احببتها.
من أول نظرة علمت أنها ستكون حب حٌاتً  ,بدأت أتقصً عنها من زمبلبً فعرفت انها إبنة أحد
العاببلت الثرٌة جدا  ,شعرت حٌنها أن حلم اإلرتباط بها بعٌدا بسبب الفارق المادي الكبٌر  ,و لكن
قلت لنفسً أنه إذا أصبحت معٌدا فً كلٌتً سٌرفع هذا من مستواي و تقبل بً عابلتها.
طوال أربعة أعوام تمنٌت أن أتكلم معها  ,أو حتً تنظر لً فقط و لكن حجبت نفسً عنها حتً
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أحقق الحلم الذي سٌسهل طرٌقً الٌها  ,و بالفعل تخرجت بتقدٌر إمتٌاز مع مرتبة الشرؾ  ,األول
علً دفعتً بدون منازع أو هكذا اعتقدت حتً رأٌت زمٌلً إبن أحد دكاترة الجامعة تم تعٌنه بدال
منً  ,و بقدره قادر اصبح هو المستحق .
ثورت علً هذا الظلم البٌن و أخذت أتخذ اإلجراءات إلثبات هذا الجرم ,و فً ذلك التوقٌت أتانً
قرار الخدمة فً الجٌش لمدة عام .
حملت كل ثؤري داخلً حتً إنتهً العام و بعدها قدمت تظلم فً الجامعة و تم رفضه  ,قالت لً
عابلتً أن أنسً ما حدث و أعمل فً احدي الشركات التً عرضت علً العمل فٌها و أبدأ حٌاتً ,
بالفعل بدأت العمل فً إحدي الشركات و لكن لم أنسً ثؤري و حلمً بحبٌبتً الذي صار أبعد.
قمت برفع قضٌة علً الدكتور و ابنه المعٌد المؽتصب لحقً و علً الكلٌة و نسٌت شٌبا هاما أن
من أخذ حقً بالقوة و التزوٌر فً ساحات الجامعة ٌمكنه أن ٌؤخذ حقً أٌضا بالرشاوي و
المحسوبٌة فً ساحات القضاء.
خسرت القضٌة و خسرت الكثٌر من المال علً أتعاب المحامً و القضٌة ,و لكن لم ٌكفٌهم ذلك قام
هذا الدكتور الجامعً بالتوصٌة لرفدي من العمل كً ٌكسر ما تبقً من مجادٌفً.
لم أتعلم جٌدا من هذا الدرس القاسً و لم أفهم تلك الرسالة الواضحة بانً أنا الخاسر ال محالة  ,كان
فً ذلك التوقٌت أصبحت مواقع التواصل اإلجتماعً لها تؤثٌر كبٌر فقمت بنشر قصتً و ما حدث
معً و ساعدنً أصدقابً لنشرها علً نطاق أوسع لتصل الً الكثٌرٌن .
بالفعل تفاعلت الناس معً و كتب أحد الصحفٌن الشرفاء مقاال عن قصتً و بدأت تحدث الكثٌر من
الشوشرة علً الدكتور و ابنه المعٌد  ,و بدأت أشعر بلحظات النصر و قربً من أخذ ما هو ملكً ,
حتً أتت تلك اللٌلة التً طرق فٌها جنود أمن الدولة باب بٌتنا و تم أخذي بتهم عده لم أعرؾ كٌؾ
ارتكبتها و ال متً و ال أٌن .
تم تؤدٌبً لمدة ستة أشهر بجمٌع األدوات و الوٌبلت المتاحة حتً فهمت الرسالة اخٌرا  ,بعدها
خرجت من السجن بعد ان وقعت أقرارا بعدم التعرض للدكتور و ابنه و عدم أهلٌتً للعمل فً
الجامعة و علً الكثٌر من أقوال الزور  ,وقعت خانعا و خرجت من وٌبلت السجن إلً وٌبلت
الواقع.
عدت إلً البٌت و لم أخرج من بابه لمده شهرٌن أحاول إستعادة نفسً و أدمٌتً من جدٌد  ,و بعد
كثٌر من الضؽط من األهل و األصدقاء بحثت عن عمل جدٌد و بداٌة جدٌدة و لكن كانت ورقة
الفٌش و التشبٌه دابما ما تقؾ بٌنً و بٌن قرار التعٌٌن فً أي شركة.
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ؼلقت األبواب فً وجهً و بدأ خطاب أهلً ٌنتقل من خطاب المواساة و التشجٌع إلً اإلحباط ثم
إلً التسفٌه بً و بجهلً و عندي اللذٌن اوصبلنً الً ما أنا فٌه  ,و بعد أن كنت اإلبن المتفوق
الذٌن ٌفخرون به  ,أصبحت الفاشل الذي ٌجلب الحزن علً الجمٌع.
كنت أعتقد حٌنها أنً وصلت إلً القاع و ال ٌوجد أسوأ مما أنا فٌه حتً رأٌت بعض األصدقاء
المشتركٌن بٌنً و بٌن حبٌبتً قاموا بمشاركة بعض الصور التً تجمعهم بها فً عرسها علً موقع
الفٌس بوك.
دخلت ٌومها إلً صفحتها الشخصٌة أبحث عن هذا الرجل الذي أخذ منً أخر أمل فً الحٌاة  ,حتً
رأٌتها تقؾ بجانبه فً إحدي الصور سعٌدة و فخورة به  ,كان رجل أعمال ٌتضح من كل شا أنه
ناجح جدا و أنا فاشل جدا  ,ضابع جدا.
بعدها لم أقاوم كثٌرا عندما جندونً فً التنظٌم  ,لقد وعدونً بكل شا فقدته العمل  ,المال  ,القوة و
االهم من كل شا العدل.
صمت عمر و هو ٌنظر إلً األسفل و ٌحاول أن ٌقاوم تلك الدمعة التً ترٌد الهطول.
قالت لٌلً :و بعد أن أتٌت ماذا حدث.
بعد فترة أجاب عمر و هو ٌتؤمل السماء من النافذة :فً البداٌة ٌتم إخضاع الشباب القادم إلً ما
ٌسمً البرنامج الثقافً و هو ٌكون لمدة أسبوع و احٌانا أقلٌ ,درس الشباب فٌه فكر التنظٌم و
أسباب قٌام الدولة و أهدافها إلً آخره
 ,فً تلك الفترة لم أكن مقتنعا بكثٌر مما ٌقال لما به من جهل و عدوانٌة.
بعدها ٌؤتً برنامج التدرٌب العسكري و ٌتم فٌه التدرٌب علً األسلحة و الفنون القتالٌة  ,و فً هذا
المضمار قد كان لً باع حٌث انً قد اكتسبت خبرة من التحاقً بالجٌش .
لم ٌمر وقت كثٌر حتً أصبحت قابدا إلحدي الكتابب و لم أكن قد شاركت فً أي معارك قط  ,فقط
كنت أدرب الجنود  ,ذاع صٌتً لدي األمراء و القادة و أؼدقوا علً بالمال و عرضوا علً الكثٌر
من الفتٌات ألتزوجهن لكنً كنت ارفض.
قالت لٌلً  :النك كنت مازلت تحبها؟
اجاب عمر  :نعم و لكن هذا لٌس السبب الوحٌد  ,فقد كنت أرفض طرٌقتهم فً الزواج و التبدٌل
بٌن الزوجات بتلك الطرٌقة الحٌوانٌة  ,و لكن لم استطع أن أعترض او أخبرهم برأًٌ ذلك .
فً أحد األٌام طلب منً قٌادة كتٌبتً فً إحدي المواجهات بٌن التنظٌم و األٌزٌدٌن فً جبل سنجار
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بالعراق  ,و كما ٌفعل القادة فقد أشرفت علً المعركة التً تم ربحها ببساطة لقلة عتاد االٌزٌدٌن .
قام المقاتلٌن بقتل الرجال من األسري ألنهم علً حد قولهم كفار  ,كانت تلك هً أول مرة أري
القتل بؤم عٌنً لعزل أسري حرب  ,فً داخلً أقسمت علً عدم المشاركة فً تلك المهزلة مرة
اخري.
تم سبً النساء و قام أحد القادة لٌتفحصهم و عندما أمسك بإحداهن قامت بالبصق علً وجهه  ,ثارت
ثابرته و قام بتصوٌب البندقٌه علً رأسها  ,لم أستطع التحمل أكثر من ذلك فقمت بمعارضته و
ضربه فسقط أرضا أمام المقاتلٌن و صرخت بهم  :قتلتم الرجال العزل  ,اآلن ستقتلون النساء ..
عار انتم علً الرجولة!
بدأت الهمهمات بٌن المقاتلٌن و صار كل ما حدث أم أحد األمراء الذي أتً و نظر شذرا لً ثم
جذب المرأة ووضعها أمامً و ركل طفلها الذي كان ٌصرخ  ,ثم وضع أحد األسلحة بٌدي و
صوب أخر إلً رأسً و قال ٌ :مكنك االختٌار أٌها الخابن بؤن تقتل تلك المرأه الكافرة أو أن أقتلك
أٌها المرتد.
نزلت دموعً و أنا أنظر إلً المرأة التً تتوسل إلً أال أقتلها و إلً طفلها الذي ٌبكً  ,و أنا اشعر
ببرودة فوهه البندقٌة المصوبة إلً رأسً و التً أنا علً ٌقٌن بان سٌطلق منها حاملها أي طلقة فً
أي لحظة.
قلت :ال أستطٌع قتلها
قام ذلك األمٌر بفتح زناد األمان و االستعداد إلطبلق النار علً  ,ثم أطلقت
.
صمت عمر و أخذ ٌبكً ثم قال  :أنا من أطلقت علً المرأة  ,أطلقت النار علً قلبها فخرت مٌته
أمام طفلها الذي ٌبلػ الثمانً أعوام.
صمتت لٌلً و هً تشارك عمر البكاء من هول ما تسمع.
مرت فترة ثم مسح عمر دموعه و هو ٌقول  :و رؼم ذلك لم ٌسامحونً  ,بعد رجوعنا من المعركة
تم إصدار أمر إعدامً لخٌانتً و التنكٌل بقابد أمام جنوده و عدم اإلنصٌاع لؤلوامر.
لم ٌهمنً األمر كثٌرا  ,فبعد أن أطلقت النار علً المرأة و أنا أشعر بالندم و انً لو كنت انا مٌتا
بدال عنها كان أشرؾ لً و أرحم من عذاب الضمٌر و عذاب نظرة طفلها لً.
و فً اللحظات االخٌرة قبل تنفٌذ حكم اإلعدام تشفع لً أبو سٌاؾ الذي كان أحد القادة المٌدانٌٌن
الذي ال ٌشارك فً المعارك و تعهد لهم باصبلحً .
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أنقذنً ابو سٌاؾ ٌومها من الموت و عٌننً حارسه الشخصً و وعدنً بؤن ال أشارك فً أي من
المعارك مرة أخري أو أي من عملٌات القتل و منذ ذلك الحٌن و أنا أعمل معه.
عاد عمر إلً ؼرفته و هو مرهق فكان فتح أبواب الماضً و التكلم عنه لٌس باألمر الٌسٌر علٌه ,
و ترك لٌلً مع مخاوفها التً زادت بعد ما سمعته منه الٌوم.
لم تتحمل لٌلً كل ما حدث فاصابتها حمً شدٌدة و لم ٌعرؾ الطبٌب السبب  ,كانت ام سٌاؾ
تمرضها و لكن الفتاة لم تتحسن قط بل تزداد حالتها سوءا .
لم ٌكن عمر أفضل حاال  ,أصبح قلقه علٌها ٌؤكله من الداخل و هو ٌقؾ مكتوؾ األٌدي ال ٌستطٌع
مساعدتها  ,بعد عده أٌام بدأت لٌلً فً التحسن أخٌرا وسط طمؤنة عمر لها بؤن تلك األزمة ستنتهً
عن قرٌب و لكن ٌجب ان تتحسن.
كانت أم سٌاؾ تجلس مع أبو سٌاؾ فً مكتبه عندما دخل عمر و عندما وجدها استؤذن بالخروج و
لكن ابو سٌاؾ طلب منه الجلوس
قال ابو سٌاؾ  :تقول ام سٌاؾ أن لٌلً أثناء حمتها الشدٌدة كانت تبكً و تقول أنها خابفة  ..هل
تعرؾ السبب ؟
اضطرب عمر و لكنه تصنع الهدوء و قال  :بالطبع ال و مما قد تخاؾ و نحن نوفر لها هنا كل شا
 ,ربما هً فقط تشتاق لعابلتها.
قالت ام سٌاؾ  :هذا رأًٌ أنا أٌضا.
اخذ أبو سٌاؾ ٌفكر قلٌبل ثم قال و قد عقد أصابع ٌدٌه  :أنا أري أنه ٌجب أن نزوجها .
نزلت مقولة أبو سٌاؾ علً رأس عمر كالصاعقة فقال عمر  :لماذا؟
قال أبو سٌاؾ  :لكً نربطها بنا  ,كما أنها أمرأه تحتاج من ٌرعاها و كما تعلم فهً كانت متزوجة
من قبل و ال بد ان لدٌها احتٌاجات عاطفٌة .
شعر عمر باالحتقار تجاه أبو سٌاؾ لتفكٌره هذا و لكن خوفه من فكرة زواج لٌلً أقلقته أكثر فقال
بحذر  :و لكن ستزوجها بمن؟
أجاب ابو سٌاؾ بعد أن نظر الً زوجته ثم تحول بناظرٌه إلً عمر  :أعلم انك عازؾ عن الزواج
ألسباب تخصك وحدك  ,وانك اذا فكرت بالزواج ٌوما فإنك تستحق فتاه صؽٌرة بالسن لم ٌسبق لها
الزواج و لكن سؤطلب منك هذا األمر و أرجو ان ال تردنً  ,أرٌدك ان تتزوجها انت فقد علمت من
ام سٌاؾ أن لٌلً تستلطفك و تثق بك .
قال عمر و هو ٌفكر و قد عقد حاجبٌه  :و من قال انها ستوافق؟
قال ابو سٌاؾ و هو ٌبتسم  :اترك هذا األمر لً أنا من سٌقنعها.
خاؾ عمر من رده فعل لٌلً فقال بسرعة  :ال أترك هذا االمر لً أنا  ,أعتقد أن من األفضل أن
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ٌؤتً منً و أعتقد انً أستطٌع إقناعها.
تنهد ابو سٌاؾ و قال  :علً بركة هللا ,و ٌجب أن تؤتٌنً بالبشارة سرٌعا.
فً المساء جلس عمر علً فراشه ٌفكر كٌؾ سٌخبر لٌلً عن ما قاله ابو سٌاؾ و بعد فترة رن
هاتفه لٌجد لٌلً هً المتصل
قالت لٌلً بصوت باكً :عمر أرجوك أوجد حبل لكً نهرب من هنا  ,أنا لم أعد أستطٌع المكوث
هنا أكثر من ذلك
قال عمر بخوؾ  :هل حدث شا ؟
قالت لٌلً  :و هل سؤنتظر أن ٌحدث شا  ,أنا خابفة جدا
قال عمر  :كل ما أطلبه منك عدة أسابٌع فقط لٌس أكثر من ذلك.
فً الصباح ذهب عمر لئلطمبنان علً لٌلً فً مكتبها
قال عمر و هو ٌنظر الً آثار البكاء علً عٌنٌها  :هل انت بخٌر؟
اجابت  :الحمد هلل
قال عمر  :بكابك المتواصل اصبح ٌثٌر الشكوك
نظرت لٌلً له برعب  :هل شكوا بً  ,هل سٌقتلونً ؟
قال عمر  :لٌلً اهدبً لن ٌقتلك أحد  ,سؤحمٌك بروحً إن لزم االمر  ,كل ما أقوله أنه بدأ أبو
سٌاؾ تنتابه الشكوك و لكنه ٌبول حالتك تلك إلً اآلن انها بسبب الوحدة و ٌجب أن ٌظل مقتنعا
بذلك حتً نرحل.
صمت عمر و هو ٌنتظر لٌلً ان تعلق بشا و لكنها ظلت علً صمتها و خوفها  ,أراد عمر ان
ٌخرجها من ذلك الخوؾ و ٌتكلم فً شا أخر او شا قرٌب من الموضوع األساسً الذي أتً من
أجله فقال  :قلتً لً من قبل ان ابن عمك قد طلبك للزواج و لذلك هربت إلً هنا
قالت لٌلً  :نعم
فاكمل عمر  :هل الزلتً ترفضٌن فكرة الزواج؟
نظرت له لٌلً و قد عقدت حاجبٌها متعجبه من السإال و قالت  :لما تسؤل؟
قال عمر  :أسؤل فقط النه عندما تعودٌن إلً مصر ربما ٌطرح أهلك الفكرة مجددا.
قالت لٌلً لتنهً الحدٌث فً هذا االمر :أعود فقط و بعدها أفكر فً أي مشكبلت اخري.
صمت عمر و صمتت لٌلً  ,بعد فترة قالت لٌلً و قد احرجها هذا الصمت الطوٌل  :و أنت أال
تفكر بعد الرحٌل من هنا أن تبدأ حٌاة خاصة بك و تتزوج؟
ابتسم عمر و لم ٌعلق  ,فقالت لٌلً  :أمازلت تحبها؟
نظر عمر مطوال الً عٌنٌها ثم أجاب :و أكثر من أي وقت مضً.
قالت لٌلً  :أمازلت تعرؾ أخبارها ؟
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اجاب عمر  :القلٌل و لكن علمت انها انفصلت عن زوجها.
ابتسمت لٌلً بطفولٌة و قالت بفرح  :اذن هناك أمل ٌ ,مكنك المحاولة و قد تقبل بك و تتزوجك.
ضحك عمر و قال  :و هل ستقبل برجل داعشً مطلوب لدي األمن فً مصر  ,رأي من األهوال ما
جعله بقاٌا رجل و لكً ٌستطٌع النوم ٌتعاطً مهدبات  ,أنا لم ٌعد لً مستقبل  ,مثلً أؼلق المستقبل
أبوابه فً وجهً و ظل عالقا فً ماضٌه ٌدفع ثمن أخطابه.
قالت لٌلً محاولة أن تبث األمل فٌه  :لكنك تحبها و ظللت وفٌا لذلك الحب لسنوات.
قال عمر  :و هل سٌكفٌها حبً ٌا لٌلً ؟ هل سٌمنحها األمان و هً تعرؾ أن رأسً مطلوب ؟ هل
سننجب أطفاال لٌدفعوا ثمن أخطاء أبٌهم ؟ هل ستقبل بحب رجل ال ٌستطٌع منحها شٌبا سوي الحب
؟!
دمعت عٌنا لٌلً و هً تتذكر الماضً و تقول  :فً الماضً القرٌب لم أكن أطلب من زوجً شٌبا
سوي الحب و كان سٌكفٌنً.
قال عمر و هو ٌحاول ان ٌخفً ألمه  :أالزلتً تحبٌه؟
أجابت  :ال أعلم  ,كل ما أعرفه و أشعر به أن قلبً أصبح خرابا ال ٌحب و ال ٌكره ٌقؾ محاٌدا
مثلً مع الحٌاة  ,ال أرٌد العٌش فٌها و ال أفعل ما ٌلزم كً أرتاح و أموت.
لم ٌتحمل عمر سماعها تتمنً الموت فقال :أعدك ان كل شا سٌصبح بخٌر و ستعودٌن
قالت  :و كؤن العودة هً كل أملً فً الحٌاة  ,نعم سؤعود لكن لجحٌم أخر و لكنه علً اي حال
أفضل من هنا
صمت عمر قلٌبل ثم قال :لماذا انفصلتً عن زوجك؟
نظرت لٌلً الٌه و لم تجبه سوي بالصمت  .أحترم عمر صمتها و لم ٌسؤلها مرة أخري ابدا عن هذا
األمر.
فً الٌوم التالً سؤل ابو سٌاؾ عمر و قال  :ما األخبار هل وافقت ؟
قال عمر  :لم أسؤلها بعد
ظهرت خٌبة األمل علً وجه أبو سٌاؾ و هو ٌقول  :أم سٌاؾ قالت لً أنك جلست معها مطوال
البارحة  ,فٌم كنت تكلمها اذن ؟
اجاب عمر  :كنت أحاول التمهٌد لؤلمر
تنهد ابو سٌاؾ و قال  :عمر أسرع فً هذا األمر لقد أخذنا فً تجنٌدها أكثر من الوقت البلزم ,
ٌجب ان نجنً ثمار ما فعلناه فً الشهور الماضٌة.
قال عمر فً وجل  :و كٌؾ ذلك؟
اجاب ابو سٌاؾ  :ال تشؽل بالك فقط نفذ ما أمرتك به و ال تطٌل األمر.
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خرج عمر من عند ابو سٌاؾ و اتجه إلً مكتب لٌلً و قد آثار كبلم ابو سٌاؾ الرعب فً قلبه ,
دخل الً المكتب و قال للٌلً ٌ :جب ان أتكلم معك فً أمر هام
قالت لٌلً  :حسنا  ,قال عمر ٌ :جب أن أسالك أمرا فً البداٌة ,هل تثقٌن بً؟
اجابت لٌلً  :بالطبع
قال عمر  :ابو سٌاؾ طلب منً الزواج بك لٌضمن والبك لهم و أصر ان ٌكون هذا األمر عاجبل و
ٌبدو انهم ٌرٌدون اإلستفادة من تجنٌدك فً القرٌب العاجل و لدٌهم خطه لذلك.
هربت الدماء من وجه لٌلً من الرعب  ,فاكمل عمر ٌ :جب أن نفعل ما ٌطلبه حتً ال نثٌر شكوكه
 ,و بعدها سنهرب و سٌكون زواجنا ؼطاءا مناسبا لؽٌبتنا لبعض الوقت من هنا دون إثارة الشكوك.
فؽرت لٌلً فاهها و هً تحرك رأسها ٌمٌنا و ٌسارا دون فهم
اقترب عمر منها و قال  :لٌلً سٌكون زواجنا فقط علً الورق و سؤطلقك بمجرد أن تطلبً ذلك,
هذا وعد منً.
انتظر عمر منها ان تقول شا و لكنها صمتت فقال عمر  :لٌلً فقط كل ما اطلبه منك أن تثقً بً و
كل شا سٌصبح بخٌر  ,خذي وقتك فً التفكٌر و سؤنتظر جوابك
ثم خرج من الؽرفه و تركها فً تساإالتها..
فً الٌومٌن التالٌن حاول عمر تفادي مقابلة لٌلً علً قدر المستطاع  ,كان ٌخشً كثٌرا من قرارها
فً أمر الزواج و عقبات ذلك من رد فعل ابو سٌاؾ و علً الخطة التً وضعها للهروب من هنا.
فً مساء الٌوم الثالث كان عمر ٌقؾ فً الحدٌقة ٌتكلم فً هاتفه و بعد أن أؼلقه جلس ٌتؤمل بهاء
البدر فً السماء  ,مرت عده دقابق ثم شعر أن هناك من ٌقؾ خلفه  ,فالتفت سرٌعا لٌجدها لٌلً ,
عندما التفت عمر و رأها قالت  :أنا موافقة .ثم رحلت قبل ان تتٌح له اي فرصه لقول شا.
فً الصباح أخبر عمر ابو سٌاؾ بموافقة لٌلً ,فرح ابو سٌاؾ و قال  :خٌر البر عاجله  ,سؤطلب
من الشٌخ ان ٌؤتً لٌبل لعقد الزواج.
زاد قلق عمر من سرعة ابو سٌاؾ إلتمام االمر و قلق أكثر من كٌفٌه تقبل لٌلً لما ٌحدث ,طلب
عمر من ام سٌاؾ اببلغ لٌلً بموعد عقد الزواج النه كان ٌخشً مواجهه لٌلً كثٌرا.
أؼلق عمر باب الؽرفة و نظر إلً لٌلً التً جلست علً الفراش و هً تتؤمل األرض اسفل قدمٌها
 ,جلس علً األرٌكة فً صمت ثقٌل و بعد عده دقابق تنحنح عمر و قال  :بعد أن ٌنام الجمٌع
سؤخرج و ألنام فً ؼرفتً.
قالت لٌلً  :الن ٌثٌر هذا الشكوك.
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صمت عمر ال ٌدري بما ٌجٌب فاردفت لٌلً ٌ :مكنك المبٌت علً االرٌكة ان كنت ترٌد ذلك.
لم ٌخبرها عمر انه ال شا أحب الً قلبه من ذلك ,فؤن ٌجمعهما سقؾ واحد حتً بوجود تلك
المسافات بٌنهم لهو حلم كان بعٌد المنال.
أستسلمت لٌلً للنوم سرٌعا فؤؼلق عمر نور الؽرفة و حاول أن ٌنام قلٌبل  ,و لكن باتت محاوالته
بالفشل فقد شؽل تفكٌره ما ٌدبره أبو سٌاؾ لبلستفاده من لٌلً.
وقؾ عمر فً نافذة الؽرفة ٌنظر إلً السماء و ٌسؤل هللا أن ٌمنحه قلٌبل من النوم فً تلك اللٌله
الطوٌلة ثم نظر إلً ساعته فوجدها قاربت الثالثة صباحا  ,قام بؽلق النافذة و رجع لٌنام علً
االرٌكة .
لم تمر سوي دقابق حتً سمع لٌلً تتكلم و هً نابمة لم ٌفهم ما تقوله فً بداٌة األمر ثم سمعها
تتوسل و تقول  :ال تفعلوا بً مثل سمٌرة  ,أرجوكم  ,أرجوكم ثم تحولت تواسبلتها الً صراخ و
بكاء .
ذهب عمر سرٌعا إلً فراشها و حاول إٌقاظها  ,فتحت عٌنٌها و الدموع تسٌل منها و هً ال تفهم
شٌبا  ,أخذ عمر ٌربت علً ٌدٌها و ٌقول  :اهدبً هذا مجرد كابوس  .ثم ناولها كؤس ماء لتشرب.
ارتشفت لٌلً عده رشفات و هً ما تزال تبكً  ,حاول عمر ان ٌهدبها فقال  :أنا هنا و لن ٌحدث
لك شا
قالت و قد زاد بكابها  :عمر أنا خابفة حد الموت  ,عمر ال تتركنً لهم.
اخذ ٌربت علً ٌدٌها و ٌقول  :لن أفعل  ..لن أفعل
بعدما هدأت لٌلً قلٌبل قال عمر  :عودي إلً النوم األن
قالت  :ال أرٌد أنا خابفة أن أري تلك األحبلم من جدٌد
قال عمر  :حسنا سؤحكً لك اذن حكاٌة الشاطر عمر .ابتسمت لٌلً قلٌبل فتشجع عمر و قال  :كان
هناك شاب اسمه عمر ٌحب فتاة كثٌرا  ,و لكنها تزوجت برجل اخر فرحل إلً بلد بعٌد هربا من
قلبه المفطور.
مرت األعوام ثم خرج ذات صباح من البٌت الذي ٌسكن فٌه لٌجدها تقؾ علً أعتاب الباب جرٌحة
القلب مكسورة الخاطر  ,فرح عمر لرإٌتها و لكنه حزن ألنها جابت الً باب بٌت عرٌن األسد ,
تمنً لو انها هربت قبل ان تدخل من بابه او انها لم تؤت قط .
خاؾ علٌها كثٌرا و لكنها دخلت و هً ؼافلة أراد عمر ان ٌنبهها و لكنها لم تعطه الفرصة  ,حاول
أن ٌتقرب منها و أن ٌخبرها أنها حبه القدٌم و أنه سٌحمٌها و لكن كان خابفا من رده فعلها  ,خابفا
بؤن ترفض حبه و ترفضه.
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أبعد ناظرٌه عن لٌلً التً كانت تنظر له بعدم تصدٌق و قالت  :أي جامعة كنت ؟
اجاب عمر  :عٌن شمس .نفضت راسها بعدم تصدٌق و سالته  :أي دفعه؟
نظر عمر الً عٌنٌها و قال :نعم ٌا لٌلً هً أنت  ,دون جمٌع فتٌات العالم هً أنت  ,أنت الحبٌبة
التً أتت بعد أن فقدت كل أمل بالحٌاة  ,أتت لتقؾ علً أعتاب بابً تبكً و ترتجؾ بٌن ٌدي األن
خوفا و ال أستطٌع أن أبث فً قلبها أمانا لتنام بسبلم  ,أتت لنتشارك سقؾ واحد و تبعدنا كثٌر من
خٌبات القلب و كسرات الماضً  ,نعم هً أنت و لم تكن ٌوما واحدة أخري.

أستٌقظت لٌلً فً الصباح لتجد عمر نابما علً األرض بجانب األرٌكة ٌ ,بدو أن األرٌكة لم
تستوعب جسده الضخم فوقع علً األرض أثناء نومه  ,رأفت لحاله فذهبت إلٌه تحاول إٌقاظه و
أخبرته أنه ٌمكنه النوم قلٌبل علً الفراش فانها استٌقظت و ستذهب الً مكتبها للعمل ,ذهب عمر
الً الفراش و هو ٌشعر بالتعب فً أنحاء جسده و عندما وضع رأسه علً الوسادة و اشتم فٌها
رابحة لٌلً ابتسم و نام سرٌعا.
مرت عدة أٌام و لٌلً تحاول أن تتناسً ما قاله عمر تلك اللٌلة و تتجنب عواطفه و اهتمامه بها بعد
ما باح بما فً صدره  ,أما عمر فقد كان طوال الوقت مشؽول بتدبٌر خطة رحٌلة مع لٌلً و فً
نفس الوقت كان ٌحاول التقرب من لٌلً بحذر لٌشعرها باألمان و لكن ترك لها أٌضا مساحة لتتخذ
القرار بشؤن ما قاله.
فً إحدي الصباحات أستٌقظ عمر لٌجد فراش لٌلً فارؼا ظن أنها أستٌقظت مبكرا و ذهبت إلً
مكتبها فاتجه الً فراشها و أمسك بوسادتها لٌشم رابحتها بها كما ٌفعل كل صباح  ,نعم سٌصبر ..
ٌعرؾ أن لٌلً تحاول أن تتجاهل ما أخبرها به و تتعامل معه كالسابق.
و لكنه سٌصبر علٌها ال ٌرٌدها أن تتخذ قرارا و هً تحت وطؤة تلك الظروؾ ثم تندم علٌه مستقببل
 ,سٌصبر فلربما تحدث المعجزة  ,و سٌكفٌه اآلن أنه ٌستطٌع كل صباح أن ٌشم رابحتها.
قام عمر بعدها لٌؽٌر مبلبسه و فجؤه سمع صوتا خلفه  ,كانت لٌلً قد خرجت من حمام الؽرفة و لم
ٌكن عمر انتبه لوجودها به  ,لم ٌستطٌع عمر أن ٌرتدي مبلبسه بالسرعة الكافٌة  ,لقد رأت لٌلً
عبلمات التعذٌب التً تمؤل ظهره و رأها تشٌح بنظرها بؤلم مما رأت.
قال عمر  :أعتذر لم أعلم أنك الزلت هنا
قالت و هً تخرج سرٌعا من الؽرفة  :ال بؤس.
ضاٌقت حادثة الصباح عمر كثٌرا  ,لم ٌكن علً لٌلً أن تري ما رأته الٌوم  ,نعم أن عمر قد باح
لها بالكثٌر عما رأه و حدث معه فً الماضً و لكن الزالت هناك جوانب مظلمة بداخلة ال ٌرٌدها
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أن تراها أو تشعر بتفاصٌلها المإلمة.
قال ابو سٌاؾ و هو ٌنظر إلً عمر الذي ٌظهر الضٌق علً وجهه منذ الصباح  :ألم تلٌن الفتاة معك
إلً اآلن.
كان عمر قد أخبر أبو سٌاؾ أن لٌلً لم تستسٌػ فكرة الزواج و انه أقنعها أن هذا األنسب ألنهم
ٌعٌشون فً بٌت واحد و حتً ال ٌتكلم احد فً حقها .
