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دار بسمة للنشر اإللكرتون تُقدم مجيع خدمات النشــرو وت تتح يمـل سؤ مســجتولية تــا ا تــولو إب إ الكاتــب
أبؤ صورة نشر سو إعــادة عبــع سؤ مــهء مــن بهـ ب ا الكتــاب سو
وحد هو املسجتول عن نتاج فكر  ..كما ت جيوز ي

أبؤ عريقــة ســواء بكانبـو إلكرتونيــة سو لتصــوير
اختها مادته بطريقة اتسرتماعو سو نقله بعلبى سؤ حنو بكا ب و سو ي

سو خالف بلكو إتي مبوافقة خطية من الناشر© .
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قصص قصرية
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يضم ه ا اإلصدار قصص:
 – 1جمموعة (فرشاة إله الرعد) الطبعة الورقية  /دار النابغة للنشر والتوزيع  2014 – 1435اإلسكندرية.
 – 2جمموعـ ــة (الفنـ ــاء شـ ــعور ت يعـ ــرف) الطبعـ ــة الورقيـ ــة  /دار النابغـ ــة للنشـ ــر والتوزيـ ــع 2014 – 1435
اإلسكندرية.
 – 3جمموعة (النسخة األوىل) الطبعة الورقية  /اندؤ الطائف األديب  2011 – 1432الطائف.
 – 4جمموعــة (تــداعيات سن ــى تصــاجو مــع مســدها) الطبعــة الورقيــة  /اندؤ مكــة ال قــاد األديب – 1436
 2015مكة املكرمة.
 – 5جمموعــة (حــديف د حــش الشــرقية) الطبعــة الورقيــة  /مجتسســة ايــا مصــر ومــروب القصــة القصـ ة مــدا د
املخترب لفيسبوك  2016 – 1437اإلسكندرية.
 – 6جمموعة (سيها السرمدؤ ت تقــاوم الصــحراء) الطبعــة الورقيــة  /النــادؤ األديب ال قــاد د حائــل – 1438
 2016حائل.
❁❁❁
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من ـ عشــر ســنوات سقــام والــدؤ حفــل عشــاء مبناســبة امتيــازؤ ال انويــة العامــةو حضــرها بع ـ

ا ـ ا وزمــالء

والدؤ د العمل وسقاربنا د تلك الليلة.
قــال مــاران سبــو ــيدا  :سنصــحك ت سبــو حممــد تســابل حممــد د ا امعــة لــرتلو منهــا تــر

مــن ســفرك كــل

هنايــة شــهر أبم حممــد ملواصــلة عالمهــا د املستشــفى التخصصــشو وفيهــا يواصــل حممــد الدراســة د التخصــص
ال ؤ يرغب وانصحه بقسم اللغة اتجنليهية.
بعد تردد وممانعة والديت سافران للــرتل (كــل العائلــة) لتأثيــا الســكن الـ ؤ سمنــه لنــا سبو ــيدا سخـ والــدؤ
إمازة ملدة شهر من العمل حىت ير ش سمش ويعرف سخوايت وسخوان معامل مدينة الرت ل والتعــرف علــى الطــر
واألسوا والعيادة اليت تواصل سمش فحوصاهتا فيها من شهور مخسة.
السكن دور سول د منهل متلكه سبو يدا عند ما كــا يعمــل د الــرتلو يســكن الــدور األر ــش سخــوا مــن
مجاعتهو األول مندؤ د املرور وال ان موظــف مــدنو عنــدما وصــلنا كــا الــدور األر ــش مهد ــا حيــا سجنبــو
زوج العسكرؤ مولود ها ال انو واملوظف فر بتعيني زومتــه ا امعيــة معلمــة د مدينــه عرعــر لشــمال و طـ
للنقل حىت يبقى جبوارها.
رحل ا ميع وبقش العسكرؤ وزومته ووالدتــه حــىت ترعــى املـرسة النفــارو شــابار املـرستني يصــلنا بســبب التنــافرو
فكان ــو وال ــديت تت ــدخلو انته ــو إم ــازة سيب وبقي ــو سم ــش ترت ــب سم ــورؤ د الش ــهر األول مامع ــةو ومل ــا انته ــى
فحصها الدورؤ سافرت.
تعودت اهتمام مارؤ ورعاية والدته حىت سخربن سهنا سافرت لديرهتمو الســكو عــم العمــارة لــوت صـرا الوليــد
ونداء اخلادمة على اتبن األول بؤ السنوات اخلمـ و الـ ؤ يغافــل ا ميــع و ــرج للشــارع سو يصــعد لســط
املبىن بعد فت الباب ال ؤ يفصل الدورين.
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سمضيو إمــازة الفصــل الدراســش األول مــع سســريتو وكانــو عــوديت مــع موعــد مديــد للمستشــفىو رحــب مــاران
يبو كانو والدته عند وشقيقه و قش سسرتهو تمع النساء حول والديت ومددت ملوسها ألسبوع.
مــع ســفر والــديت عــاد الســكو للمنــهلو وبات ليلــة وسان سمــام التلفهيــو د صــالة ا لــور س بــع مبــاراة د كــرة
القــدم وسوراقــش ا امعيــة متنــاثرة حــويل د صــخب وعبــاو عــو وقــع رك ـ

علــى الســقف وسصــوات مبهمــة

ولغ د الدرج ال ؤ يطل عليــه املــدخلو تــرددت د اكتشــاف األمــر وعــاد الســكو الـ ؤ مل يلبــا سك ــر مــن
دقائق ليتابدد الرك .
فتحــو ب املــدخل اســتطلع كانــو اخلادمــة امــل الطفــل وهــو يتفلــو منهــاو وملــا اختفــو ــو ام ـرسة ممتل ــة
بيضــاء هابطــة بشــعرها األســود املنفــوو وثو ــا املنــهيل القص ـ حــىت الركبــةو املفتــو مــن ا ــانبنيو تســمرت د
مكانو تري و قليال مث واصلو نهوهلا ووقفو قباليت:
ـ آسفني على اإلزعاج! . .
ـ....
ـ الولد الشقش يتعبنا د غياب والد .
ـ هللا يهديه.
ـ كيف الوالدة؟
ـ خب وهلل اجمد.
ملا تركتين دققو د مسمها وثو ا الضيق وهتههه وركهاو التفتو وقد زرعو على ومهها بسمة خفيفة.
قالو :سكيد ما تعشيو؟
قلو :انشغلو مل اكرة . .
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ت سدرؤ هــل عتــين؟ ولكــن مل س ــع مــهتج البــاب الفاصــل يغلــقو سغلقــو البــاب وعــدت ملكــان ود سعمــاقش
خياتت غريبةو معها س بع سحد ايف املباراةو عــو البــاب ينقــر كانــو هــش دخلــو وبــني يــديها صــحن بــه قطــع
مبنــة وزيتــو وعلبــة لــب وقــرك خبــهو سربكتهــا سوراقــش وكتــو املتنــاثرةو احننــو لو ــع مــا امــل علــى األرل
شعرت سهنا تفحصين.
قالو :ه ا من عشاان ..املع رة.
قلو :فيه الربكة  . .شاركيين األكل.
تــرددت وملســو علـى األرل تلملــم سوراقــش وكتــوو مث هنضــو جقــو ــا قبلــو رسســها وسان سغمغــم بكلمــات
امتنا سسرؤ اعتدتهو فتحو الباب واختفو.
شعرت خلوف فهابرت الشقة مع ثالثة من عالب قسمش بدعول إكمال حبا كلفنا بــه سحــد األســات ةو وملــا
عدت كانو سوراقش متناثرة وفراشش مبع ر وسدوات املطبخ د غ مكاهناو قامو والديت الــيت مــاءت مرامعتهــا
سببا د العودة للسكن برتتيب كل ششء.
الدور األر ش ساكن مل يكن هناك سحدو وعرفو من صاحب مكتب العقــار الـ ؤ سقابلــة د خرومــش ودخــويل
للحش س مارؤ مسافر لقريته د الشمال ليحضر عرر إحدل سخواتهو مل تبق والديت سول ستمها ال الثة.
د الي ــوم الس ــابع ع ــاد الض ــابيي لل ــدور األر ــشو غ ــادرت متلصص ــا للابامع ــة وبقي ــو ح ــىت العاش ــرة ل ــيال م ــع
األصدقاءو وملا عدت ومدت عبق ا ــب والهيتــو وقنينــة اللــب وقــرك اخلبــه اــو غطــاء مــن القمــاو شــفاف
أبلوا متباينة سمام املدخل.
د اليوم ال ان عدت مع الظه ة ومتددت د الفراوو عو ب املدخل يقرع هنضو مت اقال كانو هش.
قالو :عسى خ !! هل سنو مري ؟
قلو :تعب الدراسة.
قالو :يهو عند التخرج  . .كيف صحة الوالدة؟
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مل تدخل شــدت علــى كفــش ونهلــوو عــو مــهتج البــاب الفاصــل يقفــلو قمــو بــهترة مركــه خــدمات الطــالب
لتصــوير بع ـ

امللخصــاتو سشــعلو التلفهيــو وسوقــدت املوقــد لصــنع كــوب مــن الشــاؤو وملــا كانــو اجاديــة

عشرة ليال نقر خافو على الباب كانــو هــشو عرفــو إ زومهــا د العمــل وابنهــا وابنتهــا د فراشــهم واخلادمــة
د غرفتهما.
ترتدؤ ثوب نوم شفاف يصل إىل ركبتيها وعليه داثر من بات اللو من اجريــر الســميكو صــدرها انفــر وشــعر
رسسها مرمل ومربوط مبنديل بلو مالبسهاو مل هتتم أبوراقش وكتوو دفنــو رسســش د صــدرها كانــو تبحــا عــن
ششء د مسدؤ ورغبة وحيدة هــش س تــتخلص مــن هـ ا اهلــور الـ ؤ ــل صــوهتا وقلبهــا ســخرية حاقــدة مــن
ششء معقدو كانو تتصبب عرقا وقد خيــل هلــا إهنــا تقــف فــو هــوة ســاحقة ســوف تبتلعهــا .تصــاعد د داخلــش
حق ا ة الطيبة وامل مومة مل تكن تسعى إلر ــاء الغـ بــل تســعى إىل لـ ة اإلر ــاء التمعــو عيناهــا مــن شــدة
السرور وسنفاسش تلهب عنقها ولسان يدغدغ شحمة سبهنا سكن روعها فأخ ت تضحك.
قالو :تصد منيف مل يكتشف سعماقش وهو يسوقين صوب ه املغامرة غ املعقولة
قلو :واليوم!. .
قالو :سنو اقتحمو اللابة  . .كنو مندهشة وسان س ع بع
قلو :وليه خايفه .املغامرة متنحنا وهم بدء مديد
قالو :شعور مل سمد له تفس ا اان د الفردور وت ششء سك ر
قلو :ا عش قصصهم واحك يل.
قالو :ت خبيا  . .لن نفلو من اللحظة لنسيا .
قلو :سختيل د الفابر سن س ع دمدمة.
قالو :مسكني منيف يشعرن بومود  . .على نيته.
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سوالف معارفناو كنو سموت بب ء

وانشــغلو مــع زمــالء القســم د ب ـرامي ورحــالت تنبهــو معهــا سن حبامــة لعبــا مــاريتو الــيت مل هتــتم حبضــورؤ
ولكــن مــن ــابيي الــدور األر ــش عرفــو س هنــاك زوارا د اليــوم ال الــا وسان عائــد مــن ا امعــة بعــد الظهــر
ومــدهتا د فتحــة البــاب الفاصــل ببنطــال مينــه سزر وبلــوزة سلواهنــا متداخلــة زرعــو إصــبعها علــى سنفهــا مــرن
بعدم التكلمو واصلو عريقش تركو الباب موار وملسو سترقبها على سحد مقاعد غرفة الضيوف.
هل ــو رائحته ــا احنن ــو عل ــش تقبل ــين عضض ــو ش ــفتيها وسان سم ــرر كف ــش عل ــى ظهره ــا ومجتخرهت ــاو تبادلن ــا بض ــع
كلماتو اعتقدت سهنا جمنونــة .بعــد جظــات صــمو (قالــو هامســة :املــوت ضــعين ألنشــد القــوت د الظــالل
واخلطات) وارتفع صوت امرسة يناديها مع تصفيق متكرر.
قالو :إهنا سخيت اهلنوف.
قلو :تعرف سنك هنا؟
قالو :نعم وتعلم كل ششء!
ت ــركتين قلق ــا وم ــن اإلره ــا ظ ــو ح ــىت خ ــيم الظ ــالم وم ــاء ص ــوت سح ــد ال ــهمالء ع ــرب اهل ــاتف ي ــدعون ملناقش ــة
خمططات حب نا ا ديدو عند الباب وسان سركب سياريت شد انتباهش ومود عربة (فا ) حدي ة موديلها فــاخر عنــد
ب مارؤ وعدد من النساء واألعفالو ين مارؤ فلــو بكفــهو خــرت د التحــرك سحبــا عــن شــقيقة مــاريت
بني العباءات السوداء وكشاف عامود النور ميأل الشارع ياء.
د هنايــة العــام ال ــان قــال مــارؤ ال ـ ؤ يــهورن مطم نــا علــى فحوصــات والــديت :إ سختــه الــيت حصــلو علــى
ال انوية العام السابق توسـ هلــا سبــو ــيدا حــىت تــدخل ا امعــةو وقطــع حــدي نا دخــول والــدؤ حمــل صــحن
سبريــق الشــاؤو فقــد توافــق تكليفــه مبرامعــة الــوزارة إلكمــال سوامــر صــرف خمصصــات بعـ
لطائفو معها رافق سمش ملوعدهاو ود املساء كنــا نتنــاول العشــاء د الــدور األر ــش مــع بعـ

املــوظفني د دائرتــه
ا ـ ا عرفــو

منهم عديل مارؤو سحد كبــار تــار األرا ــشو روج سثنــاء اجــوار ملخطـ سرا ــش مديــد د شــر الــرتل ينتظــر
املوافقة على بيعه خالل سشهرو وتعهد لوالدؤ حبصوله على سعر عيب إبا اشرتل إحدل قطع املخط .
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د الصــبا سوصــلو والــدؤ ووالــديت للمطــار وسكملــو قــش يــومش ا ــامعش مــع عميــد القســم ملرامعــة مــدول
اختبارات الفصل ال انو وملا بدست إمازة هناية العام الدراسش جقو أبسريت وسافران للقاهرة.
د العــام الدراســش ال الــا مــاءت سخــو مــارؤ الــيت التحقــو لقســم الـ ؤ سدرســه فكــا علــش س سحـ ر مــن
تقر ا وماريت متأل حيايت مبا متلك من السحر.
وبات مساء كا مارؤ وشقيقته يقفا سمام ب مركه خــدمات الطــالب الـ ؤ سصــور عنــد سوراقــش ا امعيــةو
ين وسان خارج فنادان حىت يعرف كيف حصل على علبات سختهو كانو نظراهتا تتابــاوز زمــاج انفـ ة الســيارة
متدثرة بعباءهتا ونقا ا ال ؤ مــن فتحتيــه الواســعتني تتحــرك حــدقاهتاو دخلــو معــه للبحــا عــن علباتــه وارتبكنــا
د معرفة اسم الدكتور الـ ؤ تبحــا عــن ملخصــات م كراتــه ودفعــين لســجتاهلاو ملــا تــين سقــرتب رفعــو النقــاب
كاشفة ومهها ابتسمو وهش متد كفها بورقة دونو فيها علباهتا.
قالو ماريت :شفو نوير؟
قلو :من ! . .
قالو :نور سخو منيف.
قلو :نعم.
قالو :ماءها خطيب وسوف تتهوج.
قلو :ودراستها.
قالو :سخيت تبغش تشوفك.
قلو :ليه !. .
قالو :حىت تشوف سن صادقة سنك تدمرن.
قلو :سدمرك.
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قالو :وزن نقص وحايل تب ل.
قلو :شكلك م ورعب.
قالو :فعالك خلتين ردة.
كانو متنحين شي ا مديداو ونربة صوهتا ختربن أبهنا غ عبيعية ود داخلها قلق.
قالو :سان حامل.
قلو :مبارك.
سرتب ــك ــل م ــاريت ف ــدخلو املستش ــفىو وهن ــا س ــنحو الفرص ــة لن ــورة ع ــرب ش ــقيقها م ــن خ ــالل عل ــب بع ـ
األحبــايف واملرامــعو اعتــدت ــاع غنــاء نــور ولقاءهــا سمــام البــابو وعنــد مركــه خــدمات الطــالبو ومل ستوقــع
تسللها بات ليلة.
قالو :سبكر حني تعرفو إيل كنو قلقا بغيضا.
قلو :مابا تريدين؟ سيكو الو ع خمهت.
قالو :سريدك  . .كلهم مشغولو

مومهم.

قلو :زوامك د الصيف.
قالو :ستسلى حىت باك الوقو هش فرصة لن تفسد شي ا.
سمســكو يــدؤ حبركــة عفويــة .وبلــك اهللــع ال ـ ؤ وســم اللحظــةو سحيــا د قلبهــا كلمــات اختنقــو د حنابرهتــا
والرغبة الداكنة تلمع د عينيها.
ماء صوت اهلنوف زومة العقارؤ الكب ختربن س ماريت سافرت للقريــة عنــد سمهــا حــىت ينتهــش لهــا بســالمو
شــعرت حبــهن وسان سخربهــا خترمــش مــن ا امعــة وتوسـ سبــو ــيدا يل ببع ــة ملــدة عــامني د ا ــال األمــين حــىت
التحق لشرعة هنا دعتين لهترهتا.
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قالو :السائق بعد سبا املغرب يكو د انتظارك عند الباب.
قلو :ومل ت تني! . .
قالو :زومش مسافر.
كا القصر يم عليــه الســكو و قــادتين اخلادمــة مرتبكــا لغرفــة الضــيوف فــت

ب داخلــش كانــو تشــبه سختهــا

بيضــاء ورشــيقةو صــافحتين مث ملســو د الكرســش املقابــل مــاءت اخلادمــة بدلــة القهــوة بعــد الفنابــا األول
قامو واختفو دقائق .
قالو :ه هديه من سخيت عقم سقالم م هبة.
قلو :يكفيين سالمتها.
قالو :سمانة لتين مبناسبة التخرج.
خادمــة سخــرل هلــو بكــأر مــن عصـ الفواكــه .ملــا انتهيــو مــن شـربه غــادرت الغرفــة مــاءت اخلادمــة األوىل
ختربن س السائق ينتظرن.
ملا عدت من بع يت كانو سمش قد اختــارت عروســش إحــدل بنــات سبــو ــيدا الـ ؤ مل يــرز بولــد بكــرو ومــاء
عملــش د مدينــة مــدة ومــع انتهــاء العــام الرابــع مــرل نقلــش للــرتل د قســم إلدارة العامــة تــوفر معــه الســكن
اجكومشو بعد شهر وحنن د املستشفى نكمل الفحص الشهرؤ لهوميت اجامل د شهرها ال امن.
قالو :بنو خالة سبوؤ عهمتين على القهوة.
قلو :ألبو يدا سقارب د الرتل؟
قالو :عبيبة د مستشفى الشميسش.
قلو :تعرفينها؟
قالو :سول مرة سقابلها . . .كانو د الكويو.
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قلو :متهومة؟
قالو :نعم زومها ا ه جباد من مجاعتنا تقول إنه يعرفك.
وملــا وصــلنا دار الــدعوة كــا د اســتقبالنا مــارؤ منيــف حــاد القــدمني وسكــرب ســنا مل يعــرفين تحقتــه زومــيت
بنظرها برهة سقسم على س سدخل لشرب فنابا قهوة وسان ستساءل إ كا فقد ال اكرة.
❁❁❁
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بعــد عــام علــى رحيلهــا مــاء مــن غربتــه د زترة عمــل كــا صــوته قلقــا وهــو يســأل عنهــاو سعــرف سهنــا نشــطة د
جمال عملها الر ش كمعلمة ومشرفة تربويــة مث مــديرة مدرســة وعملهــا التطــوعش د ا ــال اتمتمــاعش كعضــو د
مجعية نسائية سهلية.
هش ابنة عمش وك لك ابنة خاليتو ماء زوامنا وسان سستعد لبع ة دراســية د سمريكــا اســتمرت عشــر ســنواتو سان
حص ــلو عل ــى ال ــدكتورا وه ــش عل ــى ع ــدة دبلوم ــات د جم ــاتت خمتلف ــةو معه ــا كان ــو تش ــارك د نش ــاعات
امتماعية وسياسية قربتها من حهب صغ د الوتية اليت ندرر د عاصمتها يدافع عن حقو املشردين .
ملــا عــدان كــا معنــا ابــين راشــد بســنواته ال مــا و هــش ومــدت د جمــال التعلــيم عموحهــا وسان مــن خــالل ر ســة
جمل

إدارة شركة مالية انش ة سامهو ــا سســريت امليســورة بنصــيب وافــر مــن األســهم د رسر املــال حــىت سعبــق

نظرييت اتقتصادية.
قال :بعد س مل

د املقعد املقابل ملكتو  .األمر حتاج إىل وعش !

قلو :سوف سفهم األمر بعد اعه.
قال :كل ششء د امللف.
قلو :وسان ستناول منه امللف  . .نشرب القهوة ونتناقش . .
قال :حضورؤ كا ملوعد سابق  . .معش مرافقو مرتب اركنا بربانمي عمل.
تركــو امللــف وسوصــلته لبــاب املكتــب دفعــين الفضــول ملتابعتــه وهــو ينــهل الــدرج للــدور األر ــش حيــا مقاعــد
انتظار املرامعنيو و رملني وامرسة سحناهتم سوربيةو اته حنوهم وغادر ا ميع املبىن.
ع ـ دت للمكتــبو سحضــر الســكرت ملــف الربيــدو مــد يــد جمــل امللــف ال ـ ؤ تركــه الرمــلو شــشء د داخلــش
دفعين إىل سحبه منه.
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قلو :سوف سعلع عليه وس مه للربيد.
علبو منه تركش ساعة لدراسة الربيد كما هش عاديت واويل املكاملات للمساعدين.
كانــو صــورهتا سول شــشء صــافحين مث ورقــة عقــد زواج مــدن موثــق حمــل ا هــا واســم غـ ا ــشو تـ كرت سنــه
اسم الرمل ال ؤ كا قبل دقائق سمامشو ود امللف صورة هلا معه د مطعــم وسخــرل د مــجتمترو مــن الــيت تــدعى
هلا كمشاركو ريخ العقد يعود لسنوات مخ
وفد تعليمش ثقــاد لبــاري

قبل موهتا اثر وعكة ى مل يــتم تشخيصــها بدقــةو كانــو ــمن

تعرفــو عليــه كمــرتمم ومرافــق و لتــايل سصــبحو ريـ

حمطــة لرحالتنــاو فيهــا كانــو

تقضش وقتها مــع زومهــا ال ــان بينمــا سان د انشــغال مبهــامش وفــق مــدول اعــددان ه مســبقا مل ــل هـ الــرحالت
اكتسبنا من خالل رحلة الدراسة .
مــن الورقــة ال انيــة عرفــو إ ابننــا رامــش مــاء بعــد زوامه ـا وك ـ لك ابنتنــا رانيــةو العــر تصــبب مــين وسنفاســش
هــا فيهــا توثيــق قــانون بتنازهلــا عنهــا لهومهــا كمهــر

تتقطــعو الورقــة ال ال ــة صــورة عقــد ش ـراء شــقة د ري ـ
مقدم منها له.

مل سواصل تقليب قش األورا وبرز عرف صورة هلا معه يطوقهــا ب راعــه د مــدرج سحــد مالعــب كــرة املضــربو
سعدت ترتيب األورا ودسستها د خهنة املكتب.
د املنهل وحنن علــى عاولــة الغــداء راشــد ورامــش ورانيــة واخلادمــة تقــدم لنــا األعبــا الــيت سعــدها الطبــا سخـ ت
سح ــد د سعف ــايل ال الث ــةو راش ــد د منتص ــف س ــنته الرابع ــة عش ــرة ورام ــش بو الس ــنوات اخلم ـ
الســنوات األربــع وهــام

وراني ــة بات

يقــول ه ـل هــم سبنــائش؟ قطــع هوامســش رنــني اهلــاتف كــا سخــش ي ـ كرن بلقــاء اخــر

الشهر األسرؤ د اسرتاحة العائلة بطريق ال مامة .
د غرفــة النــوم سعــدت تفتــيش خهانــة املالبـ

وخهنــة املســتندات وسدراج التســرحة و قــش اخلـهائن د الغرفــة كــل

ششء عادؤو سوراقها ومـ كراهتا ولفيــف مــن الرســائل الر يــة واخلاصــة وواثئقهــا الر يــة وشــهاداهتا العلميــة حــىت
سندات األسهم وحسا ا البنكش ال ؤ مل سقربه حىت اليوم .
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اتصــلو لرمــل ال ـ ؤ خلــق قلقــش فكــا هاتفــه مغلــق فاتصــلو مبــن سعــرف د ري ـ

للبحــا عنــه خــرت

املعلومات علبو من صديقش زترة الشقة اليت كانو متلكهاو ومد ا ساكنا مديدا قام بشرائها من سشهر.
قال راشد :بعد ثالثة سشهر . .سحدهم اتصل يسأل عنها . .
قلو :قال ا ه.
قال :نعم لكن نسيو وال ؤ عرفو انه يتكلم من القاهرة.
قلو :تكرر اتصاله
قال :نعم وت كرت سنه بات مرة استقبلنا د املطار
ختال اآلمر هاهش رانية تدخل د الصورةو كنا كــل ســنة نقضــش مــهء مــن الصــيف د القــاهرةو ولنــا شــقه متليــك
فارهة وسيارةو وبع

من عمال املجتسسة من مصر ولنا مكتب اتصال يسهل تعامالتنا املالية .

قررت السفر للقاهرة وهناك رحب يب بواب العمارة وماءت زومته خلدميت كــل شــشء د مكانــه سخـ ت سقلــب
اخل ـهائن ورفــوف الغــرف حيــا سمــد بع ـ

صــوران وكتــب كانــو تقتنيهــا تنمــش منــا شــطها اتمتماعيــة والرتبويــة

وت قفها سياسياو كنو ستعابب من هنمها القرائش وقدرهتا على العمل .
ظو من إرها ستم ثالثة من البحا كل ما سعرف س اسم الرمل صاحلو انه ا ش لكن سان صاحل عبــد الــر ن
وهش سامية عبد اخلالق فهل هو صاحل عبد العهيه بعد وصويل هل النقطة املأز .
زرت املكتب وعلبو من مدير اجابه يل على رحلــة الــرتل كمــا هــش عــاديت وسـريعاو بعــد التأكــد مــن الســفر
خالل سربع وعشرين ساعة سجنهت بع

املهام واتصلو أبعفايل سخربهم بعوديت .

وسان سترمل من عربة املكتب وقف بواب العمارة ولو بيد لســيارة اركــو مغــادر مل يتنبــه قائــدها فاختفــو د
الهحام سلمين البواب مغلفا مغلقا قال إ سحدهم سحضر .
عن ــد ب املص ــعد ت ـ كرت سهن ــا تتح ــديف ك ـ ا ع ــن وه ــم تف ــو الرم ــل د الش ــأ والقيم ــة وف ــق عق ــدة نق ــص
مستحكمة تتاباوز البعد الديين وهام

حقو اإلنسا ودور ا تمع املدن الـ ؤ صــيغ حراكــه ب قافــة وفكــر
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تعك ـ

اخلصوصــية املــدمرة د موامهــة اآلخــر وفــق سس ـ لة شــىت تصــل بنــا د النهايــة إىل عابــهان عــن اكتشــاف

السر.
د املصعد متالكو هدوئش ومعش فتا

ورمل عابوز يشــاركونين الــدورو سغلقــو ب الشــقة ملفتــا و فتحــو

املغلــف كانــو صــورهتا وكفهــا متســك بكــف آخــر د صــورة للـ كرلو نعــم كــا صــاحل عبــد العهيــه مغــرت فضــل
القاهرة بعد رحلة دراسية تكللو لنابا و فاحتضنته ا امعة بصــفة مجتقتــة ومليولــه األدبيــة وهتافــو دور النشــر
على كتا تــه األدبيــة والفكريــة ســرقه الوقــوو وملــا التقــى ــا منـ ســنوات ثــاليف د نــدوة فكريــة اختلطــو فيهــا
املواقف تهومته م ع معرفته أبهنــا متهومــة ومســتواها اتمتمــاعش سفضــل مــن مكانتــه األدبيــة قضــو سســبوعا مــن
العسل د اإلسكندرية تركو راشد ورامش عند والدته املتهومة من موظف د السفارة .
مل ترتك له شي ا إب مل تتمكن من شراء شقة ولكن كانو تساهم د إعادة عبع بع

مجتلفاتــه .عقــد الــهواج خبـ

قلمها بؤ املــداد األخضــر وكتابتهــا الــيت سعــرفو غـ موثــق و ر ــه بعــد وتدة رانيــة بســنةو شــشء مــن اترتيــا
دغــدغين وسان سقلــب األورا الــيت مل تكــن سك ــر مــن سربــع ورقــات وثــاليف صــورو قــررت حرقهــا دخلــو املطــبخ
وسشعلو فيها النار تنبهو على اهلاتف كا مدير املكتب يطلب مين اتستعداد للسفر.
د ال كرل ال امنة لوفاهتا وسان سزور راشد ال ؤ يدرر د لند ت كرت سهنا كانو تهور املكتبات وترتكــين ستــول
وحيدا ونلتقش د مطعم ومدان فيه حامتنا راشد يشارك زمالء حفاوهتم بتخرج سحدهم.
تحو املكتبات سمامش وسان ستاوز املطعم املعتادو مل سشــعر لتعــبو دخلــو املكتبــة األوىل وال انيــة وال ال ــة ود
الرابعــة صــافحين ا هــا ســامية عبــد اخلــالق علــى كتــاب مــن القطــع الصــغ حمــل عنــوا (إبا كنــو) تــرددت د
اقتنائه.
قال البائع :إهنا الطبعة ال انية للرواية.
قلو :تعرف املجتلفة؟
قال البائع :وصلتنا املسودة لربيد  . .وبعد صدور الطبعة األوىل انتقلو لر ة هللا.
قلو :ومن

لطبعة ال انية.
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قال البائع :زومها.
اقتنيو نسخه من الرواية على الغالف األخ كتب الناشر (املجتلفة حسناء تل

على منصةو تقاتــل د ســبيل

ومودهــاو سنطقــو بطلــة الروايــة لتقــول مــا تريــد د ظــروف عامــة ــد الظــالمو عــرب جمتمــع هــش شــكلتهو حــىت
تبحا من خالله حرية التعب وحق املشاركة د حراك حمكــوم لتبعيــة واملنفعــة بــني سعـراف تتشـ

ملســكوت

عنه وتشكل وفق منطق خمتلف موهر اخلصوصية) دسســتها د ميــب املعطــفو دخلــو املطعــم مل يتغـ شــشء
وا تبــدل العمــال احننــو النادلــة تســألين عــن علبــايت مالحمهــا العربيــة دفعتــين إىل الــرد لعربيــة ابتســمو وهــش
تقدم الطلب حركو الكتاب مث لته .
مهسو النادلة( :إبا كنو) عنواان غريبا . .
غمغمو :وسان اسحب الكتاب منها وادسســه بقلــق مــرة اثنيــه د ميــب املعطــف  . .نعــم  . .نعــم انولتهــا قيمــة
الطلب وهنضو .
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قالو :كنو سقوم بشـراء م لابــات للابميــع غـ س البــائع وهــو يتنــاول ورقــة اخلمســمائة رتل اعتـ ر عــن عــدم
ومــود البــاقش وعلــب مــين الرتيــا ومــاء قــام بشـراء قنينــة مــاء فشــعرت ترتبــاك وصــرخو لبــائع سســتعابلهو
تــدخل ودفــع عــين قيمــة امل لابــات وقــال مبتســما ه ـ ا رقــم هــاتفش إبا رغبــو لتســديد تالقــو كفــه بكفــش د
مصافحة عفوية فسرل د بدن تيار كهر ئش.
قال :كانو مجيلة مدا وصامته مل تنب

بكلمةو بعتها بنظرؤ وهش تبتعد بني خطوة وسخرل تلتفــوو ملســو

على سحد املقاعد حىت اختفو بني مر دؤ مدينة األلعاب.
قالــو :دسســو الــرقم بــني ثنــات حمفظــة النقــود وسان ساــرك ح ــة عــن مرافقــايت ر اهلــاتف كانــو سخــيت تســألين
عن الرمل ال ؤ كا يقــف جبــوارؤ عنــد دكــا امل لابــاتو وملــا تمعنــا د الســيارة عائــدات للمنــهل نســيو كــل
شغبنا.
قال :سافرت د رحلــة عمــل خــارج الــبالد وملــا عــدت تعر ــو لوعكــة ــى دخلــو بســببها املستشــفى ألك ــر
من شهر تاوزت عندها اخلطر واديو املوت.
قالو :ماء صوته ال ؤ سعرف مل ين

مقدار املبلغ الـ ؤ سقر ــين إت عرفــو سنــه كــا ميــر حبالــة فســاد املـهاج

وتغ د الصحة.
قال :تكرر اادثنا مل سخوء عنها شي ا من حيايت الومهية كنو سحسبها د سحد سحياء مدينة الرتل.
قالو :بعد عام من ا اداثت اهلاتفية عرف إن سقيم د مدينة الظهرا .
قــال :شــعرت أبهنــا ت متــانع د لقــائش فحــددت موعــدا د مطعــم فنــد سعرفــه يطــل علــى البحــر يــر د رمــال
األعمال واألمانبو انطلقو بسياريت قبل املوعد.
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قالو :ملا دخلو مطعــم الفنــد ومدتــه كمــا ختلــق د سعمــاقش قــام مرحبــا مبقــدمش تبادلنــا اجــديا وبعــد شــرب
فنابا القهوة تركته.
قال :تكرر لقاؤان د مد خمتلفة استطعو س سقرتب سك رو تمسو الفر الساكن د سعماقها.
قالو :بداخله وهي مجتثر وشفافو حرك حواسش اخلم

فشعرت ألما .

ق ــال م ــاء هاتفه ــا :إهن ــا د ال ــرتل فركض ــو سحب ــا عنه ــا كان ــو تنتظ ــرن ألش ــاركها مول ــة د سح ــد األس ــوا
انفصلو عن مرافقاهتاو ملسنا د ركن القهوة نتحديف ونراقب املر دين.
قالو :د اليوم ال ان دعان لشرب كار من عص الفاكهة د منهله.
قال :عندما اقرتبو من منهيل علبو منها اتختفاء د املقعد حىت نقفو سدخلو السيارة الفناء.
قالو :كا منهله فاخرا ومل يكن هناك سحدو عرفو سنه يقيم وحيدا وسنه من اخلدم إمازة.
قــال :قــد مو هلــا كــار مخــر فــاخر معتــق بعصـ فاكهــة املنقــى سعتدتــه مل يعاببهــا املـ ا غـ سن رشــفو كأســها
فقلدتين متابرعة ما تبقى د كاسش.
قالو :كا التلفهيو مفتوحا على قناة سغــا غربيــة راقصــة مــع اجــديا والشــرب سخـ ت سمتايــل نشــول علــب
مراقصيت.
قال :ملسو عند قدمها ينام رسسش على ركبتها وحنن نتحديف.
قالو :امسك ب راعش مين فابر ب ر سكون مبوج حبر صاخب.
قال :بات مساء ماء اتصــاهلا أبهنــا مســافرة للخــارج لتطــوير مهارهتــا اإلداريــة علــى حســاب الشــركة الــيت تعمــل
ا ملدة عامني.
ملا عدت مل سمــد د سثنــاء حــوارؤ مــع بعـ

الصــديقات د حفــل زفــاف إحــدل األقــارب لــرتل عرفــو انــه

مات د حاديف س  .هنضــو مــن مقعــدؤ مرتبكــة وعــد الــيت كانــو تــرقص مــع ثلــة مــن اجا ـرات علــى غنــاء
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مطربة اجفــل ملــا تــين توقفــو واتهــو حنــوؤ .مهســو وعــد وهــش افــهن للــرقص مل سقتلــه كنــو سنتظــر انفابــر
سحد إعارات سيارته فانقلب وفار اجياة.
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سســريت ثريــة وهك ـ ا مــاء زوامــش ود العــام ال ــان دب شــابار عنيــف بيــين وبــني زومــش بســبب خــر اجمــلو
الــدليل النــامع د نظــر لتكامــل املــهجو كموقــف تركــو البيــو وعــدت لغــرفيت د منــهل األســرة وبعــد ستم مــاء
والد للصل .
د املساء دعا زومش بع

من األصدقاء وبع

من األهل على حفل عشاء مبناسبة رموعش فيــه تعرفــو علــى

ليلــى زومــة زميــل زومــش د العمــلو لفــو نظــرؤ مجاهلــا مــع تقــدمها د العمــر وحنــول مســمهاو سربكــين تب ـ هلا
وسردها لعدد من الطرائف والنكو ا نسية ونظراهتا تالحقين.
بعد ستم ماءت ليلى ومعهــا هديــة خاصــة دعــاء سهنــا ســوف تســهر عنــدؤ حــىت عــودة رملينــا مــن حفــل تقيمــه
إدارهتما د العاشرة ليال قالو :إهنا تعبة وترغب د ات طاباع علبو مين السما هلا لرقاد د غرفة النوم.
ملســو د غرفــة التلفهيــو س بــع سحــدايف مسلســل عــريب وغفــوت د مكــانو تنبهــو علــى سنفــار ليلــى الــيت
كان ــو منحني ــة عل ــش تتنش ــق رائح ــة ش ــعرؤو مل ــا عرف ــو سن ص ــحوت ع ــوقتين بـ ـ راعيها قبلت ــين عل ــى خ ــدؤ
وجسو عنقش مث اندســو د حضــين متوســلة لومــد الـ ؤ ربطهــا يب ليكــو ااــاد روحينــاو تنبهنــا علــى مــرر
الباب كانو الرابعة صباحا ودعتين بقبلة عويلة اختل فيها لعابنا وهش تتلفع بعباءهتا.
سافر زومش د رحلة تدريب لتطوير مهاراته د العمل معها عدت ملنهل األسرة ومــاء اتصــال ليلــى ختــربن أب
زومهــا غائــب د مهمــة ر يــة وتــدعون لهترهتــاو عرفــو سهنــا تقــيم مــع سســرة زومهــا فت ـ كرت تلــك الليلــة الــيت
قضــتها عنــدؤ وشــعرت برغبــة د تكرارهــا فضــلو س نلتقــش د منــهيل مل ميــانع والــدؤ فأوصــلين ســائق العائلــة
ملسكين.
ماءت ليلى كانو تقاوم رسي

اجمىو فاحتضنتين مل هتتم بتمنعش وسنق ن مــن هنمهــا اتصــال سخــشو سوصــلناها

ملنههلا لتسألين عرب اهلاتف د مساء اليوم التايل عن مشاعرؤ حنوها وهل سخش ميلك صديقة سخ ت س حك.
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د هناية العام سخ زومش اماز وسافران إىل سور ملدة شهرينو وملا عدان سقام زوج ليلى لنا حفل عشاء تعرفــو
فيه على سسرتهو ليلى اليت استغلو انشغال ا ميع لتأخ ن ناحها د منهل العائلة.
وكما هش عادة إدارة عمل زومش مبناسباهتا املتعددة فامأن وحنن نتناول الغداء.
قائال :سوف سسافر بعد العصر.
قلو :خ ! . .
قال :جضور حفل ختام مجتمتر يقام د سحد فروع اإلدارة.
قلو :يعين ابهب ألهلش. .؟
وقبل س ا ع رسيه ر اهلاتف كانو ليلى ختربن أب زومها مسافر وتسألين عــن برانجمــش تــداخلو معنــا تنــاقش
اآليتو شعرت سهنا ترغب د زتريت متهلو د الرد.
قال :إبا كنو ترغبني د حضورها؟
قلو :مقاععه . .هل توافق ! . .
قال :احتمات سرمع د آخر الليل . .سوغدا بعد الظهر.
قلو :هل نسقو مع زومها؟
قال :زومها سافر . .من ثالثة ستم ل اقب سورا املجتمتر وجييه األ اء املشاركة د اجوار! . .
قلو :وششء د سعماقش يشتعل  . .إبا تبقى معش حىت عودتكما.
مع آبا العشاء ماءت ملسنا نتحديف د سشياء عامــة وشــاركتين د إعــداد عشــاء خفيــف ومــع إبريــق الشــاؤ
وحنن ملور سمام التلفهيو سخرمــو علبــة دواء مــن حمفظتهــا اليدويــة فتحتهــا وتناولــو حبــه وبوبــو سخــرل د
كأر الشاؤ مث قدمو يل اثل ه ترددت د تناوهلا فأسقطتها د كاسش.
قالو :سوف تساعدان على السهر.
25

قلو :منش .
قالو :نعم  . .نعم ومهيي.
وهش اضن كفش وتلتصق يب سرل مفعول اجبة فلم ستحــأ سهنــا بوبــو سخــرل د كأســش ال ــان سنفاســها تلهــب
عنقش وبراعيها يطوقان نتــابع بشــغف مطربــة ـراء ت ــىن عودهــا عــرب شاشــة التلفهيــو و معهــا قامــو تــرقص .د
اجاديــة عشــرة لــيال كانــو ليلــى تفــت

ب املنــهل للمفامــأة الــيت سعــدهتا وصــل رفيقهــا ال ـ ؤ ــرن حضــور

ليشاركنا السمر.
قالو معرفة بصوهتا اخلدر :يوسف.
هل ها ووهلها مبقدمه معلين ستصبب عرقاو صــحوت مــن سثــر املخــدر فــدخلو غرفــة النــوم وملســو علــى كرســش
املرآة وملة سقيم املوقف جقا يب اتثنا يغتصبان وفحي الل ة ي د هلعش .
غــادر يوســف الغرفــة وجقــو بــه ليلــى بقيــو د الفـراو منهكــة اســتعيد مــا حــديف مل سســتوعب س رمــال غريــب
استبا مسدؤ فبكيــو مــن اخلــوف سرعبــين الســكو املطبــق علــى الــدار هنضــو متــوترة تلفعــو بوشــا ثــوب
النوم وخرمو ساس

تولو مل يكن هنا سحد .

وسان سحتفل بتاباوز ولدؤ األول املرحلة اتبتدائية د التعليم مبطعم إحدل مد األلعاب د عريق ال مامة .
قال زومش :انصر عاد من بالد الغربة.
قلو :من انصر ه ا؟
قال :زميلش د العمل.
قلو :الهمالء ك و .
قال :رمل صديقتك ليلى.
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اقشعر بدن وتبع ر كيان  . .ليلى ماتو من عشر سنوات بسبب حاديف اصــطدام ســيارة فارقــو اجيــاة سثنــاء
إسعافها د سحد املراكه الطبية.
قــال :مواصــال حدي ــه . .كانــو الصــدمة مــجتثرة د انصــر فاســتقال مــن العمــل  . .تــرك عفلتــه عنــد سمــه وهــامر
لربيطانيا  . .ماء ليحضر عقد قرا بنته . .ترؤ كلنا مدعوو للحضور.
❁❁❁
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قالــو سمــان :قــال د ثنــات روايتــه ( بعــد عــام علــى رحيلهــا اســتقرت عواعــف الــيت كانــو ترعــى حبنــا د ومــدان
تفكك سعماقش لكشف تفاصيلها وحســم الصـراع بــني فتنــة مهــوم مــن سان ومــابا سكــو  . .بعــد يــوم مل سخطـ لــه
حيــا علبــو كتــب دراســية تبنتهــا امللتحقــة ه ـ الســنة ملدرســة اتبتدائيــةو د الرابعــة عص ـرا ــو اخلادمــة
تنتظرن عند مدخل البنايةو استقبلتين مسدله مخارها على ومهها الـ ؤ سعــرف تقاســيمه  . .كانــو تقــف علــى
مبعدة وابنتها وابنها ال ؤ مل يتاباوز سنته الرابعة يبع را الكتب د صخب عفويل والــدفاتر وبعـ

ا ســمات

التعليمية واألقالم امللونة متناثرة على األرل.
شــشء د داخلــش دفعــين إىل إخ ـراج بع ـ

النقــود مــن ميــو علبــو مــن اخلادمــة سخ ـ الطفلــة والطفــل للبقــال

وش ـراء مــا حتامانــهو ســرت ابــة وملــه د املكــا واخلادمــة مــرتددة والطفلــة تســحبها للخــروج .بقينــا وحــدانو
رفعو الغطاء عن ومهها بعد إغال الباب ترتدؤ ثو منهليا واسعا فش مكوانت مسدها.
سمس ـ كو ب ـ راعها وهــش تمــع الكتــب املتنــاثرة علــى األرلو توقفــو والتقــى هامســنا ملــا تم ـ

فمــش عنقهــا

اهنــارت تــدافعو د سعماقهــا تصــبب عرقنــا واختلطــو سنفاســنا كانــو امـرسة مهابــورةو تقــيم مــع ابنتهــا وابنهــا د
شقه لدور الرابعو زومها رمل األعمال يغيب ك ا ود ه اللحظة مسافر من ستم اكتشفو سثر حر مــاء
حار عال مهء من صدرها.
قالــو :حــديف بلــك د عفــوليت وسان سعــد عشــاء لألســرة كشــاهد علــى الطبيعــة القاســية الــيت ترعرعــو عليهــا
تنبهــو وسبعــدتين تكومــو مغمضــة العينــني عــاودت امتياحهــا عــوقتين ب ـ راعيها سخ ـ ت تلح ـ

ومهــشو إهنــا

مشاعر التأزم ألن ى سرهقها التفك ليكو هلا موقف)
وقال :د مهء سخر من الرواية (ماء صوت سخيه آمرا فكا س بهب رغم سنفه إىل منهل األستاب عبــد العهيــه
للقيام خبدمته وخدمة والدتــه وزومتــه وسعفالــهو كــا د الرابعــة عشــرة مــن العمــرو حنيــل ا ســد مييــل إىل البيــال
د شقرة الفقر واليتم ارتبطا به من سنته ال انيــةو يعــيش متــنقال بــني منــهل سمــه املتهومــة وسخيــه املوظــف املتــهوج
حدي ا .
28

وهــو يص ــب القه ــوة ألح ــأ م ــدرر الفق ــه الض ـرير بــني ــيوف س ــيد فخش ــش إ امل ــدرر عرف ــه م ــن رائحت ــهو
وسوف يفضحه د املدرسة أبنه سم

دم د منهل سحد األثرتء.

د تلــك الليلــة املرعبــة رافــق سحــد الضــيوف إلحضــار كتــاب تــادل حولــه الضــيف مــع آخـرين لــيحكم صــاحب
الدار د حقيقة صد اجديف وكيــف ا اغتيــال زعــيم ال ــوار د بوليفيــا تشــش غيفــاراو كانــو اجاديــة عشــرة مــن
ليل شتائش هابر فيها املارة الطر و عاد وحيدا اخلوف ميهقه والربد ينخر سعرافه عرب الطريق املعتم .
استقبلته األم بعطف وخوف و لفو حول مســد البــارد بطانيتهــاو وتنبــه علــى نــداء الهومــة وهــش تركلــه بقــدمها
حىت ينه

سلقو على ومهه زوج موارب صود عالبة منه غسلها بسرعة)

وقــال :د مــهء آخــر مــن الروايــة (د هـ الليلــة الــيت غــاب قمرهــا وحنــن نفــرتو األرل جبــوار ســياريت د متنــه
الردف ورسر حنا ينام على فخ ؤ وسصابعش تعبا بشعر رسسها وعواعف مترم عفليها على مبعدة.
قالو حنا  :تقدم سحدهم لطلب يدؤ.
قلو وسان اقرك شحمة سبهنا :نعم وهل وافقو؟
قالو :والدؤ رحب به وسان سفكر.
قلو :ودراستك وسحالمك؟
قالو :سكمل املرحلة ال انوية معه وا امعة حسب استعدادؤ.
قلو حمتابا :وسان؟
قالــو :آنــو غ ـ مســتعد لطلــب يــدؤ  . .فنــا مهــوور لكتــاب و ألدب حــىت هتــرب مــن واقعــك بتــوهم
امل الية.
قلو :ه ا يهيد ارتباعنا تشرتاك امليول.
قالو :ومتهوج وفق  . .سان اآل شريك حر.
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احننيو سل م فمها د قبلة عويلة مستغال العتمــة لتفام نــا عواعــف ــاحكة لننفصــل عــن بعـ

وبيــدها (اســكر

مي) تلعقه قائله اشرتؤ لكم والال مشغولو بقضيتكم)
وقــال :د مــهء سخــر مــن الروايــة (بعــد اختفــاء م فر ــته علــى حيــايت ح ــا عــن سموبــه لتســاؤل يقلــق ومــودؤ
الغائــب  . .مــاء صــوت عواعــف تســتنابد يب ملســاعدهتا حــىت تســافر خادمتهــاو سخ ـ هتا مــع والــدهتا وعفليهــا
واخلادم ـة إىل مدينــة مــدة د الطريــق علبــو األم إيصــاهلا ملنــهل إحــدل قريباهتــاو وعنــدما ننتهــش مــن إم ـراءات
ترحيل اخلادمة نعود ألخ ها  . .ومبا س وقو السفر بعــد غــروب الشــم

والســاعة تشـ إىل التاســعة صــباحا

تومهنــا عواعــف وابنتهــا وابنهــا واخلادمــة إىل فنــد علــى البحــر د خلــيي سحبــر هنــاك حابــهت غرفــة وانشــغل
الطفل والطفلة أللعاب.
سخ ـ ت عواعــف للغرفــة لــرغم مــن متنعهــا وسنــه د اإلمكــا ا لــور د مطعــم الفنــد لتنــاول ععــام اإلفطــار
كانــو انفـ ة الغرفــة تطــل علــى البحــر ومكــا األلعــابو سخـ ت تراقــب عفليهــاو وقفــو جبوارهــا س مــل البحــر
مت كرا عفوليت د سقصــى ا نــوب وفابيعــة املــوت والنــار الــيت التهمــو قــش الســجتدد ومصــيبة اليــتم وبل الفقــر
فاستنشقو عطرها تدافعنا نقاوم عب نا فكا س تطامن حراكها وسكن).
وقال :د مهء سخر من الرواية (مات والد حنا وهابر ا ميع منــهل العائلــة د الطــائفو عواعــف انتقلــو إىل
مدة لتبقى جبوار ابنتها اليت التحقو بكلية اآلداب د مامعة امللك عبد العهيه . .ومــاء مــن سعــرف بات يــوم
قال :حنا دخلو السابن بسبب تراكم الديو وفشل بع

املشاريع مراء اختالسات د املجتسســة التاباريــة

اليت امل ا ها ويديرها زومها رمل الشرعة ال ؤ تدروو وادعى القدرة على الرقيــة بعــد جناحــه د عـدد مــن
قضات اإلخالل ألمنو فاباءت حماكمته على خيانة وامبات العمل وفصله مــن و ــيفته فرصــة لــبع

إخوانــه

فــأدخلو مستشــفى الصــحة النفســية ختلصــا مــن وساوســه  . .عـ ا ت حنــا وليــدة املغــامرة والشــعور جامــة
و لشــرط اتمتمــاعش املــادؤ والرغبــة لــتحكم د ا هــول ففقــدت قــوة اإلحســار ألشــياء الــيت ختلــق الفعــل
املضــادو والســابن هنــا يجتكــد حقيقــة اإلحبــاط ال ـ ؤ تعيشــه كواقــع متاباهلــة حياهتــا كــامرسة لطفولــة تقلــد فيهــا
الفتيا حراكهم د اللعب والعراك).
قالو سمان :إهنا قصة م ة.
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قالو زميلتها واليت تسكن سسرهتا إحدل شقق البناية اليت تقيم ــا سمــان وسمهــا منـ ثالثــة سعــوام :عنــدؤ حبــا
سعد للتخرج ه ا العام حول سعمال الكاتــب . .الـ ؤ لفــو نظــرؤ متتــع املجتلــف حبريــة اختيــار اللحظــات الــيت
تناسب سبطال نصوصهو املسحوقني بدو ومو وس اء امللتقطــني مــن الشــوارع وكراســش املقــاهش كشـ رات مــن
حياته القلقة.
قالو سمان :قد سعد حب ا عن الكاتب إبا توفر قش سعماله ! ..
قالو زميلتها :مكتبة الكلية تضم مجيع مجتلفاته والدكتورة املشــرفة علــى فــرقيت مهتمــة بــه  . .هنــاك م ــل تربتــه
الروائية ه سمد وهو يتحرك من املا ش إىل اجا ر فيدمي سفعال الشخوك وتصرفاهتا حبرية مة فهــو حــر
ت ضع ألؤ قانو مامد . .وفق رؤت مضطربة تتسم لتبع ر والتشتو الدتيل .
قالو سمان :قريبها ! . .
قالو الهميلة :من املشرفة  . .سك ــر  . .مــن خــالل مــا ا إجنــاز د البحــا سرا يســعى إىل اقيــق مــدلول معــني
علينا فهمه عرب وعــش الكاتــب الـ ايت واملو ــوعش لواقــع اتمتمــاعش والسياســش عنــدما اكتشــف بطــل الروايــة
س سسرته كانو معار ه للسلطة فتناثرت بني الداخل واخلارج أبلقاب خمتلفة.
قالو سمان :يعين؟
قالو الهميلة وهش تضم براعيها إىل صدرها :التغ ات اليت متارر على الكتابة القصصية والروائيــة كــنص سديب
د سعمالــه ثريــة كمرمعيــة امتماعيــة وسياســية  . .علــى فكــرة الــدكتورة ســعاد عــان

وهلــا حبــا قــيم يســتعرل

جمموعاته الشعرية .
فــت

ب الغرفــة سعلــو عواعــف الــيت كانــو د الســو و قبلتهــا ابنتهــا سمــان واحتضــنتها زميلــة سمــان وبلغتهــا

ايات سمها الراقدة د املستشفى بسبب وعكة ى مفام ة.
قالو سمان :سمش ه ا كتاب يعاببك.
قالو األم :ملن؟
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قالو الهميلة :كاتب سعد حب ا عن سعماله السردية للتخرج ه ا العام . .عقبال خترج سمان.
قالو األم :سخوك عامر مسافر بكر للدراسة.
قالو سمان :وسان؟
قالو األم :بعد خترمك إبا وافق سبوك.
خرم ــو عواع ــف م ــن الغرف ــة  .سم ــان ال ــيت سغلق ــو الب ــاب مهس ــو د إب زميلته ــا أبهن ــا تتم ــىن التع ــرف عل ــى
الكاتب وبريــق د عيــين اتثنتــني يتــوهي معــه سخـ ت سانمــل الهميلــة تعبــا خبصــالت شــعر سمــان الــيت اســتكانو
مطبقــة مفنيهــا خا ــعة ملــداعبات زميلتهــا الــيت انــتف

بــدهنا مــن رنــني مــرر البــاب اخلــارمش الـ ؤ تــردد بقــوة

داخــل مــدرا املنــهل فقبلــو مبــني سمــان مودعــه وخرمــو لتابــد عواعــف مالســة لوحــدها د غرفــة ا لــور
املشتعلة بنور صاخب تقلب الرواية والتلفهيو يعرل بصوت منخف
❁❁❁
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مشاهد فيلما سمنبيا.

هش مصادفة امل فلسفة ا رب د إعادة تبويب خيارايت وترتيب سوراقش املتحكمة د هـ الرحلــة الــيت بــدايتها
مشاركة كشاعر د وفد ثقاد سكمل سسبوعا من اجـراك األديب والفكــرؤ عــرب ملتقــى مم لــش ا امعــات اجكوميــة
د دمشق.
وكــا س رافقــو سحــدهم د رحلــة لســيارة إىل عمــا ملشــاهدة مــهء مــن مهرمــا مــروو ومتكنــو مــن إجيــاد
حابه د رحلة موية إىل القاهرة لقضاء ستم من سنة تفرغ علمش.
د املطار ومدت عائشة كانو برفقة ابنها الـ ؤ سهنــى برانجمــا عبيــا د سمـرال املنــاعق ا افــة ملــدة ســتة سشــهرو
سرسلته للمشاركة فيه إدارة املستشفى ال ؤ يعمل به وبرفقته زومته وعفال .
موعد الســفر يقــرتب واتبــن خمتــف بــني مكاتــب املطــار واألم والهومــة والطفــال ينتظــرو د قلــق .ملــا ملســو
على سحد مقاعد الصالة رك

الطفال بشغبهما حنوؤ ملشاركيت ا لور د املقعد

ماءت لنهرهمو وتبادلنا النظرات فابتسمو وسان سحتضن سصغر الطفلني .سألته عن ا ه فتلع م
قالو :حممد
قلو :هل سنتم د رحلة سياحة.
قالو :بني بني . .ه ا ولدؤ حممود.
عرفو س رحلــتهم ملــو بســبب نقــص املقاعــد إب نســش اجابــه لوالدتــه الــيت مــاءت منـ سربعــة ستمو وسقــرب
رحلة للقاهرة بعد يومني.
قلو :ستنازل عن مقعدؤ حىت ت يرتبك مدولكم وحابوزاتكم د القاهرة.
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انولتــه بطــاقيت وتومهنــا إىل موظــف اجابــه ال ـ ؤ متنــع وسمــام إص ـرارؤ وافــق بعــد دفــع ـريبة التبــادل و مــل
سفرؤ ليوم وسحد.
د القاهرة نسيو األمر وبعد ستم وسان سمل

د مقهى هلــرم مــاء صــوهتا الـ ؤ سعــرفو كانــو متابهــة حنــوؤو

شــعرت جــرج وكــأر اخلمــر ينتصــب علــى الطاولــةو سحــد سعضــاء هي ــة التــدري
ك ـرئي

لوفــد يتعاقــد مــع بع ـ

ملسو هن

امعــة الــيت سنتســب إليهــا

التخصصــات للابامعــة يشــاركين مــوليت الســياحية ويرصــد ملــش كمرافــقو ملــا

متشاغال مبشاهدة ا مال واخليول اليت يستأمرها الهوار .

قالو :ليه مل تتصل؟
قلو :انشغلو مبرامعة مطبعة لطبع كتايب ا ديد.
قالو :كتاب علمش؟
قلو :ديوا شعر.
مل يطل مكوثها بعدما وعــدهتا بــهترهتم وعرفــو مكــا إقــاميت ورقــم هــاتفش .د املســاء ر اهلــاتف كانــو عائشــة
وابنها يدعوان جفل عشاء ساهر د كازينو على النيلو وإهنــم بعــد نصــف ســاعة ســوف جيــدان سقــف عنــد ب
البناية .بدلو مالبسش ومع تباش الصبا كنو سجل شقيت .
تكرر اللقاء عرفو سهنا سخصائية امتماعيــة وملــا سصــبحو سرملــة تفرغــو للعمــل التابــارؤ وانشــطة امتماعيــة د
مجعيات مدنية ثقافية وإنسانيةو ابنها عبيب متخرج من عامني وهلا ابنة تعمل مدرسة كا زوامها من شهر.
ب عد مولة د حديقة اجيواانت انسحبو حىت ميــارر ا ميــع شــغبهم حبريــةو اتهــو سقــدامش إيل مطعــم اجديقــة
ق ــدم يل الن ــادل ق ــارورة ب ـ ة وسان ست ــرع كأس ــش األول إبا ــا تق ــف عل ــى راس ــش بعت ــين وسان اش ــرب ص ــامتة مث
ملسو علبو من النادل كار عص فواكه عازج.
قالو :تشرب ك ؟
قلو مرتبكا :قليال سزمش به الوقو.
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قالو :عالمات البجتر وا حة عليك.
قلو احكا :سخصائية امتماعيه املهنة دساسة.
قالو :متهوج؟
قلو :ت
قالو :مطلق وعندك سوتد؟
قلو :مطلق مل يفر بليلته ال هبية
توقفــو عــن اجــديا وابنهــا وزومتــه والطفــال يقرتبــو منــاو تناولنــا ععــام الغــداء وهنضــنا سص ـرا علــى دعــويت
للسهر معهم د سكنهم وتناول العشاءو ر هاتفش كا موظف املطبعة يطلب حضــورؤ ملرامعــة بروفــات عبــع
الديوا و قرر الطبيب مرافقيت بعد إيصــال سسـرته للســكن لتابهيــه العشــاءو خــران د املطبعــة بــني تــدقيق سرقــام
الصــفحات ومرامعــة سلــوا الغــالف .بعــد العشــاء انم الطفــال وسمهمــا وبعــد قليــل انســحب اتبــن فنهضــو
مستأبان .
قالو :امل

ابغاك د كلمه.

قلو :سمرك.
قالو :من يوم تقابلنا وسنو شارد ال هن امل مهوم الدنيا على ظهرك.
قلو :سبدا عامل السن وشلل الطموحات.
قالو :عندك صديقات هنا؟
قلو :تاوزت ه املرحلة إظا سان د سنة تفرغ علمش من شهر ومنشغل بتحديد مو وع اكتبه.
وسخ ت اجوار إىل مانب سخر عرفو سن د األربعــني مــن العمــر قبــل عشــر ســنوات تهومــو ود ليلــة الدخلــة
وسان وعروسش اليت اختارهتا سمش جنهه سنفسنا ملغامرة الليلة األوىل سقلقنا قرع شديد على ب الغرفة.
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كانو سمش اليت اهنارت على مقعد جبوار ب الغرفة وسمسكو بكفش قالو :وهش تبكش إ العرور الــيت بعــد
مل ختلــع ث ــوب الف ــر سخ ــيت م ــن الر ــاعة كش ــف بل ــك ح ــديا دار ب ــني بع ـ

األق ــارب وه ــم يب ــارك بعض ــهم

لبعضــهم بتــوفيقش وحســن اختيــار سمــشو وعنــدها مــاء بكــر س ــاء مــن تغيــب عــن اجفــل فلمــا بكــر اســم إحــدل
ا ــارات ا رب ـ ا ــش واس ــم عروس ــش ــا كمر ــعة ومل ــا ا اتتص ــال ــا سك ــدت بل ــك وش ــهد ب ـ لك إح ــدل
اجضورو معها ششء د داخلش انكسر واخنفضو نسبة اهلرمو د الدم وسدمنــو شــرب اخلمــر بســبب الصـراع
النفسش ال ؤ تغلبو عليه ومل ستاوز العابه ا نسش .
قالو :يعين فوبيا اخلوف ! . .
قلو :مل سكن بري ا قبل الهواجو لكن بعد اجادثة توقف كل ششء.
قالو :مربو.
الصداقات غ سن مل ستاوز املالمسة.

قلو :د سنوات اهلروب جنحو د عملش وكونو بع

حو يل خلروج مشيو على قدمش عويال وسان سعاتب نفسش على ادثها د سمر خــاك دمــرنو حــىت ع ــرت
على سيارة سمرة سوصلتين لشقيت .ملا فتحو الباب كانو اخلادمة ترقد مكومة على مقعــد سمــام التلفهيــو وقــد
احنســر ثو ــا عــن فخ ـ ها وهتــدل صــدرها وتبع ــر شــعرهاو سخرمــو قــارورة اخلمــر مــن ال المــة وش ـربو كاســش
األول وال انو ومع اركش تنبهو كنو ستفحص مسمها الشــاب النحيــل ولــو بشــرهتا الســمراءو مــددت كفــش
ساس

الفراغ وتومهو لغرفيت متددت د الفراو وظو .

بقيو د الشقة يومني زارن فيهما زميل ا امعة مودعــا للعــودة للــرتلو مل سهــتم بتبليغــه ايــايت ألحــدو ومل يهــتم
أبخ بع

نسخ ديوان ا ديد اليت سحضرها من املطبعة .