فعل عمر ذلك حتً ٌإجل خطة أبو سٌاؾ الذي ٌنصبها للٌلً و أخبره وقتها أبو سٌاؾ أنه سٌعطٌه
مهلة قصٌرة بعد الزواج كً ٌجند لٌلً تماما و تصبح طوع ٌدٌه حتً تنفذ األوامر التً سٌوجهها
لها ابو سٌاؾ و ٌجب أن تفعل ذلك عن اقتناع تام .
أجاب عمر علً أبو سٌاؾ قاببل  :لٌس بعد
قال أبو سٌاؾ بضٌق  :لٌس هناك كثٌر من الوقت  ,هناك عملٌة ٌجب أن نضع توقٌت لها و هذا
ٌتوقؾ علً تعاون لٌلً
قال عمر و هو ٌشعر بقلبه ٌرتجؾ :ما تلك العملٌة ؟
أجابه ابو سٌاؾ :لقد وعدتك سابقا أن ال تشترك فً أي عملٌة و بوحً لك بالتفاصٌل ٌحنث بوعدي.
كاد عمر أن ٌصرخ به و ٌقول من تتكلم عنها هً زوجتً و حبٌبه عمري و ٌفرغ كل ضٌقه فً
وجه أبو سٌاؾ  ,لكنه حاول ضبط أعصابه وقال  :حسنا.
صمت عمر قلٌبل ثم قال  :لدي فكرة ٌمكنها أن تساعدنا مع لٌلً
قال أبو سٌاؾ بلهفه  :ما هً؟
قال عمر  :أخذها و أذهب إلً أحد بٌوتنا فً رٌؾ الشام  ,سنكون هناك وحدنا و لٌلً تحب الطبٌعة
و الخضرة فهذا قد ٌساعدنً علً تؤلٌؾ قلبها ناحٌتً.
قال أبو سٌاؾ و قد أعجبته الفكرة  :حسنا ,خذها و أذهب الٌوم.
قال عمر  :إعطنً فقط ٌومان ألمهد لها الفكرة و أتخذ الترتٌبات البلزمة لذهابنا.
قال ابو سٌاؾ ٌنهً النقاش ٌ :وم واحد فقط ٌكفً.
مر الٌوم كامبل و لم ٌري عمر لٌلً  ,علم أنها تتحاشً لقابه بعد ما حدث فً الصباح و عندما أتً
المساء و ذهب إلً الجناح الخاص بهما  ,طرق باب الؽرفة و انتظر قلٌبل فلم ٌسمع أي صوت
فطرق مرة اخري ثم دخل لٌجد الؽرفه ؼارقه فً ظبلم دامس و لٌلً نابمة فً فراشها  ,نظر فً
ساعته فوجدها الثامنة مساءا  ,مازال الوقت مبكرا علً النوم !
اذن لٌلً ال ترٌد ان تتكلم معه الٌوم او أن تراه.
جلس علً األرٌكه فً هدوء و هو ٌنظر الٌها  ,تؽٌرت لٌلً كثٌرا أصبحت أكثر صمتا و أكثر حزنا
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و نادرة اإلبتسام  ,سٌدفع نصؾ عمره اآلن وفقط ٌراها تبتسم.
مر بعد الوقت ثم ذهب عمر لٌوقظ لٌلً التً لم تكن نابمة و عندما أشعل الضوء رأي دموعها
فجزع قلبه و سؤلها عن سبب البكاء فلم تجبه  ,تنهد عمر ثم قال  :لٌلً سنرحل ؼدا لقد اقنعت أبو
سٌاؾ بؤن ننطلق إلً رٌؾ الشام للتروٌح عن نفسك.
قالت لٌلً بحزن  :ظننت أننا سنرحل الً مصر.
قال عمر  :لن ٌكون االمر بتلك السهولة  ,أرٌد منك الصبر قلٌبل و أن تثقً بً  ,األٌام المقبلة لن
تكون سهلة و أرٌدك أن تكونً قوٌة لنتحمل سوٌا ما هو قادم.
قالت لٌلً بخٌبه  :كبلمك ال ٌبعث االطمبنان فً قلبً.
قال عمر  :صدقٌنً ال ٌوجد شا أحب إلً قلبً من أن أراك مطمبنة و أمنه  ,لكن ٌجب أن تعلمً
الواقع لتستعدي له  ,أرٌدك أن تقومً بتحضٌر أشٌابك التً فً ؼاٌة األهمٌة و ال تحضري الكثٌر
من المبلبس فٌمكننا شراء ما نحتاجه فٌما بعد.
قالت لٌلً  :ارٌد ان أعرؾ ما هً الخطة.
عمر  :لقد أستطعت أن أجد جواز السفر الخاص بك فً خزٌنة أبو سٌاؾ  ,و فً األٌام الماضٌة
تواصلت مع أحد المزورٌن لعمل جواز سفر لً باسم مختلؾ الن إسمً معروؾ لدي السلطات .
سنذهب ؼدا كما قلت البو سٌاؾ إلً أحد البٌوت فً رٌؾ الشام و سنقضً هناك ٌوم و بعدها
سؤصرؾ الحراس هناك بحجه الخصوصٌة و فً مساء الٌوم التالً سٌؤتً أحد أصدقابً من جبهة
النصرة لٌقوم بؤخراجنا من سورٌا عبر الحدود التركٌة.
قالت لٌلً  :ما هً جبهة النصرة تلك.
قال عمر  :الجٌش الحر الذي ٌحارب نظام بشار األسد.
سالت لٌلً  :ألٌست داعش من تحاربه؟
ابتسم عمر و اجابها :ال جبهة النصرة من تفعل  ,هناك من ٌظن أن جبهه النصرة هً جزء من
داعش لكنهم كٌان منفصل عنهم  ,حتً أنه كانت مدٌنة الرقة هنا تقع تحت سٌطرتهم قبل ان ٌؤخذها
التنظٌم منهم.
قالت لٌلً  :و كٌؾ تعرؾ أحدا من هناك؟
قال عمر  :تم أسر أحدهم منذ فترة كبٌرة و سجنه هنا فقمت بتهرٌبه و من هنا نشؤت صداقتنا أنا و
محمد.
قالت لٌلً و قد تنبهت كل حواسها لتعرؾ المزٌد  :هل جبهه النصرة اذن جٌدون لٌسوا كداعش؟
قال عمر  :جبهة النصرة هم سورٌون ٌدافعون عن وطنهم و ٌطلبون الحرٌة من نظام األسد الؽاشم
76

 ,و هم وسطٌون لٌسوا مثل التنظٌم هنا متشددون  ,لقد كانت الرقة فً أفضل حاالتها و هً تحت
سٌطرتهم و أحبهم اهلها و لم ٌخافوا منهم مثلما ٌفعل التنظٌم  ,لم ٌجبروا أمرأة علً إرتداء الحجاب
دون رضاها لم ٌؽلقوا المحبلت التً لم تعجبهم و لم ٌفرضوا تلك الحدود التً ٌفرضها التنظٌم من
جلد و قتل و ؼٌره.
قالت لٌلً :لماذا لم تنضم لهم اذن؟
اجاب عمر بعد أن تنهد  :بعد حادثة جبل السنجار لم أعد أستطٌع أن أحمل سبلحا أو أطلق النار
علً أحد  ,كرهت القتل و الدم و الحروب  ,لكن رؼم ذلك كنت أحاول أن أساعدهم قدر المستطاع
عن طرٌق صدٌقً محمد السوري.
فً الصباح أستٌقظت لٌلً و لم تجد عمر بالؽرفة  ,لم ٌنم عمر طوال اللٌل من شدة التفكٌرو بالرؼم
أنه أخذ مهدبه ككل لٌلة.
كان ٌجب أن ٌعرؾ ما هً تلك العملٌة الذي ٌرٌد أبو سٌاؾ أن ٌشرك بها لٌلً  ,و فً ساعة
متؤخرة من اللٌل هداه تفكٌره أن وسٌلة اإلتصال التً ٌتعامل بها أبو سٌاؾ مع قادته هً البرٌد
اإللكترونً الخاص به  ,إذا أستطاع عمر الولوج إلٌه ٌمكنه أن ٌري رسابل ابو سٌاؾ  ,و بالفعل
ذهب إلً مكتب أبو سٌاؾ و أستطاع أن ٌعرؾ كلمة السر عن طرٌق المتصفح الذي ٌستخدمه.
و بعد ساعتٌن من البحث و التنقٌب فً الرسابل عرؾ عمر تفاصٌل تلك العملٌة.
بعد الؽداء أخبرت أم سٌاؾ لٌلً بانها قد جهزت لهم بعض األطعمة لٌؤخذوها معهم  ,شكرتها لٌلً
و همت بالعودة إلً ؼرفتها و لكن ام سٌاؾ استوقفتها و قالت لهاٌ :علم هللا كم أحبتتك و ال أرٌد لك
سوي الصالح  ,أرٌد أن أوصٌك علً عمر فهو شاب أمٌن حاولً كسبه بحنانك و حبك  ,فالرجل
مهما أظهر قوته فهو ٌحتاج الً أمرأة ٌضع همومه علً كتفٌها  ,تصنعت لٌلً االبتسامة ثم
استاذنت و عادت إلً ؼرفتها.
جهزت لٌلً حقٌبة صؽٌرة كما أخبرها عمر و جلست تنتظره فً الؽرفة و هً تنظر إلً الساعه
كل دقٌقة  ,تؤخر عمر فؤخذ القلق ٌتزاٌد فً قلب لٌلً  ,اتصلت به للمرة الثامنه لتجد كباقً المرات
الهاتؾ ؼٌر متاح.
جلست لٌلً علً األرٌكة وهً تضم ارجلها إلً صدرها و تفكر فً كل االحتماالت بخوؾ حتً
سمعت طرقا علً الباب ووجدت عمر ٌدخل
عندما رأته قالت  :أٌن كنت قد كدت أموت من الرعب.
جلس عمر علً الفراش و قال  :سننطلق اآلن لكن أعٌرٌنً الحاسوب الخاص بك قلٌبل.
اخرجته من الحقٌبة و اعطته اٌاه  .فقال عمر  :أرٌد أن أرسل رسالة من برٌدك اإللكترونً قومً
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بفتحه أٌضا.
قالت لٌلً متعجبه  :لماذا ؟
قال عمر محاوال تصنع البرود  :برٌدي ٌعرفه أبو سٌاؾ و ٌستطٌع الدخول علٌه  ,أحتاج لبرٌد أخر
سرٌعا األن فبل ٌوجد وقت.
فتحت لٌلً باستسبلم برٌدها و اعطته الجهاز  ,فقام عمر بكتابة رسالة و أرسلها ثم حذفها من البرٌد
و أؼلق الجهاز و قال هٌا بنا.
قام عمر بتنفٌذ الخطة ذهبوا إلً رٌؾ الشام و أتً محمد الٌوم التالً و أوصلهم إلً الحدود التركٌة
كما وعد عمر  ,و فً مساء الٌوم الثالث كان عمر و لٌلً قد وصبل إلً مدٌنة أنقرة التركٌة و نزال
فً أحد الفنادق.
قالت لٌلً و قد بدأت تشعر ببعض الراحة و األمان  :متً سنستقل الطابرة الً مصر؟
قال عمر  :لن نفعل  ,ال ٌمكننا الذهاب إلً مصر األن.
قالت لٌلً فً ارتٌاب  :لماذا
اجابها عمر  :ال ٌجب أن نعود حتً ٌمل أبو سٌاؾ من الوصول الٌنا  ,فبعد أٌام سٌعرؾ اننا هربنا
و ٌعلم أن أقرب طرٌق لنا هو تركٌا و سٌرسل كل مجندٌنه هنا للبحث عنا  ,و صدقٌنً سٌعرفون
كٌؾ ٌصلوا الٌنا .
و لكننا سنرحل من هنا ؼدا و اذا ذهبنا الً مصر سٌصبح ٌسٌرا علٌهم أن ٌجدونا فؤماكن اهلنا
معروفة لدٌهم  ,لذا ٌجب أن نذهب إلً مكان لن ٌتوقع ذهابنا الٌه.
قالت لٌلً  :أبً ٌمكنه ان ٌحمٌنا منهم.
ابتسم عمر لجهلها بما ٌحدث و قال  :ربما ٌستطٌع و لكن لٌس فً بداٌة األمر و أبو سٌاؾ فً اوج
موجه ؼضبه بعد هروبنا.
قالت لٌلً  :اٌن سنذهب اذن و متً سنعود الً مصر؟
اجاب عمر  :سنذهب إلً الٌمن و هناك أعرؾ رجبل سٌساعدنا للحصول علً جوازٌن سفرٌن
بؤسماء مختلفه لكً و لً و بعدها سنذهب برا إلً السعودٌة مع إحدي الحمبلت التً تذهب للعمرة و
سنجلس بمكة قدر الوقت المستطاع حتً تنفذ جمٌع نقودنا و ٌسؤم ابو سٌاؾ من مطاردتنا  ,حٌنها
سنعود !
وصل عمر و لٌلً إلً الٌمن و استقبلهما الرجل الٌمنً الشٌخ بسام و زوجته السٌدة فاطمة فً
بٌتهما الجمٌل بترحاب كبٌر ,فكان ابنهما أحد المقاتلٌن فً جبهه النصرة و صدٌق محمد السوري
وهو من أوصاهم علٌهم  ,بعد ضٌافتهم و تناول الؽداء تركوهم لٌرتاحوا فً ؼرفتهم.
دخل عمر الً الؽرفة لٌجدها بفراش واحد دون أرابك ٌستطٌع النوم علٌها فسحب أحد األلحفة و
فرشها علً االرض و تناول شرٌط المهدئ الخاص به لٌجد أنه لم ٌعد به سوي ثبلث حبات  ,اخذ
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ٌبحث فً حقٌبته عن شرابط أخري فلم ٌجد .
سؤلته لٌلً عما ٌبحث فؤخبرها أنه شارؾ دوابه علً اإلنتهاء  ,و ٌجب أن ٌشتري علبة أخري من
الصٌدلٌة.
سالته لٌلً  :لم تتناوله بانتظام
قال عمر ٌ :ساعدنً علً النوم.
قالت لٌلً  :و لماذا ال تستطٌع النوم.
عمر  :أري الكثٌر من الكوابٌس
قالت لٌلً ٌ :مكنك تبلوة بعض القرآن قبل النوم و ستنام براحة دون الحاجة إلً تلك المهدبات
قال عمر و هو ٌضع إحدي الحبات الثبلث فً فمه  :مثلً حرمت علٌه الراحة
فً صباح الٌوم التالً خرج عمر مع الشٌخ بسام لمقابلة الرجل الذي سٌصنع لعمر و لٌلً جوازٌن
سفر جدٌدٌن.
فً المساء أخبر لٌلً أنهم سٌمكثون أسبوع إلً عشرة أٌام هنا و بعدها سٌذهبون إلً مكة  ,و
بالرؼم أن لٌلً كانت ترٌد العودة إلً مصر سرٌعا إال أن فكرة الذهاب فً عمرة و المكوث بمكة
فترة قد راقتها.
كل ما كان ٌقلقها انها منذ أن خرجوا من سورٌا لم تستطع التكلم مع أٌمن أو أمها لتطمبنهم و معرفة
أخبارهم فسؤلت عمر عن إمكانٌه اإلتصال بهم فاجابها عمر  :ال ٌجب أن تتصلً بؤي أحد ٌعرفك
حتً نعود الً مصر.
قالت لٌلً  :سٌقلقون علً كثٌرا و أمً قد تمرض كما حدث فً المرة األولً .
قال عمر  :ال تقلقً لقد أرسلت إلً أخٌك رسالة أطمبنه بها علٌك و اعلمته انك لن تستطٌعً
اإلتصال بهم الفترة القادمة.
قالت لٌلً  :كٌؾ اتصلت بؤٌمن و متً ؟
قال عمر و هو ٌنكث رأسه و ٌنظر إلً قدمٌه ٌ :وم رحٌلنا  ,أرسلت له من برٌدك اإللكترونً ٌوم
أن طلبته منك.
ثارت لٌلً و قالت  :كٌؾ تسمح لنفسك أن تفعل ذلك دون إذنً؟
قال عمر محاوال تهدبتها  :كان هذا هو أنسب حل
قالت لٌلً و قد زاد ؼضبها  :أنا أفعل كل ما تراه األنسب منذ مده و لكن أي شا ٌخص عابلتً فلن
تفعل ما تراه األنسب قط بل ما أراه أنا  ..هل تفهم؟
ؼضب عمر من طرٌقة كبلمها فقال  :حسنا ٌمكنك فعل ما تشابٌن و لكن لمعلوماتك فقد كنت أرٌد
حماٌتهم و لكن هٌا قومً باإلتصال بهم و التسبب فً قتلنا و قتلهم
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قالت لٌلً بدهشة و عدم فهم  :حماٌتهم من ماذا؟
صمت عمر ال ٌرٌد أن ٌتكلم و لكن لٌلً و قفت بمواجهته و أعادت سإالها من جدٌد
جلس عمر علً الفراش و وضع مرفقٌه علً ركبته و ممسكا برأسه و قال  :هناك أحد القادة
المهمٌن فً التنظٌم ألقت بالقبض علٌه القوات المصرٌة  ,و تم سجنه و صدر فً حقه قرار اإلعدام
لما فعله من جرابم  ,و سٌتم تنفٌذ الحكم بعد ثبلثة أسابٌع من األن .
كان ٌرٌد أبو سٌاؾ من أبٌك اإلستعانة بنفوذه لكً ٌستطٌعوا تهرٌبه من السجن المشدد  ,فتؽٌرت
خططه الذي كان ٌضعها لك و كان ٌرٌدك أن تقنعً والدك بمساعدتنا و ألنك فً الفترة األخٌرة
كنت متؽٌرة كثٌرا فقد وضع خطة أخري إن لم تستجٌبً ألوامره بؤن ٌخبر والدك أنك رهٌنه لدٌهم
و لتحرٌرك ٌجب أن ٌساعدهم.
قالت لٌلً فً هول  :و هل فعل؟
قال عمر  :البد و أنه فعل بعد معرفته برحٌلنا  ,و لكن ال تقلقً لقد أرسلت أخبر والدك أنك بخٌر و
أنك معً و بما سٌطلبه منه ابو سٌاؾ ,و أنه ٌجب علٌه أال ٌستجٌب لمطلبه أبدا و أن ٌطلب من
أبو سٌاؾ أن ٌراك أو ٌسمع صوتك لٌتؤكد من كذبه  ,و انك لست رهٌنة لدٌهم.
لم ٌصدقنً والدك و أراد أن ٌسمع هذا الكبلم منك شخصٌا  ,فؤخبرته أن هذا سٌكون صعبا و
لكنها سترسل لك رسالة علً برٌدك اإللكترونً من برٌدها الخاص لتخبرك بصدق ما أقول.
صمت عمر قلٌبل ثم أكمل  :و هذا ما فعلته ٌوم أن طلبت برٌدك اإللكترونً ,أرجو أن ٌكون أباك
تفهم الموقؾ و قد أخبرته أٌضا أن لسبلمتك الشخصٌة فبل ٌجب علٌك أن تتواصلً مع أي أحد
الفترة القادمة حتً ال ٌعرؾ أحد مكانك.
أنهارت لٌلً علً األرض تبكً و تولول بما فعلته بنفسها و أهلها  ,كانت حالتها أصعب من تلك
المرة حٌن عرفت بقصة سمٌرة  ,حاول عمر تهدبتها و لكنها لم تتوقؾ عن البكاء .
لم ٌستطع عمر تحمل رإٌتها بهذا الضعؾ فضمها إلٌه  ,لم تقاومه لٌلً بل أستمرت فً البكاء علً
صدره حتً نامت  ,قام عمر بوضعها فً الفراش و حٌن أراد القٌام وجدها ما زالت تمسك بقمٌصه
 ,أراد أن ٌفك قمٌصه من بٌن أصابعها برفق و لكنه تراجع عن ذلك و نام بجوارها تلك اللٌلة و
بدون مهدئ!
استٌقظت لٌلً فً الصباح لتجد عمر إلً جوارها و ٌدٌها مازالت ممسكة بقمٌصة  ,فؤطلقت
سراحه و جلست تتؤمل وجهه القرٌب منها و تتذكر ما قصه علٌها البارحة  ,هل حقا أنقذها من بٌن
أٌدٌهم؟؟ و هل سٌستطٌع إنهاء مهمته بنجاح كما وعدها؟
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شعرت بعمر ٌتحرك فظنت أنه استٌقظ فؤؼلقت عٌنٌها بسرعة فً خجل  ,مرت دقٌقتان ثم فتحتهما
بحذر لتجده مازال نابما فؤكملت تؤمبلتها و هً تتذكر تلك المرة انها كانت تفعل مثل ذلك مع محمود
 ,و لكن ما لها لم تعد تشعر بشا تجاه محمود عندما تذكرته ال حب و ال حنٌن و ال شا  ,هل ما
عاشته تلك الشهور الماضٌة قضً علً قلبها و ما ٌحمله من مشاعر ؟ هل ستقضً بقٌة عمرها إن
لم تقضً علٌها داعش بقلب مٌت ؟؟
ام هناك أمل بؤن ٌحًٌ من جدٌد ؟
أستٌقظ عمر و لم ٌجد لٌلً إلً جواره فقام مسرعا من الفراش لٌبحث عنها و لكنه أمسك رأسه بؤلم
من الصداع  ,ثم أكمل بحثه حتً وجدها تضع صحون اإلفطار علً المابدة و هً تضحك مع
السٌدة فاطمة  ,لم ٌصدق عمر نفسه ان لٌلً تبتسم من جدٌد و مرت أهوال اللٌله الماضٌة بخٌر.
فً المساء جلس عمر ٌلؾ فً أرجاء الؽرفة و هو ٌمسك رأسه بؤلم  ,لم ٌعطً المسكن الذي تناول
منه أثناء النهار ثبلث حبات أي تؤثٌر  ,امسك بشرٌط المسكن ٌرٌد أن ٌؤخذ الرابعة و لكن لٌلً
اعترضت و قالت  :هذا كثٌر جدا  ,أرجوك حاول أن تنام و فً الصباح سٌخؾ هذا الصداع بؤذن
هللا.
أمتثل عمر لما تقوله و فرش اللحاؾ علً االرض و أخذ مهدبه و نام بسبلم بعد أن هدأ الصداع
قلٌبل.
فً الصباح ذهب عمر إلً الصٌدلٌة مع الشٌخ بسام لشراء علبة جدٌدة من مهدبه  ,اخبره الصٌدلً
ان هذا النوع لٌس متواجد هنا  ,فطلب منه عمر أن ٌعطٌه شٌبا أخر ٌكون به نفس المفعول  ,فؤخبره
الصٌدلً أنه ال ٌستطٌع أن ٌفعل دون روشته من طبٌب.
قال الشٌخ بسام لعمر أن هناك طبٌب ٌعرفه ٌمكنهم زٌارته ؼدا لٌصؾ لعمر ما ٌحتاجه  ,فً المساء
لم ٌتناول عمر اخر حبة مهدئ معه و تركها لحاله طاربة فقد ال ٌستطٌع أن ٌشتري مهدبا أخر خبلل
االٌام القادمة.
فً الصباح عانً عمر من الصداع مجددا فؤخذه الشٌخ باسل و ذهبوا إلً الطبٌب
نظر الطبٌب الً اسم المهدئ و سؤل عمر  :منذ متً و أنت تتناوله؟
اجاب عمر  :منذ عام و نصؾ تقرٌبا
ذهل الطبٌب و قال  :و طبٌبك هو من أخبرك أن تستمر كل تلك المدة ؟
قال عمر  :نعم  ,و كان هو من ٌؤتً لً بالدواء أٌضا
حرك الطبٌب رأسه متفهما و قال  :هذا الدواء قد منع منذ فترة لتصنٌفه من المخدرات  ,و ٌتم
إستخدامه علً نطاقات محدودة و لفترات قصٌرة جدا و أن تتعاطاه كل تلك المدة  ,فٌإسفنً أن
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أقول لك أنك اآلن فً مرحلة االدمان  ,و الصداع الذي ٌؤتٌك هو أحد األعراض البسٌطة من
إنسحاب المخدر من جسدك.
لم ٌستطع عمر النطق من الصدمة و نظر إلً الطبٌب فً ذهول و عدم تصدٌق  ,فقال الشٌخ بسام
للطبٌب  :هل انت متؤكد من ذلك ؟
قال الطبٌب ٌ :مكنك البحث بؤسم الدواء علً االنترنت لتجد الكثٌر من المقاالت التً تتحدث عن
أضراره و تصنٌفه من المخدرات.
ربت الطبٌب علً كتؾ عمر و قال  :ال تقلق ٌمكنك إن شاء هللا المرور من تلك األزمه ٌ ,مكننً أن
أحولك إلً إحدي المصحات التً ستساعدك فً المرحلة األولً من خروج هذا السم من جسدك
قال الشٌخ بسام سرٌعا  :ال ٌمكننا العناٌة به فً البٌت فقط أعطنا التعلٌمات البلزمة
فً طرٌق العودة إلً البٌت لم ٌنطق عمر بؤي كلمة كانت الذكرٌات تتزاحم فً رأسه  ,أبو سٌاؾ و
هو ٌشٌر علٌه بالذهاب إلً الطبٌب و سإاله كل فترة عن انتظامه فً النوم و تناول دوابه  ,هل كان
ابو سٌاؾ ٌعلم ذلك ؟ هل جعل منه مدمنا لٌضمن والبه و لماذا ؟؟
جلس الشٌخ بسام مع لٌلً و أخبرها عما قاله الطبٌب فلم تصدق أن هذا ٌحدث لعمر  ,فعمر ذو
بنٌان جٌد ٌمارس الرٌاضة بصفه مستمرة و صحته جٌدة كٌؾ ٌكون مدمنا .
كان وجه عمر اصبح متؽٌرا من األلم و سؤل الشٌخ بسام عن المسكن و لكنه أخبره انه لن ٌؤتً بؤي
مفعول و أن األٌام القادمة ستحمل له هذا األلم القاسً و ٌجب علٌه أن ٌتحمل.
ثم عرض علٌه الذهاب إلً الؽرفة و محاولة النوم  ,بعد ما رحل عمر أخبرها الشٌخ بسام أن لدٌه
خبرة فً التعامل مع حاالت اإلدمان و عرض علً لٌلً أن تمكث فً ؼرفة أخري حتً ٌستطٌع
هو متابعة عمر و المكوث معه فً االوقات الصعبة .
رفضت لٌلً بحزم فؤخبرها الشٌخ أن األمر أصعب مما قد تتوقعه و أن عمر قد ٌصل به األلم
لمراحل قاسٌة تجعله من الممكن أن ٌإذي نفسه و ؼٌره  ,لم توافق لٌلً و قالت بٌقٌن  :عمر لن
ٌإذٌنً قط.
كانت اللٌلة األولً قاسٌة جدا  ,أرتفعت حرارة عمر و أصبح جسده ٌرتجؾ من البرد و ٌهلوس
بؤشٌاء كثٌرة .
كانت تحاول لٌلً خفض حرارته بالكمادات و بعد عدة ساعات بدأت الحراة باالنخفاض و جسده
ٌهدأ قلٌبل  ,نامت بعدها لٌلً من شدة التعب لتستٌقظ علً صراخ عمر الذي أمسك برأسه وهو ٌتؤلم
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 ,حاولت التخفٌؾ عنه و لكنه صرخ بها ان تذهب لتنام بؽرفة اخري و لكنها لم تفعل  ,ظلت جالسه
بصمت تدعو هللا أن ٌخفؾ عنه ألمه.
مر ٌومٌن قاسٌٌن علً عمر  ,لم ٌكن بإستطاعة أحد ان ٌساعده  ,جلسوا جمٌعا مكتوفً األٌدي و
هو ٌكاد أن ٌجن من االلم .
كانت لٌلً تنام فً األوقات التً ٌسقط فٌها عمر نابما من شدة التعب و كانت تستٌقظ دوما علً
صرخاته  ,و فً تلك اللٌلة كانت لٌلً نابمة و فجؤه استٌقظت و هً تشعر أن ٌدا قد قبضت علً
قلبها فنظرت بجانبها مفزوعة فلم تجد عمر  ,نظرت إلً باب الشرفة المفتوح فجرت باتجاهه
لتشاهد عمر ٌتسلق سور الشرفة لٌقفز  ,صرخت لٌلً  :عمر.
نظر عمر نحوها فقالت :ماذا تفعل  ..أرجوك توقؾ
قال  :لم أعد أستطٌع التحمل  ,أرٌد أن أموت ألرتاح
قالت لٌلً و هً تحاول أن تمشً باتجاهه ببطء  :و من قال إنها راحة  ..إن مت منتحرا ستمت
كافرا و ستدخل النار
قال  :و من قال أنً لن أدخلها علً اي حال  ,لقد قتلت نفسا برٌبة فلن ٌضٌرنً شٌبا إن قتلت نفسً
و هً نفسا مذنبة
أقتربت لٌلً أكثر و هً تقول  :أنت تبت الً هللا و هللا ٌقبل التوبة.
وصلت لٌلً إلً سور الشرفة و أمسكت بٌدٌه و قالت  :و أنا ستتركنً لمن ؟ لم ٌعد لً أحد سواك
 ,ألم تعدنً بان تحمٌنً بنفسك.
ثم اخذته من ٌدٌه كالطفل الصؽٌر و هو ٌبكً و ٌقول  :ال أتحمل .وضعته فً الفراش و جلست
بجانبه و هً تقول  :أنا أعلم  ,أرجوك أصبر قلٌبل فقط ألجلً.
وضعت ٌدها الٌمنً علً رأسه و أخذت تقرأ المعوذتٌن و آٌة الكرسً و تكررهما حتً نام .
مر ٌومان أخران و بدأ عمر فً التحسن و الرجوع إلً طبٌعته شٌبا فشٌبا و بدأت المسكنات تؤتً
بنتٌجة معه فً تخفٌؾ ألم رأسه.
فً الصباح أخذ الشٌخ بسام عمر للطبٌب لمعاٌنته  ,سر الطبٌب لتحسن عمر و عندما أخبره عمر
بالكوابٌس التً تؤتٌه و ٌخاؾ النوم بسببها  ,سؤله الطبٌب هل هً أحبلم مختلفة أم هو حلم واحد
ٌتكرر
قال عمر  :حلم واحد ٌتكرر
قال الطبٌب  :األحبلم هً مرآة لما تعانٌه نفوسنا و األحداث التً ٌختزنها العقل الباطن  ,لن ٌكون
الحل فً إعطابك أي دواء  ,الحل أن تضع ٌدك علً ما ٌإلم نفسك و تعالجه.
قال عمر  :هو شا لن استطٌع معالجته ,لٌتنً حقا أستطٌع.
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قال الطبٌب  :هل أخطؤت فً حق أحد.
صمت عمر فقال الطبٌب  :ربما من األفضل أن تحاول مسامحة نفسك و محاولة أن تتقبلها كما هً
بؤخطاء الماضً و أخطاء المستقبل ٌ ,جب أن تتقبل أننا بشر ,و البشر ٌخطبون.
عندما عاد عمر من عند الطبٌب لزم الؽرفة و لزم الصمت اٌضا  ,حاولت لٌلً أن تتكلم معه أكثر
من مرة لكنه كان ٌبدو علٌه انه فً عالم أخر.
أستٌقظت لٌلً علً صوت بكاء عمر بجانبها إلتفتت إلٌه سرٌعا و قالت  :عمر ما بك هل انت بخٌر
؟؟ هل تتؤلم
أجاب عمر  :لن ٌتركونً أبدا  ,لن ٌتركونً.
قالت لٌلً بوجل  :من هم ؟
عمر  :هً و صبٌها  ,المرأة التً قتلتها هً و طفلها ٌطاردونً كل لٌلة بنظرات أعٌنهم.