سصبو بوعكة ى شديدة اعتنو اخلادمة يب وسخ ت ترد علــى اهلــاتف ألمــد عائشــة وابنهــا يفحصــين تطلــب
م ــن اخلادم ــة إحض ــار سدوي ــة كتبه ــا يل .ودع ــين اتثن ــا لتع ــود عائش ــة بع ــد س ــاعتني للعناي ــة يبو ع ــال مكوثه ــا
وتكررت زترات ابنها وزومته والطفلني حىت خف سثر اجمى.
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ماء اتبن وزومته ملشاركتهم رحلة لإلسكندرية اعت رتو ومعها استمهمو عائشة ابنها البقاء للعنايــة يب حــىت
عــودهتمو بعــدها منحــو اخلادمــة سمــاز ليــومني وبقينــا لوحــدان عنايتهــا بكــرتين سمــش وسخــوايت ومــو األســرة الـ ؤ
فقدتــه د رحلــيتو مل متنعــين مــن شــرب كــأر مخــر مــع الــدواء ال ـ ؤ اســب مواعيــد و شــشء د يتحــرك وكفهــا
تالم

مبيين بني وقو وسخر ملعرفة حرارة مسدؤ .

حنول م سمها ورشاقته خلقا التوتر د داخلش وتورد خديها واكتناز شفتيها وشعر رسسها القصـ املمــوج أبلــوا
خمتلفة يدفعين لبناء قصيدة مديدة وسان استمع هلا وهش تقرس قصائدؤ وسنفاسها تشعرن ن ستاوز غصيت .
دفعتين للنوم بسروايل األبي

الطويل وفانلة كم قص بيضاء سصابعها ت

س العش ومتـ

كان ــو ترت ــدؤ قم ــيص إح ــدل جبام ــايت مل تغل ــق سزرت ــه العلوي ــة فته ــدل ص ــدرها وتل ــب

عضــالت صــدرؤ

سح ــد س ـراويلش البيض ــاء

القص ة سنفاسنا ختتل د منبات الغرفة وا سعدت فراشها للنوم د الغرفة ال انية من الشقة .
نهلو كفها على بطين وهش تــرعين حبــة وسدويــة منتصــف الليــلو صــوت موســيقى هادئــة ينســاب مــن التلفهيــو
احننو تضع كأر املاء على الكوميديو و عو كفش على كفها والعر يتصبب مين .
قالو :مل تتصبب عرقا.
قلو :اجمى.
قالو احكه :آملتين.
كنو سهصر كفها بقوة .ملسو د الفراو قبلــو مبينهــا رائحــة شــعرها سدرك نشــوة مغيبــة مل يهعابهــا تصـرد
بعفويتهــا سمســكو بـ راعش وســحبتين خلفهــا وبغريههتــا سخـ تين إىل الغرفــة ال انيــة ولبــديهتها تعاركنــا مــع اجـ
املشــرتك اــررت مــن التــوتر والقلــق والشــعور الـ ؤ فقــدت معــه كــل سمــل فأعلقــو ستان ملوامهــة اليــأر وإبا يب
امتا قالعها د تابب خال من الضغ النفسش .مل سشعر خلوف من الفشل .
د الواح ــدة ظهـ ـرا تنبه ــو م ــن الن ــوم اس ــرتمعو م ــا ح ــديف غ ــادرت الفـ ـراو مل سم ــد سح ــدا د الش ــقة ش ــعرت
نقبال متومها سنه حلــم بســبب اخلمــر فابلســو علــى سحــد مقاعــد غرفــة التلفهيــو سقــيم املوقــف بــدو
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ــغ

ووســاور ليفــت

املعلبــات واخلضــارو ملــا ت ـين قهقهــو بصــوت عــال

ب الشــقة كانــو عائشــة امــل بع ـ

ورمو علش منشفة ام ملقاة على التلفهيو ودخلو املطبخ .
قلو :هل حديف سمر
قالو :نعم  . .ال ؤ بدد األمور املرتسبة د سعماقك.
قلو :يعين.
قالو :كل عرف من مسدؤ وب ايت تفابرو اهنمر املطر كما شالل معه سالو األودية وسنساب املــاء غــدقا د
صحراء امتدت إىل ما تهناية.
دخلو اجمام املاء املنسكب على مسدؤ نف

قلقش وحنن نتناول الغداء اقرتحو اخلــروج للتابــول وحضــور

عــرل مســرحش بعــد حنتفــل بتابــاوزؤ وعكــة اجمــى بعشــاء د مطعــم سحــد الفنــاد نــنعم فيــه بلحظــة مــر مــع
املوسيقى والغناء.
ســافرت إىل لنــد مواصــال رحلــيت العلميــة وومــدت املو ــوع الـ ؤ سحبــا فيــه فــأجنهت هــدد وعــدت للــرتل
قبل هناية سنة التفرغ أبتم.
د حفل خاك احتفل بع

الهمالء بعوديت وبديوان ال ان ال ؤ وصلو نسخه من سشهر وتنــاقش األصــدقاء

حــول دراســة قــدمتها زميلــة د قســم البنــات ختصصــها سدب إجنليــهؤ فتــو النصــوك وســلبتين وعيــش الشــعرؤ
ومقدريت د كتابة نص حمــل قضــية إنســانية وس قصــائدؤ جمــرد وصــف بالغــش ونظــم روحــه الشــعرية غائبــة عــن
مقاربــة ظــواهر اجيــاة البش ـرية وخصوصــا عالقــة اإلنســا

لطبيعــةو د مقارنــة مــع بع ـ

النصــوك الشــعرية د

األدب اإلجنليهؤ مستشهدة مبا ماء د مقال هلا عن ديوان األول وتقبل الساحة األدبية بصــحافتها ومنتــدتهتا
له .
وملا خلوت مع نفسش بعد عشــاء دســم سعدتــه الوالــدة تطرقــو فيــه إىل زوامــش وحلمهــا مبشــاهدة سحفادهــا مــين
خطر يل اتتصال لهميلة اليت ماء اتصايل متوقعا كما تقول ملناقشتها د ما ماء د الدراسة عن ديــوان ال ــان
وتطور موهبيت الشعرية.
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قلو :تتهوميين ت سامية؟
مل ترد اعرف إهنا تاوزت ال الثني منشغلة عمن حوهلا أبحالم ومشاريع معها كانو ترد كل متقــدم للــهواج حــىت
عرفو لراهبة كغالف مراوغ لوصف العان .
قالو :نعم.
د سرية مة حسب ختطي الوالدة ال ؤ اتفق مــع هــوام

ســامية مــرل كتــب الكتــاب د منــهل سخيهـا رمــل

األعمال النام وسخ هتا إىل غرفة بفند مميه خبدماته ماءت الليلــة األوىل ردة ود ال انيــة تغلــب عب نــا علــى
توتران فاقتحمو قلعتها فااا سبوا ا ومشرعا نواف ها اليت سغلقتها متناسية سنوثتهــا ونــداء الطبيعــة فـرتاكم عليهــا
الغبار وسغصا وسورا نبات متمدد مفو عروقه.
بعد سشهر ستة سعلنا زوامنا د ا امعة وا تمع معها توقف تــداول حكايــة شـ وبؤ وان م لــش غريــب األعــوار
د داخل ــش نهع ــة اس ــتبدادو لعالق ــة م ــع ف ــىت فلس ــطيين وال ــد يعم ــل م ــديرا مالي ــا د ش ــركتنا التاباري ــة املتع ــددة
األغ ـرالو د ستم الدراســة ل انويــة شــاركين د بع ــة توس ـ والــدؤ لــه مل ـرافقيت معهــا فضــل اتغ ـرتاب وبــدل
ملــد و كانــو متداولــة ومل تصــلين ولكــن الهميلــة والهومــة روهتــا يل وبكــرت إهنــا تطرقــو هلــا د مقاهلــا منـ سربــع
سنوات عن ديوان األول.
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مل تلم ـ

س األمــر تــاوز حــدود الســيطرةو ولكــن س الــم د منامهــا ب ـ لك فه ـ ا يــدفعها إىل إعــادة تشــكيل

باهتاو لكن الرغبة تربز تلك املشاعر اليت ت ششء ميلجتها وهــش الــيت شــغلو فكرهــا ومهــدها د تكــوين صــورة
املرسة ا ادة املنتابة والــيت سوهلــا مــن حوهلــا تعويضــا لعرمهــا وبقــات حساســية مفرعــة مــن ســن املراهقــة ســرعا مــا
تنخ ــدوو وفق ــدها ملس ــحة ا م ــال ال ــيت منح ــو سخواهت ــا األرب ــع واألص ــغر سزوام ــا ك ــاملش الص ــفات واخلل ــقو
فكرسو مهدها للعنا ية بوالدها رمــل األعمــال الـ ؤ سهنكــه املــرل فأصــب اركــه مبقعــد بؤ عابــالت وســائق
سصب كأحد سفراد اآلسرة.
الصبا د عملها اجكــومش ود املســاء تقضــش وقتهــا بــني ردهــات مبــين مركــه اخلــدمات األسـرية جــش وثــاليف
ليال د األسبوع متارر الرت ة بني صاتت اندؤ رت ش للنساء.
فااهــا رئيســها د العمــل د الــهواج د هنايــة اتصــال معتــاد د ش ـ و العمــل تطــر فيــه عــرب ســجتال عــن القــيم
اجميدة اليت يتصف ا عضو األسرة ا ديدو تعــرف انــه متــهوج ولديــه سســرة كبـ ة مــاء بلــك بعــد زواج سختهــا
الرابعة وابتعايف سخيها ال ان للدراسة د اخلارج بينما عمل شقيقها األول حتم سفر املتواصل.
انقشــها والــدها د مطلــب رئيســها وموافقتــه س تبقــى د منــهل األســرة مــع اديــد موعــد لهترتــه لقضــاء بع ـ
الوقو معها كهومةو ترددت ولكن سمها سقنعتها أب األمر عبيعش لفتاة عان

وصــلو األربعــني وسنــه منتشــر د

ا تمع ومن حقها س تنهش بلك وقو ما تشاء.
قضو الليلة األوىل د غرفة بفنــد و فيهــا دفعهــا زومهــا لتابــرع مشــروب مل تستســغه إظــا مــع اجــديا والعبــا
انتشــى كــل مــهء د داخلهــا فلــم هتــتم مبــا حــديف تنبهــو د الظهـ ة مــن خــدرها فــدخلو اجمــام غمــرت امليــا
مسدها ليفت

ب الغرفة كا زومها تناوت الغداء د مطعم الفند ود املساء عادت ملنهل األسرة.

قال السائق وهو يوصلها صباحا ملقر عملها :ماما من ه ا؟
قالو :زومش.
40

قال :مربوك.
بات مساء خر الهوج عن اجضور د موعد األسبوعشو ماء هاتفــه معتـ را س سحــد سوتد مـري

وهــو معــه

د املستشفى وعلب منها عدم ال هاب للعمل حىت يتناول اإلفطار معها .د العاشرة صباحا حل متوترا وبقــش
حىت الواحدة ظهرا.
قال السائق :ماما ه ا زوج جمنو .
قالو وهش تضحك على غ عادهتا :ليش! . .
قال :كالم ك بطال !
عرفو سنه زار والدها د مكتبــه التابــارؤ .علــب منــه مبلغــا مــن املــال كســلفية حــىت ينهــش بنــاء منهلــه ا ديــد د
مشال الرتل يسدد على سقساط .سثناء حوار تاوز فيه حدود األدب .
علــى عاولــة العشــاء د مطعــم منتــه خــارج املدينــة فااهــا زومهــا عــن ــائقته املاليــة وعلــب منهــا سخ ـ قــرل
ها من البنك ال ؤ تستلم راتبها منه بضما الراتب .ملا شعر سهنــا مــرتددة كمــل مســوغات القــرل وسخـ ها
إىل الفرع النسائش لتوقيع األورا .
سخربت والدها ألمر ابتسمو ملا عال صمتها اشتد حكه فشعرت تعم نا .
د املساء وهش عائدة من املركه الرت ش فااها السائق ال ؤ سهنى سنته العاشرة د العمل عنــد والــدها برغبتــه
د السفر لبلد  .شعرت س مهء من كياهنا انفصل فلم تفات سحدا ب لك.
قال والدها :السائق يطلب اماز شهرين.
قالو سمها :حقه يشوف سهله.
قالو :وسنو؟
قال والدها :يقوم بعمله سحد العاملني ملكتب.
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مل تنم ليلتهاو وملا ماء زومها مل يالحأ انشغال بهنها وارتباكهاو ود عريقها الصباحش للعمــل مل تنــب

بكلمــة

وهش اليت ت رثر عندما تكو د الســيارة وقــد غابــو معــامل الطريـقو حمدقــة عــرب غطــاء ومههــا الشــفاف د مــرآة
السيارة األمامية حيا يطل مهء من ومه السائق.
مهه السائق سوراقه وحصل على ش ة خروج وعــودة مــن إدارة ا ــوازات ملــدة ثالثــة سشــهر كانــو تتــابع بلــك
بصمو من خالل حديا والدها واستفسارات والدهتا البليدة عن البديل ال ؤ يستطيع امــل علبــات املنــهل
والهوج املقعد.
قال السائق :بعد ثالثة ستم السفر ماما فني اهلدية؟
قالو :ماد هديه ليه مستعابل؟
قال :ماما سنو زعال .
قالو :ليه زعال سان تعبا ب .
قال :ماما سنو تزم يتون

!

قالو :تون كيف؟
د السابعة ليال وهش د عريقها للمركه الرت ش مبالبسها الرت ية غـ الســائق مســار و اتــه إىل عريــق تعرفــهو
ولكــن د هـ ا الوقــو مل يكــن مطلبهــا مل تنــب

بكلمــة حــىت تحــو اسـرتاحة متلكهــا األســرة د شــر الــرتلو

تر دها هناية كل سسبوع ود املناسبات العائلية واألعياد تعرف سهنا د ه ا الوقو خاليه من اجركة .
قالو :هيه؟
قال :ماما سان قلو تزم يتون .
قالو :ما فيه سحد !
قال :ماما من غ زعل تزم يتون .
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فت مدخل اتسرتاحة وادخل السيارة شاهدته ينهل مــن مــجتخرة الســيارة ســلة ــا قنــان مــاء ومشــروب ترملــو
من العربةو وقفو مرتبكة انوهلا قنينة ماء صغ ة ترعو بعضها.
شــل تفك هــا نســيو هاتفهــا القــابع د حمفظتهــا الصــغ ة املعلقــة علــى كتفهــاو سنفاســه حوهلــا كــو حدي ــه عــن
الســفر غمامــة بيضــاءو انســكب ماؤهــا سورا ســوداء تنهمــر عــابرة فــرك

غ هــا مبتهابــا لضــابيي سمســك

ب راعها اركو خدرة ششء د صوته يدفعها إىل اتقرتاب سصابعه تعبا بشعرها سبوا ــا تنفــت

ب ودرف

نواف ها تصطفق بسبب ري عاصف انبعا من داخلها .
د اجاديــة عشــر لــيال عــادت للمنــهل سســرعو إىل غرفتهــا متــددت د الف ـراو الظــالم حــي

ــا وصــوت سمهــا

وسبيها يصلها غابو عن الوعش انمو مبالبسها وبعد عناء صحو على صوت سمها الغا ب.
بــدلو مالبســها كانــو الســاعة العاشــرة صــباحا خــرت عــن موعــد العمــل مــع كــوب اجليــب ر هاتفهــا كــا
زومها يستح ها لومود مشكلة حدثو د الدائرة اليت تشرف عليها.
د السيارة وبعد تاوز عدد من الشوارع وعند اإلشارة األخ ة اليت ينتصب بعدها مبىن القســم النســائش الـ ؤ
تعمل به اكتشفو إ ال ؤ يقود السيارة السائق ا ديد.
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د مطلــع الســنة العاشــرة علــى إدخــايل مستشــفى شــهار مــاء مــن ــرمينو إب دعــان مــدير املستشــفى ملكتبــه
وسخربن س سمش وسخش حضرا ووقعا حمضر اخلروج ال ؤ خر توقيعــه مخـ

ســنوات بعــد تــاوزؤ املــرل الـ ؤ

سدخلو مبومبه املشفى بسبب تعاعش اجشيش وحالة ا طراب جمهولة معها كنو سصرع.
ملا خرمو من املشفى تـ كرت سنــين بــدو س و فــأان وحيــد سمــشو وملــا بلغــو السادســة تــو والــدؤو وبعــد عــام
تهومو سمش وماءت سخيت مضاوؤو فكرسو حيايت لرعايتها حىت كا زوامها.
سخ ت سيارة سمرة إىل منهلنا القدمي د حارة الشــرقية ألمــد تغـ شــكله ويشــغله مــن ت سعــرفو مشــيو علــى
قدمش متابها إىل منهل خايل فكا مغلقا.
سخربن رمل عابوز يفرتو مدخل الدار املقابل س البيو مهابور من سعوام.
قال العابوز :سنو غريب.
قلو :كنو مسافرا وه ا بيو اخلال.
قال العابوز :وسهلك وين؟
كنو سفتش حقيبة مالبسش الصغ ة وسورا هوييت وملفا عن حــاليت الصــحيةو بــرز ظــرف عليــه شــعار املشــفىو
فتحته به سلفا رتل مهء من مكافأة قيامش ببع

األعمال داخل املصحة بعد تاوزؤ حــاليت و خــر مــن حضــر

حىت سخرج.
بعــد شــرب القهــوة مــع العابــوز واصــلو تــوايلو وشــشء ينب ــق مــن سعمــاقش متـ كرا سســباب دخــويل املستشــفى.
كانو سمشو فقد شهدت مع سخيت على ادعاء سن اعتديو عليها واغتصبتهاو كا بلك بعد عام من زوامهــا
وتلــو اجقيقــةو كانــو سخــيت علــى وفــا مــع ابــن ا ـ ا قبــل زوامهــا وملــا تهومــو الرمــل ال ـ ؤ اختــار هلــا
إخوهتــا مــن سبيهــاو مل تقطــع ه ـ العالقــة الــيت تــتم خلســة عنــدما تــهورانو فصــادف س عــدت مــن ســهرؤ مــع
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األص ــدقاء ألم ــد ها د غرف ــة الض ــيوف م ــع عش ــيقهاو وتك ــوم الن ــار ألم ــد نفس ــش مم ــددا د غرف ــة اج ــواديف
ملستشــفى العــام ملطخــا لــدماء واهت ــام مل ستوقعــه فأصــبو لصــرع والتش ــني ممــا سدخلــين مستشــفى الص ــحة
سلنفسية .
عهمــو علــى الســفر إىل مــدة حب ــا عــن حيــاة مديــدةو د ســيارة األمــرة خطــر عــرف مــن عفــوليت ملــا تهومــو
والديتو عملو خادمــا د منــهل مــر تــهوج للمــرة ال انيــة مــن سرملــة ثريــة مل تــرز بولــد فكانــو ترعــان كــابن هلــا
وتســاعدن علــى اســت كار دروســشو ود العــام الســادر مــن اخلدمــة اســتوىل إخوهتــا علــى نصــيبها مــن اإلريف مبــا
فيه املنهل ال ؤ تسكن فنقلها زومها إىل منهله مع زومته األوىل فتم اتستغناء عين .
د ثنــات ملــف األورا ع ــرت علــى مظــروف آخــر بداخلــه عشــرة ستف رتل وورقــة صــغ ة مكتــوب فيهــا (هـ ا
نصــيبك مــن م اثــش لقــد حب ــو عنــك بعــد وفــاة زومــش وعرفــو سنــك ملستشــفى فقــررت س سكفــل خرومــك
وسسلمك نصيبك حىت تبين حياتك من مديد  ..عب )
ت ـ كرت س مــدير املستشــفى قــال س سمــش مــن كفلــين لكــن مــن عب ـ  ! . .قلبــو سورا امللــف حب ــا عــن صــورة
تقريــر اخلــروج ألمــد س املوقعــة عبـ وسمــش ا هــا نــوف شــشء د داخلــش ارتبــك ومل س ميــدا بســبب اهلــوام
واألحالم.
د مــدخل حــش شــعو فتحــو دكــاان للمــواد الغ ائيــة مث قمــو ســت ابار مــهء مـن منــهل د وسـ حــش مهابــور
وفق تقطنه عمالة وافدة للسكنو وبســبب وعكــة ــى مل سغــادر غــرفيت هـ ا اليــومو فضــلو البقــاء د الفـراو
وملا حل الظالم مل سشعل النور حب ا عن السكينة واهلدوء.
صحوت على دبيب وبصيص نور يتحرك وصوت غناء خافو ينساب بني مــدر املنــهل ورائحــة خبــورو غــادرت
الفـراو النــور يعــم الــدار ورائحــة البخــور والغنــاء ديت مــن املطــبخ ألمــدها تعــد بعـ
األبــي

األكــل واملشــروب ب و ــا

ال ـ ؤ سعــرف م ــع غطــاء ال ـرسر وومهه ــا املبتســم .تص ــلبو سع ـرادو تق ــدمو مــين ع ــوقتين ب ـ راعيهاو

سنفاس ــها تعي ــدن للحي ــاةو تـ ـ كرت إن كن ــو سانم د غرفته ــا عن ــدما يك ــو زومه ــا د منهل ــه األول وسهن ــا تق ــوم
بتعليمش الكتابة وبتحفيظش مهء عمو وسردد معها سية الكرسش قبل النوم .
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د رحلة استابمام مخسة ستم إىل القاهرة بات شتاء بعد توقيع عقد عمل مــجتثرو عنــدما كنــو سملـ

د صــالة

استقبال الفند ال ؤ ومهو إليــه ســائق ســيارة األمــرةو لفــو نظـرؤ امـرس

وعفلــة تتبــادت اجــديا واندل

الفند يناقشهما د علباهتماو سحداهن وهــش الصــغرل بــني وقــو وسخــر تلــو

اتفهــا ا ــوالو وبعــد مــا يقــارب

نصف الساعة ماء رمل ومعه شا
ركهت نظرؤ بع

انظما للمابموعة النسائية فتلهيو بشرب القهوة مرتي ا ارك ا موعة.

الششء على مالحمهم حماوت اسرتا السمع لتحديــد هــويتهمو مــاء سحــد مــوظفش اتســتقبال

يــدعون للغرفــة الــيت ا حابههــا يل علبــو منــه إحضــار حقيبــيت مــن الســيارة ونقــدت الســائق سمرتــه وهــو يعلــن
استعداد للبقاء د خدميت .
د ه اللحظة هن

النسوة ومرافقوهن عند حضور آخر عرفو من اندل الفند سنه دلــيلهن الـ ؤ معــه تــتم

سعمــاهلنو نســو الفتــاة هاتفهــا علــى الطاولــة بســبب اســتعابال اآلخ ـرين واخــتالط إشــاراهتم الــيت تو ـ عمــق
املشــكلة الــيت يناقشــوهناو قمــو وسخ تــه مقلبــا سرقامــه وخطــر يل اتتصــال علــى هــاتفش منــه ملعرفــة رقمــه تركتــه
مفتوحا ل وان مستقبال إرساله مث سغلقته واتصلو عليه د شــغب جمنــو وتركتــه رزا علــى عــاوليتو وإبا لفتــاة
تعود للبحا عن هاتفهاو تركتها قلقة مث لوحو به هلا سخ ته مبتسمة .
ص ــعدت لغ ــرفيت ورتب ــو مالبس ــش وقض ــيو بع ـ

الوق ــو د مطع ــم الفن ــد مث ع ــدت مت ــأخرا لغ ــرفيتو وظ ــو

ليــوقظين مــن النــوم رنــني اهلــاتف ك انــو العاشــرة صــباحاو ســألتين عــن ا ــش وكيــف وصــل رقمــش هلــا سخربهتــا سنــين
ال ؤ تركو مواهلا له حىت يتعرف عليهاو كما سخربهتا سنين مل سفطر و سرتخاء وس امة.
قل ــو :إ الوق ــو مبك ــر عرف ــو س وال ــدها م ــع زومه ــا يكم ــال تس ــابيل سخيه ــا د ا امع ــة وسمه ــا وسخته ــا
الصغرل د مطعم الفند وسهنا سيضا مل تتناول إفطارها .
حضــرت لغــرفيت ســألتها عــن نــوع إفطارهــا وسان سلــو بالئحــة خــدمات الغــرفو فتحــو ثالمــة الغرفــة وتناولــو
قارورة الو سكش اليت مل سفتحهاو حكو وملسو على املقعد املقابل حول عاولة الغرفة وســكبو قلــيال مــن
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القارورة د كأر ترعته بسرعةو عرفو سهنا ت وقو املشــروب عنــدما كانــو عالبــة د ا امعــة مــن خــالل زميلــة
سمه ــا فرنس ــيةو تتب ــاهى أب د منـ ـههلم الكبـ ـ من ــا خ ــاك لض ــيوف خهنت ــه ــا مش ــرو ت منوع ــة تف ــت د
املناسبات .
سألتين هل تصب يل وهش تلو بكأسها ههزت رسسش وخاعر غائم يقول( :سنــين سحتــاج فقـ إىل اهلــدوء ودفــن
بايت بعــد ليلــة قضــيتها مســهد) موافقــا فســكبو قلــيال د كأســها وقدمتــه يلو مــشء إلفطــار وبــني املوســيقى
الصادرة من التلفهيو ال ؤ فتحته واألكل البطشء عرفو سهنا سوف تبقى سعول وقو ممكن .
وحنن نشرب الشاؤو سخ ت هتــه رسســها علــى سغنيــة سمنبيــة يب هــا التلفهيــو متفحصــة مــا حوهلــا لفعــل الصــواب
بينما كنو سمتتع بظرفها وحراكها املر لبعا ل ة مديدة د شراييين.
د ثرثــرة تتابــاوز حــدود عاقتهــا لكــش تصــب شــكواها سدركــو س بلــك ســوف يكلفــين صــفاء رحلــيت هــدس مــن
اسرتساهلا انفراج الربن

ال ؤ ارتديو على مالبسش الداخلية سصابع كفها البضــة بــرتف تالمـ

ركبــيت عنــدها

انتصــبو واقفــا منك ـرا حقيقــة املوقــف وخــافقش يصــطفق ريبــةو سعبقــو مفنيهــاو وألنــين سعــرف الومــو (رسيــو
ومها اــو عالوتــه الظــاهرة حــه عميــق) فصـ ت قلــو امليــو عطوفــا وكمــا يطــوؤ البحــر مــدوت منحــدر إليــه
عويتها .
علبنــا شــاؤ آخــر وبقينــا نتحــديف حــىت ال انيــة ظه ـرا ل ـ

هاتفهــاو كــا والــدها ربهــا بعــودهتمو متهلتــه بع ـ

الوقو ود الرابعة عصـرا غــادرت الغرفــة شــعرت خلابــل قاومــو نوبــة بكــاء رددت وسان سمسـ دمعــة انفطــرت
عنوة (لكن هش اجياة العمياء ووقائعها غ ا تملة) سخ ت غفوة مث دخلو اجمام وبقيــو د املغطـ

عــويال

اســتعيد نشــاعش مفك ـرا د سمــرؤ فمــع كــل مــا كنــو عليــه مــن فقــدا للقــدرة كنــو سواصــل الس ـ بــال هنايــة د
مشاريعش التابارية وقد نسيو لغة العامل ال ؤ ستيو منه (فاان بات معطلة امل

بني النهايتني البدايــة املعطلــة

والنهايــة املعروفــة وا ــددة) ود التاســعة لــيال سمــن يل الفنــد ســائقا وســيارة للتابــوال حســب بــرانمي ســياحش
سعد مكتب السفرتت ال ؤ مدول رحليتو وملا عدت د الصبا ومدت عددا من اتتصــاتت علــى هــاتفش
ال ؤ تركته د الغرفة .
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بقيو يومني سشغل نفسش لتابول والتسو ليال والنوم هناراو فأان سعــرف يــوم مــويت فأحببــو كــتبيتو امتــاحتين
اهلوام

فأخ ت سحديف نفسش كمن تلبسه السحر وبال حيلة ود بهول شعرت سنين ت سمتلك شي ا وقــررت

البحــا عــن مــن يشــاركين مــا تبقــى مــن رحلــيت فقــادن تفك ـ ؤ إىل مم لــة ســينمائية مشــهورة ومــدهتا د مطعــم
الفند تتابع مع فريق عمل تصوير مشاهد فلمها ا ديد الداخلية د الفند .
د الرابعة عصرا وسان سعيد تفحص سوراقش منتظرا اتصات من سحد موظفش الفند عرف رغبيت إبا ببــاب الغرفــة
يقــرع كانــو الفتــاةو دخلــو ولســوء اجــأ عرفــو س ســفرها بعــد ســاعاتو عوقتهــا ب ـ راعش وسان علــى وشــك
البكــاء تــاوزان جظــة البــو د ستــو تقــارب مل يكــن د اجس ــبا وهــش مودعــة عبعــو قبلــة علــى مبيــينو ومل ــا
اختفو قلو وسان سحــد د ومهــش املقطـب املرســوم سمــامش د مــرآة الغرفــة سمــن املمكــن س يبلــغ يب الضــعف
ه ا اجد .
وسان سحبا عن منشفة ام حىت سدر مسدؤ د املغط

او وابل املاء متخلصا مما علق يب مــن حــه وكــدر

وم ــدت وش ــاحها املرص ــع خل ــرز املل ــو عل ــى األرل سخ ت ــه ودسس ــته د درج الكومي ــديو وغف ــوت د ن ــوم
عميق .
ر م ــرر ه ــاتف الفن ــد سخ ــربن املوظ ــف س املم ل ــة ال ــيت سهن ــو تص ــوير بع ـ

اللقط ــات تنتظ ــرن د مقه ــى

الفن ــد و م ــاء ترحيبه ــا مهعاب ــا ولك ــن تفاص ــيل مس ــدها املمتل ــر معل ــين سام ــل ه ــدرها وبع ــد ترعه ــا ك ــأر
املشــروب الـ ؤ سحضــر النــادل هنضــو سمســكو بكفهــا وســحبتها خلفــش د املصــعد عوقتهــا بـ راعشو كانــو
تقــاوم بقســوة (غـ سن رغــم س اخلــوف ينــب

د مســدؤ كنــو سراهــن علــى فــت مغاليقهــا) اســتمررت العبــا

فالمسو صدرها املكتنه .
د الغرف ــة لوح ــو هل ــا بق ــارورة اخلم ــر تناولته ــا وترع ــو م ــن فمه ــا مرع ــات عطش ــىو سع ــرف سهن ــا د مقابالهت ــا
الصحفية تدعش سهنا ع راء وتبحا عن زوج مناسب وس قطار الــهواج مل يتاباوزهــا إظــا مل ستــرك مكــاان د كياهنــا
مل سمتاح ــه ش ــبقها ومطال ــب ب ــدهنا تواف ــق م ــع رغب ــيت د امتالكه ــا لننه ــش نش ــوتنا بعش ــاء مت ــأخر سحض ــر اندل
الغرف.
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تناولنا الطعــام مث اتصــلو اتفهــا سخرمــو مــن حمفظــيت مبلغــا كنــو قــد عهلتــه د مظــروف مــن مغلفــات الفنــد
حسب علب املوظف ودسسته د حقيبتها اليدوية.
د ال انيــة ظه ـرا سخــربن موظــف العالقــات العامــة س موعــد مغــادريت سزف ومل يبــق علــى رحلــيت لطــائرة الك ـ
مهــهت حقيبــيت ودفنــو وشــا الفتــا د سحــد سدرامهــاو وسان انتظــر الســائق د صــالة ا لــور ومــدت املم لــة
وفريق العمل يرتبو للقطة مديدة ملسو د كادر املشهد جبــوار املم لــة سثرثــر بكــالم غـ مفهــومو وملــا انتهــى
التصــوير ال ـ ؤ مل يتابــاوز دقــائق ــو موظــف الفنــد يــدفع عربــة حقيبــيت حنــو ب الفنــد ال ـ ؤ تقــف د
فتحته سيارة األمرة جقو به وسان سردد بصوت منخف

من قتل األورا سوف حفــر قــربؤ فــأان انتــهع بعنــف

لقمة اللحظة األخ ة متاباوزا حوامه الهما حىت ارك

د فضاء املكا .
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الطائف مدينة السماء سقتلعها مربيل بعيوهنا ومثارها ومهارعها من ا نة وعاف ا حــول مكــة املكرمــة وو ــعها
د مكاهنــا فــو مبــل غــهوا حــىت تكــو مثراهتــا وانســها حراســا للبيــو العتيــق الـ ؤ بنــا إبـراهيم عليــه الســالم
وسسكن جبوار زومه هامر وابنه إ اعيل.
تبدل مكو املدينة امل بين على التكامل اتمتمــاعش الـ ؤ تشــكل ببنــاء الســور د العصــر ا ــاهلش د منتصــف
القر املا شو وبعد إزالة مــا تبقــى مــن الســور املتهــدم لتضــم النفــوب السياســش املبــين علــى متيــه املدينــة بطقـ
ص ــيفش خ ــاك مل يس ــر هـ ـ ا النف ــوب خصوص ــيتها ال ــيت ك ــا سث ــرتء مك ــة يقص ــفو هل ــوهم د مناهت ــا ح ــىت ت
يتضاعف اإلمث .
وقلبهــا رسســا علــى عقــب انتقــال العســكر إليهــا فتبــدلو خصوصــيتها إىل خصوصــيات متنــافرة مــن خــالل قــيم
بوات األنفار العسكريني لتوائم مع الشعور لغربة وقلق املنفى.
هـ اجــال مل تــنم د داخلــش قــدرة اتنبعــايفو فلــم س ل اشــعاع التنــوير ال ـ ؤ واكــب التحــوتت فبقيــو بلــك
الطفل السابج املرتدد حىت وسان ستاوز العشرين من العمر يق األفق فق مادت مبشاعر هتة.
بعد سنة من حصــويل علــى وظيفــة حكوميــة أبمــر يتوافــق مــع مــجتهلش الدراســش املتوسـ تشــابعو والــديت علــى
تهوجيش بفتاة من اجش وافقو سسرهتا س تسكن د غرفة من منهلنا الطيين.
ومر عام فيه مل يظهر على زومــيت س هنــاك مثــرة وليــد قــادم وعالمــات ــلو فــدب اخلــالفو تكــررت الفتنــة د
العام ال ان ال ؤ فيه قمو ست ابار دور سر ش حوؤ ثــاليف غــرف ومطــبخ وصــالة ملــور د بنايــة مــن ثالثــة
سدوار تسكن الدور العلوؤ صاحبة البناية املسنة العاقر مع زومهاو والدور ال ان يقيم فيــه معلــم فلســطيين مــع
سسرتهو يعمل مبدرسة د واحش الطائف.
د الشهر ال الا على استقاليل ماء خال زوميت لإلقامة د الطائف ومع تطلعه التابارؤ وفكر اتنتهــازؤ د
التدخل انبو فروعــا مديــدة لشــابرة اخلــالف الـ ؤ كانــو تتــدخل فيــه والــديت لتقريــب ومهــات النظـرو ولكــن
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املوت خطفها بعد وعكة ى اختلف األعباء د تشخيصها وهنا كا الطال .
بعــد سســبوع مــن هابــر زومــيت للــدار مــاءت كنــو سشــاهدها د جملـ

سمــش تتحــديف ك ـ ا وتنشــر املــر حوهلــا

تتواصل مع ا ا وتروج سمش عنها سهنا من قريتها اليت ترقد انعمة د مــهء سخضــر مــن هتامــة مبــال السـروات
تــو عنهــا خــايل بعــد إجنا ــا لطفلــة سخ ـ ها سهــل زومهــا امليــو ملــا تهومــو آخــر فرقتــه العســكرية انتقلــو إىل
الطائف مع قش قطاعات ا يش.
والتحقــو لعمــل كعاملــة نظافــة د القســم النســائش مــن املستشــفى العســكرؤ بعــد س ومــد هلــا زومهــا فرصــة
للعمــل د املكــا الـ ؤ حرســه مــع ثلــة مــن ا نــودو ولكــن لتطلــق د الســنة ال ال ــة لعصــياهنا تنــازل زومهــا عــن
ششء من خصوصياته بعد تدخل رئيسه املباشر ال ؤ شاهدها د ممرات غرف املر ى سثناء زترته لهومته الــيت
تعسرت وتدهتا فقد سغرا تبسطها وابتسامها وما متلك من مجال وترف د بــدهنا مبالمســتها وحماصــرهتا هلــدات
اليت مشلو زومها.
م ــاء عالقه ــا متوافق ــا م ــع انتق ــال رئ ــي

زومه ــا لقط ــاع سخ ــرو مع ــه سم ــر بنق ــل زومه ــا مع ــه لتك ــو ا ــو نظ ــر

واكتش ــفو إ زومه ــا سدم ــن تع ــاعش اجش ــيش وس ال ـرئي

ال ـ ؤ كش ــف سم ــر م ــن خ ــالل سخط ــاء وت ــاوزات

ارتكبها بعد حماكمة مرل نقله ملوقع آخر خارج الطائف ففقد زومها مكانتهو و لتايل مــرل فصــله مــن العمــل
ليكو بعد ثالثة سشهر عالقه .
ولعالقاهتا ا يدة داخل املستشفى ومن خالل بعـ

معارفهــا النــازحني للطــائف مــاء زوامهــا ال الــا مــن رمــل

بسي له دكا د سو األاثيف املستعملو وبسبب األتربة ومراثيم املواد اليت يتعامل ا سصيب مبرل غريــب
بقــش م عــه د املستشــفى عــدة ستم مث واصــل الرقــاد د املنــهلو ممــا سثــر علــى الو ــع املــادؤ فقاومــو املصــاعب
وسدركو مسجتوليتها .
د ه األثناء كانو والديت ومن تعرف من ا ـ ا يســامهو د تقــدمي العــو هلــا وهــش ملقابــل كانــو متــنحهم
خصوص ــية خ ــدمتها د نط ــا املستش ــفى ال ـ ؤ تتف ــرد مب ــا متل ــك م ــن رو مرح ــة وش ــكل م ـ اب يتقب ــل عب ــا
مشاغبني يرتقش عموحهم إىل حدود انتظار األك ر .
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وبات ليلــة والطبيــب يعــاين زومهــا د املنــهل زرع شــقيق زومهــا الشــك د البيــو ال ـ ؤ معــه تطاولــو زومتــه
عليها ودعمتها شقيقة الهوج العان

اليت اختلقو قصة س الطبيب سخ سمرته العاليةو ششء آخر غ النقــود

فباتو ليلتها وحيدة د املنهل و قش األتم لتسرؤ شائعة د اجش سهنا موبوءة .
افظو والديت د حضورها ولكنها رقصو د ليلة عرسش ومل هتتم مبا يدور فلم تنتك

روحها املرحــة ومل تفقــد

مع السنني ترفها وظرفها ووهي اجياة داخلها لتبقى املرسة ا ميلة بات الفتنة اخلاصة.
قالو :زومش سابن من سم .
قلو :وآنو.
كانو كما سعرفها من عشرين عاما مل تجتثر فيها السنني ومل تفقد بيا ها ووهابها.
خلعو عباءهتا ونهعو غطاء الرسر ليتناثر شعرها األسود الك يف.
قالو :هل تسم يل لبقاء حىت سرتب سمورؤ.
قلو :األمر سمرك.
رقدت د جمل

النساء وملا هنضو د الصبا خارما للعملو مل سمدها سدركــو سهنــا بهبــو للعمــل وملــا عــدت

وسان س ــل غــداء ش ـريته مــن سحــد املطــاعم ومــدهتا انئمــة د فراشــهاو شــعرها متنــاثر .يغطــش مســدها ثــوب نــوم
حريرؤ س ر يربز مكوانت مسدها الب و براعهــا إىل الكتــف مكشــوف ومــهء مــن ظهرهــا الـ ؤ يتمــدد عليــه
خي حىت كتفها .
تركــو الغــداء علــى عاولــة األكــل د املطــبخ ودخلــو غــرفيت وظــو تنبهــو علــى حركتهــا فقمــو كانــو ب و ــا
اللد تعد الغداء وتهه براد الشاؤ ملسنا متقابلني تصدم عيون بني وقو وسخر بصدرها املكتنه الـ ؤ يهتــه
مــع حركتهــا وحــدي ها ال ـ ؤ اســتمر وحنــن نشــرب الشــاؤو عرفــو سهنــا مكلفــة لعمــل الليلــش د املستشــفى د
السادسة خرمو .
وسان سقف عند ب الدار حامال الغداء تقدم مين.
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قال :سنو من ر.
قلو :نعم.
قال :سان زوج خالتك ه ا الصبا سعلق سراحش بكفالة.
قلو :اجمد هلل على السالمة.
دعوته للدخول فتحو ب ا ل

مرحبا بهو تركو الغداء على الطاولة وومــدهتا انئمــة وقــد احنســر ثو ــا عــن

فخـ ها وتنــاثر شــعرهاو ملســو علــى مبعــدة لتأملهــا متحرمــا مالمســتها حــىت تقــوم كانــو ثــوان مرهقــة تعالــو
فيها سنفاسش مددت كفش سربو على كتفها العارؤ اركو وفتحو مفنيها.
قلو :زومك د ا ل .
قالو :من؟
قلو :زومك.
كا زوم ها السادر تركتها ودخلو غرفيت وحديا اتثنــني يصــلينو ظــو ألمــدها تلـ
والغرفة تشع بنور ساعع .
قالو :تشبه خالك.
قلو :سان ت سعرفه.
قالو :حنول مسمه سصابع كفه كل ما فيك منه.
قلو :كيف مات.
قالو :نصيو د الدنيا ال ؤ مازلو سقاوم فقد .
قلو :واآلخرو ؟
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علــى عــرف الفـراو

قالو :حىت سبقى وفية له.
مددت كفش احتضن كفها الرابضة جبوارها فو عو كفها ال انية عليها سرل د بــدن تيارهــا الكهر ئــشو قامــو
وسحبتين خلفها لنتناول ععام الغداء ال ؤ مههتــه عرفــو إهنــا اتفقــو مــع زومهــا س ديت ألخـ ها بعــد ترتيــب
سمر بيتها ال ؤ سقفلته بسبب مطالبة صاحبه أبمرته سملتأخرة وتكرار حضور سحد رمال الشرعة .
تركتهــا د املنــهل لقضــاء بع ـ

املهــام وملــا عــدت د التاســعة لــيال ومــدهتا قــد سحضــرت ععــام العشــاء وتل ـ

ب و ــا اجريــرؤ األ ــر سمــام التلفهيــو كنــو سقارهنــا مبم لــة لفتــو نظــرؤ د مسلســل عــريب يــتم ب ــه بعــد سخبــار
التاسعة ليال د القناة األوىل د زمن غابر .
بعد شرب الشاؤ ادثو ك ا عن زومها السادر ال ؤ ترا يشكل امتدادا للابدار الواقش من كالم النــارو
وعــادت للحــديا عــن خــايل وابنتهــا الــيت تهومــو منـ ســنتنيو حولنــا غمامــة بيضــاء وتراتيــل مالئكــة نــورهم د
عتمة الغرفة يتعامد علينا كفها تالم كفــش ونظــران مركــه علــى شاشــة التلفهيــو انم رسســها علــى كتفــش سنفاســها
تتصاعد صدرها مساحة من البيال تــدفعين للــرك و عوقتهــا بـ راعش تالقــو رغباتنــا دفنــو ومهــش د شــعرها
رائحتهــا العبقــة تــرغمين علــى اتق ـرتاب سك ــر مــدت سصــابعها فأغلقــو التلفهيــو نــور وهــاج يتســلل مــن ب
املطــبخ ميــر جبــواران إىل البعيــد الســكو يلفنــا وسنفاســنا تتصــاعد متعانقــةو كفهــا تتابــول بــرتف علــى مســدؤ كــل
سبوا ا تفت ونواف ها تستقبل تسللش املرتبك بسكينة ترفنا رت عاصفة فامأن حكها الصاخب .
قالو :إنك هو.
قلو :من؟
قالو :خالك اآل سشعر إن فقدته.
قلو :سابينه

ا القدر.

قالو :نعم روحه هش اليت سبقتين صامدة.
قلو :ه ا ما سرا .
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قالــو :والي ــوم ت ــدد في ــك (وبص ــوت متهافــو يقط ــر ح ــهان وتعب ــا) لكن ــه انســل م ــن داخل ــش ح ــىت مينح ــين إب
الرحيل.
التحمنــا مــن مديــد ترفهــا وإحساســها لفقــد مل يــرتك للنــوم مكــاان حــىت اقتحمنــا اإلرهــا ألتنبــه علــى صــوت
مرر املنبه مسدؤ مغطى للحاف قاومو التعب ودخلو اجمام استعيد نشاعش ملــاءو ود العمــل مل يهــتم
الهمالء بتأخرؤ وسان سجنه العمل املعتادو ود الطريق شريو ععام الغــداء تركتــه علــى الطاولــة متومهــا سهنــا انئمــةو
فدخلو غرفيت وظو ألهن

مرتبكا على قــرع البــاب كــا زومهــا سدخلتــه غرفــة ا لــور واتهــو للغرفــة حــىت

سبلغها مبقدمه مل سمدها عدت وسخربته.
هن

وهو يدعك مبينه حمدقا من بني سصابعه د وخرجو دخلو املطبخ كــا الغــداء د كيســه وصــحنه الــورقش

قد بردو سعددت كو من الشاؤ وملسو سمام التلفهيو س بع ما تبقى من سحدايف مبــاراة كــرة القــدم مســابلة
د الدورؤ العام.
❁❁❁
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متو حماصــريت د املنــهل بعــد امتيــازؤ مرحلــة الدراســة اتبتدائيــة وفشــلش املتكــرر د املرحلــة املتوســطة حب ــا عــن
رمل مناسبو ود هـ القيــود الــيت معهــا غــدوت انطوائيــة ومــدت املتــنف
الطالبة

امعة اليت تنام عندان هر من السكن الداخلشو وحىت تقابــل بعـ

عــرب قـريبيت القادمــة مــن الطــائف
سفـراد سســرهتا د زترهتــم للتســو

وعالج مري .
بات ليلة تركو قريبيت فراشها املمدد د زاوية غرفيت والتصقو جبســدؤو شــشء مــن اتبتهــاج تســلل إىل كيــان
فاعتــدهتا سعــوام سربعــة بــوعش األانو وعنــد خترمهــا سخربتــين أبهنــا ســوف تتــهوج وتســافر للدراســةو بكيــو عــويال
فقدها.
د حمل خياعة ومستحضرات تميل لفو نظرؤ إعالنــه املتكــرر د الصــحف عــن تطــوير مهامــهو التقيتهــا نظــرة
النعيم د ومههاو حسنة اخللق بضة منخفضة الصوتو ادثنا ك ا عن موديالت املالب

وعر إبقاء البشــرة

حية وماببة كا اقتحامها حيــايت بدايتــه تــدخلها د عـراك اصــطنعته مــع عاملــة تســر شــعرؤ وتقلــم سظــافرؤو
رفضــو مالمس ــيت عن ــدما سهلب ــو سنفاس ــها ش ــبقش الســاكن .فأكمل ــو إع ــدادؤ جف ــل زف ــاف م ــدعوة جض ــور و
وهناك ومدهتا فواصلنا حدي نا العفوؤ املباشر والصاد .
بعد عام من امتياحها سدؤ متومهة سهنا سرملــة .وا كــا ا ميــع يعــرف س زومهــا املوظـف اجكــومش الكبـ
د الســابن من ـ ســنوات مخ ـ

لقضــية سياســية فصــل بســببها مــن عملــه وسغلــق منهلــهو ومــرل الــتحفأ علــى

حسابه املصردو معها تعرفو على مس ول كب د الشرعة اخت ها عشــيقةو وملــا تطــاول غيــاب زومهــا سسســو
املشغل حىت تنفق على ابنها وتست مر وقتها.
اســتغربو كرهــش لل ـ كور ومل تســتوعب س سشــعر بعقــد حنــوهم ســببها حابــر والــدؤ مث إخــويت علــشو حــىت ت
ستــهوج مــن خــارج العائلــةو ورفضــهم مواصــلة دراســيت وفكــرة اتنتمــاء للابمعيــة النســائية اخل يــة وزاد اســتغرا ا
سنــين تــاوزت ال الثــني مــن العمــرو فارغــة مل سمتتــع بلـ ة ا ــن
حمي األسرة.
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اآلخــرو فكنــو سبكــر س ــاء بعـ

صــديقايت مــن

بات ليل ــة وه ــش د فراش ــش ر هاتفه ــا النق ــال ك ــا ص ــديقها رم ــل الش ــرعة ربه ــا مبقدم ــهو ته ــهت للخ ــروج
فلحقتها ستوسل بقاءهاو سخربتين سنه حمل سخبار سارة عن التحــا ابنهــا اجاصــل علــى ال انويــة العامــة

امعــة

د الرتل.
ت سدرؤ مل علب ــو منه ــا س سرافقه ــا مث س قنعته ــا بدعوت ــه للحض ــور ف ــأان سس ــكن بع ــد وف ــاة وال ــدؤ د ش ــقة رحب ــة
لدور الرابع من بناية سمتلكها مع إخــويتو ويشــغل سحــدهم الــدور األر ــش مبتابــر لبيــع األدوات املنهليــة ومــهء
من الدور األول مكتب إلدارة سمالكنا ولن يعكر سهرتنا سحد.
ماء صديقها بعد شرب الشاؤ والتبس د اجدياو دخل اتثنا غرفة النوم وبقيو سمــام التلفهيــو وإبا ــا
تط ــوقين ب ـ راعيها وسنفاس ــها تلف ــين ا ــرك نبض ــشو وسخ ـ تين إىل الغرف ــة التحم ــو يب هت ــيي م ــا تبق ــى م ــن ك ــوامن
تناسيو س

لغرفة رمال ود عنفوا جظاتنا إب به يقتحم ا صن ويشرع سبواب املغلق فأخ ت سبكش.

بعــد ستم مــاء اتصــاهلا تعــاتبين علــى غيــاب تالعــم فيــه اجـ

املشــرتك مــع اليــأرو فــأان سعتــرب نفســش مسـ ولة د

تقبــل األمــر كمــا سن مســتعدة لتحمــل اللــومو زرهتــا د ا ــل التابــارؤ داعبتــين مبالمســتها الطيــارة لتســكن خــود
فتاباوزت هلعش وهش ملتصقة يب د سيارهتا متابهني د سول زترة ملنههلا.
تعودت إ حة مسدؤ ملن سمد عندها د لقاء تتـهاحم فيــه رغباتنــاو متابــاوزة رهــاب الرمــال فأصــبحو سوامــه
إخويت د جمل

األسرة وسعار هم د قضات كنو ت ستدخل د مناقشتها.

تو زوج صديقيتو وسان سواسيها قابلو ابنهــا الـ ؤ سشــاهد ألول مــر منـ تعــرد عليهــا وسخربتــين س صــديقها
رمل الشرعة عني سف ا د إحدل دول شر آسيا.
بات صبا

و د مدخل العمارة فىت ملت يتصف إحدل الصحفو سخ يتــابعين بنظــر حــىت ركبــو عــربيت

وعرف ــو سن ــه يالحق ــينو سم ــرت الس ــائق لتوم ــه إىل حم ــل ص ــديقيت التاب ــارؤ سع ــرف سهن ــا د هـ ـ ا الوق ــو غـ ـ
متوامدةو ولكن خود معلين سزعي خلوهتا.
قالو :سهنا اعتادت ه املراقبة د بي ة تعل املرسة مسحوقة امتماعيا.
ماءت وبدلو مالبسش خرمنا ركبو سيارهتا وعدان إىل شقيت.
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نفتش عن بعضنا اآلخرو حند د فضاء من الوقو نرل د كل يوم عامــا وحنـ

س مــا خنشــا د عظامنــا هــو

الك ب ين ران عرب متاهات سزليــة يت مــن الضــياع حيــا ظــوت بــب ء سؤ ومـ

سعمــى ميــه لــوعيت دوظــا قبــل

سو بعد سو مىت ت يتخلى ولكن سقف منه على ا انب اخلطأ من املرآة وهو يبتدع سعاميب البهابة املرتقبة.
متحـ لق اعتــاد الكـ ب وابتــداع اجكــاتت املســلية الــيت تفضـ حالتــه النفســية املههومــة إلمث والضــياع الـ ؤ
ترسب د سعماقه لفشلهو اإلدغام د جمتمع يعامله بدونية وعالقته امللتبسة مبن حولــه ومــن هنــا مــاء ليكســب
ودؤ وقــد ختلــى ا ميــع عنــهو املــرة األوىل حضــر برفقــة منــدوب مجتسســة للنظافــة والصــيانة مــرل التعاقــد معهــا
كمتعهد للنظافة كمراقب علــى عمــال النظافــة د دائرتنــا لطــائف بصــفيت مــديرا لقســم الصــيانةو فــأان حاصــل
على دبلــوم متديــدات كهــر ء وتشــغيل مكيفــات مــن مركــه التــدريب املهــينو وحابــم العمــل سكــرب مــن مــجتهلش د
نظر .
وبعــد شــهر وبينمــا هــو مــال

حــاورن د العمــل قــال :انــه قــدم للعمــل ســائقا عنــد زوج سختــه د مدينــة مكــة

املكرمة فلم يطب له اتستمرار لعنو وقسوة الكفيل عليه وعلى سخته وقرر العودة لبالد .
قال :لوت تدخل سخيت اليت سعو إىل نقــل كفــاليت لســيدة تعمــل مطوفــة للحابــاج كنــو سوصــل ابنتهــا لكليتهــا
د ا امعة.
ود يوم آخــر علــب قر ــا حــىت يســدد قسـ إجيــار بيــو سختــه ال انيــة الــيت يســكن معهــاو فهومهــا الـ ؤ يعمــل
ممر ا وسائقا مبركه عب سهلش يتحكم د نشاعه عبيب وافد وزومته املمر ة راتبه ت يغطش حاماهتم.
تكــرر حدي ــه عــن مشــاكله وســوء اجــأ حــىت بعــد اســتغناء متعهــد النظافــة د اإلدارة عــن خدماتــه بعــد ت ـ مر
العمال املتكرر منه فتنقل د عدة سماكنو كا ينقــل يل سسـرارها ومعاانتــه وهنــا دعــان لشــرب فنابــا شــاؤ د
منهل سختهو فامأن الشــكلو هيفــاء ممشــوقة رخيمــة الصــوت لوهنــا األ ــر مائــل للبيــالو تغطــش مســدها ب ــوب
حريرؤ لد عويلو كمه الواسع إىل املرفقو لونه عشو يوشيه خ زهــور ـراء مــن األعلــى حــىت مقاربــة عرفــه
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األسفلو يبدس من فتحة الصــدر وال ــان مــن اخللــف مل يكــن هنــاك سحــد ســول ثالثتنــاو فــهوج سختــه يســتلم دور
د املناوبة الليلية وسوف يبقى د العمل حىت ال امنة صباحاو مث اختفو ية ليتحــديف عــن كفيلتــه الــيت قــررت
س تنهش إقامته وترحيله.
علــب مــين نقــل كفالتــه ودفــع رســوم النقــل وسمــرة تنــازل كفيلتــه الــيت اتصــل ــا وعلــب مــين خماعبتهــا وسقنعتهــا
لتنازل عنهو وتفاو ــنا د قيمــة اإلمـراءو عرفــو سن سكلمهــا مــن هاتفــه فطلبــو رقــم هــاتفش للتفــاول ومعرفــة
شروعهاو كتبو شيك ملبلغ د اليوم التايل وغاب عين عويال.
قالو كفيلته وسان اكلمها صباحا من املكتب :انه خمادع !
قلو :ومل كفلته؟
قالو :حىت توافق سخته على ابين زوما لبنتها.
قلو :وبعدين.
قالو :ملا كفلته وسقام د غرفة حارر العمارة ماء سحد سقار م وتهوج البنو.
قلو :وولدك؟
قالو :وفقه هللا ببنو اجالل لكن.
قلو :لكن؟
قالو :امللعو حاول إغواءها وقال سحد ا ا  :إنه رآها خترج من غرفته.
قلو :وبعدين؟
قالو :ملا عرف سننا كشفنا هرب.
وماء صوته عرب اهلاتف ربن مبقدم والدته للحيو وسنه استطاع إحضارها للطائف لقضاء بع
ستم كــا جيلـ

الوقو وبعــد

قبــاليت د املكتــب ألمــر هــامو سخــربن س موعــد ســفر والدتــه سزف وت يعــرف كيــف يوصــلها إىل
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مــدة لتســافر مــع مجاعتهــاو كنــو ستوقــع س يطلــب ســلفة مــن النقــود لتابهيههــاو ولكــن فامــأن بطلبــه قيــامش
ملهمة وس سخته ية سوف ترافقنا.
عند ب املنهل عصرا ومدتهو وملا ركبو املرس

وعفشهم عربيت اعت ر عن مرافقتنا بــدعول س الرمــل الـ ؤ

يعمل عند مل يسم لهو وس سخته تعرف املكا و منهل شعو د شارع بن تد من حوار الطريــقو عرفــو انــه
يهرب من ششء ملا وصلنا مدة قالو :إهنــا ســوف تبقــى حــىت تســافر اجامــة الــيت مل تشــاركنا حــديا الطريــقو
فاتهو إىل البحر وسمضيو وقيت د متنه ومطعم اعتدت زترته كلما قدمو إىل مدة.
سحضر يل مشهدا موقعا لتنازل ونقــل الكفالــة مــن كفيلتــهو ويســعى مــع مكتــب خــدمات جبــوار ا ــوازات لنقــل
الكفالــةو وانشــغلو أبمــورؤ لينبهــين هاتفــه مــن قيلــوليت أب مــار ال ـ ؤ يســكن الــدور األول مــن العمــارة الــيت
يسكن دورها ال ان سوف يسهر عند و ويدعون ملشاركتهم العشاء.
د ال امنة ليال كنو سعر البابو وماء صوته من عند ب مار و كانو املناســبة غـ معروفــةو ولكــن قــال إ
مار ملا عرف س سخته غائبة فضل س يستضيفنا.
قال( :وصاحب الدار د املطبخ حضر الشاؤ) ما رسيك د الولد؟
قلو :سؤ ولد؟
قال :اللش د املطبخ.
قلو :شاب.
قال :ب

زومته هابرته.

قلو :ممكن يكو سي ا.
قال :بعد عام مل يفابر مكنوهنا.
قلو :غريب.
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قال :سبدا الولد م لش.
قلو( :مرتبكا) نعم؟
قال :سمل تالحأ ثوبه اجريرؤ الضيق وشفا يفه وومهه؟
قلو :املعىن.
ابتســم وأل األمــر مقــهز شــعرت لغ يــا و زاد قلقــش وشــعرت س الــنقص د حالــة الوحــدة ينبغــش املــه خــالل
اللحظةو ففقدت اعتدادؤ بنفسش ويداؤ ملي تا

لغبــار اســتأبنوو نــهل معــش حــىت سوصــلين للســيارةو عرفــو

س سمه سافرت وس زوج سخته غائب إلحضارها.
مل يتوقــف عــن اتق ـرتال ومل ــربن مبــا ا حيــال نقــل كفالتــهو ولكــن رمــان نقلــه وسختــه إىل مكــة حيــا إ زوج
سخته األوىل مـري
املري

ويرغــب د زترتــهو ملــا وصــلنا مكــة تــركين مــع سختــه د املنــهل وركــب مــع سختــه األوىل لــهترة

د املستشفى.

ملا سحضرت الشاؤ ســألتها ملب مل تـ هب معهمــا للمشــفى؟ فابتســمو وهــش تشـ إىل الــداخل مل سفهــم سمســكو
بكفش وسخ ت فنابا الشاؤ ال ؤ مل ست و وسحبتين خلفها ألمــد ر ــيعا وسخــر د الرابعــة انئمــني تالقــو
نظراتنا وششء تشكل د تلك اللحظةو معه اختفى الكو فاختلطو وتالقو رغباتنــا تــداعى املكــا فســقطو
عرب الالهناية.
اعت ــربت س د األم ــر إس ــاءةو وامت ــاحين غض ــب مع ــل عظ ــامش تص ــطكو مل ــا ع ــاد ا مي ــع م ــن املش ــفى ع ــدان
للطائف وقد تيقنو سنه عرف سنين قمو بششءو شــعرت سنــه يعنفــين مــن غـ س اســتحق بلــكو التصــرف كــا
سخيفا فابتسامتها حارة كقبلة والضياء يغمرها.
مابا كانو تفعل ومابا كنو افعــل وسـ هـ اخللــوة الغراميــةو فـرا الصــمو الـ ؤ نقطعــه بــبع

الكلمــات

املبع ــرة إلزداء الوق ــو ووحش ــة الطري ــقو ب ــدوت مـ ـ هوت ا ــو وع ــأة س ــحرها عرف ــو فيه ــا إ سخت ــه األوىل
حصلو علــى ا نســية الســعودية .وس سختــه ال انيــة يــة قــدمو للحــي منـ سعــوام ثالثــةو وهــش متخلفــة بــدو
إقامة وس زومها مل يتمكن من مها إلقامته لرف

املركه الطو منحه املوافقة.
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بعد عــام مــن الكـ ب عرفــو س مــن يــدعش سهنــا سختــه اظــا هــش زومتــه وهــو يرمــون كفالتهــا فقــد سعلنــو وزارة
الداخلية تعــديل سو ــاع املتخلفــني مــن العمــرة سو الــهترة واجـيو فكــا علــش زترتــه د املنــهل ملعرفــة املطلــوبو
ماءت وعلى ومهها ابتسامة صغ ة تمســو ــدوء وثقــة كفهــا كفــش وتالقــو نظراتنــا وهــش تتــداخل بنعومــة د
اجدياو عامسه ت ب ب مع اخلطر حــىت تطــوف د داخلــش باهتــا ليتحقــق اتفاقنــا د حــل مشــكلتهاو إهنــا ختتــرب
صمودؤ ومتتحن ثبايت بعد سك ر من عام على مغامرة نسيو تفاصيلها ششء تسلل إىل سعماقش.
واصــلو هتــريب مــن دعواتــه للســهر سو تنــاول ععــام يــة الــيت املــه رســائلها ملعرفــة سحــوايل حــىت كانــو رحلــة
سخرل إىل مدة ترملو فيها ية عند مجاعتها حيا قدمو والدهتا للحيو وعلب مين إيصــاله ملنــهل سختــه د
مكة اليت تو زومها من شهر.
قــدمو وامــب الع ـهاء وتعرفــو علــى ولــدؤ املتــو و األول د املرحلــة ا امعيــة وال ــان د اثل ــة متوس ـ وبناتــه
ال اليف الكربل قدمو من الرتل مع زومها وال انيــة د ال امنــة وال ال ــة د الرابعــةو األم د ثو ــا األســود يهيــد
من رهتا وانكسارهاو كل ششء حويل يشعرن س مرافقش غ مرغوب فيه.
شعرت لقلق فقمو مغادراو جق يب ترافقه سختــه إىل البــابو حنيلــة بشــرهتا الســمراء متنحهــا عاقــة تتفابــر سنوثــة
وغوايةو شدت على كفش ممتنة زتريتو و وسان سصهر كفهــا ابتســامة صــغ ة علــى ومههــاو سخرمــو مــن ميــو
بطاقة امل ا ش وسرقام هاتفش قدمتها هلا تركنا سخوها مقتحمــا الشــارع ليقــف جبــوار الســيارةو هنمهــم بكلمــات
مبع رة نستعرل بفضول تتغضن مالحمه بلحظة صفاء د سمرها.
بينما كنو سقوم بعملش ر هاتف املكتب مل اعرف املتحدثة وبني اتعتـ ار والــرتدد عرفــو سهنــا زينــب سم بكــرو
سيضا مل اكتشف من تكو وماء صوته ــربن إهنــا سختــه مــاءت لقضــاء ستم د الطــائف وترغــب د لقــائش ألمــر
صها.
كانو سك ر ابة وهش ادثين أب ابنها بكر خترج مــن ا امعــةو وسهنــا تبحــا لــه عــن عمــل وا ابنتهــا املتهومــة
ســافرت م ــع زومهــا ال ـ ؤ انته ــى عقــد م ــع كفيل ــه ورمــع لل ــبالد لفــت مكت ــب خ ــدمات عامــة ع ــال ملوس ــنا
للعاشرة ليال وملا مهمو ملغادرة شعرت إهنا ختفش سمرا فلم اهتم.
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ماء كما هش عادتــهو سخــربن حامتــه لقــرل مــايلو ور اهلــاتف كانــو سم بكــر مهســو تطلــب مقــابليتو تــرددت
وسمام نظراته سخرمو من ميو نصف املبلغ ال ؤ علب فرتكين سواصل حدي ش مــاء إصـرارها مريبــا فلــم ستــوا
من إخبارها مبوافقيت.
قالو :سنتظرك الرابعة عصرا د املركه التابارؤ لشارع العام.
قلو :لن س خر.
ملــا سوقفــو عــربيت سمــام املتابــر املغلــق لصــالة العصــر تهــا ختــرج مــن شــارع مــانوو فتحــو ب الســيارة هلــا
تلفتــو حوهلــا وركبــو مل تنــب

بكلمــة حــىت غــادران اجــش كشــفو ومههــا .ت سدرؤ مل مشمــو عرقهــا بــدت عــن

عطرهاو ومل ستنبه لألصباغ اليت تلو ومهها تطاول الصــمو فتوقفــو عنــد بقالــة إحــدل حمطــات الوقــود لشـراء
م لابــات ومكس ـراتو وملــا ع ــدت كانــو قــد ختلص ــو مــن عباءهتــا فبــدا ص ــدرها الصــغ وبنطاهلــا الفض ــفال
الفاخرو وسيقونة صغ ة معلقه بسلسلة من ال هب تتدىل على فتحة بلوزهتا البيضاء.
مل يعيــين التفك ـ فاتهــو إىل ارل امتلكهــا د مشــال املدينــة مبخط ـ الغرفــة التاباريــة د حــش اجلقــة الشــرقية
قمــو بتســويرها اخــه ــا سدوات كهــر ء ومعــدات ســباكة ملتابــر د شــارع عكــاا تشــاركين فيــه عمالــة وافــدة
ترخيصه ســم سمــش .وبنــاء غرفــة مبطــبخ و ــام بشــكل مبع ــر حــىت سمتكــن مــن بنــاء منــهل العمــر عليهــاو ترملــو
وفتحو ب السور حىت سدخل السيارةو وملا توقفو عند مدخل الغرفة ركهت نظــرؤ عليهــا اعــرف حــىت سخــر
لو مشرتتيت ودخلنا الغرفة اليت تنــاثرت حمتوتهتــا بــني

نبضة د قلو س ما سفعله مل يكن الصواب ابتسمو

تلفهيو صغ حوله سربعة مقاعد بينها عاولة وصحف وكتب ومالب

ود ركن انتصب سرير نوم مفرد.