قالت لٌلً و هً تمسح علً شعره ٌ :جب أن تسامح نفسك كما قال الطبٌب ٌجب أن تحاول
قال عمر و هو ٌوجه نظره الً عٌنٌها  :و هل تستطٌعٌن انت مسامحتً ؟
قالت لٌلً  :علً ماذا اسامحك؟
قال عمر  :تركتك بٌن أٌدٌهم شهورا  ,و لم أحذرك من أول ٌوم  ,تركتك حتً أتٌتً إلً بابً
كسٌرة طالبة عونً حٌنها فقط تحركت و كان من الممكن أن ٌفت األوان.
قالت لٌلً  :ال تفعل هذا بنفسك  ,لم تكن أنت من أتٌٌت بً من مصر إلً عقر دارهم  ,بل أنت من
أنقذنً  ,و أنظر أٌن أنا االن  ,أنا أجلس بجانبك أشعر باالمان  ,نعم بجوارك أشعر باالمان أال
ٌكفٌك هذا لتسامح نفسك.
نزلت دمعه صامته من عٌنٌه فمسحتها لٌلً بؤناملها و هً تقترب منه و تقبله  ,لم ٌصدق عمر ما
فعلته فقال لها  :هل هذا حدث حقا ؟ أدرات رأسها فً خجل بعٌدا عنه
لكن لم ٌكن عمر لٌسمح لها أن تبتعد عنه أبدا من جدٌد بعد تلك اللٌلة !
نام عمر فً تلك اللٌلة و هو قرٌر العٌن و ؼابت عنه كوابٌسه  ,و كٌؾ تؤتً و علً صدره ترقد
لٌلً.
نعم فالحب أٌضا دواء و اللٌلة شعر عمر أن هناك بعدا أخر فً الحب  ,مذاق أخر لم ٌحلم أن ٌتذوقه
علً أٌدي لٌلً.
فً الٌوم التالً أخذ عمر ٌدور حول نفسه ٌفكر ثم عقد عزمه أخٌرا و ذهب إلً لٌلً و قال  :أرٌد
أن أسالك شٌبا و أرجوك قولً لً الحقٌقة فؤنا ال أتحمل خٌبات أكثر من ذلك
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قالت لٌلً :بالطبع
قال عمر  :هل ما حدث البارحة كان سببه شفقة منك علً حالً
قالت لٌلً بخٌبة  :هل تراه كذلك؟
قال عمر  :أرجوك ٌا لٌلً أنا لم أعد أري شٌبا  ,قلبً العلٌل طمث علً ناظري ,أخبرٌنً أنت هل
سببه ذلك ؟
قالت لٌلً  :ال لٌست شفقة
تنهد عمر و قال  :إذن توافقٌن علً أن تكملً حٌاتك معً؟
ابتسمت لٌلً و قالت :لما ال  ,إن كنت تود أنت أٌضا ذلك
قبل عمر ٌدٌها بفرحه و قال  :ال ٌوجد أحب إلً من ذلك.
ثم اكمل ٌ :جب أن نوثق جوازنا قبل السفر الً مكة  ,بعد أن أتسلم الجوازات سؤذهب إلً السفارة
ألستخراج عقد لزواجنا.
فً اللٌله األخٌرة لهم فً الٌمن كانت لٌلً تحضر الحقابب فقال لها عمر  :لٌلً أحرصً أن تكون
حقاببنا منفصلة و ال تضعً متعلقات أحدنا فً حقٌبة األخر.
نظرت له لٌلً مستفهمه و قالت  :لماذا؟
رد عمر  :تعالً هنا أجلسً بجانبً .ذهبت لٌلً منفذة ما قاله
قال عمر  :لقد علموا أننا هنا فً الٌمن
قالت لٌلً فً وجل  :كٌؾ؟
اجاب عمر  :ال ادري  ,كل ما أعلمه أنهم علموا اننً هنا  ,و لٌسوا متؤكدٌن من وجودك معً ,لذا
فإن بقابنا سوٌا هو خطر علٌك.
قالت لٌلً  :سنسافر ؼدا من هنا و لن ٌعثروا علٌنا
قال عمر  :نعم ستسافرٌن أنت ؼدا وحدك و حٌن أطمبن أنك وصلت بؤمان سؤلحق بك إن شاء هللا ,
و إن حدث و أمسكوا بً سؤكون مطمبنا علٌك و ..
قاطعته لٌلً  :ال لن نفعل  ,لن أفترق عنك و سنواجه مصٌرنا سوٌا أٌا كان هو
عمر  :لٌلً إن أمسكوا بنا سوٌا ستكونٌن أنت ورقتهم الرابحة ضدي و ضد أبٌك  ,لٌلً أرجوك هذا
االمر خارج النقاش .
األن أرٌدك أن تستمعً لما أقوله  ,سؤعطٌك جمٌع النقود التً معنا و جواز سفرك األصلً المسجل
بإسمك  ,إخفٌه جٌدا و ال تقومً بإستعماله الفترة القادمة تحت أي ظرؾ  ,ستسافري ؼدا بالجواز
الجدٌد لقد حجزت لك طابرة و قمت بالحجز لك فً أحد الفنادق البعٌده عن الحرم قلٌبل حتً ال
ٌكون سعرها مرتفع .
ستمكثٌن هناك حتً أتً الٌك و إن حدث و لم أتً امكثً فً مكة أكثر وقت تستطٌعنه  ,ال تقومً
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بصرؾ الكثٌر من المال حتً ٌبقً معك مال ٌكفٌك أكثر وقت ممكن  ,ال تقومً بالتواصل مع أي
احد تعرفٌنه سابقا.
لقد علمت انه تم االمساك بقابدٌن أخرٌن مصرٌٌن من داعش و تسلٌمهما للسلطات المصرٌة ,لن
ٌتم محكامتهم و الحكم علٌهم فً أقل من ثمانً أشهر ,سؤقوم بإعطابك أسمابهم و ما لم تعلمً أنه تم
الحكم علٌهم و تنفٌذ الحكم ال تعودي إلً مصر.
قالت لٌلً  :كٌؾ سٌمكنك ان تجدنً؟
أجاب عمر :عن طرٌق الفندق و إن حدث أي شا و اضطررت لبلنتقال إلً مكان اخر فٌجب علٌك
كل ٌوم أن تقفً بعد صبلة المؽرب عند بوابة الملك فهد بالحرم المكً.
قالت لٌلً و هً تحاول السٌطرة علً ؼرعرة دموعها  :هل من الممكن أال تؤتً و تتركنً وحدي؟
أمسك عمر بٌدٌها و رفع رأسها المنكث لتواجه عٌنٌها عٌنٌه و قال  :سؤتً  ,أعدك بذلك و ثقً بً
كما فعلت من قبلك فلن أخذلك .
من قبل لم ٌكن لً سبب أرٌد الحٌاة ألجله حتً وافقتً أن تصبحً زوجتً فؤصبحت سبب حٌاتً
و مستقبلً و أملً فً الحٌاة  ,سؤتً ٌا لٌلً  ..فقط أنتظرٌنً.
حطت طابرة لٌلً فً مطار جده الدولً  ,أتبعت لٌلً تعلٌمات عمر فؤخذت سٌارة أجرة إلً محطة
النقل الجماعً و أخذت األتوبٌس المتجه إلً مكة  ,بعد ساعتٌن وصلت إلً الفندق  ,دخلت ؼرفتها
المتواضعة و جلست علً الفراش و بكت كثٌرا.
بعد عدة أٌام تم اإلمساك بعمر علً الحدود الٌمنٌة و تم نقله من سجن إلً آخر حتً وصل إلً أٌدي
رجال داعش و تم ترحٌله إلً البرقة لكً ٌصل أخٌرا إلً ٌد أبو سٌاؾ  ,و أتت المواجهة المنتظرة.
أمر أبو سٌاؾ رجاله بؤن ٌؤتوا بعمر إلً منزله  ,قام الرجال بإدخال عمر إلً مكتب أبو سٌاؾ و
أنتظروا بالخارج  ,قام أبو سٌاؾ من علً مكتبه و طلب من عمر الجلوس علً األرٌكة التً
أعتادوا الجلوس علٌها سوٌا  ,ثم جلس أبو سٌاؾ فً مواجهته و قال  :أرجو أن ٌكونوا عاملوك
معاملة حسنة.
قال عمر  :إن كنت تقصد بالمعاملة الحسنة هو إقتٌادي إلً هنا دون رؼبتً  ,نعم فقد أحسنوها
قال أبو سٌاؾ  :أنت رحلت دون رؼبتً فعدت دون رؼبتك  ,ال تلومنً علً ذلك
قال عمر  :لست عبدا لك حتً ٌجب أن أطلب األذن للرحٌل
إبتسم ابو سٌاؾ و قال  :و لكنك أخذت شا ٌخصنً مع رحٌلك  ,أخذت لٌلً
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ضحك عمر و قال  :أال تتذكر لقد زوجتها لً  ,منذ تلك اللٌلة و هً تخصنً وحدي
قال ابو سٌاؾ لٌستثٌر عمر  :إذا لقد احببتها
ابتسم عمر و قال  :أنت تعلم أنً ال أحب من النساء سوي واحدة و قد ضاعت منً منذ سنوات ,فبل
تقلق لقد طلقت لٌلً قبل صعودها إلً طابرتها
قال أبو سٌاؾ بلهفة  :طابرتها المتجهة إلً أٌن؟
قال عمر ساخراٌ :مكنك أن تسؤلها هً فهذا أمر ٌخصها
نظر أبو سٌاؾ إلً عمر مطوال ثم قال  :كٌؾ تفعل هذا بً بعد ما فعلته من أجلك  ,لقد أنقذت
حٌاتك من الموت
أومؤ عمر برأسه و قال  :نعم فعلت الكثٌر من أجلً و علً سبٌل المثال و لٌس الحصر جعلت منً
مدمنا
ابتسم ابو سٌاؾ و قال :إذا لقد علمت باألمر  ,ساذج لقد أخذ األمر منك كل هذا الوقت  ,بالمناسبة
لدي بعض األشرطة من الدواء إن كنت ترٌد واحدا أٌها المدمن المثقؾ
قال عمر  :إنك شٌطان
قال أبو سٌاؾ  :هذا الشٌطان أنقذ حٌاتك و أنقذك مرة أخري من كوابٌسك و جعل النوم ٌجد طرٌقه
إلً جفنٌك
قال عمر  :لماذا فعلت ذلك ؟  ,أعلم أنه كان لدٌك ؼرض بوقؾ أمر إعدامً  ,أخبرنً ؟ و أرجوك
ال ترتدي الثوب المبلبكً فهذا ال ٌلٌق بك
قال أبو سٌاؾ و قد أؼراه أن ٌتبجح بذكابه أمام عمر  :لقد كنت هناك فً حادثة جبل السنجار  ,لم
أحضر المعركة و لكن جبت لتنقٌة بعض الفتٌات الصؽٌرات ألجلً.
رأٌت حٌنها ما حدث  ,بعدها تقصٌت معلومات عنك و تابعت ما ٌحدث معك و وجدت أن قتلك هو
طاقة مهدرة.
مقاتل مثلك متعلم و ٌجٌد أكثر من لؽة  ,لدٌه نبل و شجاعة ٌمكن توظٌفه بشكل جٌد  ,و لكن ٌجب
تجنٌده بالطرٌقة الصحٌحة .
فً حالتك كان ٌجب أن الؾ رقبتك بحبل العرفان  ,فصنعت تمثٌلٌة إعدامك و إنقاذي لك فً آخر
لحظة و قد نجحت الخطة و اصبحت خادمً المطٌع  ,لكن كان داخلك ثورة آراها فً عٌنٌك كثٌرا
فكان البد من إحاطة رقبتك بحبل اخر كً أحكم قبضتً علٌك إن أردت أن تثور ٌوما  ,فكانت
الحبوب المخدرة هً وسٌلتً األمثل.
بصق عمر فً وجهه و قال  :إنت لست بشٌطان بل أنت أمٌرهم
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أمسك أبو سٌاؾ بتبلبٌب عمر و صرخ به  :أٌن لٌلً
قال عمر بتشؾ  :أعدك أن لن تجدها
مرت األٌام و عمر ٌذوق وٌبلت العذاب فً سجن أبو سٌاؾ لٌجبره علً الكبلم و إخباره عن مكان
لٌلً.
فً أحد األٌام آتً أبو سٌاؾ و قال لعمر  :كنت فً األٌام الماضٌة ابحث عن نقطة ضعؾ لدٌك و
تعجبت أنً لم أبحث عن عابلتك من قبل .
كان ذكاء منك أن تؽٌر وثابقك قبل أن تؤتً إلً هنا حتً ال تتضرر عابلتك و بالفعل فشلت فً
إٌجادهم  ,لكن وجدت أمرا آخر ٌمكنه أن ٌوصلنً الٌهم  ,الرجل الذي قام بتجنٌدك بالطبع هو ٌعلم
بعض المعلومات عنك مثل مكان إقامتك و عن طرٌقه سؤعرؾ كل شا عن عابلتك و هو فً
طرٌقه إلً  ,و أعدك عندما أصل إلٌهم سؤقتلهم واحدا بعد األخر حتً تخبرنً بمكانها.
تزعزع عمر بعد ما سمعه  ,لن ٌمكنه السماح لهم بإٌذاء عابلته  ,كاد أبو سٌاؾ أن ٌخرج من
الؽرفة لكن عمر صرخ به  :انتظر
رجع ابو سٌاؾ ووقؾ أمام عمر فً صمت منتظرا ما سٌقوله
قال عمر  :كانت لٌلً معً فً الٌمن و قبل اإلمساك بً بعدة أٌام أعطٌتها كل األموال التً معً و
حجزت لها بالطابرة لتذهب و تختبًء و أخبرتها أن ال تتواصل مع أحد و تظل مختببة أطول مدة
ممكنه.
قال أبو سٌاؾ :سافرت أٌن؟
ابتلع عمر رٌقه و نكث رأسه و سقطت دمعه من عٌنٌه و لم ٌتكلم  ,أمسك أبو سٌاؾ كتفٌه و صرخ
به  :أٌن؟
قال عمر بعد تردد  :إلً مصر
قال أبو سٌاؾ بعد تفكٌر  :لٌلً لٌست فً مصر
قال عمرٌ :مكنك التؤكد فستجد تذكرة طابرة بؤسمها متجهة من الٌمن إلً مصر
أعطً عمر أبو سٌاؾ تارٌخ الٌوم و موعد الرحلة و رحل أبو سٌاؾ سرٌعا
تنهد عمر و هو ٌدعو أن تنطلً خدعته علً أبو سٌاؾ فقد ألهمه هللا قبل سفر لٌلً أن ٌقوم بحجز
تذكرة سفر إلً مصر بجواز سفرها األصلً تحسبا ألي شا ٌحدث.
مرت عدة ساعات و عاد أبو سٌاؾ قاببل  :ما تقوله صحٌح  ,اآلن أخبرنً أٌن ذهبت فً مصر ,
فعٌونً فً مصر تراقب عابلتها و هً لم تتواصل معهم فلٌس هناك أي رٌب فً تحركاتهم الٌومٌة
قال عمر  :صدقنً أنا ال أدري
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ؼضب أبو سٌاؾ و قال  :ال تجبرنً علً إٌذاء عابلتك ألجبرك علً الكبلم
قال عمر منكسرا  :منذ حادثة قتلً لتلك المرأة و أنا علمت أن المرء تحت تهدٌد القتل قد ٌفعل أي
شا  ,علمت أن تلك هً نقطة ضعفً لذلك قلت للٌلً أن ال تخبرنً أي شا عن مكان تواجدها و ال
تحاول التواصل معً  ,فقط ٌجب أن تختبا و طالما ال ٌعرؾ أحد أٌن هً فهً فً مؤمن.
صرخ به أبو سٌاؾ  :أٌها المعتوه هل تعرؾ ما جررتنا إلٌه  ,سؤقتلك شر قتله  ..ال لن أقتلك ,
القتل ألمثالك رحمة ال ٌستحقوها ,سوؾ أذٌقكك من العذاب ألوان حتً أشفً ؼلٌلً منك و بعدها
سؤتركك هنا بٌن ظلمات السجن حتً تتعفن.
مر شهران و نصؾ علً لٌلً و هً تنتظر عمر  ,تقضً ٌومها بؤكمله فً الحرم تصلً و تقرأ
القرآن و تدعو هللا أن ٌرد لها عمر سالما و تعود إلً الفندق لٌبل لتنام .
كانت تلك أقسً األوقات التً تمر بها حٌن تنفرد بنفسها و تتذكر حالها  ,صادقت كثٌر من
شرطٌات الحرم و بدأت فً حفظ القران و واظبت علً سماع الدروس الدٌنٌة التً كان ٌلقٌها بعض
الشٌوخ فً الزواٌا لطلبة العلم.
رؼم أن تلك كانت فترة قاسٌة و هً تتؤلم من الوحدة و الشوق إلً أهلها و عمر إال ان هللا ربط علً
قلبها و رزقها الصبر و السلوان فً مجاورة بٌته المحرم.
مرت األٌام و بدأت نقودها تنفذ و لم ٌعد ٌبقً معها إال القلٌل فتركت الفندق التً كانت تقٌم فٌه و
بدأت فً النوم فً المسجد الحرام  ,وافق هذا حلول شهر رمضان المبارك  ,و ألن اإلعتكاؾ من
عبادات ذلك الشهر فكان من الطبٌعً أن ٌنام الناس فً المسجد و كانت لٌلً لدٌها هذا الركن فً
الجزء المخصص للنساء التً كانت تنام فٌه  ,لم تكن تحتاج إلً الخروج من المسجد .
كانت تفطر و تتسحر علً الطعام الذي ٌجلبه أهل الخٌر لزوار البٌت بقصد الثواب و كانت تتحمم و
تؽسل ثٌابها فً حمامات الحرم الكثٌرة  ,و أدخرت نقودها لما بعد الشهر.
مر شهر رمضان سرٌعا ككل عام و أتً العٌد و بدأ الحرم ٌنفض من زواره العابدون إلً بلدانهم ,
و بقت لٌلً وحٌدة تتذكر كٌؾ كانت تنعم بدؾء بٌتها و أهلها و لكنها صبرت نفسها بؤنه إن لم ٌعد
لها أحد فإن هللا دابما بجانبها و هً اآلن تنعم بوجودها فً رحابه و ضٌافته ألٌس ٌكفٌها هللا دون
الناس جمٌعا؟!
لكن تلك لم تكن مشكلة لٌلً الكبري  ,المشكلة التً بدأت تظهر هو أن النوم ممنوع فً أركان
المسجد فلم تكن تؽفل عٌن لٌلً إال و تجد إحدي الشرطٌات فوق رأسها تٌقظها.
عندما سؤلتها إحدي الشرطٌات التً صادقتهن عن سبب نومها الدابم هنا و وجود حقٌبتها معها قالت
لها لٌلٌإانها ال تستطٌع العوده اال مصر و نفذت نقودها  ,فعرضت علٌها الشرطٌة بعض النقود من
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باب الصدقة لكن كبرٌاء لٌلً لم ٌسمح لها بؤخذهم فرفضت و طلبت منها السماح لها فقط بالنوم فً
وردٌتها  ,فوافقت الشرطٌة بعد أن رق قلبها للٌلً ,فالرحمة واجبه لعزٌز قوم قد أذلته األٌام.
كانت لٌلً كل ٌوم تذهب إلً باب الملك فهد بعد صبلة المؽرب و هً تتمنً أن تجد عمر ٌوما ما
ببابه و لكن تمر األٌام و الشهور و عمر ال ٌؤتً حتً شارفت علً فقدان األمل.
كادت لٌلً أن تذهب إلً السفارة المصرٌة و تحكً لهم قصتها و تطلب منهم أن ٌعٌدوها إلً مصر
بعد أن ضاق بها الحال  ,فقد نقلت الشرطٌة الطٌبة إلً مكان آخر و لم تسمح الشرطٌة الجدٌدة للٌلً
بالنوم فً الحرم  ,إال انها بعد صبلة العصر كانت تجلس بجانبها سٌدة مصرٌة فسؤلتها لٌلً عن
األخبار فً مصر و سؤلتها فً وسط الكبلم عن قادة داعش المحاكمٌن  ,فؤخبرتها السٌدة أن الزالت
المحاكمات قابمة  ,فعرفت لٌلً أنه لم ٌحن الرحٌل بعد.
فً إحد األٌام كانت تجلس لٌلً تنتظر صبلة الظهر فؽفلت عٌناها من فرط التعب  ,حتً أستٌقظت
علً ٌد إمرأة عجوز تربت علً ٌدٌها لتوقظها و تقول لها أن المإذن رفع أذان الظهر و سٌقٌم بعد
قلٌل و ٌجب أن تستعد للصبلة .
بعد صبلة الظهر ساعدت لٌلً المرأة العجوز فً القٌام و حمل كرسٌها و بعد أن خرجا من منطقة
النساء نظرت لٌلً حولها و سؤلتها أال ٌوجد معك أحد فؤجابت المرأة ان ال.
سالتها لٌلً من أي بلد هً فؤجابت انها من باكستان  ,فعرضت علٌها لٌلً أن توصلها إلً فندقها ,
كانت المرأه تتكلم العربٌة بصعوبة و تحاول البحث عن الكلمات المناسبة فترة  ,فسؤلتها لٌلً إن
كانت تتكلم اإلنجلٌزٌة فقالت المرأة نعم و بدأت تحكً للٌلً قصتها .
أخبرتها أن اسمها فاطمة و هً من أحد العاببلت العرٌقة بباكستان و تزوجت من إبن السفٌر
الباكستانً فً فرنسا و انتقلت للعٌش هناك و تعلمت الفرنسٌة و ظلت لعدة سنوات تنتقل من دولة
اوربٌة إلً اخري مع عابلة زوجها .
ثم انتقل زوجها إلً السعودٌة و أنشؤ شركة للمعمار فً جده  ,كانت فً بداٌة األمر تستصعب
العٌش هنا ألنها ال تتكلم العربٌة و لم تستسػ أن تلبس الحجاب  ,فقد كانت طوال أعوامها السابقة
تشتري مبلبسها من بٌوت األزٌاء العالمٌة فً أوروبا و عندما أتت إلً هنا لم تستطع التمتع بتلك
المبلبس.
لم تستطٌع المرأة أن تندمج مع الشعب السعودي بعكس زوجها و أوالدها الذٌن ٌتكلمون العربٌة
بطبلقة و تم منح الجنسٌة السعودٌة للعابلة ,عاشت منذ ذلك الحٌن هنا و مات زوجها و تزوج
أوالدها و تقضً أٌامها فً البٌت وحٌدة  ,لذلك تطلب كل فترة من إبنها األكبر أن ٌؤتً بها إلً مكة
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و ٌحجز لها فً الفندق المقابل للحرم و تظل هنا حتً تتصل به مرة أخري فٌؤتً و ٌعود بها إلً
بٌتها فً جده.
سؤلت السٌدة فاطمة لٌلً عن سبب تواجدها هً اآلخري وحٌدة  ,ودت لٌلً لو تحكً لها قصتها
كاملة و لكنها أخبرتها أنها مطلقة و لم تتحمل نظرات المجتمع لها فؤتت إلً هنا لتظل فً جوار هللا
و ربما تعود ٌوما ما لبلدها مصر.
تؤثرت السٌدة فاطمة لقصة لٌلً و طلبت منها أن تعمل لدٌها كمرافقة بمقابل أجر  ,فكل ما تطلبه
سٌدة فً عمرها أن ٌإنس أحد وحدتها و قد أرتاحت كثٌرا للٌلً  ,لكن لٌلً رفضت العرض بتهذٌب
و تحت إلحاح المرأة وافقت لٌلً ان ترافقها فترة مكوثها فً الحرم لكن دون أجر .
بالفعل ظلت لٌلً مع المرأة عدة أسابٌع تتشاركان حجرة الفندق و تترافقان فً الذهاب و اإلٌاب من
الحرم  ,سعٌدة كل واحده بصحبه رفٌقتها .
و اسمتها لٌلً ماما فاطمة و أخذت تنادٌها بذلك االسم  ,طلبت ماما فاطمة من لٌلً أن عند العودة
إلً جده تعود معها و ترافقها إال أن تقرر لٌلً العودة إلً بلدها  ,لكن لٌلً أخبرتها أنها ال تستطٌع
مفارقة الحرم.
لم ٌمر ٌوم و لم تذهب لٌلً إلً بوابة الملك فهد كما قال لها عمر  ,كل ما كان ٌإلمها أنه ربما مات
دون أن تخبره أنها تحبه  ,كان ٌتوق كثٌرا لسماعها منها  ,لٌتها قالتها له ,لٌتها طمؤنت قلبه بها ,
لٌتها أخبرته انها ستظل وفٌة لذلك الحب حتً و إن لم تره ثانٌه ,فحب كحب عمر ٌكفٌها ألن تحٌا
عمرها علً ذكراه.
فً مساء أحد األٌام سمعت المرأتان طرقا علً باب الؽرفة  ,فتحت لٌلً الباب ظنا منها انه أحد
عمال الفندق و لكنها رأت رجبل ٌسؤلها من تكون  ,عندما سمعت ماما فاطمة الصوت ذهبت مباشرة
إلً الباب و قالت  :مرحبا ٌا جبران هذه لٌلً رفٌقتً
قال جبران  :و ماذا تفعل معك هنا؟
أجابت  :أنا طلبت منها المكوث لمرافقتً.
صرخ بها جبران  :كٌؾ تفعلٌن ذلك  ,كٌؾ تؤمنٌن ألمراه ؼرٌبة أن تمكث معك ربما تسرقك أو
تقتلك او تفعل أي شا.
حاولت ماما فاطمه تهدبته و لكن فً تلك األثناء رحلت لٌلً إلً الحرم سرٌعا  ,مبلذها و بٌتها
الوحٌد.
جلس جبران علً األرٌكة و قال ٌ :ا أمً ما تطلبٌنه ؼرٌب أال ٌكفً ما فعلتٌه  ,ترٌدٌنً أن أخذ
أمرأه ؼرٌبة ال أعلم عنها شا و أجعلها تمكث معك فً بٌتك اٌضا.
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حاولت معه أمه لكن دون جدوي و أخبرها أن تجمع متاعها للرحٌل اآلن و الرجوع إلً جده
قام جبران بتفتٌش حقٌبه لٌلً لٌجد جواز سفرها المسجل بإسم أخر  ,أخذه و أعطاه لوالدته و قال :
أنظري لٌس اسمها لٌلً و تؤشٌرتها من الٌمن و لٌست من مصر كما إنها منتهٌة أي انها مكوثها هنا
ضد القوانٌن ,لقد كنت تمكثٌن مع إمرأة خارجة عن القانون.
ظلت لٌلً طوال اللٌل تبكً و تصلً فً الحرم و تشكو إلً هللا حالها و هوانها علً الناس و فً
الصباح ذهبت إلً الفندق كً تؤخذ حاجٌاتها و عندما سؤلت فً اإلستقبال عن ماما فاطمة أخبروها
أنها رحلت البارحة و تركت لها حقٌبتها فً األمانات.
ذهب موظؾ اإلستقبال لٌؤتً بالحقٌبة و رجع و معه أثنٌن من أفراد األمن  ,أخذوها إلً قسم
الشرطة و أخبروها انه سٌتم ترحٌلها إلً مصر ألن تؤشٌرتها منتهٌة  ,ثارت لٌلً و ماجت علٌهم و
قالت  :أنا ال أمكث عندكم  ,أنا أمكث فً بٌت هللا الحرام و ال ٌوجد عند هللا تؤشٌرات  ,أرجوكم
أتركونً فً بٌت هللا.
قام الشٌخ سعود عبد المجٌد من نومه و هو ٌلهث  ,ناولته زوجته كوب من الماء و سؤلته :هل هً
نفس الرإٌة ؟؟
الشٌخ سعود من أحد العاببلت الكبري فً مكة و كان والده رحمه هللا لدٌه أعمال خٌرٌة كثٌرة و
كان ابنه ٌمشً علً نهجه فً عمل الخٌر برا بوالده و طمعا فً الثواب  ,لكن منذ ثبلث لٌالً و
ٌؤتٌه والده فً منامه و هو حزٌن و ٌقول له  :أال تنجد ضٌفة الرحمن؟
فٌنظر له و ٌقول :أي ضٌفة ٌا أبتاه ؟ فٌنظر له والده متعجبا و ٌقول  :المصرٌة
و ٌستٌقظ الشٌخ سعود من الرإٌة التً ال ٌجد لها تفسٌر  ,فً البارحة جعل السكرتٌر الخاص به
ٌبحث عن أي حاالت لنساء مصرٌات فً المشفً و بالفعل تبرع لعبلجهم جمٌعا و ظن أنه بهذا نفذ
مطلب والده  ,لكن ها هو والده ٌؤتٌه من جدٌد.
خرجت لٌلً من قسم الشرطة ٌرافقها شرطً إلً المطار و هناك تم تسلٌمها لشرطٌة أخري تعمل
فً المطار لتتحفظ علٌها حتً تتؤكد من صعودها إلً الطابرة و إقبلعها.
جلست لٌلً فً إحدي ؼرؾ المطار و هً تفكر بما سٌحدث لها  ,سٌتم تسلٌمها إلً السلطات
المصرٌة و بالطبع سٌتم إستجوابها.
ٌمكنها أن تطلب األتصال بوالدها ,سٌؤتً حتما و ٌخرجها دون أي اضرار لكن األضرار ستلحق
بها و عابلتها عندما ٌعلم أبو سٌاؾ مكانها.
هل سٌضٌع كل ما فعله عمر  ,هل كانت تضحٌته بدون جدوي إلً ذلك الحد.
جلس الشٌخ سعود مع صدٌقة ربٌس الشرطة و طلب منه مساعدته فً إٌجاد تلك المصرٌة التً
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ٌطلب منه والده مساعدتها  ,تعجب ربٌس الشرطة و قال له  :بالفعل كان لدٌنا مصرٌة انتهت
تؤشٌرتها و كانت تقول علً نفسها انها ضٌفة الرحمن .
سؤله سعود متلهفا  :و أٌن هً اآلن؟
نظر ربٌس الشرطة إلً ساعته و قال  :ستقلع طابرتها بعد فترة قصٌرة
وقؾ سعود و قال :أوقؾ ترحٌلها  ,سؤقوم بكفالتها و إعطابها إقامة  ,أوقفهم باهلل علٌك.
جلست لٌلً فً مقعد الطابرة و أؼلقت عٌنٌها و أخذت تردد الدعاء الذي سمعته من الشٌخ فً الحرم
و قال انه لتفرٌج الكربات و التً كانت تواظب علً قوله فً األٌام الماضٌة فً السجن " اللهم انً
ال أسؤلك رد القضاء و لكنً أسؤلك اللطؾ بً "  ,بعد عدة دقابق و قبل األستعداد لئلقبلع ظهر
شرطً علً باب الطابرة ٌسؤل المضٌفة شٌبا فدلته علً مقعد لٌلً  ,و عندما وصل إلٌها طلب منها
ان تؤتً معه .
جلست لٌلً ساعة و نصؾ فً المطار تنتظر أن ٌفسر لها أحد أي شا  ,لكن دون جدوي  ,ثم دخل
الؽرفة الشٌخ سعود و شرطً.
عندما رأي الشٌخ سعود لٌلً استبشر وجهه و قال لها  :سامحٌنً علً تؤخٌري فً نجدتك
فقالت  :أنا ال أفهم شا
قال لها  :سؤخبرك القصة كاملة فً طرٌقنا إلً مكة
و بالفعل حكً لها الشٌخ سعود عن الرإٌة و عن األٌام الماضٌة حتً وصل إلٌها و كانت لٌلً تبكً
و تحمد هللا و ال تصدق ما حدث.
قال سعود  :أخبرٌنً باهلل علٌك ما هً قصتك و من أنت حتً ٌبعث هللا لك النجدة برإٌة من رجل
ال ٌعرفك و ال تعرفٌه
مسحت لٌلً دموعها و قالت و هً تبتسم  :أنا ضٌفة الرحمن  ,هل من الممكن أن تكتفً بذلك
أرجوك.
قال سعود و هو ٌحاول اإلمساك بدمعة تحاول الفرار من عٌنه  :نعم ٌا بنٌتً ٌكفٌنً و لك فً رقبتً
ان تظلً فً ضٌافة هللا و ضٌافة عبده الضعٌؾ هذا إلً متً ما شبت معززة مكرمة .
استقبلها أهل الشٌخ سعود بترحاب كبٌر و خصصوا لها ؼرفة فً قصرهم الضخم للمكوث فٌها و
لكن بعد تناول طعام العشاء و قبل خلودها إلً النوم أخبرتهم أنها تشكر ضٌافتهم الكرٌمة و نجدتهم
لها و لكن ال ٌمكنها المكوث معهم و سترحل ؼدا صباحا.
تجهم وجه الشٌخ سعود و هو ٌسؤلها  :هل لدٌك مكان للمبٌت فٌه؟
قالت  :بٌت الرحمن لم أطرد منه ٌوما.
قال الشٌخ  :ال أستطٌع أن أتركك تذهبٌن دون أن أطمبن أن لك بٌتا هنا  ,إن كنت ال ترٌدٌن المكوث
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معنا فهذا حقك  ,لكن أتركٌنً أوفر لك مكانا أخر أو أحجز لك فً أحد الفنادق.
قالت لٌلً :ال أستطٌع أن أتقبل إحسانا أو صدقة  ,أعذرنً و لكنً شاكرة لفضلك الكبٌر.
أخذ الشٌخ ٌفكر قلٌبل ثم سؤلها  :هل كنت تعملٌن من قبل؟
أجابت  :نعم مترجمة للؽة األلمانٌة.
قال الشٌخ  :هل تجٌدٌن اإلنجلٌزٌة أٌضا ؟
قالت  :نعم بنفس الكفاءة
ابتسم الشٌخ و قال  :حسنا ٌمكنك أن تردي لً الجمٌل اآلن  ,أرٌدك أن تعملً لدي مترجمة بإحدي
شركاتً  ,لن ألزمك بالحضور إلً الشركة لكن سٌتم إرسال الملفات لك علً برٌدك اإللكترونً و
تقومً بترجمتهم و إعادة إرسالهم من البٌت.
شعرت لٌلً أن الشٌخ ٌرٌد مساعدتها بطرٌقة تحفظ كرامتها فابتسمت و قالت :ال بد أنكم لدٌكم فً
الشركة الكثٌر من المترجمٌن و لست بحاجه لً  ,أنما ترٌد مساعدتً ..
قاطعها الشٌخ و قال  :لم أكمل عرضً لك  ,فؤنا لم أخبرك لماذا أرٌدك أن تعملً من المنزل  ,ألنً
أرٌدك أٌضا أن تعلمً إبنتً التً فً الجامعة اللؽة األلمانٌة و تساعدي أٌضا أطفال إبنً عبد هللا
الصؽارفً تعلم األنجلٌزٌة  ,سؤكون شاكرا لك إن قبلتً.
مرت الشهور متتالٌة و لٌلً تجلس فً بٌت الشٌخ سعود تعلم أحفاده و ابنته  ,محاطه بحبهم و
رعاٌتهم الذٌن أشعروها أنها فً بٌتها و بٌن عابلتها و كانت لٌلً فً ؼاٌة اإلمتنان لهم.
صلت لٌلً صبلة المؽرب فً المسجد الحرام كما تفعل كل ٌوم و جلست عند بوابة الملك فهد تنتظر
الحبٌب الؽابب  ,لكن الٌوم شعرت بؽصة فً قلبها  ,شا بداخلها ٌخبرها أنه لن ٌؤتً و ٌجب أن
تتوقؾ عن اإلنتظار  ,لم تعد تتحمل األحتفاظ بؤي أمل  ,و نزلت دمعة علً وجنتٌها مسحتها سرٌعا
و هً تستمع إلً آذان العشاء .
عادت لٌلً إلً البٌت و هً تشعر بإرهاق نفسً شدٌد و عندما أقتربت السٌارة من البوابة رأت
الشٌخ سعود و ابنه عبد هللا ٌودعون أحد الرجال علً باب البٌت  ,عندما أقترب سابق السٌارة من
الباب أخبرته لٌلً أن ٌتوقؾ بعٌدا عن باب البٌت و نزلت من السٌارة  ,عندما سمع الجمٌع صوت
السٌارة توجهت أنظارهم إلٌها  ,ؼضت لٌلً البصر و دخلت من بوابة البٌت الجانبٌة التً تطل علً
المطبخ.
دخلت لٌلً إلً المطبخ فوجدت هناك زوجة الشٌخ سعود تعطً بعض التعلٌمات للخادمات و عندما
رأتها سؤلتها  :لماذا تؤخرتً الٌوم ٌا لٌلً ؟  ,لقد كانت لدٌنا عزٌمة و كنت أنتظرك لتؤكلً معنا
لكنك تؤخرتً.
قالت لٌلً  :ال بؤس لست جابعة علً أي حال.
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ثم استؤذنت باإلنصراؾ  ,تركتها زوجه الشٌخ ترحل و هً تري آثار الدمع علً عٌنٌها.
همت لٌلً بالخروج من باب المطبخ فوجدت فً وجهها الشٌخ سعود الذي أخبرها أنه ٌرٌدها أن
تؤتً معه إلً مجلس الرجال اآلن  ,تعجبت لٌلً و لكن تبعته فً صمت.
دخلت لٌلً الً المجلس لتجد رجبل بإنتظارها  ..أخر رجل كانت تعتقد أنها ستراه..
قالت لٌلً باندهاش :محمود !
لم ٌكن محمود أقل اندهاشا فبرؼم أنه رأها بالخارج منذ قلٌل و طلب من الشٌخ سعود أن ٌقابلها لكنه
لم ٌكن متؤكدا تماما أنها لٌلً .
قال الشٌخ سعود  :إذن تعرفً محمود كما قال.
لم ٌتلق الشٌخ أي جواب فقد ربطت المفاجؤة ألسنتهم  ,تنحنح الشٌخ و قال  :حسنا سؤترككم بمفردكم
قلٌبل.
نظر محمود إلً لٌلً ٌتؤملها  ,نحلت كثٌرا و خط الحزن علً وجهها بعض من قسوته  ,فقدت
عٌنٌها برٌقهما و لكنها مازالت هً لٌلً  ..حبٌبته .
قال محمود قاطعا الصمت  :تؽٌرتً قلٌبل.
أجابت لٌلً و هً تزٌح عٌنٌها عنه و قالت  :من ال ٌتؽٌر.
ثم أردفت  :كٌؾ تعرؾ الشٌخ سعود؟
قال محمود  :أنا لم أعرفه قبل الٌوم  ,أنا أعرؾ ابنه عبد هللا فهو من ٌتعامل مع شركتً فً مصر و
ٌؤتً لتخلٌص بعد األعمال  ,ربطتنا صداقة و دعانً لتؤدٌة العمرة و زٌارته  ,فجبت ملبٌا الدعوة
و لم أكن أعلم أن الدعوة تشمل رإٌتك.
قالت لٌلً  :ال ٌجب أن ٌعرؾ أحد أنك وجدتنً  ,عدنً أال تخبر احدا بمكانً.
قال محمود  :لماذا ؟
صمتت لٌلً فقال محمود :أنا أعلم كل شا  ,أعلم أنك كنت فً داعش.
انتفض جسد لٌلً و هً تنظر له فقال  :ال تخافً  ,عندما عادت سمٌرة رفضها الجمٌع و كانت
تتعذب كثٌرا و كانت سها من تسؤل عنها  ,و عندما علمت سها من سمٌرة أنك كنت معها هناك أتت
إلً تخبرنً أنه ٌجب أن أساعدك قبل فوات االوان .
لم نستطع أنا أو سها الذهاب إلً أهلك و إخبارهم خاصة بعد أن علمنا بمرض والدتك و خبر مثل
ذلك كان سٌقضً علٌها.
قابلت سمٌرة و حاولت جمع أكبر معلومات ٌمكن جمعها ألصل لك  ,حاولت كثٌرا و سافرت إلً
تركٌا أتقصً أي اخبار  ,قمت باإلستعانة ببعض األصدقاء و المعارؾ فً تركٌا لكن لم أصل إلً
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أي نتٌجة.
كنت كم ٌبحث عند زهرة وسط ؼابة موحشة ٌحفها الموت من كل جانب فقدت األمل فً معرفة اي
شا عنك حتً أتً ذلك الٌوم و اقتحم أٌمن أخٌك مكتبً و صرخ بً  :أنت السبب فً ما حدث
للٌلً.
أطرق محمود برأسه و قال :كان معه كل الحق فإن لم أكن قد طلقتك لما حدث ذلك خصوصا و أن
الطبلق لم ٌكن ذنبك علً اإلطبلق.
أكمل محمود كبلمه  :و لكن أٌمن بعدها جلس ٌبكً و ٌقول أنً لم أكن السبب وحدي فهو و والدك
و والدتك شركاء فً ذلك الجرم  ,و حكً لً عن إجبارك علً الزواج من أحمد ثم أخٌرا قص علً
قصة الرجل الداعشً الذي أخبرهم أنه أنقذك من خطة داعش و أنه ٌجب أن تظلً مختببة فترة
حتً ال ٌلحقوا األذي بك  ,مرت الشهور و نحن ننتظر عودتك  ..لكنك لم تعودي.
قالت لٌلً  :كٌؾ حالهم أبً و أمً و أٌمن.
نظر محمود إلً االسفل ٌبحث عن إجابه مناسبة ثم قال  :متعبون من حسرتهم علٌك
قالت لٌلً بإنكسار  :أعلم  ,و كٌؾ هً سمٌرة؟ هل مولودها ذكرا أم أنثً
أطرق محمود برأسه ثانٌه و قال  :ماتت و هً تلد  ,و لحقها جنٌنها بؤسبوعٌن فقد كانت الفتاة تحمل
نفس مرضها و أصابها فٌروس فلم ٌستطع جسدها الضعٌؾ تحمله و لحقت بؤمها.
نزلت دموع لٌلً بؤلم و قالت  :كانت فتاة إذن
قال محمود  :نعم  ,و أوصت سمٌرة قبل موتها أن ٌتم تسمٌتها لٌلً.
جلست لٌلً تبكً فاقترب منها محمود و قال ٌ :جب أن تعودي معً ٌ ,كفً هذا الفراق و أعدك أن
ٌعود كل شا كما كان  ,سنعود إلً مصر معا و سنتزوج و ننجب أطفاال و نصبح عابلة من جدٌد و
سؤقوم بتعوٌضك عن كل ما حدث.
قالت لٌلً  :ال أستطٌع
قال محمود برجاء  :أعلم أنً قد جرحتك كثٌرا فقد كنت زوجة رابعة مرحة و مشاركة بالحٌاة ,
كان بك كل ما ٌتمناه أي رجل بؤمراة .
و لكن كان لدٌك طاقة حب هابلة لم أستطع إستٌعابها  ,لم أستطٌع أن أعرؾ كٌؾ كنت تعطً ذاك
الحب كله دون أن تنتظرٌن مقابل  ,بل و ترضٌن بما أمنحه قلٌل كان أو كثٌر .
رضٌت بتقلباتً المزاجٌة فعندما أكون سعٌدا تمنحٌنً المزٌد من الحب  ,و عندما أكون تعٌسا كنت
تنتظرٌن بترو و رفق و حب حتً أعود من كهؾ كآبتً فؤجد ذراعٌك مفتوحٌن بإنتظاري دون
تؤنٌب أو عتاب.
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كنت مثالٌة أكثر من البلزم و لم ٌستوعب قلبً حبك ففاض منه و أؼرقنً بشعوري أنً ال أستحقك
و أنً لن أستطٌع ٌوما أن أمنحك الحب الذي ٌكفٌك .
أنا رجل ال أعرؾ كٌؾ أؼدق بمشاعري  ,فطوال عمري تدربت علً ضبطها علً الحد األدنً و
عندما تزوجتك أصبح الحد األدنً أدنً من أن تستحقه أمرأه مثلك  ,حتً أتً ذاك الٌوم فؤثرت أن
أتركك تجدي رجبل ٌستطٌع أن ٌحبك كما ٌنبؽً الحب.
كنت أعلم أنً سؤندم  ,و ندمت و اآلن الندم أصبح كالسكاكٌن تقطعنً ألنً أري جرٌرة ما فعلته
بؤنانٌة و تركك دون تفسٌر.
أعتقدت أن أمراة مثلك أقوي بحبها من آالؾ الرجال مثلً  ,لم أعلم وقتها أن حبك هو سبلحك و
نقطه ضعفك ,
أعذري جهلً و ضعفً و سامحٌنً  ..عودي إلً .
قالت لٌلً  :تركتنً النك تحبنً ,أي عذر هذا ؟؟
نكث محمود برأسه و لم ٌجٌب فقالت لٌلً  :عد ٌا محمود إلً مصر  ,و ال تخبر أحدا بمكان
وجودي فهذا أأمن شا علً حٌاتً و حٌاتهم  ,و سؤعود قرٌبا إن شاء هللا و لكن فً الوقت
المناسب .هذا كل ما أرجوه منك فهل تفعله من أجلً ؟
أشار محمود برأسه أي نعم و قال :سؤنتظرك و ان عدت بعد مبة عام
قالت  :ال تفعل فقد انتهٌت من قصتنا و ال ارٌد للجراح القدٌمة ان تفتح
أجابها  :سنداوٌها سوٌا
فقالت  :لن ٌجدي شفابها شٌبا فلم أعد أملك شٌبا أعطٌه لك  ,فقد نضبت أباري و لم أعد أإمن
بالحب  ,لم أعد أستطٌع أن أمنحه و ال لً مقدره ألخذه أٌضا و تحمل خٌباته  ,أرجوك أتركنً و
ارحل لحال سبٌلك فقد ما كان كان و اآلن أترك القدر ٌمنحنا النهاٌات التً نستحقها.
مرت األٌام بعد رحٌل محمود و لٌلً تتبع األخبار حتً تعود إلً وطنها  ,أثقلتها الؽربة و لم تعد
تتحملها.
كان ما ٌخفؾ عنها هو إنتظارها بعد صبلة المؽرب عند البوابة كما وعدها الحبٌب الؽابب  ,نعم
عادت لٌلً و لم تنقطع ٌوما فزٌارة محمود و كبلمه عن الرجل الذي تركها لتجده زرعت األمل من
جدٌد فً قلبها  ,لم تخبر محمود أنها وجدت هذا الحب أخٌرا حتً و إن ؼاب صاحبه فٌكفٌها أنها
وجدته !
عاد شهر رمضان من جدٌد فامتؤلت مكة بضٌوؾ الرحمن  ,كانت لٌلً ترٌد أن تعتمر فً هذا
الشهر الفضٌل فقد أجلت العمرة كثٌرا  ,عندما أتت أول مرة لم تقوم بتؤدٌة العمرة فضلت أن تنتظر
عمر و ٌعتمرا سوٌا  ,ظل هذا األمل فً قلبها طوال الشهور الماضٌة  ,لكنها ال تستطٌع اإلنتظار
أكثر من ذلك و عقدت العزم علً تؤدٌتها فً العشر األواخر من هذا الشهر فً الٌوم السابع و
العشرٌن  ,و جلست طوال الشهر تدعو هللا أن ٌحفظ عمر و ٌرده إلٌها سالما.
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فً لٌلة الخامس و العشرون بعد صبلة المؽرب كانت لٌلً تقؾ عند بوابة الملك فهد تراقب الحمام
و هو ٌتناول الحبوب الذي ٌلقٌها الناس له و كؤنه ٌشاركهم إفطارهم  ,وسط انشؽالها بالطٌور
شعرت بؤحد ٌقترب منها  ,نظرت لتجده رجل نحٌؾ جدا ؼابر العٌنٌن ٌحٌطهما السواد و شفتٌن
متقشفتٌن ذو بشرة باهته ٌرتدي الزي السعودي  ,تبلقت عٌناهما فإذا بالرجل دموعه تسقط  ,وقؾ
أمامها و قال  :لٌلً لقد وفٌت بوعدي و أتٌت.
أتً عمر أخٌرا  ,أتً و قد حارب الٌؤس و السجن و الظلم و التعذٌب و القهر بحبه  ,أتً لٌثبت
أكثر النظرٌات إثباتا أن الحب ٌصنع المعجزات.
أستقبل الشٌخ سعود عمر بترحاب كعادته فً إستقبال ضٌوفه و أخبرته لٌلً أن هذا هو زوجها
الؽابب الذي كانت تنتظره  ,قص عمر علً لٌلً طوال اللٌل كل ما حدث معه منذ أن تم اإلمساك به
علً حدود الٌمن حتً تعذٌب أبو سٌاؾ له بؤلوان العذاب.
قالت لٌلً  :و كٌؾ هربت؟
ابتسم عمر و قال  :هل تتذكرٌن الشٌخ بسام الٌمنً  ,لقد أخبر إبنه الذي ٌحارب فً جبهة النصرة
أنه تم االمساك بً و انه ٌشك أن رجال داعش وراء األمر  ,أخبر ابن الشٌخ بسام صدٌقً محمد
السوري باألمر و ظلوا شهورا ٌحاولون معرفة السجن الذي وضعنً فٌه أبو سٌاؾ .
حتً أتً ٌوم و إنشق أحد المقاتلٌن من داعش عنهم و توجه للقتال مع جبهة النصرة بعد ما كره
داعش و جرابمهم  ,هذا الرجل أخبرهم عن مكانً و بمساعدته قاموا بتهرٌبً من السجن .
رد لً محمد الدٌن و أنقذنً كما أنقذته من قبل من سجون الطاؼٌة أبو سٌاؾ و أعوانه.
بعدها قمت باإلختباء فً سورٌا لمدة ثبلثة أشهر فقد كان أبو سٌاؾ ٌبحث عنً فً كل خندق و
ٌضع رجاله علً الحدود و عندما هدأ األمر جبت الً هنا.
أدي عمر و لٌلً العمرة سوٌا ٌوم السابع و العشرٌن من رمضان و أخبر لٌلً أنهم سٌعودون إلً
مصر سوٌا عند إنتهاء الشهر  ,فزحام العابدٌن سٌكون أفضل ؼطاء لهم لدخول مصر.
عاد عمر و لٌلً إلً مصر و هما مرتابان هل ستقبلهما أرض الكنانة من جدٌد  ,هل الزال الوطن
وطنا و سٌفتح أذرعته لهم أم سٌركلهم خارجه !!
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جلست لٌلً بجانب عمر فً ؼرفة الفندق الكابن فً منطقة وسط البلد و كان ٌؽلبها التردد ,ثم قالت:
عمر هناك من ٌستطٌع مساعدتنا فً الوصول إلى أبً دون أن ٌجلب الشبهات من رجال داعش.
نظرعمر لها فً تساإل فقالت بعد تردد قصٌر  :محمود زوجً السابق.
عقد عمر حاجبٌه و أشاح بوجهه و قال :لماذا؟
قصت لٌلً علٌه لقابهما فً بٌت الشٌخ سعود بمكة و أن محمود عرض علٌها مساعدته و أعطاها
رقم هاتؾ له خاص ال ٌعرفه إال القلٌل لتتصل به عندما تعود  ,ولكنها لم تخبر عمر بطلب محمود
برجوعها إلٌه.
وافق عمرعلً مضض باإلستعانة بمحمود الذي كان فً أوج سعادته عندما سمع صوت لٌلً تخبره
أنها عادت إلً مصر و تحتاج مساعدتة  ,و بالفعل قام محمود بترتٌب لقاء لهم مع أخٌها و أبٌها فً
أحد فروع شركته وبسرٌة تامة  ,حتً أنه لم ٌخبر أٌمن و عادل والد لٌلً باألمر الهام الذي ٌرٌدهم
فٌه.
جلست لٌلً و عمر فً مكتب محمود الذي أخذ ٌنظر إلى عمر بتساإل فؤخبرته لٌلً أنها و عمر
تزوجا و أن عمر هو من أنقذها من بٌن ٌدي داعش  ,ظهرت خٌبة األمل واضحة علً وجه محمود
عندما سمع بؤمر زواجهما و أستطاع عمر رإٌتها بوضوح فعقد من حاجبٌه ٌفكر هل ما فعبله هو و
لٌلً و اإلستعانة بمحمود هو فعل صابب أم ال ؟؟
طرق أٌمن باب مكتب محمود وعندما سمعت لٌلً صوت الطرقات أرتجؾ قلبها و شعر عمر بها
فؤمسك بٌدٌها ٌدعوها لئلطمبنان  ,دخل أٌمن و عادل الؽرفة و سلما علً محمود ثم إلتفتا الً الرجل
و المرأة الجالسٌن علً بعد قلٌل من المكتب لٌجدا لٌلً تقؾ أمامهما.
حلق الذهول فً سماء الؽرفة و خٌم معه صمت ثقٌل  ,وقفا أٌمن و عادل متجمدٌن أمام المفاجؤة ال
ٌتحرك أى منهما و لٌلً تقؾ أمامهم و دمعة متحجرة علً أطراؾ عٌنٌها تحاول السقوط.
كان أٌمن أول من تكلم و قال  :معقولة  ..أهذه أنت لٌلً ؟
ثم جري بإتجاهها و عانقها بقوة و هً تبكً علً كتفٌه و تقول  :سامحنى  ..أرجوك سامحونى.
حرك عادل قدمٌه بصعوبة و اتجه إلٌها و دموعه تؽمر وجهه و عندما وصل إلٌهم تركها أٌمن
بصعوبة لتجد مستقرها فً أحضان أبٌها.
مرت عده دقابق و عادل ال ٌستطٌع تركها تفارق ذراعٌه  ,كان ٌخشً إن تركها ستؽٌب مرة أخري
و هذا أمر لن ٌتحمله و لن ٌسمح أٌضا بحدوثه أبدا .
أطلق عادل أخٌرا سراحها من بٌن أحضانه و جلس ٌتؤمل وجهها  ,هل حقا عادت لٌلً؟
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هل حقا عادت طفلته الصؽٌرة ؟
قصت لٌلً و عمر ما حدث حتى عادت إلى أرض الوطن من جدٌد و بعد أن انتهوا من قصتهم قال
عادل لعمر  :معروفك لن أنساه ٌا ولدى لقد وفٌت بوعدك و عادت لٌلى إلىّ من جدٌد  ,فإطلب منى
ما شبت.
تنحنح عمر ثم قال  :نعم لدى طلب .ثم نظر إلى لٌلً و إبتسم و أكمل كبلمه  :أرٌد أن أطلب منك ٌد
لٌلً
إبتسمت لٌلً و محمود ؼرق فى ذهوله و أٌمن عقد حاجبٌه أما عادل فقد قال  :أطلب أى شا عدا
ذلك.
إندهش عمر و قال  :و لما ؟
قال عادل  :معروفك علً رأسى أما ابنتى ال أستطٌع أن أزوجها برجل محكوم علٌه طوال عمره
بالهروب من الموت  ,هذا لٌس مستقببل أرجوه البنتى  ,سؤعطٌك ما شبت من األموال لتبدأ بها
حٌاتك و لكن أرجوك إبتعد عن ابنتى.
نظرت لٌلى إلى عمر و قدر ربط الحزن لسانه ثم قالت ألبٌها  :أبً أنا متزوجة من عمر بالفعل  ,و
طلب عمر هو أن ٌنال موافقتك علً هذا الزواج القابم.
قال أٌمن بهدوء  :إذن ٌطلقك.
نظرت لٌلً إلٌهم بعدم فهم و قالت  :فً الماضً كان طبلقى أمر تبؽضونه و أردتم تزوٌجى و األن
تزوجت فترٌدون تطلٌقى!
وقؾ عادل و قال :هذا لٌس زواجا إنه رجل محكوم علٌه بالقتل إن لم ٌكن من رجال داعش فمن
رجال األمن هنا  ,أى حٌاة تلك و أى مستقبل فٌها ؟؟
قالت لٌلً و هى تبكى  :لكن أنا أحبه و لن ٌفرقنى عنه سوى الموت.
أمسك عادل بذراعٌها و قال  :فى الماضى تحبٌن رجبل تخلى عنك دون سبب و ظللت تحبٌنه حتى
الموت و األن تحبٌن رجبل محكوم علٌه بالموت  ,أنا لم أعد استطٌع تحمل المزٌد من الموت ..
أتفهمٌن ؟
قالت لٌلى بوجل  :من تقصد بالمزٌد من الموت ؟
صمت الجمٌع و لم ٌجب أحد على تساإلها  ,أشاح الكل بوجهه ما عدا هى و عمر تنظر لهم منتظرة
إجابه سإالها.
قال محمود أخٌرا  :البقاء هلل ٌا لٌلى إنها والدتك.
صرخت لٌلً ؼٌر مصدقة و نظرت إلى أٌمن ثم أبٌها و هما ال ٌتكلمان لٌنفٌا ما ٌقوله محمود ثم
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نظرت بوهن إلى عمر و فقدت الوعى.
كلم محمود الطبٌب و هو ٌرى لٌلى بٌن أحضان عمر ٌحاول إفاقتها بمساعدة أٌمن  ,نظر لهم و
بداخله وجع كبٌر  ,إن حبٌبته بٌن ٌدى رجل أخر رجل ٌطل من عٌنٌه كل حب الدنٌا  ,رجل
استحقها فً وقت لم ٌستحقها هو فٌه.
قال الطبٌب ٌ :كفً أن ٌظل أحدكم فقط هنا أثناء المعاٌنة
قال عمر  :سؤبقى  ,فنظر له أٌمن بتحد  :بل أنا من سٌبقى
فصرخ فٌهم عادل  :هل هذا وقته ؟ أخرجوا جمٌعكم اآلن أنا من سٌبقى.
بعد أن إنتهى الطبٌب من المعاٌنة ابتسم إلى عادل و قال  :مبارك علٌكم الطفل القادم!
خرج عادل مع الطبٌب بعد أن أخبره أن ٌجب علً لٌلى أن تسترٌح و أن ال تتعرض إلى ضؽوط
عصبٌة و فى الصباح ستكون بخٌر.
نظر لهم عادل و هو ٌتسابل :أٌن عمر ؟؟
قال أٌمن  :رحل  ,ماذا قال الطبٌب ٌا أبى ؟
قال عادل و قد سرح فٌما ٌفكر به  :إرهاق فقط إرهاق.
استٌقظت لٌلى لتجد نفسها بالفراش و عمر ٌجلس على كرسى بجانبها و قد ؼلبه النوم و هو ممسك
بٌدٌها .
نادت علٌه فاستٌقظ سرٌعا و مسح علً وجهها و هو ٌسؤلها  :هل أنت بخٌر؟
قالت لٌلى و هى تتذكر خبر وفاة أمها  :هل ما حدث حقٌقة  ..هل ماتت أمً؟
جلس عمر إلى جوارها ثم ضمها إلٌه و قال  :رحمها هللا.
جلست لٌلى تبكى و عمر ٌمسح علً رأسها و تركها تخرج الحزن الذي بداخلها  ,بعد فترة هدأت
قلٌبل فقام وجلب لها بعض الماء.
قالت لٌلى و هى تحاول مسح دموعها  :أٌن نحن؟
قال عمر  :فً الفٌبل الخاصة بوالدك فً الساحل الشمالً.
نظرت لٌلى حولها و قالت  :تلك لٌست فٌلتنا!
فً المساء أتى عادل لزٌارتهم و بعد أن إطمؤن على لٌلى  ,قال لهم  :ستمكثون هنا فً تلك الفٌبل
فهً أأمن لكم كما أن فٌلتى قرٌبة منكم فلن ٌكون هناك أى مثار للشك بمجٌبى إلى هنا
سؤلته لٌلى  :فٌبل من هى ٌا أبى؟
قال عادل  :كنت أشترٌتها ألجل أخٌك أٌمن  ,كنت سؤعطٌها لهم فً عٌد مٌبلد إبنتٌه األول بعد عدة
أشهر.
قالت لٌلى بفرح :هل أنجب أٌمن ؟
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قال عادل و هو ٌبتسم  :أتى لى بمبلكٌن لٌلى و سعاد  ,بعد أن رحلتا مبلكٌى األصلٌٌن.
دمعت عٌنا لٌلى و هى تسمع اسم والدتها و قالت  :فلٌحفظهما هللا  ,أرٌد أن أراهم ٌا أبً أرجوك.
قال عادل  :سٌؤتون ؼدا
صمت الجمٌع و كان ٌبدو علً عادل أنه مشؽول البال  ,و بعد فترة صمت قال عمر  :كنت أفكر
البارحة فٌما قلته ٌا سٌدي ووجدت أن فً كبلمك الكثٌر من الصواب  .إختنق صوت عمر بالدموع
و هو ٌكمل  :أنا أحب لٌلى أكثر من أى شا و إن كان سعادتها فً رحٌلى فسؤرحل.
قالت لٌلى سرٌعا  :عمر ما هذا التخرٌؾ
تنهد عادل و قال  :لم ٌعد بإمكانك الرحٌل و إن فعلت و كسرت قلب فتاتى الوحٌدة سٌكون أنا من
سٌقتلك
عقد عمر حاجبٌه ؼٌر مستوعب لتؽٌر موقؾ عادل الذى أكمل كبلمه :عدنى كما وعدتنى من قبل
أنك ستحمٌها و لٌس هى فقط و لكن طفلكما أٌضا.
نظرا لٌلى و عمر إلى عادل بدهشة فقال عادل  :أخبرنى الطبٌب البارحه أنك حامل  ,مبارك علٌك
ٌا لٌلى .ثم ضمها إلٌه و هى تبكى من شدة الفرح
فقال عادل و هو ٌمسح دمعه فاره من عٌنٌه  :ال مزٌد من البكاء بعد األن ٌا لٌلى  ,أرجوكى ال
مزٌد.
بحثت لٌلى عن عمر بعٌنٌها فوجدته خرج من الشرفة مهروال نحو الشاطا  ,قال لها عادل  :إذهبى
إلٌه ٌا إبنتً
جلست لٌلى بجوار عمر على رمال الشاطا و أمسكت بٌدٌه و لم تتكلم فنظر لها عمر و دموعه
تؽرق وجهه و قال  :هل سؤستطٌع حماٌتكما؟
أسندت لٌلى رأسها علً كتفه و قالت  :ستفعل ..و من ؼٌرك ٌستطٌع ؟!
فً الصباح وضعت لٌلى مسكن الصداع بجانب قهوة عمر  ,تناوله عمر سرٌعا و هو ٌمسك برأسه
 ,سؤلته لٌلى :ألم تستطع النوم بعد ذلك الكابوس الذى راودك البارحة؟
قال عمر  :ال .فجلست لٌلى على الكرسى المجاور له و قالت  :عمر ٌجب أن تذهب إلى طبٌب
ٌساعدك.
قال عمر  :لن ٌستطٌع أن ٌساعدنى.
قالت لٌلى  :عمر أرجوك ال أتحمل أن أراك هكذا
أجاب عمر  :حسنا فٌما بعد سؤذهب و لكن تحركاتنا تلك األٌام البد أن تكون بحساب.
بعد الظهر أتى عادل و أٌمن و زوجته منى و الطفلتٌن التوأم  ,كانت لٌلى فً منتهى السعادة و هى
ترى بنات أخٌها و تبلطفهم و بجانبها منى و أٌمن الذي ال ٌنفك عن مشاؼبة زوجته و الضحك ,أما
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عادل فقد جلس مع عمر فً أحد األركان البعٌدة.
قال عادل لعمر :فً خبلل أٌام سؤكون حصلت علً بطاقات جدٌدة لك و للٌلى بؤسماء أخرى ٌ ,جب
أن ال تخرجا إال فً الضرورة القسوى حتى تنتهى محاكمات هإالء القتلة و فً تلك الفترة سٌقوم
البواب بقضاء إحتٌاجاتكما و شراء ما ترؼبان به و بالطبع سنقوم بزٌارتكم كلما تسنح الفرصة
.