ملســو علــى املقعــد املــهدوج فابلســو جبوارهــا سشــعلو التلفهيــو كانــو سخبــار اخلامســة بعنــا جمرتهتــا وحنــن
هنمهم جبمل متقطعة وماء فاصل غنائش.
قلو :املطرب ال ؤ يغين املفضل عندؤ.
قالو :حىت سان.
قلو :سغانيه تدعو للرقص.
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قالو :سوف ارقص.
سخ ت تت ىن علــى سنغــام املوســيقى رقصــها امل ـ بــدل ر بــة وافــأ املكــا وسان سحضــر امل لابــات واملكسـرات
سغلقو ب الغرفــة واقرتبــو منهــا سمســكو بكتفيهــا فرفعــو رسســها سنفاســها تصــهرن وانــدجمنا د قبلــة عويلــةو
العر منا تصببو تدافعو د سعماقها وملا هدس عراكنا سغمضو عينيها وهش تغمغم بكلمات مل استوعبها.
سبقتين إىل اجمامو عو املاء ينسكب سخرمو زمامة مشروب مسكر سخفيها د مكا سمن بني قنــان مــاء
د ب ـراد متهال ــك ملط ــبخ انتص ــبو عل ــى الطاول ــة بع ــد ترع ــش م ــن فمه ــا قط ـرات سع ــادت اتس ــتقرار إىل بايت
املتــوترة وملــا فتحــو ب اجمــام ت ـرتعش وكــأ املــوت يهــددها تلمــع ابتهامــا بســوادهاو دثرهتــا مبــالءة س ـرير
مطوية بيضاء اللو صقلو رهتا وشكلو تكويناهتا ا ســديةو راســش ممــه مــن اهلــوام

ستتبــع امليــا والــرت

اهلادئة.
قالو :ملن املكا ؟
قلو :يل.
قالو :وهش تدعك ساقيها وهل تقيم هنا؟
قلو :اسكن د شقة بعمارة سمتلكها مع سمش د وس املدينة.
قالو :وهل هناك شقق سخرل؟
قلو :نعم ثاليف مجتمرات.
قالو :مل ت تجتمر سحداها ألخش وتستفيد من خدماته؟
مل سرد مستمعا لرنني هاتفش فاألصدقاء يبح و عين .سعرف سهنم يرتبو للقاء احتفايل بعــودة سحــدهم مــن رحلــة
عمــل خارميــة سمهلــو الــرد علــيهم مكتفيــا بتأملهــا مرتقبــا ترعهــا لكــأر سعددتــه حــدقو فيــه مليــا مث ازدردتــه
مبتسمةو ظننو سخ ا سنين لن سستطيع س سحتمل اجياةو سو سعيق النار وسخوايل يرفضــو اتعـرتاف بــدور سيب
د حي ــاهتم فه ــو حض ــرؤ جمه ــول النس ــب .بينم ــا ه ــم ينتم ــو لقبيل ــة ومجاع ــة متل ــك األرل واتس ــم تـ ـرب
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مســاكنهم بــني ا بــال د قريــة يفصــلها عــن الطــائف سك ــر مــن م ــة كيلــومرتو ميــر ــا الطريــق الســياحش املــه فــو
املتابه إىل بالد زهرا وغامدو كنو اشعر خلابل فلم سشابع والديت على اختيــار زومــه مــن بيــنهم ركــة األمــر
يل فقــد سمــد بــني رفــا العمــل مــن يرحــب يب فــأان ستــنف

بعمــق وقــوة حــىت ستــاوز ات ــطرا ت الــيت متــوج د

سعماقش.
قلو :اتصالك ماء فيه سنك اتاميين د سمر.
عرفو س ابنتها املسافرة مل يناسبها الو ع وترغب د العودة لكن زومها يرف

وتطلب مين مساعدهتا.

قلو :هل ابنتك سعودية؟
قالو :نعم ومولودة د مكة.
قلو :وزومها؟
قالو :ابن خايل ماء للدراسة د ا امعة اإلسالمية ملدينة.
ليقطع مرر اهلاتف حدي ناو كا سخوها يبحا عنهاو د الطريق وعدهتا س اجل قد يكــو بيــدؤ إظــا يتطلــب
اتفا وحتاج إىل وقو.
قالو وحنن نقرتب من مسكن سخيها :هل امتهمو ية؟
السجتال املفامر س م لسانو حدقو د مث ابتسمو سجتاهلا عاد لينظم نفسه داخلهاو صــلحو غطــاء ومههــا
وتدثرت بعباءهتا وملا وقفو سمام بوابــة املركــه التابــارؤ الــيت شــرعو تعــي ملتســوقني البــاح ني عــن حامــاهتم د
ليلة شتاء معتدلةو غابو فيه بشائر الفر واجياة الاله ة املتفصدة عرقا لالنقســام والتكــاثر بســبب زمــن تــوزع
بــني الفاقــة ونــداء جمهــول املعــامل سمــرتين لوقــوف سمــام بوابــة املنــهل فســمية وسخوهــا يعرفــا سهنــا معــش وينتظـرا
موافقيت على سكناهم د شقة من عماريت.
تكــرر اتصــاهلا الـ ؤ عرفــو معــه س سحــد األمـراء كــا يقــنص د بالدهــا اســتعا بــهوج ابنتهــا د تهيــه رحلتــهو
فلما اعمأ لسلوكه استقدمه لرعاية إسطبل خيوله واإلشراف على مهرعته د الدرعية.
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كما عرفو س املرسة اليت تكفل سخاها توفيــو وا سخاهــا نقــل كفالتــه لصــاحب مدرســة سهليــه لطــائف متــهوج
من ابنة املتوفاة.
هنا سخربهتا اخالء إحدل شقق عماريت لسكىن شقيقها.
قالو :لكن ية من يومني سجنبو ابنها األول.
قلو :مل ربن سخوك.
قالو :انشغل بعمله ا ديد ال ؤ لن يناب فيه.
قلو :اعرف ولكن سكنا د الشقة جيعله يستقر نفسيا.
قالو :من؟
قلو :سخوك غريب األعوار.
قالو :هل عرفو سنه سغران مبعاشرته فلما كشفه زومش هم برتحيله.
قلو :معلومة مديدة.
قالو :اعرف انك ترعى سمك العابوز.
قلو :سمل ومعظم وقتها عند سخوايل د القرية.
بعد سنوات مخ

من اجـ ر مــاءت يــة مل يتغـ فيهــا شــشءو إظــا زادت ــاء و ــياءو اهتمــو خبدمــة والــديت

عنايتها خلق نوعا من العطف د سعماقها.
ود الليلــة ال انيــة لســفر والــديت إىل القريــة حيــا تشــعر نتمائهــا وحريتهــا بــني امل ـهارع ومكانتهــا بــني سقار ــا
ماءت ية تتفقد حامايتو كانو تقــف د فتحــة ب الشــقة تنتظــر إمــابيتو كانــو تبــدو يل وقــد تغـ ت ك ـ ا
متيقظة تتوهي متلك قوهتا وحضورها د وعش.
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اقرتب ــو منه ــا وس ــحبتها إىل ال ــداخل سغلق ــو الب ــاب زادت نته ــا وتش ــكل مس ــدها ن ــداوة وع ـراوة .ت ـ كرت
امتهامنا سول مرةو سشعلو ن ا رغباهتاو سثــرت شــبقش واســتابمعو قــواؤ فتخالطــو مطالبنــاو حصــرت نفســها
من بوتقة تشظو سعادهتا فتفطرت جظات شغفة.
قالو :آ كم سان متعبة.
قلو :كنو م هوت او وعأة السحر.
قالو :عليك س ارتر.
قلو :ساعديين وحاويل س تفهمش سك ر ت سحتمل ا هد العقلش.
قالو :انك هت ؤ.
قلو :ت ختاد.
تشــكلو مــن املالحظــات املعتــادة الــيت مل امــل شــهادة جــب متســل عليهــا لكــن الرغبــة تــربز مقــدار ا فــاف
ال ؤ ميت من نسيي النــار الالهبــة واللمعــا اخلــادع دفعهــا بعــد تــاوز شــعور انتا ــا أبهنــا منقســمة علــى نفســها
إىل البقاء جبوار رمل فقد ظله.
قالو :هل سصل لك شاؤ؟
قلو :نعم.
دخلــو اجمــام وملــا انســكب املــاء علــى مســدؤ دنــدنو مــرت أبغنيــة مــن سغــان مطــريب املفضــلو وملــا فتحــو
الباب تها تضع براد الشاؤ على الطاولة د غرفة التلفهيو كانو تدند بات األغنية.
قلو :حىت سنو؟
قالو :نعم.
قلو :تعشقني مطريب املفضل؟
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قالو :مصادفة فق .
هللا اعلــم سؤ قصــة نســابها بهنهــا ملــا تمســو كفــش العاب ــة مجتخرهتــا عنــد البــاب وسان سمــرر كفــش علــى شــعرها
املتنــاثر ل ــوا فارغــةو العــر

ــه حامبهــا بينمــا سصــابعها البــاردة تقــوم بدســه اــو منــديل سصــفر موشــى خلــرز

امللو تلفه حول رسسهاو غطو عرف املنديل على شفتيها.
قالو :وهش اد د فضاء الدرج هو يفضلها.
قلو :وغ .
قالو :توقعو سنك متارر الفعل الشاب.
د تليات سمش اليت تطف على السط عندما تدن س بع هتمــام مشــاهد فلــم سمنــو تعر ــه إحــدل حمطــات
التلفهي ــو مههم ــوو س معم ــر ل ــوت لون ــه األ ــر يش ــبهين ك ــررت هوامس ــها بص ــوت مرتف ــعو فتوق ــف اهتم ــامش
املغطى بشال سسود مل يكن يشبه سؤ ششء.

وركهت نظرؤ عليها لتأمل تاعيد الهمن وشعرها األبي
قلو :معمر.
قالو :نعم انه سنو د عفولتك.

وارتفعــو سنفاســها خفضــو صــوت التلفهيــو حــىت ت سزعــي غفوهتــا الــيت تطــول حــىت سهنــش ســهرؤ فأقودهــا
لفراشها.
❁❁❁
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سنحو فرصة اللقاءو ال ؤ معه سعلن مطالو اليت اختهلتها بعد مشاورة رفيقة الدرب د مطلبــنيو منحــة سرل
لبناء منهل لسكن العائلةو وسمر عالج تبين املعا

فف وعأة املصاريف.

وسان د عــابور الس ــالمو شــاورت بص ــوت مســموع ال ـ ؤ سمــامشو سيه ــم سهــم الع ــالج سم الســكنو لك ــهن ال ـ ؤ
خلفش وهو يقول :سسكو ت اخلبل سلم وامش.
❁❁❁
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عندما متدد السور حائال بني فرحــش لنابــا وغــدر غســا الـ ؤ مــه روحــش وقفــو د انفـ ة غــرفيت الغارقــة
د الظالم س مل األشياء اليت كنو سراها بيضاء شفافةو فتحولو إىل الفراغو الــرتدد التخــب واسـ
سوران ا ي

الفــرو .

ملنهل سمد اليوم سك ر علواو كتو وسوراقش املبع رة على املكتب واملرتبة حســب فهــم اخلادمــة د

سدراج دوتب الكتب لغرفة مل تعد ت ر اهتمامش وقد سمابو حبياء على سس ليت.
شعرت جه ال ؤ معه توقفو عن الرقاد عارية د فراشش عندما كنو صغ ة عرفو روحش .وعنــدما كــربت
اكتشــفو مســدؤ :اجــب للــرو والشــهوة للابســد فمنحتــه ثقــافيت ووعــش وقدمتــه لغســا بتوحيــدؤ اخلــاك
بسر وومد وقلو ومعه بــدست األمــور تتــداخل سخــرمين صـراخه .األكــرب د فضــاء منهلنــا الكبـ و يــهف خــرب
تعييين معلمة مبدرسة د احية تبعد عن الرتل مخسني كيال.
د الطريــق إىل املدرســة كنــا سربعــا ثــاليف معلمــات مــددو تباينــو سلواننــا انتماءاتنــا اتمتماعيــة ثقافاتنــاو وســائق
س ر اللو تعاقدان معه علــى نقلنــا للمدرســةو بات اللــو األ ــر يســم الرابعــة سختــه ســعاد تعمــل موظفــة إداريــة
ملدرسة من عامو تطبع اخلطا ت وكشوف الطالبــات علــى اجاســب وكــل مــا يتعلــق ملدرســة الــيت شــاركو د
سيسها.
اعتدت سنفار زمياليت كما مل سقاوم ابة تعانق سصابعنا كتعب نه وثورة شبق ليلش د املقعد اخللفــش للســيارةو
د كل مشوار نقطعــهو كــا غســا يعربــد د داخلــشو مل تصــل ثرثرتنــا د الفصــل الدراســش األول إىل الغــوك د
باتناو حىت مــاء يــوم عــدان فيــه مــن املدرســة د التاســعة صــباحا وقــد سجنــهان عملنــا فســمحو مــديرة املدرســة لنــا
خلروج قبل انتهاء وقو الدوامو قالو سحداان مل ت نقضش الوقو املتبقش د التسو .
اعتـ ر الســائق عــن انتظــاران وســعاد عــن مشــاركتنا مولتنــا اجــرة وحنــن نتابــول تـ كرت سنــين نســيو حقيبــيت د
السيارةو ارتبكو ك ا فبني سوراقش صورة غسا مع برج إيفلو فرحنا وحنن نتابول مث نشرب القهــوة د مقهــى
املركه التابارؤ خلق األما .
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مــرمي تتابلــى  . .كانــو يت مــع صــديق وهــش ترتــب ملشــروع زوامهــاو راشــف مــن منهــل اجــب ال ـ ؤ ســكبه
عليهــاو وملـ ا وصــال مرحلــة التوحــد سخـ ها إىل منــهل سسـرته املســافرة جضــور مناســبة د مــدة . .ت تــدرؤ كيــف
انقادت إظا اكمو سنفاسه وقبالته د جظة عنا د مسدها وسالو الرغبات فكا الغر .
وملا مل سمد من الكلمات ما يعهيها عفا غسا على السط كنو مرؤ ألتسلق عاملهو مجلة رصــيدؤ نشــرات
وكتب صغ ة تتحديف عن النار منتظرة رقدة مويتو وعن اجياة سحبا من خالهلا عن نفسش املتنقلة بــني الظــالم
والنور او رعايــة سمــش وسيب ونشــاط ثقــاد ملدرســة والكليــة ظــى فكــرؤو ومبشــاعر صــافية ونقيــة يســوقين قلــو
ص ــوب مغ ــامرة مبهم ــة  .ر ــو ك ــل ش ــشء مبه ــارة واخل ــروج ع ــن ال ــنص يع ــين تفل ــو حي ــايت م ــين الواح ــدة تل ــو
األخــرل سخ ـ يــجتمي اللهــب د بــدن فاعتــدت الرقــاد د فراشــش عاريــةو ساس ـ

شــفاهش وسداعــب مســدؤ

أبصابعش.
قالــو مــرمي :مل سفقــد شــي ا برحيلــهو فــأان متفوقــة د الدراســة وجبــانو سمــش األرملــة الغنيــة بــرو العطــاء ودهشــة
األمومة اليت مل تتهوج حىت اافأ على تركتنا وارثنــا مــن سيب .راتــب تقاعــد الــوظيفش يفــش ومنهلنــا الرحــب فــيال
حكوميــة د حــش امللــه ا ديــد حصــل عليهــا والــدؤ بصــفته سحــد كبــار املــوظفنيو سان سحــد سول ــك اهلــائمني علــى
األرل والبنو الوحيدة مع ثالثة بكور ابتعا اثنا لدراسة الطب واهلندسة د سمريكاو وال الا دخل ا امعــة
 . .سوف يتخرج السنة القادمة.
د الصبا عرفو إ حقيبــيت اقــتحم ســرهاو مل ارتبــك واعتــربت األمــر ينــدرج اــو مســمى العــادؤ مــا دمــو مل
افقد ششء مدركة س التفاصيل سوف تور و د هناية الفصــل الدراســش ال ــان اتفقنــا علــى س نبقــى د مدرســتنا
وس نسهر معا ليلة د كل شهر ملنهل سو د سحد املطاعمو فكا اتتفا على سول لقــاء مبتنــه ومطعــم عــائلش
د عريق ال مامةو ماءت ر ب ألخ ؤ بسيارة سسرهتا كنو سرتدؤ (جبامة) نومش.
بعــد شــرب الشــاؤ مــع والــديت سخـ هتا إىل غــرفيتو ملســو علــى عــرف السـرير سخـ ت سحــد سثــوايب مــن خهنــة
املالبـ

ودخلــو اجمــام حــىت سبــدل مالبســش كــا البــاب مــوار حــىت ت ينقطــع حــدي ناو وسان شــبه عاريــة فــت

الباب توقفو عن اجركة كانو ر ب اد د مسدؤو اقرتبو اكتشفو بشــرهتا الناعمــة وشــفتيها الــرقيقتنيو
كانو مسدا رعبا ومائعا .تنــدا د الـ و

بينمــا يظهــر الـ لي ن انــه حوهلــا نبهنــا مــرر اهلــاتف كانــو مــرمي

ترشدن للقسم ال ؤ ا است ابار ورقمه حىت يسم حرار البوابة لنا لدخولو د السيارة مل ننب
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بكلمة.

مل نلح ــأ الوق ــو وحن ــن نتاب ــول د املتن ــه نط ــارد بعض ــا ب ــني األمه ــهة واأللع ــابو وانش ــغلنا لتعلي ــق عل ــى م ــن
يصطدم بنا من رواد املكا ومالحقة بع

الشباب لرسم مغامرة قد تنتهش مبغادرتنا وعودتنــا للمنــهل .تـ كرت

غسا سنه سخ ن بات مســاء إىل مكــا شــبيه مبــا سان فيــه تــدفق مشــاعر وحــديا عــن اجريــة واجيــاةو كــا لقــاء
عادت كنو متوترة والدم جيرؤ د عروقش متع رة د ى حلم يسرب العهلة يتباعأ د تقدمــه عــرب الفراغــات وهــو
يس

تا هدفه مل نتحديف فيه عن ششء بؤ سمهية.

وسان د فراشش اســتعدت ســاعات يــومشو كــل مــا سعرفــه عــن ر ب سهنــا زميلــة عمــلو لكــن غســا املتخصــص د
اجاس ــب وت ــارة األمه ــهة الكهر ئي ــة د ش ــركة وال ــد و م ــال الع ــامل لتوقي ــع العق ــود ومع ــه كن ــو سس ــافر خبي ــايل
ومشاعرؤ .وهو حــدثين عــن املــد الــيت يهورهــاو ومســدؤ يصــارع رغباتــه وصــوته يــر د سرمــاء غــرفيت عار ــا
سمــامش براجمــه ومعرفتــه سخ ـ ن إىل سســوا ومراكــه تاريــة مل سدخلهــا مــن قبــلو وسهــدان مالب ـ

مديــدة يفــرل

بوقه ال ؤ صقلته رحالته واختالعه ب قافات العــامل علــشو سنفاســه تلهــب ومهــش وتوقــد فتيــل زمامــة الرغبــة د
مســدؤ شــفتا مـ وة مــن انرو سغمـ

عيــون ألستســلم مل يلتهمــين ولكــن سيهــا اخلــافق مهــال فقــد مــه روحــش

امتاحين فتطاولو على السور ال ؤ حابب الفضاء .وظو مشاعرؤ الصغ ة.
غف ـوت وسنفــار ر ب تعطــر املخــدة .ستقلــب كــش سع ـ منســابة إىل ســهول البنفســيو صــحوت مــن النــوم علــى
صوت منبه الساعة ليوم مدرسش مديد كانو ر ب وحيدة د املقعد اخللفش .
قالو سعاد :وهش تراقب الطريق مرمي سوف تتأخر للعاشرة.
د غ ــرف وممـ ـرات املدرس ــة ع ــاردت نظـ ـرات ر ب اهلارب ــةو وملـ ـا ن ــا م ــرمي قادم ــة انفاب ــران د ــحكة عويل ــة
ومرتفعةو ود العودة تبادلنا حدي نا املرتبك املامن م و ال ؤ معه احتابو سعاد املنتصــبة كمــا خيــال املأتـه
د املقعد األمامش.
قالو مرمي :بصوت خافو كنو د إفطار عمل مل عشر سنوات.
مــاء اتصــال ر ب د الســابعة لــيال ختــربن س مــرمي كانــو مــع ابــن م ـ اهنم املبتعــا للدراســة د سور و خــرت
عودته ك ا.
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ساثر اتتصــال جظــة هــروب مــن املنــهل ومــن ا امعــة رتبتــه مــع غســا ليــوم سانســش الطبيعــة الع ـ راء د العصــر
اجابرؤو كا التعرؤ الكامل وحنن نتبادل اجديا سمــام التلفهيــو املغلــق د انتظــار اإلفطــار الـ ؤ علبنــا مــن
مطعم يعرف رماله الشقةو ر مرر الباب فغطى غســا مســد لــداثر وسان هربــو إىل غرفــة النــومو انتظــرت
إغال الباب ملغادرة الفراو ال ؤ رقدت عليه مغمضة العينني وإبا أبانمله تتحرك دوء ونعومــة فــو ملــدؤ
مقرتبــة م ــن م ــواعن ا نــو و اخض ـرار واس ــع وعمي ــق يفتقــه به ــين وه ــو يتســلق األش ــابار يبح ــا د الش ــقو و
فأغلق مفين حىت تكو ه اللحظة صاليت.
تعــر مســدؤ والتهبــو سعـرادو دخلــو اجمــام فاهنــال املــاء البــارد مســكنا روعــش ووميــب قلــو وسان سمتــدد د
الفراو والساعة تش للحادية عشر’ ليالو عاودت اتتصــال بــر ب ردت سمهــا فارتبكــو ومــاء صــوت ر ب
مبتهابا.
د لقائنــا الشــهرؤ كنــو سول الواصــلني ملنــهل ر ب سخ ـ تين لغرفتهــا عرفــو س مــرمي وســعاد قادمتــا و عوقتهــا
ب راعش التصق صدرها بصدرؤ والتقو شفتاان د قبلة تقطعو معها سنفاسنا كانو املــرآة تعكـ

صــورتنا وقــد

اندغمنا د مسد وسحد.
قالــو ر ب :إ زومهــا املســافر من ـ شــهر عــاد البارحــة لكــن ل ـ هتا تتابلــى د مســد سن ــى تشــاركها عراوهتــا
فرتعب مسامهاو البداية شكلته معلمتها د املرحلة املتوســطة وعفـ علــى الســط مــع زميلــة د كليــة اآلداب
جبامعة امللك سعودو ومها د الفصل األول من العــام الدراســش ال ــان هــامرت مــع والــدها األســتاب ا ــامعش إىل
سمريكا بعد توقيفه عــن التــدري

والكتابــة د الصــحف بســبب مواقفــه السياســية اجــرة ووعيــه حبقــو اإلنســا و

د وعن متلك الدولة مصادر ال روة وت تفص عن مقدار الدخلو وتعلن املصروفات تقديرت حــىت يــتم حابــب
الــدعم عــن اخلــدمات الــيت فشــلو د مواكبــة النمــو الســكانو وملــا نشــر مقاتتــه د صــحيفة لبنانيــة حقــق معــه
وفصل من ا امعة بعد اهتامه لعمالة واعتنا الشيوعية فافتقدهتا.
قالو ر ب :تقدم ابن عمش من ثاليف سنوات مل سقاوم وا مل سشعر به وهو ميه مسدؤ فحبســو مشــاعرؤ
حىت ت د نبضا مل يتفت وسلد ابننا األول بل زاد انكسارؤ الداخلش مع قدوم ابنيت.
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وها سان سستحضر معلمتها بصويت وبضحكش وهليــب سنفاســشو مــاء صــوت اخلادمــة ــربان بوصــول مــرميو حــدقنا
د املرآة نتاباوز توتر الق اخللوة.
قالو سعاد :اليوم علقو زومش ال ؤ مل يدخل يب.
قلو :نعم؟
قالو مرمي :سعاد ثاليف مرات تهومو وتطلق.
قالو سعاد :كل وسحد فيهم يهرب قبل ت و العسل.
قالو ر ب :سكيد وسحد حبك عامل لك عمل.
قالو سعاد :ت ليو ب

يتقدم.

قلو :بصراحة من ف

اخلاا؟

قالو سعاد :د قصر األم العبيد ك والهوار هلم مطالبهم.
قالو مرمي :يعين السور املطو

جرار يبي كل ششء.

قالو سعاد :كانو لنا س اء مفردة وسلقاب تتفق مع تشكل البنية د القصرو ا ش العصالء.
قلو :وبعد العتق وإصدار صكوك اجرية.
قالــو ســعاد :مل نغــادر القصــر حــىت تــو العــم وتفــر األبنــاء والبنــاتو كــا نصــيب سمــش مر ــعة كــربل البنــات
منهت شرته العمة.
تناولن ــا العش ــاء وش ــعرت بتع ــاعف م ــع ول ــد وبن ــو ر ب ــخ د داخل ــش ه ــام
لنتحــديف عــن حكــاتت سخــرل هــش مــهء مــن حياتنــا فتخيلــو غســا جيلـ

األموم ــةو وت ــاوزان اهل ــدوء

جبــوارؤ يهمـ

د إبن :كفــش عــن

خوفك مل حصل سؤ اتصــال فــأرتعش ويواصــل حدي ــه اهلــام  :مــن شــاهدك تــدخلني الشــقة  . .مــا حصــل سمــر
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عادؤ  . .اجب من
ومرمي هتما

وفـراو وعــرب تــتم الصــفقات .ومــن خاللــه اــاك املــجتامراتو توقــف عــن اهلمـ

وســعاد

ملغادرة تعر ا علش توصيلش للمنهل.

د العــام الرابــع ا نقلــش ملدرســة داخــل مدينــة الــرتلو سخــش األصــغر بعــد خترمــه مــن املعهــد الصــحش توظــف
بــوزارة الصــحة فــرع مكــة املكرمــةو مث انتقــل عملــه إىل إدارة تعلــيم البنــات مبدينــة الــرتل ومــن خاللــه ا نقــل
الباقيات سعاد مرمي ر ب وبقينا على تواصلنا.
قالــو ســعاد :عــرب اهلــاتف إ سمهــا ماتــو سوصــلين سخــش األصــغر لتقــدمي التعــازؤ عرفــو انــه يــدل الطريــقو د
العودة كاشفته وبعد مدال.
قال :بني وقو وسخر سزور سخا سعاد.
قلو وسان ا حك :وسعاد؟
قال :نعم  . .هش تربيت األوىل.
قلو :وغ ها.
قال :مل تناب
قلو :تعرف سنك شقيقش.
قال :نعم وت كرك خب .
د لقائنــا الشــهرؤ مبنهلنــا مل سانقــش ســعاد د األمــرو ومــرمي تكمــل تفاصــيل نتــف مــن حياهتــاو تـ كرت غســا د
سخر لقاء لناو ماء كل ششء مصادفةو كنو سنتظر د الشقة سمل

سمام التلفهيو و بعد

مهاتفــة املطعــم إلحضــار سندوتشــات ومشــروب فواكــه مشــكل مرتقبــة قدومــهو فــت البــاب ليطــل ومــه غريــب
ترافقــه ام ـرسة مل يفام ــه ومــودؤو تــاوزان إىل غرفــة النــومو تفابــرت مشــاعرؤ هلبــا وسان س ــع مهســهم فغــادرت
الشقة مل يتاباوب املصعد لطلو فهبطو درمات السلم.
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د تلك اللحظة كانو فرقه من رمال هي ة األمر ملعروف والنهش عن املنكر مع رملش شــرعه تغــادر املصــعد.
لتقف سمام ب الشقة الـ ؤ كــا منــدوب املطعــم يطرقــهو ســرت علــى غـ هــدل د الشــوارع واألســوا

وملــا

شعرت لتعب سوقفو سيارة سمرة وعدت للمنهلو قاومو سنني اخلافق وموع مســدؤ .جبلــد بايت ورتــق ثقــب
سحد ثته د ثوب التواصل األسرؤ وقد وعو والديت هوام

روحش وشتات فكــرؤ واســتوعب والــدؤ حــاليت

النفس ــية وانش ــغلو بدراس ــيت فتخرم ــو م ــن كلي ــة الرتبي ــة والتحق ــو لعم ــل وتوق ــف ومي ــب قل ــو وتناس ــيو
عقور الرقاد د الفراو عارية.
قالو مرمي :سخش املهندر علب مين سخطبك له.
قلو :وهل يعرف عين شي ا يدعو ل لك؟
قالو :من حدي ش عنك اشتعلو الرغبة فيه.
قلو :كل ششء.
قالو :سخش مطلق ومل يرزقه هللا ل رية.
قلو :عقيم.
قالو :سبدا الفحوصات خالل زوامه األول ال ؤ استمر سنوات سربع ت بو العك .
قلو :وهل يبقيين سنوات سربع مث يطلقين.
قالو :األمر د حكم الغيب.
وملــا مل سفــدها بشــشء مــاء اتصــالهو اــديف عــن تربتــه الــيت انتهــو ويشــعر سنــين األقــرب إليــه مــن خــالل حــديا
مرميو تواصل اتصاله وا اتتفا على س يكو الهواج خمتصرا وبــدو حفــل عــام تــردد مث وافــقو مــاءت ليلتنــا
األوىل د غرفــة فنــد و واســتمرت خلوتنــا ستم عشــرة نتابــول د الشــوارع مث نعــود لــوكرانو مل ينقطــع عــن حدي ــه
ومل سمل من ترسله وملا منا منهله مل سشعر بغربة وقد خلو الغرف من سصوات اآلخرين.
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د العام ال ان ماء ولدؤ سعد وقبل س يكمل عامه األول تعرل زومــش جــاديف سـ سثنــاء مهمــة ر يــه يتــابع
فيها إنشاء مبىن حكومش د مدينة ا معة .كانو اإلصابة قويه مل متهله سول سشهرو وسثناء مراسيم العـهاء مــاء
صــوت غســا مواســيا متالكــو نفســش وســلمو اعــة اهلــاتف ألخــش األكــرب تقبــل املواســاة الــيت عالــو وهــو
يرمقين بنظر و ت سدرؤ مابا قيل ولكن مع رك

األتم شعرت س سخش بر شي ا مل سسع ملعرفته.
❁❁❁
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رشحو لربانمي تدريب مــن قبــل إداريت ملــدة مخســة ستمو د الطــائرة رامعــو مــدول املهــام واســت كرت عنــوا
املركــه ال ـ ؤ يتــوىل الــربانمي والســكنو فلمــا توقفــو الطــائرة د مكاهنــا خــر فــت البــاب ممــا سزعابــين بع ـ
الشــشءو متـ كرا ستم الســابن عنــدما ا احتابــازؤو عامــا كــامال قضــيته د الظــالم بســبب ومــود رقــم هــاتفش د
موال سحد دعــاة التكفـ مــن اخلــوارجو وعنــد بوابــة اخلــروج تلقفــين رمــل د منتصــف العمــر حنيــل القامــة سبلــقو
هامسا حباميت لسيارة توصلين للمكا املطلوبو ترددت د الرد لكنه سمسك بكتفش مبتســما وهــو يقــول :لــن
خنتلف على األمرة.
انولته حقيبيت الصغ ة وسرت خلفهو ملا سدار حمرك السيارة قال وهو مبتســم :لــو ا توقفنــا عنــد نقطــة التفتــيش
قل للشرعش انك ولد عمش.
ترك كفة تر

على فخ ؤ بودو تاوزان نقطة التفتيش وسألين وهو يراقب الطريق زترة عمل.

سمبو نعم ملد ة سســبوع لتطــوير األداء د العمــلو ســألين وقــد رفــع كفــه ملوحــا بســبابته حنــو املدينــة الــيت تحــو
منازهلا لديك مكا حمددو خرت د الرد س مل ما حويل وقد متلكين اخلوف ح ا عن اجافه املطم ن .
قــال :غريــب ممكــن سســاعدك الســكن واملشــاوير حســب ميهانيتــكو الســكن املـري واخلدمــة املناســبة الــيت معهــا
تســتوعب درر التعلــيمو نــبش بكلمــة غريــب باكــريت فــأان نف ـ
والــديت بعــد انضــمام والــدؤ املبتعــا للدراســة د لنــد

يومعهــا اجنــني .س ــل اســم خــايل ال ـ ؤ رعــى

بهــة سياســية معار ــة فســحب مــواز و معــه س ــافين

خــايل د قائمــة سوتد حــىت ت سفقــد حظــش د الدراســةو سانملــه تتح ـرك علــى فخ ـ ؤ وشــرع شــشء د داخلــش
يرتي.
قلو :د كامل يقظيت ما عندؤ مانع حسب املعقول.
قال :اتفقنا لكن سنو فنا والال عليمش.
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قلو :س ع إصبعش على مرحش وما مينع ستعلم وسص فنا .
اتصل اتفه النقال عرفو سنه يكلم امرسةو سأل عن مكاهنا وهل سحد د البيوو التفو حنوؤ فومـدت الــرو
اليت تسرب سغوار القادم تس سمامش.
قال :املشوار سمرته مخسني رتل وه ا خارج سمرة السكن واخلدمة كم يوم الشغل؟
قلو :ستم مخسة.
رد اتفقنا السكن م ة رتل واخلدمة مخسني كأنك د فند .
وصــلنا املكــا

ــغ زر ا ــرر مث سدخــل املفتــا د البــاب وســبقين إىل الــداخلو سدخلــين غرفــة ساثثهــا بســي

علب مين ا لور وهو جيل

على مبعدة.

قال :سوف نرتب لك غرفة معتربة سنو د بيتك.
قال :سوف سترز هللا وسنو ار

ود الصبا الساعة السابعة سوصلك للمركه.

ودخلو علينا امرسة بيضاء الومه امل إبريق الشاؤ وجبوار سلة خوك اوؤ سنواعا من البسكويو.
قــال :مهنــة نــور العيــو تقــوم لوامــب وسك ــرو مــددت كفــش مســلما شــعرت بنــداوهتا وبيا ــها وقــد غطــى بــدهنا
ثوب فضفال س ر توشيه ورود صفراء.
تنــاول كــأر شــاؤ وبع ـ

البســكويو وهن ـ

دخــل علينــا عفــل د ال ال ــة وعفلــة د ال امنــة سحاعــان بعب ـ هم.

غــادرت امل ـرسة الغرفــة و دلــو الطفــل والطفلــة اجــدياو اكتشــف اللحظــة انتظــر تبــدد ظــالل زمــن خســي و
التصــق الطفــل يب فأخرمــو مــن ميــو ورقــة عشــرة رتتت انولتــه اتهــا فــرتدد د سخـ هاو ســحبته وقبلتــه علــى
خد ودسستها د كفهو اقرتبو الطفلة مرددة (وسان) فأخرمو ورقة سخرل مــدت كفهــا فســحبتها حنــوؤ قبلــو
خدها فهمو شفتيهاو عندها دخلو املرسة حكو وهش تران حمتضنا الطفلة.
قالو :الغرفة ماههة.
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كانو الغرفة د الدور األول جبوارها امو فتحو الباب ودخلو عالقة املالب
عرف الفراو سم

خلــف البــاب ملســو علــى

ليونتهو خرمو وتركو الباب مفتوحاو لتعود جقيبة كنو ممددا د الفراو ب ويب.

قالو :عندك غيار للنوم.
قلو :سوف استحم.
خرمــو فخلعــو ثــويب وبقيــو بســروايل الــداخلش القص ـ  .فتحــو اجقيبــة وسخرمــو بيابامــا النــوم واملنشــفة.
دخلو اجمامو كا املاء منعشا ومل سمد صابونه ادعــك ــا بــدن فلــم سهــتم وإبا لبــاب املــوارب يطــر كانــو
هش ومعها صابونة وقارورة شامبو.
ملا عدت للغرفــة نشــطا وشــشء يــدفعين للرتقــبو الســابن ت يســوقين صــوب ا هــول ينســل مــن تلقــاء نفســه
فأفت

ب الغرفة عتها ااديف سخرل مل يطل حديا اتثنتــنيو خــيم الصــمو علــى املنــهل والســاعة تشـ إىل

العاشرة ليالو عرب اجدر بطبيعته وظروفه ماءت كما سسطورة فشعشع العمر حىت ال مالة.
قالو :هل سنو حبامه إىل سكل وشراب؟
كنو سحد فيها مكتشفا تقاسيم ومهها.
قلو :مابا تودين س نفعل؟
سألتها ب قة ورقهو غـ سن مل سدر مــا إبا كــا علــش س سصــد اللحظــةو مل سفكــر د احتســاب األمــورو سستنشــق
عطرها وعرقهاو ماءت حركتها مفعمة جنا وهش ختربن س العشاء ماههو وا ميع ينتظر.
عــاودن هــام

الضــياع الـ ؤ معــه سحلــم أبن د ميــادين خربــة ت سحــد فيهــا وستــردل د هاويــة ت قـرار هلــاو د

الصبا تنبهو من نوم عميق عليه وهو ميرر كفه على مسدؤ .
قال :ظو واراو؟
قلو :نعم.
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قال :اهن

حىت سوصلك للمركه.

خــرت د املركــه مكمــال التســابيل وشـراء نســخ مــن ا ا ـرات ومــدول الــربانمي وعرفــو س مــن بــني اتفاقيــة
املركه واإلدارة السكن د سحد الفناد بغرف مشرتكة مع دارســني آخـرينو شــريكش د الغرفــة مل يصــل تـ كرت
اجب

اتنفرادؤ واألصوات املهعابة حىت ت سانم.

سشتعل مرر هاتفش كا سائق العربةو يسأل عن حاميت سخربته سنــين ســوف سهاتفــه فــأان د مولــة يعــدها املركــه
للتعرف على مشروع الربانميو د العاشرة ليال كنو اقرع الباب وملا دخلو.
قالو :إبا سوف تبقى معنا؟
قلو :نعم.
قالو :خ مفتا للباب لو صارت لك مشاوير.
بعد غروب مشـ

اليــوم ال ــان مل سمــد سحــدا د املنــهلو عفــا علــى الســط يــوم خرومــش مــن الســابن كنــو قلقــا

عل ــى سم ــش مل ــا وص ــلو قريتن ــا مل سم ــدها د ال ــدار فأس ــرعو ملن ــهل خ ــايل مل يرح ــب مبق ــدمش ومل يطل ــب م ــين
ال ــدخولو لكن ــه ق ــال بص ــوت غل ــيأ سم ــك مات ــو وسوراقه ــا عن ــد م ــاركم إم ــام املس ــابدو اتص ــلو عل ــى ه ــاتف
السائق.
قال وهو يضحك :ا ماعة د مشوار وسوف يتأخرو لكن تبحا عــن ونســك سبشــرو علــى فكــرة فيــه سمنــو
ري عيبة وسغلق اهلاتف
دخلــو اجمــام وسخ ـ ت ادعــك بــدن ال ـ ؤ سنعشــه املــاء البــارد وسان سنشــف مســدؤ كــا مــرر البــاب يــر و
لبسو سروال البياباما على عرؤ وفتحو الباب كانو شقراء كاشفه الومه متلفعة بعباءة خفيفة .
قالو :ست يومد سحد.
قلو :نعم.
قالو :إبا نتعارف.
81

وسان سغلق الباب ختلصو من العباءة وغطاء الرسر فانسدل شعرهاو مهدت لدخويل عاملهــا ودفعــش للغــوك د
حبرهاو عنا حركة د املنهل دوء فت
ابتسمو ابتسامة عفيفة بع و بع

ب الغرفة كانو مهنة سلقو علينا السالم وسشعرتنا س العشاء مــاههو
بهو وعلبو سمرهتا قدمو هلــا ورقــة مــائيت رتل دفنتهــا

اجسد ال ؤ ا

د صدرها.
قالو :سع الغابرية مخسني رتل كروهتا.
لبســو بيابــاميت وسان سخاعــب الف ـراغ ال ـ ؤ تلبســين ت ميكــن للوسحــد س يغ ـ نفســه ويتابــاوز التــوتر الطــاغش
ال ؤ يبعا القسوة د املالم .
د اليوم ال الا ماء الربانمي خمتصرا بســبب اختبــار التقيــيمو فخرمــو د العاشــرة صــباحا تناولــو ســاندويتش
وكوب قهوة د مطعم املركهو تدفق معني ال اكرة خترمو من املرحلة املتوسطة ومل سسع للمرحلة ال انويــة فطــال
مكوثش ملنهلو عندها توس إمام املسابد بولد املوظف حىت يبحا يل عن عمل فكا د املدينــةو فأخـ ت
امتــاز الطريــق بــني قريتنــا والطــائف مــع رفــا د العمــلو ومجاعــة مــن الــدعاة يقيمــو حلقــات بكــر وتناصـ د
املســامد وبــني ا بــال ود األوديــةو ومعهــا كــا الســابن .سخ ـ ت ســيارة آمــرة إىل املنــهل مل يكــن هنــاك سحــد
دخلو غرفيت وظو مع سبا الظهر كانو مهنة السهل اجسنة اخللق هتهن بومل.
قالو :مىت وصلو؟
قلو :من العاشرة.
قالو :كنو ستسو الولد معش والبنو د املدرسة.
سملستها على عرف الفراو وسخرمو من او املخدة مخسمائة رتل دسستها د كفها
قلو :مخسو سمانه من البار .
مل سكــن ســعيدا د هـ اللحظــة مل سكــن ســعيدا د هـ اللحظــةو ومل يكــن د مقــدور مهنــة إت س تــرل د رغــم
هشاشيت رمال مصرا على انتصار بكورته  ! . .ملابا سفسدت كل ششء قاومو انفابار اليأر.
82

قالو :الغدا ماهه ملفش والبنو د الطريق .
بعد املغرب وحنن ملور سمام التلفهيو نشاهد مبــاراة د كــرة القــدم ر مــرر البــاب فأســرعو الطفلــة للبــاب
وجقتها مهنة اليت عادت قائلة م اننا سوف ي هبو ملنته العاب والبنو والولد (يبو ) مرافقتهم.
قلو :وسنو؟
قالو :سمل

إبا مل يكن عندك مشوار.

قلو :سوف سكتب بع

التقارير املطلوبة.

قالو :إبا اعد القهوة حىت تستوعب.
سائق التاكسش ماء بعد صالة العشاء فبادلين سعراف اجديا مث اختفى للراحةو وملا ماء ا ميــع بــدلو مهنــة
مالبـ

الطفــل والطفلــة وسمــرهتم لنــومو قبلــين الطفــل علــى خــدؤ ووقفــو الطفلــة سمــامش ب ــوب نومهــا القصـ

ملتها وسحبتها حنوؤ قبلو خديها مث قرصو إبهناو اختفى ا ميع بقيو مــع سوراقــشو وشاشــة التلفهيــو وملــا
انتهيو د الواحدة بعد منتصف الليل مجعو سوراقش واتهو لغرفيت.
قبل شرو مش

اليوم اخلام

اليوم األخ ال ؤ يبدس برانجمه د العاشرة نبهتين مهنة من النوم.

قلو :بدست سشعر سنين د دارؤ.
رفــو مفوهنــا ومطــو شــفتيها سرغمــو نفســها علــى اتبتســامو إهنــا تســيطر علــى مشــاعرها بشــكل سفضــل ومــع
النظرة املنسدلة واملتقدة تشنابو سصابع كفش علــى كتفهــاو كــل شــشء فيهــا يـرتعشو ستــدفق د سلرائحــة الطيبــةو
املكــا الهمــا ولع مــات سشــياء ت تنســىو اســتقرت د سعمــاقش تطــرد سشــبا الظــالم وســابن الوحــدة والوقــو
ال ؤ يلتهمه األر والفقدو سنفاسها تتعاىل حىت هدس حراكها وسكن نبضها .
قالو :عليك اتستعداد للخروج.
كانو الكلمات خترج بصعوبة من بني شفتيهاو بدلو مالبسش لق رنني اهلاتف كا سائق التاكسش ربن انــه
ينتظرن بسيارته .خرمو مل يكن مومودا حدقو د ساعيت قلقا وإبا هو يطل من عرف الشارع.
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وحنن د عريقنا للمطار سخربن انه تبقــى علــش دفــع سمرتــه علــى مــني الســكن مــع سمرتــه للمشــوارو كفــه تـرب
على فخـ ؤ لفــو نظــرؤ عروقهــا البــارزة وبيــال ثالثــة سصــابع ومــهء مــن ظهــر الكــف بســبب البهــا و شــعرت
نكس ــار وه ــو يتن ــاول املبل ــغ ويدس ــه د مي ـب ثوب ــه ــو س كف ــه ت ـرتعش وسان اف ــت الب ــاب مغ ــادرا الس ــيارة
سخرمو ورقه مائيت رتل دسستها د كفه ابتسم .وسان آخ بطاقــة صــعود الطــائرة تــه مــازال واقفــا عــرب زمــاج
املطار لوحو بكفش ت سدرؤ هل شاهدن.
رمل الشرعة يدقق د هوييت وبطاقة سفرؤ واآلخر ا ال

عند مهــاز الفحــص حــد د مبتســماو كــا حمــل

تقاســيم ومــه ســائق التاكســش لكنــه هنــا ممتلــر مائــل للســمرة بينمــا البيــال يوشــش ثالثــة سصــابع د كفــة اليمــىن
ومهء من الظهر.
نداء الصعود للطائرة يتواىل وسان سندر بني الركاب د صالة املغادرين وألن على الدوام اختــار التأويــل األبشــع
ماء خيال الصالة حة السابن مل يسم لنا لتابول واجركة .
❁❁❁
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توافقا عند الباب د الدخول.
واختلف الطريق د ممرات معرل الكتاب.
وتوافقا مرة اثنية عند الباب د اخلروج.
اقرتبو وسخ ت الكتاب الوحيد ال ؤ سقتين.
وقفو.
وتوقف.
سخرمو من كي

ورقش نسخة شرهتا من الكتاب باته.

ود فضاء الشارع املضاء تشكال مسدا وسحدا قيدته د مكانه رغبة اثنني كل وسحد له ومهته.
❁❁❁
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عندما لو شهادة التخرج من ا امعــة مشــحونة كمــا عنقــاء ملتهبــة جبنــا يالمـ

املــاء ومنــا يبلــغ الســماء

بقــدر كب ـ مــن الفعــل ال ـ ؤ د إمكــان الــتحكم فيــهو فقــد ابتــدعو عريقــة تصــنع الكائنــات اجيــة د داخلــشو
سنفســها بطريقــة تســم بظهــور العيــوب حــىت يــتم إصــالحها وفــق قــانو خــاك للمقاومــةو كانــو هديــة األســرة
زوم ــا مل يفك ــر د ختصص ــش سدب اجنلي ــهؤو ومل مين ــع اش ــتغايل بتنمي ــة ه ــواييت كفنان ــة تش ــكيلية وسان سرص ــد مجل ــة
استخرمها من ال اكرة عندما ستوقف من التعب (آ سيها الرمال البائسو ال ين اطمــو نــوعكم لـ ات مــن
خــالل تل ــك املس ـرات امل ـراد منهــا إع ــادة اإلنتــاجو فكي ــف حــديف س ه ـ ا ا مــال املهل ــك ت جيمــد ش ــهوتكم
املتوحشة .؟ ) فأستعيد نشاعش ملواصلة سحق روحش د األلوا وفرشاة تعانق بيال اللوحات.
إظا مل يشغل نفســه بتحقيــق رغبــيت د العمــل د بي ــة تتســم ملنافســة الشــديدةو غـ مباليــة لنهيــف د األدمغــة
اليت تعيق دخوهلا املعرتك متطلبات معقدة تفر ها رعاية ومهية ترا خلل د عمو املرسة .فكنو سقــدم خالصــة
معرفيت بني وقو وآخر د تقدمي درر لغة اجنليهية وسحياان تربية فنية د مدرسة سهلية تعمل ا شقيقة زومش.
بات مساء ماء زومش متهلال فقد عاد من بع ة للدراسة صــديق عفولتــهو فكــا حــرت عمــل حفــل عشــاء ـ
املناســبةو م ــاء الض ــيف م ــع زومت ــه وابنتي ــهو الكــربل د العاش ــرة والص ــغرل د الرابع ــة سث ــر الغرب ــة د ح ــدي هم
وملبسهمو األم برغم افظها شغلتها لوحة ر تها خ حيها رزاً من غرفة ا لور.
بعــد ستم سخــربن زومــش برغبــة صــديقه د مســاعدة عفلتيــه جضــور معهــم د دراســتهم حــىت سســاعدهن علــى
اعتياد الفضاء املدرسشو كانو ابنة العاشرة تقاوم ما حوهلا وفــق اــرك حابــارة رقعــة الشــطرنيو وسمــدها مبهــارة
الالعب تعرف ومهة كــل حابــرو تقــرتب سك ــر مــين لتشــاركين خصوصــيايتو وبات مســاء وسان سســاعدها د حــل
وامباهتــا املدرســية اقرتحــو س تكــو مــوديال سر ــه د لوحــايت القادمــة فااــو سمهــا د بلــكو مل تعــرتل علــى
الفكرة.
ملا اكتملو اللوحة زرعو األم على خدؤ قبلة عويلة وهش امل اللوحة لتعلقها د غرفة نوم اتبنــةو ولتطلــب
مــين بصــوت هــادق وعريقــة خافتــة اإليقــاع لشــخص سمضــى وقتــا عــويال يتحــديف إىل مطلبــه بصــرف النظــر عــن
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الدافع لر ها مل ستردد د إعداد لوحة مديدة وماءت جظة البدء ملناقشــة الشــكل واجالــة الــيت نتشــكل فيهــا
لفضاء رحب من التواصل.
هنــا عف ــا عل ــى الس ـط سح ــد ايف تاوزهت ــا د رحل ــيت الدراســيةو وعنونته ــا د لوح ــات بفرش ــاة ال ــه الرع ــد .تل ــو
فضــاءها صــديقة مفرت ــني سننــا هنمهــم وحنــن نضــب نغمــة حياتنــا علــى تــرددات نبــوءة معرفــة الــرو الصــحيحة.
م ــاء اقرتا ــا عنيف ــا د املرحل ــة ال انوي ــة بع ــد انتق ــال املعلم ــة ال ــيت تعش ــقها ملدين ــة سخ ــرل فكن ــو الب ــديل ال ـ ؤ
مارســو معــه لعبهــا ب ـ اءة تلـ بؤ ي ـ شــغبها ويــدفعها إىل إي ــارؤ بعنايتهــا وحراســيت مــن األخــرتت فخلقــو
وحنن د ا امعة نوعــا مــن التواصــل الرومانســش أبخيهــا الـ ؤ يعيــدن للمنــهل مــن ا امعــة عنــد خــر والــدؤو مل
يتاباوز د التقائنا د مقهى ومطعم د جظات خمتلسة اجديا عن سحالمنا ومهومنا ا امعية.
بات مســاء وزومــش مســافر د مهمــة عمــل مــاءتو لتحــول املوهبــة اخلاصــة لــدؤ إىل اجنــاز سدركــو سهنــا تعــرف
كــل شــشء عــين وعــن خــر اجمــل واستشــعار خمــال الــوتدة وصــمو زومــشو فــأان د خميلتهــا األرل القفــرو
كانــو امــل كتــاب شــعر حــوؤ رســوما خمتلفــة تت واكــب مــع مضــمو كــل نــصو وقــد ثنــو عــرف صــفحة امــل
صورة امرسة تفاصيل مسدها املكتنه تتاباوز إعارها.
تستعني مبساعد هلــا لتســهيل مرورهــا بيســر ودو مســاءلة إىل مرحلــة دقيقــة لشــخص تـرا مطلــعو والعــارف مبــا
يتعامل د سعما حماور وحنن ندخل املرســم وقفــو سمــام اللوحــة البيضــاء املعــدة للتشــكيل وتنــاثر األلــوا و مث
التفتو حنوؤ كانو نظرهتا ئهة د البعيد وكأهنا د مكا تنتظر الصانع األزيل املقيم د الغابة الهرقاء.
قالو بنربة مطيعة :سين سمل ؟
قلو( :وسان سسحب معطف الرسم حىت ت سلطخ مالبسش أللوا ) هنا.
اقرتبو مين تساعدن على لب

املعطفو سنفاســها تلفحــينو تومهــو س شــفتيها تدغــدغ مــجتخرة رقبــيت فــازددت

ابةو عدت من صبية يلعبو د غابة غناء متناسني القوانني وقد مجعو التــني سلشــوكش سشــدو أبغنيــة سحــب
ترديدها .عتها بات يوم فحاببــو كــل األصــوات توقفــو عــن اجركــة اكتشــف شــي ا سعمــق د عقلــش بصــويت
فابتعدت وهش تتشكل.
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قالو :ابنيت ابك.
قلو :إهنا رقيقة وتدفع من يتعرف عليها إىل عشقها.
قالو :كانو األث ة د مدرستها هناك.
سكملــو ربـ حـهام املعطــف وشــرحو هلــا كيفيــة ا لــورو وسان سن ــر شــعرها تلــو صــورة صــديقيت الــيت سحــتفأ
بعدي ــد م ــن ص ــورها الفوتوغرافي ــة واللوح ــات املختلف ــة ال ــيت كان ــو متنحنـ ـا خصوص ــيتنا ال ــيت انقطع ــو وسان د
املستول ال الا من ا امعة بسفرها املفامر مع والدهتا املريضة للخارج فانقطعو سخبارها.
كانــو مغمضــة العينــني تتــنف

ــدوء وكفهــا اليمــىن تتصــلب علــى عــرف املقعــد بينمــا الكــف األخــرل الرابضــة

علــى ف ـراغ املقعــد ال ـ ؤ كنــو سمت ــدد عليــه عن ــد التعــب تتح ــرك بهــا وإت تنتظ ــر اجركــة األخ ــرلو ملس ــو
جبوارها تعانقو كفينا على املقعد تصق كتفش كتفهاو التفتو حنوؤ عوقتين ب راعيها كل ششء فيها يبكش.
خر اكتمال الصــورة وتنــاثران د فضــاء املدينــة كــل مــا نفعلــه يتابــدد د زتدة مســاحة انشــغال زومــش وزومهــاو
واىل اسـرتاحة صــغ ة د مشـال الــرتل لتنــا ســيارة سمــرة خاصــة (ملــوزين) وسان سنصــو لغيابنــا حب ــا عنمــا ينبغــش
اآل س يولد د بايت اليت بع و .سبحنا ومن اإلرها ظنا وإبا بصوته يدعوان للعشاء.
قالو :صديق من سرل الغربة.
قلو :كيف؟
قالو :انه من هنا رمل سعمال ومغين ا ه اجركش ي اتنتبا .
وحنن جنل

حــول عاولــة الطعــام عرفــو سنــه ميلــك املكــا وسنــه تعــرف عليهــا د حفــل املعهــد الـ ؤ درر اللغــة

اتجنليهي ــة في ــه سثن ــاء دراس ــتها د بداي ــة اغرتا ــا وتك ــرر س ــفر كاس ــبا التأهي ــل د ب ـرامي ودورات تنم ــش هواتت ــه
ومشاريعه التابارية.
يتساق مطرا وتتاباوب ر ت قلو مـع حامــات ت تتغـ د س سقضــش مــن هـ اللحظــة حامــايت وفــق األان
متاباوزة النظر عمن ستلحق به السعادة ومن سوف يريف البجترو فالسعادة لـ ة والبــجتر سملو واللحظــة مل تــرتك
88

س ــبيال للتص ــرفو فعل ــش اعتب ــار اللحظ ــة قيم ــة بايت املنس ــابة ف ــأان اآل ري ـ مش ــاعر عاري ــة كن ــو سحن ــين حبري ــق
مضاعف مليالد مديد د كو

هر.

ود العشــاء ال الــا شــاركين د رســم لوحــة مــاءت الفكــرة فيهــا عــرب ريشــيت كمــا سختيــل اللحظــة وبريشــته كمــا
يتخيلهاو معها اولو اتسرتاحة إىل مرسم بديل  .وملا اكتملو اللوحة ماء احتفالنا متاباوزا املتخيــلو مل يكــن
رمال ممهقا بــني امـرستنيو بــل حنــن ال الثـة نشــكل حالــة صــعبة غـ سهنــا تينــا لســعادة اــدثنا سك ــر ممــا ينبغــش مل
سفكر د احتساب األمور رسيتها كيف استسلمو بوهن كانو مفعمة جنا وداف ة.
وملــا عــال ســفر د رحلــة عمــل شــعرت بقلــق د انعــدام القــدرة علــى التعبـ مغيبــة الــوعش مــن فــرط اتســتغالل
ال ؤ مل توامهه .واتستنهاف القهرؤ بسبب خلل هيكل القوة د داخلها مما يعين اجنرافهــا للقــاعو فأخـ هتا د
مولة أبحد األسوا مث ملسنا ملقهى ليقتحم عاولتنا من ساثر عاببناو ابتسم من غ س يالحأ انهعامنا.
قال :كنو سراقب توالكم .
قالو :مل؟
قال :لفو نظرؤ تعانق كفيكما.
قلو :وما شأنك؟
قال :سنتما عاشقتا وسان عشقتكما.
مــاء صــمتنا متوافقــا مــع اسرتســاله د اجــديا واكتشــاف خمــهو كــل وسحــدو لــي

فيــه مــا هــو ك يــب سو خفــش

يفرل اتقرتاب منه حب ر .دفع حساب القهوة وبسكويو البيو فور غادران السو عربته الفارهة مل تغـ مــن
ومهتنا وحدي نا فلم يعد هناك ما يتومب التفك و عالو الطريــق بســبب إشــارات السـ وازدحــام الطريــق ود
منــوب املدينــة وعــرب شــوارع ــيقة شــديدة الظــالم فــت مــدخل ســور تغـ لونــه بفعــل الــهمن لنــدخل (اســتديو)
خاك غرفة ومرسم يتوسطه حامل حمل لوحة مل تكتمل ولوحات متنــاثرة علــى ا ــدرا و ومكومــة علــى األرل
د تش ــكل ب ــديع لنب ــع يض ــم ك ــل األح ــالم واألش ــكال ال ــيت تن ــتظم اجي ــاة ال ــيت سعيش ــها متاب ــاوزة النس ــيا د
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تقاععــات عريــق مفتوحــة ووا ــحة ســرت فيهــا ت شــعورت بات مــرة د الفابــر تســوقين دمدمــة ولع مــات ألمــد
كل ششءو سحبين املكا والهما فتعانق النور د داخلش زارعا سشياء ت تنسى.
ملسو وملسو حول عاولة تــداخل لوهنــا مــع بقــع سصــباغ تراكمــو بعفويــةو ومــاء حــامال زمامــة مشــروب مل
تفت وثالثة كالفراو .على املقعد املقابل وسكب قطرات من املشروب ترعو كأســش كانــو املــرة األوىل الــيت
ست و فيها اخلمر وترعو كأسهاو سشعل التلفهيو كانو قناة موسيقى غربيةو قامو تــرقص شــاركها الــرقص
وشاركتهم لتصفيق.
كل ششء فينا يتــداخل وملــا تنبهنــا للوقــو اتصــل اتفــه فابــاء مــن سخـ ن وصــديقيت ملــا دخلــو املنــهل ومــدت
زومش د الفراو .متددت جبوار التصق مسدؤ املبتل جبسد عــاد تصــبو املتبلــور عــرب متاهــات سزليــة هتــيم ــا
روحش من ماء الكو فقد حهرت اجقيقة.
عرفــو س صــديقيت وهــش هتــب مــن الســيارة تع ــرت فســاعدها الســائق األســود علــى فــت البــاب ود املــدخل
املعــتم وهــو يــتفحص مفصــل قــدمها املتأملــة ــامعها مراهنــا علــى الســكو ال ـ ؤ اكتشــف سمهيتــه وتركهــا د
مكاهنــا لتابــد اخلادمــة الــيت سنســلو مــن غرفتهــا د ســط املنــهل ألخـ مــاء رد مــن ثالمـة املطــبخ تقــف فــو
رسسها فساعدهتا علــى الصــعود إىل غرفتهــا  .شــعرت بــبع

اتســتياء سهــو اتمت ــال سلقســرؤ سو اخلضــوع الـ ؤ

جيــرت املــرء عــرب ههائمــه اخلاصــة وفــق التصــور الســابج واملضــلل  .غـ سنــه كــا عفيفــا إىل حــد انــه فامــأن هـ ا
اإلحسار البليد.
اكتملو الصورة اليت اعتنيو أبلواهنا ولفتو فنيايت نظر صديق زومش ال ؤ نقــل إعابابــه مبــوهبيت زومــشو فقــد
امتهج عملــش ملعرفــة ووصــلو نفســش لــه ممــهوج ملطــر معــه بلــك الر ــا الضــرورؤ مــن سمــل س تشــكل هـ
التابارب األك ر اهتماما تتا الوصفش شعورا مستقرا د زمن متحركو فابمعو حصادؤ بفر األمــان الــيت
معها تاوزت موعش.
❁❁❁
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ختصار هـ ا مــا حــديف كنــو كمــا هــش عــاديت د العاشــرة لــيال د مقهــى خــارج العمـرا سمــي دخــا الشيشــة
وسرامع قصة مديدة متعســرة وتدهتــا وإبا ــا قبــل س تتابــاوز جملســش تلتفــو حنــوؤ قائلــة :بشــع واختفــو د
الظالم! . .
استفهن قوهلا ولكن عدت سصح مواقف شخصيات القصة واندل املقهــى يعيــد إشــعال رسر الشيشــة لتعــود
قائلة :كم سنو بشع. .؟
جقها نظرؤ حىت ملسو مع ثلةو على مبعدة ابيابهم سعفال نساء رمــال يعكــر املكــا و وإب ب الثــة سشــبا
يتابهو حنوؤ ويشبعون لكما ولطما سنق ن النادل وبع

الرواد .

حاولو تاوز قلقش وا موعة رمها ودمدمتها تغادر املكا و تنبهو من النــوم علــى مــرر اهلــاتف كانــو هــش
سخ ت تضحك مطالبه بهتدة مساحتها د القصةو ت كرت س سوراقش نسيتها د املقهى .
❁❁❁
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تالشو كقطعة ثلي تعر ــو للشــم

شــعرت خلــوف مــن سنفاســها املتالحقــة سغمضــو عينيهــا وبــدست تعــود

للحياة.
قلو لع :حنا  . .مابا حديف؟
قالو بصوت خافو :ت سدرؤ ! . .
سخ ت تفرك سصابع كفيها وتشب و لعباءة تغطش ششء د داخلها تعرلو غــادرت العربــة مل نالحــأ س البــاب
األزر املغل ــق بسلس ــة وسقف ــال ص ــدئة للمن ــهل املهاب ــور وال ـ ؤ اعت ــدان الوق ــوف عن ــد ح ــىت تن ــهل د الش ــارع
املتعامد مع الشارع ال ؤ ينتصب د وسطه منهل سسرهتا موارب.
اختفو د عطفة املمر الفاصلو انفرج الباب بع

الششء كانو تبتسم فتع ر انطالقش.
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سخ مكانه على الكرسش ال ؤ قدمه مرافقه العابوزو تلفو حوله وهو يتحس
هن

متأففا مه

اجقيبة ا لديــة الــيت حتضــنو

د إب رمل الشرعة ال ؤ ينظم دخول املرامعني غرفة املوظف فشرع الباب.

صر املوظف :ت يدخل سحد .وسحد املرامعني يغادر الغرفة.
انتصبو اجقيبة ا لدية فو املكتبو رمق عقارب الساعة املنصــوبة علــى ا ــدارو هنـ
الباب وغادر املكتب سمام عيو رمل األمن وتوم

رافقــه املوظــف حــىت

قش املرامعني.

والساعة تش إىل ال انية والنصف صر رمل األمن د املرامعني (الدوام
انتهى).
سخ يتابعهم وهــم يغــادرو سمــاكنهمو دخــل املكتــب سغلــق البــاب ملفتــا مــد يــد فااــا اجقيبــةو دول انفابــار
هائ ــل ه ــه املب ــىن انف ــت عل ــى إث ــر ب املكت ــب قصاص ــات سورا تتالع ــب د الفض ــاء وعين ــا انفلتت ــا م ــن
حمابريهما تصطدما

درا .
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علبــو مــين شــقيقيت مســاعدة زميلتهــا د العمــل بتســابيل ابنتهــا د املدرســة اتبتدائيــةو وكــا علــش س سوصــل
اتثنت ــني والطفل ــة للمدرس ــة ألخـ ـ سورا الكش ــف الط ــو ود الي ــوم ال ــان للمرامع ــة اعتـ ـ رت ش ــقيقيت ع ــن
مرافقتنا.
الطفلة ب و ا القص تل

جبوارؤ د املقعد األمامش للسيارة وسمها د املقعــد ال ــان خلفــش مباشــرةو ملــا ترملتــا

سوقفو العربة بعيدا عن بوابة مبىن املركه الطو د ظل شابرة وارفة واابب مهء منها حاوية قمامة كب ة.
ف ــت الب ــاب ا ــانو للس ــيارة امـ ـرسة متحابب ــة سخـ ـ ت تتفحص ــين مث ملس ــو جب ــوارؤو س ــحبو كف ــش وختلل ــو
سصــابعها سصــابعشو رفعــو الغطــاء عــن ومههــا ودســو سحــد سصــابعش د فمهــا متصــه توقــف تفك ـ ؤ ت سدرؤ
كيف تمدت سعراد ومل سقاوم سو استابب لفعلها.
زميل ــة ش ــقيقيت ال ــيت سهن ــو سورا فح ــص ابنته ــا كان ــو تق ــف تراق ــب م ــا جي ــرؤ تنبه ــو امل ـرسة فانس ــلو خارم ــه
لتختفش د بوابة املدرسة ا ابؤ للمبىن الصحش.
❁❁❁
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سوقف زومش العربــة د منحــىن جبــوار ســو بيــع األغنــام القــابع بــني تــالع الــردف ونــهل ليشــرتؤ خــروف العيــدو
سخ ت د مل الفضاء واختل

النظر ملراقبة األغنام د زرائبها املتهرئة.

ــو رمــال بــني العــر ت الــيت سمــامش رفــع عــرف ثوبــه وسخـ يتبــولو شــعرت برغبــة تقليــد فرتملــو مــن العربــةو
تلفو حويل مث ملسو جبوار العابالت اخللفية يسرتن الباب األمامش املشرع.
فابأة إب بفىت د ال انية عشــرة مــن عمــر مكشــوف الـرسر يقــف سمــامشو مللمــو مالبســش وسان س ــحك دخلــو
العربةو وتركو الباب مفتوحا م ا عار ا سشياء صغ ة يبيعها د كي

انيلو سســودو كــا مجيــل الطلعــةو شــعر

األسود الناعم تنفرد خصلة منه على مبينهو د حدي ه عابمة وا حة.
م بتــه مــن كفــه ال ــيت مــدها لتشــابيعش علــى الش ـراءو زرعــو قبلــة عويلــة عل ــى شــفتيه الط ـريتني اس ــتكا د
حضــين جظــات دسســو فيهــا ورقــة الــرتتت العش ـرين الــيت سخرمتهــا لش ـراء املناســب مــن بضــاعته د ميــب
ثوبه مث انفصل مامعا سشياء ليختفش بني العر ت.
❁❁❁
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وسان سفقــد كــل شــشء مــاء ســفرؤ بــدو ختطــي انســياقا مــع اجركــة التشــاؤمية الــيت غم ـرتين بات جظــةو ففــش
سعماقش (بنــدول متيـأرم مــا بــني البــىن اتمتماعيــة املتشــي ة واملغرتبــة) بــرغم مــن نضــي الــوعش الـ ؤ معــه :سقــوم
خبلــق ايألداة الالزمــة للتغـ وفــق قــدرات وعاقــات تبــين الفــرك مــن سمــل تفعيــل مــهء مقــاوم د داخلــش مرافقــا
أل زوميت السابقةو د زترة لشقيق زوميت ووالدته اليت ترامع مستشفى د لند .

مل سهتم بتوديع ابــين مــاز بؤ الســنوات األربــعو فقــد كنــو د مهمــة عمــل ملــدة ثالثــة سســابيعو دورة د بــرانمي
تدريو د إحدل ا امعات الربيطانية لتنسيق مع معهد للغات وتطــوير الـربامي رشــحين لــه مــدير اإلدارة الــيت
سعمل ا رئيسا لقسم مايل.
كانو الرحلة واجابوزات تس سلسة مما سغران من خالل مكتــب الســفرتت حابــه مقعــد للســفر إىل القــاهرة
د عريــق العــودة للــوعنو بعــد ستم ثالثــة مــن انتهــاء الــربانميو كنــو د القــاهرة سحبــا مــع ســائق ســيارة سمــرة
خطفــين مــن املطــار عــن ســكن تتــوفر فيــه اخلــدمات الســياحية وقــد نســيو اســم فنــد تــردد ك ـ ا د سحاديــا
املقهى بني األصدقاء.
سمام مغرتت السائق واقيقا ــهء مــن مطــالو الــيت كشــفها تبادلنــا للحــديا سثنــاء الطريــقو وإهنــا زتريت األوىل
كســب ثقــيت كعــالج م لــش وفــق تــواز بــني القــدرة علــى التــدم الـ ايت والصــمود املـ هل علــى إجنــاب خاصــية
الرف و كانو الشقة اليت سدخلها معد’ لهائر مــرتف بغرفتيهــا وصــالتها ومطبخهــاو وعــرب موقــف سحفــأ عينيــك
وكل ا ميع يل :تدخل املشرفة على بع

شقق العمارة للرتحيب وعرل خدماهتا.

د اليوم ال ان سعدت اجياة هلــاتفش ا ــوال وومــدت عــددا مــن الرســائل مــن األصــدقاء وزمــالء العمــلو مل سهــتم
ا فأان مل سفق من جظة غياب بهين خلقته املشرفة على الشقة فقد شعرت س مثة ششء مــا لــي

علــى مــا يـرام

د صميت وتصرفو من ه ا املنطلقو هنا ومدتين سائ لد ترب فيه صنوف الضياع ال ؤ يبحا عنه.
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كانــو نبيلــة كرميــة د معرفــة عــوامل القــاهرة وليلهــا الســرؤ الـ ؤ تشــكل مــع زمامــة مشــروب معتقــة مــن مخــارة
تنتصب د عرف الشارع بضوئها اخلافو املائل للحمرة وروادها ا ــدودين وتقــدير امـرسة علــى سهنــا غـ بكيــةو
د حني سهنا تتميه ل كاء د وء حامات جمتمعها وخصائصــهو وسخــرل عرقــو البــاب ختــه لفــائف اجشــيش
د صدرها ال ؤ مل هتتم بعريه وهش ترقص.
ماء اتصال عارف النائب اإلدارؤ للمدير العام ربن س سحد الهمالء د القاهرة لــهترة عائليــة تعــرل لوعكــة
صحية وهو حبامة إىل مساعدة ليقوم املستشفى املرقد فيه اكمال الفحوصاتو وملا ورد اسم الهميــل مل سمــد
د دائرة املعروفني.
وسان سرك كمشروع ارر من القيود حب ا عن املعرفة فتحه يل الومود الباعن حب ــا عــن ا ــوهر متابــاوزا دهشــيت
وتفاصــيلها املتخيلــةو د ممـرات املستشــفى ح ــا عــن موظــف العالقــات العامــةو مــاء صــوت إحــدل العــامالت
لنابديت فأخ تين إىل غرفة املري و كل ششء فيه يوحش أبنه تاوز جظة األما د إرها مسد .
رحب يب عندما قــدمو نفســش لــه وعرفــو سنــه وصــل القــاهرة منـ شــهر لــهترة ابنتــه وقضــاء إمازتــه الر يــة مــع
زومتــه وعفليــه وسختــه وزومهــاو لتــدخل فتــاة د الرابعــة عشــرة مــن العمــر ترتــدؤ ســروال مينــه وقمــيص وتدؤ
مهركش بشعر قص وصدر انهد.
سشار حنوها وقال :ابنيت ثرت.
قلو :سهال .
قالو( :بلكنة مصريه) حياك هللا.
قال :ثرت مع سمها زوميت السابقة.
قلو :مصرية؟
قال :نعم إعالمية معروفة تعمل د التلفهيو م يعة سخبار.
وفت

ب الغرفة ليدخل رمل وامرس .
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قال :يوسف زوج سخيت وه سخيت سارة وه زوميت سعرفكم بضيفش زميل د العمل.
قلو :فا ل عرب.
تبادلنا اجديا وزودهتم بعنوان ورقم هاتفش وقررت اخلروج معهو علب مين إيصال ابنته لسكن سمها.
د ســيارة األمــرة ملســو بقــريب د املقعــد اخللفــشو را الصــمو سوت مث انب ــق عــن حياهتــا وعالقتهــا بوالــدها
وعرفو س ا ميع سوف يغادرو بسبب انتهاء ستم اإلمازة ومرور سســبوع علــى انتهــاء مــدة اســت ابار الشــقةو
مل تتوفر فيه السيولة املالية لتسديد سمرة املستشفى.
كانو ثرت تتحديف وكفاها تقبعا بني فخ يها (كل ما كــا للعبــد كســبا فــاجق تعــاىل قــائم بــه ت العبــدو ولكــن
فيه ظلمة املكســب فــأفهم) رمقتــين وسان سخــتل

النظــر فقامــو مبــد كفهــا اليســرل وربتــو علــى فخـ ؤو قمــو

بو ع كفش اليمىن على كفها فالشو يسكن للقاء والرؤية واتشتيا ت يهول للقاء.
قالو :سين تقيم؟
قلو :د شارع القناة.
قالو للسائق :اته إىل القناة.
قالو :رقم العمارة كام؟
قلو :ت سبكر.
قالو :ولوهنا؟
وإبا بنا حنابؤ العمارة اليت عرفتها من خالل اجديقــة املقابلــة هلــاو ترملنــا ودخلنــا لنابــد املشــرفة تقــوم أبعمــال
النظافةو رمقتنا بقلق وتوترو تبسمو ثرت واقرتبو منها لتساعدها د نقل بقات سهرةو كل مــا ستـ كر فيهــا سول
كأر وخيال راقصة مل تد من يصفق هلا ودخاان يتعاىل معه كل ششء اختفى.
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كانو ثرت تدر قارورة املشروب مبا تبقى منها د ال المةو وصف غالية املــاء يرتفــع لتقــوم نبيلــة بصــنع كــوبني
من الشاؤ قدمتها لنا مع بسكويو وفستق ومكسرات مملحة.
ر اهلاتف ا وال كا عارف يستطلع األخبارو شرحو كل ششء وسان سدقق النظر د تقاســيم ومــه ثــرت وبلــك
اجريق ا اف د العينيني ونبيلة صاحبة اتبتسامة املدهشة تلو بيــدها مغــادرةو عرفــو س علــش مســاعدته د
حل مشاكل الهميل املاليــة والصــحية و كيــد حابــه عودتــه مــع سسـرته وتســديد فــرو اجابــه بســبب التــأخر د
السفر.
قالو :ها ممكن.
قلو :نعم.
قالو( :ود نظرها ومضات اد) ال مشاكل والدؤ؟
قلو :نعم.
هنــا وبشــكل مفــامر قفــهت مــن مكاهنــا لتقبــع د حضــين تــهرع قبالهتــا علــى خــدؤ ومبيــينو متــين املفامــأة
وتهايد نب

قلو وتصبب عرقشو وملا استكا رسسها على صدرؤ سخ ت س مل اللحظة مررت سصابعش علــى

ظهرها لينبعا من شفتيها و سك ر بكاء :مث غرزهتا د شعر رسسها.
قلو :هيا سوصلك للمنهل.
قامو بتكاسل وسارت سمامشو عرفو منها سين يقيم والدها وزومته وهش تغادر العربة دسسو د كفهــا بعـ
النقود رفضتها وسمام إصـرارؤ سخـ هتا حــىت تــتمكن مــن زترة والــدها ومقــابليتو زودت الســائق لعنــوا وهنــاك
ومدت الهومة واألخو واألعفال.
عرفو تكاليف العالج ومتأخر إجيار الشقة وموعــد اجابــه للســفرو واقرتحــو وسان اكتشــف تــوتر األخــو كمــن
تشامر للتو مع آخر (فتخيلتها م ل سانر يسبحو خارمني من سفينة غارقة) س علــيهم اتنتقــال مــن شــقتهم
إىل إحدل شقق العمارة اليت سسكنو حىت س بع سفرهم عــن قــرب وملــا مهمــو ملغــادرة كانــو األخــو تـرافقين
للمصعد.
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قالو :سقسم لك سنه د وسعك اتعت ار.
قلو :ت سمرؤ !
قالو :ه

اقة  . .ملابا سقلقك بكل ه ا.

قلو :ه ا ما يبدو لك د ه اللحظة.
ابتســامتها حــارة ومنتاهــا تتــوردا و د نظرهــا ع وبــة (قســماهتا قســمات زجنيــة) والضــيق يغمرهــاو كانــو تســمع
صــوهتا وقــد ومــدت نفســها وحيــدةو كــم سهنــا ســهلة تلــك اتنب اقــة ا ميلــة الفارغــة مــن التصــنع الكريــه واخلبــا
ال ؤ دع صاحبه .
قالو :سمل  . .كنو بغيضة سعت ر.
قلو :ستابعلينين سمش ه من نفسش.
قالو :تعرف ما عليك س تفعل اآل ؟
وهنا نتصرف بتهـ يب مــع شــخص (وا سخـ د الــنف

سمــر مــا كالصــورة فنعــدم الكــالم إىل ا ــرد عــن املــادة

ال ؤ هو األصل فالبد وس تبقى) ما حىت تنتابه حالة انعدام دعوهتا للعشاء فلم متانع سصبو بنوع مقلــق مــن
النرمسية واتنبهار بـ اهتا وتفوقهــاو ود الوقــو باتــه فقــدت اإلحســار ملكــا والقــدرة علــى فهــم واســتيعاب
موقفهاو تصرفها غ املتماسك انمجا عن رو غنية معقدة .
لقد سقطو خارج إعار الهمن وقــد خــال عقلــش مــن تيــار اجـ ر فمــا حــديف قطـرات مــاء سثرهــا د اكتشــاف مــا
حصل د املا ش .الروائ هنا ليسو نسائم الطائف اليت يصعب اديدها فقد اولو الشــقة إىل فــردور مــن
العطر الش لو كا

ب غرفة النوم يفت و وسعل ومه نبيلة املبتسم والهاخر لقوة املنعشة املاحنة للحياة.

زرت الهميل د املستشفى سخــربت الطبيــب مبوعــد ســفر فلــم ميــانع وا نصـ ببقائــه د املستشــفى حــىت موعــد
املغــادرةو رتبــو الســفر للابميــع غ ـ س زوج األخــو كــا علــى عابلــة فقــد عــاد قبــل ا ميــع معــه انتقلــو
األسرة إىل شقة د العمارة اليت سقيم ا وسمنو هلم سيارة سمرة تقلهم لهترة مريضهم والتسو للسفر.
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د صالة السفر ملطار اول املسافرين إىل سلعة وفق تغ حالة األشياء فخلعو عليها خــواك ســحرية تقلــب
املمارســات بات الصــلة رسســا علــى عقــبو وهنــا مــاء النــداء لــدخول الطــائرة فتحــرك ا ميــع وبقيــو منتظ ـرا
إغال

ب الطائرة ألتنبه على صوت سن وؤ

قالو :األستاب مسافر؟
قلو( :وقد غبو عن الواقع) نعم.
قالو :ورحلتك؟
قلو :لقد ظو ميدا.
تركته ــا معلق ــة الس ــجتال الت ــايل وغ ــادرت املط ــار د س ــيارة سم ــرة مل ين ــب

قائ ــدها جبمل ــةو فأدرك ــو سن ــه اح ــرتم

انكســارؤ وبلــك املطــر اخلفيــف يتســرب إىل سعمــاقش فــأمههم (سعــرف ميــدا سنــه ت ميكــن ألحــد س يـرب سبــدا)
ليصــلين صــوته لتحديــد هــددو نبيلــة جبســدها املمتلــر وومههــا البــاو احرتمــا صــميت وفــق معــاي وقــيم اكتنههتــا
ملوامهة التصرف الفعلشو سعدت العشاء ود ساعة مغادرهتا خرمو بصمو.
قدمو عند عوديت مستندات مصروفات سسرة الهميل للنائــب اإلدارؤ الـ ؤ مثــن مــوقفشو وسان سســتأب للعــودة
ملكتو.
قال :هل قابلو زوج سخو زميلنا؟
قلو :ملرة وسحدة د املستشفى.
قال :ومدت شرعة املطار د حقيبته حشيش.
قلو :كيف؟
قال :نعم كيف وهو اآل د السابن.
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غــادرت الغرفــة مهمهمــا هـ ا حقــا يــوم مــن تلــك األتم الــيت يرتكــب فيهــا اجماقــاتو لـ

هــاتف مكتــو علــى

صوت مل سميه .
قال :األ فا ل؟
قلو :نعم.
قال :سالمات مىت عدت.
قلو :من شهر.
قال :امل تعرفين؟
قلو :آسف  . .إظا ستشرف مبعرفتك.
قال :زميلك حيا.
قلو :حيا من.
قال :مري

القاهرة.

تواردت اخلواعر سعرف سنين اهنهمــوو ت مــدول مــن املقاومــة فظلهــا املتبقــش ـ يل للغايــة وت يــرتك يل سمــال د
خول املعركة للنهاية.
قال :سان د املبىن انتظرن.
وصلتين رائحته وهو يسأل السكرت إب الدخول ليطــل جبســد املعــرو وومهــه اجليــق وبــدت مــن س تلتقــش
كفاان احتضنين مرددا عبارات الشكر واتمتنا وفق لعب األدوار بعيدا عن اتستنباط املنطقــش ــمن منظــور
التفاعلية اليت تناسب املوقف.
قال :مىت تشرفنا؟
قلو :سين؟
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قال :ملنهل.
قلو :حسب الظروف.
قال :د هناية األسبوع عندان مناسبة عائلية.
قلو :واملطلوب؟
قال :بع

من الهمالء وسفراد األسرة سنتظر حضورك برفقة ابن العم عارف.

تتقابفين الرغبات ا احمة د الصرا كا الطفل ال ؤ خر دخوله املكتب بسبب مرافقتــه للســائق ابــين مــاز
فيح ــش زوج سم ــه وه ــش د الس ــيارة تنتظ ــر التص ــدع تش ــكل فال ـ ات ت ــرف
موانب خاع ة كرد عن فعل قام.
❁❁❁
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س مت ــوت وا ختلق ــو د سعم ــاقش

ت كر العينا الكابيتا والشفتا الدانية من شفتيهو صادف سخ ا شي ا حقيقيا إهنا ال ورةو مههمــو :س الـ من
سيكو

هأ وبدسان نبصر النهاية اليت نصعد حنوها.
❁❁❁
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تــنف

بصــعوبة حممومــا وكــا الفضــاء رداو وهنــا مــاءت ت ـ كر حببــه الع ـ رؤ تطــر اجــدود الشــائكةو وعــاد

ب كرتته منكبا على حهنه العفن.
❁❁❁
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هش صورة د غاية اجسن تناميه د الغيبو تتعدل إىل اج
مجتكدة كالمها وسحد.
❁❁❁

106

املعدوم ح ــة عــن لـ ة خاعفــة ت تعــرف إت بــه

ليســو العهلــة ســلعة قابلــة للتفتــو ميكــن اســتهالك سمـهاء صــغ ة منهــاو كنــو ملتصــقة جبســدؤ سحسســو أبمل
تبع قطع نفسش وسان منفصلة عن ا ميع.
اهلوة السحيقة تشكلو مع رحيله املفامرو متتمو كم سنين ئسة ما ــينا ومســتقبلنا وسفكــاران مســتقبل عفلينــا
مرام وممدو اخلاكو ها سان بال رواب مهابورة س مل باكرة اقتحمهــا املــوت وزمــن مشــاغب سقاتــل بعنــف حــىت
سكسب ود .
بع ــد انته ــاء سش ــهر الع ــدة وانص ـرام ستم الع ـهاءو ع ــرب النقط ــة املجتمل ــة وف ــاة زوم ــش د ح ــاديف س ـ اث ــر احتفالي ــة
ملتبسة ووس صمو من حويل املخيم على مههمة سصوات بعيدة وجمهولة عدت ملنهل الوالد.
تعود ممدو ومرام دتل سمش ومداعبات سخش فهد العشق املقدر لوالديت بسبب علتــه ا هولــة والدائمــةو منـ
كا د الرابعة عشرة من العمر وا هد واهلهال الشديد وإصابة العمود الفقرؤ وهــو د املرحلــة ال انويــة عنــدما
انقلبــو حافلــة املدرســة اخلاصــة الــيت يــدرر ــا د رحلــة موعــة مــن الطــالب ملعلــم ر ــش د بــرانمي ترفيهــش
للمدرس ــةو فأنك ــب عل ــى ش ـ ونه متاب ــاوزا ال ــوهن بناباح ــه التاب ــارؤ وإحساس ــه بقدرت ــه عل ــى التن ــاف

وت ــاوز

العواصف شرا قات دعاء الوالدة وحد ا اخلاك.
استيقأ الرمل د داخلش بات مساءو وجبوارؤ جيل

فهد نتــابع مبــاراة د كــرة القــدم بــني فريــق النــادؤ الـ ؤ

سشــابع تقليــدا لهومــش امل تــو وتــاو مــع زمــياليت د العمــلو وانب اقــا مــن باكــرة تلمي ـ ة د املرحلــة املتوســطة
شكلتها معلمتها.
ـ ت  . .ت  . .سيكو األمر مريعا.
ـ (التفو حنوؤ بصوت خافو  ). .وسان سيضا.
ـ اهلهمية مرة.
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ربضــو كفــه النحيلــة علــى فخ ـ ؤ اخــرت هلبهــا قمــاو ســروال البابامــة القطــين فتوقــف انفعــايلو كــا ي ـرتعش
هنـ

وتــركين انتظــر عودتــه ولكــن املبــاراة انتهــو ودخــل عفــالؤ د فراشــهما وشــاركو سمــش واخلادمــة العشــاء

وغس ــل سعب ــا املط ــبخ مث مت ــددت د فراش ــش وق ــد سرهق ــين التفك ـ د سس ــباب ههمي ــة فريق ــش منتظ ــرة اتص ــال
الصــديقات عاب ــات ومناقشــات حــاليت الــيت سشــعر بنــوع مــن الفضــول حياهلــا وقــد ارتبطــو جبميــع القــيم الــيت
سمتسك ا متاباوزة اخلوف الـ ؤ متلكــين وغــص بــه صــدرؤ قــرع ب الغرفــة كــا فهــد يــدعك كفيــه وملـ
على عرف السرير.
ـ سان سحبك.
ـ وسان سيضا حبك.
ـ ستعلمني مل سفر ك ا خبسارتك؟
ـ كيف!
ـ مل ت نشابع فريقا وسحدا؟
ـ (وسان سقف قبالته احكة) آ ! ل لك بدوت مريبا!
ـ لي

صحيحا.

تمسو برقة مبينه فأغم

عينيهو مشاعر خمتلطة تنــازعين د اجــديا عنــه فهــو يصــغرن أبعــوام مخســة قــارب

ال الثني ومل يتهوجو فكلمــا تقــدمنا ملســاعدته هــرب حــىت توقفــو والــديت معلنــة عــن عابههــا مــربرة سنــه قــد يكــو
عند سسباب نفسيةو سشعر مبعاانتهو ملسو على األرل توسد رسسش ركبتيه د حماولة مشاعرته ا طرابه.
سهدابــه الطويلــة سحبهــا وإشــباع جــوار شرســة رفعــو رسســش كــا حــد د ســحبته مــن مكانــه لــيابل

جبــوارؤ

علــى األرل وحبـ ر فطــرؤ التفــو حنــو وقبلتــه علــى فمــه عنــدها سصــبحو عينــا قاســيتني كــاجابر وسنفاســه إىل
مانو تتصاعدو ارك وغادر الغرفة ظو د مكان.
❁❁❁
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ملا ملسو قالو :مابا قدمو حىت استأثرت بعشقك !
قلو  :مابا مل تقدمه مضحية حىت نكو الوسحد.
ومل تغادر حىت ب لو كل ششءو وارتسمو على ومهها املوشى بشقرة تهبة ابتسامة نصر
وسان سمجع سوراقش ومالبسش عائدا ع رت على حهمة نقود تاوز إمجاله ختميين وبطاقة متين.
شعرت هلهمية وسن كنو د سو النخاسة .
❁❁❁
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بعد تســويف وتــردد كانــو مــوافقيت ســبب توقــف اهنمــار دمــوع والــديت الــيت ستعبهــا مســدت ونفســيا إ ـرايب عــن
الــهواجو فلمــا ــع ا ميــع مــوافقيت بعــد سربعــة سعــوام مــن عــوديت مــن رحلــة دراســية ووظيفــة تتفــق مــع ختصصــش
تولو معها د مد وقرل متفرقة حىت كا استقرارؤ لرتل.
وحنن نناقش مواصفات الفتاة املطلوبة واليت تقارب عمرؤ األربعيين ماء الرتكيه على وسحدة مــن األســرة خــر
زوامها بسبب إصرارها على إكمال دراستها ا امعية والعمل.
وهنا كا است ابار شقة للسكن و ثي ها لفرو واملقاعد ومهاز التلفهيــو وسمهــهت املطــبخ الرئيســة علــى س
يتم شراء املستلهمات عند املوافقة وحسب مطالب العرور.
د ه األثناء كنو اختلش بنفسش د الشقة ملالحقة مبارتت كرة القدم د كــار العــامل الــيت تـ اع عــرب قنــوات
التلفهيو املشفرة.
ومل ستحــأ س الشــقة املقابلــة لشــقيت ــا عبيــب عــريب وزومتــه وابنتــه بات الســنوات العشــر حــىت عــو صــو
سن وت بات ظه ة يستأب الدخول من الباب املوارب وعمال التمديــدات الكهر ئيــة يوصــلو سســالك مكيــف
الصالة اليت سمل

ا.

كانــو مــاريت تبحــا عــن هــاتف بــه خاصــية الصــفر لتتصــل جبــوال زومهــا الـ ؤ خــر ومعــه اتبنــة الــيت انتهــى
يومهــا الدراســش فقــدمو هلــا هــاتفش وتواصــلو مــع زومهــاو وقــد لفــو نظــرؤ مســمها الرشــيق وشــعر رسســها
القص واملقصوك (قص تواليو) كالرمال.
انتهو واستأبنو اتصات آخرو وتبادلنا اتبتسام است اان وملا تناولو اهلاتف منها كا ســاخنا وكفهــا ســاخنةو
سران نقاوم اتعت ار وخناتل السجتال عن اجال حىت الباب وانتظرت حىت دفعو ب الشقة ودخلو.
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انتهى عمال الكهر ء من اجنــاز عملهــم وملســو س بــع لقطــات مكــررة ألهــداف مبــارتت األمـ

وقــد نســيو

إ الباب مل يغلقه العمال ألمدها تقف على راسش وبني يديها عبق به قطع حلــول وبســكويوو ــو ارتبــاكش
فضحكو.
ـ ماء زومش وابنيت.
ـ اجمد هلل.
ـ وه اجلول سبب خر .
تناولو الطبق وخرمو قمو اغال الباب ومتددت ألخ دقائق راحة ولكن قرعا خفيفا على البــاب نبهــينو
كانو هش واتبنة يستميحا مشاهدة املباراة اليت سوف تبدس بعد دقائق وفيها مي ل منتخب بلدها فريقا لــه
ا ميع الصعود تدوار متقدمةو وقبل اع موافقيت ملستا.
ر هــاتفش ي ــدعون للحض ــور فخرم ــو ومل اه ــتم تثنت ــنيو كان ــو وال ــديت ال ــيت تعر ــو لنكس ــة ص ــحية تنق ــل
للمستشفى وهناك عال انتظــاران حــىت كمـل الفحــص ونصــحنا األعبــاء جبلوســها سربعــا وعشـرين ســاعة للمراقبــة
فرافقتها سخيت الكربل.
د العاشرة ليال عدت لشقيت احبا عن اخللوة وعن متابعــة قــش املبــارتت فومــدت قنينــة عصـ فواكــه وعبقــا
آخر به حلوؤ وقطعة كيك وقنينة ماء صغ ة تبقى نصفها.
د الواحدة وسان سستعد للمغادرة آخ ت سعيد ترتيــب املقاعــد و ــل األعبــا وآاثر يــوم كامــل مــن اجركــةو وملــا
فتح ــو ب الش ــقة وم ــدهتا تق ــف د ب ش ــقتها ترت ــدؤ ث ــوب ن ــوم انع ــم قص ـ يكش ــف كتفيه ــا وم ــهء م ــن
صدرهاو مل تتحرك فاقرتبو منها حامال الطبق ال ؤ تركتهو تناولته مبتسمة ودعتين للدخول.
الشقة معتمة و وء س ر خافو ينساب د كل مكا و ود موامهة املمــر ب مفتــو وسـرير نــوم خــال تعامــد
نظــرؤ م ــع نظره ــا عل ــى البــاب املفت ــو و كان ــو اق ــق برانجمه ــاو عرفــو س اتبن ــة راق ــدة د غرفته ــا وس ال ــهوج
ملستشفى وسهنا اآل هش من يريد قضاء دقائق متعة تبحا عنها بني وقو وآخر.
استمتعو مبف اتنها وحراكهاو مل سمد صعوبة د الدخول د كل مكا من مسدهاو وملا توقفنا نستعيد سنفاسنا.
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ـ تصد مل سحبا عن الك ؟
ـ وسان كنو قلقا.
ـ مل القلق؟
ـ ششء ت ساكم به.
كانو امرسة بــال قضــية إظــا عنــدها هــدف حمــددو تريــد فقـ س تكــو سقــل خوفــاو وومــدهتا كتلــة مــن املفارقــات
رخيمة سنيسة مبتعة الرباءة األوىل لنتنبه على صوت مرر الساعة اليت ت ادرؤ سيــنو رافقتــين إىل البــاب الـ ؤ
مل تغلقه حىت قفل املصعد به.
انقطع حضورؤ للشقة بسبب تدهور صحة والديتو وتناوبنا د البقــاء د املستشــفىو ود هـ األثنــاء التقيــو
لفتــاة الــيت اختارهتـا والــديت عنــد زترة والــدهتا لوالــديت ومرافقتهــاو ود املمــر اقرتبــو منهــا شــاكرا زترهتــا وسمــام
انف ة املمــر املطلــة علــى فنــاء يضــم مواقــف الســيارات ومقصــف ومبــات سـريعة ومشــرو ت يبيــع قــات الــورد
وعلب اجلول لهوار املر ى توقفنا فرفعو الغطــاء عــن ومههــا لتســم يل مبشــاهدته عــن قـربو متيــل للســمرة
حنيلة ا سد عويلة القامة ترتدؤ فستاان حدي ا ــيقا وبعفويــة سمهلــو عــرد العبــاءة لتنفــت حــىت سكــو صــوريت
عن شكلها.
د اليوم السادر صممو على الـ هاب إىل الشــقةو وسان سفــت البــاب فكــرت د عــر

ب الشــقة املقابلــة ومل

ستشابعو كانو الساعة التاسعة ليال والظــالم واملطــر والــربد حــي بكــل شــشءو فأشــعلو األ ــواء وتركــو ب
الشقة موار منتظرا حراك املكا و وإبا بصوت رمل يستأب كانــو مــاريت وقــد هتــدلو العبــاءة املهخرفــة علــى
الكتف وزومها وابنتها بعد عشاء د سحد املطاعم تبادلنا التحية سعت ر ا ميع عن قبول دعويت.
ومل مير وقو عويل وإبا لباب يقرع كانــو الطفلــة امــل قنينــة عصـ فواكــه وعبــق حلــول وبســكويو تناولتــه
منها ومررت كفش على رسسها و بعتها بنظرؤ وهش تدخل شقتها.
ظــو د مكــان ألتنبــه علــى اهلــاتف كانــو خطيبــيت تــدعون ملقابلتهــاو مــاء اللقــاء د السادســة عص ـرا كانــو
تنتظــرن د مكــا عــام سوصــلها إليــه ســائق سســرهتا وعالمــة التعريــف حقيبــة يــد خضـراء وزنبيــل عليــه عالمــة حمــل
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تــارؤ معــروف حــىت ت يلفــو حب نــا رمــال اجســبة وم ـرافقيهم مــن سف ـراد الشــرعة ود عــربيت وبعــد س غــادران
موقف السيارات تقابلو كفاان ود مقهى مبركه تارؤ توقفنا.
ـ دعويت للتعارف سك ر.
ـ ه ا مشابع.
ـ وعلينا عدم التسرع د القرار.
ـ امل.
وتشعب اجديا فاجا ر يدغم باتني د وسحدةو مل يكن هنــاك خيــار لـ

هاتفهــاو وهنــا علبــو مــين إيصــاهلا

إىل املكا الـ ؤ سخـ هتا منــه وا اقرتحــو عليهــا إيصــاهلا ملنههلــا مل توافــق فوالــدهتا وإحــدل قريباهتــا د انتظارهــا
ملكا ال ؤ سخ هتا منه.
انشــغالنا مبــرل والــديت والبحــا د مناســبة الفتــاة الــيت اختارهتــا سمــش وسســرهتا زرع القلــق وا ــدال بــني إخــوان
وسخوايت وقد تناف

ا ميع د إجياد البديل املناسب.

بعد اتفا مع شركة دواليب املطابخ ماء موعد الرتكيب ال ؤ خر فســبقتهم إىل الشــقة انتظــر وصــول عمــال
النقل والرتكيبو وسثناء حركتهم سعلو ماريت حميية ووقفو ساديف معهاو كانو العاشــرة صــباحاو تتنــاول قهــوة
الصــبا دعتــين للــدخول واهلــاتف يــر رفعــو الســماعة كــا األخــر حــدثها وهــش اــد يب معلنــة عــن ترحيبهــا
بومودؤو وملا سغلقو اهلاتف عوقتين ب راعيها وملسنا ملتصقني امتصو اجياة مين وزرعــو د داخلــش لــق
اله اجبو منهاحة بكل ومدها وشبقها إىل مرحلة خلق صور مديــدة مــن العشــق د جظــة انــدغام مــع شقشــقة
عصاف الصبا وصوت حركة املارة والسيارات د الشارع.
انتهى العمال من مهمــتهم وكــا علــش تســليمهم قــش سمــرهتمو وملــا بقيــو وحيــدا د الشــقة مــاءت امــل عبــق
اجلول والبسكويو وقنينيت عص الفواكهو ماء حدي نا عادؤ فقد تاوزان اتنبهار.
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ود اللقــاء ال ــان خبطيبــيت مل سكتــف بتعــانق كفينــا فقــد سعبقــو علــى شــفتيها د قبلــة عويلــة مل تقــاوم استســلمو
حــىت شــعرت س سنفاســنا تقطعــو فرتكتهــا وقــد كنــا داخــل ســياريت الــيت تقــف د ــل شــابرة وارفــة بعيــدة عــن
األنظار.
ـ هناك سمر.
ـخ .
ـ اعرف ا الوالدة مريضة وإهنا تبحا لك عن زومة من امل األوتد.
ـ كل ششء أبمر هللا.
ـ سان معك.
وعرفو إهنا د زمن ســابق سمــرت الفحــص الطــو للــهواج بعــد س تقــدم هلــا سحــدهم ومــاء الفحــص س صــحتها
ميدة وا كانو تعان مــن بعـ
اجمل عقيم بسبب خلل د املباي

العيــوب اخللقيــة منـ الطفولــةو سمههــا ــيق املهبــل الشــديدو ولكــن مــن انحيــة
والتصا داخل الرحم وسشياء سخرل اكتشفتها بعد ختلــش مــن خطبهــا عــن

إكمال مشروع الهواجو كانو مصارحتها اجيابية ومتنحين فرصة التفك .
ـ هل سمك سخربت والديت؟
ـ مل تفكر د بلك.
ـ وملابا؟
ـ ت سدرؤ.
اتفقن ــا عل ــى إبق ــاء األم ــر س ـرا ح ــىت تغ ــادر سم ــش املستش ــفى وسوص ــلتها إىل منههل ــا وداعبته ــا ب ــرغبيت د ال ــدخول
واقتحام غرفتها .
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خرمــو والــديت مــن املستشــفى منهكــة وبقينــا حوهلــا نرحــب ونســتقبل ا ـ ا واألقــارب ممــا سنســان اهلــروب إىل
شقيتو كما ماء تكليفش حبضور برانمي تدريب ملدة مخسة عشر يوما خارج البالدو فرصة للنقاهة والتفكـ د
مصارحة سمش بشا الفتاة اليت اختارهتا زومة يل.
وملا عدت تري و وسخ ت عريقــش لشــقيت وهنــا كانــو املفامــأة ومــود ســاكن مديــد د الشــقة املقابلــة سســرعو
إىل مكت ــب العم ــارة فأف ــادن

الطبي ــب د إم ــازة م ــن العم ــل ويس ــكن د الش ــقة الس ــاكن األساس ــشو سخت ــه

األس ــتابة ا امعي ــة وزومه ــا املراف ــق ال ـ ؤ يعم ــل من ــدوب مبيع ــات د ش ــركة تاري ــة للتوري ــد والعالق ــات العام ــة
وعرفــو ا الطبيــب يقــيم د س ــكن املستشــفى وس زومتــه يت وقــو اإلم ــازات وهــش تعمــل حمــررة بص ــحيفة
معروفة كمدير ارير.
مل ستوافق مع ه األخبار فأخ ت ستول بسياريت د الشــوارع مث قــادتين إىل مطعــم ومنتــه خــارج املدينــة يلتقــش
فيه األصدقاء لقضاء الوقو ولعب الور .
وسان د عريقــش للشــقة ت ـ كرت اســم املستش ــفى ال ـ ؤ يعم ــل بــه زوج مــاريت فه ــو مشــهور وب ــه خــدمات عبي ــة
فندقية تــاوزت د بعـ

اجــاتت التصــور اجــاملو وسان سسـ علــى غـ هــدل بــني املمـرات كنــو سمــد ممر ــات

وعامالت من منسيات خمتلفة رشيقة ومبظهر خالب وعلى حمياهم ابتســامة تــدعو إىل اتعم نــا والبحــا عــن
كلمة عيبة .
ـ الدكتور مجال.
ـ نعم.
ـ احبا عن الدكتور مجال.
ـ اخ إمازة.
ـ يعين سوف يرمع.
ـ إبا ولدت زومته.
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ـ نعم؟
بعــد عشــر ســنوات ــل وإمــازة مفتوحــة وا عالمــات اجمــل اتضــحو ومبــا سهنــا د األربعــني وكلمــا زاد عمــر
املرسة قلو نسبة حدويف اجمل فالبد من رعاية خاصة إبا سمثــرت العالقــة وهنــا كــا الرحيــل الـ ؤ معــه إبقــاء
اإلمراء د نطا اجلمو و و الشقة وتركو األ واء تشع ومل اهتم لتلفهيو ال ؤ حمل فو ظهــر صــحنا
وردؤ اللو صغ اجابمو وجبوار قنينة عص فواكه فارغة .
د اجادية عشــرة لــيال ر هــاتفش كانــو سخــيت ختــربن نتكــار صــحة والــديتو وسهنــم د عـريقهم للمستشــفىو مل
سهــتم ا عفــاء النــور وومــدت مــاريت ا ديــدة ومعهــا جمموعــة مــن الرمــال والنســوة عنــد املصــعدو ا ميــع راقــب
خرومش من الشقة.
ـ هل سنو ا ار ا ديد؟
ـ وانتم؟
ـ حنن هنا من عامني؟
ـ شهر . .إظا كا د الشقة آخرو ؟
ـ نعم شقيق الدكتورة.
وعرفــو إ الــدكتورة الــيت تعمــل بكليــة مامعيــة د قســم البنــات كانــو د إمــازة دراســية سثنــاء الصــيفو معــه
ســكن الطبيــب وزومتــه الــيت مــاءت د إمــازة عمــل لقضــاء بع ـ

الوقــو الــدكتورة كب ـ ة د الســن ومســمها

املكتنه يشع بيا ا واألخرتت واآلخرو يتفاوتو د العمر وتباين املالم ولو البشرة.
دخلــو والــديت غرفــة العنايــة املركــهة مث لفظــو سنفاســها وبعــد انتهــاء الع ـهاء سخــربت سخــيت األكــرب بفحوصــات
خطيبيت وقرار األعباء استحالة لها.
ـ من؟
ـ زينب بنو اخلالة نوف.
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ـ ه تهومو.
عرفــو سهنــا حصــلو علــى بع ــة للدراســات العليــا وتوافــق ابتعــايف آخــر مــن سقــارب والــدها فكــا زواج تســهيل
السفر وإكمال اتبتعايفو شعرت لضياع إن سشبه كالكــامش الـ ؤ عــاد خائبــا مــن رحلــة الوصــول إىل اخللــود
ومــع غ ــروب الش ــم
وتراك

وسم ــام ب شــقيت وقف ــو م ــرتددا ب ــني ال ــدخول واملغــادرة وح ــويل حرك ــة س ــكا العم ــارة

األعفالو و تها ملتفة لعباءة خترج مــن املصــعدو حــدقو فيهــا وهــش ترفــع الغطــاء عــن ومههــا تــدقق

د سرقــام الشــقق وملــا ومــدتين سراقبهــا تبســموو عنــدها فتحــو ب الشــقة وتركتــه مــوار وملســو د العتمــة
سحد د التلفهيو وشع نور انفتا الباب.
ـ مل سمد سحدا.
ـ نعم؟
ـ سخش وزومته.
كانــو د زترة لشــقيقهاو زومهــا غــادر قبــل س يتأكــد مــن وصــوهلاو دعوهتــا للابلــور مــاءت كمــاء الســماء
تلفتو حوهلا تقــوم مثــن ثقتهــا الطائشــة د حضــور جمهــول وكــأ شخصــا يســوقها ليخلصــها مــن شــب د اخلــارج
كا يرك

وراءها.

ـ ت يومد سحد.
ـ وسنو.
ـ مشروع مل يكتمل . .ت سدرؤ ملابا سحببو ه املدينة!
ـ إهنا رغم تعددها تهرع السلوا .
ـ و يت من الضياع.
شرح و هلا و عش سنفاسها سروا بشر ت تعرف الرعــب الضــاج لعهلــةو تركتهــا إلحضــار سكــل ومشــرو ت مــن
مطعم مشوتت وفالفل اعتدتــهو وملــا عــدت كانــو تلـ
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سمــام التلفهيــو مث هنضــو تــرقص علــى سغنيــة انب قــو

ع ــرب الشاش ــة ف ــالرقص يفاب ــر عق ــدان اخلفي ــة تناولن ــا لقيم ــات وترعن ــا بع ـ

القط ـرات م ــن املش ــروب ش ــعرت

رتعاشها ونهقها.
ـ سوف ديت د العاشرة.
ـ من؟
ـ سبو ميسر.
ـ زومك.
ـ وصغ ؤ ميسر اجياة املتواصلة.
عرفو ا الطفل با السنوات ال اليف مع سبيه ال ؤ سخ إىل مركه العاب األعفال د ســو تــارؤ يقتــين مــن
حمالته احتياج األسرة من الغ اءو وحىت تهور سخيها ت كرت ماريت و لها وخطيبيت اليت مل تنتظر ردؤ.
صدرها الصغ لفو نظرؤ وبيا ها املائل للشقرة سهلب سفكارؤ ود التاســعة والنصــف اســتعادت اهلــدوء ور
هاتفها كــا زومهــا ينتظرهــا عنــد ب العمــارة وهــش خارمــة ــو ابــن شــقيقها با الســنوات اخلمـ

ينســل مــن

املصعد فهبطو مع الدرج.
سعلنو اإلدارة اليت سعمل ا عن برانمي تدريب مديد ملدة عام فتقدمو له وتوافق اختيــارؤ مــع آخـرين مــن
إداريت ومــن دوائــر حكوميــة سخــرلو بكــور وإانيف د مدينــة سوربيــة وسخــرل سمريكيــةو ومبــا سنــين مربــو سمريكــا
سنوات الدراسة ا امعية فكا اختيارؤ للمدينة األوربية لنــد مــع معــرفيت بصــعوبة املعــاو امتماعيــا وسياســيا
فقد كا اد مديداو ماء سكين وفــق ترتيبــات املعهــد املشــرف علــى الــربانمي وبعــد اكمــال التســابيل وإعــداد
مدول الربانمي قررت إدارة النادؤ العريب

امعة اليت تضم الكلية اليت ندرر برانجمنــا بــني مــدراهنا اســتيعابنا

د اللابا وكا اجضور الالفو خطيبيت اليت مل يجتثر علــى تركيههــا وقــود سمامهــاو عرفــو سهنــا سكملــو عامهــا
األول وس زومهــا هابرهــا بعــد ســتة سشــهر وقــد انضــم إىل جمموعــة معار ــة مل تــتمكن مــن توحيــد صــفوفها د
الداخل كحركة احتاباج امتماعية بشأ مطالب اإلصال والتغي اليت ميكن اجصول عليها لتفــاهم واجــوار
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فتحولو إىل مجاعات انشقا سياسية توزعها األثنية الطائفية امل هبية والعرقيــة القبليــة تطالــب اصــالحات
سياسية واقتصادية د الوعن وفق سمندة بريطانية تتقاعع مع املصاحل األمريكية .
ـ ستابعلينين امش ه من نفسش.
ـ نعم؟
ـ لن ارغب د ومود سؤ كا معنا.
ـ ملابا؟
ـ رحش القدمي ال ؤ دمك مف عليه !
وتركتها مع جمموعة من الطالب ملناقشة اختيــار سعضــاء جملـ

إدارة ا معيــة الــيت تشــارك د نشــاعها العلمــش

وجق يب سحد سعضاء البع ة وملسنا على مقعد د حديقة عامة تقبع بني السكن وا امعة تئـ

حـهين ومبعرفــة

كاملة كنبوءة حالة ملو عه الرو .
ـ ستتمكن من مضامعتها د هناية األمر.
ـ تلك اللجتلجتة السمراء؟
ـ نعم.
كنو سعان من فراغ غام

 . .مابا عساها تريد .؟ إنــين سمــد اخلــالك د نكـرا نفســشو فالــدم الـ ؤ جيــرؤ

د سعماقش مسمومو األمر يتطلب عملية خلق كاملة فقــد تلوثــو عيــين ونفــا الصـديد ــه د قلــوو سغــر د
وه ــم مل يتح ــدد إع ــار ومل اس ــع إىل ت ــاوز و ع ــاملش ال ــداخلش مل يس ــع لبع ــا ت ـربيت ال اتي ــة والتعب ـ عنه ــا بلغ ــة
وا حة .
ود الصبا وسان سستعد ملغادرة غرفيت للابامعة ومدت ورقة صغ ة او الباب (هـ الليلــة ســوف سحضــر إىل
غرفتك د اجادية عشرة والنصف  . .خطيبتك) بلــك الشــعور امللتــب
صارت اآل ختفش ععما غ مستساغو فومودها بعا د ل ة تبعة.
119

الـ ؤ اســتقر د داخلــش مجيــع سفراحــه

ـ ستعرفني مابا فعلو اليوم؟
ـ مابا فعلو؟
ـ ملا سهنيو كلمات رسالتك  . .فكرت ملوت.
ـ وبعد؟
ـ ت كرت حيايت ا مومة واملعقدة.
وتوقفنــا عــن اجــديا كنــا نــرك

حنــو اللحظــة الــيت استعصــو وبلــك ا ــوع املمتــد لكــل شــشء خلفنــا سشــكل

معها صيغة سحالمــش كمــا اآلخـرينو وكــل مــا ستـ كر س حلمــش كــا يسـ معــش د الشــفقو ود جظــات انتشــار
ظلش بب ء على ا درا وسان سرك

حب ا عن ششء سسطورؤ.

دفنو ومهــش د صــد رها سســتمع لنبضــات قلبهــا وسستنشــق الرائحــة الطيبــة انصــو للحــديا املرســل جكمــة
واملغفــرة سســتابدؤ البقــات املشــتعلة مــن عموحــات عاملهــا الــدوار وقــد اســتنف ت الســنني باكــريتو فلهــا عريقــة
سرية تكفش ملعرفة س دائرهتا الوسيعة املطوقة تضم الكل وقد تبلغ الكل .
وعن ــد م ــدخل مكتب ــة ا امع ــة انفص ــلناو ودع سح ــد ان اآلخ ــر بكلم ــات مقتض ــبة ألم ــد مرافق ــش د إع ــداد حب ــا
املو وع ال ؤ نشرتك فيه مع ح تني من منوب إفريقيا ونيوزيلنــدا ينــاقش مــا ا اتنتهــاء منــه لتكــو املرامعــة
بومودؤ.
ـ رائحتك عبقة.
ـ....
ـ لقد امعتها سخ ا سهنا رائحة األرل.
ـ....
ـ لقد قتلو األورا .
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ـ سان رسيتها تسق .
كا يسرت اللحظات لينف

عن اكتشافه للغة العربية سمام صمو مرافقتينا وانشــغاهلما بتــدوين املالحظــات

وصياغة ورقة العمل وتوزيع ا اور عنــد النقــاو واحتفلنــا سربعتنــا د هنايــة األســبوع األخـ و لتقــدير املتقــدم د
مطعم ا امعة مث د غرفة اإلفريقية اليت قدمو مســدها قــر ان للمناســبة النيوزلنديــة الســاخنة م يليــه ومتيــل إىل
ال كورة مربرة حيويتها وزهوهاو وا متكنو من اكتسا حصوهنا والرك

د ساحاهتا كما حصــا بــرؤ انفلــو

امه عنوة من يد مرو هو بعدما لعب املشروب برسسينا وقد عال شخ مرافقـش وكـ لك اإلفريقيــة الــيت ســكن
حراكهاو وملا عدان لرشدان كا الصداع حطم رسسش والشقراء ترمقين بتوم

مث سمهشو لبكاء.

ـ هل انتهينا
ـ....
ـ هو الوداع لهمن ملشء بالششء.
نوبة من نو ت الضعف اليت تنتاب القلبو واصلو البكاء متك ــة إىل كتفــش ت ميكــن تصــورؤ ونظـرات زميلــش
القلقــة واإلفريقيــة املبتســمة فأحسســو بنفســش خسيســاو ومعهــا سصــبحو عيناهــا قاســيتنيو واســتعادة وعيهــا
اول البكاء إىل حشرمةو احتضنها مرافقش وغادرت الغرفة مع األفريقية.
بينمــا سرامــع بيــاانت سورا إم ـراء د املكتــب ر اهلــاتف كانــو خطيبــيت الســابقة الــيت عــادتو تــدعون ملوعــد
عشاء م كرة مبا يقوم به ا بو د الغرب عند املوعد األول .
❁❁❁
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كما هش الرؤت شعرت ا تقف د وس الغرفةو ماءت كما كانو عندما سوقفين رمــال الشــرعة ومل يتبــق علــى
الطائف املدينة املكا والنار سول مائة ومخسني كيلومرتو سيارهتا ارتطمــو حبــامه الطريــق األ نــيت د حماولــة
مــن الســائق تنــب اتصــطدام بقطيــع مــن األغنــام انب ــق فابــأةو زومهــا املكلــف مبهمــة عمــل د مكــة املكرمــة
دفعها إىل مشاركته الطريق.
ترددت د نقل اتثنني فأان عائد من الرتل بعد فشل إقناع زوميت ال ال ة اليت اختــارتين ملظهــرؤ بعــد معرفتهــا
بفشل تربتني ا يستمر زوامنا ال ؤ مل يكتمل عامه األول.
ملا دخلنا الطائف د ال ال ــة صــباحا الــربد والضــباب يركضــا د الشــوارع اخلاليــةو سقنعتهــا وزومهــا بقضــاء بقيــة
الوقو د سكين املكــو مــن غرفــة وصــالة ملــور ومطــبخ سكــن فيهــا منـ شــعرت سنــين خمتلــفو زهــد د سشــياء
ك ة من املومودات.
مــع ارتفــاع صــوت املــجتب ينــادؤ لصــالة الظهــرو مل يكــن هنــاك سحــد فقلبــو هــاتفش ا ــوال الـ ؤ توقــف نبضــه
بسبب انتهاء البطاريةو كنو سرقد على األرل د الصالة سمام التلفهيو وخلفش دوتب الكتــب الــيت تشــاركين
قلقش.
هنــا سشــعر سنــين سملــك نفــوبا معــه سصــرف النفــور وكشــف العلــوم الــيت تعســر علــى اآلخـرينو فومــدت لنفســش
اجظــوة الــيت تتابــاوز ال لــة وت تشــعر جامــةو دخلــو اجمــام وانســكب املــاء علــى مســدؤو بــدلو مالبســش
وخرمو مع ارتفاع صوت املجتب يقــيم الصــالةو ود املكتــب عــر رئــي

القســم بعـ

األسـ لة وقــد استفســر

رمل سمن هلاتف عن ومودؤ.
قبــل انتفــاء األس ـ لة وإ كمــال قــش ســاعات العمــلو ت ـ كرت هــاتفش النقــال فتشــو ميــويب وت ـ كرت سن ربطتــه
لشاحن إلعادة الرو إليه.
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ت كرهتا كانو رفيقة قش الطريق منـ شــهرو ترتــدؤ قمــيص بيابــاميت البيضــاء املخطـ و يغطــش نصــفها العلــوؤ
ومــهء مــن وســطهاو عرفــا القمــيص ينفرمــا عــن ســرها وســرواهلا الــداخلشو بشــرهتا الســمراء ت تفصـ عــن سهنــا
تاوزت األربعنيو نظارهتا تههوو اقرتبو من مكان لينب ــق مــن مــدرا الغرفــة شــعاع سبــي

تتطــاير فيــه فراشــات

وندف بيضاء وقصاصات ور ملو .
مرآة الومود ختتصر انتظارؤ وتطلق نقاء سعما الكشف اليت حبسها ال و تنعدام الفكر الصــحي و قــررت
وحركتها تومد اجرارة س تشعر بومود حىت تــار مبــلء حريتــهو إظــا هنــا عليهــا س تفعــلو رفــو مفوهنــا قلــيال
ومطــو شــفتيهاو شــعرت بغصــة د حلقــشو ت مل يكــن مــن املمكــن س سستســلم هل ـ الــرؤت الــيت قــد تــرتك علــى
الفور د الفم ععما زائفا.
تاوزت رد فعلش األول سحاول إقناع نفسش س حقيقــة اللحظــة البســيطة اخلــوف ت الظــروف املصــاحبةو كنــو
سع ــرف س التفص ــيالت سك ــر ش ــناعةو وال ــهمن مغالط ــة كب ـ ة والعط ــاء واملن ــع ت ــتم وف ــق املق ــام ال ـ ؤ مع ــه م ــاء
التشكل.
سنفاسها تلفين وحدي ها يرتقش بنــا إىل حالــة انــدماج وينســاب هنــر النــور صــاعدا مــع تصــاعد سنفاســشو ر مــرر
املنبــه فتحــو عيــين و النــور يشــعو قمــيص البيابامــا معلــق مــع قــش املالبـ

د املشــاببو ملســو علــى عــرف

الفراو خايل الوفال واتهو إىل اجمام لفو نظرؤ برودته والبخار املتصاعد من ا درا كما الضباب.
د املكتــب انولــين املراســل مغلــف قــال ا رئــي

القســم تســلمهو فتحتــه كانــو صــورة صــك ا كمــة بطــال

زوم يت ال ال ةو ورسالة غ موقعة من رمل سوصلته بات يوم ربن سنه ميــو منـ عــام ســتمائة وســتة ومخســو و
عندها ت كرت سنين غ مومود ومل يعد سؤ ششء يفصلين عن نفسش .
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د رحلــة قاســية تشــكل ومهــا متــتكال لومــعو ومــع الغضــب هــام د شــوارع املدينــة الراقــدة د سحضــا مبــال
السروات مسدا متتكال لصموو تــهوج وعلــق د عــام وسحــد نعتتــه بفاقــد الرمولــة غـ سهنــا تحقتــه وهــش د
الشهر ال ان من العدة أبهنا حاملو مع شكه مل يقف سمام تسابيل ولدها

ه.

احرتف سعمال ك ة موظف حكومش سائق سيارة سمــرة وحــارر د مركــه تــارؤ تعــدد سنشــطته وقــود هوايتــه د
الرســم ويــرف

اعتبــار فنــا تشــكيلش وا بع ـ

شــخبطاته اختارهــا سصــدقاؤ لتكــو تعريفــا لكتــب سصــدرها

النادؤ األديب .
وماءت بات مساء كا يقف د بوابة القادمني د املطار ح ا عن راكــب ينقلــهو تلفتــو حوهلــا مث ملســو د
مقاعــد اتنتظــار وخلــو الصــالة مــن املســافرينو اركــو علــى الرصــيف قلقــة اقــرتب منهــا شــشء دفعهــا للس ـ
جبوار ركبو بصمو السيارة.
عرف سهنا قدمو لتشارك د عهاء سختها الــيت ماتــو بعــد معــاانة مــع املــرلو علبــو رقــم هاتفــه لتســهيل تنقلهــا
حىت عودهتا ملدينتها ومنههلا د الشمال.
د اليوم ال الا ماء اتصاهلا سوصــلها للســو ت يــدرؤ مــابا تريــدو بعــد تــوال عــال عــادتو عــرف إهنــا تبحــا
ع ــن ش ــشء فقدت ــه الرابع ــة عص ـرا اق ــرت تن ــاول فناب ــا م ــن القه ــوة د منت ــه د سعل ــى مب ــال املدين ــةو مل ينتظ ــر
إمابتها فاته غر مل يكن املقهى بعيدا .
د الصبا وهو يهم مبغــادرة الــدار مــاء اتصــاهلاو كانــو ترتــب ســفرها د مكتــب الطـ ا سكــدت رقــم رحلتهــاو
ولفــو نظرهــا حفــاوة املوظــفو عرفــو هوايتــه فأصــرت علــى زترة مر ــهو ارتبــك غـ إهنــا حاصـرته تولــو بــني
رسوماته وسلوانه شعرت لرعشة سمام ومه فتاة تشبهها وعفل مالحمه غريبة .
قال :زوميت وابين.
قالو :نعم؟
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قال :عليقيت.
وهو يوصلها علبو منه قبول دعوهتا للعشاءو فرحلتها د العاشرة ليال اول هو املضيف نصــب عاولــة األكــل
بــني لوحاتــه وعل ــب األلــوا و بع ــد املغــرب مــاء هاتفه ــا تــول ب ــني شــوارع املدينــة وسزقته ــا املظلمــة د ومودي ــة
مدمرة د ال امنة كا اتثنا جيلسا على مقعدؤ الطاولةو هنضو تفتــو كتبــة الغــرف املعتمــة ولــتعلن البــجتر
ال ؤ ميتصها تحقها بنظر .
تــاوز اهنهاميــه وت ـ مر ح ــا عــن اجــب شــاعرته منونــه د إثبــات ومــود ورمولتــه مــع ختــل عــن عقلهــا معريــة
قشورها لتغوك د ستم عفولتها انه املا ش ال ؤ ينتقم من كل ششءو مترغ د داخلها إىل حد املوت.
د املطار دخل معهــا إىل صــالة املســافرينو تنــاوت مشــرو ردا واملـ يع يعلــن تومــه املســافرين إىل بوابــة الســفر
شدت على كفه لتمتص واقعه ومشاعر و ليبدس املرحلة ال ال ة من حياته.
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امتهت عامش ا امعش ال الا بتوافق معنوؤ ومادؤو املعنوؤ شهادة تقدير مــن القســم الـ ؤ سنتمــش لــهو ودرع
بسي من مجاعة النشاط ال قاد والرت ش لكلية.
ومادؤ حققه والــدؤ د بدايــة األســبوع األول مــن إمــازة الدراســة حيــا سخـ ن إىل وكالــة ســيارات د الطــائف
وقام بشراء سياريت األوىل.
مــاء الصــيف ه ـ ا العــام حــافال لنشــاعات اتمتماعيــة وال قافيــة الــيت سســهمو د بعضــهاو وكــا حفــل زواج
سحد سقاريب مناسبة غ عاديةو فقد ماء وسان سستعد للعودة إىل الرتل لرتتيب انطال العام الدراسش الرابع.
كنو سفكر لسفر لطائرة و ل الســيارة عــرب وكالــة نقــل الســياراتو غـ س تفكـ سمــش ــام
عمة العري

ســفر فالنــة

املقيمة د الرتل عند سوتدهــاو وفالنــة شــقيقة العــرور املقيمــة د الــرتل حــرك د تربــة الســفر

برا.
تواف ــق ا مي ــع عل ــى الفك ــرة وانطلقن ــا ثالثتن ــا بع ــد غ ــداء د من ــهل سه ــل الع ـري و د الرابع ــة عص ـرا كن ــا نغ ــادر
الطائف األرل والنــار د املقعــد األمــامش جبــوارؤ فالنــة األوىل عمــة العـري
ال ان و لتعامد معش تل

وفــق حــدر خــاكو ود املقعــد

سخو العرور.