قال عمر بخجل  :أشكرك.
ربت عادل علً رجل عمر و قال  :أنا من ٌجب أن ٌشكرك فقد أعدت إلىّ ابنتى و أعدت إلٌها
بسمتها من جدٌد  ,و أعذرنى على ما حدث ٌوم أن تقابلنا أول مرة فى مكتب محمود.
عمر :ال بؤس ٌا سٌدى فؤنا مقدر الموقؾ الذى كنت فٌه
ابتسم عادل و قال  :حسنا ٌبقى شا أخٌر .ثم قام بإعطاء عمر حقٌبة سوداء صؽٌرة و قال :هذه نقود
لتساعدكم حتً تستطٌعا المعٌشة هنا.
إرتبك عمر و قال :أعذرنى ,ال استطٌع تقبلها و سؤبحث عن عمل ان شاء هللا بعد أن تعطٌنى تلك
البطاقة الجدٌدة
قال عادل  :حسنا خذ النقود األن كدٌن و بخصوص العمل سؤقوم بالتواصل مع معارفى لتوظٌفك فً
إحدى الشركات  ,و بعد أن تتٌسر أموركم قم برد النقود.
فقبل عمر كرم حماه شاكرا مقدرا..
مرت الشهور و تمت محاكمة القادة الداعشٌٌن و إعدامهم و بدأ عمر و لٌلى ٌشعران بقلٌل من
اآلمان و ٌتحركا لكن بحذر شدٌد ,بدأت األٌام تبتسم لهما من جدٌد فقد أستطاع عمر أن ٌجد عمبل
من المنزل حتً ٌكون بجانب لٌلى و ٌرعاها  ,أصبح ٌقضى معظم وقته بٌن الترجمة و الجلوس مع
لٌلى و االستمتاع بؤنسها و إنتظار الطفل القادم و محاولة التؽلب علً آالم الماضً التى لم تكن
تتركه فً منامه .
كان عمر عندما تؤتٌه الفرصة و ٌذهب إلى القاهرة ٌحاول معرفة أخبار أهله حتى أستطاع أخٌرا أن
ٌجد عنوانهم الجدٌد فذهب و هو ٌعد الخطاوي شوقا إلٌهم.
طرق عمر الباب ففتحت له إمرأه ال ٌعرفها فؤعتقد أنه أخطؤ فً العنوان و عندما إعتذر و هم
بالرحٌل سمع صوتا من الداخل ٌسؤل المرأة عن الطارق فمٌز عمر الصوت و قال  :أبً.
أتى الرجل إلى الباب و عندما رأي عمر قضب حاجباه علً عكس عمر الذى ابتسم فى فرح.
دخل عمر إلى ؼرفة الضٌوؾ و قام والده بؽلق الباب وراءه بإحكام ثم جلس و سؤله  :متى عدت؟
نكث عمر رأسه بشعور ؼارم من األسؾ و أجاب :منذ عدة أشهر  ,ذهبت إلى بٌتنا القدٌم لكن لم
أجدكم و سؤلت عنكم الكثٌرٌن و لكن لم ٌعرؾ أحد مكانكم  ,حتى استطعت مإخرا الوصول إلى هذا
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العنوان.
كان و الده شارد الذهن و لم ٌعلق على كبلم عمر  ,فقال عمر  :أٌن أمى و أخى كرٌم؟
تكلم ابٌه أخٌرا و قال  :والدتك أصٌبت بذلك المرض الخبٌث و ماتت به  ,و سافر أخاك كرٌم إلى
إحدى الدول العربٌة للعمل بها منذ سنوات.
و التى فتحت لك الباب هى زوجتى الجدٌدة فبعد أن انتقلت إلى هنا و ابتعدت عن األهل و األصدقاء
شعرت بالوحدة فتزوجت.
قال عمر  :لماذا ابتعدت عنهم و رحلت من بٌتنا؟
أجابه و الده  :فً إحدى اللٌالى أتى ملثمون إلى بٌتى و إختطفونى و عندما سؤلتهم عن السبب قالوا
لى أنهم أصدقابك من داعش و ٌرٌدون كرٌم فً أمر هام ,لم أصدقهم و لكنى قلت لهم أن كرٌم
مسافر و سٌؤتى بعد أسبوع  ,فتركونى أرحل و هم ٌعتقدون أنى صدقت كذبتهم.
بعدها إتصلت بكرٌم فى الخارج و أخبرته بما حدث و أنه ال ٌجب أن ٌعود و تركت البٌت و رحلت
دون أن أخبر أحدا بمكانى  ,و من ٌومها لم ٌؤت كرٌم إلى مصر و لكن أكلمه أطمبن علٌه من وقت
ألخر .
قال عمر  :لو تؤسفت العمر كله على ما فعلته بكم فلن أستحق المؽفرة
قال والده  :إن هللا هو من ٌسامح فاطلب المؽفرة منه و لكن إن أردت رضاٌا عنك فارحل  ,أنا رجل
كبٌر و لن أستطٌع مساعدتك فى شا و ال أرٌد أن أتورط معك فى شا فإرحل عن هنا و ال تعد
مرة أخرى .
أٌضا ال تحاول التواصل مع كرٌم  ,أرجوك ال تفسد علٌه حٌاته كما أفسدتها على نفسك.
فقط إرحل ٌا ولدى و لٌسامحك هللا.
خرج عمر من البٌت هابما على وجهه ٌتسابل أى جحٌم هذا الذى جلبه على من أحبهم ,و تذكر لٌلى
و الطفل القادم  ,هل سٌكون مصٌرهم هذا الجحٌم الذي صنعه بٌداه أم أنه ٌمكنه انقاذهم ؟
أخذ ٌبكى عمر طوال اللٌل علً أذرع لٌلى ٌطلب منها أن ترحل و تتركه و تذهب إلى أبٌها و أن
هذا هو األسلم لها و لطفلهم فهو ال ٌجلب سوي الخراب و الحزن و الموت على من ٌحبهم.
كانت تلك واحدة من أقسى اللٌالى التى مرت علً لٌلى و هً تحاول طمؤنه عمر قدر المستطاع ,و
فى الصباح طلبت منه لٌلى مرافقتها عند الطبٌب لمعرفة نوع الجنٌن  ,شعرت لٌلى أن هذا لربما
ٌساعد من رفع الروح المعنوٌة لعمر قلٌبل .
و بالفعل كانت لٌلى على حق فمنذ أن علم عمر أن الطفل القادم فتاة و قد أشرق وجهه من جدٌد ,
و قامت لٌلى بتشجٌعه على ممارسة الرٌاضة من جدٌد و تعوٌض ما فقده من جسده فً سجن أبو
سٌاؾ  ,ساعد هذا األمر عمر كثٌرا لكن أٌضا لم ٌخلصه من كوابٌسه.
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حاولت لٌلى الضؽط علً عمر كثٌرا لزٌارة طبٌب نفسى و لكنه لم ٌوافق  ,فً نهاٌة األمر ذهبت
لٌلى إلى أحد األطباء ألخذ مشورته دون علم عمر.
قالت لٌلى للطبٌب  :زوجى ٌعانى من كوابٌس منذ عدة سنوات و هذا ٌحرمه كثٌرا من النوم و
ٌرفض أٌضا اإلستعانه بطبٌب
قال الطبٌب :أنت تعلمٌن أن كبلمً لن ٌكون فعاال ما دام هو ٌرفض القدوم.
لٌلى  :أعلم لكن فقط أرجو أن تخبرنً بؤى شا أستطٌع فعله للتخفٌؾ عنه .
سؤلها الطبٌب قاببل  :هل زوجك ٌعانى من أى أحداث قاسٌة مر بها ؟
تنهدت لٌبل و قالت  :كان زوجى محاربا فً الجٌش و شارك فً القتال و من وقتها و هو ٌرى وجه
من قتله كثٌرا فً منامه
قال الطبٌب  :أٌشعر زوجك بالذنب لقتله ذلك الشخص؟
قالت لٌلً  :نعم أعتقد ذلك
قال الطبٌب :ألٌس من قتله هو أحد األعداء؟
إرتبكت لٌلى قلٌبل ثم قالت ٌ :مكنك أن تقول أنه قتل شخصا أعزل عن طرٌق الخطؤ و هذا ما ٌإنب
ضمٌره.
قال الطبٌب  :إن قتله عن طرٌق الخطؤ فلماذا ٌصاحبه تؤنٌب الضمٌر بهذا الشكل.
قالت لٌلى و هى ال تعرؾ ماذا ترد علً الطبٌب  :ال أعلم
إبتسم الطبٌب و قال  :القصه التى تخبرٌنى بها لٌست مكتملة و لكى أساعدك ٌجب أن أعرؾ
التفاصٌل و ال تقلقى كل ما تقولٌنه هنا هو أسرار مرٌض ال أستطٌع البوح بها ألى شخص .
قالت لٌلى و هى تشعر بالتردد فً إخبار الطبٌب  :أنا ال أعرؾ فقد حدث هذا قبل زواجنا  ,على أى
حال ٌمكننى سإاله عن التفاصٌل و العوده لك مرة أخرى.
قال الطبٌب  :حسنا ,سؤنتظرك و إلى أن تعودى ٌمكننى أن أخبرك شٌبا ٌتم إستخدامه فً عبلج
المحاربٌن الذٌن ٌؤتون من وٌبلت الحرب بؤثقال على نفوسهم
قالت لٌلى بلهفه  :ما هذا الشا؟
قال الطبٌب  :بالفن  ,فقد اكتشفوا أن الفن ٌجعل الشخص ٌخرج مشاعره الداخلٌة بشكل ٌساعد
الطبٌب على إكتشاؾ العله به و أٌضا على الشفاء  ,فً حالة زوجك ٌمكننك البداٌة بالرسم ثم سنرى
تطور حالته بعد ذلك.
شكرته لٌلى كثٌرا و انصرفت
مرت عدة أٌام و لٌلى ال تجد مدخبل مناسبا لعمر كى تقنعه بؤمر الرسم هذا  ,ثم اهتدت أخٌرا ألمر
ما فقامت بتحضٌر الؽداء و أخبرت عمر أنهم سٌتناولونه على الشاطا.
بعد أن تناول عمر و لٌلى الؽداء جلس عمر على الكرسى باسترخاء ٌستمتع بهواء البحر و صوت
األمواج  ,و لٌلى تجلس علً الرمال تحاول أن ترسم بها بعض األشكال  ,مرت فترة ثم طلبت من
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عمر ٌؤتى و ٌلعب معها بالرمال  ,لكنه ابتسم و قال  :أستمتع أكثر بمشاهدتك و انت تلعبٌن بها.
بعد إلحاحها وافق عمر و شاركها فى اللعب  ,طلبت منه لٌلى رسم أحد األشكال و قالت سنتسابق
من ٌرسمها بشكل أفضل  ,أعجب عمر بتلك اللعبة و إندمج فً الرسم بالرمال  ,قصدت لٌلى أن
تكون رسمتها أسوء بكثٌر من رسمته و فرح عمر بفوزه و أختار جابزته بؤن حملها إلى ؼرفتهم.
كان عمر ٌجلس و معه حاسوبه ٌقوم بترجمة بعض الملفات ثم شعر بلٌلى تضع على عٌنٌه أحد
األربطة و قامت بربطه جٌدا  ,فابتسم و قال  :ما األمر هل ستقومٌن بخطفى؟.
ضحكت لٌلى و قالت و هى تتصنع الصرامة و تضخم صوتها  :هى أمامً األن.
ضحك عمر و هو ٌقوم من مجلسه مستسلما لخاطفته التى قادته إلى إحدى الؽرؾ ثم قامت بحل
الرباط عن عٌنٌه.
نظر عمر إلى الؽرفة التً بها حامل للرسم و الكثٌر من اللوحات البٌضاء و األلوان و الفرش بجمٌع
المقاسات فضحك و سؤل لٌلى  :ما هذا ؟
قالت لٌلى  :هذا مرسمك الجدٌد
ابتسم عمر و سؤلها  :و ماذا أفعل به؟
أخذته لٌلى إلى أحد المقاعد و جلس االثنان ثم قالت  :هل تتذكر ٌوم أن كنا على الشاطا نتسابق فى
الرسم  ,لقد رأٌتك ترسم جٌدا و كنت أبحث على اإلنترنت عن طرق لمعالجة من ٌنتابه الكوابٌس و
وجدت أن إحدى الطرق تكون بالرسم  ,فقمت بمساعدة أٌمن بإنشاء ذلك المرسم.
قبل عمر ٌدٌها و قال  :أشكرك ٌا لٌلى و أنا أقدر حقا ما فعلتٌه و لكنى ال أحب الرسم و ال أجٌده و
..
قاطعته لٌلى  :أعرؾ لكن كل ما أطلبه منك أمرا واحدا أفعله ألجلى  ,عندما تنتابك تلك الكوابٌس و
تحرمك من النوم تعالى إلى هنا و حاول الرسم .
قم بتجربة هذا األمر فقط لمدة شهر و أن لم ٌساعدك سنقوم بؽلق فكرة هذا المرسم نهابٌا.
وافق عمر على فكرة لٌلى و بالفعل فً تلك اللٌالى السوداء التى كانت تؤتٌه شبح مقتولته فً أحبلمه
كان ٌقوم بالذهاب إلى المرسم و محاولة الرسم  ,فً الفترة األولى كان كل ما ٌرسمه على اللوحات
هى أعٌن حزٌنه و بعد فترة أصبح ٌضع بعض المبلمح لها.
لم ٌكن ٌخبر لٌلى عن لوحاته و إحترمت لٌلى هذا األمر و لم تحاول الدخول إلى المرسم و مشاهدة
ما ٌرسم حتى ٌؤذن هو لها بذلك  ,كل ما كان ٌطمبنها أنه مر أكثر من شهر و هو مواظب على
الدخول إلى المرسم.
فً أحد األٌام كانت تجلس لٌلى و بجانبها عمر ٌبحثان عن أسماء للفتٌات على المواقع اإللكترونٌة ,
كانت لٌلى تقرأ معنى أحد األسماء ثم وجدت عمر ٌقوم بتعلٌة التلفاز فنظرت إلى الشاشة فوجدت
خبر أن قوات التحالؾ قامت بإستهداؾ بعض قادة داعش فً الرقة و قاموا بإذاعة أسماء المقتولٌن
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و كان أبو سٌاؾ من بٌنهم.
كان عمر و لٌلى ٌنظران إلى بعضهما دون تصدٌق حتً نزلت دمعة من عٌنى لٌلى و هى تقول :
أخٌرا ٌا عمر أخٌرا ٌمكننا العٌش!
أنجبت لٌلى مبلكهم الصؽٌر و أسموها ملك كانت مهجة قلبهم و منبع سعادتهم و دوابهم الذى ٌشفى
جروح الماضى.
بعد أن إستعادت لٌلى عافٌتها عادوا إلى فٌلتهم و فى المساء بعد أن نامت الصؽٌرة ذهب عمر إلى
لٌلى و أؼمض عٌنٌها برباط كما فعلت من قبل و قادها إلى مرسمه و هناك أطلق سراح عٌنٌها
لترى عشرات من اللوحات  ,كانت جمٌع اللوحات تحتوى على نفس العٌنٌن و لكن تفاصٌل كل
وجه مختلفة .
كانت العٌنان حزٌنتان فً كل الصور و بهما نظرة خوؾ و رجاء  ,فالتفتت له لٌلى و قالت
اللوحات رابعة و لكن لماذا تكرر نفس العٌن فً كل مرة .
قال عمر فً حزن  :تلك عٌنا الطفل الذى قتلت أمه  ,كانت تلك هى نظرته التى مازالت تحاصرنى
فى أحبلمى.
ثم ضم لٌلى إلٌه و قال  :كنت أرى أن تلك اللوحات هى مثال لبشاعة الجنس البشرى فلم أرد أن
أرٌك إٌاها و طفلتنا بداخلك  ,خفت أن ٌنتقل الحزن إلٌها  ,أما األن فؤستطٌع أن أرٌكى جروح نفسى
كما أرٌتك من قبل جروح جسدى.
ثم إلتفت إلٌها و أمسك بكتفٌها و قال  :لٌلى أخبرٌنى ما الذى كنت أستطٌع فعله دونك؟
مرت األعوام و انتقلت لٌلى للعٌش مع والدها بعد مرضه و إفتتح عمر شركة خاصة به صؽٌرة
متخصصه بالترجمة و السنه القادمة ستكون أول عام دراسى لصؽٌرتهم ملك  ,و ظنوا أن الحٌاة قد
ابتسمت لهم أخٌرا  ..ولكن هل فعلت حقا ؟؟
ذهبت لٌلى إلى أحد الموالت الكبٌرة فً القاهرة بصحبتها صؽٌرتها ملك لتشترى لها بعض المبلبس
 ,و أثناء تسوقهم ملت الطفلة من قٌاس المبلبس فوعدتها لٌلى أن بعد اإلنتهاء سٌذهبون إلى محل
األٌس كرٌم المفضل لها.
دخلت لٌلى و ملك إلى محل األٌس كرٌم ثم حملت ملك لتختار النكهات التً ترٌدها و عندما إلتفتت
وجدت محمود ٌقؾ و بجانبه طفل كبٌر ربما أكبر من ملك بست أو سبع أعوام فظنت أنه قرٌبه ,
رأها محمود فى تلك اللحظة فذهب و رحب بها و دعاهم لتناول األٌس كرٌم و مشاركتهم نفس
الطاولة .
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جلس الجمٌع علً الطاولة  ,كان محمود أول من تكلم قال :ابنتك ؟
قالت لٌلى و هً تبتسم  :نعم ملك  .ثم وجهت نظرها إلى الطفل فى تساإل
فقال محمود  :ابنً ماجد .لم تستطع لٌلى إخفاء دهشتها فقال محمود موجها كبلمه لؤلطفال  :أال
ترٌدون الذهاب و رإٌة تلك األلعاب فً الجزء المخصص لؤلطفال
فوافق الطفلٌن بسرعة و نظرت ملك إلى لٌلى فً تساإل فقالت لها لٌلى  :إذهبً ال بؤس
بعد أن رحبل الطفلٌن فً سعادة قال محمود  :كنت أعتقد أن والدك لن ٌسمح ببقابك متزوجة من
عمر
قالت لٌلى  :أنا و عمر لن ٌفرقنا سوي الموت
ابتسم محمود فً ألم و قال  :هنٌبا لكما .صمت قلٌبل ثم قال  :ابنتك تشبهك كثٌرا
قالت لٌلى  :دعك من ابنتً و أخبرنى هل ماجد حقا ابنك؟
قال محمود  :لك كل الحق فً التعجب فعمره كبٌر
قالت لٌلى  :طفل بهذا العمر البد و أن تكون أنجبته و نحن متزوجٌن و معلوماتى تقول أننا لم ننجب
قط
قال محمود بعد أن نكث رأسه  :نعم أنجبته من أخرى.
لم تستطع لٌلى منع ضحكها فضحكت حتً نزلت دموعها و قالت :انت تمزح  ..هل كنت عمٌاء الً
ذلك الحد؟
قال محمود  :الحب ٌجعلنا كذلك.
قالت لٌلً بؽضب  :أرجوك دع أحد أخر ٌتكلم عن الحب  ,لقد خنتنً ثم طلقتنى دون رحمة أو حتى
ذكر سبب و جبت إلى فً مكة تتلو على أكاذٌبك عن الحب.
قال محمود  :أعلم أنى رجل ال ٌستحقك و ال ٌستحق إحترامك.
تنفست لٌلى لتعود إلى هدوبها و قالت  :إذن اإلنجاب كان السبب ؟
قال محمود  :كانت نزوة تطورت إلى حمل و لم أستطع أن أتخلص منه فهو فً نهاٌة األمر قطعة
منى و كنت أرٌد أطفاال.
نظرت له لٌلى بعمق و قالت  :هل كانوا كثر؟
قال محمود و شعور بالخزى ٌعترٌه  :بكثر سفرٌاتى
قالت لٌلى  :لماذا؟
قال محمود  :كنت متهورا و ال أتحمل المسبولٌة و لكن أقسم لك بربى أنً كنت أحبك.
قالت لٌلى :أقسم بربى و ربك ما شبت و لكن ال تذكر تلك الكلمة مرة أخرى.
صمت محمود فقالت لٌلى  :سإال أخٌر عمر طفلك عند إنفصالنا ربما عام أو اثنٌن
قال محمود مصححا  :عام و نصؾ
تابعت لٌلى :إذن لما جاء إنفصالنا متؤخرا كل تلك المدة ؟
أجاب محمود  :لم أكن أنوى أبدا أن أطلقك لقد حافظت على حٌاتى معه هو و أمه و حٌاتى معك
بالتوازى ,كنت أرٌد كثٌرا أن أخبرك بالحقٌقة و لكنى لم أستطع و قبل إنفصالنا بعدة أشهر مرضت
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أمه بالسرطان و كان على حٌنها أن أرعى طفلى بنفسى ,لم تكن الخادمة تكفى و حالة امه إزدادت
سوء ٌوما بعد ٌوم .
لم أستطٌع وقتها أن أخبرك بالحقٌقة و أن أتً به إلٌك  ,لم أكن سؤتحمل رفضك له و لً .حتً أتً
الٌوم الذى ماتت فٌه زوجتً و عقدت العزم أن أتً و أخبرك بكل شا و أترك لك القرار األخٌر.
لكن فجؤه رأٌت كل شًء بوضوح ,رأٌت أن ما حدث و ٌحدث هو نتٌجة أخطابً و نزواتى وجدتنى
كرهت نفسى و كرهت حبك لى و زاد كرهى لنفسى لعلمى أنك أرق و أطهر من أن ترفضً طفل
ٌتٌم األم و تؽلقى بابك بوجهه.
لذلك كان ٌجب علٌا أن أصحح أخطابً و أتطهر من ذنوبى و لو كان الدهر فى صفى فربما أعود
إلٌك فتسامحٌنٌى أو هكذا ظننت.
ظننت أن بطبلقنا أكفر عن ذنوبى ,لم أعلم أنى أضٌؾ البحة أخرى .
فى المساء كان ٌجلس عمر علً فراشه ٌطالع بعض األعمال على حاسوبه الشخصى جلست لٌلى
بجواره و قالت :باألمس إستٌقظت و لم أجدك بجوارى أٌن ذهبت؟.
أجابها عمر :كنت بالمرسم.
قالت لٌلى هل راودتك تلك الكوابٌس البارحة.
إبتسم عمر و قال ٌ:ؤتى بٌن حٌن و أخر لكن البارحة ذهبت للمرسم كى أصفى ذهنى  ,فالرسم
ٌساعدنى كثٌرا فً هذا األمر.
قالت  :أنت أصبحت تتقن الرسم جٌدا فؤخر لوحاتك مدهشة  ,أال تفكر فً عرضها بؤحد األماكن؟
قال عمر :الرسم هو دوابً  ,سبب إرتباطى به هو أنه ٌساعدنى على الشفاء و لكنه لن ٌصبح عملى
و لٌس لى فٌه أي طموح  ,فعشقى منصب على اللؽات.
تصنعت لٌلى الؽضب و قالت  :و أٌن أنا فى إسطوانه العشق تلك؟
إبتسم عمر و ضمها إلٌه و هو ٌقول :أنت العشق بذاته المجردة.
قبلت لٌلى كؾ عمر و ضمتها إلٌها و قالت  :أرٌد أن أخبرك شٌبا  ,لقد رأٌت محمود الٌوم
قال عمر :محمود من؟
أجابته :محمود زوجً السابق  .و قصت علٌه الحوار الذي دار بٌنهما
بعد أن إنتهت قال عمر  :و ما الذى شعرت به بعد أن عرفت السبب الحقٌقً بعد تلك السنوات.
قالت لٌلى و هى تبتسم  :باإلمتنان هلل أن أرسلنى إلٌك  ,رؼم أن تجربتنا كانت قاسٌة لكنى وجدتك و
برؼم تلك السنوات التً عشتها فً خوؾ و لكن األن معك أشعر باألمان.
قال عمر  :و أنا أٌضا ممتن لوجودك معى و لكن لماذا أردتى أن تخبرٌنى بما حدث الٌوم
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قالت  :لم أكن أرٌد أن أخبا علٌك هذا األمر  ,كما أنى أعتقدت أنك ستكون ؼاضبا لمحادثتً معه.
قال عمر  :و لما أؼضب؟ فؤنا أثق بك حبٌبتً
إبتسمت لٌلى و وضعت رأسها بٌن ذراعى عمر لتستسلم للنوم و تستمتع بؤمان هذا الرجل الذي
جابها من وسط جحٌم داعش.
مرت الشهور تباعا و إزداد مرض عادل حتً وافته المنٌه  ,كان األمر فً ؼاٌة القسوة على لٌلى و
أٌمن و أٌضا عمر الذى كان ٌعتبره مثل والده .
فً المساء أتى المعزٌٌن إلى البٌت  ,كانت لٌلى تجلس ملتحفه السواد و فً أحضانها تجلس
صؽٌرتها ملك كانت تسلم علٌها المعزٌات و لٌلى تكاد تكون فً عالم أخر حتى وجدت أمراة تستؤذن
منى فى أن تجلس بجوار لٌلى.
نظرت لٌلى إلى المرأة التى لم تكن سوى سها ,و كؤن ما مرت كل تلك األعوام على فراق
الصدٌقتٌن  ,بكت لٌلى على صدر سها كما كانت تفعل منذ سنوات دون أن تنبس إحداهما بؤي كلمة.
بعد أن رحل الجمٌع أخذ عمر الصؽٌرة لٌضعها فى سرٌرها تاركا سها و لٌلى فى الحدٌقة لٌداوٌا
جراح صداقتهما.
قالت سها  :كان البد أن أتى من قبل و لكن لم أمتلك الشجاعة الكافٌه ألقؾ أمامك
قالت لٌلى  :صدقٌنى لم أحمل فً قلبى أى ضؽٌنه تجاهك  ,كان حقك أن تحافظى على حٌاتك.
سها :ربما لم تكن الحٌاة التى تستحق أن أحافظ علٌها  ,لم أعرؾ أنى حٌن تنازلت بؤن ٌخبرنى مرة
أنه ٌحب صدٌقتى ستؤتى مرات أخرى ٌخبرنى فٌها بحبه لكثٌر من النساء و أن أتقبل ذلك واضعه
كرامتى فً مكان لم أعد أعرفه.
لٌلى  :و لماذا تحملتى؟
سها :كنت فى البداٌة خابفة من اإلنفصال و مراراته و نظرة المجتمع و الناس و كنت أضع قصتك
نصب عٌنى و لكن بعدها رحل الخوؾ و الحزن و األلم و كل شا و أصبحت أمرأة ال تشعر ,
تعٌش فقط من أجل أطفالها متمنٌة أن ٌحٌوا حٌاة أفضل مما عشتها أنا.
لٌلى  :هل أنجبتى أطفال ؼٌر مازن؟
إبتسمت سها و قالت  :نعم  ,فتاه إسمها سارة.
مر الوقت سرٌعا و هما ٌتجاذبان أطراؾ الحدٌث و خفؾ وجود سها من حزن لٌلى على أبٌها
كثٌرا.
أجابت سها على هاتفها و قالت  :أهبل لٌلى
و عندما سمعت بكاء لٌلى سؤلتها فً جزع  :ما األمر هل حدث شا؟
قالت لٌلى  :لقد ذهبت ملك الٌوم إلى الحضانة  ,أنه أول ٌوم تؽٌب فٌه عنى و كانت تبكى بشده ,
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قلبى ٌحترق ألنً تركتها هناك وحٌدة  ,أنا أم قاسٌة
ضحكت سها بشده و قالت :لٌلى ما األمر كل األطفال ٌبكون أول ٌوم و كل األمهات قاسٌات مثلك
فؤطمبنً
مسحت لٌلى دموعها و قالت  :ال أستطٌع
قالت سها  :حسنا سؤمر علٌك بعد قلٌل و نجلس سوٌا حتً ٌؤتً موعد خروجها ثم نذهب و نؤتً بها
و نجلب أوالدي و نذهب إلى النادي حتً تعوضٌها عن بكاء الصباح.
قالت لٌلى  :حسنا و سؤكلم منى لتؤتى معنا.
فى النادى جلست لٌلى مع منى و سها و األطفال ٌلعبون بجانبهم معا تنهدت لٌلى و هى تراقب
األطفال ثم استدارت إلى سها و قالت بسعادة  :ال ٌمكن أن تكون حٌاتى أسعد من ذلك.
و من بعٌد كانت هناك امرأة تجلس علً احدي المنضدات تراقب لٌلً ثم تنظر الً ملك و فً
عٌنٌها ٌطل الحقد و الكره.
أتً صباح ؼابما من صباحات شهر ٌناٌر العاصؾ ,كانت لٌلً تنظر إلً السماء و تراقب الؽٌم ثم
قالت  :ال أدرى ٌا عمر لماذا تصر على عدم ذهاب ملك مع أتوبٌس الحضانة؟
قال عمر  :لقد أخبرتك من قبل أنى أشعر باألمان علٌها عندما توصلٌها أنت
قالت لٌلى بنفاذ صبر :لكنى ال أحب القٌادة فً المطر و البد أنها ستمطر الٌوم
قال عمر :حسنا سؤوصلها أنا
أتت ملك و هى تحمل حقٌبتها الصؽٌرة و ٌبدو علٌها النعاس فحملها عمر و قبلها و قال  :صباح
الخٌر ٌا مبلكى هل عرفتى المفاجؤة الجدٌدة
أشارت ملك برأسها أن ال  ,فقال عمر و هو ٌخفض صوته و ٌكلمها فً أذنها  :من الٌوم أنا من
سٌوصلك و ٌؤتً بك من الحضانة و الٌوم بعد عودتك سنذهب إلى محل األٌس كرٌم المفضل لك
إبتسمت ملك فً سعادة و هً تقول  :هٌٌٌٌٌٌه
قالت لٌلى و هى تبتسم ٌ :مكنكم إستبدال األٌس كرٌم بمشروب الشٌكوالته الساخن ألن ملك لم تخؾ
تماما من األنفونزا
نظرت المرأة من زجاج السٌارة إلى عمر و هو ٌدخل ملك إلى الحضانة و قالت للشاب الجالس
بجوارها  :إنه األسبوع الثالث و هو من ٌوصل ابنته إلى الحضانة كما تري
قال الشاب  :حسنا.
قالت المرأة  :لم تخبرنى ما الذى ستفعله بزوجته لٌلى
ابتسم الشاب و قال  :هل لدٌك خطة ؟
قالت المرأة بؽل واضح  :نعم  ..خطة تستحقها
قال الشاب  :أخبرٌنً ٌا أم سلمان لماذا تكرهٌها كل هذا القدر فؤنا أعلم أنك أنت من جندها لصالح
الدولة اإلسبلمٌة
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قالت المرأه التً لم تكن سوي أم سلمان  :هذا أمر ال ٌعنٌك
وضعت لٌلً فنجان القهوة أمام عمر و سؤلته  :ألن تذهب الٌوم إلى العمل؟
قال  :ال  .فقالت لٌلى  :ما األمر أنت لم تذهب طوال هذا األسبوع هل هناك مشكلة
قال عمر :ال  ,أرٌد فقط أن أقضً المزٌد من الوقت معك أنت و ملك و العمل ٌمكننى مباشرته من
البٌت ال تقلقى
جلست لٌلى بجواره و قالت  :عمر البد أن أقلق فؤنت ال تنام جٌدا  ,أشعر بك كل لٌلة تذهب إلً
المرسم  ,أصبحت العٌون فً لوحاتك تحمل الكثٌر من الؽضب بجانب الحزن و الخوؾ.
نظر لها عمر بصمت ثم قال و هو ٌمسك بٌدٌها  :لٌلى هل تحبٌنى؟
قالت :ال  ,أعشقك فقط
فابتسم عمر و قال  :إذن سؤكون بخٌر.