وبعد خرومنا من الشوارع املوشحة أب اء من املا ش وسشابار تني بابلة وحدائق ورد بكماء وا بــال توشــحها
مش ـ

الغــروب الصــفراء توقفــو سزود ســياريت لوقــود ومعرفــة حامــات م ـرافقيت مــن الســوائل واألععمــةو وملــا

عدت للسيارة اكتشفو تبادل اتثنتني سماكن ا لور.
انتصــفنا الطريــق والظــالم ــيمو اإلســفلو يتمــدد سمــامش وسنــوار الســيارات العــابرة والقادمــة مــن اتتــا ال ــان
يشــاركاان اجــديا املتقطــع وعالمــات القلــق واإلرهــا و لتطــل سنــوار مقهــى وموتيــل مســافرين فكــا س حابــهت
غرفة ملرافقيت ورتبو إحضار عشاء وشاؤ.
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سوصلو مرافقيت للغرفة اليت تفقدهتا معهما وخرمو حىت متارسا حاماهتمــا حبريــةو ومل ستحــأ وسان املـ

علــى

سحد مقاعد املقهى ستل ب مبــي دخــا ســياباريت وتــرع كــوب الشــاؤ س سحــدامها تقــف د انفـ ة الغرفــة ترصــد
حراكش.
مــاء عامــل املطعــم ــربن س العشــاء الـ ؤ علبتــه معــدو سخ تــه إىل الغرفــةو تبــاين ترحيــب مـرافقيت كــا ملتبســا
فقد قرصهما ا ــوعو البنيــة ا ســدية لالثنتــني متقاربــةو وقــد ارتــدت سحــدمها فســتاان يــربز ثـراء صــدرها وال انيــة
ترتدؤ بنطلوان داكن اللو وعلى الومه غطاء شفاف.
وسان سقف عند الباب ملعرفة حاماهتما ماءت مطالبتهمــا ا سبقــى ملشــاركتهما العشــاءو كنــو سملـ

بــني اثنتــني

تبــاين هامســهما وتــهداد رغباهتمــا و ــوحا وتعلقــا مــع قلــق مل سهــتم بــهو وجســن اجــأ دائمــا مــا تعطيــين األقــدار
تعليمات تكو قد ا تنفي ها لفعل د سكوا سخرل.
مل سمــد الســياج املعنــوؤ الـ ؤ تشــكل مــع العبــاءة الســوداء وغطــاء الومــه القــاا عيلــة الطريــقو لتحــل ببســاعة
اليقظة واتنتبــا ومهــا د نظــرؤ يعنيــا األمــن واتعم نــا و انتهينــا مــن العشــاء وشــرب الشــاؤ وحــديا متقطــع
لتقــول فالنــة الــيت ت سدرؤ وهــش تســأل عــن مقــدار سمــرة الغرفــة ومثــن العشــاء إنــين سم ــل هلــا رغبــات كامنــة د
مسدها اليب

ال ؤ معــه وقفــو األخــرل منصــتة ومتقمصــة التظــاهر ألخالقيــاتو ود سعماقنــا سشــابار مكــر

وشر يقنن مبدل فرادته.
ساد الغرفة عتمة وزاد إشــعاع الضــوء القــادم مــن فضــاء اختلطــو فيــه بـ رات اجيــاةو األخــرل تقــف د النافـ ة
ترمــق األفــق مث غــادرت الغرفــة وسان ستعــارك مــع مــن تســعى تمتصــاك اجيــاة مــن مســدؤ مــاء انتصــارها دميــة
هطالء متاباوزا تاريب الع راء ففابرت الساكن ال ؤ قاومته بوعش جمهول اهلوية وبومــد ونكهــة تكشــفو فيهــا
سنواع اللحظة.
كنــو سعــرف سن منــدفعو إظــا كانــو هنــاك جظــات يتــو فيهــا نفــاب الصــرب تعتيــاد اتنفابــارو ومبــا سن معــهول
بسبب دراسيت سملك صداقات معدودة تشاركين عادات ك ة تنمش مواهو وعمــوحش العلمــشو ومــن هنــا مــاء
خترمش وعلب ا امعة س سكو سحد سعضاء التدري

حبلم اتبتعايف واكتشاف ا ديد.
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وافق والدؤ على تواصلش العلمشو وحىت تكسر سمش حامه اخلوف شاركتين عدة سسابيع من تشــكلش ا ديــدو
ود يــوم عودهتــا علبــو مــين وهــش تتســو س سحقــق رغبتهــا د زترة قريبــة انقطعــو سخبارهــا حــىت تطمـ ن علــى
صحتها.
كانو الصديقة عمة قريو فالنة األرملة اليت شاركتين الطريق ومن كانو جبسدها املعرو جظة انب ــا اكتمــل
عناصــر و التقــو كفــاان ونظــران املرتبــك لتتحــول ابتســامتنا الصــغ ة إىل ــحك صــاخب توقفــو معهــا سمــش عــن
الكالم.
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مل فكر س اجلم ال ؤ تكرر سخ ا يتابسد حقيقة د يوم مــن جنــم ســعد الـ اب وقــد لــف الــرتل الغبــار ووســم
اللو الرتايب كل ششءو سنه الفرا املطلق د جظة غر د سبات عميق إب مل يعد هناك سحد.
كنو سنتظر مقدمها د إحدل زوات مطعم عائلش اعتدان ارتياد للحديا بعيــدا عــن األخــرتت د هــم تلبســنا
ننشد اجب ال ؤ معه فابرا ننه

بقلب يط بعيدا عن عقاب الندم و عف عندما تالحقنا اخليبة.

خرت فتشاغلو لعبــا جبــوايل وجملــة علميــة ومــدهتا علــى الطاولــة الــيت ســبقين إليهـا النــادل فطلبــو فنابــا
قهوة واستأبنته ترك ا لة حىت حضور مرافقيت.
ومــاء صــوهتا عــرب اجــامه ال ـ ؤ يفصــل الطــاوتت تتحــديف ك ـ ا ومرافقتهــا هتمهــم وتضــحك بصــوت مرتفــعو
وتمسين انهعامها من ششء ميهقها كا مع توافــق مســديهما هنــاك مــهء يغمرهــا خلــوف والومــع ويــدفعها إىل
اتبتعاد عنه.
ر مرر اهلاتف وتوقف اجدياو عال الرنني وتوقف مث عاد ليتوقف فقد رد سحدهمو شعرت س هناك حركــة
قادمة رصدت املمرو سحدامها تتحديف بصوت خافو هش ترمقين بنظرة فارغة من عالمات اتستفهام.
تركــو مكــان وجقــو ــا ســبقتين إىل املغاســل واجمامــاتو وقفــو جبوارهــا س ملهــا رفــو علــى شــفتيها ابتســامة
سلقو التحيةو بعد فراغها من اجديا تطلعو د املرآة تعيد تشكيل ومهها.
عــدت لطــاوليتو هنــا ــو األخــرلو كــل شــشء فيهــا يــدفعين إىل اتقـرتاب منهــا ومشــاركيت عــاوليت فقــد مللــو
انتظار صديقيت.
قالو :وسان تركتين صديقيت.
قلو :نعم استمعو لطرف من حدي كما.
قالو :حديا سن ى.
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قلو :لي

هناك ما هو سكيد سول ما نلمسه.

قالو :مل يعد د وسعش الرتكيه.
اكتش ــفو سهن ــا سان بك ــل عق ــدؤ ومه ــومشو توقفن ــا عن ــد العم ــل وستم الدراس ــة وال ــهواج وست ــو ص ــديقتها مرتبك ــة
خائفــةو فقــد تعر ــو جــاديف س ـ ختلصــو منــه أبعابوبــةو وصــديقها حــل إشــكاله مــع رمــال الشــرعةو تركــو
ا ميع وسخ ت سيارة سمرة.
مل تعتـ ر صــديقيت ومل يبــق مــن الوقــو ك ـ و وحنــن نســتعد ثالثتنــا للخــروجو اتفقنــا سان سقــوم بــدفع فــاتورة املطعــم
على س توصالن للمنهل وتبادلنا سرقام اهلواتف واأل اء.
وسان سمتــدد د الفـراو بعــد تفقــدؤ ابنــيت بات الســنوات الـ اليف منتظــرة اتصــال زومــش املســافر د مهمــة عمــل
خارج الرتل ملدة يومني ر اهلاتف كانو رفيقة املطعم.
حدثتين عن صديقتها املنحوسة و حو أبملها ال ؤ تـرا اندرا عرفــو سهنــا تــدفعين لالقـرتاب سك ــر وسن سبكرهــا
بهميلتها د ا امعة وستم الدراسة وسشياء سصبحو كل حياهتا.
قلو :وسين األمل؟
قالو :فيه
قلو :من؟
قالو :زومش !
عرف ــو سن ــه يس ــحقها بق ــوة وسن ــه ميهقه ــا د الفـ ـراو ويلغ ــش وموده ــا اإلنس ــان وا س ــدؤ د البي ــو وت ح ــرتم
خصوصــياهتا بفعلــه غـ الطبيعــشو كنــو س ــحك مــن اسرتســاهلاو عرفــو إهنــا مل تكمــل عامهــا األول كهومــة د
شهرها الرابعو تهومو قبل التحاقها لعمل د منتصف الفصل ال ــان مــن العــام الرابــع واألخـ د ا امعــةو مل
تفكر س عليها س اسم سمرها بشكل هنائشو إب مل يكن لديها سول سلسلة من اهلموم األسرية الصغ ة.
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م ــع الوق ــو ش ــعرت برغب ــة د لق ــاء ال ــهوجو مل تع ــرتل ومل تنف ــر م ــن فك ــريت فق ــد وم ــدت د ش ــي ا مم ــا فقدت ــه د
صديقتهاو هم مشرتك وفراو مل يعد شريكه يشكل مهنا شعرت لدم حتقن د ومنتيهاو انتشرت علــى ومههــا
ع وبــة مالئكيــةو رتبنــا بصــمو اللحظــةو كنــو عنــدها مارســنا عب نــا قبــل مقــدم صــديقتهاو اخــتل عرقنــا كــا
الوقو نســيم مــن الفــر املــرتع لراحــة والســكينة .فغاصــو سانملنــا د سمـهاء تعــودان مــداعبتها عنــدما نكــو د
خلوة وقد مج اخليال.
سوصلين للمنهل تقطع اجديا بيننا د السيارة سان د املقعد اخللفش وهو يسرتشد العنوا شعرت بنهقه.
قلو :توقف حىت انتقل وارك.
مل يــردو سعــرف الطريــق عويــل واملنــهل خــالو زومــش ســافر وابنــيت عنــد سمــشو سغالــب اخلــوف وحنــن نقــرتب مــن
املنــهل سشــعر لعــبء ت سح ـ

نهعــاج فقــد سخ ـ ت علــى نفســش اقتحــام التابربــة أبمانــة وعلــش البحــا عــن

الرتكيه املطلوب بصرف النظر عن كل ششء.
قال :نعم.
قلو :حىت تسمع صويت ونصل.
توقف عند حمطة بنهين فرتملو ودخلو البقالة وشريو قنينيت عص وعدت ملسو د املقعــد األمــامشو هــو
اللابة واأل ــة وسان الــوردة الكاملــة الشـ لو ووصــلنا تريــا حــىت افــت البــاب متهلــو سحبــا عــن املفــاتي ترمــل
ووقف جبوارؤ.
قال :ات يومد سحد؟
قلو :نعم.
قال :قد تكو هش الساعة.
قلو :متاما كاجياة زائفة.
قال :الوقو.
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قلو :جظة ممتازة هش انتصار كامل لل ة روحية.
وسان سدخل املفتا د فتحته سمسكو كفه بكفش تساعدن على إدارتهو وملا انفت البــاب ســبقين داخــال وس ــاء
النور وهم خلــروج دعوتــه للرتيــا حــىت حنيــل انتهــاك اللحظــة إىل حلــم وومـ

هــائم د متاهــة تلهفــش للمعرفــةو

وكنو سخه د ثالمة غرفة النوم الصغ ة علــب مشــروب بـ ة بنســبة مرتفعــة مــن الكحــول حضــرها زومــش مــن
مهندسش الشركات األمنبية اليت تنف بع

املشاريع إلدارته.

قلــب العلبــة قبــل س يفتحهــا ليعــرف حمتواهــا ورمقــين مبتســما (هــو مســتول اجــدر ال ـ ؤ قــد تبهــر البداهــةو
وإشـرا النــور الــر ن )و وقــد ختلصــو مــن العبــاءة وسبقيــو اخلمـار ملفوفــا علــى راســش يغطــش شــعرؤو ســروايل
ا ينــه حــدد معــامل مســدؤ والفانلــة القصـ ة بات العالقــات الشــفافة تعــرؤ صــدرؤ وتكشــف بطــين ومــهء مــن
ظهرؤو ترع العلبة وترع ما تبقى د علبيت واقرتب سك رو كنو سترامــع د انب ــا تــواز بــني التضــحية وساننيــة
اتكتشافو وكا كلش يستدعش نفسا جمردة فال انطباع د اخليال وقد اختل اللو والشكل وغاب املكا .
سنفاســه تلف ـ عنقــش سترقــب اكتمــال اللحظــة وانــدغم د سعمــاقش اطــم زمــاج روحــش وانت ــرت سع ـراد وبع ـ
التعــب ي ـراود د األفــق حلــم البدايــةو هتاويــو شــها ختلــو عنــه الســماء وكــا كربقــة بــنقش غيــو مرتعــة بل ـ ة
تتعدل اج و آتية من مكا بعيد جمسد وعيا مل سفكــر بــهو عشــته د سمكنــة وسزمنــة خمتلفــة وكشــالل انســكب
د داخلش.
عندما ر هاتفه ختلــى عــين بعــدما عــر كــل ســبب وتــاوزت كــل علــة و عتــه وهــو يغــادر الغرفــة يقــول انــه د
الطريقو ظو كما مل س من شعرت بومودؤ.
هاتفش ملشء تتصاتت والرسائلو زومش يعت ر عن العودة فقد حتاج العمل ليوم آخر وصــديقيت تعتـ ر عــن
اتصاهلا لسفرها املفامر برفقة والدها جضور مناسبة عائلية د مدة حيا سبقتهم والــدهتاو ومــديريت د العمــل
تكلفــين مبراقبــة الــدوام ألهنــا ســوف تغيــب لظــرف عــائلشو وصــديقيت ا ديــدة تقــول د رســالتها هــل مهقــك.؟
وعدد من عالمات اتستفهام.
د املكتب ختيلــو س املكــا سك ــر ابــة و ــياءو عابــهت عــن تفسـ و ود املســاء وصــديقيت ا ديــدة تــدعك
كفش حب ا عن اإلمداد واإلهلام وقد ارتفعو بصـ هتا فــو املكــا والهمــا مبشــاهدة اجيــاة األبديــة بتابلــش نعــيم
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الس ــر اإلهل ــش .وتستنش ــق رائح ــيت ا ــين عل ــى اج ــديا ع ــن ت ــربيت م ــع زومه ــاو كان ــو سك ــر نش ــوة وسل ــق وسان
سحتضنها مدللة على س التابربة اندرة.
خر زومش لليوم ال الا هاتفه مغلقو د اخلامسة عصرا سخش وسمش عنــد البــاب تومســو الشــر زومــش تعــرل
جاديف س وهو مبستشفى حكومش د العناية الفائقة معامله تغيبها سربطة وسمههة تنف

صناعش.

انتقلو إىل املنهل القدمي عدت لغرفيت املغلقة فتحو كتو وكراسات الدراسة وعبا ستم التخرج مــن ا امعــةو
ابنــيت د رعايــة والــديتو الســائق وعاملــة املنــهل تبــدلو مسـ وليتهما فالســائق مــع زومــش ملستشــفى وتغيــو عــن
العمل املجتقوو ماء مع انقطاع صوت رفيقيت املطعم.
صديقة الطفولة ومرحلة اكتشاف ا سد وغواية انــدغامش د العمــل مل تعــد تتحــديف عــن حبيبهــا الـ ؤ توقفــو
اتصاتته مع هناية الشــهر ال الــا علــى انتقــال وظيفتــه مــن اخلارميــة اىل دبلوماســش د سقصــى الشــر و كمــا سهنــا
وهش تهورن تشعرن أبن ابتعدت عنها و و سن مل سدعها إىل غرفيت اليت اتضن صبوتنا.
سشياء ك ـ ة تبــدلو مل سعــد سدركهــا ومل سهــتم بعنايــة شــقيقش مبلبســه وحرصــه علــى خــدميت وهــو يقــرتب سك ــر مــن
صديقيت ومارتنا القدمية اليت يعرفهــا عفـال وفــىت متازحــه وتالحقــه د ممـرات الــدار وهــو ــتل

النظــر ملعرفــة مــا

يدور بيننا حىت خترمنا من ا امعــة وانتقــال سســرهتا إىل مشــال الــرتل و خــر زوامهــا وقــدرهتا علــى إقنــاع سســرهتا
بفكرها.
وه ــش تعل ــن س ـرا سهن ــا ت ــهومتين وخت ــونين م ــع بع ـ

الص ــديقاتو إبا غب ــو وتهم ــش الوق ــو وم ــن تلتق ــش ــم د

املناسبات العامة.
بات مســاء وقــد سدركــو س زومــش ميــوتو عرفــو س سخــش تــول د حصــو صــديقيت عنــدما حضــرت لــهتريت
سثنــاء قيــامش ووالــديت مبعــاودة زومــشو و خــران د العــودة لش ـراء بع ـ

اجاميــاتو مــاءت صــديقيت وقــد رتــب

سخش اللحظةو اعت ر عن مشــاركتنا الــهترةو كــا ينتظرهــا عنــد املــدخل سخـ ها إىل منــهيل املغلــق وهنــاك شــرعو
سبوا ا قدمو له كل ششء حدثته عن مغامراتنا واكتشافنا حياتنا وكيف نقضش ساعات اللقاء.
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غــاب سخــش د رحلــة مــع األصــدقاء هــر مــن مــوامهيتو وقــد سخربتــين صــديقيت مبــا ا د تــل تفســر ترديــدها
(فاخللق ومودهم خرج من عدم بفضل حب متبادل و جب يومدو اآل ) وإهنا انمو هـ الليلــة د فراشــش
مرتدية إحــدل جبامــايت اجريريــة حســب اختيــار سخــش الـ ؤ تفابــر د سعماقهــا مســتعيد بكــرل سول قبلــة عبعتهــا
على خد بات مساء بع ر إهنا كانو عندؤ تواسيين د مصايبو مل سحتي فقد اعتدت نهواهتا وتار ا.
تو زومــش ومــاءت صــديقة املطعــم وزومهــا ملواســاتناو اكتشــف سقــاريب س زوج صــديقيت ابــن سرملــة مــن سسـرتنا
انقطعو سخبارها بعد س هامر زومها للشمال كرمل سعمال وهناك تو فتهومو من مساعد وعاملــه األثـ
وتريب ابنها مع سوتدها وبناهتا من زومها ا ديد.
صــديقة املطعــم قــررت تطليــق زومهــاو إظــا تنتظــر اكتمــال سورا ابتعاثهــا للدراســة د لنــد وهنــاك تنهــش حياهتــا
الهوميــةو عرفــو سهنــا تعــان مــن عيــوب خلقيــة انقشــتها فلــم تقتنــع دفعتهــا إىل تريــب معاشــرة الســائق ال ـ ؤ
ــامعين بات مســاء بعــد مــداعبيت لهومتــه الــيت مل تقــاوم فتــدفقو فــو مســدها العــارؤ ليــدخل راقبنــا حــىت
انتهينا مل سشعر به وهو ر مسامايت برائحته وعرقه ال ؤ لطخ مسدؤ كا د حراكــه اخلــائف مـ وة خامــدة
مل تشعل فتيل حواسش.
د البدء رفضو بكيف يتسىن للرو س ختلص نفسها من عبء ماو مث سمام إصرارؤ وبكلمات مقتضبة.
قالو :سن ت سكاد تفهم إمكانية السعادة.
قلو :مثة من ميكن ا يتا له س يسعد؟
قالو :والنوات؟
قلو :اجامل وا لوم الرتاب والنار.
قالو :الرتاب؟
قلو :كما نظرية الوظيفة البنائية.
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سرسلتها مع السائق وزومته اخلادمة لتنظيف منهيل وملــب شــشء مــن مالبســشو وبعــد انتهــاء اتثنتــني مــن إعــادة
ترتيب بع

ساثيف املنهل دخلو صديقيت اجمام واملاء ينســكب علــى مســدهاو علبــو مــن اخلادمــة تــدليكهاو

انتقلــو اتثنتــا إىل الكنبــة القابعــة د املمــر ملواصــلة التــدليك ودعــك مســدها امللتــف بــروب اجمــام مبرعــب
يهيل الرائحةو وهنا دخل الســائق حممــال لعشــاء تركــه علــى عاولــة الطعــام د املطــبخ واتــه مــع صــوت اتثنتــني
اتكاء إىل ا دار وعرف ا شفتيه يرتفا بعصبيةو خبأت ومهها بيديها وقلبها يد بقوة .ترتاخــى مثلــة تستحضــر
الومــه ال ـ ؤ سحبتــه .د فمهــا ععــم مل ـ  .النــور يعــم املكــا تــدفق د سعماقهــا سشــعرهتا لنشــوة رائحــة عرقــه
ومسد غرقو د الل ة اليت تبحا عنهاو انه اخلدر اللطيف ال ؤ فقدته.
بعــد سعــوام مخســة عل ـ ى رحيــل زومــش ابنــيت د ال امنــة وسمــش العابــوز النحيلــة اهنكهــا املــرلو وسخــش د رحلــة
تعليميــة ملــدة سربعــة سعــوام تبقــى عليهــا عــامو تطــور عملــش فأصــبحو مــديرة ش ـ و العــاملني د إداريت املرتبطــة
بوزارة الش و اتمتماعيةو ركضش مع صــديقايت مل يتابــاوز اللحظــة الــيت غفــل عنهــا الــهمنو ممــا ورثــو مــن تركــة
زومش املنهل ال ؤ شكلين كهومةو واختارن كأم لطفلة يضحك هلــا القمــرو تتنقــل بــود مــن سحضــان إىل حــدب
سسرة والدهاو مل يغامر سحد منهم د التدخل ألخ ها سو إرغامش على الهواج من سحد إخوته.
ود العــام اخلــام

مــاء زوج صــديقيت املبتع ــة للدراســة د لنــد

ــرب سقــاريب سنــه علقهــا وس سمــه تبحــا لــه عــن

زومــة مــن قرابتهــاو يــدرك س هنــاك لغطــا يتعلــق بوالــد الـ ؤ تهومتــه سمــه بات األســرة املعروفــة ورحيلهــا بعيــدا
لتع ــيش خياره ــا حب ـ

املس ـ ولو فكون ــو ش ـراكتها األس ـرية ش ــركة تاري ــة ظ ــو كم ــجتثرة د املق ــاوتت املعماري ــة

والتابارةو كا والد سم ا عند سسرة والدته جمهــول النســبو حصــل مبومــب إمـراء خــاك علــى اهلويــة الوعنيــة
وكلله بهوامه من اتبنة الوحيدة لرمل األعمال بائع الصيو د الرتل والكويو.
كنو الهومة اليت يبحا عنهــاو مــاء صــوته عــرب اهلــاتف اــديف ك ـ ا مل يتطــر إىل لقــاء اتختبــار الـ ؤ انــدفع
فيه اقيقا ملجتامرة سعددهتا مع زومتهو القرارات اليت تنتظرن انبعــة مــن إراديت وســعاديت تقــوم علــى إرادتــه اجــرةو
وسان ت سملك سؤ سلطة عليهو شعرت سنه يعرف عين ك .
ملــا انقشــو والــديت مل تعــرتلو املــرل مل يــرتك هلــا مســاحة سكــرب للنقــاوو سخــش املســافر يــرل سنــين املــك قـرارؤ
خــايل الـ ؤ ك ــرت زتراتــه ملتابعــة سمــش صــحيا يعــارلو سمــا سقــارب والــدؤ فهــم مشــغولو خبطــاب ديــين مديــد
سعادهم للوامهةو وماء صوت صديقيت من لند سخربهتا حكو قالو إهنا د سالم مع نفسهاو وعــادت هلــا
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تلك البهابة املفعمة لرقة واجنو متيقظة تسعى للحصــول علــى إقامــة دائمــة د لنــد و فقــد اققــو رغبتهــا د
ني ــل الدرم ــة العلمي ــةو وسهن ــا متتل ــك س ــيارة تقوده ــا بنفس ــهاو وتعم ــل د مدرس ــة خاص ــة كمعلم ــة لغ ــات ش ــرقيةو
واألهم سهنا تعيش مغامرة مديدة مع سسيوؤ مهامر من سسرة ثرية حمل موازا بريطانيا.
دعان لتناول العشاء د مطعم عائلش ترددت خوفا مــن هــور رقــايب تقمــص الــرتلو تتناقــل الصــحف سحداثــه
بني شامب ومجتيدو املرسة وا تمع نقاعه ا ركةو احتفأ بدفرت العائلة اخلاك بهومــش لومــود اســم ابنــيت إ ــافة
لبطاقة اهلوية الوعنية اليت عليها صوريت مع صور للدفرت قدمية بني ما تبقى من باكريت.
هن ــا وم ــن خ ــالل إح ــدل ص ــديقايت م ــاء العش ــاء د اس ـرتاحة خاص ــة تقب ــع ب ــني مس ــاكن ح ــش مدي ــد د مش ــال
الــرتلو مل يكــن هنــاك ســواان كــا سك ــر سانقــة وسك ــر صــمتاو وســيارته الــيت سخـ تين مــن مركــه الرعايــة الصــحية
األولية جش ظهرا تقبع ساكنة جبوارانو وقد سشعو سن د مهمة عمل سوف تجتخر عوديت.
قبــل العشــاء وحن ـ ن نتحــديف د سمــور ت تعنينــا جبــوار املســب املمتلــر ملــاء غــافلين فخلــع ثوبــه وقفــه د املــاء
وصــلين الــرباب فابتعــدت خــرج وتحقــين حاصــرن ودفعــين سمامــه د املــاء مبالبســش صــرخو فيــه فلــم يهــتم ود
املاء التصق يب دفعين حنو اجافة رفع رسسه للسماء.
قال :هل تقبلني يب زوما؟
قلـو :نعم.
قال :حىت املمات؟
قلو :حىت املمات.
قبلــين مث لــين وخرمنــا مــن املــاءو العتمــة حولنــا والــهمن ظلــك انصــيته .رتــب كــل شــشء مــاء ملنهلنــا مــع سحــد
إخوته من سمهو وحضر والدؤ من منهله ال ان برفقــة الســائقو كتــب مــأبو األنكحــة العقــد وقعتــه ووقعــه ووقــع
والدؤ كويل سمرؤ وسخو كشاهد والشاهد ال ان كا سائق والدؤ.
❁❁❁
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م ــاء اج ــديا غريب ــا ف ــأان م ــن يتح ــدثو عن ــه كن ــادرة مم ــا يق ــع د قص ــر األمـ ـ و فع ــال كن ــو م ــن ــمن ع ــاقم
اجراسات للشرعة العسكريةو ود السابعة مساء توقفو سيارة سمام حامه بوابة الدخول
ت سعرفها وت سعرف قائدها وإبا به بلهابة سهل الشام ينعتين ب( اجمار) ويطلــب مــين الســما لــه لــدخولو
توقفــو سانقشــه د لفظــه فواصــل (إ خــش امل  ). . .ينتظــر و عنــدها فتحــو ب الســيارة ولكمتــه علــى صــدر
ورفسته بقدمش وملا ختلص مين ركب سيارته ورمع من حيا ستىو بعــد ثالثــة ستم سفــادن قائــد املوقــع إ األمـ
علبين فدخلو انسيا األمــر وهنــاك كــا الرمــل الـ ؤ ـربته يقــف جبـوار األمـ شــعرت لتــوتر الـ ؤ مل يتقبــل
صرا األم وصــفعه املتكــرر علــى ومهــش كنــو سقــف كمــا عــامود مــن األ نــو تــدخل مرافقــش وســحبينو ومــع
الفابــر كنــو اركــب ســياريت اخلاصــة مغــادرا الــرتل متابهــا إىل بلــديت د مبــال عس ـ و نســيو األمــر وعملــو
ســائق ســيارة سمــرة ومشــرف عمــال د شــركة تاري ـة ميلكهــا سحــد سقــاريبو ود العــام ال الــا كانــو الشــركة هــش
الراعش الر ش جفل من نشاط مدينة س ا د الصيف وكا تكليفش بقيادة ســيارة سحــد الضــيوف مــن الفنــد
ملقر اجفل وإعادتهو وسان انتظــر د اســتقبال الفنــد دورؤ إبا مبرافقــش األمـ الـ ؤ سهــا كـراميت سمــام الغريــب
ومل ح ــرتم ال ــهل العسـ ــكرؤ ت ــرددت د التحـ ــرك إظ ــا شـ ــعرت ملسـ ـ ولية فلـ ــم اه ــتم بغيضـ ــش وت ــوترؤ وتتبعـ ــو
التعليمات وسرت د املوكبو ود العودة عرفو ا األم وهو حد د ت كر ششء كانــو هــوام
على السط إظا ته يهم

مل تطفـ

د إب مرافقه اخلاك واألم يركــه نظــر علــشو د اليــوم التــايل كــا علــش إيصــال

األم للمطار قبل املوعد بساعة اتفقو مع املشرف على البا الصويت والصورة د غرف الفند بــا شــري
فــديو سحض ـرته حمــل مشــهد عشــر دقــائق يوثــق حادثــة بوابــة قصــر األم ـ كــا العامــل البنغــايل مــرتدد فرشــوته
فغـ ــامر وبـ ــا الشـ ــري اعـ ــرف إ األمـ ـ اآل جيلـ ـ

د مناحـ ــه مـ ــع مرافقـ ــه اخلـ ــاك لتنـ ــاول فنابـ ــا القهـ ــوة

واتســتعداد للســفرو خــر نهولــه وسان اســتعدت الشــري والعامــل البنغــايل اختفــى مــن غرفــة البــا شــعرت إ
هناك حركة متصاعدة داخل الفند و هب األم ومرافقه ومعه بعـ

مــوظفش الفنــد ورمــال األمــن حــد د

شعرت س باكرته اسنو ود الطريق للمطار را الصموو وملا ترمل املرافق اخلاك وقمو بفت الباب.
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قال األم  :هو سنو
قلو  :نعم
وانولو املرافق مظروفا بداخله نسخة من الشري تناوله مندهشاو وقد هه األم رسســه موافقــا علــى اســتالمهو
كانو ال امنــة مســاء ود سخبــار العاشــرة لــيال عرفــو إ األمـ وصــل الــرتل ود سخبــار الســابعة صــباحا مــاء
خرب موت األم إثر نوبة قلبية .
( صياغة سوىل )
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اشعر أبمل د سسفل بطين معه قمو مبرامعة املركه الطو جشو وماءت املعاينة الظاهريــة للطبيــب غـ شــافيةو
فقام ابين البكر ال ؤ التحق

يش بعــد ال انويــة بعمــل ملــف

ــش د املستشــفى العســكرؤ وحــدد موعــدؤ

األول كانو الطبيبة ك ة اجوار والنقاو وكا ابين يقاععين لإلمابة على سس لتها ألكمل ملفش الطو.
وكا املوعد ال ان وال الا ود الرابع وقد سكملو فحوصات الــدم للســكرؤ وقيــار الضــغ و قــش الكشــف
الكامل املفامتت وهش تكتب العالج كا املوعد اخلام

ملعرفة سثر العالج إب غادرت مقعــدها وســارت معــش

حىت ب العيادة.
د املوعــد اخلــام كنــو انتظــر دورؤ د غرفــة اتســتقبال وحيــدا إب كلــف ابــين مــن إدارتــه مبهمــة خــارج مدينــة
الرتل تردد ا ش عرب نداء املر ــى لــدخول العيــادات تومهــو للعيــادة الــيت اعتــدهتا كانــو الطبيبــة وممر ــتها
األسيوية قاسو نبضش ونسبة السكر د دمش.
قالو الطبيبة :كل ششء ا التحكم به
قلو :اجمد هلل
قالو الطبيبة :مل حضر ابنك
قلو :سسامة كلف مبهمة عمل من إدارته خارج الرتل
قالو الطبيبة :عندك غ
قلو :ثالثة سبناء بكور وابنة
قالو :سسامه األكرب
قلو :نعم
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قالو الطبيبة :متهوج
قلو :بعد وسفكر د بلك
قالو الطبيبة :موافق
سهنو املمر ة تسابيل مالحظاهتا وقد را الصمو منتظرا الوصفة الطبية للعالج فتحو الطبيبــة درج مكتبهــا
العلوؤ وسخرمو دفرت حابمه كب كما خيل يل بني سوراقه سورا سخرل ملونه و عته على املكتب.
قالو الطبيبة :من موعدك األول شعرت سن سعرفك
قلو :نعم
قالو الطبيبة :كدت من بلك عندما هاتفة سخيت املقيمة د سمريكا
قلو :قد يكو
قالو الطبيبة :لك سخو ا ها هامر
قلو :نعم ر ها هللا
قالو الطبيبة :هامر زميلة سخيت فلو د ال انوية
قلو :وبعد
قالو الطبيبة :وقتها كنو سنو د ال انوية الصناعية د قسم الكهر ء
قلو :وهو عملش اليوم
قالو الطبيبة :وبسبب ه ا التخصص دخلو بيتنا
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عندها سرت رعشة وهم د مسدؤ معها تاوزت مدرا العيادة إىل زمن بعيد كنو اتبن ال الا بــني الـ كور
واخلام

د األبناء والبنات ثالثة سوتد ومخ

بناتو والدؤ موظف د قسم مايل د إدارة حكومية متكــن مــن

رعايتنا وتع رت دراسيت د اتبتدائية واملتوسطة فالتحقو ل انوية الصناعية وسان د ال امنة عشر.
سخــش األكــرب ختــرج مــن ا امعــة وعــني معلمــا د مــازا وتــدرج حــىت اســتقر بــه األمــر د مــدة سخــيت ال انيــة د
الرتتيــب توقفــو عنــد املتوســطة وتهومــو سان وهــامر الرابعــة د الرتتيــب كــا عموحنــا تنميــة مهاراتنــا هــش هتــول
اخلياعة والتفصيل فكانو درماهتا د التدب املنهيل األعلى مما ساعدها على اتلتحا

امعة.

وسان هواييت د الكهر ء عطلو اهتمامش ملواد األخرلو وكا تع رؤ ال ؤ قاومته مبهيد مــن العســف وتبــديل
برانجمش اليــوم ش مبــا يعيــد التــواز خلطــوايتو فكــا التحــاقش ل انويــة الصــناعية مث حصــويل علــى دبلــوم مــن قســم
الكهر ء د الكلية التقنية والعمل د ا ال اجكومش.
د املوعد السادر ال ؤ خر بسبب غ املواعيد حرصو على ا سكــو وحيــدا وهـ ا مــاء حســب توقــع
الطبيبة اليت مل تستعابل املمر ة د تدوين سرقامها وكتابة مالحظاهتا
قالو الطبيبة :ها هل ت كرت ششء
قلو :انتظر املهيد منك
قالو الطبيبة :والدؤ مهندر معمارؤ ورئي

اإلدارة اهلندسية د إدارته اليت هلا مشاريع خارج الرتل.

قلو :املهندر بكر إبراهيم
قالو الطبيبة :الشيخ بكر إبراهيم رمل األعمال املعروف ورئي

جمل

إدارة سحد البنوك

قلو :نعم
قالو الطبيبة :متو حماربة والدؤ د قيمه وعمله مما اثر على عالقته أبمش اليت ومدت فيك البديل املناسب
قلو :نعم
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قالو الطبيبة :سخيت املراهقة كانو تتوسم فيك فىت سحالمها فأنو شقيق زميلتها املفضلة
قلو :سان
قالو الطبيبة :إظا تبين سمش لك افسد خططها
قلـو :وسنو
قالو الطبيبة :كنو د ال امنة ت اثر يل
كا دخويل املنهل سول مرة جل إشكال د كهر ء مهء من الفيال اليت تسكنها العائلة واستعنو بشــركة لــديها
مهندسني لإلصال ال ؤ معه سصبحو األم تستعني يب د حل مشاكل األدوات الكهر ئية وسعطاهلا.
مث تط ــور األم ــر م ــع غي ــاب املهن ــدر د رح ــالت عم ــل و اي ــة حقوق ــه املعنوي ــة واملالي ــة ال ــيت ش ــغلته ع ــن دور
األســرؤ فخلــق تباعــد بهــين ومســدؤ ومدتــه األم الــيت تعــان مــن تــوتر نفســش وقلــق مســدؤ تعا ــه أبدويــة
مســكنهو انــه إمهــال هلــا وسهنــا مل تعــد املــجتثرة داخــل املنــهل فأخ ـ هتا هوامســها إىل عــوامل سخــرل وصــورن مرمــل
هوسها سن هالم د إعار التكوين وعليها تشكيلش كما سومدن عاملها املشوو.
بات مساء وقد غربو الشم

ر هاتف املنــهل كنــو األقــرب رفعــو الســماعة كانــو هــش تطلــب حضــورؤ

مشرتط ا اركب سيارة سمر و مل استوعب علبها إظا نف ته مل يكن هنــاك سحــد هــش مــن فــت البــاب العتمــة تعــم
املمرات والضوء القادم مــن الشــارع يتســللو شــعرت انــين غـ مومــود واحســار يشــبه األســف يتــدفق داخلــش
كانو ختدع نفســهاو بــدت قلقــة مــا تعرفــه اهنــا حــددت هــدفها الـ ؤ عـ او ليتوقــف كــل هـ ا مــع رنــني مــرر
الباب.
كنو حينها د ال الا اثنــوؤ مل ستــاوز األفكــار النظريــة عــن املـرسة وسحــالم ليليــة تربــك حراكــش داخــل املنــهلو
وبعــد شــهرين مــن التابربــة األوىل رتبــو للقــاء سخــر سصــبحنا فيــه ظــارر عب نــا بعــد مغــرب األربعــاء د األســبوع
األخ من كل شهرو احضر بسيارة سمرة انسا لرغبتها وقد تاوزت التوتر.
وهش تقول :انو تفاحيت ال هبية اليت انشــغلو بايت ــا والضــوء النابــو مــن الصــقيع .كنــو سســهر د الشــتاء
بسبب اهلاوية اليت ااول مرد.
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ود مرة قالو :ا سنو مل ترتكين فسأع كيمامة
قلو :سأتعقبك كعقاب
قالو :وستقتلين
قلو :اخ ك اىل الغابة ونشيد عشنا
وينتهش وهي اللحظة الساعع ولتفت األبواب من تلقاء نفسها ويعم الضياء املكــا و بــرنني مــرر البــاب قبــل
سبا العش ــاءو فق ــد وص ــل الس ــائق الـ ـ ؤ يقله ــا اىل حي ــا تك ــو األس ــرة د لق ــاء ش ــهرؤ يتن ــاوب ثل ــه م ــن
األصدقاء واألقارب ترتيبه.
وخــالل ه ـ اللحظــات املســتقطعة ظيــو ثقــافيت العاعفيــة مبطالعــة ا ــالت الفنيــة وال قافيــة واقتنــاء الــرواتت
والقصص العاعفيــة معهــا كنــو سحــديف تصــرد د كــل لقــاء مبــا كســبته مــن اعالعــش ومعهــا شــعرت سهنــا تتحســن
نفسيا ومسدتو لكن سمور املهندر زادت سوءا فقــرر وهــو يعــد لــهواج ابنتــه فلــو املتخرمــة مــن ال انويــة زميلــة
سخيت اخ إمازة من العمل ومغادرة البالد وكنو د املستول ال ان د كلية التقنية.
كــا حفــل الــهواج حــديا والــديت وسخــيت الــيت سعلنــو ا زميلتهــا ســوف تســافر مــع زومهــا ال ـ ؤ يــدرر د
سمريكا وا موافقتها ماءت عن رغبة د إكمال دراستها د مكا سخــر تــد فيــه نفســها لــي

مــن خــالل إقنــاع

سمها هلاو سو قناعتها أب املتقــدم لطلــب يــدها هــو مــن تتمــىن سو يتفــق مــع مواصــفاهتا الــيت كــل يــوم تتابــدد سثنــاء
نقاو الصديقات د فس اجصص الدراســية اليوميــة وخلــوات دورات امليــا د التلصــص علــى املــدخنات مــن
الهميالت وإرعا م لوشاية.
وحنــن نتحــديف سمــش وسخــوايت وإخــويت والتلفهيــو يعــرل بــرانمي عــن الطبيعــة بعــد صــالت املغــرب ر مــرر
اهلــاتف وملــا رفعــو الســماعةو مــاء صــوهتا كانــو فلــو العــرور زميلــة هــامر تطلــب حضــورؤ ملنــهل سســرهتا د
الطريــق اعــرف ا ا ميــع مســافرين منـ ثالثــة ستم وإهنــا ســوف تســافر بعــد يــومنيو تـ كرت ا هـ التصــرف
اعتدته مع سمها وخلق قلقش سجتال ترل انفتحو ابواب مهنم وتساؤل هل كانو تعرف.
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فتحو الباب كانــو تتــدرع بعباءهتــا وشــعرها القصـ يلفــه شــال ا ــر شــفاف يفــرت ومههــا عــن ابتســامة صــغ ة
ملسنا متقابلني د غرفة ا لور.
قالو :كنو حلمش
قلو :مل اعرف
قالو :سمش خطفتك مين
قلو :نصيب
قالو :اعتربتك ابنها ال ؤ مل تلد
قلو :هش من خل األمور
قالو :امتىن ا افأ بكراها
وملا ر مرر الباب
قالو :اآل اسافر وقد انها هم كب كا ي قل كاهلش
قلو :واآل
قالو :كما انو شقيق زميليت اراك صديق وا
وعلبو ا انتظر حىت تغادر وقد سحبو خلفها حقيبة انتصبو د زاوية الغرفة دســو ــا سشــياء سخـ هتا مــن
غرفتها ألغلق ابواب الدار.
قالو الطبيبة :هل ختلصو من مفاتي الدار
قلو :ترددت ولكن بعد خترمش والتحاقش لعمل نف ت علبها
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ت كرت اســم الطبيبــة كــا د وكانـو د ال امنــة مــن العمــر سخــيت هــامر خترمــو مــن ا امعــة وتعســرت وتدهتــا
ونهفو دمها حىت لفظو سنفاسها ومولودها األول يصر معلنا ومود .
بعد عامش ال ان د العمــل تهومــو وبعــد ثالثــة سوتد وبنــو ومــع تقســيم إخــوة واشــقاء زومــيت الرتكــة بعــد وفــاة
والدهاو تصاعد خالفهم مع إخوهتم من سبيهم كــا زوامــش مــن سخــتهم حمــور نقــاو سان عامــل كهر ئــش وهــم مــن
عائلة معروفة.
وسمام ه اإلشكاتت غادرت زوميت الدار وعلقتها بعد عدد من ملسات ا كمة فشل فيها سهــل اخلـ د
التوس ـ و لتفــاوت د القــيم اتمتماعيــة معهــا تنــازل إخ ــويت عــن منــهل األســرة بنســب د نصــيبهم م ــن اإلريف
فأعدت ترميمه ليستوعب سوتدؤ وتعود سمش املقيمة عند سخش األكرب د مد لرعاييت ورعاية سبنائش.
عرفــو ا فهــد والــيت تعــارف ا ميــع علــى اهنــا سم ا ــد مل تنابــب ســول فلــو ودو وإهنــا ماتــو منتحــرة د
ب ـ وت إب اس ــتقر املقــام ملهن ــدر وق ــد مــدد إمازت ــه اإلداريــة مث ق ــدم اس ــتقالته وكــو م ــع جمموعــة م ــن رم ــال
األعمــال د بـ وت شــركة سعمــالو كــا وســي دخــوهلم الســو الســعوديةو فهــد د غمــرة انشــغاهلا مبابتمعهــا
ا ديد عادت حالتها النفسية للتوتر ومشاكل مسدها فأدمنو شرب اخلمرو مل يســتطع املهنــدر التوفيــق بــني
حالتها ودور كرمل سعمال فأدخل د مدرسة داخلية حصــلو عربهــا علــى ال انويــة والتحقــو بكليــة الطــب د
ا امعة سألمريكية.
كانــو فهــد تقــاوم مراقبــة املمر ــة الــيت ترافقهــا وسخــرل تســاعدها علــى حياهتــا كســكرت ة هلــا ود غفلــة مــن
اتثنتني دخلو غرفتها وسخرمو من ال المــة قنينــة مخــر ومتــددت د مغطـ

اجمــام وبعــد عــدت مرعــات مــن

فم القنينة قطعو شرايينها فتدفق دمها ولفظو سنفاسهاو
د خترمو عبيبة وعملو د املستشفى ا امعش بب وت عامني معها وسثناء قيام نــة عبيــة بعــة لشــركة تشــغل
املستشــفى العســكرؤ لــرتل بــهترة بـ وت للتعاقــد مــع كــادر عــو وفــين وإدارؤ مــرل التعاقــد معهــا فعــادت
للرتل وبعدها انتقل والدها للرتل تحقا ا.
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د د ال الثني من العمر تــاوزت عقــد اجيــاة ومل تقــرر كيــف تعيــد صــياغة حياهتــا وا مل تفقــد الك ـ مــن سمــواء
بـ ـ وت إب مخس ــني د املائ ــة م ــن الع ــاملني معه ــا ه ــم رف ــا درب وحي ــاة كم ــا ا الوسـ ـ اتمتم ــاعش داخ ــل
املستشفى مل يصدمها وحراك ا تمع د الرتل خلق حياديتها ال ؤ وفر هلا اتعم نا النفسش وا سدؤ.
ود مرامعة مل يرتب هلا كنو امل

سمامها تقلب ملفش الطوو مث اد د مبتسمة عرفو إهنا ختط لششء

قالو الطبيبة :الفاء ال ال ة تبحا عن نصيبها فيك
قلو :مل افهم
قالو الطبيبة :فهد الفاء األوىل اكتشفتكو وفلو الفاء ال انية ببع

القلق املشوب ببع

النقمة ختلــو عــن

شعورها حببور ومل تفسد خيار مل طر بباهلا لكن قلبها عرف السالم وبقيو الفــاء ال ال ــة عفلــة األمـ

الــيت مل

تدرك حينها األمور فمابا تبقى.
قلو :سنو
قالو الطبيبة :نعم
ه ـ ا ه ــو حق ــا ي ــوم م ــن تل ــك األتم ال ــيت يرتك ــب فيه ـا الوسح ــد اق ــات مل ي ــرف
األمكنةو النارو الكلمات اليت نتفــو ــا األفكــار الــيت تنســي عــوامل نتمــىن ا نكــو

س ــطوهتاو ك ــل اتيت عب ــش:
ــمن نســيابها وا مــاء

بلك بال معىن.
ماء ترتيبها متمهال ود هدوء منا منا د فنــد متيــه خبصوصــيته وبنابومــه اخلمســة كانــو العبــاءة الســوداء
تنسكب على مسدهاو مل اــدد الــهمن إب إننــا حنــن مــن نــتحكم بــه سان د اخلمســني مــن العمــر سمتتــع مبقــدرة غـ
مرئية د تلطيــف املكــا وهــش بنضــابها وعلمهــا ومتتعهــا مبواصــفات مســدية وحســية تشــاركين باكــرة مل نفتحهــا
لتدلق كل ششء.
قالو :مل سصد سنك النور ال ؤ اقتحم ومودان
قلو :سنتم من سومد
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قالو :كانو فلو صادقة
قلو :فيما با
قالو :انك من خلقو سعادهتا اليت تعيشها اليوم مع زومها وسبناؤها
قلو :هل هش سعيدة د سمريكا
قالو :وتغريين أب التحق ا
سخربهتــا بــرغبيت د بقاؤهــا د الــرتل مل تــرد علــش وا رتبــو لــهواج ابــين سســامة مــن ابنــة سحــد سقــارب والــدها
وألمدها وسان امتاز ممرات املستشفى برفقة رمل يضي حياة.
قالو الطبيبة :زومش بدر
قلو :نعم
قالــو الطبيبــة :بــدر ولــد خــاليت ومــدير مكتــب الوالــد د إدارة البنــكو مــاء ألخ ـ ؤ لتنــاول الغــداء د سحــد
املطاعم
حدقو ا كانو السعادة تطوقها واجياة تعي د ممرات املستشــفى سصــر بــدر علــى دعــويت ملشــاركتهم الغــداء
ترددت وماء تصرحها أبن موافق.
❁❁❁
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بع ــد ت ــوال ب ــني ا ــالت التاباري ــة حب ــا ع ــن ح ــاميت م ــن املش ــرتتتو ملس ــو ف ــو مقع ــد د فض ــاء الس ــو
التابــارؤ سراق ــب امل ــارة مــن املتس ــوقنيو ص ــابه اتنتب ــا لألشــبا املتحرك ــة د ا ــال البصــرؤ منقب ــة ع ــن معرف ــة
صادقة احبا عنها للوصول إىل اليقنيو ماء اندل املقهى ههزت رسسش موافقة على ششء مل استبينه.
وسان ارشف بقات فنابا القهوة مل

د املقعد ا ابؤ ملقعدؤو تلفو حوله مث تشاغل اتفه النقال.

قال :هل يضايقك ملوسش
قلو :سبدا
قال :هل تنتظرين سحد
قلـو :ت
عنــدها قــام و ــل اللفافــة الــيت تضــم مشــرتتيتو تري ــو قلــيال مث هنضــو غــادران الســو عربتــه د املواقــفو وملــا
ملسو د املقعــد جبــوار التفــو حنــوؤ وقــد اعــرتت ومهــه بســمة صــغ ةو شــعو ابتســامة دفء د سعـراد وس
رسسش فارغا وثقيال فقد قوة اإلحسار ألشياء اليت ختلق الفعل املضاد.
غ ــادران املك ــا وع ــرب زم ــن وسمكن ــة مل سمتك ــن م ــن رص ــدها توق ــف لينف ــرج ب ك ـراج س ــيارة آلي ــاو إهن ــا جظ ــات
الش ــغفو ب امل ــدخل مل يك ــن مغلق ــا ــوء خاف ــو يش ــش املم ــر وص ــالة مبقاع ــد وف ــرو وث ـ هتم ـ
هادئةو ملسو ومل

إىل مانو تبلــل الســكو ليكشــف عــن مــدل التنــاق

مبوس ــيقى

املصــحوب لــرتدؤ والســقوط

وقلق ال ات لتحريرها من ركام بكرتت كريهة.
وانفرج ب مانو فأعل من مل يلفته ومودان يتحديف نفعال مع فىت انصع البيــالو ملـ

اتثنــا د املقعــد

املقابل وقد را الصموو سحسسو بنفســش سغــوك د سعمــا غابــة بغايــة الراحــة حــىت اقتــنص اللحظــة اهلاربــة
بسبب سلسلة من اهلموم املادية واملعنوية تلفو حويل قام مرافقش واخ كفش.
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ر مــرر البــاب كــا منــدوب مطعــم حضــر العشــاءو رتــب الفــىت واألخــر عاولــة األكــل وارتفــع صــوت يعلــن
اتنتهــاء ت ـ كرت اقــاريب وعــائليت الصــغ ة وقبيلــيت املشــهورةو وبكــون دائمــة الســفر اىل مهــة غابــو معاملهــاو
كراسش الطاولة مثانية وحنن سربعة تبادلنا حديا متقطع وتطلعو د ساعيت.
دخن مرافقــش ســيابارته الــيت سخرمهــا مــن العلبــة القابعــة علــى الطاولــةو ســحبو العلبــة وسخـ ت ســيابارة تناوهلــا
وسشعلها ومي دخاهنا مث قدمها يلو الفىت يغطش مسد برن
هنـ ـ

ام قص لفو نظرؤ بيا ه واكتناز .

مرافق ــش وغ ــادر غرف ــة الطع ــام التق ــو نظـ ـرايت ألخ ــرو تبس ــم ووق ــف ب ــال حـ ـراك ك ــا تئق ــا د ص ــمتهو

الالمب ــاتة ت ــاوزتين هنض ــو م ــن مقع ــدؤ وسان سدر بق ــات الس ــيابارة د الطفاي ــة مل ــا حابيت ــه سغمض ــو عين ــاؤ
تصورت سن سمد فيه اخلالك.
د الواحــدة صــباحا كنــو ادخــل الــدار مل يهــتم كمــا هــش العــادة بتــأخرؤ فقــد اعتــاد ا ميــع بالــك د الف ـراو
استسلمو خل در ل ي وع وبة وإحسار ألمــا معــه ظــو عميقــا ليابتــاحين حلمــا يشــع نــورا هــرو ــو فيــه
األخــر يتمايــل فرحــا د حديقــة مــن الههــور يــدعون ملشــاركته الــرك
اختفى.
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وملــا قاومــو عضــاليت املتصــلبة كــا قــد

ما س سعلن قا ش ا كمــة القـرار الـ ؤ توصــلو لــه نــة التحقيــق بعــد ســنة مــن مجــع األدلــة ومقارنــة الوقــائعو
أب املوت ماء عبيعيا واتنتحار يرم د ه اجالة إب مل تجتدؤ األس لة املطروحة إىل كيد اتغتيال.
هنا صرحو كوثر ختصــار للصــحفيني إ مــوت زومهــا مــاء عــرب مــجتامرة لتصــفية اجســا ت بــني سمنحــة قــول
سياسية ختشى انفضاحها.
متددت كوثر د الفراو بعد ام رد وغفو لتستيقأ علــى كــف تــدعك ســاقيها وتربــو ــدوء وســكينة علــى
ظهره ــا فتح ــو مفنيه ــا وب ــرزت معامل ــه د عتم ــة الغرف ــة س ــحبته وان ــدر د سعماقه ــا جبنون ــه ال ـ ؤ يتح ــول إىل
وموديــة تــدمرهاو كــل شــشء فيــه يعيــد هلــا اجيــاة الــيت سمهلتهــا منـ عشــرة سعــوام ففقــدت مبــاهي الســماء بعــدما
فقدت القدرة على اتستمتاع جلم د ليلة رعبة.
د غرفة ا لور سخ ت تقلب ملفا يضم معامالهتا املالية وماء حمل فنابــا القهــوة الــيت اعتادهتــا منــه وملـ
جبوارها.
قالو :هنا حسا ت مكشوفة
قال :ثالثة ا إفراغها واويل مبالغها إىل سمريكا وسويسرا
قالو :كيف
قال :قبل موته ب مانية سشهر
عرفو س هناك تدن د اإليـرادات وهنــا اخــتالف بــني الســابالت وكشــوف قــش اجســا تو كمــا إ املكتــب
ال ـرئي

د لن ــد منـ ـ هابرهت ــا وزومه ــا لربيطاني ــا ت ــد سداؤ إىل النص ــف .بع ــد قي ــام الس ــيدة ش ــيهانه اهلندي ــة

األصل الطيف ال ؤ تطابق بشغف مع ما يتعامل د سعماقها والقرين ال ؤ عــرف األشــياء .بتقــدمي اســتقالتها
من مخسة سعوام وانتقاهلا إىل سمريكا.
150

شيهانه املدير اإلدارؤ والرئي

التنفي ؤ موعــة الشــركات الــيت سسســها شـريف وزومتــه كــوثر د لنــد و تنفـ

عربهــا لتعميــد املباشــر سعمــال حكوميــة س ـرية تناقشــها الصــحف خبابــل حب ــا عــن مصــدر ال ـراء املفــامر تبنــة
الرئي

املدللة وزومها الغام .

سغلقــو امللــف وتركــو كفيهــا علــى الطاولــة تســللو كفــه حــىت ربضــو علــى فخـ ها شــشء فيهــا ارتعــش قاومتــه
لقيامو وقف قبالتها عرف إهنا تريد منه املغادرة هم حبمل امللف سشارت برتكه.
عادت كوثر لتقليب األورا اليت تد فيها سصابع شيهانة الــيت اســتطاعو كمخلــو شــيطان س تســتويل علــى
مســدها مبــا متلكــه مــن شــغف لبنــات منســهاو مث ومــدهتا كطــائر مهــول تقــرتب سك ــر مــن ش ـريف ال ـ ؤ اقتنــع
خبربهتا فصعدت على حساب اآلخرين.
صــعود شــيهانه معــل شـريف يســم هلــا بتحويــل فوائــد معــامالت ماليــة تقــوم ــا الشــركة جســا ا اخلــاكو ومــع
الوقــو كانــو ترصــد قيمــة بعـ

املعــامالت د اجســاب هتــر مــن الضـرائبو مث عرفــو كــوثر إ شــقة شــيهانه

اولو إىل مكتب عرب تدير شيهانه شريف حبضور بع

الفتيات واثنا مــن مــوظفش الشــركة ا ــامش ومنــدوب

مشرتتت ختفش انه زومها.
شعرت كوثر إلرها من التفك د معرفة مص األرصدة النقدية املكشوفة وتدن اإليراداتو ومل مينعها هـ ا
م ــن اس ــت ابار حمق ــق خ ــاك للتابس ـ

عل ــى ش ــيهانه وش ـريفو فكان ــو ص ــدمتها كب ـ ة م ــن خ ــالل م ــا م ــاء د

مظروف سرسله ا قق مــع منــدو ا الـ ؤ اختارتــه مــن بــني عــاقم الشــركة بعنايــةو مــاءت مواســاة املنــدوب مــجتثرة
وهو يشر هلا معاانته من سوء املعاملة.
هنا ومدت كوثر د مندو ا وقد شعر برغبتها فيمن يشاركها سملها برصد كل ما يــدورو و بــع عمليــات الشــركة
فار السن كا د صــاحل املنــدوب الـ ؤ اســتطاع حبيويتــه وثقافتــه اللندنيــة ووســامتهو س يســتأثر هتمامهــا ممــا
سارع د اقرتابه سك ر.
واتثنــا د غــداء عمــل كــا التخطــي ملــوت شـريف وســقوعه مــن الشــرفة د الــدور اخلــام
الشــارع مث تدهســه ســيارة تفامــأ ســائقها

لـ تطم برصــيف

ــة سمامــهو وملــا حضــرت الشــرعة ســلم نفســه وسفــرج عنــه للحضــور

إلكمال التحقيق.
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كوثر ماء دورها إيصال صديقها للشقةو وانتظار بدعول إحضــار سورا اتامهــا كــا شـريف انئمــا تنبــه علــى
مــرر البــاب كانــو الرابعــة مســاء اخلادمــة تتســو والولــدين د رحلــة مدرســية واملربيــة تــهور عائلتهــاو ســاعد
شريف د الع ور على األورا واقرتب من الشرفة ملعرفة إ كوثر تنتظر احنىن للتأكد عندها دفعه دوء.
متــددت كــوثر د الكرســش املقابــل للتلفهيــو د غرفــة ا لــور مل هتــتم لوقــوو الولــدين عنــد سســرة والــدهم د
القــاهرة الــيت غادرهتــا منـ عشـرين عــام داعــب الوســن مقلتيهــا وملــا تنبهــو كــا الظــالم خميمــا والســكو حوهلــا
بــدلو مالبســها واتصــلو هلــاتف ومدتــه عنــد ب العمــارة سخـ ها إىل مطعــم سحــد الفنــاد للعشــاء تعلــم انــه
ســعيدو واجيــاة الــيت يعيشــها تســحرهاو التقــو احالمــه الصــغ ة أبملهــا لتشــاعر الرغبــات واملخــاوف .وسقنعهــا
حبابه غرفة.
د اليوم ال الا ومها يغادرا الفند ومدت شيهانة سمامها د صالة اتستقبالو اقرتبــو منهــا حــدقو شــيهانة
اليت تشتعل سانقة فيها مث احتضنتها عبعو قبله على خدها األمين وال انيــة علــى خــدها سأليســر هنــا التقــى مــهء
من شفيت اتثنتا وسرل تيار كهر ئش د ا سدين.
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كنف

خبي ة متلطخة بسعادة ومهيه تســنم اجــوار ليحفظــه اليــب

عــن التبــددو ود اعتبــار تعقــل ماهيتــه سشــر

ومهش بنور صد فهاد عندها حظش د املعرفة فأدرك سن ت سصنع د السر شــي ا اســتحش مــن إعالنــهو تلفــو
والضيق يغمر د ا ل

وقد عرف س مكانه مل يكن هنا.
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مل فق فكل ششء مرل على ما يرامو فنحن مدفوعني إىل املستقبل فاجا ر غ حمتملو وماءت تبحــا عــن
مواب حاسم قال :بصوت واهن ه ا اتئتالف الصــاخب بعــا د شــعورا لضــيق قالــو :مل تنظــر إىل نفســك
سوف تصاب لدهشة وميهقك الغضب عندما ارحل.
❁❁❁

154

سلصقو ومنتها بومنتهو لطاملا حاولو ود ه ا املساء نف ت حىت تقلص مساحة اتستياءو جنم التصــرف عــن
ح ر فطرؤو عوقها ب راعه وارتفع نشيابه بكاء.
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كــا مــن املســتحيل س نفــرت و ولكــن د داخلهــا شــعور جبمــو حنــو سحاســي

مديــدةو سقامــو مــع الــهمن هــوة

بيننــا فلــم حــهنين رحيلهــاو ملــا هربــو إىل هيـ م احبــا عــن الرفقــة بــدا هشــا بقــدر مــا كــا متــوترا ومتصــلباو ومــاء
صوهتا كخيوط خفيه ت ميتلك تلك البهابة اليت سعهدها فيهو كنا ثالثة يبتسمو غ إهنم مل جيدوا ما يقولونه.
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تــاوزت تع ــر ســوء مــن كــا يتــهود ممــن ت زاد لــهو بعــد ليــل عــال بــال قمــر فتعلمــو نشــيدا منفــردا اهابــر فيــه
ظرود الصفراء عن اجياة وهام

املوت.

بكي ــو مل ــا رسي ــو الض ــياع كمعش ــوقة تن ــهف كالش ــالل د ك ــل اللحظ ــات ف ــأان زه ــرة اس ــت نائية د حديق ــة تع ــي
لبسطاء.
بعد زوامش تراكمو اخلرائ بدوت صغ ة كحبة سم د بيدر امتدت فيه السنابل على مد النظر.
اختفى بات ليلة وتواصل اتختفاء فراشش كسته السكينةو خفق زخرف اجياة املتعايل فقد ظله ألعــرف انــه ا
توقيفه والتحقيق معه بسبب خالف د إدارتهو معها دخل السابن هك ا ماء اتصاله القضية معتمه.
تواصل مه

زمالء العمل بغ اجقيقة فقاومو كــل العواصــفو ود هنايــة العــام األول لغيابــه عرفــو انــه سفــرج

عنهو وسوف يعود مل اعــرتل فكــا علــش س اســتعد للحضــورو قنــديل عتيــق سســرج د داخلــش يكشــف اخلـراب
وتراكم الغبار فلو عريقش الق مهائر اللجتلجت حىت اعرب.
ر هاتفش النقال كانو إحدل صديقايت اعرف ع ا ا قالو :عرفو مــن يشــاركين التســول اــدثو ك ـ ا معهــا
مهمو مداد قلو للو األخضرو غــادرت الــدار للســو مــن امــل إعــداد جظــيت ا ديــدةو لفــو نظــرؤ عنــد
املتاب ــر ال ـ ؤ ستس ــو ح ــاميت من ــه ش ــغبه يش ــاركين التاب ــول والوق ــوف عن ــد ا اس ــب ليتلقفن ــا املخ ــرج ويبلعن ــا
الشارع فشم

هللا تشر وقمر اخلالق يضشء وكواكب السماء تلتمع.

مل سقاوم خوائه فقد نبه جظة اتبتسامو مجعتنا اللحظة تساوينا د صفة املنبوبين خطرت د سعماقش سزما غـ
با الهمن.
قلو :هل افر
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قال :جنرب
سنومد اجال فقد ومدت من ينقب عــن اجفــر املنــدثرة د مســدؤو غمــر الصــفاء سعمــاقش واخنضــب الســجتال
اهلرب برز التائهني ت سدرؤ كيف تغ لون وكل خفق حكاية.
شعرت سن سغوك فيمتلر مسدؤ ملاء وانتشش برواء املسافات واستعر املعىن املقشر بصــورة ابــين فتابــاوزت
الوصف وبهول اجالة.
اجفر ل البشارة والتــدفق شــكل نطفــة التكــوينو فعلــو شــي ا مألوفــا وقــد تعــودت النســيا  . .الــدقائق تكــتم
التفابر سان اعرب نقوو البهاءو ســاعدن كــش سقــوم مــن الرمــاد وارســم خـ البــدء واتنتهــاء ودقــات قلــو سمــدها
تتاباوز مسدؤ النحيل.
املطر ين ال وسسرتد معه ال اكرة اليت فقدهتا مرآة تريين اتصال متــوترو دورانــه سدل إىل ااــاد ومــدان مــع ومــود
زرع د دا خلش اهلدوء والسكينةو القلق الطفويل تشكل ونظراتنا تلتقش تيقأ هامسش كغيم تصاعد د الغرفة.
د مركه التابميل وسان سعيد صياغة معاملش قالو إحــدل العــامالت وهــش تنهــش تشـ يب سصــابعش بعــدما قصــو
شعرؤ :ها سنو عرور لن يسأم رملك من سنفاسك.
مــاء مل يتحــديف عــن غيابــه عــانق عفلــشو كفـه البــاردة عانقــو كفــش املفعمــة جيــاةو جظــة التمــرد انطلقــو مــع
مسد غادرته حيويته ألهن

على مش

شتائية تضشء الغرفة.
❁❁❁

158

مل سفكر ك ا فقد كا املوقف ماب رغم انشغالنا مبتابعة سخبــار حــاديف مــروع تب ــه شاشــة التلفهيــو و وشــتبيب
املطر تندا عرب زماج املقهى واقتحام نداء يتكرر بني وقو وآخر د اء الفند .
علــب سحــدهم نســخة مــن كتــايب ا ديــد ود املمــر املــجتدؤ إىل موقــف الســيارات حيــا تقــف عــربيت اعرت ــو
عريقــشو تبادلنــا حــدي ا غ ـ م ـرتاب ســران للعربــة ومــع املطــر غــادران الفنــد عــرب حــواران املتقطــع مــاء وصــف
دارها مع إخبارؤ أبهنا تبحا عمن تشاركه اجديا.
مل يستقبلنا سحد السكو

يم على الدار سشعلو األ واء سنفار اجياة تكمن د تقاعيع ومههــا وحركــة كفهــا

وهش تتحديفو نبهين مرر اهلاتف تلفو حويل كنو د فراشش بغرفة الفند وشعاع الشم
زماج الناف ة.
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يضي سلــق عــرب

كما هش عادتنا عندما يتشكل تفك ان ا ماعش تقــاعران إىل الــربو لنمــارر لعبــة العبــا ا نونــة د فضــاء رحــب
بني األشابار ود منعرمات ا بال ه املرة اتهنا شرقا بوصلتنا عريق ازفلو متعرج كنــا سربــع عــر ت لـ اليف
عائالت سان د سيارة سخش مع والديت وزومته.
مل حنتــار د اختيــار املوقــع فتنادينــا نتســابق نعــد مكــا

لــور الرمــال وآخــر للنســاء بينمــا األعفــال يرتاكضــو

تكتشــاف املكــا و ابتعــدت مــع م ـرافقيت بــني األشــابار نصــعد ا بــل د تســابق معــه تقطــع حــدي نا ود اهلبــوط
شعرت برغبة التبول فانعطفو خلف صخرة تضللها شابر وتقرفصو وملا قمو صفعين ومود .
تبســم وهــو حــد د اقــرتب ومــرر كفــه علــى خــدؤ املالمـ الفاتنــة غــدت ومــه عفلــة بري ــة الــتمعن عيناهــا مــن
شدة الرعب عــهت حقــا جظتهــا ســاعدن هدوئــه وحدي ــه الشــفاف املتقطــع علــى اســتعادة اهلــدوءو ملــا اســتقرت
سنفاسش اعت ر عن إزعامش مث اخرج بطاقة بيضاء صغ ة دسها د كفش واختفى بني األشابار.
سألتين زميليت د العمل عن صاحب البطاقة اليت ومدهتا د حقيبة يدؤ بعد س استأبنتين د اســتعمال هــاتفش
النقال د اتصال هامو ت كرته فأرتعش مسدؤ ومل سقاوم اتتصال به كــا د رحلــة عمــل ووعــدن تصــاله بعــد
عودته غ سن اتصلو به مرة اثنية فشر انه د رحلة عائلية.
مــاء اتصــاله د اليــوم العاشــر ودعــان لفنابــا قهــوة د مقهــى اعتدتــه مــع صــديقايتو فحــددت مكــا سخــر مل
يعــرتل ود موقــف الســيارات أبســوا تاريــة د حينــا كــا ينتظــرن ملــا سصــبحو جبــوار د املقعــد التقــو كفــش
بكفه ود املقهى عرفو انه بعد استقالته من وظيفته اجكوميــة فــت حمــال تــارت لــألدوات الكهر ئيــة وانــه يقـيم
د شقة كمكتب وغالبا للسكن لعمارة اليت حملة حتل سحد فتحات دورها األر ش التابارية.
تكرر تواصلش وكنو سزود زميليت ببع

التفاصيل وكانو وهــش تتنشــق عطــرؤ وتعصــر كفــش تبحــا عــن املهيــد

فتضــمين إىل صــدرها د نــه عفــويلو مــداعباهتا تالقــش ر ــا يســرؤ د داخلــش بعــد تــارب زواج ث ـاليف سوهلــا
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علقو ملا اكتشف سخش قبل سسبوع مــن حفــل الهفــاف إ زومــش متشــرد وكـ ب علينــا د معلوماتــه عــن عملــهو
وقد وافق على استمرارؤ لعمل د وظيفة حكومية ر ية بدخل شهرؤ اثبو حىت اصرف عليه.
وال ان ماء خايل خالل شــهر العســل ليقــول إ زومــش مــن سســرة ت ترتقــش جالنــا اتمتمــاعش فكــابر وعلقــينو
وال الا كانو سمه وخالته ر يل سمه تقتحم جظاتنا اجميمة وخالته تفرل بوقهــا د اختيــار مالبســش فلــم
احتملهم فهربو من الدار وماءت ورقة الطال مع عامل البقالة اليت نتسو منها هلاتف.
دعــان لرحلــة إىل شــقته بعــد مغــرب يــوم مخــي

قــال انــه رتــب كــل شــشء العشــاء واملشــروب مل اقــل لــهميليت إننــا

س ــوف نك ــو لوح ــدان وسومهته ــا ان ــه عش ــاء د مطع ــم خ ــارج املدين ــة حي ــا تنتش ــر املتنهه ــات وم ــد األلع ــاب
واملقاهش واملطاعمو كانو الشقة د الدور األول األ واء خافتــه وموســيقى راقصــة تنســاب ــدوء د فضــاءهاو
و قارورة مشروب فو عاولة جبوار التلفهيو اعرف إهنا اخلمر اليت مل ست وقها.
س ــكب د ك ــأر وقدم ــه يل ه ــهزت رسس ــش معلن ــة ال ــرف

ت ــرع بعـ ـ

القطـ ـرات ومل اق ــاوم فتابرع ــو بعـ ـ

املشــروبو كانــو هنــاك مــأكوتت خفيفــة مل نكمــل ملوســنا لتـ وقها تــدافعنا وإبا بنــا ننهــار وكــل منــا دخـ مــا
يريــد مــن رفيقــه سصــبحنا ســاحات مفتوحــة نتسـابق د اقتحاماتنــا هلــا تــاوزت الرهبــة وهــو تــاوز د القــه كــل مــا
تشكل د داخلش فأدركو اخل وعابو ب لك نفسش.
د التاسعة ليال سوصلين للدار وقبل ترملش من السيارة تلفــو حــويل خشــية العيــو شــعر خبــود فتحــرك متقــدما
مث انعطف د شارع مانو و

يل لنهول وقبل الولوج للدار ته عائدا ليطم ن على وصويل.

ود غــرفيت وسان سبــدل مالبســش مــاء اتصــاله مل يطــل حــدي نا وقــد فتحــو سمــش ب الغرفــة تطلــب مــين اخلــروج
فهميليت د العمل علــى اهلــاتف ال ابــو كانــو تعــاتبين لتورعهــا وهــش تبحــا عــين د مطــاعم ا هــة الــيت سومهتهــا
بتوامدؤ ا.
فقــد فــرل عليهــا شــاب حاولــو اتســتناباد بــه د التعقــبو ليورعهــا د تــدخني اجشــيش مث اــو املخــدر د
سيارته حاول استباحو مسدهاو تنبهو وعالبته لعودة فأوصــلها لــرغم مــن اعرتا ــها حــىت ب دارهــا وملــا
ترملو مل تــد ســيارة زومهــا كمــا إهنــا مل تــد ابنهــا لــدار وعرفــو س زومهــا وابنهــا ســبقاها إىل عشــاء للعائلــة
وها هش تستعد لل اهب مع سائق عربة والدها وسوف ااسبين على مرمييت.
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بعــد تلــك الليلــة اختفــى هاتفــه ال ابــو ت يــرد وهاتفــه النقــال مغلــق زاد قلقــش وومــدت زميلــيت بعــد شــهرين مــن
القلق والتوتر وسان سختيل نتائي مدمرة حدثو فتلبســين اخلــوف والســخ مــن كــل شــشء إ شــفائش آخـ ها إىل
املكا ال ؤ تعشيو فيه.
بعــد تــردد كنــا نطــر

ب الشــقة فخــرج عفــل د الرابعــة مل نفهــم منــه مــا نبحــا عنــه ودخلنــا اعــرف األاثيف

واملم ـرات لتســتقبلنا غرفــة ــا ســيد
ا دار وحنن خنال

سعمــارهن متفاوتــة سكــربهن ترتــدؤ مالب ـ

ســوداء صــورته معلقــة فــو

اجديا كانو املفامأة ه سمه وال انية سخته والطفل ابنه.

الرم ــل تع ــرل لوعك ــة ص ــحية ادخ ــل معه ــا املستش ــفى وش ــخص امل ــرل خط ــاء فتض ــاعف مث م ــات ش ــعرت
نقبالو كا ملــك املــوت يربــو علــى كتفــش سان التعســة كشــالل هــادر ليهــدم ركنــا مــن منــهل بنــا ومهــش فشــل
سعراد

ته زميليت فاستأبنو سمسكو بيدؤ وغادران املكا .
❁❁❁
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قال :ت سعرف سيب عندما تفت بهين كانو سمــش هــش كــل شــشءو د ال امنــة مــن عمــرؤ وبنــاء لــدعوة ملحــة مــن
خــاليت كــا ســفرؤ األول ومعــه عرفــو قيمــا مديــدة وانســا هلــم ح ـراكهم اخلــاك والعــامو وهــا سان وقــد تــاوزت
اخلمسني سس وحيدا د مدينة مل تشكل شوارعها و ابيابها سؤ نقطة حياة د ومدان.
قــال :وسان د الرابعــة عشــرة مــن عمــرؤ كــا علــش العمــل خادمــا د منــهل سحــد سقــارب زوج خــاليتو ود الشــهر
الرابع وعنــد غيــاب رب الــدار اكتشــفو فصــال مديــدا مــن حيــايت مــن خــالل ســيدة الــدار الــيت سصــدرت سمرهــا
أب سراقــب عفلهــا وسان سقــوم بغســل بعـ

املالبـ و ملــا انتهيــو لـو الطفــل وحب ــو عنهــا فومــدهتا د غرفــة

الضيوف تتحديف عرب اهلاتفو ملا تين سغلقته وهنرتين وهش تغطش عريها مث سحبو الطفل مين واختفو.
قال :د السادسة عشرة تعرفو على رفيق الدراســة د املرحلــة املتوســطة صــاحل فــىت فلســطيين يالحقــه األقـرا
لكســب ود و بات ظهـ ة شــاركو د عـراك آخـرين تطــاول بعضــهم لفــال قاســية عليــه وعنــدها عــرف سبنــاء
اجش قدريت د القتال.
ق ــال :م ــاران رم ــل عس ــكرؤ ش ــارك د ح ــرب فلس ــطني خ ــر زوام ــه بس ــبب تنقل ــه د مه ــام عس ــكرية ورعايت ــه
لوالدته وسخته اليت مل يتقــدم سحــد للــهواج منهــاو وس يقــاربين د العمــر ديت د العطــل واإلمــازات فأمـه الهومــة
ال انية لوالد م اننا املتو من زمن بعيد واملتهومة من سخر وافق على بقاء ابنها معها.
قال :توفــو والــدة مــاران العســكرؤ الـ ؤ اســتقر ترحلــه بســبب وصــوله إىل منصــب قيــادؤ د قطــاع التــدريب
العسكرؤو معها فكر وقد تاوز األربعني د الهواج فكا له مــا سراد كانــو الهومــة مــن سقــارب والدتــه تصــغر
بعقدين من الهما توافقو خطوعها مع سخته فومد د السكينة اليت مل يقلقهــا شــشء ســول خــر ــل الهومــة
ليكتشف انه عقيم وإهنا اتاج إىل عالج عويل لتتاباوز حالتها وا كانو النسبة متدنية.
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قال :بعد عشاء يوم اخـ ا ــار زومتــه إىل را وصــل منـ ستم مــن دولــة عربيــة د ــيافة شخصــية معتــربة بعــد
ترتيب مسبق كنو العب مع الهومة ومع األخو الك مو تشاركنا اخلادمة األفريقية اللعب والصـرا  . .بقيــو
واألخو وانشغلو اخلادمة بش و املنهل وواصلنا اللعب سان واألخو.
قال :د اتصــال هــاتفش دعتــين األخــو ألمــر هــام عرفــو إهنــا قلقــة بشــأ سخيهــا وا

خــر زوامهــا مانــب منــه

خوفه ــا م ــن عواق ــب فق ــدها لع ـ ريتها بس ــبب م ــداعبات سح ــد سف ـراد املرك ــه ال ـ ؤ ت ــوىل إدارت ــه سخيه ــا وه ــش د
العاشرة من عمرها لتدخل الهومة متلبسة اللحظة فتنقلو نظراهتــا بيــين وبــني األخــو مث ملســو بيننــا لتلتفــو
حنوؤ وتقول احبك وتلتفو حنو األخو وتلتحم ا وتقول بصوت مرتف سعشقك.
قال :قلق األخو انساب إىل سعمــاقش وومدتــه د حــديا سمــش وسختهــا وانســاب بعضــه د يــومش الدراســش مــن
خالل مشاركيت د صحيفة حائ للفصل انقش فيها سحد املشاركني نعمة الدنيا األعفال.
قال :كنو حقــل تــارب ومــد د ا ــار مــن خــالل زومتــه وسختــه مــهءا مــن اجلــم فقــد تــاوزان اجــديا النظــرؤ
مبناقشة العمل واخلطوات فكا س ا عقد قرا األخو على قريب لألسرة ومل يتم الهواج إب اكتشــف ا ميــع
س سمه سر عتها فكا التفريق  . .معه اتفقو األخو والهومة على تريو سافر ماران د رحلــة عمــل تــاوزت
الشهرين كنو فيه البديل للهومة ومل يظهر اجمل عندها ماء دور األخو اليت ر و كل شــشء فابــاء لهــا
فر صامو عم الدار وعند الوتدة سدخلو املستشفى سم الهومة.
قــال :خترمــو مــن ال انويــة وكــا الســفر ال ــان للدراســة ا امعيــة تركــو سمــش د ــيافة سختهــا األرملــة وعنــد
التخــرج كــا اجفــل برعايــة قريــب زوج خــاليت عنــدما صــافحته مســتلما شــهاديت حــد دو مل ينــب

بكلمــة وا

كنو شعرت نقبال وهو افو الواقف جبانبه بششء وانصبو نظرات اتثنني كسياط تلهب مسدؤ.
قــال :بعــد حصــويل علــى الوظيفــة مــاء ســفرؤ ال الــا ود هنايــة الشــهر ال ــان استســلمو سمــش للمــرل ومــرل
إدخاهل ــا املستش ــفى وسان سرام ــع د سورا نقله ــا للع ــالج د مستش ــفى متخص ــصو لفض ــو سنفاس ــها ود املق ــربة
شــاركين سبنــاء خــاليت د الــدفن وتقبــل الع ـهاءو وكــا بــني املع ـهين مــاران العســكرؤ ال ـ ؤ خ ـ الشــيب فوديــهو
احتضنين وسمهش لبكاء.
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هــش جظــة تشــكلو خــارج ســيا حيــايت املمتل ــة :اتنشــغال لعمــل ومتابعــة حالــة والــديت الصــحية ومشــاكل
شقيقيت املتهومةو وتدن درمات التحصيل العلمــش لشــقيقش الوحيــد واهتمامــات والــدؤ مبخرمــات عملــه علــى
حساب هدوء األسرة و لدراسة والبحا العلمش.
ماء من سقصى ا نوب حب ا عن العمل ومبا انه من عائلة سسرة والدؤ فقد حصل علــى وظيفــة د اإلدارة الــيت
يرسر والدؤ سحد إداراهتــاو ومــن هنــا كــا يــوفر يل بعـ

مطــالو كبــاقش سفـراد األســرة عنــدما نســتعني بــهو وكــا

احتفايل حبصويل على درمة املامست مناسبة للهميالت إلقامة حفل خاك.
وماء لي وصلين للمنهل كانو معش سخرل سوصلناها ملنههلــا د مشــال الــرتل متابــاوزين اجــش الـ ؤ اســكنه سوت
اإلصرار ماء مين مل سقومه حــىت اآل وا انب ــق مــن ومــودؤ وسزمــة متــاهش خضــو معــه عمليــة إدراك كابــهء مــن
نف

توقف اليلها بسبب غمار حرب سعلنتها متاباوزة عمليات اختهال اشرتكو فيها.

ساعدن د إنهال بقات اجفل د مــدخل الــدار الـ ؤ يعمهــا الســكو و والــدؤ مســافر ــمن نــة لتطــوير فــرع
مديد إلدارتهو وشقيقش املراهق مع سصدقائه ملقهى ووالديت د غرفتها تتابع حلقة مديدة مــن مسلســل تركــش
انعق لعربية يب ه التلفهيو د غرفتها.
سمس ــكو ب راع ــه ودخل ــو ال ــدا رو العتم ــة تل ــف الص ــالة وال ــدرج ل ــنلي غ ــرفيت تطل ــع د مبتس ــماو د كمالي ــة
متاباوزة سزمنة كا التطابق ممتنعا فيضــها تفتحــو سكمــام لـ ات عــال د الوصــول إىل كمــال املــدرك الـ ؤ معــه
انب قو اللحظة.
ششء فيه سشعل شهبا بهبية د فضاء الغرفــةو وتــدفقو اجيــاة د داخلــش متابــاوزة اخلــوف والفــهع الـ ؤ كونــه
قلق عرل ومودؤ ففقدت رشدؤ وشنقو كلمايت ممهقــة بــني الســلوك والصـ ورةو تــاوزت التــوتر وإشــكاتت
تصدم اعه سحالمش وتفاصيلها الصغ ة وسحداثها ال انويةو ودب التعب د سعـراد إهنــا املــرة األوىل الــيت مــو
سفكارؤ كمن حب

سنفاسه حىت يجتخر اللحظة اليت سيتأمل فيها.
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كانــو عالقــايت العب يــة وا ــدودة صــور خياليــة عــرب اهلــاتف سو خــالل لقــاء د مكــا عــام مي لهــا كمــال ومــود
حبــوو وجظــات عبــا تقــدم عليهــا إحــدل صــديقايت عنــدما خنتلــش فابــأةو غــادر الغرفــة مل اهــتم مبــا حــديف كمــن
سصيب بصعو ت د ال اكرة الفراغيةو انهلقو د خدر وظو كما مل ا خالل ثالثني عــام علــى عاولــة الغــداء
قال والدؤ إ ســعد ســافر ملعاينــة والدتــه املريضــةو تـ كرت ليلــيت وكيــف امتــا هـ ا الســعد مســدؤ واســتبا
حصون تركو الطاولة.
دخلــو غــرفيت رائحتــه د الف ـراو نظــرت إىل ومهــش د املــرآة فومــدت مالحمــه اخلاليــة مــن الغمــول ينض ـ
غبطــة صــافية ورغبــة د كيــد ومــودؤو وساثر د كــل مكــا مل سقــوم الفعــل الـ ؤ خططــو لــه كــل قــول الشــرو
ودرمة الرغبة اليت كنو عليها وا شعرت انه تواءم مع تضاري

مسدؤ واهتمامه ال ؤ اثــر د نفســشو وفــق

زمن إبداعش هو شكله فتحكم عن غ قصد د هيمنته فلم يهتم بسلبييت الفاحشة.
ر اهلــاتف كانــو سخ ـيت ختــربن بقــدومها دخلــو اجمــام استحضــر باكــريت ابــن سخــو زومهــا املبتعــا يــرغبين
زومه مل اعرتل ومل سفكر ك ا ماء زوامــش مبســطا وعائليــا د ليلــة ســفران قالــو سمــش وهــش تــودعين إ مارتنــا
علقهــا زومهــا الـ ؤ كــد سهنــا مريضــة بســبب الصـراع اتمتمــاعش الـ ؤ فــرغ مقاومتهــا والطبيعــة القاســية الــيت
اندجمو فيها بسبب مغامرة كانو وراء ع ا هتا فلم متلك سعصا ا فاهنارت نفسيا.
د ارل الغربة قررت إكمال دراسيت ا امعية إب متكنو من اخ موافقــة ا امعــة الــيت يــدرر ــا زومــش بعــد
سشهر من انتظامش مبعهد اللغة لتنمية مهاريت د ا ادثــة عنــد التســو و ود اتصــال أبســريت اخــربن والــدؤ وهــو
ربن مبوافقة مهة عملش على الدراســة واويــل غيــايب بعــد إكمــال الســنة اإلمــازة بــدو رواتــب إىل مبتع ــه مــن
مرمعش بعودة سعدو ملا سألو سخيت عرب اهلاتف عنه مل تقل ششء.
سخربن زومش انه استتم دراسته وقد تبقى علش عام حىت سانقش رساليت و تفا مع والدؤ بقيــو ألمــد بات
صــبا ســعد يقــف علــى البــابو انبهــارؤ للحظــة شــلتين ترامعــو سغلــق البــاب وامســك بكفــش سملســين علــى
سحد مقاعــد غرفــة ا لــور وملـ

د املقعــد املقابــل مل نتحــديف املكــا واللحظــة عـربا عمــا يتعامــل د داخلنــا

عرفو انه ماء مع والدته املريضة.
166

هنضــو ألحضــر مشــرو مــن املطــبخ جــق يب شــشء فيــه ميتلكــين ود سعمــاقش تتشــامر املشــاعر حــول الصــلة
املنظوريةو وسان انظر إليه من الداخل سعيا إىل األما وفق حاليت اليت يصرفها عناد سعمى.
كا يعيــد ترتيــب حواســشو فمشــاعر التــأزم والتمــرد سفقــدتين قــوة اإلحســار ألشــياء الــيت ختلــق الفعــلو وكمــا
كا د اللحظة األوىل من عامنيو تركين د الفراو وسختفــش ليــأيت هــاتف والــدؤ إ ســعد عــاد وا سمــه ماتــو
او سمههة العملية ا راحية.
ماء سخش ومــاء زومــش وشــاركان حفــل منحــش شــهادة الــدكتورا لنعــود ثالثتنــاو عــدت لعملــش وزمــياليت ألتــوىل
إدارة املتابعــة والتطــوير فيهــا خلــي مــن املــوظفنيو وبعــد ظهــر يــوم عمــل حافــل تمتماعــات ومشــاكل سحــد
الفروع ماء صوت سعد عرب اهلاتف يقدم تقرير عن الفرع مل استوعب النقاط الــيت اــديف فيهــا فقــد فوم ــو
بعد عام من استالمش ر سة اإلدارة سنه سحد العاملني د إداريت.
غادرت املكتب ألمد يقف بسيارته مل ستردد د الركــوب انطلــق منــدغما د شــوارع اعتــدهتا ليقــف سمــام منــهل
امهله ترمل وجقو به ترك الباب مشرعا سغلقتهو مل يعد هناك ما ميكن س سخشــا واخـ يــدور يب د فضــاء مل
اســتبينه بســبب تـراكم الصــور الــيت هــاج معهــا التلـ ب الباعــا للشــو متابــاوزة التأمــلو هـ املــرة كنــو املــك
حق املقاومة واستطاع اجلم إخفاء ا دار الفاصل بني الوهم واجقيقةو د س ة بات تبحا عن ومودها.
إظا ماء مكتسحا كل ششء اغرتف ما شاء وقدمو له ما يشاء وليطلقين زومــش الـ ؤ قــرر اهلابــرة إىل لنــد
حي ــا اس ــتعار خدمات ــه مجتسس ــة إعالمي ــة ختط ـ إلص ــدار ص ــحيفة عربي ــهو ود سحش ــائش ب ـ رة سمه ــل قابفه ــا
تشكلو عفال بكر احتفلو به سسريت فأ يته سعد.
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حنن نستطيع رؤية األشياء وملسهاو قضييت وفق نظام امتماعش غار د اخلصوصية .جمتمع غـ عبقــش تشــكله
األسرة والعائلة ورابطة النسب زتدة دخلش املادؤ واتســتفادة مــن كــل الفــرك الــيت تعــرتل عريقــشو ملتمســا
الطعام ولو د الكهوف املظلمة.
مــاء اتصــاله د العاشــرة صــباحا مبهمــة مديــدةو نقــل ــيوفه إىل مهرعتــه د عشـ ة مشــال الطــائف لتنــاول ععــام
الغداء وقضاء بع

الوقو بني األشابار وخرير امليــا و كــا الضــيوف ســيدة وابنهــا د اخلامســة مــن العمــر مــع

مرافقاهتا ال اليف.
عريقنا ال ؤ مل يستغر الساعةو تاوزان وحشته حبــديا متقطــع تبتــدر الســيدة ا الســة د املقعــد األمــامش مــع
ابنها مث تشركنا عنوة فيهو ود ال انيــة عشــرة ظهـرا مــاء مــع ععــام الغــداءو وبعــد تنــاول الشــاؤ قامــو سصــغرهن
أبخـ الطفــل ومغــادرة املكــا و واختفــو الســيدة مــع األخــرل بينمــا العابــوز سســبلو مفنيهــا وارتفــع شــخ هاو
كنو ا ال

الوحيد وسمامش الفضاء وندف السحب.

قمــو متلفتــا حــويل وقــد تســرب امللــل إىل سعمــاقشو وانــدغمو د مم ـرات املهرعــة ارتــب سفكــارؤ ألمــد الطفــل
والفتــاة جيلســا علـى حافــة بركــة مــاء تتســرب منهــا مســارات ســقش مربعــات ا حرثهــا وسخــرل مهروعــة أبشــابار
فاكهة الصيفو توقفا عــن خــول امليــا بكفــيهم عنــد اقـرتايب ولتابــاوز سفكــارؤ حطمــو ــى التــوتر فحملــو
الطفــل وحاولــو غمـ

قدميــه ملــاء وقــد ارتفــع احتابــاج الفتــاة ففابــر قلقهــا وصــخبها يقيــين املــوحش لتيــه

فتعانق حدي نا شوقا عهرته الصبوة.
د اخلامسة مساء سعدهتن للدار اليت نقلتهن منها بشارع عكااو ود ظه ة اليــوم ال ــان مــاء اتصــاله أب علــش
إيصــال ــيوفه إىل مــد حيــا سهنــن وافقــن علــى س سكــو قائــد رحلــة العــودةو عرفــو سثنــاء الطريــق إهنــن مــن
حاشية زومة شخصية سياسية واقتصاديةو يتوىل صديقش إدارة سعماله د الطائف.
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وحنــن نلــي القصــر د مــدة قالــو الفتــاة للعابــوز إ عليهــا تبــديل مالبســهاو واقرتحــو سنــين مــن ســوف حقــق
مطلبها ومع اعرتال العابوز وافقو والتفتو حنوؤ هامسة بســرعة سرمــوك فــال احتمــل غضــب العمــةو سحيــاان
اللغة قــادرة علــى اقيــق التماثــل بــني شخصــني غـ عاب ــة ملكــا واملوقــف متابــاوزة لعبــة اخلــداع معتمــدة علــى
حامات اآلخرين وقدرهتم على الفعل.
علبــو مــين مرافقتهــا وسان ا ــل حقيبــة ملديــة متوســطة اجابــمو لتشــكل اللحظــة قصــة خرافيــة د ســيا تـراكم
انضــغاط زمــان ومكــان مفــرغ مــن قــوة التخيــلو لتشــع مش ـ

اجقيقــة وفــق مســميات ومعلومــات لفضــية تصــل

احنبــار اتصــال .كــل مــا حتامــه حركــة معينــه تطلــق شـرارة الومــودو فكانــو الفتــاة الشــفرة املفهومــة بــني كــل مــا
حصلو دفعتــين إىل حــريف تفاصــيلها الصــغ ة مبهاراهتــا املكتســبة مــن خمالطتهــا ســكا القصــر حيــا تعمــل سمهــا
دادا نفيسة اليت تربو العمة د سحضاهنا د بيو سسرهتا لرتل وسصرت على إ ترافقها د منههلــا جبــدة كــأم
وراعية لش وهنا اخلاصة.
وهــش ترتمــل مــن العربــة قالــو :ســوف تكتشــف رائحتــك وتشــم عــر مســدك عنــدما اقــرتب منهــا وهـ عاقــة
تكتسب سمهية إ افية د الصراعو مل افهم مقصدها وسان اســتعابل الفـرار حب ــا عــن مســحة مــن املواســاة الروحيــة
د مكا عام اعتدته هتدق زوات روع املشاعر املمهقة اليت امتاحتين.
وسان د ى اليل ما يومد حويل د توافق قدرات ومعرفــة اكســب ــا خــربة د جمــال ســو معــارل الســيارات
وبكاء الشـريطية د البيــع والشـراءو ع ــر علــش صــديقش الـ ؤ انقطعــو سخبــار لســفر للعــالج مــن مــرل امل بــه
على حساب سيد و بعد فشله د اجصول على سمر عالج من وزارة الصحة بسبب عدم قناعــة اللابنــة الطبيــة
املركهية حبالتهو وصر د منفعال :لقد سمر تين العمة تبحا عنك.
بع ــد م ــدل واستفس ــار للمو ــوع اخ ــرج م ــن ميب ــه سل ــف رتل وه ــو يق ــول هامس ــا :بن ـهين الس ــيارة ومص ــاريف
الطريقو التساؤتت ت سمهية هلا اآل وقد امتهت نصف الطريق املجتدؤ إىل مد و الس امة دفعتــين إىل املنــهل
ال ـ ؤ عرفــو س الفتــاة وسمهــا وبع ـ

العــاملني د القصــر يقيمــو فيــه واملكــو مــن عوابــق ثــاليف وشــقق تعــي

لسكا .
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عرقو ب الشقة اليت مل يغب رقمها عن باكــريت خــر الــرد فكــررت الطــر لينفــرج البــاب عــن ومــه مل اعرفــه
قال :نعم قلو :حامد .دققو النظر د مث انســحبو ركــة البــاب مشــرعا العتمــة تضــيع معــامل املكــا فأخـ ت
سركه على خمهو ال اكرة منقبا عن املعلومات اليت كسبتها د زتريت السابقة.
ألمدها تل

على سحد مقاعد غرفة اتستقبال

قالو :خرت
قلو :يعو معامل الطريق
قالو :هل علمو س فاعمة حامل
قلو :من
قالو :سخيت الصغ ة
قلو :كيف تريديين س اعرف وسان ت اعرفها
قالو :ست ي كرك املكا

ا

كانــو ه ـ نقطــة حساســة نبهــو مشــاعرؤ الــيت كانــو حــىت ه ـ اللحظــة خــارج الــهمن اعتــرب دائمــا سنــين د
مكا سخر وا كل جظة خاصة إظا هش بال سمهية.
قلو :بال
مل يكن هناك سحد كانــو ترتــب لــاليت :زومــه منـ عشــر ســنوات فشــلو كــل حماوتهتــا د اجمــلو فقــد مــدفو
بكــل عاقتهــا واآل بعــد ــل فاعمــة ســوف تــرب حماولــة سخــرل شــعرت بنفســها قــاء ومهامهــا العكــر ينفــر
األشــياء ا ميلــة الــيت نســقتها بع وبــة متوحشــة فــو ارل بــور .لتتفابــر ـى اللحظــات األخ ـ ةو انشــرحو
سساريرها فأشرقو مالحمها الصارمة مرحا وشبا .
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رافقــو صــديقش د رحلتــه العالميــة ال انيــة الــيت اســتمرت سشــهر ســتةو تــاوز فيهــا مرحلــة اخلطــر وعــاد صــوته
ا ه ــورؤ يقل ــق ص ــميت ويشـ ــاغب حبروف ــه النحاس ــية الـ ـ لي املـ ـرتاكم د سعم ــاقشو الـ ـ ؤ خلف ــه رحي ــل عاملـ ــة
مل ستشفى ا فصلها بعــد اهتامهــا بتكــوين عالقــات منســية مــع مر ــى معينــني تبتــههمو مل سمــد هـ ا د عالقــيت
ا واليت يت وفق انب ا خاك إهنا الربة الطيبة وع راء املكا الرائعــة .ولــد تــان

فكــرؤ ظــا حرصــش علــى

إتقا لغة سمنبية استعني ا د ركضش وشعورؤ إهنا سمجل وسحدة د جمموعة العاملني ملستشفى.
ملا عدان للطائف كا الشتاء يم على املدينة بشوارعها اخلالية من اجركة وانســها املقطبــني الومــو و ليهــا تفــين
صديقش د ساعة متأخرة من الليل أب عمه سخ ا رز

بنو فر النوم مــن عيــين وتـ كرت فاعمــة بنــو الطبيعــة

الطيبة الفتاة البائسة وهش تلوؤ سصــابعها وتلــو بكفهــا رفضــا لواقعهــاو غضــب وإحســار لفضــيحة عــوقينو
غــادرت الــدار ركبــو ســياريت ت سدرؤ ومهــيت ألتوقــف عنــد مقهــى مســافرين صــغ تلفــو حــويل وعلبــو مــن
النادل كوب شاؤ .بع

املسافرين حويل وحديا متقطــع هنــا وهنــاكو ألتنبــه علــى صــوت النــادل يطلــب مثــن

الشاؤو عدت سدرامــش ومشـ

الصــبا أبشــعتها ال هبيــة تنـ الطريــقو عــدت للــدار وصــوت سمــش ينســاب عــرب

ا درا و كانو تطوؤ سابادهتا رمقتين بنظرة ومله قبلو رسسها ودخلو الفراو.
❁❁❁
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بغباء شديد .ماء انتظــارؤ وفــق هــوا و فلمــا عــدت للــدار ممهقــة شــعرت سن فقــدت بايتو وعلــش إعــادة صــياغة
مسلمات قادتين عنوةو لتأيت سخيت والكو ت يسعها لتخربن سنه ماء وومدت فيه كل املتع اليت مل تنعم ــا د
حياهتاو فلم سمد غ اجسرة عهاء لقلو.
❁❁❁
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ك ــا وم ــدهتا م اب ــة د بداي ــة األم ــرو متتع ــو ايقاعه ــا د حب ــائلشو فتم ــادت د التف ــاخر ألكتش ــف وص ــديقش
يتحديف عن سملهو سهنا متيه نفسها وبتيه الطبقة اليت تنتمش هلا .كيف تهدرؤ املشاعر اهلهيلة اليت تالحقها.
❁❁❁
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واان على مشارف الرتل استوقفتين ا واء سيارة على مانب الطريقو بعــد تــردد متهلــو حــىت توقفــوو ألمــد
سحــدهم يــتلم

املســاعدة لعطــل حمــرك العربــةو مث مــاء صــوت ان ــى مــن خلــف العربــة تطلــب الفهعــةو عنــدها

وافقــو علــى ــل امل ـرسة ومرافقتهــا بينمــا يصــل عطــل الســيارة ويلحــق بنــا د الطريــق ومــن اجــديا املتقطــعو
عرفو اسباب قدومهم للرتل جضور مناسبة عائليةو وملا اندغمنا د شوارع الرتل اكتشـفو ا اتثنتــني ت
يعرفن عنوا املكا املتابهات له وت حملن ما ي بــو هــويتهن تســت ابار غرفــة هلــن لفنــد او شــقة مفروشــةو
وابــدين مــوافقتهن علــى م ـرافقيت اىل شــقيتو مــع معــرفتهن اهنــا خاليــة فــهوميت عنــد اهلهــا د شــقراء تضــع ابننــا
ال ــانو ظــو د غرفــة ا لــور ود الصــبا بهبــو للعمــلو وملــا عــدت مل امــد سحــد ولفــو نظــرؤ ورقــة ملصــقة
مبرآة مغسلة ام غرفة النوم ( بكــل اســف اســتعران بعـ

ااثيف البيــو لتســديد قيمــة اصــال الســيارة ونفقــات

الرحل ــة .غي ــداء) ركض ــو ب ــني غ ــرف الش ــقة املفق ــودات مه ــاز حاس ــب والتلفهي ــو د الص ــالة وامه ــهة ه ــاتف
مندسة د درج كمدين غرفة النومو وبع

ادوات املطبخ الكهر ئيــة مبــا يعــين مبلــغ عشـرين الــف رتل اهنــرت

على سحــد مقاعــد غرفــة ا لــور وبعــد تفكـ اتصــلو علــى اهلــاتف الـ ؤ حملــه ســائق الســيارة املتعطلــة فكــا
مغل ــق ورق ــم اخ ــر ومدت ــه د ه ــاتفش اتص ــلو علي ــه امل ـرسة وحن ــن د الطري ــق فومدت ــه ايض ــا مغل ــقو وعل ــى رق ــم
احتيــاعش اســتعمله عنــد الســفر ــمن ا ــوتت املســروقة ر حــىت توقــفو اخــربت زومــيت مبــا حــديف و ــحك
م ــين وال ــدها عم ــش و ق ــش اف ـراد األس ــرةو ليق ــول سح ــدهم ان ــه يع ــرف م ــن دتي ــه س ــم ص ــاحب اهل ــاتف ا ه ــول
للوصــول اىل هويــة مــن ســرقينو الــرقمني ســم وسحــد ا ايقــافهم واســتخراج البــديل نســيو املو ــوع وعــادت
زوميت بعــد تاوزهــا اتم الــوتدةو وبينمــا وهــش تقــوم بتنظيــف غرفــة ا لــور ومــدت هــاتف نقــال مغلــق بســبب
عول املدةو ا هاز جمهول واملكا الـ ؤ ومــد فيــه مكشــوف اعــدت شــحن بطاريــة اهلــاتف واخرمــو شــرحته
وادخلــو شــرحة هــاتفشو وومــدت د باكــرة اهلــاتف ارقــام وا ــاء ود األســتوديو بعـ

الصــور ألمــد ســيدتني

لفــو نظــرؤ مجــال سحــد اهن وعن ــدها انفابــر صــمو زومــيت اهنــا مهن ــه واختهــا غيــداءو واسرتســلو زوم ــيت د
اجديا عن غيداء زميلــة الدراســة د القريــة ايت تســمش نفســها ســعاد حســين املم لــة مــن خــالل حراكهــا داخــل
املدرســةو ووالــدها سحــد مدرســش املدرســة الوافــدين مــن الشــام ورحــيلهم بعــد انتقــال عمــل والــدها ملكــا اخــرو
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اتصــل قــريو بعــدما وصــلته املعلومــات ليخــربن ا املعلـم يســتقر لــرتل وابنتــه غيــداء حصــلو علــى ا نســية
بعد زوامها مبواعن وك لك اختها مهنــه اظــا هــش بســبب تطلعهــا األفضــل تســبب د عالقهــا ولتابــد د سحــدهم
شريك د حب ها عن معاو امن ورفا تقلد فيه من حوهلا.
❁❁❁
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مــع انســه ومنــه وعــرب

ملــا عــدت ملــدينيت الطــائف املــأنور الــيت هابرهتــا حــىت اكتشــف بايت ملواصــلة الــرك

حافــات ارل تفــو برائحــة زهــر عبيعــشو مل سفكــر إ الفــر حب ــا عــن الطمأنينــة عــرب سانشــيد الليــل وســكناتهو
س ــوف يتح ــول إىل مغ ــامرة اش ــعر بوخهه ــا ح ــىت بع ــد رحي ــل م ــن غ ــرر يب ألش ــاركو م ــاء اتص ــال ه ــاتفش تطل ــب
صاحبته املساعدة د نقل ابنها الصو للمستشفى هش زومة زميل عمل مسافر د مهمة ر ية.
مــع األم سخــرل عرفــو سهنــا شــقيقته الكــربلو وبعــد ســاعة مــن املعاينــة نصـ الطبيــب

رافق نــا د إســعاف املـري

إبقــاؤ اــو املراقبــة د املستشــفى فتابعنــا نقلــه لغرفــة التنــومي د الــدور الرابــعو وبعــد وقــو مــن اتعم نــا علــى
الرتتيبات عدت بعد غروب الشم

ومعش األم واملرافقة اليت علبو البقاء فلم توفق.

واألم ترتمــل مــن الســيارة سصــرت علــى دعــويت لشــرب فنابــا قهــوة تقــديرا ملســاعديتو تــرددت وسمــام إصـرارها
ومكوثهــا د فتحــو البــاب ترقــب اســتابابيت استســلمو .فأفســحو الطريــق ودلتــين علــى غرفــة ا لــور مث
اختفو.
ومــع قلــق الرتقــب هلــو وقــد تغ ـ مظهرهــا حاملــة صــينية ب ـراد الشــاؤو ملســو كــل شــشء فيهــا يــوتر شــعرها
األصفر ومهها األبي

الضاج ألصباغو وملا هنضو إلحضار دلة القهوة ركهت نظرؤ على خطوط ظهرهــا.

مشكله عصف تتفت سكمامه.
وبعد ساعة من اجــديا املتقطــع رافقتــين حــىت البــابو كانــو سنفاســها تلفحــين مــع تركيــه نظرهــا علــش وسان سمتــتم
لشكر وان سوف ا عم ن علــى املـري

حــىت عــودة زميلــش مــن الســفر افــرت ثغرهــا عــن ابتســامة ر ــا .وقــالع

دهشة وتعابب تنبعا د الفضاء.
د اليــوم ال ــان ر هــاتفش .كانــو هــش ختــربن بقلقهــا وا ابنهــا اتصــل يطلــب مالبـ
غروب الشم

للنــوم وغيــار داخلــشو مــع

سخ هتا للمستشفىو وعال انتظارؤ غ سهنا ماءت وقدمو يل وردة راء .فانبع ــو األفكــار

عبقة ألمان والرغبات.
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سثنــاء الطريــق فكــرت د دعوهتــا لتنــاول العشــاءو وملــا حبــو بـ لــك وافقــوو ود العاشــرة لــيال وحنــن د عريقنــا
ملنههلا وملا وصلنا دعتين للدخولو العتمة حولنا اقرتبو بال غاية إت نشوة الومدا وحــالوة اللحظــة .هــل هـ ا
كا متعمدا وهل تصرفنا عمل حقيقشو تالعها متتص رحيق اجياة من غــيأ ترســب د سعماقهــا ونفـ

معاببــة

ب اهتا ليهداد القها.
خرت عــودة زميلــش ومــدد املستشــفى إقامــة الصــو ملهيــد مــن الفحــوك و ــاء ســيدة املوقــف ين ــال د حــدي ش
ومه ـ

األص ــدقاءو ونظ ـرات ال ــهمالء ت ــهرع اخل ــوف د داخل ــش لي ـدخل الص ــورة الش ــخص ال ال ــا مرافقتن ــا د

ال هاب للمستشفى د اخلطوة األوىلو كانو ابنتها اليت هابرت منههلا د الرتل بسبب اكتشاف زومهــا إهنــا
تتواصل مع آخرين عرب اهلاتف وصفحة د مهاز اجاسب وغرف الدردشة.
مــاء هاتفهــا تطلــب مــين املســاعدة د إيصــاهلا للمستشــفى ال ـ ؤ ســبقتها إليــه والــدهتاو كانــو الســاعة ال ال ــة
عصرا فتحو الباب تشبه د تقاسيم ومهها سمها مع ــرة مكتنــهة ا ســد ترتــدؤ فانلــة عالقــش تكشــف بطنهــا
وشوورت مينهو علبو مين الدخول حىت تغ مالبسها.
ود عريقن ــا للمستش ــفى تبادلن ــا سع ـراف اج ــديا وعرف ــو سهن ــا ت ــرددت د دع ــويت ح ــىت ت ح ــديف ش ــر د
السكينة اليت تعيشها يعصف حبياهتا .ف هنها قلقا ومغتما خشيو تصدع ا درا .
بعد اربعة ستم خرج الصو من املستشفى وعادت اتبنة للرتل بعد اعت ار زومها الـ ؤ حضــر للمشــاركة د
احتفــال عــائلش بســالمة اتبــنو وعــاد زميلــش د العمــل ال ـ ؤ كــا د رحلــة اســتابمام بعــد انتهــاء مهمــة العمــل
الر يةو ليأيت هاتف اتبنــة قلقــة مــن انقطــاع هــاتف سبيهــا وسمهــا املســافرين ملعرفــة سخبــار سخيهــا الـ ؤ ا عر ــه
علــى متخصــص ملعرفــة علتــهو وشــاركها د اجــديا زومهــا وعرفــو إ بلــك مــاء منــه للتأكــد س زومتــه تكلــم
شخصا عادؤ حمل نف

يومعها مهله بنهاية عريق يس فيه .فما زال ير ب د تصرفها.

قال الهمالء الك د خلي من اجديا اخلاكو وفيما ماء من تعليمات صــارمة يســندها نظــام إدارؤ مديــد
لتسريع اجناز العملو ليلتفو حنوؤ مارؤ د املكتب وليقــول بلهابــة ســاخرة د مهـ

عــه الــبع و إ زميلنــا

عبد هللا الغائب د إمازة ترقى د السلم الوظيفش ملنصب قيادؤ د فرع سخر مبدينة مد و وافــق عليــه وســوف
يستلمه بعد انتهاء إمازته .ههزت رسسش متاباوزا سوحال املستنقع ال ؤ سوف ول فيه ورمقتــه زدراء غـ
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انش ة عن غينة إظا عرب إحسار ش عبق اميا عميق رفع حاباب كنــو ستــوارل خلفــهو وانــدجمو مــع زميــل
سخر فيما كنا نناقشه وقد توقفنا عن دراسة ما بني سيدينا من سورا .
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واجفل يعلن ختام برانجمه ماء ملوسش لشرب فنابا من القهوة املرة سكبه اندل يرتــدؤ مالبـ
علــى عاولــة بعيــد و مــن خالهلــا انقــل بصــرؤ حبريــة د زوات املكــا و لتــأيت وتلـ
وتعليــق علــى فق ـرات اجفــل ل ـ

تراثيــة ملونــة

جبــوارؤ تبادلنــا حــديا تقطــع

مــرر هاتفهــا النقــالو عرفــو إهنــا كانــو تنتظــر وقــال املتحــديف شــشء معــه

تركهت نظراهتا علش وهش تردد ت سدرؤ ت سدرؤ مث تلحقها بقوهلا تعال م

النب .

وسقبل كا زميل د املجتسســة الصــحفية الــيت ستعــاو معهــاو مــد كفــه مرحبــا وهــو يــردد :سخـ ا سخـ ا ليـ كرن انــه
س ــعى ك ـ ا لكس ــب ودؤ إظ ــا مل حالف ــه اج ــأ مث تركن ــا لتق ــول :سهن ــا م ــدعوة جض ــور لق ــاء خ ــاك م ــع ص ــديقة
خرت د اجضورو كل ما شعرت بــه كــا فضــوت مو ــوعيا وعنيفــا وسهنــا تتمــىن علــش مشــاركتها اللقــاء وكفهــا
تضغ على كفش الرابضة على الطاولة.
كانــو منفعلــة إىل حــد مالئكــش وهــش تقــربين مــن سمــواء املناســبةو كنــو اعتقــد إهنــا ســوف تــتحفأ وهــش تقــرب
لـ هين إمضــاء وقــو عصــش التفاصــيل وس ــقو ابتســمنا لــبع

بتواعــجت عـ ب وقلــو :إ الوقــو الـ ؤ سمضــيه

برفقتك من سمجل ساعات حيايت فقالو :وهم . . .املهم موافقة.
لي

من املستغرب س يكو السعش إىل اقيق معابهةو فااة عر سمام جظة انب ــا مديــدة تولــد اجـرارة الــيت

معهــا يتشــكل البــدء برؤيــة مغــايرة .متنحــين ال قــة ل ـ ات وسهنــا حماولــة اعتــدهتا تبــدو يل د ه ـ اللحظــة لغــة
الشفافية فيها سرامع نفسش وت سغر د تعاسيت.
وماء بعد اتصاهلا ك انو الساعة العاشرة لــيالو جنلـ

د املقعــد اخللفــش مــن ســيارة بيضــاء وسخرمــو مــن حقيبــة

يدها مظروفا خمط غ مغلقو فتحته كانو بداخله عشر ورقات نقدية من ف ة اخلمســمائة رتل عهلــو مخـ
وانولتــين ــمو سصــابعش عليهــا وهــش هتمـ  :مكافــأة املشــاركة الــيت ســعدت ــا ألعــرف البــداتت وممــا تولــد
وهل هناك رحم لألوماع.
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فت الباب ورحب بنا رمل د منتصف العمر سران خلفه لنابد سخر جيل
هن

وشاشة التلفهيــو تبــا فلمــا سمنــو

ملدخلنا ومد كفه قال مســتقبلنا :الســيد عبــار وسان عــادل وخالــد وســعيد د الطريــق وبعــد ملوســنا قالــو

مرافقيت :سان زينب وه صديقيت فاعمةو كنو كما هرة تنتظر كف مربيتها حىت ت تنفر من يف حل.
بعــد حــديا متقطــع ومشــهد سك ــر يمــش يشــكله سبطــال الفــيلم ال ـ ؤ تب ــه قنــاة تلفهيونيــة مشــفرة قــام عبــار
ووقف قبالة زينب اليت رمقتين مبتســمة مث اختفــوو عــادل اقــرتب مــين شــشء فيــه دفعــين إىل تصــنع الـرباءة الــيت
متنحين بعضا من ال قــة لـ اتو قــال :الوقــو ميضــش وهنـ

و ــع كفــه علــى كتفــش فقمــو عــوقين بيــد اليمــىن

وسران متاباورين.
د سبن :هــا لقــد وصــالو تــركين د

بينما حنن نقضم ما تبقى من فط ة التوتو تردد حديا بني ا درا مه

العتمــة وسبقــى ب الغرفــة مــوار ولفــو نظــرؤ ملعــا خامتــه وهــو يتكــر علــى البــاب املــوارب منــتعال مهمتــه
ليفصلين عن ا هء الشاب ال ؤ دخلو فيه.
الصياد والطريدة كنو الصياد وإبا يب الطريدة سربعة رمال وامرستني ترل هل عاشرت زينب ال ان وال الــا سم
اكتفو ألولو سان اعرف ما هو بداخلش إظا هناك مانب نفعش وا

يسيطر على اللحظــة معــه سقــوم برتتيــب

األشياء اليت ارغب د ا جصول عليها وفق رغبات معتقد خلقو مربراته.
التفتــو زينــب حنــوؤ وهــش تجتشــر علــى ســاعة معصــمها م ـ كرة لوقــو قلــو وسان ازرع ابتســامة انتصــار علــى
ومهــش :بقــش اثنــا قالــو :نعــم قلــو :اثنــا عرفــو إهنــا مل تفهــم .ر هــاتف خالــد وسعلــن انــه مغــادر ترتباعــه
برحلة عمل مع سعيد .رافقهم عبار للباب.
صاحب اخلاا امســك بكــف زينــب وســحبها خلفــه التفتــو حنــوؤ مرتبكــةو مــاء عبــار التقــو نظـرايت بنظـرات
عبــار ابتســم وهن ـ

جقــو ب ــه سخــول د سوح ــال املســتنقع واخ ـ ينصــب العالم ــات د مســاحات مس ــدؤ

الفسيحة وهو يطفر الشعلة اليت سحدثتها باكرة ترب بني رائحة الههرة واملكافأة.
ت ميكنين س سخربك قالو زينب :وهش تقبع د الكرسش ا ابؤ ملكتو د اإلدارة اليت اعمل ا وقد حصــلو
بعد مهد على رخصة فــت حمــل تــارؤ لبيــع املالبـ

ا ــاههة وسدوات الهينــة النســائية د ســو تاريــة مديــدة

قلــو :هــل معــك ش ـريك ميكنــين مســاعدتك .ردت رسســها إىل اخللــف ورتبــو شــعر رسســها أبع ـراف سص ــابعها
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وقالو :اررت من باك الومود الغريب واألليم ال ؤ يقتحم حيايت وهنضو غادرت مقعــدؤ وســرت جبوارهــا
وقد سعيتين الصور ملعرفــة هـ ا التواصــل غـ املفهــوم بيننــا قالــو :حنــن نســتطيع رؤيــة األشــياء وتـ وقها فقلــو:
ونتشابه د كل ششء.
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ســأع كقــرب واختفــش فــو الســحابو ورفعــو رسســها شــكو متنهــدة كنــو األســعد حــات إظــا تــدحرمو مــع
التيار السريع د عريق مل ستوقعه بغ رمعةو بسببك خسرت رملش وفقدت صديقيتو كانو الري هتــب بشــدة
واغرورقن عيناها لدمع.
❁❁❁
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ماء اتختفاء د بروة هدوء الصيف وسكو األشياء د الرتلو مل نشعر بفقد د األتم العشــرة األوىل ألنــه
ينابه عمال لتنسيق مع والدؤو د بداية األتم العشرة ال انية سألين والدؤ عنه فلم تشف إمابيت غليله.
را صــمو اســود علــى الــدارو سمــش اتضــن عفلــيت بات الســنة وتالعــف ابــين ال ـ ؤ مل يكمــل ســنته ال ال ــةو
ووالدؤ يشغل نفسه مبا يب ه التلفهيو و ر هاتف املنهل كانو العاشرة ليال صوت جمهول وهــو يطلــب والــدؤ
قائال :هل سنو سارةو مههم سيب ببع

العبارات اليت مل افهمها وامش اد يب.

علــى الغــداء سخــربن والــدؤ س ســامل اختفــى مــن حياتنــاو هنــاك عالمــات اســتفهام ك ـ ةو انشــغل والــدؤ معهــا
مبالحقة ساثرها املادية واملعنويةو سامل رحل من إحدل قوافل املتخلفني ممن ت حمل سورا ثبوتية إىل مصر.
قــال سيب :سوراقــه الــيت بــني يــدينا مــهورةو زوامــك وسرقــام إقامتــه د شــهادة مــيالد ابــين وابنــيت ختــص سخــرو ومعــه
اختفى مبلغ كب من صندو ا ل التابارؤ واجســاب البنكــش يصــل إىل نصــف مليــو رتلو كــا زوامــش مــن
سامل العامل املساعد لوالدؤ وسان ادرر

امعةو فقد كا السائق ال ؤ حملين للكلية وحمــل معــش عموحــايت

وسسـرارؤو بعــد خترمــش بشــهر اقتنـع بــرغبيت والــدؤ و ركتــه سمــش الــيت تعتــرب ابنهــا الرابــعو فيصــل وحممــد وســارة
وساملو إب مل تعرتف سن سن ى بسبب قريب من والدؤ ومشاكسيت إخويت.
سمضى سامل د العمل مع والدؤ عشر سنواتو معه ل العمل وغدا شريكا د كــل شــشء ومل يتغـ شــشء بعــد
زوامش بهو إشكالية هوية ابين وابنيت ا ترتيبها عرب ا كمــة ا ــافة لقــب والــدؤ وعلقــين القا ــش بعــد وصــول
كشوف إدارة ا وازات اليت امل صورة املتخلف املرحل بعد إقـرار والــدؤ وبعـ

الشــهود انــه ســاملو والــهمين

لع ــدة الشـ ــرعية ح ــىت يبـ ــا يل ال ــهواج مـ ــرة اثنيـ ــةو ق ــررت إشـ ــغال وق ــيت لدراسـ ــة ا امعي ــة فحصـ ــلو علـ ــى
املامست .
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بعد وفات والدؤ قدمو يل سمش مظروفا مغلق علبو مين فتحه د غرفيت بناء على وصية والدؤو عرفــو مــن
األورا اليت به س سامل هويته الوعنية مهيفةو وهو عميل استخبارات زرع عرب عمــل والــدؤ التابــارؤ الـ ؤ لــه
عالقة لسيارات وامليكانيكا بعد تكليفه من مهة عسكرية بصيانة بعـ

معــداهتاو وكــا عمــيال مهدومــا لبلــد

وإلسرائيل وملا شعر خلطر حيق به رحل.
قم ــو بتمهي ــق األورا والص ــور و لته ــا للمط ــبخ وسش ــعلو الن ــار ــاو فتح ــو ب غرف ــة ابن ــيت فل ــم سم ــدهاو
وفتحــو ب غرفــة ابــين فلقيتــه انئمــاو وفتحــو ب غرفــة سمــش فــابا ابنــيت ترقــد مــع سمــش د فراشــهاو شــعرت
هلدوء والسكينة متددت د فراشش ركضو مع سحالمــش وعموحــايتو متابــاوزة ا ــر الـ ؤ جنحــو د معا تــه
وألفكر د سموبيت على سس لة املوظف الـ ؤ ســأقابله د إحــدل كليــات مامعــة جنــد األهليــة حــىت سكــو عضــو
تدري

ا.
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اكتشفو سهنا تفقد اعتبارها د نظر من حوهلا إ مل تتمكن من فرل رسيها خالل املناقشةو كا اجنــق يتغلــب
على اخلابل لديهاو ت تبدو فاتنة فهش سشبه بفو ى كريهةو معها مــاءت الرغبــة د ممارســة حــب سان سصــنفه وت
يقار خلطى اليت ار ها للعملو إب علش إدراك سرها قبل اقتحــام اآلخـرين خلوتنــا اقرتبــو كــرو حاملــة وقـد
سعماهــا غضــب عــامه فأخ ـ ت اغــرف مــن كــأر عــوا الهمــا و ونــور اللحظــة يضــشء املكــا قالــو :مل سكــن
جمنونة ت عاشق التفاحة إظا س فو لومودؤ ريخ آخر.
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د البــدء هــو حلــم راودن بات ليلــهو تفاصــيله سان د مكــا غابــو معاملــه تــركين سحــدهم مــع ام ـرسة ختيلــو سهنــا
زومتــهو تركنــا ليحضــر العشــاء وبعــد دقــائق ر مــرر هــاتف امل ـرسة لتقــول :ا نــو نســش مفتــا الســيارةو ملــا
ومدته سعلو من انف ة الغرفة اليت جنل

فيها لتتبني معامله حىت ترمش املفتا .

هنا شــعرت برغبــة مالمســة مجتخرهتــا فوقفــو جبوارهــا وكفــش بســكو خـ مكاهنــا مل هتــتم بـ لك كنــا د الــدور
ال الا من عمارة تعي جركــة والســكا و سلقــو املفتــا وسان واصــلو عب ــش ســكوهنا واستســالمها خلقــا التــوتر
د داخلشو سحسسو أبمل تبع قطع سنفاسش.
غادرت املكا (وسان سمههم ت هلا من امرسة بغيضة) متناسيا سنــين م ــو لالتفــا علــى اخـ قريبــة للرمــل الـ ؤ
شــاركين بــرانمي تــدريو انتهــى وقمــو بش ـراء ســيارة مديــدة بــدت عــن ســياريت الــيت حضــرت ــا ألعــود ــا إىل
الطائف.
د املوعد كنو اقرع البابو ملا فت انب ق عن ســيد د منتصــف العمــرو هــش مــن ســوف تـرافقين عريــق العــودة
وفق علب سحدهمو د املنتصف توقفنا عند مقهى للمسافرين فأخ ت غرفة حىت نتناول العشاء.
فابر اجديا املتقطع كامن اشرتكنا د إاثرته وعلــى فـراو الغرفــة املــرتب اقتحمــو ومودهــا عــامها عــن التنبــجت
لنهايــة وحنــن نتابــاوز الشــعور جبمــو وفــق سحاســي

عالقــة مديــدة وكلمــات مكبوتــة تشــق عريقهــا تقتحــام

اللحظةو وملا وصلنا انتظرت حىت و و املنهل ال ؤ دلتين عليــهو د اليــوم ال الــا مــاء صــوت قريبهــا يســألين
عنها سخربته إننا وصلنا وإنين متهلو حىت دخلو الدار اليت وصفتها.
شعرت لقلق وبعد توال وصلو للمكا كا الباب مشرعا دخلو مل يكن هناك سحد الغبار يعانق ا ــدرا
والرتاب د كل مكا بع

األبواب د غ مكاهنا واملقاعد مغطاة أبكيار من البالستيك.
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ملــو د الغــرف وارتقيــو الــدرج إىل الســط د مانــب منــه كــوم ساثيف مســتعمل غطــش بش ـراع مــن النــايلو
األزر و اتصلو برقم اهلاتف املدو على لوحــة البيــعو سفــادن ا يــب إ مــالك املبــىن ورثــة يقيمــو د بريطانيــا
وهو معرول للبيع من عامو مل اصد فأخ ت وصف مقر مكتب العقار.
ومــدت املتحــديف وسخربتــه إنــين من ـ ثالثــة ستم سوصــلو ســيد للمنــهل عنــدما قرعــو البــاب فتحــه عفــل د
العاشــرة وعفلــة د السادســة هلــال مــرحبني لســيدة وتعلقــا بعنقهــاو اســتغرب قصــيت وقــال معلقــا الورثــة رمــل
وشــقيقته وهــم د لنــد ابتع ــا للدراســة وعــاب هلــم املقــام فلــم يعــودا منـ عشــر ســنوات واملنــهل مهابــور وعلــى
مدار لوحة املكتب لطلب سصحابه عر ه للبيع بعد وفــاة مــدهتم العــام املا ــشو مل اصــد اجكايــة فاتصــلو
اتف الرمل ال ؤ توس لنقل السيدة فلم يردو فكا س اتصلو مبركه التدريب لــرتل الـ ؤ سمضــيو بــه
ستم مخسة عرب برانمي رشحتين إداريت للمشاركة فيه بعنوا السكر رية.
علبــو مــن موظ ــف العالقــات العام ــة تهويــدؤ بكش ــف أب ــاء وهواتــف ف ــرقيت د الــربانميو ك ــا اســم زمي ــل
الدورة مدو عاودت اتتصال فرد علش سألته عن سر املرسة اليت شاركتين الطريق.
قال :مل حديف ه ا ألنه متكن من اجابه هلا على الطائرة.
قلو :واملرسة اليت شاركتين الطريق سنكر وهو يتهمين بعدم الوعشو بكرت رقم الشقة اليت سخ هتا منها.
قال :إ رقم شقته سربعة د الدور األول وا الشقة اليت بكرت رقمها د الدور ال ان.
ترقبــو س يتصــل معتـ را غـ إ بلــك مل حــديفو وملــا عــدت ألورا بــرانمي التــدريب وعنــاوين زمــالء الــدورة
كا مقر سكن الهميل خارج املدينة اليت التقينا او وانه مل حضر الدورة لظروفه الصحية.
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رفضو مطالبه فرتصد خطواهتاو وملا شاهدها مع سحدهم تدخل حمال تــارت وشــى ــاو لتأخـ ها ســيارة الشــرعة
وبعد عشر ساعات اقتنع ا قق س مرافقها كا سخوها من سمها.
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وحنن نتناول العشاء ونتابع د التلفهيو مباراة د كرة القدم بني فريقش املفضل وآخــر ينافســه بشراســةو علبــو
مــين شــقيقيت مــني خدمــة لهميلتهــا د العمــل تــرددت د علبهــاو سوصــلو شــقيقيت للعمــل وتومهــو للابامعــة
حيا اعمل كموظف استقبالو بعد فشلش د اتلتحا

امعة سو إحدل الكليات املتخصصــة لتــدن النســبة

د الشــهادة ال انويــةو ومــع انقضــاء يــومش العملــش سخـ ت شــقيقيت مــن مقــر عملهــا ود الطريــق شــاركتنا زميلتهــا
ليكو حدي نا عن املساعدة ا ددة ومعرفة منهل الهميلة.
د الرابعــة عص ـرا :كنــو سقــف بســياريت سمــام العمــارة الــيت تســكن ــا زميلــة شــقيقيت الــيت مــاءت جمللــة بعبــاءة
سوداء وقد رافقتها سخرل وعفلتني وتكوم ا ميع د املقعد اخللفش عرفــو سثنــاء الطريــق س اخلادمــة والطفلتــني
سوف يبقيا عند سمها حىت تنتهش من شراء بع

احتيامها من السو .