بعد عدة أٌام كانت تقؾ لٌلى فً المطبخ تعد طعام الؽداء فجاء عمر ووقؾ خلفها و أمسك بٌدٌها و
هً تقلب الطعام فً المقبلة دون أن ٌتكلم أحدهما  ,مرت عده دقابق ثم طبع عمر علً خدها قبله و
تركها و ذهب و قبل أن ٌخرج من باب المطبخ إلتفت إلٌها و قال :كل عام و أنت حبٌبتً
ضحكت لٌلً و قالت  :كنت أنتظرها منذ الصباح لماذا تؤخرت؟
قال عمر و هو ٌبتسم  :ألنً لم أتذكر إال اآلن
أجابته لٌلً  :أشك فً ذلك فؤنت تحتفل بٌوم زواجنا ثبلث مرات فً العام  ,ذكرنً الٌوم هو أي ٌوم
؟
قال عمر متصنعا التذكر  :مممم أعتقد أنه ٌوم أن قبلتً بً زوجا و رجبل لحٌاتك
فابتسمت لٌلً و قالت  :و أنت بخٌر حبٌبً
هم عمر بالخروج و لكن لٌلً قالت بسرعة  :لماذا ثبلث مرات ؟ األول ٌوم أن تزوجنا فً داعش و
الثانً فً الٌمن حٌن تزوجنا فعلٌا و الثالث حٌن وافق أبى على زواجنا بعد أن عدنا  ,لماذا لم تكتفً
بٌوم؟
إقترب منها عمر و قال  :طوال تلك األعوام لم تسؤلٌنً  ,لماذا اآلن ؟
قالت  :كنت أعتقد أنك كنت تحب تذكر األوقات السعٌدة و أن هذا ٌساعدك على تقبل الماضى و لكن
فً ظل توترك األٌام الماضٌة أرٌد أن أتاكد من السبب.
قال عمر  :أنت و مبلكى من تجعلون كل أٌامى سعٌدة و فقط أتذكر تلك التوارٌخ حتً ال أنسً
طوال العام من كنت و كٌؾ أصبحت و أنك ستظلٌن مبلكً الحارس ما حٌٌت.
ثم نظر إلى ساعته و قال  :سؤذهب لجلب ملك من الحضانة  ,تعالً معً
قالت بعناد  :ألست أنت من عرضت خدماتك بدال من أتوبٌس الحضانه ؟ ,فإذهب بمفردك
فقال عمر  :على أى حال ستندمٌن فقد أعددت برنامج للٌوم ألقضٌه مع حبٌبتً ملك و ٌمكنك أن
تظلى هنا فى مطبخك وسط أوانٌك فنحن علً أى حال ال نحتاج إلى عزول بٌننا.
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ضحكت لٌلى و هً تجري خارج المطبخ و قالت  :أعتقد أنً سؤنهً إرتداء مبلبسى قبلك  ,ال تنس
ٌا عزٌزى ؼلق البوتجاز.
مشً عمر ببطء و اؼلق البوتجاز و هو ٌبتسم و ٌقول ٌ :ا للنساء.
أوقؾ عمر السٌارة أمام الحضانة و جلس ٌنتظر مع لٌلً خروج ملك  ,بعد قلٌل فتحت البوابة و بدأ
األطفال فً الخروج مع المشرفات.
عندما رأت ملك عمر ٌقؾ بإنتظارها تركت ٌد المشرفة و جرت بإتجاهه  ,كان عمر ٌفتح ذراعٌه
إلستقبالها و لكن فجؤة إنطلقت رصاصة خابنه إلى صدر عمر المفتوح البنته فخر سرٌعا تحت أقدام
ملك.
كان المشهد مؤساوٌا  ,ذعر الجمٌع و إقتادوا األطفال إلى داخل الحضانة سرٌعا و بقٌت ملك تقؾ
عند رأس ابٌها ترتجؾ و تنادٌه  :أبً
أما لٌلً فهرولت خارج السٌارة بإتجاه عمر و ملك و هً تصرخ بإسم عمر.
هل تؤتى النهاٌة بتلك السرعه الؽادرة ؟ هل حقا مات الحبٌب و األب ؟ هل خذلته الحٌاة إلى ذلك
الحد حتً ٌقتل أمام ناظرى طفلته و بٌن أحضان حبٌبته ؟
كانت سها تجلس بجانب لٌلى فً عزاء عمر كما حدث فً عزاء عادل والد لٌلى لكن الفارق أن ملك
لم تكن بٌن أحضان لٌلى  ,كانت بؽرفتها ترعاها منى زوجة أٌمن بعد أن أعطاها الطبٌب مهدئ
لٌخفؾ من الصدمة التً عاشتها.
نظرت لٌلى بعٌن خاوٌة إلى سها و سؤلتها  :هل حقا مات عمر ألم ٌستطٌعوا إنقاذه  ,أرجوك تؤكدي
ٌا سها فؤنا أعرؾ عمر جٌدا لقد فر من الموت مرات كثٌرة ألم ٌفر تلك المرة ؟
بكت سها و هً ال تستطٌع الرد
لم تمر ساعات حتً إنهارت لٌلً تماما بٌن ٌدي سها و تم نقلها إلى المشفً.
بعد مرور عشرة أٌام ..
قالت لٌلى ألٌمن  :كٌؾ حال ملك لماذا لم تؤت بها معك الٌوم؟
قال أٌمن  :هً بخٌر تلعب مع الفتٌات فً البٌت و تعتنً بها منً جٌدا  ,و ال تقلقً ستخرجٌن بعد
ٌومٌن من هنا و ترٌها فؤنا لم أفضل أن أتً بها إلى هنا و تراك بتلك الحالة.
قالت لٌلً  :أٌضا سها لم تؤت الٌوم
أجاب أٌمن  :أنا أعلم فقد إتصلت بً و أخبرتنً أن ابنتها سارة متعبة و لن تستطٌع تركها  ,لذا
سؤجلس أنا معك الٌوم و أرجو أن ال تملى منى فؤحادٌثى لٌست شٌقة مثل سها.
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ابتسمت لٌلً فً وهن و قالت  :ال بؤس إذهب إلى عملك و سؤجلس أنا بمفردي.
لم ٌوافق أٌمن و لكن تحت إلحاح لٌلً ذهب و تركها بعد أن أخبرها أنه سٌعود إلٌها بعد العمل.
مرت عده ساعات حاولت فٌهم لٌلً فعل كل شا  ,النوم و مشاهدة التلفاز و القراءة فً الكتب التً
جلبتها سها و لكن كل شا ٌقودها إلى التفكٌر بعمر و هذا ٌقودها إلى البكاء ٌ ,جب أن تتمالك نفسها
حتً تستطٌع الخروج من هنا فقد حذرها الطبٌب أن دخولها فً إنهٌار جدٌد سٌمنع من خروجها من
المشفً.
أؼمضت عٌنٌها و أخذت تتذكر مبلمح عمر ثم إبتسامته ثم مواقفهم السعٌده معا واحدا تلو األخر ثم
 ..قطع تفكٌرها طرق علً الباب ,أذنت لٌلى للطارق بالدخول.
دخلت أم سلمان إلى الؽرفة و جلست علً الكرسً بجوار فراش لٌلً وسط ذهول األخٌرة  ,نعم
تتذكرها بوضوح بالرؼم أنها لم تري وجهها إال مرة واحدة و لكن األن هً تجلس بكل وقاحة
وإبتسامه تعلو وجهها كٌؾ تنساها لٌلً كٌؾ ٌنسً المرء من ٌضع حبل المشنقه حول رقبته!
إبتلعت لٌلً رٌقها و صرخت بها  :ما الذي تفعلٌنه هنا ؟
قالت أم سلمان  :أهدبً قلٌبل و إن كنت ترٌدٌن رحٌلً فسؤرحل و لكنى أعتقد أن لدٌك كثٌر من
التساإالت
نزلت دموع لٌلى  :هل أنت من قتل عمر؟
إبتسمت ام سلمان و قالت  :أنا ال ألوث ٌدي بالدماء لكن أنا من خطط للعملٌة
قالت لٌلً  :لماذا ؟
أجابت أم سلمان  :هذا حساب قدٌم كان ٌجب علً عمر تسدٌده
صرخت بها لٌلً  :أنتً مجرمة  ..جمٌعكم قتلة مجرمون
رفعت ام سلمان حاجبها و قالت  :كنت أعتقد أن ستشكرٌنً بعد أن أبقٌت على حٌاتك أنت و ابنتك
قالت لٌلً  :من أنت لتبقً علً حٌاة أحد هل عٌنتم أنفسكم ألهه تقررون من ٌحًٌ و من ٌموت
إقتربت منها ام سلمان و قالت  :ألم تفهمً أٌتها الؽبٌة بعد  ,نحن جنود هللا فً أرضه.
قالت لٌلً  :و كٌؾ ٌكون جنود هللا بهذه القسوة
ام سلمان  :نحن قساة مع الكافرٌن و المرتدٌن
صرخت بها لٌلً  :كٌؾ نكون كفرة و نحن نوحد باهلل و نشهد بؤن محمد رسوله  ,أى جنون هذا
الذي ٌعمً أبصاركم؟؟
ابتسمت أم سلمان و قالت  :أري أنك أصبحت تتكلمٌن عن هللا و الدٌن  ,لم تعودي تلك القطة
مؽمضة العٌنٌن التً كنت أحركها ٌمٌنا و ٌسارا كٌفما أشاء.
قالت لٌلً :لماذا  ..لماذا فعلتً بً ذلك؟
أجابت ام سلمان  :كنت فً بداٌة األمر فرصة جٌدة للتجنٌد و ظننت أنى نجحت و بعد أن هربتً مع
هذا الخابن و عدتً ثم وجدتك و رأٌت كم أصبحت حٌاتك مثالٌة زوج محب و ابنة جمٌلة و مال و
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حٌاة سعٌدة  ,شعرت أنك ال تستحقٌن كل هذا فكان ٌجب أن أحرمك منه و أراك تتعذبٌن.
قالت لٌلً و هً تبكً  :لماذا ال أستحقه أنا لمجرد أنى أخطات مرة واحده و تستحقً أنت الحٌاة و
السعادة ؟
أجابت ام سلمان  :و من قال أنً أحٌا بسعادة أنا أٌضا أخطؤت فً الماضً مرة أحببت رجبل و
هربت معه دون علم أهلً و حملت منه لكنه رمانً بعد علمه بالحمل عدت إلى أهلً فرفضوا
عاري و خٌرونً بٌن إبقاء الجنٌن و بٌن الرحٌل  ,خسرت طفلً و عشت حٌاتً بٌنهم ٌحرقونً
بنظرات اللوم و اإلستحقار حتً كفرت عن ذنوبً و أعلنت بٌعتً إلى الخبلفة اإلسبلمٌة .لكن لم
أعش بسعادة أبدا حرمت منها فلماذا تستحقٌها أنت أو ؼٌرك؟
نظرت لها لٌلً بخوؾ و قالت  :أنت مرٌضة ٌجب أن تتعالجً
إقتربت ام سلمان منها و نظرات الؽضب تطل من عٌنٌها و قالت  :إحذري من تلك المرٌضة إذن
فلربما المرة القادمة أحرمك من طفلتك.
خرجت أم سلمان من الؽرفة و تركت لٌلً تبكً و تصرخ و أتت الممرضات فً عجالة و قاموا
بإعطابها مهدبا بعد أن فشلت جمٌع محاوالتهم فً تهدبتها.
إستٌقظت لٌلً فً المساء فوجدت أٌمن بجوارها و أثار التعب بادٌه علً وجهه فقالت بسرعه :
أٌمن هل ملك بخٌر؟
تنبه أٌمن إلستٌقاظها و هب واقفا و ذهب إلى فراشها و قال :إطمبنً إنها بخٌر ,ماذا حدث لك؟ لقد
أخبرنً الطبٌب أن حالتك أصبحت سٌبة فً ؼٌابً.
أخذت لٌلً تبكً و تقص علٌه ما حدث .
أخذ أٌمن ٌفرك جبٌنه و هو عاقد الحاجبٌن ثم قال ٌ :جب أن نبلػ السلطات بما حدث
قالت لٌلً  :أنت تعلم أن بهذه الطرٌقة نكشؾ سر الماضً و ربما أتعرض لئلستجواب بسبب ذهابً
إلى داعش سابقا و قد توجه أٌضا لً قضٌة و أسجن.
قال أٌمن  :حسنا سؤخرجك من هنا و تعودٌن معً إلى البٌت و هناك نفكر معا فً حل مناسب.
وقفت لٌلً فً شرفة فٌبل أٌمن بالتجمع الخامس تنظر إلى الحراس الواقفٌن فً جمٌع أنحاء الحدٌقة
قال أٌمن الواقؾ بجوارها  :مع وجود كل هذا العدد من الحراس لن تستطٌع نملة اإلقتراب منك.
قالت لٌلً :أشكرك ٌا أٌمن  ,أعلم أنً قد وضعت علً كاهلك الكثٌر
ضمها أٌمن و قال  :ال تقولً ذلك
ثم وجدها تبكً فقال  :لماذا البكاء األن؟
قالت و هً تحاول أن تبتسم  :ذلك العطر الذي تضعه كان عمر ٌستخدمه مإخرا
ابتسم أٌمن و قال :أنا أسؾ لن أستخدمه مره أخري
قالت  :ال أرجوك استخدمه كثٌرا فلربما أشعر أن عمر لم ٌرحل بعٌدا و مازال حولنا ٌظلنا بإهتمامه
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و رعاٌته كما إعتاد أن ٌفعل.
طرقت منً باب الؽرفة و أخبرت لٌلً أن هناك ضٌؾ ٌنتظرها باألسفل و عندما سؤلتها لٌلً عن
هوٌته ترددت منً قلٌبل ثم قالت  :إنه محمود.
دخلت لٌلً ؼرفة مكتب أٌمن فوجدته جالسا مع محمود  ,بعد تبادل التحٌة قال محمود  :البقاء هلل
أعلم أنً أتٌت متؤخرا و لكن كنت أعلم أنك لم تكونً بصحة جٌده الفترة الماضٌة
جلست لٌلى و هً تقول :ال بؤس أشكر لك مجٌبك
تبادل محمود و أٌمن النظرات ثم قال أٌمن  :محمود لدٌه أمانة لك ٌا لٌلً ,سؤترككما تتكلمان بشؤنها
و أعود بعد قلٌل.
خرج أٌمن و قالت لٌلً  :أي أمانه تلك؟
قال محمود  :قبل أن ٌموت عمر بعدة أشهر قام بزٌارتً فً الشركة و سؤلنً عن بعض األشٌاء ثم
أخبرنً أنه ٌشعر بؤنه ربما ٌموت قرٌبا و قبل أن ٌرحل طلب منً أن أعده إذا ما تعرضتً ألى
خطر فً أى وقت أن أقوم بحماٌتك أنت و ملك.
بعدها زارنً مرة أخري و أعطانً جواب طلب منً أن أسلمه لك فً حالة موته  ,سؤلته لماذا لم
ٌعط ألٌمن الجواب فؤخبرنً أنه ٌثق بً لتلك المهمة كما أنه ال ٌحب أن ٌقلق أٌمن بهذا األمر ,
ظننت وقتها أنه ٌبالػ فً مخاوفه حتً علمت بؤمر إؼتٌاله ثم رأٌت العدد الكبٌر من الحرس الذي
ٌحٌط بالبٌت  ,أٌضا حكً لً أٌمن ما حدث معك فً المشفً.
قالت لٌلً  :هل الجواب معك األن؟
أخرج محمود المظروؾ من جٌبه و قال  :نعم  ,تفضلً.
وقؾ محمود مستعدا للرحٌل و قال  :أنا الزلت عند وعدي لعمر أن أحمٌكم مهما كلفنً األمر.
دخلت لٌلً إلى ؼرفتها سرٌعا و أؼلقت الباب ثم جلست علً فراشها تنظر إلى الظرؾ و تتلمسه
بؤناملها ثم فتحته أخٌرا
"حبٌبه عمري و مهجة قلبً لٌلً ,,
هل تعلمٌن ما هو معنً اسمك " لٌلً" ٌقولون أنه "نشوه الخمر و بدء السكر" و أنا أصدقهم فكم
أسكرنً حبك حتً نسٌت الماضً و ؼلبتنً النشوه حتً شعرت باألمان.
األن و ألنك تقرأٌن هذا الخطاب فقد إنتهت نشوتنا ٌا حبٌبتً و بدأت حرب أخرى ٌإسفنً أنك
بمفردك فٌها و لكن ال تجزعً  ,كل ما أتمناه األن هو أن تكونً أنت و ملك بعٌدٌن عنً حٌنما
ٌفعلوا فعلتهم بً و عندما تسمعٌن الخبر إصبري و أحتسبً و اعلمً أنً لست حزٌنا فلربما بهذا قد
كفرت عن ذنوب الماضً و أستطٌع األن أن أنام نومتً األخٌرة قرٌر العٌن و لكن سٌظل فإادي
معكم.
لٌلً  ,أتعرفٌن لما سؤموت قرٌر العٌن ؟ ألنً أعلم من هو قاتلً  ,نعم أعرفه منذ سنوات عندما
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قتلت أمه أمام عٌنٌه  ,ال تتعجبً من معرفتً له فمنذ سنوات عند هروبنا من أبو سٌاؾ كنت قد
علمت كلمة السر الخاصة ببرٌده اإللكترونً و عن طرٌقه عرفت فً الٌمن أنهم استطاعوا معرفه
مكاننا ,و بعد أن عدنا إلى مصر أعتدت فتح البرٌد و قراءة الرسابل و إرسال البعض منها إلى
صدٌقً محمد السورى لبلستفادة من المعلومات التً تهمهم.
بعد أن مات أبو سٌاؾ إستلمت زوجته بعده أعماله القذرة و كانت هً من تتابع البرٌد  ,و منذ عدة
أشهر أتاها برٌد لمقاتل شاب صؽٌر فً داعش ٌطلب رأس قاتل أمه فً مقابل أن ٌقوم بعملٌه
إنتحارٌه.
قام الشاب بإرسال تفاصٌل الحادثة و الزمان و المكان و ردت علٌه ام سٌاؾ ببعض صور المقاتلٌن
و كانت صورتً من بٌنهم و بالفعل تعرؾ علً الشاب  ,و سؤلها عن المعلومات التً تستطٌع أن
تجلبها له لمساعدته فً الوصول إلىّ  ,فقامت ام سٌاؾ بطلب مقابلته و منذ ذاك الحٌن و إنقطعت
الرسابل و لم أعد أعرؾ ما توصلوا إلٌه  ,كل ما أعرفه األن أنك إذا قرأت الرسالة فهذا ٌعنً أنك
و ملك فً خطر فؤرجوك إتبعً التدابٌر البلزمة لسبلمتكم  ,قومً بتؽٌر المدٌنة و المسكن و ٌفضل
أسمابكن أٌضا.
أعلم أن ما أطلبه كثٌر علٌك و أن لعنتً ستبلحقكم طوال العمر لكن ما ٌخفؾ عنً أنً أعلم أن ما
تحملنه فً قلوبكن من حب ٌشفع لى .
هناك شا أخٌر ٌصعب علً قوله و كتابته نار تكوٌنى و لكن سبلمتكم أحب إلى قلبً من أي شا .
لقد قابلت محمود و تكلمت معه و إتضح لى أنه رجل كرٌم و شهم و ذو قلب رحٌم و األكثر
وضوحا لً أنه مازال ٌحبك فلم أذكر إسمك مرة إال و وجدت ؼٌمه حنٌن تؽشً عٌنٌه  ,أنا أخبرك
بهذا لكى تعلمً أن إذا أؼلقت األبواب فً وجهك فبل تترددي أن تطرقً بابه و إذا وجدتً أنه من
الصالح أن ٌكون أبا البنتنا فقومً بالبلزم فحماٌتكم و سبلمتكم هً األولً دابما .
لٌلتى لٌتنى أستطٌع أن أودعك الوداع الذي ٌلٌق بإمرأه مثلك و لكن ٌد الؽدر طالتنا.
لٌلتى ستظلٌن الحب األوحد فً قلبى فكونً بخٌر و قبلى ملك من أجلى كل مساء و أخبرٌها أن
تسامحنى ألنى لست بجانبها كما ٌجب أن ٌكون األب.
و لٌرعاكما هللا ..
زوجك المحب عمر " ,
أخذت لٌلً تقرأ الرسالة مرة تلو مرة و هً تبكً حتً إنهارت و أخذت تقول ٌ :ا رب ال أستطٌع
العٌش دونه  ,لماذا لم ٌقتلونى معه لماذا ؟؟
و فجؤه شعرت بحركه فً الؽرفة لتجد ملك تجري نحوها و تقول " ماما ال تموتً  ,أرجوكً إبقً
معً".
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مرت عدة أسابٌع و لٌلً تحاول التماسك من أجل صؽٌرتها و لكن كانت تؤتً أوقات تنهار فٌها أمام
ملك التً لم تكؾ أبدأ عن السإال  :هل ستموت أمً ؟
كان جل ما ٌإلم لٌلً أن عمر كان ٌعلم أن الخطر قادم فلماذا لم ٌحتاط؟ لماذا لم ٌفعل شٌبا ؟
قال أٌمن لها كثٌرا أن هذا هو قدر هللا و أنه ال ٌموت أحد و قد نقص من عمره ٌوم و لكن لٌلً
كانت ضابعه بٌن الحزن و األلم و مبتعدة عن أى منطق ٌتحدث به األخرون.
كانت منً تبكى بهسترٌا و لٌلً تجلس بجوارها تبكً هً األخري و أٌمن ٌدور فً الؽرفة ممسكا
بالهاتؾ ثم قال  :كٌؾ خطفوهم بتلك السهولة ال أعرؾ ما العمل  ,هل أتصل بالشرطة
صرخت به منً  :ال تفعل  ,قالوا إنهم سٌقتلونهم إذا إتصلت بالشرطة.
أخذ أٌمن ٌربت علً كتفٌها و ٌقول  :ال تقلقً البد و أنهم ٌرٌدون فدٌة  ,سؤقوم بدفع ما ٌرٌدون و
سنسترد الفتٌات إن شاء هللا
كانت لٌلً الوحٌدة التً تشعر بؤن األمر أكبر من ذلك و ال ٌتعلق بفدٌة فقط  ,دخل محمود و قال
ألٌمن ما الذي حدث؟
قال أٌمن  :قام مسلحون بإختطاؾ بناتً سمٌرة و لٌلً من المدرسة الٌوم و اتصل بً الخاطفٌن
ٌحذرونً أنى إذا إتصلت بالشرطة فسوؾ ٌقتلونهم و قالوا أنهم سٌتصلون مرة أخري لٌخبرونً
بطلباتهم.
نظر محمود إلى لٌلً و ملك التً تجلس بٌن ذراعٌها و هو ٌقول  :ربما الفتٌات لسن هن
المقصودات
قال أٌمن  :ما الذي تقصده ؟
قال محمود  :قبل أي شا ٌجب أن ننتظر تلك المكالمة و بعدها سنفهم  ,لقد إتصلت بفرٌق أمنً
مختص و سٌؤتون بعد قلٌل لمساعدتنا.
قالت منً  :ال ٌمكننا اإلستعانه بالشرطة
قال محمود  :هم لٌسوا من الشرطة هً شركة أمنٌة تقوم بذلك فً مقابل مادي.
مرت عده ساعات من اإلنتظار المإلم ثم رن هاتؾ أٌمن فنظر إلى الرجل الذي قام بتوصٌل الهاتؾ
بجهاز التعقب و أشار إلى أٌمن لكً ٌجٌب
قال المتصل ألٌمن  :بعد ساعة تحرك من الفٌبل الخاصة بك و معك الصؽٌرة ملك و سنقوم
باإلتصال بك بعدها لنخبرك أٌن اللقاء حٌث سنتسلم ملك و نعطٌك بناتك.
ثم أؼلق الهاتؾ وسط ذهول الجمٌع.
كانت لٌلً أول من تكلمت و هً تتشبث بملك و تنظر لهم بخوؾ و قالت  :لن تؤخذوها منً لن
ٌؤخذها أحد.
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جلس ربٌس الفرٌق األمنً مع محمود و أٌمن و قال  :هناك حل بؤن نقوم بإستبدال ملك بفتاة أخري
لكن هذا سٌكون صعبا فً ظل الوقت القصٌر الذي أعطوه لنا  ,لذا ال أجد حبل سوا أن نقوم
بالمخاطرة فٌذهب أٌمن و معه ملك و لكن تحت مراقباتنا و فً اللحظة المناسبة ننقض علٌهم و نؤخذ
الفتٌات.
قال أٌمن  :لٌلً لن تتركنا نؤخذ ملك أبدا
فقال محمود  :دع هذا األمر لً
دخل محمود إلى الؽرفة التً تجلس فٌها لٌلً  ,كانت تجلس على األرٌكة و بجانبها صؽٌرتها نابمة
فً هدوء  ,تؤمل محمود الصؽٌرة و قال :كان لدٌكم كل الحق بتسمٌتها ملك فهً كالمبلك .
قالت لٌلً :أخبرنً ما الذي توصلتم إلٌه  ,ما الذي سٌفعله أٌمن؟
قال محمود  :لقد وعدت عمر قبل مقتله أنً سؤحمٌكً أنت و ملك بعمري و أنا عند وعدي ذاك ,
أرٌد فقط منك أن تستمعً لما سؤقوله و تحاولً أن تثقً بً كما وثق بً عمر .
جمع محمود شجاعته ثم أكمل  :بنات أٌمن فً خطر محدق و ٌجب أن نفعل شٌبا إلنقاذهم  ,فً
الخارج فرٌق أمنً مدرب علً أعلً مستوي و قاموا بوضع خطه محكمة و لكن لتنفٌذ الخطة ٌجب
وجود ملك و سؤذهب أنا بدال عن أٌمن و إصطحب معً ملك  ,أعلم أن ما أطلبه كثٌر و لكن ثقً
بً سؤعود و معً ملك  ,أقسم لك بؤن سؤرجعها إلى حضنك مرة أخري.
جلست لٌلً تبكً و هً ال تعمل ما الفعل الصحٌح هل تتركهم ٌؤخذوا ابنتها إلى ذلك الخطر و إن لم
تفعل هل ستسامح نفسها طوال العمر إن أصاب بنات أخٌها أى مكروه؟
دخل أٌمن إلى الؽرفة و كانت حالته لٌست بؤفضل من لٌلً  ,إقترب منها و جلس علً ركبته أمامها
علً األرض و أمسك ٌدٌها و قبلها و أخذ ٌبكً و ٌقول  :أرجوكً ألجلهم لٌس ألجلً .
ضمته لٌلً و هً تبكً ثم نظرت إلى محمود و قالت  :عدنً أنها ستعود
فقال محمود و دقات قلبه تتسارع  :أعدك
حمل محمود ملك و وضعها فً السٌارة و ترك لٌلً بٌن ٌدي أٌمن تصرخ و تبكً ثم تحرك بعد أن
راجع مع الفرٌق األمنً الخطة.
بعد أن تحرك محمود و صلته رسالة علً هاتؾ أٌمن أن ٌتجه نحو المقطم  ,خرج علً الطرٌق و
أخبر الفرٌق بالرسالة  ,كان محمود ٌفكر طوال الطرٌق هل سٌستطٌع حقا أن ٌفً بوعده للٌلً ؟
دخل محمود إلى منطقة المقطم و بالقرب من مكان مهجور جاءه اتصال و أخبروه أن ٌتوقؾ
بالسٌارة  ,أخبر محمود الفرٌق بالمكالمة و هو ٌبطا من السٌارة حتً توقفت .
قال له ربٌس الفرٌق األمنً  :ال تفعل  ,لكن كان محمود قد توقؾ بالفعل و عندما سمع ما قاله قام
بوضع قدمه علً دواسة البنزٌن كً ٌتحرك بالسٌارة لكن حدث كل شا فً ؼمضة عٌن.
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تم إطبلق النار علً إطارات السٌارة و فً نفس اللحظة فتح الباب الذي بجواره و حمل أحدهم ملك
 ,حاول محمود أن ٌمسك بها و لكن أطلق الرجل الذي ٌحملها النار علً محمود.
وضع محمود فً العناٌة المركزة بعد أن نزعوا الرصاصة التً كانت بجانب قلبه بقلٌل و بقت
حالته فً منتهً الخطورة ال أحد ٌعلم هل سٌعٌش أم ال  ,لٌلً أٌضا كانت فً المشفً تحت تؤثٌر
المهدبات بعد إصابتها بإنهٌار عصبً حاد.
أما أٌمن فكان ٌجمع المبلػ الذي طلبه الخاطفون فدٌة عن بناته و عندما سؤلهم عن ملك قالوا  :لقد
رحلت.
فً تلك المرة وفً الخاطفٌن بوعدهم و أخذوا النقود و تركوا له بناته و لكن لم ٌكن المقابل الحقٌقً
هو الذي دفعه  ,لقد كانت لٌلً هً من سددته بقطعه من قلبها سددته بوحٌدتها و مبلكها الصؽٌر.
مر شهر و عده أسابٌع بعد أن خرجت لٌلً من المشفً لكن ظلت حبٌسة ؼرفتها تكاد تفقد عقلها بعد
أن خسرت حبٌبها و ابنتها  ,حاول الجمٌع أن ٌخفؾ عنها لكن دون فابدة.
رحبت أم سٌاؾ بؤم سلمان  -مها -التً كانت تمسك بٌدٌها ملك الصؽٌرة و دعتهما للجلوس فً
مكتب أبو سٌاؾ و قالت  :لم أكن أعلم أنك ستنجحٌن بتلك السرعة.
ثم قبلت ملك فقالت أم سلمان  :األمر لم ٌكن بتلك الصعوبة
بعد تناول العشاء قامت أم سلمان بإدخال الصؽٌرة إلى الفراش لتنام ثم ذهبت لتجلس مع أم سٌاؾ.
قالت أم سٌاؾ  :كٌؾ حال الصؽٌرة هل تقبلت عدم وجود أمها
أجابت أم سلمان  :فً بادئ األمر كان صعبا لكن األن صدقت فكرة أن أمها قد ماتت لتلحق بابٌها و
تركتها
قالت أم سٌاؾ  :لٌلً المسكٌنة كانت هنا تنعم بالراحة و الطمؤنٌنة فخانتنا و ها هً تدفع الثمن  ,لقد
كانت فكرتك بخطؾ الفتاة فكرة جٌدة ,أنت تبهرٌننً بك ٌوما بعد ٌوم.
ضحكت أم سلمان و قالت  :من ٌدري ربما لٌلً تؤتً إلٌنا زاحفة و تعرض علٌنا أن تنضم من
جدٌد.
طرق أٌمن باب ؼرفه لٌلً فوجدها تجلس علً الفراش و معها بعض الصور لعمر و ملك  ,تنهد
أٌمن ثم قال  :لٌلً هل ٌمكنك النزول معً ألسفل
نظرت له متسابلة دون أن تتكلم فقال :أنه محمود ٌرد أن ٌراك
قالت :ال أرٌد أن أراه فهو من أضاع ملك
جلس أٌمن بجوارها و قال  :لٌلً انها المرة الخامسة التً ٌؤتً فٌها  ,أرجوك أنزلً معً فالرجل
كاد ٌفقد حٌاته لٌنقذ ملك.
قالت  :و أنا فقدت ملك و من قبلها عمر فارحلوا عنً و أتركونً بحالً
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خرج أٌمن من الؽرفه ٌابسا و أخبر محمود برفضها  ,عاد محمود إلى بٌته ٌكاد أن ٌنفجر من
الحزن ٌ ,حاول أن ٌخبر نفسه أنه فعل كل ما بإستطاعته و لكن هناك شا بداخله ٌخبره أن هناك
المزٌد لفعله.