ملا قبعو املشرتتت د شنطة السيارة وعلى املقعد اخللفشو بعتها بنظــرؤ ألمــدها تقــف سمــام البــاب األول مث
رفعــو غطــاء ومههــا وقال ــو وهــش تبتســم س ــوف امل ـ

جبــواركو سيقنــو سهن ــا وصــلو د اعرتافهــا بوموده ــا

الصفات املشرتكة وقد عمسو سيقونة قوة القهر.
عرفو إهنا تعيد ترتيب شقتها وقد سوشك زومها املسافر د برانمي تــدريب إىل القــاهرة ملــدة عشــرة ستم علــى
العودةو وا الهمن ال ؤ بقته وحيد و كا والدها يرعى ش وهنا مع إصـرارها علــى البقــاء مــع عفلتيهــا واخلادمــة
د الشقة.
د السادسة مساء :مل تتحديف عن ال هاب ملنــهل والــدهتا واخـ اخلادمــة والطفلتــنيو ســاعدان بــواب العمــارة د
نقــل املشــرتتت للشــقة د الــدور ال الــاو وسان سرتــب املشــرتتت د الصــالة عــو البــاب يغلــق ملــهتج والنــور
يش ــتعل د سرم ــاء الش ــقةو لتط ــل داعي ــة إىل ش ــرب الش ــاؤ د غرف ــة ا ل ــور بنطلوهن ــا (ا ين ــه) ي ــربز مجتخرهت ــا
وقميصها القص (يت ش ت) يعرؤ مهء من مسدها املائل للسمرة.
189

د السابعة ليال :كا ملوسها د املقعد املقابل وملــا فــرغ كأســش قامــو لتصــب مــن اإلبريــق ومــع اتحننــاء هتــدل
صدرها و و سن سركه نظرؤ عليهو ملسو جبوارؤ د بقية املقعد شعر رسســها األســود الطويــل وومههــا الغــين
أبصباغ خفيفة يشش مبال مجيله ابتسامتها وهش تتحديف لفتو نظرؤو هنضو قالــو س والــدها ســوف يرســل
ابنتيها واخلادمة مع السائق وسهنا تريد رسؤ د فستا شرته.
د ال امنــة لــيال :وحنــن د املمــر سصــرت علــى بقــائش لتنــاول العشــاءو د حــواران بــني ممــانع ومصــرة كنــا نقــرتب
ونــتالم

بعفويــة وعنــد البــاب وسمــام املــرآة الكبـ ة ومههريــة تضــم بعـ

الههــور التصــقو ــا كــا استســالمها

وعــدم مباتهتــا مريبــاو إظــا تفاعلهــا فــرل اهلالــة الس ـرية األن ويــة وعودتنــا إىل غرفــة ا لــور خلــق الفضــول د
داخلشو ومل اشعر مبرور الوقو وملا ر هاتفها كا والدهاو قلو هامسا اخربيه انك د الطريق.
د التاسعة ليال :وصــلنا ملنــهل والــدهتا وملــا عــادت مــع عفلتيهــا واخلادمــةو ملســو جبــوارؤ ومــع مغــادرة ا ميــع
للسيارة رفعو كفها ملوحــة لشــكر والتوديــع ود عريــق عــوديت للمنــهل ر مــرر هــاتف مل تكــن النغمــة الــيت
استعملها د هاتفش ا والو كا مواهلا ارتفعو حكتها ألستعيد الومه األ ر ومالحمه وقد رفو على ال غــر
ابتسامة صغ ة.
قالو :سهنا عن قصد تركو هاتفها كهدية منها لتحملش تصرفها وسرقتها لوقيت ال ؤ قد سكو حبامة له.
ولتتصل حىت ختربن إنين نبــو سرل تنتمــش هلــا وسنــين فعلــو خـ ا مبنــع حــدويف تلــف د حياهتــاو بســبب صـراع
داخلــش بــني التعلــق األمــن مبــا هــش عليــه وعــامل اقتحمتــه بات يــوم مــن خــالل تعاويـ ورقــى دمالــة ومشــعوبو ملــا
وقعو د براثن اإلحباط املهين بسبب مشاكل زوميه وتبعية وخضوع مهني للمابهولو اختفــى معــه اإلحســار
ت ــطراب لش ــعور مجتق ــو تعم ن ــا و وتش ــكرن ألن سع ــدهتا للحي ــاة م ــن خ ــالل زرع ال ق ــة اع ــادة إنت ــاج
ال ات.
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دخــل املستشــفى ومــع تكـرار الفحوصــات والتحاليــل قــرر الطبيــب التــدخل ا راحــش فحالتــه خطــرة وتســتدعش
بلكو فكا علش التربع لدم كما هش العادة عند إمراء العمليات ا راحية من األقارب واألصدقاء.
بع ــد إكم ــال اخـ ـ ال ــدم دخل ــو العي ــادة لعم ــل فحوص ــات عام ــه فموع ــد ال ــهترة عوي ــل وعن ــد زوار تقلق ــين
مقابلتهمو لتقول يل الطبيبة :مربوك آنو حامل د الشهر ال انو األمر كا مفامأة ومل سرتــب لــه وعالقتنــا الــيت
اكتمـل عامهــا الســادر عمليــا وتقــارب روحــش منـ ثــاليف ســنوات مل يكــن د مــدوهلا هـ اجالــة اخلــوف غــدا
ينب

د مسدؤ بدت من قلو املد نف مما سزعابين.

هــو تــاوز اخلمســني رمــل سعمــال انمـ د بدايــة حياتــه تفــرغ لرعايــة والدتــه وشــقيقاته األربــع بعــد وفــاة والــد
شــقيقاته تــهومن الواحــدة تلــو األخــرل وغــادر ملــد سخــرلو وبقــش يتــابع حــال والدتــه خالــة سمــشو ومــع جناحــه
التابارؤ نسش س يتهوج وكا ختصصش ا امعش د اجاسب فرصة عمل إ اد د شركته مع عملش كمعلمة.
والدتــه املقعــدة ادخلهــا مركــه امتمــاعش للمســنني بســبب ســفرتتهو ووالــدؤ بعــد ســابنه ملــدة عــام وفصــله مــن
عمله د قضية رسؤ عامو علــق سمــش ورحــل إىل لنــد وخلــى منهلنــا مــن حـراك األقــارب وشــغلنا بســائقني األول
ملطالب والديت واملنهل وال ان ملشاويرؤ وتوايلو وثاليف عامالت منهل من شر سسيا.
وملا شعرت س ت سحد عند دخلو متوترة قات الورد اي به وممر ة سمنبية خاصة تساعد علــى تصــحي
و ــع الس ـريرو سخ ـ ت منه ــا سق ـراك الع ــالج وك ــأر امل ــاء تطل ــع د مبتس ــما وبع ــد ح ــديا متقط ــع قل ــو :سان
حامــل ..سغمـ

عينيــه وارتعشــو شــفتا  . .قلــو :حــو سنــو قـرين الــرو وزومــش سمــام هللا وهـ ا يكفــش فــت

عينيه واخ كفش عوقها بكفيه ورا الصمو ال ؤ معه ماءت املمر ة ألخ لعمل سشعة مديدة.
د التاسعة ليال عدت للمنهل كانــو والــديت تتــابع حلقــة مــن مسلســل د التلفهيــو و وسعلــو إحــدل العــامالت
ختــربان إ العشــاء علــى الطاولــةو تري نــا حــىت انتهــو اجلقــة عــوقتين سمــش بـ راعيها ودخلنــا املطــبخ حيــا عاولــة
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األكل .وقبل ملوسنا قالو :عمتك خطبتك تبنها ومل تعلق كما هش عادهتا عندما يت سـ ة عائلــة والــدؤ سو
تكمل عارحة رسيها ال ؤ اعرف انه حمرج.
د اليوم ال الا على اكتشاف اجمل وبعد اتصاله دخلو املستشفى د العاشــرة صــباحا كــا د الغرفــة حمــامش
الشركة ال ؤ يعرفين وسخر ساعد ا امش على ا لور وقال :ه فضيلة الشيخ . .قال الشــيخ :هــل معــك
هويتك الوعنية . .سخرمتها من حمفظة اليد ملها مث قال :حقا والدك غائب .ههزت رسسش فواصل وهو يشـ
إليه هل تقبلينه زوما.
خــرج الشــيخ ومعــه ا ــامش عيلــة اتمتمــاع مل سنــب

بكلمــةو كنــو عنــد الشــيخ وكيلــة نفســش وعنــد الوصــاية

الشرعية هو وكيلش وكا ا امش الشرعش شاهد سول وعبيب املستشفى املشــرف علــى حالتــه الصــحية الشــاهد
ال انو والظالم يم على الكو قال :فعال سنو حبيبيت وزوميت سمام هللا وخوفا من نتائي العمليــة ا راحيــة هــا
سنو زوميت سمام النار.
سكم ــل ش ــهرين د س ـرير الط ــو وق ــرر األعب ــاء ترحيل ــه ملستش ــفى متخص ــص د سمريك ــا وهن ــاك لف ــأ سنفاس ــهو
وعرفو وقد توزعو سسرته اليت مل تعرف بهوامه ارثهو انه عمل حساب بنكش
لق ــاء عمل ــش اإل ــاد ومب ــالغ سخ ــرل ه ــش نص ــيو كم ــا ق ــال ا ــامش م ــن سر

ش رصــد فيــه نصــف مكافــأيت
عمل ــه التاب ــارؤ د بع ـ

عق ــود

املشاريع اجكومية واخلاصة اليت كنو سدو سحداثياهتا وشقة د عمارة سكنية بشمال الرتل.
وملــا جظــو سمــش انتفــا بطــين حاصــرتين أبسـ لتهاو فبســطة هلــا قصــيت سخـ ت تبكــش بصــوت مرتفــع وعصــبية مل
سعتادها منها وهش توخبين على فعلــيتو وقــاععتين منكــرة سمومتهــا وقرابتــه لنــا ولــوت خوفهــا مــن القــادم لطــردتين
من املنهل وعند وتديت كانو هش من اختار اسم ابين.
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د عيد األم فقــدت سمــشو ود عيــد اجــب خطــف مــارؤ األرمــل زومــيتو ود عيــد الشــرعة وسان اقطــع الطريــق
للحا بصالة املغرب د املسابد دمهتين سيارة شرعة تالحق عربة مسروقة فمو.
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قالــو زميلــيت :سثنــاء اتصــاهلا لتأكيــد حضــورؤ حفــل صــديقة مشــرتكة مبناســبة حصــوهلا علــى وظيفــة مديــدة د
اإلدارة اليت نعمل أبحد سقسامها ملا ت تتهومني األرملو ود اجفل وهش تعرف س زوامش اخلــام

انفـ

منـ

مثانيــة سشــهرو مــاءت علــى بكــر األرمــل ال ـ ؤ كــا زوج سخــيت األكــرب ولــه منهــا بنــو وولــد البنــو د ال انويــة
والولد مرسل للدراسة د سمريكا.
د الي ــوم األول م ــن زوام ــش ألرم ــل مه ــهتين سم ــش وابن ــة سخ ــيتو د الليل ــة األوىل انم د غرف ــة الض ــيوفو ود
الليلة ال انية خر د السهر مع سصدقائه فنام على سحد مقاعــد صــالة ا لــورو ود الليلــة ال ال ــة وبعــد عشــاء
د منــهل سســريت شــاركين غرفــة النــوم إظــا مل يقــرتب مــينو ود الليلــة الرابعــة شــعرت إلرهــا مــن التفك ـ و فلــم
سكم ــل مش ــاهدة حلق ــة مدي ــدة م ــن مسلس ــل تلفهي ــون ف ــدخلو اجم ــام وترك ــو امل ــاء الب ــارد ينس ــكب عل ــى
مســدؤ أل ــع ح رك ــة د املن ــهل و ب اجمــام يف ــت ك ــل ش ــشء في ــه متــوهي وم ــاءت جظ ــة التح ــول لتش ــكل
تغ ات م رية تاوزت املنطق.
وحنــن حنتفــل بــهواج ابنتــه ود عريقنــا للمنــهلو سخ ـ ان اجــديا قــال :كانــو ارســين روحهــا وملــا كــدت انــك
البديل ال ؤ سوف يســعدن ســلمتك اجراســة د الليلــة الرابعــة ! . .فقلـو :وسنــو كنــو القـرين الـ ؤ تســبب
د فشــل زوامــش الســابق كــا فــرحكم يشــع وخصــامكم صــمو مل سمــد خــالل تــاريب الــيت ســعو والــديت إىل
إخرامش من ومههاو فأنو ابنها ال ؤ مل تلد وزوج ابنتها البكر.
ود العــام ال ــان مــاء عفلــش اســتقبلنا بقلــقو وقــد تــاوزان د تفكـ ان ومــود د قائمــة حياتنــا ومل نشــعر بتكونــه
الال د الشهر الرابع قالو :صديقيت سثناء مرامعيت للمركه الطو د حينا جلــول موعــد مرعــة التطعــيم عــرب
اهلاتف كنو سفكر فيه فقد حديف التقاء د زمن سخر وسخرمين من سزمة كنو سعيشها مع سسريت وسهل زومــشو
صمته دلل على خصوصيته.
ملــا عــدت للمنــهل اخـ الطفــل وسملســه د حضــنهو واخـ حــد  . .د سزا الطفــل مــن حضــنه وسملســين علــى
فخ كفه تالم

شعر رسسش وسنفاسه تلف عنقشو الطفل بؤ الســنة الواحــدة غفــش ومعــه خيمــو عتمــة علــى
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الغرفة وبصيص ملع بر يتألق حولنا كانو دوامة من نور حمملة ب رات ثورة مل توفق د إعداد مانــب تنظيمــش
وا معها ارتفعنا كل ششء سمامنا النار واملنازل واألشابار وســحب بيضــاء تلــف بنــا شــشء فيــه ســلب ومــودؤ
وسعاد صياغة مشاعرؤو لينبهنا من حالة الومد بكاء الصغ .
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كا صوهتا ينم عن قدر من العصبيةو عربت جظة صمو قبل س ترتمل مــع العربــة تحقــة مبرافقتهــاو متومــات
صوهتا تقاعع البهابة املفعمة لرقة واجنو اليت تلتمع د عينيهاو مل خ

قــش اخلمســني فاملشــوار كــا ب الثــني

رتلو ملا عدت للموقف د املركه التابارؤ تدد الصوت ل كب د املقعد اخللفش امرسة وعفل د الرابعة.
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سثناء حضورها حفل مجعية إيواء للعناية لعابهة بصفتها انشطة امتماعية وعضو د جمل

إدارة ا معيــةو كــا

زومها مبقر شــركته العائليــة يوقــع عقــد بنــاء مستشــفى بــع لــوزارة الصــحةو وعقــد بنــاء مدرســة ابتدائيــة لــألوتد
بع لوزارة الرتبيــةو وعقــد متهيــد وســفلته وصــلة عريــق لقريــة تبعـد عــن عريــق الــرتل الطــائف مخســني كيلــو مــع
وزارة املواصــالتو بعــد شــهر رافقتــه جضــور و ــع حابــر األســار لبنــاء املستشــفىو فتـ كرت عفولتهــا األرل
الهراعية والب ر وبيو ا دة سألته كيف و عو اجكومة اليد على املكا قال :سحدهم عــرف اجامــة واحضــر
متلكه األرل فشــرهتا وزارة الصــحةو ملــا دخلــو منــهل خاهلــا املقعــد بســبب التقــدم د العمــر واملــرل تحظــو
التابهم على حميا ا ميع كا زومها شريك د سرقة األرل.
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وقد غرقو د عر النشوة ت كر صديقه األث و فلم اعرتل على مناداتهو فــابا بــه زومــش املســافر منـ عشــرة
ستمو معها عدت ملنهل األسرة.
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ملا وقفو سمامه غارقة د اخلوف انتظر تربير حضور و مد يد وفك حهام الربن
وقد سرت ابتسامة هته على ومهه وقال :سمك ملستشفى مث اهنار كيا.
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ال ؤ يغطــش مســدؤو حــد

شــعرت س مــن ســعى لطباعــة كتا ــا األول د النــادؤ األديبو يتــامر

هــا لرســم هالــة لصــور مل اــديف فلمــا

دعيو للمشاركة د ندوة سدبية عرب لقاء منربؤ مع عالبــات األقســام األدبيــة
ــا د حلقــة مديــدة مــن مقالــه الشــهرؤ د امللحــق ال قــاد

امعــة تاهلتــه د حــدي هاو وإب

ريــدة اليوميــة بات نــص ســابج ومفكــك وغـ

مســتقر لغــوت ود معــرل الكتــاب الــدويل لــرتل ملــا التقيــا عنــد الــدار الــيت تنشــر كتبــه ونشــرت كتا ــا ال ــان
سهدتــه نس ــخة م ــن الكت ــابو فاب ــاء اعت ـ ار امللح ــق ال ق ــاد ال ـ ؤ نش ــر خ ــرب إص ــدارها م ــع تق ــريأ ا ــررو أب
الكاتب سعت ر عن اختفاء اجلقة ا ديدة من مقاله ألنه مسافر.
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بعد عشر سنوات مــن العمــل د الغربــة وفــق ســكينة م ـ ة لإلعابــاب مــن الــبع

ولباقــة مهعابــة للغالبيــة مــاء

موعــد العــودة للبيــوو فقــررت صــديقيت األثـ ة وزميلــة العمــل املميــهة إقامــة حفــل عشــاء مــع بعـ

مــن الــهمالء

والــهميالت برعايــة مــديران د فــرع اإلدارة بشــمال الــرتلو كنــو انتظــر مــرورهم واخ ـ ؤ ملكــا العشــاء بعــد
املغرب.
قالو (عرب اهلاتف) :املدير تكفل حبضورك.
ششء د انهعي ومهء زرع عالمة استفهام من صــاغ املشــهد وقـرر التقــاط الصــورة وسان سقــاوم إحســار غريــب
حني سفكر إنــين غــدا مســاءا سكــو د منــهيلو وستســاءل إ كنــو ســأمد هنــاك ك ـ ين ممــن افتقــدهتم وممــن عــادو
اتصلو ا إن اعرف املكا ود إمكان الطلب من سحدهم التكفل ب لك.
قالو :ا ميع مكلف مبهام إلجنا اجفل.
مل سفكر د الفستا ال ؤ يناسب اجفل وقد مجعو مالبسش ومقتنيايت د حقائب السفر السفر الـ ؤ اــدد
حســب تـ كرة الطــائرة ال ال ــة بعــد ظهــر الغــدو ر هــاتفش كــا املــدير يشــعرن انــه د الطريــق ويتأكــد مــن صــحة
العنــوا و اســم اجــش والشــارع والعمــارة ورقــم الشــقة والــدور زاد قلقــش وتــوترؤ عشــر ســنوات مــن العمــل منهــا
الســتة سشــهر األخ ـ ة تــوىل إدارة املنشــأة عالقتنــا رتيبــة وجمــامالت مل تتابــاوز ســاعات العمــل وا كــا الــبع
يتحديف عن قسوته د التعامل وغياب الشفافية عند اخلطاء.
ر مــرر ب الشــقة مل يكــن هنــاك سحــد سخــش وزومتــه د اخلــارج لتبضــعو ترويــو قلــيال وملــا تـ كرت مــا قيــل
سســرع و إىل البــاب كنــو ب ــوب املنــهل القطــين القص ـ وشــعرؤ املتشــعاو ملــا فتحــو البــاب وشــاهد اجال ــة
البوهيمية الغارقة د الفو ى اليت سان فيهاو حك بصوت عال.
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قال :انتظرك د السيارة
شرعو الباب ودعوته للدخول مل

على سحد مقاعد غرفة اتستقبال ووقفو مرحبــة حــد د يتــابع كالمــش

وملــا انتهيــو وقــف وامســك بكفــشو قــال كالمــا مل افهمــه فكــل شــشء د داخلــش منبهــر ومفكــك وسان اركـ
األفق األبي

د

د مر سلوانه منشقة من قور قه و تنبهو من حالة الغيــاب ملــا تــرك كفــش وملـ و اركــو إىل

املطبخ وسحضرت كوب ماء تناوله مين.
قلو :قهوة . .شاؤ سو. .
مل سكمل فقد كا مغم

العينــني ومهــه يعكـ

الـرباءة الــيت د داخلــهو ممــا زاد معــه انبهــارؤ ومبهيــد مــن ال قــة

ل ات اقرتبو مررت كفش على مبينهو تنبه ومدته ودودا وقد عف ومهــه لبشــر كــا يبتســم وبكــر يل شــي ا
يتعلق لعملو شعرت أبنفاسه ت سدرؤ مابا حــديف إظــا حرصــو س اخـ كنــو كمــن قــد فــرغ تقريبــا مــن اجنــاز
ششءو مستعدا للشروع د الغد ملعايشة مرحلة مديدة.
ما سريد ت األمر سك ر مدية متاباوز ســجتال عــر علــش وسان س بــع سورا اســتقاليت مــن العمــل (مــابا سريــد د
هناية األمر) كلهم يعرف إنين د العقد الرابع اركـ

وحيــدة د شــوارع مهد ــة انقمــة مــن كــل شــشء ح ــه عــن

خالصش وست سخو نفسش.
اعرف س كل ششء يراوغين ويصب على حني فابــأة جمــرد ك بــة فــأغلق البــاب خلفــهو كــا رقيقــا ينســاب كمــا
نسمة ربيــعو رائحتــه تســرؤ د انفــش وقــد اخــتل نبضــنا خرمــو عــن الســيطرة وفــق إشــارات ملتبســة فلــم اخـ
حـ رؤ كانــو اقــة مل يعــد هنــاك مــا سخشــا د تكامــل نســق ربـ بــني سمـهاء تتشــابه د حراكهــا اتقــاء ا ــوع
والتفتو د اتفا غ معلن على تاوز نظرية اتختيار العقالن.
د حفل العشاء مهسو صديقيت أبنه تكفل جفل حاتت القلق اليت غمرتين مل تصــل إىل مرحلــة اخلــوف مــن
مه

اج ضور مع انه موقف خلقته الصديقة األث ة يسهم وجالة يرتافــع ــابيابها د اتنفعــال فينشــأ الشــعور

خلوف سو الغضب ومتوت السعادة.
قال (وهو يغادر) :كلفو مراسل اإلدارة س يقلك للمطار ويتأكد من سفرك!.
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ت كرت إنين كما ختلصــو منــه .سخـ ت منــه شــي ا قــد يـ كرن بــه صــديقيت وزومهــا ملــا سوصــالن للمنــهل سكــدا
اســتعدادهم إيصــايل للمطــار إبا مل يــتمكن سخــش سو خــر ســائق اإلدارةو مل سقــاوم اجــب الـ ؤ سحــاعين اهنــارت
دموعش وسان اصعد الدرج ليفت سخش الباب مرحبا.
❁❁❁
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د عفوليت كنو افتقد التواز  :مل يشغل بهين انبهارؤ جــوامه املكانيــةو منابرفــة جساســية تعيــد تكوهنــا وفــق
تـ ـراكم عف ــوؤ د داخل ــشو وسان د الص ــف األول ال ــانوؤ ومدت ــه د معلم ــة مل يس ــتغل ق ــدرهتا سح ــدو فكان ــو
مرشديت فتاباوزت ال انوية العامة بتقدير ممتازو وا امعة د التخصص ال ؤ ساكم فيه فكنو سول دفعيت مــن
خالل وفرة اهتمامها بقدريت ال هنية وا سدية.
وسصــبحو ال ال ــة كموظفــة ورئيســة قســم النســاء لبنــكو وبعــد ثــاليف ســنوات ا ترشــيحش لــربانمي حســايب
الكــرتون حــديا ملــدة ثالثــة سشــهر د سكادمييــة تنميــة املهــارات الــيت تشــرف عليهــا اإلدارة العامــة للبنــك ومــع
هنايــة الشــهر األول ود زترة تطبيــق للــربانمي د مجتسســة حكوميــة مــع خلــي مــن املتــدربنيو التقيتــه فيــه سشــياء
سخلو بتوازن.
د لقاءان ال ان متكن مبا ميلك من قدرة د اقتحام سعماقش فابر مبــل النحــار حــىت وصــل الينــابيعو املشــاعر
النهقة كنو معهــا مر حــة متامــا شــعرت إنــين غـ مومــودةو وملــا عــدت لربانجمــش املعتــاد مل يشــغلين التغـ بســبب
التواز ال ؤ تشكل جمددا.
كا حديا الهمالء ديت عليه كشخصية غامضــةو ووصــلين انــه ســافر ملــدة ســنة د إمــازة تفــرغ إلعــداد حبــويف
ترقية سكادمييةو ومل اعرتل على من تقدم خاعباو وقد كا من سسرة والديت لــيهم

د الصــبا قبــل س يكمــل

إفطار إنين غ مناسبة فقد حرثو ار ش.
غادر الشقة اليت سامهو د ثي ها لتأيت سمش وتسألين صحة اكتشافهو حواران مل يصل إىل نتيابة وقد تــاوزت
اإلحسار إلحباط وعدت ملنهل والدؤ وبعد انتهاء إمازة الهواج رمعو للعمل فومدت تســرب مــا حــديف
وفق رواتت خمتلفة.
قاومو املتاري

اليت شكلتها سسريت ومهسات البع

من داخل مبىن البنكو كما قاومو ابتـهاز زومــش الـ ؤ

هابــرن رافضــا اســتمرار حياتنــاو متحملــة عواقــب تطاولــه وقــد قــررت عــدم تكليــف نفســش تو ــي مــا جيــول د
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خاعر و مطالبا إعادة ما سنفقه كمهر وهدات وقيمة ساثيف الشقةو حياد سيب منحــين فرصــة املســاومة وا ومــدت
د صــمو سمــش تبنيهــا لوســاور خــاليت الــيت هــش مطالــب ابنهــاو وبعــد عــام مــن املشــاورات مــاء اخللــع بعــد مــا
سعدت كامل الصدا وتنازل عن مطالبه املالية األخرل.
ود وقو مل سدونه عدت للدار اهلدوء يمو ود عريقــش لغــرفيت عــو صــو مألوفــا قــادم مــن غرفــة الضــيوف
يتحاور مع سيب وسخش كانو سمش د املطبخ .تعد دله القهوةو مهسو :سعندان سغراب .مل ترد تري و قلــيال س بــع
حركتها ليأيت سخش صدمه ومودؤ وملا ل الدله التفو حنوؤ متهلال :هنا من يطلب يدك.
❁❁❁
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د زمن باك اجلم :وقد امتد املكا حىت مل تعد له هناية علبو مين سخـ ها إىل حفــل تســعى كصــحفية لتغطيــة
فعالياتــهو املكــا حديقــة عامــه د عريــق شــهار واملناســبة احتفــال مبوســم زهــرة الــوردو املوقــع بــني بــوابتني بوابــة
مستشــفى (شــهار) الصــحة النفســية وبوابــة مستشــفى (الــدر ) األم ـرال الصــدريةو ود انتظــارؤ شــرعو ب
املنهل ورمتين هامسة اخ سختها األكرب اليت تهورهم وعفليها لتصــورهم ونشــر صــورهم مــع التغطيــة الصــحفية
ريدةو وملا عدان رست األخو إيصال شقيقتها سوت حىت ت تالحأ سمها حضوران املتأخر.
فكانــو عفويتنــا اســتابابة الفكــرةو وملــا وصــلو لــدار األخــو ت ـ كرت سهنــا حبامــه لــبع

األغ ـرال تولنــا د

الش ـ وارع بعــد انتقاهلــا مــن املقعــد اخللفــش لتكــو جبــوارؤو ود حمطــة بن ـهين تضــم مرك ـها تــارؤ ومقهــى د عريــق
اهلــدل ع ــرت علــى مطالبهــا كــا الطفــال انئمــني ابــن د ال انيــة وابنــه د الرابعــةو سوقفــو الســيارة د شــارع
خلفش للربج السكين و لو الطفلة وهش لو الطفل ود املصعد را الصمو.
فتحو ب شقة د الدور السادرو ودخلو خلفها العتمــة واهلــدوء ــيم و نــا غرفــة نــوم الطفلــني ورقــد كــل
وسحد د سرير وحنن د صالة ا لورو دعتين لشرب الشاؤ ومشــروب رد كانــو الســاعة متــأخرة اعتـ رت
وقد عرفو إ زومهــا رمــل األعمــال مســافر منـ عشــرة ستم وخادمتهــا تركتهــا د منــهل والــدهتا :يــدفعين نســق
امتماعش بولغ د خلقه .كنو خليطا قوت ت يقهر بينما كنو سيضا :مل سكن بلك الشخص القادر.
تنبهو من اجلم :وحنن جنل

جبوار م ع شابرة وارفه د منتــه الــردف الطبيعــش نستشــرف الـ ؤ ســوف ديتو

قررت الهواج فأان وا كنو حبها ودفء الشم

اليت تنشر الطمأنينة د سعماقها ومن شعرت بومودها معــه

غ مناسب وبال ععم د حالتهاو وبعد ثالثة سشهر من رحيلها ماء اتصال سمهــا للمشــاركة د شــهادة

كمــة

الشــرعية مــاءت اســتابابيت سليــه رغــم عــدم معــرفيت ملو ــوعو ملــا سكملنــا اإلم ـراءات سوصــلتها وابنهــا الفــىت
وابنتها ال ال ة للمنهل.
ألمد د املقعد اخللفش للسيارة بعد قضاء مهء من الليل مــع األصــدقاء د املقهــىو حمفظــة يــد صــغ ةو تضــم
شري فيديو .وجمموعة صور جفل الهواج .وقلم روج .ونقود ورقيةو كا الشري تسابيال للحفل تنتصب مــع
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زومها د الكوشة :وا ميع يتحرك ويرقصو وماء صوهتا د العاشرة صــباحا وسان د العمــل عرفــو إهنــا اتبنــة
ال ال ــة :تس ــألين ه ــل ش ــاهدت الش ــري وتفحص ــو الص ــور مث قال ــو :سان ص ــاحبة الفس ــتا األ ــر والش ــعر
املتابعــد قلــو :سبــرعهم لــرقص وسك ــرهم لغطــا قالــو :وخطيــو سيضــا رقــاك وعــازف عــود رع وزوامــش د
الصيف.
علبو مين إعادة الصور والشــري وإهنــا تنتظــرن بعــد العشــاء خلــف ب املنــهلو تــرددت وقــررت اخـ بعـ
الصور ك كرل سوقفو سياريت د شارع حماب لشارع املنهلو اقرتبــو مــن البــاب املــوارب دفعتــه ودخلــو العتمــة
تلــف املكــا ليصــلنا صــوت سف ـراد د الــدرجو فتحــو ب مــانو وســحبتين خلفهــا ود ظــالم املكــا مهســو
لسكو وعدم القلق ومعها شعرت أبهنا ترن ملغامرة مل سرتب هلا.
تفابرت اللحظة شعرت إهنا اعتادت املداعبة ول م عنقهــا مل يقلقهــا التصــاقش قالــو :وقــد ختلصــو مــن نهقــش.
خطيو رسم معــامل مســدؤ قبــل كتابــة كتابنــا وملــا متــو الكتابــة مل اشــعر بطعــم لومــود غـ انــه لــن يتوقــف هنــا
فكلــش لــهو تكــرر اتصــاهلا لطلــب العــو د مــني تهيــه حفــل زوامهــا وملــا رحلــو مــاء اتصــاهلا مــن مدينــة د
الشمال الغريب حيا يعمل زومها العسكرؤ.
بعــد عــدة سشــهر مــاء اتصــال األخــو الكــربل :تســعى لتســابيل ابنتهــا د املدرســة اتبتدائيــةو بعــد فشــلها د
قبــول سوراقهــا ملدرســة الــيت تعمــل ــاو فكــا س اتفقنــا بعــد سخـ ها ملرامعــة إدارة الرتبيــة والتعلــيم وقــد وعــدن
سحد مس ويل التعليم ملساعدة مع بداية العام الدراسش إ السن ت يسم ولكن د التمهيدؤ.
كانــو العاشــرة صــباحا ملــا سوصــلتها ملقــر عملهــا عرفــو سهنــا مل تتنــاول إفطارهــا فتومهنــا ملطعــم مل جنــد اإلفطــار
املطلوبو فاتهنا مشات خارج املدينة ود حمطة حمروقات تضــم مطعمــا وغــرف مســافرين بضــاحية العرفــاءو ومــع
اجلــم اخلــافق ال ـ ؤ مل يكــن يل تــاوزت سفكــارؤ القدميــة ففقــدان كــل شــشء كانــو تقــاوم د استســالم غبطــة
العطاء وملا عدان قالو :ويلش سان املســكينةو كنــو صــغ ة ستــدحرج كحبــة خــردلو ولقــد كنــو العاصــفة اهلومــاء
اليت اقتلعو سشابارؤ :ترملو عند ب مدرستها.
قررت الرحيل :إب مل يتبقى يل ع ر بعد وفاة والديت الوتد ال ؤ كنو اعلق فيه وبه كــل سفعــايل وقنــاعيت مبــا سان
عليه فهش القر والفداء وسيدة اجب اإلنســانو ورمــه الوفــاء وقــد رفضــو مطلــب مــن حوهلــا علــب الطــال
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من زومها الغائب منتظر سوبته ساملاو خايل زوج كل بناته العشر واست نان د اتختيار خــايل ال ــان حاصــر مــا
تبقى يل من اريف د منهل سشارك والديت متلكه لســكىن ابنــه املقعــدو خــاليت رفضــو اســتقبايل بعــدما خالفتهــا د
مكا تقبل العهاء د والديتو سسرة والدؤ الـ ؤ اختفــى وسان د العاشــرة واملقيمــة د قريــة شــر مدينــة الطــائف
نسيو ا هاو مل هتتم حباليت.
حطــو رحــايل د مدينــة الهلفــش الســاكنة وسـ الرمــالو ــائع د زمــن تنســاب دقائقــه رغــم اتمــتالء سمــدها د
حــاليت فارغــة وبينمــا سان د مكتــو سغالــب النــوم وسقــاوم الفـراغ ر اهلــاتف كــا مــدير القســم ملــا دخلــو غرفتــه
سألين عن معــرفيت بــبع

األســر د مــدينيت القدميــةو وبكــرن ألخــوات الـ اليف قــال انــه زوج الرابعــة وا سمهــا

هنا وتريد مقابليتو ماءت األم للهترة ومرامعة سحد املستشفيات حيا تعمل ابنتها الرابعة سخصائية تغ ية.
وسان عائــد لســكين :شــعرت إ ســوء اجــأ يالحقــين فقــررت الرحيــل علبــو إمــازة مخســة ستم رامعــو املركــه
ال ـرئي

لــرتل عالبــا النقــل إىل الــرتل وملــا انتهــو ستم اإلمــازة عــدت للعمــلو كــا املــدير مســافرا ليــأيت

اتصــال األم مــن الطــائف :سهنــا مرهقــة وينــوء كاهلهــا هلمــوم بعــد مــوت سبــو عياهلــاو وعــودة ابنهــا الغائــب مثــا
ســنوات واملســافر للدراســة د سمريكــا س ابتهــا وا كــا خــايل الوفــالو وومــد عمــال د شــركة ســيارات جبــد و
وسهنا ترل انتقاهلا إىل مد اليت يدرر ابنها األصغر د مامعتها .وا ابنتها الصــغرل والــيت رزقــو بنهــا األول
من يومني تسأل عينو مل اهتم بكل ه األخبار ولكن ليأيت اتصــال البنــو الرابعــة :صــوهتا املتــوتر .دائمــا كــا
حاد وقلق وسهنا تنتظرن د التاسعة صباحا سمام قسم العيادات اخلارمية للمستشفى ال ؤ تعمل به.
عرفو إ هلا ابنة وحيد سجقتها برو ة سهلية بعة للمستشفىو وا زومها د رحلــة عمــل ملــدة ثالثــة ستم د
الــرتل وسهنــا تشــعر إهن ــا حبامــة لــبع

املعلومــات ع ــن ســباب عــال سختهــا الك ــربل بعــد إشــاعة إ زومه ــا

اكتشــف عالقتنــاو ود سثنــاء اجــديا عرفــو س الــهوج ومــدها د غرفــة ا لــور مــع سحــد ســكا العمــارة مــن
منس ــية سس ــيوية يعم ــل ف ــين د ش ــركة الكه ــر ء بع ــد عودت ــه املفام ــة ص ــبا ي ــوم مجع ــةو هن ــا قل ــو :وسن ــو. .
سغمضــو عينيهــا شــعرت انــه علــش قبــل س سنفـ تعميــد النقــل الـ ؤ اســتلمته ألمـ

وتكــو هنــاييت د مدينــة

سخــرلو شــرب ماءهــا فكــا س اتهــو إىل منههلــا اعــرف إ ابنتهــا اآل د الرو ــة .وا زومهــا مســافر .وا
عاملة املنهل املنشغلة مبهامها لن يقلقها حضورؤ.
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مل اهــتم رتباكهــا سوقف ــو الســيارة سمــام م ــدخل املنــهل ووقفــو جبواره ــا وهــش تفــت قف ــل البــاب ســرت معه ــا
للداخلو كا حراك اخلادمــة يصــل مــن املطــبخ هــام

اللحظــة فــت

ب اتعم نــا فشــعرت لســكينة الــيت

معها انكشــف اجابــابو مســدها األمجــل بــني سخواهتــا بيضــاء مائلــة للشــقرة رشــيقة القــوامو كانــو وهــش تتــوقى
تساقطش تنتف كمن به م

الب عرقها ويتغ لوهنــا سخـ ت تبكــش بينمــا سسـراب عـ النــورر الــق تركتهــا

تلملم باهتا املبع ــرة .وترتــق شــق مســافة متاهــة ا ــاز الــيت س ــاعو فيــه ظلهــاو ومــدت العاملــة الســمراء تنظــف
إحــدل نواف ـ صــالة ا لــور مــن بقــات الغبــار ال ـ ؤ امتــا املدينــة بعــد منتصــف الليــل :بعتــين بنظرهــا حــىت
سغلقو الباب.
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وسان س بع مباراة د كــرة القــدم عــرب منافســات اوملبيــاد لنــد وحيــدا د غرفــة التلفهيــو مبنهلنــاو علبــو مــين سمــش
وهش امل كرتوان صغ بني يديها مغلق احكــامو س سوصــله ارتنــا الســاكنة لــدور األول مــن منهلنــا وتشــارك
والــديت العمــل مبدرســة ابتدائيــة للبنــات حبــش الشــرقيةو ماعلتهــا بــدعول انتظــار هنايــة الشــوط األول فابلســو
جبــوارؤ وقبــع الكرتــو د حضــنهاو ومــع هنايــة الشــوط األول التفــو حنوهــا مث وقفــو و لــو الكرتــو و مارتنــا
معلمــة هلــا سربعــة سعــوام تقــيم مــع ابنيهــا وابنتهــا بينمــا زومهــا ديت عصــر األربعــاء لقضــاء يــومش اخلمــي

وا معــة

وختتفـ ــش ستم اإلمـ ــازاتو قرعـ ــو البـ ــاب ففتحتـ ــه اتبنـ ــة بات السـ ــنوات األربـ ــع علبـ ــو منهـ ــا سخـ ـ الكرتـ ــو
فرفضــوو وسان سمادهلــا سقبلــو األم ب ــوب اجمــام األ ــر الطويــل وقــد لفــو شــعر رسســها بفوعــة بيضــاءو مــاء
وقوفها سمامش

ا الشكل صادما فرتامعو إىل الوراء وتوقفو مع ابتسامتها الصغ ة حمدقا فيها.

قالو :شكلش خوفك
قلو :نعم
قالو :سؤ سان منية
وهش تتناول الكرتو مشمو رائحة الصــابو وعطــر اجمــامو فلــم سغــادر مكــان وهــش مل تغلــق البــاب ومل تتوقــف
عن التحديق.
قلو :رفضو ابنتك اخ الكرتو
قالو :زعالنه أل سخويها مع سبوهم د السو
قالو :سلم على سمك
مل سنب

بكلمة ومل تطلب هش مــين اتنصـرافو وسمــام ابتســامتها وشــكلها ورائحــة الصــابو انشــغل عقلــش فولــد

ا راءة اليت اعتدهتا بصفيت مس ول اإلباعة املدرسية.
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قلو :سروالك لونه سبي ؟
ص ــدمها الس ــجتال فأغمض ــو عينيه ــا وو ــعو الكرت ــو الـ ـ ؤ امل ــه عل ــى األرلو وترامع ــو خط ــو لل ــوراء
وفتحو ر ط ثــوب اجمــام كاشــفة مســدها األ ــر الرشــيق واملبهــر مبكوانتــهو ونهعــو الفوعــة الــيت تلفهــا حــول
رسســها ليتهــدل شــعرها الطويــل املبلــل ملــاء وقــد انطبــق الـربن

علــى مســدهاو سمـرتين حبمــل الكرتــو والسـ

خلفهــا انصــعو مــع ســكينة تلبســتين الطفلــة د صــالة ا لــور تتــابع الرســوم املتحركــة د التلفهيــو و و ــو
إحدل الغرف وعلبو مين ترك الكرتــو علــى عاولــة تقبــع د وســطهاو ومــع العتمــة اقتحمــو عـ رييت د تعبـ
قــار عــن نقمتهــا وتـ مرها مــن حالــة كــادت س تــدمر حياهتــاو فغصــو د نفــق الظلمــاءو سمــام البــاب وابتســامة
ص ــغ ة عل ــى ومهه ــا زرع ــو قبل ــه عل ــى خ ــدؤ انب ق ــو جظته ــا سرتان ابن ــة مين ــور إح ــدل بط ــالت األس ــاع
اليواننية تناف

د فعلها الفتاة اليت خطفها ا ين كما ماء د كتاب سلف ليلة وليلة.

تولو د الشوارع بسياريت الطائف بشوارعها الضيقة والسوداء املكتظة

الت التابارية وسياراهتا واملشــاة

ب تن ــوعهم وص ـراخهم ص ــور غائم ــةو وش ــارع خال ــد ب ــن الولي ــد بتش ــكيله العابي ــب ميت ــد سم ــامشو متاب ــاوزا سس ــوا
العنقرؤ وحش وادؤ النمل وخليطه املقلق سكا من كل العامل بســحنهم البيضــاء والســوداء وهلابــاهتم املختلفــة
ولغــتهم حســب كــل عــر ونشــاط ســرؤو واتهــو إىل مقهــى د شــر املدينــة مبــدخل معــارل بيــع الســياراتو
التقش فيه بع

زمالء الدراسة وسصدقاء اجش نلعب البلوت وندخنو د العاشرة ليال عــدت للــدار سترقــب مــن

ي ــوخبين ويلق ــش بك ــل س ــياط الع ـ اب د ومه ــش وتنبه ــو ت سح ــد ف ــا ميع س ــافر بع ــد تن ــاول الغ ــداء إىل مك ــة
للمشاركة د عهاء قريب لوالدؤ والدته توفو.
وحنن على عاول ة العشاء ومــن حــديا والــديت فيمــا يهــم األســرة عرفــو إ زميلتهــا الغائبــة بســبب إمــازة هنايــة
العــام الدراســش الــيت التقتهــا د بيــو املتوفــاةو مــاء ا هــا د حركــة نقــل املعلمــات واقــق علبهــا لتكــو جبــوار
زومها د مكةو شعرت مبغص شديد ميه سمعائش معه ا نقلش للمستشفى كا اشتبا التهــاب الهائــدة الدوديــة
فمنحو بعد رقابة ملدة نصف ساعة مسكنو وحنن د السيارة عائدا للدار قالو سمش :ـ ة تقولــك ســالمتك
ود الواحدة بعد منتصف الليل وسان د فراشش بغرفة النوم كانو

ة تل

على عــرف الفـراو تتحــديف عــن

سخبارها ا ديدة ود ال انية غادرتو تنبهو من النوم وسان اشعر جبفــاف حلقــش وعطــش شــديد فغــادرت غــرفيت
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متابهــا للمطــبخو ومــدت سمــش تلـ

خلــف عاولــة املطــبخ الصــغ ة تتابــرع املــاءو حــدقو د وغــادرت املطــبخ

بصمو.
❁❁❁
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مــاء صــوته يــنم عــن قــدر مرتفــع مــن العصــبيةو تعلمــو س تق ـرس نرباتــه حــني يقــف سحــد بيــنهم يبقــى قلقــا عكــر
امل ـهاجو شــعرت س كــل شــشء مافــا وس األو ــاع ه ـ املــرة لــن تســولو احتابــو ود املوعــد ا ــدد ملواصــلة
النقاو مل حضر.
❁❁❁
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علش س اكسر ريشيت :سنو سخرت من تقاليد القبيلةو ا ميع سيكونو
العامهو وسان امتاز الشارع دهسو مسدؤ عربة توزيع سلبا و رفـ
فتوقفو سنفاسش ورسم دمش فو اإلسفلو لوحيت األخ ة.
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دكو مث قالــو :فــيم حضــورك سيهــا

ســائقها مســاعديت حــىت وصــول الشــرعةو

مل ـ

جب ــوارؤ اعرف ــه تص ــرفاته ت ــهرع القل ــقو بع ــد العش ــاء رافقت ــه ود الطري ــق عرف ــو إ زومت ــه مس ــافرةو د

العاشرة فُت

ب الغرفة امل براد الشاؤو ملسو مبتسمة سدخلو كفها د شعر رسسها.

قالو :صادك
تعب رقيق ينبعا من عينيها وشــفتيها الشــاحبتني وسان د ســيارة األمــرة انولــين الســائق مظروفــا فتحتــه بداخلــه
ورقة مخسمائة رتلو وليأيت صوته يعاتبين على املغادرة إب كا دمل س نتناول الغداء د سحد املطاعم.
❁❁❁
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بعد غياب حضر مــع مــن قــال انــه صــديقهو وقــدمين علــى إنــين زومتــه السـريةو وبعــد ســاعة اســتأب ومهـ

د

إبن :سرمــوك امنحيــه فرصــةو بعــدها علقــو وتقــدم يطلــب يــدؤ د اليــوم ال الــا علقــينو مث عرفــو س األول
وا كا بعد زوامني علنينيو تنازل عين لقاء دين سرهق كاهله.
❁❁❁
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بعد حصويل على شهادة ال انوية العامةو فهت ببع ة علمية إىل سمريكا وبعد سنوات عشر عــدت وقــد تغـ كــل
ششء ومعه تبدلو قناعايت فعرفو سين س ع نفسش.
د الواحــدة بعــد الظهــر قــال مــدير مكتــو د مركــه سحبــايف ا امعــة لــرتلو س الصــحفية الــيت حــدد موعــدها
مسبقا مع مصور ا ريدة اليت تعمل ا ينتظرا إب الدخول.
وقد اكتمل التصوير ومناقشة األس لة املطروحة للقاء الصحفشو وبعد ترع رشفة من فنابال الشاؤ
قالو :هل تعرف فهد ولد مربوكة
قلو( :مستفهما) نعم! . .
قالو :سسفه اسم والدك ولقب األسرة حمله ولد عميت مربوكة
وت ـ كرت فهــد وإخــويت مــن سيبو وقــد تشــتو تمــع األســرةو بعــد وفــاة والــدؤ املتــهوج مــن ثــاليف سجنــب البنــني
والبنــات سم ــش رحل ــو مــع ش ــقيقش إىل قري ــة زراعي ــة شــر مدين ــة الط ــائفو وجن ـ د مش ــروعه الهراع ــش وتربي ــة
األغنام والبقية سخ هتم املد األخرل.
قلو :وسنو
قالو :سان بنو خال فهد الصغرل والدؤ بعد تقاعد من العمل اجكومش اشتغل د التابارة
قلو( :بدو وعش) بنو زينب
قالو :نعم.
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كانو قد تاوزت ال الثــني انمــو مــع سوتدهــا ال الثــة وابنتهــا (بســام تســع ســنوات .فــر مثــا ســنوات .ســطام
مخ ـ

ســنوات .انصــر ثــاليف ســنوات) د غــرفيت ليلــة وسحــد حــىت ع ــر زومهــا علــى بيــو مناســب د عــرف

اجشو سبب قدومها وعائلتها حضور زواج سخش األكرب فهد ابن سخو زومها وقضاء شــهر إمــازة مــن العمــل
للتمتع بصيف الطائف.
مــع اجكومــة ومــن جيــد د الطــائف جظــة اســرتخاء مــع نســمات الصــيف املتعطــرة بعبــق الــورد املتوهابــة بتــألق
الهه ــور الص ــفراءو وبس ــاتينها ومهارعه ــا ومباهل ــا املكلل ــة ألش ــابار ورماهن ــا وعنبه ــا املمي ــه وس ــواقيها وسوديته ــا
والربشومش النابو بدو رعايةو د سفو ا بال وعقوم املهارع.
كنــو د الســابعة عشــر حنيــل ا ســد حمــدود التطلــع تلميـ ا د املرحلــة ال انويــةو بعــد اســتقرار األســرة د املنــهل
املســتأمر ت سدرؤ مــن سرس ــلين بشــشء ت ست ـ كر بعــد عصــر ي ــومو األب واألم واألوتد جيلســو عل ــى األرل
املفروشة حبص خمط و ود وسطهم براد الشاؤ وفصفص ولوز سودان و ص مع كور اجالوة اجمصية.
ماء ملوسش قبالتها ترتدؤ ثو فضفا ا ازر قص
وملــا عــادت للابلــور انكشــف عــن فخ ـ يها و

ملا اركو تصب يل فنابا الشاؤ احنســر عــن ركبتيهــا
ســرواهلا الــداخلشو ر مــرر التلفــو وردت الطفلــة عليــه

وبصوت عال اندت والدها.
و ابتسامة خفيفة على ومه زينب األبي

املائل للشقرة وملا التفتــو انحيــة مصــدر الصــوت اــرك شــعرها

القص الناعم مث انفرمو ركبتيها ملهيد من مساحة العرؤ وهــش تــنه و وعرفــو إ اإلدارة العليــا للابهــة الــيت
يعمــل ــا زومهــا ت ــدعو للحضــورو وا س ــيارة املكت ــب د الطريــق معه ــا علبــو من ــه اخ ـ األعف ــال إىل بي ــو
عمتهم وملا تتابهه وتبدل مالبسها سوف تلحق م.
وا ميــع عنــد البــاب دســو د كفــش ورقــة عشــرة رتتت وعلبــو مهســا وهــش اــد د البــاب املشــرعو مطبــق
حبه ماحل وحبتني حلو وإهنا تنتظر بلك بعد صالة املغرب.
اســتغر إحضــار املطبــق نصــف ســاعةو بعــد اتنتهــاء مــن صــالة املغــرب وفــت ا ــالت التاباريــة واملطــاعم د
ش ــارع عك ــااو مل ــا قرع ــو الب ــاب خ ــرت د فتح ــه كان ــو ب و ــا الواس ــع وجبس ــدها ش ــبه املكتن ــه وابتس ــامتها
الصغ ةو تناولو املطبق ودعتين للدخول.
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و نا غرفة ملور العصرية براد الشاؤ وقشور الفصفص ومتناثر اللوز السودان واجمــص ملســو وعلبــو
مــين ا لــور وقبــع املطبــق بقــرب بـراد ا لشــاؤو ســألتين عــن دراســيت وســبب حنــويل وهــل سان مـري

وملــابا شــعر

رسسش كا كنو سميب قتضاب وخابل.
وا ميع يستعد للسفر ونظرات سمــش تتنقــل بيــين وبــني زينــب وهــام

د داخلــش يقــول إ سمــش عرفــو سمــر مل

تتأكد منــه . .قالــو( :ايــش) رسيــك خنطــب فــر بنــو عمتــك زينــب لــك هــهت زينــب رسســها موافقــةو ممــا سربــك
سمش فاختفيو د غرفيت متخلصا من نظرات زوميت والدؤ وبع

سفراد األسرة املشاركني د مراسيم الوداع.

زينــب مهقــو عـ رييت وحــىت ستــاوز التغـ انكببــو علــى دراســيت فتخرمــو مــن ال انويــة وســافرت للدراســةو ومل
سقاوم ما حويل كا اندمامش متوافقا مع جناحش الدراسش ال ؤ تومتــه جصــول علــى املامســت وبســبب وفــاة
والدؤ عدت.
مل سفكر د إكمال مشروع الدكتورا ومع إرها وك افــة العمــل سملــو التفكـ د الــدكتورا إب عملــش وسحبــاثش
سكرب من وهي الدرمة العلمية.
سعــددت اإلمابــة املناســبة لكــل ســجتال مــع إ ــافة ســجتالني عــن عبيعــة املركــه واجنازاتــهو وعــن س ــاء املخرتعــني
واملبدعني ممن عمل وتعاو مع املركه ونظام دعمهمو وحضــر مصــور الصــحيفة ألخـ األورا وإهــدائش نســخة
من الصور اليت التقطها ود اليوم ال ان ماء اتصاهلا مبوعد النشر.
وسان ستصف ا ريدة مبكتو ر مرر اهلاتف كانو الصــحفية تســألين عــن انطبـاعش وهــل إخـراج اجــوار ـ ا
الشكل لقش ارتياحشو وقبل س تغلق اهلاتف قالو :خطيبتك فر علقو من سنهو وهــش د انتظــارك وقبــل س
تسمع ردؤ سغلقو اهلاتف.
❁❁❁

219

د ال انيــة صــباحا عــدت وم ـرافقيين ال الثــة للفنــد و وسان افــت
رئي

ب الغرفــة مــاء مــرر اهلــاتفو كانــو انئــب

الوفد تسألين عن مالحظايت على البيا اخلتامش للمجتمترو اســتأبنتها اجضــور لغرفتهــا ملهيــد مــن التــدقيق

وبعد اتنتهاء من تدوين املالحظات شعرت س هناك مشروعا آخرو صاغه ومهها حىت تصــد باكرهتــا بطريقــة
سفضل.
تنبهو من النوم على مرر منبه اهلاتف فغادرت الغرفة متومها إىل مقر ا هة الراعية للمجتمتر كانــو تشــارك
قش سعضاء الوفــد قبــل انطــال ا لســة اخلتاميــة مناقشــة املالحظــاتو وبعــد إقـرار البيــا اخلتــامش وحنــن نتــوزع
على عاوتت املطعم اقتعدت الكرسش ال ان د عاوليتو وبعد صمو مل يطل.
قالو :لقبك ومهء من ا ك يسكن سعماقش
قلو :إهنا املرة األوىل اليت نلتقش
قالو :ومع بلك سعرفك
اسرتســلو د اجــديا جبمــل غـ مرتابطــة وبكلمــات راديكاليــة مافــةو ود الطــائرة سخـ ت سصــيغ موانــب يــتم
اسرتماعها من ريخ عائليتو وت كرته شــقيق مــديت ألمــش رمــل األعمــال العصــامشو وصــل قمــة اهلــرم اقتصــادت
وملا فكر س يتهوج وقد تاوز األربعني غر د صراعات عائلته.
هامر مغا با إىل مد ود حفل أبحد الفناد التقى أبمها زومــة دبلوماســش حلــق بعيــداو ليابــد فيهــا التطلــع
واإلب اليت تسمع والصوت ال ؤ يناقشهو اعتربها مستشار اخلاك ومــن خالهلــا اســتفاد مــن عالقــات زومهــا
الدبلوماســية د اجصــول علــى وكــاتت شــركات سوربيــةو وليكتشــف لهــا قبــل انتقاهلــا مــع زومهــا إىل ســفارة
بشمال سفريقياو استنتابو وسان اهب سلم الطائرة س انئب رئي
❁❁❁
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الوفد قد تكو ابنته.