رفع سماعه هاتفهه و اتصل بصدٌقه التركً و سؤله هل هناك أى أخبار استطعت معرفتها عن الفتاة
 ,أجابه صدٌقه بالنفً و قال له  :لن ٌمكننا إنقاذها من أٌدٌهم سوي بمساعده أحد بداخل داعش ,
ؼٌر ذلك لن ٌكون لدٌنا أى فرصة.
أؼلق محمود الهاتؾ و أخذ ٌفكر قلٌبل ثم ؼادر البٌت من جدٌد.
فتح أٌمن الباب و نظر إلى محمود فً تسابل  :هل حدث شا ؟
قال محمود  :أعتذر عن عودتً مجددا و لكن ٌجب أن أري لٌلً فً أمر هام.
قال أٌمن  :أنت تعلم أنها ترفض مقابلتك
صمت محمود ثم قال  :أخبرها أن ربما تكون لدي طرٌقة إلسترجاع ملك.
فتحت لٌلً باب المكتب و نظرت إلى محمود و قالت  :هل ما تقوله صحٌح؟
طلب منها أٌمن الجلوس و أن تهدأ قلٌبل فجلست و هً لم تحرك ناظرٌها عن محمود الذي قال :
لدي صدٌق فً تركٌا كنت قد طلبت منه أن ٌجد لً أى طرٌقة إلنقاذ ملك فؤخبرنً أننا لن نستطٌع
إنقاذها سوي بمساعدة أحد منهم  ,و أنا تذكرت أنك فً السابق قلتم أن هناك من ساعدكم فً
الهروب من داعش و ساعد عمر بعدها فً الهروب من سجنهم .
قالت لٌلً  :نعم إنه صدٌق عمر كان ٌلقبه بمحمد السوري و لكنه لٌس من داعش أنه من جبهه
النصرة.
قال محمود  :و لكنه استطاع انقاذكم من قبل لربما ٌستطٌع مساعده ملك  ,هل تعرفٌن أي طرٌقة
للتواصل معه.
قالت لٌلً بعد تفكٌر  :نعم كٌؾ ؼاب عنً هذا األمر  .ثم قصت علٌهم ما قاله لها عمر فً رسالته
األخٌرة.
ذهب أٌمن و محمود إلى بٌت لٌلً القدٌم و قاموا بإحضار حاسوب عمر الشخصً الذي كان
ٌتواصل مع محمد السوري من خبلله.
أمسك محمود بحاسوب عمر و قال نحتاج لمهندس متخصص بالحاسب لٌساعدنا فً معرفة البرٌد
اإللكترونً الذي كان ٌستخدمه عمر ٌ ,عمل لدي فً الشركة شخص ٌستطٌع مساعدتنا.
دخل المهندس مصطفً ؼرفة مكتب محمود فعرفهم محمود علٌه ثم أعطاه حاسوب عمر و قال له :
نحتاج أن نعرؾ أى برٌد إلكترونً تم استخدامه علً هذا الحاسوب.
نظر مصطفً إلٌه بقلق و تساإل فقالت لٌلً  :إنه حاسوب زوجً و قد توفً و هناك معلومات
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أحتاجها
فتفهم مصطفً الوضع و بدأ بالعمل و بعد قلٌل قام بكتابة أربعة برد إلكترونٌة فً ورقة و أعطاها
لهم.
نظرت لٌلً الٌهم و قالت األول هذا برٌده الشخصً و الثانً خاص بالشركة أما الثالث و الرابع فبل
أعرفهم  ,سؤل محمود مصطفً قاببل  :هل ٌمكنك معرفة كلمات المرور ؟
قال مصطفً  :إن كان قام بحفظهم علً المتصفح فهذا أمر سهل  ,سؤحاول.
أعطً مصطفً لهم الورقة التً تحتوي علً كلمات المرور و شكره محمود ثم خرج من الؽرفة.
قام محمود بفتح واحد من البرد اإللكترونٌة التً لم تتعرؾ علٌهم لٌلً و بدأوا بقراءة أخر الرسابل
فعرفوا علً الفور أن هذا البرٌد اإللكترونً الخاص بؤبو سٌاؾ و التً تستخدمه أم سٌاؾ من بعده
 ,قاموا بفتح البرٌد األخر لٌجدوا عده رسابل ؼٌر مجابة  ,قام محمود بفتح ملؾ الرسابل المرسلة
فوجد أن كل الرسابل مرسلة لبرٌد واحد فقال للٌلً ٌ :بدو أن هذا هو برٌد صدٌق عمر السوري.
قالت لٌلً  :كٌؾ سنتؤكد؟
فؤجابها محمود  :إنتظري .و بدأ ٌقرأ الرسابل األخٌرة و كانت أخر رسالة تقول " كٌؾ حالك ٌا
صدٌقً؟  ,لم تصلنً أخبارك منذ فترة.
ألم ٌعد ٌحمل الحمام الزاجل أى رسابل لنا ؟"
نظر محمود إلى لٌلً و قال  :البد و أن هذا هو السوري
قالت لٌلً  :االن ماذا سنفعل؟
قال محمود :سؤرسل له رسالة  .ثم كتب " السبلم علٌكم  ,عمر تم قتله و تم خطؾ ابنتنا الصؽٌرة
هل ٌمكنك مساعدتً ؟" ثم نظر إلى لٌلً و قال سؤكتب اإلمضاء بإسمك فوافقت لٌلً.
مرت عده ساعات و هم ٌنتظرون ردا حتً قال محمود  :لٌلً عودي إلى البٌت لترتاحً و إن أتى
أى رد سؤخبرك علً الفور.
كان محمود ٌجلس علً األرٌكة و أمامه حاسوب عمر فً منزله و بجانبه ٌجلس ابنه ماجد  ,فنظر
محمود إلى ساعته ثم قال  :ماجد هٌا قم للنوم األن فقد تؤخرت الساعة.
بعد أن ذهب ماجد إلى ؼرفته ظل محمود جالس أمام الحاسوب ٌنظر إلى شاشة البرٌد و ٌضؽط
علً زر التحدٌث كل دقٌقة حتً ؼفً.
استٌقظ محمود بعد عدة ساعات و نظر إلى ساعته فوجدها الثالثه صباحا و هم بإؼبلق الحاسوب إال
أنه وجد رسالة جدٌدة فقام بفتحها بسرعة.
وجد محتوي الرسالة كاألتً  " :صبرك هللا علً مصابك ٌا أخت لٌلً  ,فقط أرٌد تؤكٌدا من أنك هً
الشخصٌة المرسلة "
إتصل محمود بلٌلً التً أجابته بصوت ناعس فؤخبرها بمحتوي الرسالة فجلست لٌلً تفكر قلٌبل ثم
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قالت له  :أخبره أنه ٌوم تودعٌنا علً الحدود أعطً لعمر معطفه و قال له لٌقٌك برودة الجو فً
تركٌا .
و بالفعل قام محمود بإرسال ما قالته لٌلً لٌؤتٌه الرد بعد ثلث ساعة بؤنه سٌفعل البلزم و لكنه ٌحتاج
صور الفتاة و مواصفاتها.
أرسل له محمود كل الصور التً أرسلتها له لٌلً و لم ٌعد بٌد أحدهما شا سوي إنتظار أى أخبار
ٌؤتً بها الصدٌق السوري.
مرت عدة أشهر عصٌبة علً لٌلً و هً تنتظر أى رد و لم تفتؤ تكلم محمود كل ٌوم تسؤله هل
هناك أى أخبار من محمد لكنه كان ٌخبرها بالنفً كل مرة و قلبه ٌتقطع من األلم علً حالها.
و فً النهاٌة أتت الرسالة المنتظرة التً أخبرهم فٌها محمد أنه حاول فعل المستحٌل لكً ٌجدها أو
أن ٌجد أى إشارة تقوده إلٌها و لكنه فشل و طلب من لٌلً التحلً باإلٌمان باهلل و الصبر و وعدها
أنه لن ٌمل أبدا من البحث عن المبلك الصؽٌر.
مر عام علً خطؾ ملك و مؤل الٌؤس قلوب الجمٌع حتً أمها لٌلً التً لم تعد تستطٌع تحمل جدران
ؼرفتها فطلبت من أٌمن أن تذهب عمره إلى بٌت هللا الحرام فوافق أٌمن و صحبها لعل هذا األمر
ٌرفع من روحها المعنوٌة قلٌبل .
دخلت لٌلً بٌت هللا الحرام و هً تتذكر الماضً و أخذت تتسرب الطمؤنٌنة إلى قلبها من جدٌد  ,و
بعد صبلة المؽرب طلبت من أٌمن أن ٌذهبا إلى بوابة الملك فهد كما إعتادت أن تفعل من قبل و
أخذت تقص علٌه قصتها مع هذه البوابة .
قال لها أٌمن حٌنها  :لٌلً من قبل لم تفقدي األمل فً عوده عمر إلٌك و وقوفك هنا الٌوم ٌخبرك أنك
ال ٌجب أن تفقدي األمل أبدا فً عوده ملك فاهلل برحمته الذي رد عمر إلٌك سالما قادر أن ٌرد
علٌكً ملك.
قامت لٌلً بزٌارة الشٌخ سعود و عابلته مع أٌمن الذي رحبوا بها ترحاب حار و تؤثروا جمٌعا
باألحداث المرٌرة التً عاشتها لٌلً و فً نهاٌة الزٌارة عرض علٌها الشٌخ سعود أن تظل فً
ضٌافته عدة أشهر  ,فمكوثها بالحرم قد ٌساعدها فً تخطً أزمتها  ,و قبلت لٌلً عرضه .
مر العام ٌتلوه عام و لٌلً مازالت تمكث فً ضٌافة الشٌخ الكرٌم و كان أٌمن ٌؤتً كل عده أشهر
لٌطمبن علٌها  ,حتً محمود جاء أكثر من مره لزٌارتها و اإلطمبنان على أحوالها.
لم ٌعارض أحد مكوثها فً مكة فقد لمسوا التحسن الكبٌر فً حالتها حتً ظنوا أنها قد مرت من تلك
األزمة علً خٌر .
لم ٌعلم أحد كٌؾ هو شعور أن تنام أم كل لٌلة و لٌست صؽٌرتها فً أحضانها و تتسابل هل هً
جابعة هل هً عطشً هل تشعر بالبرد هل و هل و ألؾ سإال ال تعرؾ إجابتهم فتؽرق دموعها
وسادتها فً قهر.
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كان محمود ٌفرك رأسه فً إرهاق عندما دخلت لٌلً إلى ؼرفة المجلس فً بٌت الشٌخ سعود ,
رحبت لٌلً بمحمود قابلة  :حمد هلل ع السبلمه
شكرها محمود ثم قال  :لٌلً هناك أمر هام قد حدث.
صعد القلق علً وجه لٌلً و قالت  :هل أٌمن و بناته بخٌر؟
أجاب محمود سرٌعا  :نعم بخٌر أرجوك إهدبً  .ثم أكمل  :منذ أن راسلت محمد السوري و من
وقتها و أنا مازالت علً اتصال معه  ,فقد كنت أرسل له كل الرسابل التً تصل علً برٌد أبو
سٌاؾ و بالفعل كانت تساعدهم هذه الرسابل كثٌرا .
و منذ فترة أقاموا عده ؼارات حتً صارت مدٌنة الرقة فً أٌدٌهم من جدٌد و كان هناك كثٌر من
الفتٌات و النساء تم أسرهم و هناك الكثٌرات بسن ملك .
حاول محمد أن ٌبحث من بٌنهم عن ملك و لكن أنت تعرفٌن أن األطفال تتؽٌر أشكالهم بشكل كبٌر و
قد مرت عدة سنوات و ال ٌستطٌع محمد الجزم بؤن ملك من بٌنهم أم ال  ,فطلب منً أن تذهبً إلٌه
هناك فوحدك من ٌستطٌع التعرؾ علً ملك.
وقؾ لٌلً و هً تبكً و قالت  :نعم سؤذهب  ,أٌمكننا الرحٌل األن ؟
قال محمود  :فقط أعطٌنً جواز سفرك ألحجز الطابرة و بإذن هللا سنكون هناك فً أقرب وقت .
كانت لٌلً تجلس بجوار محمود علً الطابرة المتجهة إلى تركٌا ٌمبلبها الحنٌن و اإلرتباك و
الخوؾ بؤن تعود خالٌة الوفاض  ,شعر محمود بالصراع الذي تمر به فقال لها  :ال تقلقً ستكون من
بٌنهم و تعود إلٌك ان شاء هللا
بكت لٌلً و قالت  :ال أستطٌع التوقؾ عن سإال نفسً هل إذا وجدتها ستتعرؾ ملك علً ؟ هل
نسٌتنً ؟ كٌؾ ستكون حالتها ؟
و األهم من كل هذا أخاؾ أن ال أتعرؾ علٌها  ,هل ٌمكن لهذا أن ٌحدث؟
ثم نظرت إلى محمود و نظره رعب تعتلٌها و قالت  :هل ٌمكننً أن أقؾ أمام ملك و ال أعرفها ٌا
محمود ؟ هل ٌمكن لهذا أن ٌحدث
قاوم محمود رؼبته القوٌة فً ضمها و طمؤنتها و قال  :أنت أم و األم تعرؾ أطفالها حتً لو مر
ألؾ عام .
وصل محمود و لٌلً إلى تركٌا و قام محمد السوري بتٌسٌر أمور عبورهم من الحدود حتً وصبل
إلٌه  ,قام محمد بالترحٌب بهم و إكرامهم و أخبرهم أنه أصبح قابدا ألحد الكتابب و أن جٌش
النصرة بدأ ٌستعٌد الكثٌر من األراضً السورٌة.
كان محمد ٌتكلم و عٌنا لٌلً تبحث فٌما حولها فاحترم محمد قلقها و قال  :ال تقلقً ٌا أخت لٌلً فً
الصباح سترٌن الفتٌات فقد وصلتم متؤخرا و قد نمن و لم أشؤ أن أوقظهن فً هذا الوقت فٌشعرن
بالخوؾ  ,فؤنتم تعلمون أنهم مروا بظروؾ عصٌبة.
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لم تستطع لٌلً أن ٌؽمض لها جفن طوال اللٌل و لوال أنها خجلت من محمد لطلبت منه أن تظل فً
ؼرفة الفتٌات حتً ٌؤتً الصباح  ,كان سٌبرد قلبها قلٌبل أن تعلم أنها لربما تتنفس نفس الهواء الذي
تتنفسه صؽٌرتها.
أتً الصباح أخٌرا و وقفت لٌلً أمام صؾ من الفتٌات تتراوح أعمارهم بٌن الثامنة و العاشرة  ,قال
محمد موجها كبلمه للٌلً  :ال أدري ما هو عمر الفتٌات بالضبط فلٌس هناك سجبلت لهم لذا جلبت
جمٌع الفتٌات حتً ال ٌصبح هناك أى مجال للشك.
كانت دقات قلب لٌلً كالطبول و لم تسعفها قدماها للتحرك فقال لها محمود  :هٌا ٌا لٌلً تشجعً.
حركت لٌلً قدمٌها و ظلت تنظر للفتٌات واحدة بعد األخري  ,أنتهً الصؾ الطوٌل و عٌناها
تملإها الدموع و نظرت إلى محمود تستؽٌث به فقال لها  :هٌا ٌا لٌلً أنظري الٌهن مرة أخري
ٌجب أن تتؤكدي.
مشت لٌلً مرة أخري تتفحص الفتٌات و لكنها وصلت لنهاٌة الصؾ مرة أخري دون نتٌجة  ,فلم
تتحمل و جلست تبكً بشدة.
طلب محمد من مشرفة البنات أن تصحبهن إلى الخارج  ,أخذ محمد و محمود ٌراقبا لٌلً و هما ال
ٌستطٌعان التكلم فكان الموقؾ أكبر من أى كبلم سٌقال .
مرت عده دقابق ثم قال محمود فً حزن ٌ :جب أن نستعد إذن للمؽادرة
فقال محمد  :ال لٌس بتلك السرعة ٌجب أن تؤخذ األخت لٌلً فرصة أخري لرإٌة الفتٌات.
ثم وجه كبلمه إلى لٌلً و قال  :الفتٌات األن ٌجتمعن فً الصؾ تدرسهم إحدى المعلمات لماذا ال
تذهبً و تجلسً معهن قلٌبل.
ذهبت لٌلً مع المرأة التً ناداها محمد لتصحبها .
جلست لٌلً فً الصؾ تشاهد الفتٌات  ,ال تشعر بؤي شا تجاههن سوي بالشفقه علٌهن  ,بعد فترة
قامت المعلمة بإعطاء الفتٌات فترة راحة ٌلهون فٌها ثم جلست بجانب لٌلً.
قالت المدرسة  :لم تجدٌها بعد ؟
أجابت لٌلً و هً تحاول أن تخفً دموعها  :لٌس بعد
فقالت المدرسة  :هناك أشٌاء ال تتؽٌر بؤطفالنا مثبل لون الشعر لون العٌنٌن أو مكان شامه  ,البد أن
تتذكري شا ممٌز ٌوجد بابنتك
حملقت فٌها لٌلً و قالت  :كٌؾ نسٌت هذا هناك شامه علً ذراع ملك األٌسر
ابتسمت المدرسة و طلبت من الفتٌات أن ٌرفعن أكمامهن الٌسري و أخذت تتفحصهم لٌلً ذراع تلو
ذراع و لكن ال توجد أى شامه.
طلبت المدرسة من الفتٌات أن ٌرفعن أكمامهن الٌمنً أٌضا و قالت للٌلً ربما قد نسٌتً مكانها
تفحصً أذرعهن الٌمنً أٌضا ,لكن دون جدوي و ال أثر لملك.
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ظلت لٌلً طوال الٌوم تصلً و تبكً و تدعو هللا أن ٌرحم ضعؾ قلبها فهً ال تتحمل أن تعود بدون
صؽٌرتها .
فً المساء أتً محمد بصحبه محمود لئلطمبنان علً ملك التً كان حالها مرسوم علً وجهها ,
جلسا ثم قال محمود  :لٌلً أن كنت ترٌدٌن البقاء هنا فسنبقً و أنا علً إستعداد أن نلؾ المدٌنة كلها
و نطرق جمٌع األبواب حد نجد ملك.
عندما ذكر محمود المدٌنة فجؤة لمع سإال فً راسها فنظرت إلى محمد و قالت  :ألم تجدوا أم سٌاؾ
مع الرهابن؟
قال محمد  :لؤلسؾ لٌس مستعلم علً وجودها حتً اآلن ربما ماتت و ربما هربت ال أحد ٌعلم.
قالت لٌلً  :هل فتشتم البٌت جٌدا
أجاب محمد  :نعم
قالت لٌلً  :و الؽرؾ السرٌة الموجودة بالقبو؟
عقد محمد حاجبٌه و قال  :لقد كنت هناك و لم أشاهد أي ؼرؾ سرٌة
قالت لٌلً  :أنا أٌضا ال أعرفها لكن عمر كان أخبرنً بوجودها فكان ٌستخدمها أبو سٌاؾ لتخزٌن
السبلح و قد وضع عمر بها فً بداٌة تعذٌبه له قبل نقله إلى السجن.
نهض محمد و قال  :هٌا بنا
أخذ محمد و رجاله ٌبحثون فً البٌت عن تلك المخابا و معهم لٌلً و محمود مرت ساعة و لم
ٌكتشفوا أى شا .
قال محمود للٌلى أال تتذكري أى شا ٌساعدهم فً البحث ألم ٌقل لك عمر أي شا أخر ؟
قالت لٌلً بؤسؾ  :ال
وقؾ محمود ٌنظر حوله و ٌقول ٌ :ا رب
أخذت لٌلً تفكر بصوت عالً و تقول  :البدروم ال بد من وجوده أسفل الطابق األول أي أن أى
طرٌق ٌوصل إلٌه سٌكون الطابق األول و الطابق األول ٌحتوي علً المطبخ و هذا مستبعد  ,ؼرفة
الخدم أٌضا مستبعده و مكتب عمر مستبعد بنسبه كبٌرة و أٌضا المكتب الذي كنت أمكث فٌه  ,لم
ٌتبق سوي ؼرفة الضٌوؾ و ؼرفة مكتب أبو سٌاؾ
قال محمود  :بالطبع لن تكون ؼرفه سرٌة موجوده بؽرفه الضٌوؾ فهذا سٌسهل إكتشافها  ,دلٌنً
علً مكتب أبو سٌاؾ
أخذ محمود ٌفتش و ٌطرق علً جدران الؽرفة و لكن لٌلً قالت  :لٌس الجدران البد أنها األرض.
دار محمود فً الؽرفة هو و لٌلً حتً قال محمود  :هنا ٌا لٌلً تعالً هنا
أزاح السجادة فوجدوا باب فً أرضٌة الؽرفة  ,فتحه محمود لٌجد سلما لؤلسفل  :كان المكان مظلم
فنادي محمود علً محمد لٌجلب لهم مصباح لكن لٌلً لم تنتظر  ,قامت بإشعال ضوء هاتفها النقال
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و قامت بالنزول.
فوجبت لٌلً بوجود إمراة نابمة فً ركن بعٌد و إمرأة أخرى تحتضن فتاة صؽٌرة و تنظر لها
برعب ,أتى محمود و معه محمد و هم ٌحملون أضواء الكشافات فظهرت المرأتان و الطفلة
بوضوح .
عندما أتى النور علً عٌنى الصؽٌرة صرخت لٌلى  :ملك ابنتً أنها ملك .ثم جرت باتجاهها ,
حاولت لٌلً أن تجذب الفتاة لكنها كانت تتشبث بالمرأة و كانت المرأة تصرخ  :إنها ابنتً أنا.
صعد محمود إلى الطابق األول و معه لٌلً التً كانت ترتجؾ و قام رجال محمد بإخراج المرأتٌن
و الفتاة.
أشار محمد إلى إحدى المرأتٌن و سؤل لٌلً :هل تعرفٌنها ؟
إشارت لٌلً بوجهها أن ال  ,فؤشار علً المرأة األخرى فنظرت لها لٌلً ثم إلى الفتاة و قالت  :أنها
ابنتً
ثم نظرت إلى المرأة مرة أخري ثم إقتربت منها ثم صرخت لٌلً و هً تنظر إلى محمود  :أنها هً
مها  -أم سلمان -تلك المرأه التً قتلت عمر.
قال محمد  :متؤكده
أجابت لٌلً :نعم
إقترب محمد لٌؤخذ الفتاه منها لكنها تحركت سرٌعا و أخرجت سكٌنا بحوزتها ووضعته علً عنق
الفتاة و قالت  :لن تؤخذٌها أبدا  ,إن كنت سؤموت فستموت هً معً.
نظرت لٌلً إلى دموع ابنتها فً هلع و أخذت ترجو أم سلمان أال تفعل  ,لكن صوت رصاصه أنهً
كل شا.
خرت أم سلمان علً األرض بعد أن أطلق محمود الرصاص علً أرجلها من مسدس أحد رجال
محمد فقامت لٌلً بالجري بإتجاه ملك و أخذتها بٌن أحضانها وسط ذهول و بكاء الفتاة و خوفها.
طلب محمد من رجاله أخذ مها إلى المشفً إلخراج الرصاصة من قدمها و أمر بؤن ٌتم وضعها
تحت الحراسة المشددة .
نظر محمود إلى محمد و قال  :أعتذر عما فعلته لكن تلك المرأة مجنونة و كان ٌمكنها أن تإذي
الفتاة.
ابتسم محمد و قال  :ال بؤس فقد أنقذت الموقؾ و لكن ٌبدو أن لدٌك مهارة فً التصوٌب لماذا ال
تنضم الٌنا؟
ابتسم محمود و هو ٌتؤمل لٌلً التً تحتضن مبلكها و تبكً و تشكر هللا.
128

عرض محمد علً لٌلً أن تبقً فترة حتً تسترد الصؽٌرة عافٌتها فٌبدو أنها عانت كثٌرا فً
األحداث الماضٌة و ال ٌعلم أحد منذ متً و كانوا مختببٌن فً هذا القبو.
وافقت لٌلً و بقً محمود معهما .
فً األٌام األولً كانت الفتاة تبكً و تصرخ تطالب بوالدتها كانت تحاول لٌلً بإقناعها أنها هً أمها
لكن الفتاة لم تستجٌب لذلك األمر و أصبح حالها أشد سوءا.
طلبت لٌلً من محمد أن تزور أم سلمان فً المشفً فوافق  ,ذهبت لٌلً و طرقت الباب و جلست
علً أحد المقاعد و أم سلمان تنظر لها بؽضب  ,حاولت لٌلً أن تكون هادبة علً أقصً حد و
قالت  :ما اسمك الحقٌقً؟
ابتسمت مها و قالت  :أتٌت إلى هنا لمعرفة إسمً
قالت لٌلً  :كرهت كل أكاذٌبكم و عندي أمل أنك الٌوم تخبرٌنً الحقٌقة و لو مرة  ,فقلت أن نبدأ
باسمك
قالت مها  :أخبرتك به من قبل أنه مها
قالت لٌلً  :حسنا ٌا مها لماذا خطفتً ملك؟
قالت مها  :لم تكونً تستطٌعٌن تربٌتها لم تكونً حتً تستحقٌنها
قالت لٌلً  :و انت هل استطعتى؟ لقد جلستم أٌام فً خوؾ فً بدروم مظلم بقلٌل من الطعام و
الماء هل هذا ما وجدتٌه األنسب لملك ؟
أبتسمت مها فً سخرٌة و قالت  :لم تعد ابنتك و إن لم تصدقً فسؤلٌها بنفسك و ربما هً األن تبكً
لفراقً  ,فلم تكن تستطٌع النوم إال فً أحضانً كل لٌلة.
قالت لٌلً  :لو كنت تحبٌنها حقا و ترٌدٌن األفضل لها فسؤتً بها و أخبرٌها بالحقٌقة.
ضحكت مها و قالت  :و ما المقابل ؟
تنهدت لٌلً و سؤلتها :ما الذي ترٌدٌنه ؟
قالت مها  :أعود إلى مصر
قالت لٌلً  :لن ٌقبلوا بذلك
قالت مها  :هذا هو طلبً إن لم تنفذٌه فلن أفعل شا
عادت لٌلً و أخبرت محمد و محمود بما قالته مها فقال محمد  :لقد قالت من قبل أن أم سٌاؾ قد
هربت و أن نطلق سراح مها فهذا ٌعنً أنها ستتواصل مع أم سٌاؾ من جدٌد و ال أحد ٌعلم ما قد
تدبره لك و لملك.
قالت لٌلً  :إن لم تخبر ملك بالحقٌقه فسؤخسر ابنتً انها ترفض األكل و تنام بصعوبة و تبكً
طوال الوقت و أنا أجلس مكتوفة األٌدي.
قال محمد  :حسنا أن كان هذا ما ترٌدٌن.
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دخلت لٌلً و ملك إلى ؼرفة مها و عندما رأتها ملك هرولت بإتجاها  ,جلست ملك بجانب مها
فقالت لها ٌ :ا عزٌزتً فً الماضً أخبرتك أن أمك ماتت و تركتك أمانة عندي و لكنً كنت
مخطبة فهً لم تمت هً فقط كانت مرٌضة و لم تكن باستطاعتها رعاٌتك و األن هً أتت و ٌجب
أن تذهبً معها  .ثم أشارت إلى لٌلً و أكملت  :أنها تحبك مثلما أحبك أنا و ستعتنً بك.
قالت ملك  :لكنً أرٌد أن أظل معك أنت.
ابتسمت مها لها و قالت  :و أنا أٌضا ٌا حبٌبتً لكن البد أن أسافر لذا ٌجب أن تظلً معها و قرٌبا
ان شاء هللا سؤأتً و أخذك مرة أخري.
خرجت ملك مع لٌلً و هً تبكً لفراق مها و لكنها بدأت بتقبل وجودها مع لٌلً .
بعد ثبلثة أٌام كانت مها تهم بركوب السٌارة التً ستوصلها إلى الحدود فؤمسكت لٌلً بذراعها و
قالت لها  :لماذا أخبرتى ملك أنك ستؤتً و تؤخذٌها مرة أخري
ابتسمت مها فً سخرٌة و قالت  :فعلت ذلك كً تطمبن لك
نظرت لها لٌلً فً ؼضب و قالت  :أقسم لك أن لن تري شعره من رأسها بعد الٌوم.
ابتسمت مها و قالت  :ال تعلمٌن فالدنٌا صؽٌرة جدا.
تحركت السٌارة و أخذت معها مها بعٌدا و زادت شكوك لٌلً و خوفها و هً تسؤل نفسها هل ما
فعلته أمر صابب ؟ هل سٌؤخذون صؽٌرتها مرة أخري؟
و كانت إجابتها قاطعه لن ٌمس أحد طفلتها بسوء ما دامت علً وجه هذ الحٌاة التً تستصؽرها مها
.
كانت تركب لٌلً و ملك فً سٌارة أٌمن بعد أن أستقبلهما فً المطار و هو ؼٌر مصدق من عودة
ملك أخٌرا  ,حاول أٌمن طوال الطرٌق أن ٌداعب ملك أو أن ٌشجعها لكً تتكلم و لكنها ظلت
منكمشة فً مقعدها.
بعد ٌومٌن أتً محمود لزٌارتهم و اإلطمبنان علً أحوال الصؽٌرة .
قال أٌمن  :مازلت ملك ال تتفاعل مع أى أحد و قد جلبت لها معالج نفسً حتً ٌساعدها من الخروج
من هذه األزمة.
قال محمود :و كٌؾ هً لٌلً؟
أجاب أٌمن  :بالطبع سعٌدة لعوده ملك لكن أٌضا خابفة.
بعد قلٌل أتت لٌلً و شاركتهم جلستهم  ,ثم قالت موجهه الكبلم إلى محمود  :ال أدري كٌؾ أشكرك
فبدونك لم تكن لتعود ملك.
قال محمود :ألم تملً من شكري  ,فبل تمر مرة ترٌنً فٌها منذ عوده ملك إال و تشكرٌنً و سؤقوم
أٌضا بإخبارك بنفس الشا أن هذا وعدت قطعته لك و كان البد أن أوفً به.
صمتت لٌلً قلٌبل ثم قالت  :هناك شا أخٌر ٌمكنك أن تساعدنً به
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قال محمود  :بالطبع أي شا ترٌدٌنه
قالت لٌلً  :أنا أشعر بالخوؾ إنهم لربما ٌختطفون منً ملك مرة أخري و لن أنتظر هذه المرة حتً
ٌؤخذوها من بٌن ٌدي ٌ ,جب أن أسبقهم بخطوات و أفعل ما أمرنً به عمر فً رسالته األخٌرة.
ٌجب أن أؼٌر إسمً و اسم ملك و ننتقل للعٌش فً مكان أخر .
قال أٌمن معترضا  :ال ٌمكننً أن أقبل بهذا فستظلون هنا معً و سؤستطٌع حماٌتكم هذه المره
قالت لٌلً  :لهذا طلبت من محمود أن ٌقوم هو بذلك األمر النً أعلم أنك سترفضه حتما و لكن ٌا
أٌمن و جودي هنا قد ٌشكل خطرا مرة أخرى على عابلتك و هذا لن أسمح به  ,أٌضا طالما أنا معك
سٌعرفون كٌؾ ٌصلون لنا و تلك المجنونه مها ال أعرؾ لماذا تكرهنً كل هذا الحد ٌ ,بدو أنها
تحٌا من أجل هدؾ واحد و هو معاقبتً.
تنهد أٌمن و قال  :أرجوك ٌا لٌلً ال تفعلى
تكلم محمود أخٌرا و قال  :أنا لدي حل وسط و لكن قبل أن أقوله هل ٌمكنك ٌا أٌمن أن تتركنً مع
لٌلً بمفردنا قلٌبل.
خرج أٌمن من الؽرفه فنظرت لٌلً إلى محمود و قالت  :ما األمر؟
تنحنح محمود و قال  :لقد صبرت طوال هذه السنوات و أعلم أنك لربما لم تسامحٌنً قط علً ما
فعلته فً السابق بك و لكنً حقا ندمت و حاولت التكفٌر عن ذنبً بكل الطرق  ,و أتمنً حقا لو أنك
تقبلٌن بً مرة أخري كزوج فلربما أستطٌع مع األٌام أن أجعل قلبك من جدٌد ٌنبض ألجلً و
صدقٌنً سؤكون لملك مثل األب و أكثر و سؤحمٌكم إلى أخر قطرة دم فً جسدي.
نظرت له لٌلً بتؤثر لما قاله ثم قالت  :لقد سامحتك منذ زمن طوٌل و أقسم لك أنً ال أحمل فً قلبً
أي ضؽٌنه أو سوء بإتجاهك لكنً ال أستطٌع.
ال أستطٌع أن أتزوجك لنفس السبب الذي رفضت فٌه الزواج بؽٌرك بعد إنفصالنا ألن قلبً لم ٌكن
ملكً و أنا ال أستطٌع أن أعطً حٌاتً لرجل ال ٌملك قلبً.
قال محمود  :لو كان عمر ٌسمعنا األن لوافق علً زواجنا فقد كان كل همه حماٌتكما فان لم
تتزوجٌنً ألجلً فتزوجٌنً ألجله و ألجل ملك  ,لٌلً لم أعد أستطٌع تحمل رإٌتك تمرٌن بكل هذا
و أظل محافظا علً المسافة التً بٌننا و أقؾ بعٌدا كصدٌق فقط ٌساعد  ,لٌلً أنت الزلت حبٌبتً و
ستظلً .
أعلم أن فً السابق قد خنتك و لكن ٌا للعجب عندما كنت ملكً ذهبت إلى نساء أخرٌات و بعد أن
صرتً محرمة علً حرمت علً نفسً كل النساء.
أال ٌكفٌكً كل هذا لتعودي !!
قالت لٌلً و هً تمسح دمعه هاربه من عٌنٌها  :ال أستطٌع أن اكون لرجبل ؼٌر عمر فما ٌربطنً
به لٌس حبا فقط ٌ ,ربطنً به شٌبا أكبر من ذلك ال أعرؾ له اسما أو وصفا  ,شٌبا ال ٌمكننً قطعه
بسهولة و المضً مع رجل أخر.
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قال محمود و قد أؼرورقت عٌناه بالدموع  :إذن ال أمل ؟
قالت لٌلً  :سامحنً
قال محمود  :حسنا سؤجلب لك ما طلبتٌه منً و بعدها أعذرٌنً فلن تري وجهً مرة أخري فلم أعد
استطٌع تحمل عذاب قربك و بعدك فً أن واحد.
ثم خرج محمود سرٌعا من البٌت تؽلبه مشاعره و ٌعتصره قلبه من األلم.
خرج الطبٌب من ؼرفة ملك فوجد لٌلً تنتظره و طلبت منه أن تتكلم معه قلٌبل .
قالت لٌلً  :هل حالة ملك تسمح بالسفر؟
قال الطبٌب  :إن كانت رحله قصٌرة إسبوع أو اكثر فهذا لن ٌضر.
قالت لٌلً  :أنوي الهجرة إلى الخارج.
صمت الطبٌب و هو ٌفكر قلٌبل ثم قال  :أال ٌمكنك أن تإجلى هذا األمر قلٌبل فرحٌلكم األن قد ٌلؽً
أى تقدم أحرزناه فً حالتها كما أنها قد بدأت تستقر فً المكان و تؤلؾ من حولها.
قالت لٌلً  :أنا مجبرة علً فعل ذلك
قال الطبٌب  :إن كان هذا األمر نهابى فسؤقوم بكتابة تقرٌر بحالتها و عندما تصلٌن إلى البلد الذي
ستسافرٌن له ٌمكنك اإلستعانة بطبٌب أخر .
رحل الطبٌب و جلست لٌلً تفكر هل ما تفعله هو الصابب لو كان عمر هنا ألخبرها بما ٌجب فعله
و لو كان محمود هنا كان سٌطمبنها أنه بجانبها و سٌفعل المستحٌل ألجلها  ,لكن لم ٌعد أي منهما
موجود و ٌجب من األن و صاعدا أن تقرر و تحمً و تطمبن بمفردها.
ثم تنهدت و قالت ٌ :ا رب لٌس لً سواك.
دخل أٌمن مكتب محمود و جلس فقال محمود  :هل رحلت؟
قال أٌمن و هو ٌطرق رأسه حزنا  :نعم إلى ألمانٌا فٌمكنها هناك أن تجد عمبل و تبدأ حٌاه جدٌدة و
بعٌدة أٌضا.
ثم أخرج أٌمن مظروؾ و وضعه علً المكتب و قال :تركت لك هذه الرسالة.
لم ٌشعر محمود بؤٌمن و هً ٌودعه و ٌخرج من المكتب فقد كان ٌنظر إلى الرسالة ساهما و ٌسؤل
هل تحمل له بعضا من األمل ؟!
قرأ محمود رسالة لٌلً :
"محمود زوجً السابق و الحبٌب الذي شؽل قلبً لسنوات عدة و الرجل الذي وقؾ بجانبً و لم ٌفقد
األمل حتً أعاد إلىّ ابنتً  ..أشكرك
و أرٌد أن أخبرك بؤنً لست نادمة علً ٌوم قد عشته معك و لست نادمة أٌضا علً حبً لك و ما
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حدث فً الماضً فقد حدث و لكن أعلم أن ثقتً بك األن تامة و أدعوا هللا من كل قلبً أن تجد
إمرأة تحبك و تعطٌك السعادة التً تستحقها.
أرجو منك أن تطوي صفحتً و تضعها فً الماضً و تنظر إلى اإلمام إلى ابنك و إلى حٌاتك و كن
علً ٌقٌن أن هناك أم أثكلتها ٌد الطؽٌان و أعدت أنت لها البسمة من جدٌد تدعو لك بكل الحب و
األمتنان أن تجد سعادتك و بر أمانك.
فلٌحفظك هللا دابما و أبدا " ..
قرأ محمود الرسالة مرة أخري ٌحاول أن ٌجد بٌن سطورها أي بادرة أمل لكنه لم ٌجد فضرب
بقبضته علً المكتب و ٌقول  :لماذا ٌا لٌلً لماذا ؟
مرت األعوام و مرت معها األحزان و كبرت ملك مع تساإالتها الكثٌرة التً لم تستطع لٌلً أن
تجٌبها عنها.
كٌؾ مات أبً؟
و لماذا لٌس لدٌنا عابلة ؟
لماذا ال نعود إلى مصر؟
من هإالء الذٌن خطفونً و أنا صؽٌرة ؟ و لماذا فعلوا ذلك ؟
لماذا ننتقل من مكان إلى أخر كل عام؟
و لماذا ٌجب أن أعٌش خابفة؟
بقٌت تساإالت ملك دون إجابات شافٌة و بقٌت ذكري حادثة قتل أبٌها مؽلفة فً جدار ذاكرتها بعٌده
عن عقلها الواعً.
كنت لٌلً قطعت كل الطرق بٌنها وبٌن مصر و بٌن من ٌعرفونها لتحمً ملك  ,تنازلت عن كل شا
و وضعت سبلمة ملك فوق كل شا  ,الشا الوحٌد الذي أبقت علٌه هو اسم ملك لم تتحمل أن تؽٌره
إلى اسم أخر.
ملك و فقط ملك هً الشا الثابت الراسخ و الحقٌقً فً وجدان لٌلً و ستظل.
و بعد أن بلؽت ملك االثنٌن و العشرون ربٌعا رحلت لٌلً عن الدنٌا و هً تشعر أنها قد حافظت
علً األمانة و أدت مهمتها و األن سترحل إلى عمر إلى الحبٌب الذي طال الشوق إلٌه تاركة رسالة
تجٌب كل تساإالت ملك و تحكً لها قصتها هً و ابٌها مع الداعشٌون.
بعد عدة أشهر حطت طابرة قادمة من برلٌن إلى مطار القاهرة الدولً و نزلت منها ملك فً رهبة
العابدون إلى الوطن.
أخذت تلتفت ملك ٌمنه و ٌسره فً وجوه الواقفٌن فً صالة اإلستقبال حتً رأت فتاة شابة تمسك
بلوحه علٌها اسم ملك و كثٌر من القلوب و الورود  ,ابتسمت ملك و اتجهت إلٌهم فؤحتضنتها الشابة
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بقوة و قالت لها  :حمد هلل علً السبلمه أنا هً سمٌرة.
ابتسمت ملك فً خجل فلم تعتد علً تلقً كل تلك العواطؾ الجٌاشة من قبل ثم التفتت إلى الرجل
الخمسٌنً الذي ٌقؾ بجوار سمٌرة ففتح ذراعٌه و قال  :و أنا هو خالك أٌمن ٌ ..ا هللا كم تشبهٌن
لٌلً  ,تعالً إلى ٌا صؽٌرتً.
ظلت ملك طوال الطرٌق إلى البٌت تتؤمل الشوارع و الناس و تحاول اإلجابة علً أسبله سمٌرة
الكثٌرة و كانت تتلعثم كثٌرا فهً لم تكن تتكلم اللؽه العربٌة سوي مع و الدتها فقط و التً كانت
تمنعها من مصادقه أى أحد عربً .
كانت ملك تجٌب عن السإال ببعض الجمل العربٌة و تتخللها الكثٌر من الكلمات األلمانٌة.
رأفت بها سمٌرة و قالت ٌ :مكننا التكلم باإلنجلٌزٌة إن كان هذا ٌرٌحك
تنهدت ملك و قالت ٌ :ا لٌت.
نظر أٌمن إلى سمٌرة بتؤنٌب ثم قال  :هذا ممنوع ستتكلمٌن بالعربٌة بلؽه وطنك و ستظلٌن هنا من
األن فصاعدا بٌننا بٌن أهلك.
قالت ملك تعترض  :لكن أنا حٌاتً و عملً هناك و جبت فقط فً زٌارة قصٌرة بحثا عن اإلجابات.
قال أٌمن لٌنهً الحدٌث  :سنتكلم فً كل هذا الحقا.
استقبل الجمٌع ملك فً إحتفال و سعادة ؼارمة و كانت ملك سعٌدة بهم و سعٌدة بقلبها الذي ٌشعر
بالدؾء بعد أعوام من الصقٌع.
فً المساء سؤلت أٌمن عن اإلجابات التً أتت من أجلها فقال لها  :إرتاحً األن و فً الصباح
سنذهب فً جولة و أقص علٌك كل شا.
فً الصباح أخذ أٌمن ملك إلى بٌتهم القدٌم ,قام بفتح الباب و قال  :هنا كنتم تسكنون قبل أن ٌقتل
عمر  ,لقد أبقٌت علً كل شا كما هو طوال هذه السنوات  ,كنت أتى إلى هنا كلما شعرت
باإلشتٌاق إلى لٌلً  ,ال تعلمٌن كٌؾ كان هو شعورى طوال السنوات الماضٌة و أنا أسؤل نفسً هل
أنتم أحٌاء أم أموات و كٌؾ هو حالكم .
سافرت كثٌرا إلى ألمانٌا بحثا عنكم و لكن لٌلى أجادت تخببتكم جٌدا عن الجمٌع.
قالت ملك  :المكان نظٌؾ من ٌنظفه؟
أجابها أٌمن  :أنا أتى كل فترة بؤحد الشركات فتقوم بالتنظٌؾ و تقلٌم الحشابش و اإلعتناء بالمنزل,
أتانى مشترٌن كثر لكن رفضت البٌع.
فتح أٌمن إحدي الؽرؾ و قال  :هذا هو مرسم والدك عمر  ,كان ٌساعده الرسم كثٌرا فً تخطً
آالمه.
أخذت ملك تتؤمل الرسومات ثم قالت  :لماذا كل الرسومات بها نفس األعٌن ؟
أجاب أٌمن  :تلك هً نظرة قاتل أبٌك الذي قتل عمر أمه فً السابق
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عقدت ملك حاجبٌها و قالت  :قص علً كل شا  ,و أرجوك ال تخفً عنً شٌبا.
جلس أٌمن و فً مقابلته ملك و بدأ ٌسرد الحكاٌة أو كل ما ٌعرفه عنها حتً إنتهً  ,كانت ملك
تبكً بشدة و أصبح بكابها ٌشتد و ترتجؾ  ,فجلس أٌمن بجوارها سرٌعا و هو ٌسؤلها فً قلق  :هل
أنت بخٌر؟
قالت ملك بٌن شهقاتها  :األن أتذكر
فقال أٌمن و هو ٌعقد جبٌنه  :تذكرتً ماذا؟
قالت ملك  :مقتل أبً أمامً  ,كانت تؤتٌنً تلك الرإا المشوشة مختببة فً أحبلمً و لكنً األن
تذكرت كٌؾ قتل  ,تذكرت شهقاته و خروج روحه من جسده  ,تذكرت إنتفاضته األخٌرة.
وضع أٌمن ملك فً فراشها و دثرها جٌدا و جلس بجانبها حتً إطمؤن أنها نامت فخرج و أؼلق
الباب وراءه فً هدوء .
كانت منً تنتظره فً الصالة بالخارج و عندما رأته سؤلته  :ما األمر ما الذي حدث و أوصلها إلى
تلك الحالة.
قال أٌمن فً حزن  :لقد بدأ األن صراعها مع الماضً و ال ٌعلم أحد كٌؾ سٌنتهً !
فً الٌوم التالً طلبت ملك من أٌمن أن تذهب إلى بٌت والدٌها مرة أخري و حٌن عارض ذلك قالت
له  :أحتاج لذلك فلم ٌعد لً شا منهما سوي الذكرٌات  ,أرجوك دعنً أذهب.
وافق أٌمن تحت إلحاحها و قام بتوصلٌها إلى البٌت و أخبرها أنه سٌمر لٌؤخذها بعد العمل و هو
عابد.
دخلت ملك البٌت و هً فً رهبة من الذكرٌات  ,أخذت تدور فً البٌت دخلت إلى ؼرفتها أول
األمر وجدت متعلقاتها و هً صؽٌرة كما هً سرٌرها و مبلبسها و ألعابها  ,أخذت تتلمس األشٌاء
و هً تحاول تذكر أى شا من طفولتها عندما كان والدها مازال حً ٌرزق.
بعد ذلك ذهبت إلى ؼرفة والدٌها و هناك بدأت بعض الذكرٌات القصٌرة تزحؾ ببطء  ,عندما شمت
رابحة عطر والدها تذكرت عندما كان ٌحملها و ٌقول لها  :أنت مبلكً الصؽٌر.
أخذت تعبث بمبلبس لٌلً فوجدت ذلك الفستان األحمر ,فتذكرت عندما كانت ترتدٌه لٌلً و تمسك
بٌدٌها و تدور بها و ٌضحكان.
كم كانوا سعداء  .لماذا لم ٌتركوا لها والدها تنعم بحنانه فكم كانت تحتاجه و كم مر علٌها أوقات
شعرت فٌها أنها تكرهه ألنه تركها  ,لم تكن تعلم أن قرار الرحٌل لم ٌكن أبدا من إختٌاره.
خرجت ملك من الؽرفة سرٌعا بعد أن إجتاحتها دموعها ثم إتجهت إلى المرسم و قضت باقً الٌوم
هناك تتؤمل اللوحات و تقوم بترتٌبها بحسب التوارٌخ الذي كان ٌكتبها عمر بؤسفل كل لوحة.
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بعد أن انتهت من رص اللوحات نظرت لهم و هً تشعر بؤن هذا هو إرثها الحقٌقً من والدها و ما
تبقً لها منه  ,روحه و معناته التً جسدتها اللوحات.
مر الشهر سرٌعا و كان البد من عودة ملك إلى ألمانٌا من جدٌد .
قال أٌمن  :ملك لقد وعدتً بالرجوع إلى هنا  ,ال تخلفً وعدك و إال جبت إلٌك و أتٌت بك إلى هنا
عنوه.
ضحكت ملك و قالت  :ال تقلق فقد عدة أشهر أنهى جمٌع األمور هناك و أتً ألعٌش هنا معكم.
دخلت ملك إلى شقتها فً برلٌن و هً تشعر ببروده الوحده تؽزو قلبها من جدٌد و إفتقدت دؾء
مشاعر أٌمن و عابلته.
وفت ملك بوعدها ألٌمن و عادت من جدٌد لتبدأ حٌاتها فً مصر و قد خططت لفعل الكثٌر,
خططت لتؤخذ بثؤرها ..
كانت ملك تجلس فً المحكمة الممتلبة بالصحفٌٌن الذي أتوا لنقل وقابع الحكم الذي سٌحكم به
القاضً  ,طالب المتهم بؤن ٌتكلم فرفض القاضً ثم لم ٌعطً أى فرصة للمحامٌٌن الحقوقٌن الذٌن
أتوا للدفاع عن المتهم .
كان واضحا أن كل ما ٌحدث الٌوم ما هو إال مسلسل هزلً فقد صدر الحكم من قبل أن تبدأ حتً
المحاكمة  ,لم تستطع ملك أن تصمت فقامت و صرخت فً القاضً :هذا ظلم أعطه حقه للتكلم و
أسمع منه.
طلب منها القاضً الجلوس و إال سٌتم حبسها بتهمة إهانة القضاء
قالت ملك بعناد  :لن أجلس و لن أصمت حتً تستمع له.
تم حبس ملك ٌومها بؤمر من القاضً  ,مر ٌوم ثم أخرجها الظابط و سلمها إلى الرجل الذي دفع
الكفالة.
نظرت له ملك فً استفهام فقال  :أنا ماجد أحد المحامٌن بالجمعٌة الحقوقٌة التً تعملٌن بها  ,لقد
دفعت الكفالة و ٌمكننا الرحٌل اآلن.
قالت ملك و هً تمشً بجواره للخروج  :أشكرك  ,لم أكن أعلم أنً سؤخرج بهذه السرعة.
ابتسم ماجد و قال  :لقد كانت شجاعة كبٌرة منك أن تقفً و تواجهً القاضً بهذا الشكل.
حركت ملك كتفٌها ببل مبااله و قالت  :كان علً أحد أن ٌتكلم.
أوصلها ماجد إلى مكان سٌارتها ثم ودعها قاببل  :أتمنً أن أراك مرة أخري لكن أرجوك لٌس فً
السجون و المحاكم.
ابتسمت ملك و ابتعدت لتركب سٌارتها و ترحل و ماجد ٌتؤملها من بعٌد.
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مرت الشهور و أخذت عبلقة ملك و ماجد تتوطد أكثر و أكثر حتً صارحها ماجد بمشاعره تجاهها
و لكن ملك كانت دابما ما تتهرب من قرار اإلرتباط.
وقفت ملك وسط الصالة الكبٌرة و أخذت تعطً بعض التعلٌمات للعمال و تراقب سٌر التجهٌزات ,
دخل ماجد من الباب و هو ٌحمل بعض أكٌاس الطعام و قال لملك  :بالطبع لم تتناولً ؼدابك .
ابتسمت ملك و قالت :لقد جبت فً الوقت المناسب فؤنا أتضور جوعا.
جلسا سوٌا لتناول الطعام  ,قالت ملك  :ال أدري ماذا كنت سؤفعل من دونك  ,ال أكاد أصدق أن
اإلفتتاح ؼدا.
ابتسم ماجد و قال  :إذن لربما أحتاج مكافبة
قالت ملك  :بالطبع أطلب ما تشاء.
قال ماجد و هو ٌنظر إلى عٌنٌها  :ال أرٌدك أن تإجلً األمر أكثر من هذا سؤخبر أبً بؤمر اإلرتباط
و أتً معه ألخطبك من خالك.
قالت ملك فً تردد  :لكن ٌا ماجد..
قاطعها ماجد قاببل  :ال مزٌد من األعذار و لن أتقبل أي عذر أخر.
تنهدت ملك ثم قالت  :أنت تعلم كٌؾ هً حٌاتً  ,هل ستسطٌع العٌش بتلك الطرٌقة فؤنت تخرجنً
من الحبس مرة علً األقل كل عدة أشهر و باقً األٌام أقضٌها بٌن المإسسات الخٌرٌة و الحقوقٌة و
السفر إلٌصال قضٌتنا إلى العالم.
هل تلك هً الحٌاة التً كنت تؤمل أن تعٌشها ؟
قال ماجد  :مالً و مال الحٌاة فما ٌحمله الؽد ال أحد ٌعلمه كل ما أرٌده هو الٌوم و الٌوم أنا أرٌد
الحٌاة معك و سؤركض وراءك إلى أخر الدنٌا إن أردتً.
ابتسمت ملك و قالت  :حسنا بعد اإلفتتاح ٌمكننا فعل ما ترٌد.
طرق ماجد باب مكتب أبٌه ثم دخل  ,رحب به محمود و قال  :لماذا أصرٌت أن تؤتً هنا فكنا
سنتقابل بعد عدة ساعات فً البٌت.
قال ماجد :أردتك فً أمر خاص.
ابتسم محمود و قال :ال ترٌد من زوجه ابٌك أن تعلم بهذا األمر؟
قال ماجد  :ال لٌس األمر هكذا أنا فقط أرٌد أن أتكلم معك وحدنا فً البداٌة.
قال محمود  :حسنا ما األمر؟
ابتسم ماجد و قال  :أرٌد أن أتزوج
تهلل وجه محمود و قال  :أخٌرا
ابتسم ماجد و قال  :هً وافقت أخٌرا أن نقوم بطلب ٌدٌها من خالها
قال محمود  :حسنا اذن و لكن من هً الفتاة؟
قال ماجد مترددا  :إسمها ملك محمد سعٌد و خالها طبٌب مشهور اسمه أٌمن عادل المهدي.
عقد محمود جبٌنه و قال فً دهشة  :أهً ملك ملك؟
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قال ماجد  :من تقصد ال أفهم.
قال محمود  :ال تشؽل بالك حدثنً عن الفتاة و عن عابلتها.
قال ماجد  :و الدها مات و هً صؽٌرة و كانت تعٌش مع والدتها فً الخارج و بعد أن ماتت والدتها
عادت للعٌش هنا.
قال محمود و مسحه من الحزن تطفو علً وجهه  :هً ماتت اذن و لحقت به.
قال ماجد دون فهم  :أبً ما الذي تتحدث عنه
ساله محمود  :هل تحبها حقا
ابتسم ماجد و قال  :أكثر مما تتصور
قال محمود  :كٌؾ تكون متؤكدا لهذه الدرجة.
قال ماجد و هو ٌتذكر الماضً القرٌب :منذ أن رأٌتها و هً تقؾ فً المحكمة أمام القاضً و
تصرخ به مطالبة بالعدل شعرت أن تلك هً المرأة التً أستطٌع أن أذهب معها إلى نهاٌة العالم و
أكون سعٌدا.
ابتسم محمود و قال  :حسنا علً بركة هللا و لكن ٌجب أن تعلم أمرا أنك أذا أحزنتها ٌوما فؤنا
سٌكون من ٌقؾ لك بالمرصاد  ,فقد أوصانً أبٌها علٌها منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
لم ٌفهم ماجد فقص علٌه محمود القصة.
كان ٌوم اإلفتتاح ٌوما مهٌبا فقد كان الحضور كبٌرا أكثر مما كانت تتوقعه ملك بكثٌر  ,بالطبع من
سٌقوم بتفوٌت معرض للوحات كتب عنوانه بالخط العرٌض فً إعبلنات الصحؾ و المجبلت "
معرض لوحات الفنان الداعشً الراحل عمر حجازي"
كان الجمٌع مبهورا باللوحات و بالمشاعر التً تحملها و كانت التساإالت تتزاٌد ما قصة هذا الفنان
الذي لم ٌسمع عنه أحد من قبل .
وقفت ملك أمام الحضور فوق المنصة التً تم إعدادها إللقاء كلمة اإلفتتاح و نظرت إلى ماجد الذي
شجعها بعٌنٌه أن تبدأ فقالت  " :الٌوم أقؾ هنا لٌس للحدٌث عن صاحب المعرض فقط و لكن
للحدٌث عنا جمٌعا .
سؤتحدث عن ذلك المرض العضال الذي أصابنا  ,ذلك السرطان القاتل الذي ٌعانٌه العالم األن  ,ال
أتكلم عن السرطان الذي ٌصٌب األجساد بل أتكلم عن السرطان الذي ٌؽزو العقول.
نعم إنه المرض الخبٌث الذي أصبح ٌتوؼل فً العالم فٌعٌث فٌها فسادا و إرهابا تحت اسم هللا و
الدٌن  ,و هللا برئ منهم و من أفعالهم.
إ نً أتحدث عن داعش أو تنظٌم الخبلفة اإلسبلمٌة كما ٌحبون أن ٌذكروا أما أنا فؤدعوهم تنظٌم
الجهل و الدماء.
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من تقؾ أمامكم هً فتاه داعشٌة من أب و أم داعشٌن  ,أبً هو عمر حجازي الذي حرمت من حمل
إسمه طوال عمري حتً ال أوصم بخطؤ قد ارتكبه و كفر عنه بحٌاته.
أ بً الذي ركلته ببلده خارجها بسٌاط الظلم و القهر و أودعته فً أحضان داعش لتستقبله داعش
بجحٌمها و جرابمها  ,لكنه لم ٌستسلم فقاتل حتً هرب و خرج بكثٌر من جروح الجسد و النفس و
بؤمً.
نعم أنقذ أمً معه و هً التً هربت من مجتمع قاسً بسذاجه فتاه ال تحمل الكثٌر من التجارب لتقع
فً الفخ الداعشً هً األخري.
هرب أبً و أمً لٌجدا وطن ٌفتح أبوابه بحذر ٌمنحهما حق العٌش علً أرضه و لكن بخوؾ
ٌسري فً عروقهم بؤن ٌكشؾ الماضً فٌصب علٌهم المزٌد من العذاب األلٌم.
ثم أتٌت أنا فظنوا أن الحٌاه ستفتح أذرعها من جدٌد و لكن وقؾ الداعشٌون لهم و لً بالمرصاد".
صمتت ملك قلٌبل تحاول أن تضبط مشاعرها ثم أكملت  ":قاموا بقتل أبً أمام ناظري لتسقط رأسه
عند قدمً و أنا لم أكن أكملت الخمسة أعوام و لكن لم ٌتوقفوا عند ذاك الحد  ,أرادوا أن ٌكٌلوا
العذاب ألمً أطنانا فقاموا بخطفً من بٌن أحضانها.
قضٌت أربعة أعوام بٌن الجهل و القتل و الدماء حتً استعادتنً أمً من جدٌد  ,فوجدت أنها
استعادت شبح طفلة كانت تشبه ذات ٌوم ابنتها فهربت بً بعٌدا عن الوطن و األهل و األصدقاء
متخفٌة متنقلة من مكان لمكان حامله بصدرها دعابها هلل بحفظً من أٌدي الؽادرون.
ماتت أمً فً الؽربة وحٌدة و بعٌده عن من تحب خابفة علً وحٌدتها  ,لكنً أقؾ الٌوم ألقول لها
ال تخافً ٌا أماه فلم ٌعد الخوؾ سبٌبل نقصده بعد األن.
لن نخاؾ الظلم و الجهل بعد األن  ,فداعش لٌست سوي فكرة ؼرزوها فً ضعاؾ النفوس فقاموا
بالقتل جهبل و زورا .و الٌوم أقؾ ألدعوا الجمٌع أن نواجه تلك الفكرة بالفكر فؤقبلمنا أقوي من
بنادقهم و إٌماننا أرسخ من كفرهم.
أدعوكم أن ال نترك الظلم فً ببلدنا ٌؤخذ شبابنا منا إلً أذرع الجهل.
سنكتب و نتكلم و نصرخ حتً ٌصل إلى الجمٌع حقٌقة داعش و سنستقبل الهاربٌن منهم و نعطٌهم
فرصة أخري نضمم جراحهم ثم نؤهلهم من جدٌد حتً نمنحهم فرصه أخري بالحٌاة.
و لن نقفل أبواب الوطن مرة أخري " ..
صدع صوت التصفٌق فً سماء القاعة و مسحت ملك دموعها الهاربة و هً تنزل من علً المنصة
لٌستقبلها أٌمن بٌن ذراعٌه و ٌربت علٌها و ٌقول  :أحسنت
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وقؾ محمود ٌنظر الً ملك من بعٌد ثم نظر إلى الرجل الواقؾ بجواره الذي ٌمسح دموعه و قال :
كم هً رابعة.
قال الرجل  :أروع مما ظننت .
قال محمود  :هل تعرفها؟
قال الرجل بفخر  :نعم أنا عمها أنا كرٌم أخو عمر الداعشً.

و,نهايات,أخري, ,,,
بعد أن سافرت سارة خالد المهندسة الشابة مع لٌلً و زمٌبلتها عادت إلى مصر بعد خمسة أشهر
لتنفٌذ عملٌة إنتحارٌة لقتل القاضً الذي حكم علً أخٌها بالسجن زورا .
و عند تنفٌذ العملٌة رأت طفل صؽٌر بجانب القاضً ٌبدو أنه حفٌده ,كان ٌجلس بجانبه فً السٌارة.
كان الطفل ٌضحك و فً عٌنٌه تلك النظرة البرٌبة التً كانت تراها فً عٌن أخٌها فلم تستطع تنفٌذ
العملٌة حتً ال تضٌؾ برئ أخر إلى مشرحة الموتً.
رفضت تنفٌذ أى عملٌة أخرى لصالح داعش و بعد فترة وجدت جثة سارة و رصاصة مخترقه
رأسها .
تم إؼبلق القضٌة و قٌدت ضد مجهول.
أما منال المصري مدرسة اللؽه العربٌة بعد رحٌلها إلى داعش و رإٌتها المناهج التً ٌسممون بها
رإوس األطفال و المفاهٌم البعٌدة عن اإلسبلم إعترضت علً تدرٌس هذا الجهل فتم معاقبتها.
أتهموها بانها أرتدت عن اإلسبلم لرفضها تعالٌمهم و قاموا بسجنها  ,و لما رأوها تتشبث برأٌها
قاموا ببٌعها إلى أحد الرجال الذي باعها مرة اخري بعد أن أخذ ؼرضه الدنا منها ,و هكذا أخذت
تنتقل من رجل إلى أخر بٌعا و شراء.
تمنت لو أنها تستطٌع أن تهرب من هذا الجحٌم و لكن كٌؾ تعود إلى زوجها و طفلها و قد فقدت كل
شا و هل سٌستقبلونها؟
بعد فترة قامت بإعبلن توبتها أمام أمٌر المنطقة و وافقت علً تدرٌس األطفال لكن بشرط أن
ٌعطوها ذلك المرتب الكبٌر الذي وعدت به من قبل  ,فوافقوا علً شرط عدم تواصلها بؤى أحد من
ذوٌها فً مصر و سمحوا لها فقط بإرسال النقود لهم.
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وافقت علً اتفاقهم و أخذت تسمم رإوس األطفال الصؽار و تصبر نفسها أنها بتلك النقود ستنقذ
مستقبل طفلها.
قام زوجها بالزواج من إمرأه أخري و قام بتجدٌد البٌت و شراء الشبكة بالمال الذي ترسله منال ,
كانت زوجته الجدٌدة إمرأة قاسٌة عاملت الطفل بشدة و عنؾ و عندما كان ٌعترض الزوج كانت
تخبره بؤشٌاء زور عن ابنه.
تراجع مستوي الطفل الدراسً و أصبح ٌفشل فً إختباراته  ,أشارت زوجه األب على والده أن
ٌخرجه من المدرسة فهو فاشل علً أى حال و أن ٌتعلم حرفه فى أحد األماكن لٌساعده فً
مصارٌؾ البٌت.
كبر الطفل بٌن الورش و أصدقاء السوء تعلم التدخٌن و من ثم وضع قدمه علً طرٌق اإلدمان  ..و
ضاع مستقبله الذي كانت أمه تحاول أن تحمٌه بكل ما أوتٌت من قوة.
ضاع الولد و الفضل عابد إلى والدٌه ..

تمت بحمد هللا ,,
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