مل سصل إىل النتيابة املتوقعةو كا ملــف القضــية ملــشء لغريــب مــن األحــدايف واجــاتت الــيت ت يعــرف ســبب
حدوثهاو سورا ممهقة وسدراج مكاتب ا العبــا مبحتوتهتــاو وكلمــات عاب ــة تكتــب علــى ا ــدرا

لفحــم الـ ؤ

تنــاثرت بقــات د ممـرات املبــىن تركتــه علــى عاولــة بصــالة ا لــورو وقــد سرهقــين التفكـ وتســل علــش النعــار
فنمو.
نبهين مرر اهلاتفو كا السائق ال ؤ استأمر يســتعابل خرومــشو بعــد اعتـ ارؤ مهـ

بكلمــات مل افهمهــاو

وسان سترمــل سمــام ب اإلدارة قــال (مامــا آنــو تعبــا تزم يسـرتي ) مل سرد ولوحــو لــه بكفــش ودخلــو مكتــوو
وماءت مع ابيابها وسوالفها اليت اعتدهتا هابرها لهومها ومراقبة مارها املقابل لتحركهــاو واكتشــافها جمــل
خادمتها مث بكرتين مبوعد اللقاء الشهرؤ.
وسان د ه املعركــة مــع نفســش املأزومــة بشــشء امهلــه ومهــومش األسـرية ومشــاكل العمــلواليت تحظهــا الســائق
واخ يتحديف مسرت عينو ومعها شعرت بقربه سك ر مما دفعين بات يوم د العاشرة صباحاو وقد عــدت للــدار
انال اعرتل على دخولهو احضر كأر ماء من الربادة املنتصبة د املطبخ ووقف سمامش وسان املـ

علــى سحــد

مقاعد الصالة حىت سترعه.
قال :آنو مرهق ك
قلو :نعم مشاكل
وقــف خلفــش واخـ يــدلك كتفــش ويضــغ مــجتخرة رقبــيتو ويتحسـ

أبع ـراف سصــابعه فق ـرات ظهــرؤ العلويــةو

ح ا عن األمل ال ؤ اســتوعن بــدن وســر مــين حيــايتو وملــا مســد شــعر رسســش شــعرت خلــدر فتنهــدت ح ــة
عن اخلالك.
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توقف و لين رائحته تهكم انفش وسكينة غريبــة فر ــو نفســها علــشو مــددن د الفـراو وسخـ ت سانملــه تـ
مس ــدؤو وش ــوط ب ــر يس ــرؤ د مفاص ــلش وينس ــاب عن ــوة إىل ش ــع ات دم ــاغشو مع ــه انب ــق ن ــور غ ـ حمتم ــل
فأغمضو عيين.
كــا يتمــتم ليصــطاد الطــائر املقــدر وسان مشــغولة ب ـ ايت انتظــر بشــغف ا هــولو شــعرت ب قلــه فــو صــدرؤ
عينــاؤ مفتحتــا وحواســش ســكرا بنشــوة مل اعتادهــاو ظــالم ــيم فــوقش ود كــل مكــا ود هـ اللحظــة الغائبــة
كنــو سحلــق د غابــة ســكنو سغصــاهنا وتوســد النــدل سوراقهــا كــا مغمـ

العينيــني يســب كمــا كــة د حبــر

شو كنو البحر ال ؤ زاد صــخبه ليســكن بســبب اترتــواء مــع ارتفــاع صــوت مــجتب مســابد جــش لصــالت
الظهر.
تلف ــو ح ــويل ك ــا يق ــف بب ــاب الغرف ــة نش ــر براعي ــه وحل ــق د اهل ــواء كعق ــابو بقي ــو د الف ـراو اردد فهع ــة
(احرسين ت خالقش سيها السرمدؤو سحفظين ت اهلش اجبيب) وقد لبسين ثو من اللهب ست كر معــه مــا حــديفو
مل استوعب استسالمش كانو رائحته حويلو واملاء ينهمر على مسدؤ امللطخ ببقع راء وساثر سصــابع عهفــو
نغمات إيقاعها مطر ون رت سشعة غيمة راء وعميقة د داخلشو كسبو معها روحش اء التحول.
ع ــدت منتش ــية مس ــدت مرهق ــة فك ــرتو فابلس ــو عل ــى سح ــد كراس ــش عاول ــة األك ــل ملط ــبخ وا ــوع يلس ــعين
ترعــو كــوب مــاءو فتحــو ب ال المــة كــل شــشء ردو ليــد مــرر البــاب اتهــو إليــه وقــد سحكمــو لــف
بدن ب وب اجمامو كا السائق حمل آكال ساخنا احضر من املطعــم الـ ؤ اعتــدت مشــوت تــه د املناســبات
ومههم بكلمات مل افهمها ورحل.
م ــن تص ــرفه ش ــعرت ان ــه نس ــش حرق ــه س ــدؤو والغاب ــة املط ـ ة ال ــيت سخ ـ ن إليه ــاو فركض ــو حافي ــة الق ــدمني
وتسلقو قمم سشابارها العاليةو سخ ت سفكر فيــه بومــد ومل سقــاوم رغبــة تعــاظم هلبهــا د داخلــشو فقــررت شــر
مــا حــديف لهميلــة اشــعر بقر ــا وقبــل س سغــوكو ر هاتفهــا النقــال تكلمــو بصــوت خافــوو مث التفتــو حنــوؤ
وهدتين قبلة عائر وسمام اندهاشش مهسو د سبن (بكر تعرفني) ونسيو األمر.
ماء انتدايب معها لهترة موقعــا يتبــع اإلدارة الــيت اعمــل ــاو خــارج مدينــة الــرتل مبــا يهيــد علــى مائــة كيلــومرتو
بسبب امللف ال ؤ حمل سحدايف غريبة وكنو ادرسه من شهر يتحدل خربيت العملية وفكــرؤ اإلدارؤو تع ــر
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إجياد سائق ر ش فلم سمد سول السائق ال ؤ رحب خبدميت و ملقابــل املــادؤ الـ ؤ اعتمدتــه اإلدارة مــع مــهء
من تكاليف انتدايبو وسصابع كف زميليت تتخلل سصابعش.
قالو :لن سعود معك
قلو :ملابا
قالو :هنا سقارب
مل اعر سؤ سجتال فقد كانــو جمدولــة برانجمهــا د اجاديــة عشــر علبــو الســما و ود ال انيــة بعــد الظهــر كنــو
د عري ــق الع ــودة لنق ــف عن ــد حمط ــة ن ــهود الس ــيارة لوق ــود وليوام ــه تلف ــيت إع ــال خب ــدمات املوق ــع (موتي ــل)
للمســافرينو كــا الســائق وهــو حاســب عامــل اخلدمــة مرك ـها نظــر علــش تبســموو وملــا اــرك لــف داخــل ســور
اتسـرتاحة ووقــف سمــام صــف مــن األبــواب د الــدور األول ترمــل وفــت

ب الســيارة مــد كفــه يســاعدن علــى

الوقوفو ششء سرل د سانملش شعرت أبثر واتهنا إىل سحد األبواب صعد الدرج وفتحه.
كانــو غرفــة فنــد ومــدت صــورتنا د املــرآة املنصــوبة د ا ــدار املقابــلو تــركين واختفــى كنــو امل ـ

علــى

عــرف س ـرير متوس ـ اجابــمو س مــل الفضــاء املمتــد سمــامش وسراقــب اــرك سغصــا سشــابار األثــلو منصــته ملــواء
القط ونبا الكالب وتغريد العصاف مع تقاعع سبوا السيارات وفحيحها.
مث عاد سغلق الباب ومل

جبوارؤو رائحته اليت سدمنتها تشعل النار د داخلش ومعهــا اخـ ملــدؤ ينــه عرقــاو

مل سقاوم الوقوع د اهلاوية اليت فت املكا فوهتهاو ليأخ ن املستحيل حنو املطلق وميناء السكو .
د اخلامسة مساء وحنــن حنــابؤ حمطــة البنـهين مواصــلني مسـ العــودةو ومــدت زميلــيت تقــف عنــد عاولــه تتنــاثر
عليها جمسمات وهدات ودمى ت كاريــةو عرفــو سهنــا تــين وهــش تركــه نظرهــا علــى ســياريت ملــا وصــلو الــدار مــع
سب ا العشــاءو دخلــو اجمــام وتــدفق شــالل املــاء علــى مســدؤو وملــا متــددت د الفـراو كانــو رائحــة الســائق
تعطر الغرفةو وكنو كما كأر مخر امتالء بعد نضوب عويل.
الظــالم يعــم الطريــق ستلمـ

خطــاؤو دليلــش بصــيص ــوء خافــو يلــو علــى مبعــدةو سنفــار تشــاركين املسـ

بسكينة كنو كمن سغوك د سعما غابةو الضــوء يقــرتب ود حمــي الــدائرة املشــعة غمــرتين اهلمهمــة تـ كرت
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الس ــائقو بات الوم ــه بات القم ــيص األب ــي

والبنطل ــو ا ين ــه وبات الرائح ــة ست ــاوز األول وال ــان وال ال ــا

واملائة حابم وسحد وتقاسيم وسحد ورائحة وسحدة ومههمة وسحد بكلماهتا الغائمة.
نبهــين مــرر اهلــاتف مــن غفــويتو وسعــادن للواقــع الـ ؤ نســيو معــه التعــب والقلــق واإلرهــا و كانــو صــديقيت
رفيقة املهمة الر ية.
قالو :كم كا يومش رائعا
قلو :افتقدتك وعليك توقيع ا ضر ال ؤ سعددان
ت كرهتا كانو د ا طة الــيت مــررت ــاو وقفــه الفــهع الســاكن د سعمــاقش كانــو الســيارة الواقفــة جبوارهـا بات
الســيارة الــيت اركــبو ومــن كــا جيلـ

خلــف املقــودو نســخة سخــرل مــن الســائق الـ ؤ يـرافقين اســتعدت اجلــم

وانب ق التشابهو سشعلو وء الغرفة وبقية ملبات الدارو دخلــو املطــبخ وسان سحوقــل ترعــو كــأر مــاء وبلعــو
حبيت مسكن.
وسان د عريقــش للمكت ــب سخ ـ ت سح ــد فيمــا ح ــويلو ب ــني س ــيارة وسخ ــرل ســيارة تش ــبه س ــياريت وس ــائق حم ــل
تقاسيم ومه سائقشو وسان امتاز الطريق متابهة لباب إداريت ومــدت ســائقني د عــدد مــن الســيارات الــيت تشــبه
س ــياريت تق ــف سم ــام الب ــاب ويرتم ــل منه ــا بع ـ

املوظف ــات واملرامع ــاتو مل ــا دخل ــو املكت ــب وم ــدهتاو ع ــوقتين

ب راعيها وزرعو قبله عويلة على عنقش.
قالو :هو ماران خدين عمر يعشق رائحيت
قلو متعاببة . . . :رائحتك
قالو :وقطع استمتاعنا إدخال والدته املريضة املستشفى
غادرت املكتب بعد قيامها لتوقيع على ا ضرو حولو األورا لقسم املتابعة وعلبو من املراســلة الســمراء
اليت سحضرت كوب الشاؤ األخضر توصيلهو ثوب املراسلة الناعم امللم

خبطوعــه الناريــة لفــو نظــرؤو ومعــه

ركهت على مجتخرهتا املكتنهةو شعرت برغبة مالمســتها انديتهــاو اقرتبــو مــن املكتــب وســحبو امللــف مــن يــدها
وسخ ت اقلب سوراقه.
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قلو :ما اسم ه ا النوع من القماو.
كانو كفش وسصابعش ختتــرب اكتــهو اقرتبــو سك ــر فوصــلو كفــش ملجتخرهتــا كانــو امـرسة ان ــابة رفعــو براعيهــا
ومدت سصابعها توثب مسدها خبفة صبيانية كشابرة زاهيةو افرت ثغرها عن ابتسامة يمة.
قالو( :وسنفاسها ورائحتها متال سعماقش) متوفر ملشغل ال ؤ متلكه سخيت
م صوهتا الرخيم لسان وحب

إحسار داخلش تدفقشو كنو د ه اللحظة سن ى كانو تبحا عن حامــة

فلما ظفرت ا س اعتهاو سخـ ت امللــف مــن فــو املكتــبو وهــش ختتفــش شــعرت س فيهــا شــشء خفــش وفظيــعو
معــه نســيو الوقــو ليطــل اجــارر وقــد فامــأ ومــودؤ ملكتــبو مل سصــر حمتابــة فلملمــو سوراقــش وغــادرت
املبىنو تلفو حويل مل سمد سياريت ومل مد السائق.
❁❁❁
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انقب

قلبها بعد سلب األوهام الفاتنــة شخصــيتهاو فعــربت عينيهــا ســحابة حــه و تعــرف كيــف تســكن غضــبهو

د حني سهنا بتهر ا ت غيضه مع إدراكها كعتبه سيع ر عليها متاباوزا سزمة النقص اليت خلقها انكسار .
❁❁❁

226

قال :قدومها لسنة تفــرغ مــامعشو بينمــا عرفــو سهنــا مرافقــة لوالــدها القــادم للعــالج علــى حســاب الدولــةو وإبا
ــا تل ــي املطع ــم م ــع زمي ــل دراس ــة ق ــال :حض ــورها س ــببه اخ ـ إب انش ــر كت ــاب د ختصص ــها لرتمجت ــهو قال ــو:
وألستعيد باكريت.
❁❁❁
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غــرزت سصــابعها د كــوم األورا املبع ــرة د ممــر اجديقـةو ومههمــو سخطــأت ستســالمش للريبــة بعــدما حققــو
اهلدف وملا رسته حمل كأسش اآليسكرمي تلفتو حوهلا وقالو :لن استسلم ألؤ حالة مجتبية عاملا سان واثقــة مــن
حبه.
❁❁❁
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قارورة مشــروب مغشوشــة ع ــرت عليهــا دوريــة للشــرعة د شــنطة ســيارتهو فر ــو زوامــش بــه ألن كنــو برفقتــه
تلك الليلةو مث دخل السابن ستة سشهر وا فصله من عمله.
ود لقــاء عــائلش ســنوؤ قابلــو مــن حنــو سزميلــه مســدؤو فغرقــو د مشــاهد شــري ســينمائش لعش ـرين ســنة
سابقو فيها الري بكل سفق وتقدم قارورة املشروب مثن للحظة فقدو د بع

املناسبات.

قال( :وسان سغادر) سنو كما سنو!.
قلو :غربتك الطويلة سغلقو مناف اإلحسار.؟
ل ــو بكف ــه املعروق ــةو ش ــعرت بوهن ــه والش ــيب يتخل ــل ش ــعر رسس ــه وش ــاربه الك ــا ابتس ــمو وسان سم ــد ق ــارورة
املشروب جبوارؤ على مقعد العربةو فأخرمو من حقيبة يدؤ الصغ ة قلم الروج.
❁❁❁
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تلفو يرصد انتباهنا وهو يرشــف اخــر قطــرة د كــأر الشــاؤو وقــد انتهــو اجلقــة املعــادة مــن مسلســل درامــش
فكاهش يعر ه التلفهيو يعد خصيصا لشهر رمضا و وسكن ر عش البلوت تنشغال سحدهم تصال هاتفش.
قال :ه حكاييت اظا هنايتها خالف ما عرلو كانو بر ة هللا د صاجش.
كل ما شاهدا خالل نصف ساعة مررت بهو حو بعد عام من تعرد على اسرة عالب ملدرســة الــيت اعمــل
ا من كانو تتابع دروسه أبهنا ابين.
قالو :لكن حو لك مل يكن يوما سقول مما هو عليه ات .
وا صــويت يــهرع الســكينة د اعماقهــا لتتابــاوز التعــبو كنــو ام ــل لنســبة هلــا فقـ منعــهل امتماعيــا فقــررت
استعبادؤو د العام ال الا سامهو د ثيا شقة زوامش بعد س فشلو د فســخ خطــوبيت ممــن اختارهتــا امــش
يلو كما اختارت األلوا خطوة خبطوةو وتدخلو د اختيار خاا الهواج ومركه خياعة املالب .
ملا شاهدت زوميت انفابر بركا الغ ةو ماء اعرتافها الـ ؤ سشــعرتين فيــه سن سســتحق النبالــة بســبب خصوصــية
املكا ال ؤ ارتقيو اليه د حياهتاو ألهنا تسعى من سعمــا الــرو الفرحــة بلوعــة اآلخـرين ا تنمــش د داخلــش
رو اتجناز.
ومعــه د الشــهر ال ــان تغ ـ ت حــاليت النفســية ودب الشــابار بيــين وبــني زومــيتو كانــو وسان سقــدم هلــا التقريــر
الي ــومش ام ــا ع ــرب اهل ــاتف س و وه ــش تل ـ

جب ــوارؤ د الس ــيارة وكفه ــا ت ـرب

عل ــى فخ ـ ؤ ت ــدقق د التفاص ــيلو

وكانو كابهء من حقيقة ت تنكر هنم لششء اخر.
واشعر بفرحها عندما سخربها ا زومــيت عنــد اهلهــاو وبات مســاء وقــد تطــاول النقــاو مهمــو بضــرب زومــيتو
نفسو عن غضــو بلكــم مــرآة مغســلة اليــدين القابعــة د زاويــة الصــالة فأدميــو يــدؤ ومرحــو اصــابعش وتنــاثر
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الهمــاج د حــول املغســلة وعلــى الــبالطو وسان اتفقــد اجالــة اكتشــفو لفافــة ســوداء مدسوســة بعنايــة د حفــرة
دار.
ملسو على سحد كرسش الصالة واخ ت سفك سربطة اللفافة اظــافر وشــعر وقطــع خمتلفــة مــن قمــاو مقصوصــة
بعنايــة وخماعــة اىل بعضــها خبــي اســود وورقــة عليهــا رســوم وخطــوطو خفــو واتصــلو بهميــل د املدرســة حضــر
وقام جبمع املتناثر وسخ ن اىل منهل امام مسابد اجش ال ؤ يسكن فيه.
اخ اتمام اللفافة وبعد فحصها قال :ه ا عمل شيطان
قلو :سحر
قال زميلش :امل كانو امورك مرتبكه سخ ا وكنا نتحرج نكلمك
قال امام املسابد :امور بيتك . .
قاععته :مرتديه نفسيا لوىل ا زوميت قريبه كنو علقتها من اثن اسبوع
و ــع كف ــه عل ــى رسس ــش وتل ــى بع ـ

آتت الق ــرآ مث نف ــا د ومه ــشو وق ــام بو ــع اللفاف ــة وحمتوتهت ــا د اانء

واشعل فيها النار وملا ترمدت سكب عليها املاء.
شــعرت بســكينة وهــدوء وشــع نــور بــدد العتمــة معــه تــاوزت غابــة الرمــادو وعلــب مــين اتنتقــال مــن شــقيت وا
األفضل مغادرة املدينة فكا بلك وها سان العب البلوت معكمو وزوميت تضع مولودها ال ان بني يدؤ امها.
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د هنايــة اليــوم الرابــع للمــجتمتر مــاء ملوســه إىل عــاوليت د مطعــم الفنــد ال ـ ؤ حتضــن لقــاءان الســابعو وال ـ ؤ
احضــر للمــرة ال ال ــة حيــا يــتم انعقــاد املــجتمتر كــل عــامني د املدينــة الــيت تقــوم ا امعــة املستضــيفة والــيت ا
التوافق على دعوهتا د اللقاء السابق.
قال :سنه اجضور األول يل لتقاعد مندوب اإلدارة اليت اعمل ا.
ود اخلامسة عصرا وسان سقف سمام ب املصعد.
قال :سوف سقوم جبولة خاصة وزترة قريب يرقد د سحد املستشفيات ماء للعالج على حساب الدولة.
ودر د كفش ورقة مطوية من م كرات الفند و امل رقم هاتفه النقال ورقم غرفته.
بعــد إغف ــاءة ت سدرؤ كي ــف عال ــوو كانــو عق ــارب الس ــاعة تش ـ إىل العاشــرة ل ــيالو ش ــعرت

ــوع والظم ــاء

فأخ ت اما رد وبدلو مالبسشو وسان ستناول مهاز اهلاتف النقال من علــى عاولــة التلفهيــو لغرفــةو ــو
امل كرة ورقم اهلاتف.
ماء العشاء واجديا ال ؤ معه تاوزان مدل املــجتمترو وتبــاين األعضــاء السياســش وثقافــة بعضــهم املتدنيــة وهــم
يسلطو الضوء على ث ه الكواريف على اإلنسا للتعــارف واديــد نقــاط املشــاركة علــى ــوء ختصصــنا
العلمش واملعرد.
مهنــا مشــرتك مبــا لــه بــرانمي املــجتمتر مــن نقــاط سمطرانهــا الــيالو وغــدا اليــوم اخلــام

تعقــد ا لســة اخلتاميــة د

العاشــرة صــباحا وتعلــن املقــررات ويصــدر البيــا اخلتــامش وتعلــن معــه ا امعــة املستضــيفة ومــدينتها تحتضــا
اللقاء ال امن.
تاوزان اجديا واندجمنا د رسم خارعة ت عالقة هلا مبا تمعنا لهو من ثــاليف قــارات تشــا و جمموعــة مــن دهلــا
د خماعر كواريف عبيعية.
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سغمضو حواء عينيها املشهد واأللوا قطـرات املطــر تنهمــر شــالل مــاء الفيضــا حملهــا إىل سمــاكن هابرهتــاو
بعد اخنراعها رغم انفها د حياة مديدةو كما فراشة اقرتبو من اللهب حب ا عن الدفء فاحرتقو.
تنبهو على مرر هاتف الغرفةو كا يرتدؤ مالبسه مل

على عرف الفراو.

قال :سسف لن احضر ا لسة اخلتامية.
دخلــو اجمــام وانســكب املــاء علــى مســدؤو فضــلو اســتعمال املنشــفة الــيت نشــف ــا مســد و وملــا ســعيو
ترتــداء ســروايل األبــي

ال ـ ؤ دسســته اــو املخــدة فلــم سمــد و و ــو علــى مهــاز التلفهيــو لفافــة صــغ ة

حوت آخر مديد لونه س ر.
وسان اســتعد للخــروج مــن الغرفــة إب سزف موعــد ا لســة اخلتاميــةو ع ــرت علــى الطاولــة الــيت جبــوار ب الغرفــةو
علــى كتــاب عنوانــه ينــاقش فقــرة ا فــاف وتلــويف امليــا و الفقــرة الــيت مل نتوافــق علــى عــر تاوزهــا فــتم ترحيلهــا
للقاء القادمو وفوقه علبة صغ ة ملا فتحتها ملع خاا بفص من الهمرد األخضر.
وسان ستفحص اخلاا ر مرر هــاتف الغرفــةو معــه دسســو الكتــاب د حقيبــة يــدؤ مــع اخلــااو كانــو ســكرت ة
املجتمتر تطلب مين اجضور ملكتب السكر رية لتوقيــع ا ضــر بصــفيت انئــب الوفــدو وهنــاك اخــربن سحــد سعضــاء
الوفد سفر الرئي

بسب اتصال من السفارة.

سعلــن البيــا واــددت املدينــة الــيت تستضــيف اللقــاء ال ــامنو موعــد عودتنــا كوفــد بعــد مثــا ســاعاتو شــاركو
بع

األعضاء التسو ود الطائرة سخرمو الكتاب لتهميه الوقــو ومعــه اخلــاا الـ ؤ انتصــب مشــعا د سحــد

سصابع كفش اليسرلو د الصفحة الرابعة من الكتاب ومدت خب حروفه صغ ة وحرب اخضــر كلمــات ملتبســة
(إىل الندل من ومدت اإلنصات هلا مفيدا لت كر ه اللحظة).
ت كرت إن ت سعــرف ا ــه واىل سؤ وفــد ينتمــشو مــاء صــوت مــن جيلـ

جبــوارؤ مــن الوفــد (س التنظــيم ميــدا.

وحماور اللقاء مركهة .أل نصف موا يع ا دول مستقاة مــن مقرتحاتنــا) مث سخـ يقلــب البــوم صــور فوتوغرافيــة
ا التقاعها للوفودو ملا ته و عو سبابيت عليه سائله مرافقش عنهو سغلق عينيه مفكـرا مث حــد د وزم شــفتيه
وهه رسسه بعدم املعرفة.
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اسسو اخلاا مت كرة لو سروايل الــداخلش فأغمضــو عيــين مســتعيدة سحــدايف سربــع وعشـرين ســاعةو ليــرتدد
صــدل إباعــة الطــائرة بتأكيــد رب ـ األحهمــة وإغــال اهلــاتف النقــال واألمهــهة اتلكرتونيــة اســتعدادا للهبــوطو
فتحو هاتفش قبل إغالقه فلم سمد رقمه وقلبو سورا الكتاب فع رت على مـ كرة الفنــد مطويــة كــا الــرقم
ال ؤ ا رقم هاتفش وك لك رقم غرفيت.
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د حف ــل عش ــاء خ ــاك س ـرتاحة مش ــال ال ــرتلو ك ــد مس ــعاؤ أب سمت ــا مس ــد زين ــب سس ــتاب عل ــم ال ــنف
امعــة األهليــةو وهــش تتــألق ببســاعتها كنابمــة حفــل سعضــاء القســم مــن ا نســني مبظهرهــا وحــدي ها وقر ــا
ا ميعو بعد س استفهن استحوابها على وقو انئب مــدير ا امعــة الـ ؤ حضــر لــدقائق جماملــة لكبـ اســات ة
القسم ا تفل أبفراد عائلته القادمة من مصر للبقاء عيلة الصيف بسبب فصل دراسش صــيفش اعتمــد جملـ
ادارة ا امعة وفقا لرغبة جمموعة من الطالب.
عنــد املغــادرة لــض الــبع

دعــويت للتوصــيل د عريــق عــوديتو التقــو نظـرايت ببح هــا عــن زميلتهــا الــيت حضــرت

معهاو بعتها حىت ع رت عليها مث التقينا عند الباب.
قلو :امتىن توصيلك  . .مث !
فامأها قويل املختصر املعلن امام من حولنا مبــا اــو الســطور مــن بعــد (مث) فتوقفــو عـن الكــالم مــددت كفــش
مش ا لسياريت وقد وقــف جبوارهــا الــبع و جقــو يب وملســو د املقعــد األمــامش عرفــو س زومهــا مســافر د
رحلة عمل منـ ستمو بعــد ا اوصــلو مرافقينــا وعــدان ادرامنــا للعمــارة الــيت نتشــارك الســكن د شــققهاو والــيت
متتلكها الشركة اليت سسستها ا امعة.
قلو :سمش تقيم معش وهش ات عند سخيت املريضة
عال وقوفها د املدخل تستعرل الصور واللوحات املعلقــةو مث ملســو بعــد ا خلعــو عباءهتــا وحــررت شــعر
رسس ــها م ــن الوش ــا امللت ــف حول ــهو ملس ــو جبواره ــا واش ــعلو التلفهي ــو رائحته ــا تتس ــرب اىل زوات املك ــا و
و عو كفــش اليســرل علــى فخـ ها شــشء فيهــا اهتــهو قربــو فمــش مــن عنقهــا زارعــا قبلــة سـريعة وقمــو خشــية
ردة فعلها.
قالو :ليه وهش متسد شعر رسسها
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وقفــو وهــش اــد د مــددت براعــش وعوقتهــا دسســو ومهــش د صــدرها تقاســيم ومههــا اهلــادق ومكــوانت
مسدها وقلق اللحظة وفرا خطوتنا التالية اليت اكد استسالمها مما شــابعين علــى التمــادؤ والتنقــل مــن خطــوة
لألخرل و كانو وفق ر اها مساحة حرة د حديقة غناء بنســيمها وسرجيهــا وموســيقى هادئــة تنســاب مــن مكــا
بعيد تشاركنا غيابنا.
وهش تستعد للمغادرة قالو :سشعر سنك صدتين وا كنو علميا ستقمص دور الصياد!.
قلو :بل روحك اشعلو كل هوام

اتنتظار فنصبو شباكش

قالو :وابنة العميد
قلو :مجتخرهتا نقطة م ب
وهش تلتف حوهلا قالو :واان
قلو :روابيك غنية جياة
وامام الباب وبعد عنا وقبلة عويلة قلو :هل تقدميين هلا
وماء هاتفها بعد مغرب اليوم ال الا كانو كلمة وسحدة قالو :انتظرك
ارتديو سفضــل ثيــايب والقــو وتعطــرت فــت البــاب زومهــا ا اســب د اتدارة املاليــةو الــيت هــش مــن األقســام
اليت سشرف عليها بصفيت مدير عام الش و اتدارية وملاليــة

امعــةو عــرفين علــى ــيوفه كــا العميــد وزومتــه

وابنه حسن وابنته سكينه وألعرف اثناء اجديا انه شقيق الهومة.
ماء ملوسش على عاولة العشاء بني زينب وسكينةو وماء األبن وزومها قبالته بينما العميد وزومتــه عــل عــرد
الطاولة متقابلنيو شعرت اهنا كانو اــو الطولــة متــارر لعبتهــا مــع األبــن الـ ؤ ــو ارتباكــه ممــا شــابعين علــى
اج ــديا ع ــن بعـ ـ

املواق ــف الطريف ــة د العم ــلو وم ــع ان ــدمامش كان ــو كف ــش تقب ــع بس ــكينة وه ــدوء بعـ ـ

اللحظات على فخ الفتاة اليت ترتدؤ بنطلو مينهو مما يدفعها اىل التحديق د فأتنبه اسحب كفش.
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وحنن ملور د الصالة سمام التلفهيــو اســتأب العميــد فطلبــو زينــب بقــاء ســكينة وحســن وبعــد تــدخل الــهوج
أبنــه ســوف يوصــلهم ابا اقتضــى األمــرو وحنــن األربعــة نعلــق علــى املشــاهد د التلفهيــو ونتحــديف د لغـ عــن
موانب من اهتمامناو ر هاتف الهوج وغادر مجتكدا عودته بعد نصف ساعة.
قالو زينب وهش توزع نظراهتا بيين وبني سكينة :ملا تتفرج سكينة على مكتبتــك الــيت حمتوتهتــا تتفــق مــع موهلــا
ودراستها ا امعية.
قال حسن :فكرة اظا د وقو سخر
وتواصل اجديا لرتف سكينة ان اسكن بات البنايةو معها تشابعو فأمسكو بكفها وسحبتها خلفش.
قالو :ات يومد سحد
قلو :سمش مسافرة
وملا دخلنا غرفة املكتب اخ ت تتفحص عناوين الكتب واشرعة اجاسب كنو سقف جبوارهــا شــارحا ومعلقــاو
مث احن ــرك حوهل ــا مالمس ــا مجتخرهت ــا ومل يقلقه ــا التص ــاقش جبس ــدها ومل ــا ملس ــو خل ــف املكت ــب مش ــعال مه ــاز
اجاسب املستها د حضين لنتابع امللفات وعناوين األحبايف املخهنة وانفاسش تلف عنقها وكفش ال انية تـرب
بسكو على فخ ها.
صورها وصور زمالئها

خهنو مدونتها واستعر و بع

امعة واهنا د السنة النهائيــة مــن سحــد اقســام كليــة

التابارةو وه ش تعيد عرل الصور عبعــو قبلــة علــى عنقهــا معهــا ر مــرر البــاب ملــا فتحتــه كــا اخيهــا دعوتــه
للدخول فأعت ر ولتأيت ومعها سحد الكتب.
وملــا عــادت امــش كنــو اخــتل

بعـ

الوقــو لتابديــد اللقــاء بهينــب د شــقتهاو وقــو غيــاب زومهــا د متابعتــه

ألعماله خارج الرتل وقد استغل وظيفته

امعة كمحاسب د اعمالــه اخلاصــةو شــشء فيهــا يتابــدد عنــد كــل

لقاء وعطاؤها رت مسامش ومعه اصبحو عوع بناهناو فغدوت وسي ينف مطالبها ويسهل مشاريع زومها.
د ليلة علبو مين دعوهتا للعشاء د مطعــم عــائلش فــاخر حــىت تعــرفين علــى إحــدل صــديقاهتاو كانــو الصــديقة
إحــدل منســو ت ا امعــة عالبــة مامســت تنتمــش يل بصــلة قرابــة مــن عائلــة تقــيم خــارج الــرتلو لفــو نظــرؤ
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تقارب اتثنتني وتبادهلم اجديا اهلام

ومشاهدة رســائل اهلــاتف النقــالو اختــربت دورؤ د اللقــاء وسان اهنـ

من مقعدؤ بدعول ال هاب للحمام ا احننيو على الضيفة وقبلو عنقهاو معه و انفعال األستابة.
قلو :وسان اغادر الشقة فا ية امش سافرت البار !.
وملــا عــدت ومــدت الرتحيــب فســلكنا عريقنــاو د الصــالة وامــام التلفهيــو تواصــل حــدي نا وألمــد اتثنتــني وقــد
التحمتا د عنا معه كد م يليه األستابة وملا اهنار امسكو ب راع الضــيفة وملــا وقفــو عوقتهــا بـ راعش وسان
ادفها عنو للحظة مل تستطع مقاومتها مستبيحا تصدعها وانبهار اتستابة.
مل يعد اسم الفتاة يتسلق حدي نا للششء جمهول انســلخ ومودهــا عب نــاو وكلفــو مبهمــة فحــص عقــود اعضــاء
هي ــة التــدري

ا ــدد وبعـ

ختصصــات العمــل وقــد تقــدم الــبع

تســتقالة فكــا علــش الســفر للقــاهرة ممــا

لفو ظرؤ زوج األستابة ا اخته ترتب بلــك مــع مكتــب عالقــات عامــة ومركــه احبــايف تشــارك زومهــا العميــد
فيه.
د املطار كانو األم مع ابنتها د انتظارؤ و بعا اكمال حابه منا الفند ال ؤ ا اجابه فيــهو بقيــو األبنــة
عنــد قســم اتســتقبال وشــاركتين األم املصــعد مــع املوظــف الـ ؤ سرشــدن للغرفــة وعرفــو منهــا بعـ

الرتتيبــات

اليت علش اتعالع عليها د العاشرة من صبا الغد.
نبهــين مــن النــوم صــوت اتبنــة وسهنــا مــع ســائق مكتــب األحبــايف تنتظــرنو علبــو منهــا الصــعود ت سدرؤ كيــف
خرمــو الــدعوة وعاتبــو نفســش علــى تســرعش وامل ـاء ينهــال علــى مســدؤو وسان سكمــل ارتــداء مالبســش كــا
البــاب يقــرع كانــو األبنــة دعوهتــا للــدخول حــىت سكمــل اســتعدادؤو وعنــد ب اخلــروج متهلــو حــىت وقفــو
جبوارؤ شابكو اصابع كفش أبصابعها ودفعتها اىل ا دار وسان امص شفتيها مل تقــاوم حــركيت املفام ــة وتـ كرت
السائق ابتعدت عنها و و ابتسامة صغ ة علــى ومههــا ود املصــعد كانــو كفهــا تعــانق كفــش ومل تطلقهــا حــىت
ركبنا السيارة.
وحنن مع اثنني من موظفش املكتب بعد عشاء اقامته يل زومة العميد كنا نتفحص امللفات واأل اء.
قال حسن :وهو يرفع ملف إحدل املتقدمات سرموكم قبوهلا.
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قلو :من؟
قال :اخو زميلش وصديقش
قلو :وما عالقتك ا حموت استفهاز امه وااثرته
قال :سان سكر البنات
قلو :واخوها
قال :وهو يتوم

انفعال والدته اليت سلطو نظرها عليه يعين

قالو األبنة :اان امدع منه
د تنقاليت بني السفارة ومكتب اخلدمات العامة ومقابلة بع

املتقــدمني د مركــه األحبــايف تقاســم ال الثــة األم

واألبنة واألبن األدوار مبحاصريت واديد تنقاليتو حىت مرل اديد األ اء املختارة.
ود ليلــة ســفر اختفــى ا ميــع مل اهــتم ألمــر وقــد رتــب الفنــد اجابــه و مــني الســيارة الــيت توصــلين للمطــارو
ألمد األستابة من عشرة اتم ترقد د إحدل غرف العناية الركهة مبستشفى الشميسشو بعد ا دمهتهــا ســيارة
ا ثناء ترملها من سيارة زميل د ساعة متأخرة من الليل م سيارة مسرعة امام ب العمارة.
د اليــوم الرابــع عشــر انتقلــو اىل ر ــة هللاو ومــرل دفنهــا د مقــابر الــرتل وكــا وري هــا الوحيــد زومهــا بعــد
احضار ا ت اقارب هلا سوا و وكل ما حصر ااثيف الشقة وبع

املرامع ومهــاز حاســب مبكتبهــا والــف رتل

ع ر عليها د سحد ادراج غرفة النومو ومع مطالب زومها لتحقيق ومساعدته مل يتوصل ا ميع لششء.
وخط ــر د به ــين اس ــم عالب ــة املامس ــت وا ا ــرة بقس ــم اخ ــر د بات الكلي ــةو دعوهت ــا للعش ــاء ملعرف ــة بع ـ
املعلومات عن املتوفاة فكــا العشــاء د املطعــم الـ ؤ تعارفنــا فيــهو عرفــو اهنــا تهومــو ابــن خالتهــا وس لــديها
ابن د ال ال ة.
قلو :قد يكو ولدؤ
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قالو :مثرة زوامشو صحي التقينا بات يوم ولكن انو ات صديق وا
قلو :كيف
قالو :وسان ارك

عرب السراديب ع رت على بايت

قلو :كانو تعشق مسدك
قالو :احكه وسول زوج د حيايت
قلو :هب من خلقك
قالو :ملا عرفو سنك فأر تارب خشيو ا يصلين الورم فهربو
وحنــن د الطريــق حــىت اوصــله ا للمكــا ال ـ ؤ اخ ـ هتا منــهو ســألتين ملــا مل اتــهوج وت عرفــو اســبايب اغــرتين أب
عنــدها مــن تناســبين وتتمــىن ا اوافــق عليهــا وهــش معلمــة ارملــة لــديها ابــن مل يتابــاوز ال انيــةو وهــش تقهقــه بعــد
فتحها لباب السيارة قالو :لقد اول رصــيد األســتابة املــايل والعلمــش كــاريف يل حســب وصــيتها واتفاقيــة بيننــا
اعتمدها البنك.
❁❁❁
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انفلو مــن بــني األصــدقاء ا ــدقني معــه د امتــداد البحــرو مقتحمــا املــوج وهــو يصــر  :الشــم

غرقــو ســوف

سنق ها .وملا خر د العودةو امتطى األصدقاء سياراهتم مغادرين املكا وبقيو سيارته تنتظر عودته.
❁❁❁
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بعد مخ

سنوات مــن اجابــهو ا اتفـراج عــنهم مــنهم املعــا ا ســدؤ ومــنهم املعــا الفكــرؤ ومــرل تــوزيعهم

عشــوائيا د مــد خمتلفــةو مــع انــبالج الضــحى اكتشــف سنــه مــع عربتــه املتحركــة د الشــارعو النــار يتحركــو
والشم

تشكل ظلهو تلفو وهن

عرف كيف ميششو وملا نهل من فو الرصيف دهسته سيارة مسرعة.
1434 / 10 / 24
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نــه  :وراء قمــم األحــالم الــيت تشــاركه جملســه املنفــرد ملقهــىو مــع دخــا ا ـراك وهــو حصــش عتبــات صــعود
ودرمات تدحرمه اىل هاوية العمــرو وقــد اغلــق الواقــع منافـ اتحســارو مل حضــر حفــل تكــرمي املتقاعــدين مــن
العمــل فهــو مــنهم د ادارتــه اجكوميــةو مههــم :وصــديق عمــر يشــاركه ه ـ الليلــة الشــتائية الصــاخبة لــرت
واملطــرو مــه دخــا ا ـراك :كنــو فراشــة مـ ا النــور اجــار فاحرتقــو وملــا كنســو الـري مــا تبقــى مــن يبــار
تناثرت د الفضاء.
1434 / 11 / 27
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ماء اتصاهلا وسان د مكة املكرمة ملناسبة خاصةو صــوهتا يرشـ املــا وهــش تهــش لبكــاء فأحــداهن اتصــلو ــا
وسهانتها.
بعد انتهاء املناسبة قررت زترهتــا ملواســاهتاو ملــا وصــلو الشــارع الـ ؤ بــه منههلــا انتظــرت د ســياريت مفكـراو انــه
اللقاء األول بعد تواصل صويت تاوز عامه ال الا.
توقفو عربة سمر ترملو مــن تومهتهــا هــش وو ــو

كــا مــواربو قائــد العربــة األســود وقــف مبحــابايت لــو

بكفه مبتسما وسنطلقو ت كرت سن سعرفه ولكن غاب عين س ه.
1434 / 12 / 4
❁❁❁

244

هش مــن ســعو لطلــب الطــال بعــد زواج اربعــة سعــوامو مل تــد فيهــا اهلــدوء الـ ؤ معهــا فقــدت ظلهــاو اب انــه ت
ميتلــك اعالقــا تلــك البهابــة املفعمــة لرقــة واجنــو الــيت تلتمــع د عينيــهو وعــادت لغرفتهــا د منــهل والــدها د
الشهر اخلام

ت كرت حبها األول فأخ ت تقف خلف ستارة انف ة غرفتها ليال تتأمل الفضاء.

د هناية الشــهر العاشــر تــه عــرب العتمــة ــرج مــن ب املنــهل املقبــلو قبــل ا ميتطــش عربتــه حــد د النافـ ةو
رصــدته كــا ديت كــل يــوم مجعــة بعــد سبا املغــرب لــهترة اسـرته ومــع ابا العشــاء يغــادر ود اجــالتني حــد د
الناف ةو عليها ا تعرب ه ا اخلوف الساكن د داخلها من دو سؤ عو .
تعط ــرت وارت ــدت سمج ــل مالبس ــهاو اخ ــربت امه ــا اهن ــا م ــدعوة ملناس ــبة تقيمه ــا زميلته ــا د العم ــل بع ــد املغ ــربو
خرمــو مــن البــاب هــا وهــو يهــم مبغــادرة العربــة متشــش علــى الرصــيفو شــشء فيــه اشــتعل حــرك العربــة وملــا
حاباهــا توقــفو ملــا اســتقرت د املقعــد مل يكــن هــوو وملــا تــاوز الشــارع مل تكــن هــشو ملتــه وشــعرت مل حــاد
رتقها.
عــربت جظــة صــمو كأن ـه مل جيــد مــا يقــولو فابــأة ومهــه سشــر وصــوته اهلــام

تــدفق مولــدا قــوة هائلــةو معــه

األحالم كانو تنسي خي هبات يمية مل تعد ت كرو فومدت د بلك ششء من الر ا.
1434 / 11 / 26
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بينما سقوم جبمع مرامــع البحــا الـ ؤ سعــد لنيــل درمــة املامســت و وقــع بــني يــدؤ كتــا مــن إعــداد ح ــه د
جمال مساند سعدته ملنسويب املركه العلمش ال ؤ تعمل بهو مما حدان إىل اتتصال ملركه حب ا عن بعـ

مرامــع

دراســيت ومل يفــدن اتتصــال اهلــاتفشو فــهرت املركــه وبعــد نقــاو مــع سمــني عــام املركــه عرفــو إ الباح ــة مــن
سعضاء هي ة التدريب فهودته برقم هاتفش وحاميت لعلها تساعدن.
بع ــد ستم م ــاء اتص ــاهلا وسمهلت ــين سس ــبوعا للبح ــاو وت ــاوزان ستم األس ــبوع فاتص ــلو ــا كان ــو مريض ــة وترق ــد
ملستشفىو زرهتا وشعرت إهنا مل تتوقع بلك قدمو هلا قة ورد وانتظرت تاوزها اجالة املر ية.
كــا اللقــاء األول بيننــا د صــالة اســتقبال فنــد الشـ اتو وبرفقتهــا آخــرو مل سســعى ملعرفتــه وا بكــرت ا ــهو
قــدمو خطــة العمــل واملرامــع واملصــادر مجتشـرا فيهــا علــى املتــوفر وعرفتهــا إنــين احبــا عــن البــاقشو تكــرر لقــاء
الفنــد حــىت اكتمل ــو مرامعــش ومص ــادرؤ وسخ ـ ت اكتــب حب ــش فأبــدت اس ــتعدادها للطباعــة واملس ــامهة د
املرامعة والتنسيق.
اندجمو سفكاران والتقو خواعران فقد كا البحــا سحــد مصــادر عملهــاو ومــع تعــدد اللقــاءات عرفــو سهنــا مــن
مجتسسش املركهو واآل ختط للمرحلــة القادمــة د حياهتــاو بشــرهتا ـراء مائلــة للبيــال ومســدها الرشــيق حمــل
مبكوانته عاقة تتابــاوز اجــدودو مــوفرا تقــارب روحــش خلــق شـراكة تنــاك للعمــل املمــهوج جــب د حلبــة غنيــة
مبادة تشابكو سعرافها.
ود مساء يوم دعتين لهترهتاو فتحو الباب وومدت سوراقــش متنــاثرة فــو مكتبهــاو وت ادرؤ ملــا وقفــو خلــف
الكرسش ال ؤ تل

عليه متابعا نقاط مالحظاهتا على صفحات البحا د اجاسب.

وملا التفتو مواصلة النقاو كانــو كفــش تــدلك كتفيهــاو تبســمو ومــع ارهــا وشــعر رسســها املنســاب اكتشــفو
مشــاعر امتــاحتينو ولطبيعتهــا اهلادئــة احننيــو وزرعــو قبلــة عويلــة علــى مبينهــا سغمضــو عينيهــا متابمــدة وملــا
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سحسسو بربودهــا توقفــوو هنضــو مــن مقعــدها واختفــو ملــا جظــو خرهــا ومــدهتا تلـ

علــى سحــد كراســش

عاولة ععام صغ ة ملطبخ.
قلو :سسف
قالو :كانو ( . .ومل تكمل)
اكتمل البحا وحصلو علــى الدرمــة وافتقــدهتا د قاعــة املناقشــةو سســرعو إىل الســكن كانــو هنــاك سخــرل مل
تستوعب كالمش واعتربتين فاقدا للوعشو د الصبا كنو د املركه فبارك املوظــف حصــويل علــى الدرمــةو وملــا
عرحو ا ها اخ يستفسر عن سبب حب ش عنها.
قلو :هش من ساعدن د اقيق النتائي ! . .صمو وفت درج مالصق ملكتبه.
قال :هش من ساهم د سي

املركه لكن سافرت من عشر سنوات وكنا على تواصل حــىت توفــو قبــل سربعــة

سعوام.
قلو (بصوت هام

وسان سحد د صورهتا) . . :كانو معش حىت اعتمد املشرف رساليت

قال :من
مل سرد تركو نسخة مــن الرســالة وصــورة مــن وثيقــة الدرمــة علــى املكتــب وسخـ ت الصــورةو غــادرت الغرفــة ود
حة املركه شعرت بنسمة امــل عطرهــاو تلفــو حــويل ــو آمــني املركــه يقــف د انفـ ة غرفتــه ركبــو ســياريت
وسان سترمل سمام ب املنهل و على املقعد اخللفش وردة صفراء مربوعة بشري ازر .
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مخ

سنوات مل يشغل تفك ؤ سول تطوير خربيت العمليةو وتنمية رصــيدؤ املــايل حــىت سمــد اتســتقرار الـ ؤ

فقدته انتقلــو مــن سقصــى الغــرب إىل العاصــمة فكانــو اإلعــالانت املبوبــة اهتمــامش وشــهادة ال انويــة التاباريــة
مجتهلش من مثا سنواتو حىت استقر توايل د ه الشركة املتخصصة د املواد الغ ائية.
كانــو الســنة األوىل تربــة مرهقــة إلثبــات الومــودو والســنة ال انيــة انطبــاع عيــب أبن آلــة حاســبة ت ختطــشء د
مــدول الض ــربو والس ــنة ال ال ــة ل ــو حقيب ــة املــدير الع ــام د م ــجتمتر اقتص ــادؤ دويلو رعت ــه الغرف ــة التاباري ــة
الصناعية فكانــو الورقــة الــيت سعــددهتا وسلقاهــا مــدار نقــاو ود الســنة الرابعــة عــرف ا ميــع إن مــدير مكتــب
ص ــاحب الش ــركةو ود الس ــنة اخلامس ــة م ــع رغب ــة م ــدير الش ــركة وص ــاحبها اول ــو إىل مس ــامهة مغلق ــةو تت ــوزع
سســهمها علــى صــاحب الشــركة وزومتــه وابنــه املغــرتب وبنتيــهو واثنــا هــم سشــقاؤ وواحــدة هــش سختــه مــن سبيــه
وسربعة ينتمو للعائلة وسربعة من موظفيها سان سحدهم بنسب متفاوتة.
بعــد اعتمــاد الش ـراكة واعتمــاد مــن وزارة التابــارةو سصــبحو املــدير اإلدارؤ واملــايلو وسصــبحو اتبنــة البكــر
القادمة مــن سمريكــا عضــو جملـ

اإلدارة اخلماســش املــدير التنفيـ ؤو د الشــهر العاشــر مــن الســنة السادســة يل

والســنة األوىل للشــركة بعــد اوهلــاو سمضــيو سربــع ســاعات مــع املــدير التنفي ـ ؤ مبكتبهــا اخلــاك مبنــهل األســرة
نرامع التقرير األول للشركة.
وهش بعباءهتــا اجريريــة الســوداء املوشــاة خبيــوط ملونــة واملخــاط كمــا ال ــوب الرمــايلو تقــف جبــوارؤ عنــد البــاب
مودع ــةو سنفاس ــها تله ــب سعم ــاقش مدغدغ ــة مطال ــب كبحه ــا خ ــوف آ تك ــو م ــدمرة معتـ ـ رة ع ــن خ ــران د
املرامعةو عان

تاوزت األربعني كل مهء فيها حتاج إىل ترميم.

بعــد اعتمــاد التقري ــر مــن ا معيــة العمومي ــة وتصــديق بي ــاانت امليهانيــةو دعوهتــا للعش ــاء مل سحــدد الس ــبب وا
تناقشــنا د سمــور خمتلفــةو ود التاســعة لــيال كنــا د غرفــة لــدور األول مــن اس ـرتاحة عريــق صــحراوية تبعــد عــن
الرتل سك ر من مأيت كيلو مرت شرقا.
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وقفــو د انف ـ ة الغرفــة تتأمــل الفضــاءو الســماء تتــوهي جنومهــا والطريــق ت ـ كران بــه سبــوا الســيارات والنــور
اخل ــاعف الع ــابر وأبنن ــا خ ــارج املك ــا و ق ــرع اند ل مقه ــى اتس ـرتاحة الب ــاب ألتن ــاول من ــه الش ــاؤ وقن ــان امل ــاءو
سوصدت الباب ووقفو جبوارها سصابعش متطر مسدها مبالمســات متقطعــة قامــو حبركــة تفلــو واهنــةو تالشــو
الكلمات وادهلم صمو م وحنن نغط

د حب ة من العر .

كنو سرمم مسدا سهنكه النسيا ومجد الصدس مفاصله وعمر الرمل آ ر و وملا سرل الرؤ د شـرايينه تفتحــو
املسام وعبق سريي الههرو ندت عنه تنهد وكأن ا استعادت رشدها فالتمعن عينيها بومضة حياة.
ســرت ابتســامة خابــال علــى ومههــا ال ـ ؤ شــع نــور و ترملــو مــن الســيارة سمــام ب املنــهلو انتظــرت حــىت
دخلو ولوحو بكفها قبل غلق الباب.
شــعرت وسان سق ــود س ــياريت د الشــوارع اخلالي ــةو تنكس ــار وسان اردد (مــا ه ــو حس ــن يغــرؤ عل ــى اخلط ــأ) وإن
دخلــو الغابــة الــيت تــهورن بــني وقــو وآخــر د حلــم يتكــررو كنــو ارك ـ

حــىت تتقطــع سنفاســش مث سســق د

سعما ب ر ت قـرار لــه اــوعين الظلمــة وعــواء ب بو ونبــا كــالب وعويــل ر ــيع فأتنبــه مــن نــومش وقــد كســان
العر ومف حلقش.
الظالم اخلوف واليتم والطريق يتطاول سمامشو من سقابل منشغل أبمــر وغـ مبــال مبــا سان فيــه مــن هــمو سخـ ت
األبواب تغلق د ومهش للمرة ال انيةو وس علش الرحيل د حب ش عن بايت إىل حيا ت ادرؤو حــىت سختلــص مــن
الغابة السوداء والب ر املظلمة.
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صدمين رفضه مناقشة التقرير ال ؤ سعددتهو د املقهىو وسان س بع مبــاراة كــرة قــدم د دورؤ كــأر سور وحيــدا
مع دخا الشيشةو ماءت رسالة عرب هاتفش النقال من رئي
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القسمو أب مديران مات.

اســتفهن حهنــه فمنحتــه مســدؤ حــىت جيــد إمابــة علــى سس ـ لته اجــائرةو اعــرف س بلــك خطــأ إظــا تــاوزت معــه
اإلمث.
د العاش ــرة ل ــيال بع ــد ــام عوي ــل واس ــرتخاء مل يفس ــر قلق ــشو وسثن ــاء مت ــابعيت ملالحظ ــات رص ــدهتا سثن ــاء عمل ــش
الصباحش مبكتو املنهيل.
ومدت مغلفا بداخله رسالة وداع من زومش وفيها إعالنه تطليقشو اتصلو على هاتفه النقال فومدته مغلقا.
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بعــدما فقــد ومــود
تــنه

انــه مل يصــل هلدفــهو لوحــو لــه بكفهــا وهــش تل ـ

معهــم تنــاقش ا ديــدو مل تدعــه ومل

لتوديعــه كمــا هــش العــادةو غــادر املبــىن ســار د الشــوارع الــيت سفرغهــا الشــتاء مــن املــارةو تنبــه س ظلــه ت

يس معه.
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إنين باهبة ولبسو عباءهتاو اليوم ماءت متيه حههنا عن الباقنيو ملا ر مرر هاتفهــا قالــو :مــاءو وهــش تفــت
ب الس ــيارة مهس ــو ان ــه ابن ــكو فتـ ـ كرت سهن ــا قال ــو( :حينم ــا ت يل ــويف الظ ــل خطواتن ــا ظي ــه هل ــو اللي ــل)
واختفو.
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تدفق الدم د الشرايني فتبللو لعر كفشو كانو الطالبة اليت تستابدؤ املغفرة د غرفــة مــديرة املدرســة الــيت
استدعتين كمشرفة تربوية زائرة لالعالعو ابنة رفيق نه املراهقة.
عرفو إهنا تقيم وإخوهتا ال الثة د منهل مدهاو وس والدها مات د حاديف س من مخ

سنوات.

صمو املديرة رابين ملا خرمو الطالبة من الغرفة قالو املديرة :كا والدها زومش د زمن تاوزته.
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ملــا شــاهدها بعــد عشــرة سعــوام تتحــديف عــرب شاشــة التلفهيــو و عــرف إهنــا فقــدت ســطوهتاو وتســعى خبرومهــا
ا ديد لقنص فريستها.
تـ كر بعــد تواصــل هــاتفش تــاوز صــدفة التعــارفو يــوم لقــاء غريــب بشــاليه د منتــه علــى شــاعر البحــر األ ــر
جبد .
وملــا سحضــرت د الليلــة ال انيــة سختهــا األك ــر ــاء العشــاءو وشــاركو د مــه الشيشــة والســهر حــىت انــبالج نــور
الصبا شعر لبجترو فبيو اهلرب.
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بعــد سربعــة سعــوام علــى خترمــش مــن ا امعــةو مــاء التوظيــف معلمــة ملرحلــة املتوســطة مبدينــة صــغ ة علــى البحــر
األ رو مل يسعى والدؤ ملساعديت مع سنين ابنته املدللة واملختارة د نظر .
تقــدمو لــوزارة اخلدمــة املدنيــةو و بعــو افيــه سورا التقــدمي حــىت مــاء ا ــش مــع جمموعــة مــن املعينــات وسمامــه
املرحلة الدراسية واسم املكا .
قالو عميت :تهومش حيدر!. .
تبسم والدؤو حيدر كما اعرف وه ا كل ما سعرفه عنه يصغرن خبم

ســنوات وسعــرف عنــه إبا مــاء ا ــه د

اللقاء العائلش انه صاحب عقور خاصة.
بعد شهر من الهواج ومخسة ستم مــن مباشــرة العمــل وسربــع ليــال علــى إكمــال ثيــا الشــقة املســتأمرةو علبــو
منه س يقوم بدور كهوج.
د الع ــام ال ــان ا تكليف ــش لعم ــل كمس ــاعدة مل ــديرة املدرس ــةو وق ــد س ــق ا ــش م ــن كش ــوف املنق ــوتتو د
األس ــبوع األخ ـ م ــن الفص ــل الدراس ــش ال ــانو علب ــو م ــين م ــديرة املدرس ــة الت ــأخر بض ــعة ستم جض ــور حف ــل
زوامها.
ماء زواج مديرة املدرسة بسيطا ومبهـراو النســاء بفنــاء املنــهل والرمــال د مهرعــة والــدهاو د العاشــرة لــيال مــاء
العري

وسخ هاو وقــد خلــى الفنــاء مــن اجضــور واملنــهل مــن الضــيوفو ملســو علــى سحــد مقاعــد الصــالة حب ــا

عن الراحة والتفك

ملغادرة.

قال( :كا والدها وهو يقف د املدخل) ملا ت تنامني هنا !. .
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د داخلــش انب ــق ــوء وتــداعو صــور ت سدرؤ مــىت كانــو وكيــف تشــكلو؟ فــدلين لبــاب مــوارب واختفــىو
سغلقو الباب ومتددت د الفراو الضوء يرسم معامل الغرفــةو ألتنبــه علــى قــرع خفيــف ملســوو وانفــت البــاب
ماء ب وبه األبي

الناعم واملتطايرو والنور يشع مــن ومهــهو كــا

الفضفال ومناحيه األبيضني وشعر األبي

الرو القدر وكنو مرمي البتول.
د هناية العام ال الا عــدت حســب بيــا اجركــة مــع املعلمــات املنقــوتت للــرتلو حيــدر بقــش ملواصــلة العمــل
م ــع الش ــركة ال ــيت تنفـ ـ سح ــد املش ــاريع اجكومي ــة حس ــب عق ــد مدت ــه مخس ــة سع ــوام ف ــتم تدي ــد عق ــد الش ــقة
املستأمرة ملدة عامني علب مين تسديدها.
بعـ ــد حصـ ــول ابـ ــين علـ ــى ال انويـ ــة مـ ــرل إدرامـ ــه د قائمـ ــة املبتع ـ ــني للدراسـ ــة ا امعيـ ــة د سمريكـ ــا ملـ ــا سكمـ ــل
البكالوريور قرر البقاء للمامست والدكتورا و معها ا إيقاف صرف رواتبه كمبتعا فلم يبال.
قال :انه يرغب لهواج من زميلته.
مل ي ك ر ا ها ولكن هــش شــاركته إعــداد حبــا معــه قــرر جملـ

ا امعــة قبــول مواصــلة الدراســةو وقــد حــو لــه

لعم ــل داخ ــل املكتب ــة برات ــب يق ــدر مبع ــدل س ــاعات العم ــل .وهن ــا ت ـ كرت حي ــدر ال ـ ؤ اختف ــى بع ــد ع ــوديت
للرتلو إثر لقاء مع رئيسه املباشر سثناء العمل د املدينة الصــغ ة ببهــو سحــد الفنــاد و مــاء اللقــاء بعــد عشــر
سنوات غياب وانقطاع سخبار حيدر ال ؤ سكمل تسع سنوات.
قال :ملا ماء ح ــا عــن عمــل شــعرت انــه ا ــهء الـ ؤ فقدتــه د اغـرتايبو كــا يبحــا عــن األمــا فلمــا منحــين
اجب منحته رعاييتو د هناية العام األول وسثناء إمازيت سافر معشو وهنا اققو مشاعران التحمو سك ر.
قلو :مل اشعر ب لك!. .
قال :هو توافق ماء من صاجنا كما ماء د صاجك وانتقالك زاد من مســاحة مصــاجناو وانتهــاء عقــد الشــركة
سربك حياتنا د العام ال الا اختفى.
وهو ينه

مودعا قال :تقاعدت واليوم حصلو على موافقة من سفارة سوربية للسياحة واإلقامة.

بعته بنظرؤ حىت انغلق عليه ب املصعد.
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املقرت ماء من ال ال ة حسب ترتيب املباشرة ملدرسة النائيةو وقد دسن من النقــل إىل املــد الــيت ينتمــني هلــاو
مع بداية العام الرابــع بقريــة غارقــة د الرمــالو يشــعل ظلمــة ليلهــا فراشــات فســفورية وهــديل ــام بــرؤ ســكن
سسط املنازل وسغصا األشابار.
مــاء الســكن د منــهل مــن دور وسحــد د مدينــة بــدو صــغ ةو علــى عريــق الــرتل الطــائف لكــل وسحــد غرفــة
وصــالة ملــورو ت يتابــاوز الطريــق ال ـرتايب املمهــد امل ــجتدؤ للقريــة املســتظلة جببــال ر يــة تعصــف د مغاراهت ــا
الرت و ا مهارع متناثرة وس ر مسكونة

نو واملدرسة الكيلووات اخلمسني.

املبىن املستأمر ملدينة الصغ ة ميلكه شيخ القريةو ومبىن املدرسة لقريــة ميلكــه شــيخ القريــةو إ ــافة إىل حمطــة
وقود وبقاله د املدينة الصغ ة ومهرعة وزريبة غنم وقطيع من ا مال د القرية.
تشــاركن د ش ـراء ســيارة مديــدة بــدت مــن املتهالكــة الــيت يقودهــا ســائق آســيوؤ يعمــل مبحطــة البــرتول ميلكهــا
صاحب املنهل استأمرنه ملهامهم اخلاصةو مث تشاركنا د العام ال ان د شراء املنــهل املســتأمر ملــا عر ــه مالكــه
للبيع حىت يهوج ابنته.
مل حضر خادمة للنظافة والطبخو كما مل يستعابلن د هناية العام الدراسش ال ان اجصول على خلو عــرف مــن
مديرة املدرسةو د املدرسة يقمن بوامباهتن الرتبوية والتعليميةو ود املنهل ميارسن حقهــن د اجيــاة كمــا فر ــته
اجالة اليت مجعهم القدر فيها.
وتشــاركن د منتصــف األســبوع ال ــان مــن بدايــة الفصــل الدراســش األول مــن العــام ال الــاو د ســي

مركــه

للخدمات الطالبيةو سم زوج ال ال ة ال ؤ ماء ليقود السيارة ويساعدهن على مني علبــاهتنو معــه ا إ ــافة
غرفة ببابني األول يطل على الصالة وال ان على فناء املنهل األمامش.
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ود األســبوع األول مــن الفصــل الدراســش ال ــانو وكــل وسحــد تعــد كشــوف عالبــات فصــلها ووســائل اض ـ
الــدرورو مث متابعــة مسلســل تركــش د التلفهيــو يعــرل د ال امنــة لــيالو وزوج ال ال ــةو يتوقــع انــه سغلــق مركــه
اخلدمات واآل يتناول العشاء د مطعم مسافرين ملدينةو قبل حضور .
بع ــد انته ــاء حلق ــة املسلس ــل الرتك ــش وقب ــل انط ــال مسلس ــل ك ــورؤ مدي ــدو م ــاء اق ـرتا ال ال ــة مش ــاركتها د
زومهاو وقد تشاركن د كل ششء يم وودؤو من اليوم األول لومودهن د الغربة.
رفضــن ولكــن م ــع الوقــو وال ـ اليف د صــالة ا ل ــور يتــابعن التلفهيــو و وق ــد فــرغن م ــن تصــحي الوامب ــات
املدرسيةو ابتسمو ال ال ة وهش ترل رفيقتيها د ه الليلة تعاقب دخول غرفة نومها.
❁❁❁
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ملا شاهدت زميلتها د العمــل الوشــم ا ديــد الـ ؤ علــى بطنهــاو قالــو :لقــد ر تــه علــى براعــش مــن سملــه منـ
سنتنيو وكنو انتظر دورك حل بقلق.
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مل يكن زومها ال ؤ ينتظرها عند ب العمارةو فقد كا زوج إحدل اجا رات ماء خرومهــا مــع قــدومهاو د
لقــاء هنايــة األســبوع التــايل وهــن يتــابعن (يوتيــوب) مديــدو كانــو هــش تــتخلص مــن عباءهتــا وغطــاء ومههــا قبــل
ركوب السيارةو صور حارر العمارة.
❁❁❁
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اس ــتيقظو عل ــى م ــرر هاتفه ــا النق ــالو م ــاء ص ــوته ينتظره ــا د مرك ــه خ ــدمات الط ــالب ال ـ ؤ ميلك ــهو ألخ ـ
البحــا الـ ؤ علبــو مــن املركــه إعــداد و كانــو ترتــدؤ بيابامــة قطنيــة مــن قطعتــني ومتلــك مســدا حنيــل تفــو
لالنتبا .
القميص يسرت صدرها الصغ املسط ومهء من بطنها الضامرو والسروال د حابم ورقة التوت.
ومهــو الســائق للمركــه مــدت كفهــا عــرب انف ـ ة الســيارة لتتنــاول األورا

تلفــو حولــه وعبــع قبلــة علــى ظهــر

يدها.
ابتســمو وعــرف س زومهــا مســافرو وا ابنهــا د رحلــة مدرســيةو اتفقــا علــى تنــاول الغــداء د مطعــم اعتــاداو
ركب جبوار السائق.
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ملا لو هلــا بكفــه مل تتوقــفو سوقــف الســيارة د مواقــف املركــه التابــارؤو ومــدها تنتظــر ملقهــىو عنــدما خلــص
من شر سبب خر و تنبه والنادل يطلب قيمة القهوةو س ت سحد جيل
❁❁❁
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معه.

توقفــو عــن الســجتال عــن والــدها الغائــبو وملــا امتــازت ال انويــة ود قمــة النشــوةو سرهتــا والــدهتا صــورة والــدهاو
كا سائق اجافلة اليت تقلها للمدرسة.
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بتســامة منهكــة تناولــو سمرهتــا وغــادرت الغرفــةو وهــش تركــب الســيارة سخرمــو مــن فتحــة صــدرها النق ــودو
وسلمتها للسائق ال ؤ مل ينب

بكلمة.
❁❁❁
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كررت وحنن نتناقش د و املركه ال قادو (سان خب وت ينقصــين شــشء) مث انطلقــو لطاولــة املشــرو تو وسان د
ساحة مواقف السيارات اعرت تين سيارة سوداء فارهة.
ر اهلاتف وسان افت

ب غرفيت لفند

قالو املتحدثة :هل اختطفتك!.
قلو :من!.
ملا عاودت اتتصال لرقم ا هول كا اهلاتف مغلقا.
❁❁❁
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شاركته اختيار هدية مناسبة تبنه املتخرج حدي ا من ا امعةو والبائع يلــف اهلديــة أبورا الهينــة والــر ط امللــو
ال ؤ اخرتتهو دعان لفنابا قهوة د املقهى املقابلو شعرت سنه يسعى للمهيد من لقاء ماء مصادفةو د سحــد
حمالت مركه تارؤ عي ملر دينو كما انشغلو زوات أبحاديا ت حدود هلا.
عرب غطاء ومهش الشــفاف وعبــاءيت ال قيلــةو رحبــو بدعوتــه إيصــايل للمنــهلو هنـ
متاباورين ملا ملسو د املقعد األمامشو فت

واســتلم لفافــة اهلديــةو ســران

به وو ع اللفافة دوء على املقعد اخللفش.
ركبــيتو سوقــف

استوعبو الصورة اليت سخ ت مالحمها تربزو شعرت بكفه ترب

فو فخـ ؤ وسانملــه تتحسـ

السيارة مبحاباة ب صغ ومانوو من ســور بنايــة اعرفهــا فــت

ب الســيارة يلو وقبــل س سترمــل اتــه للبــاب

الصغ .
ملــا دخلــو املكــا غرفــة فســيحة مــدراهنا بيضــاءو د زاويــة ثالثــة مقاعــد وعاولــةو ود زاويــة مطــبخ خــدمات
صغ مكشوفو خلف املقاعد رف كتب ودوتب فيه تلفهيو .
ص ــدمين ل ــو ب م ــوارب اته ــو حن ــو و ت ــه اللحظ ــة م ــاءت وف ــق تربت ــه وقب ــويلو نبه ــين ص ــوت يس ــتعابل
حضورؤو تلفو حويل غادرت الفراو.
وحنــن نتحلــق حــول عاولــة األكــلو ــو اللفافــة تقبــع فــو دوتب الصــحو واملالعــقو سمــش سيب سخــيت التــوسم
سخــوان ال الثــة وا مي ـع يشــغل تناولــه للغــداء خبصــام وسحــدايف يومــهو تركــو صــحين ســحبو اللفافــة وسخ ـ ت
سفك عوقها.
❁❁❁
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ف ــت

ب الش ــقة ال ــيت تس ــكنها د البناي ــة املس ــتأمرة م ــن الش ــركة ال ــيت تعم ــل ــاو فوم ــدها انئم ــة د الف ـراو

وجبوارها صديقها ا ديدو و ع مسدسه ا هه بكاا الصوت على صدغها.
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تكاملــو كــل عناصــر اللحظــة الرغبــة والتوافــق فكــا تــدفق العســل الـ ؤ تســابقنا د لعقــهو وملــا لفنــا مفــاف
الوقو ماء الوداع.
❁❁❁
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ماء اتصاله يسأل عــن مقــر صــالة حفــل الــهواجو حــىت يســتأمر شــقة مفروشــة قريبــة ملعرفتــه بتبــاين الوقــوو بــني
عشاء الرمال وعشاء النساءو
فدعوته للسكن د شقيت توف ا وحىت يكو اللقاء سعول قبل عودتهو وملــا اتصــلو زومتــه وحنــن د املقهــى مــع
ثلة من األصدقاءو اتهنا لقاعة الهواج.
وكانــو الصــدمة عنــدما التقــو نظـرايت بنظراهتــا د مــرآة الســيارةو كانــو زومــة صــديقش إحــدل ثــاليف ســيدات
شاركننا حفل خاك من عشرة ستم.
1435 - 4 – 27
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بعد نصف عام من اتغـرتابو هــا سان ود ســيارة سمــرة برفقــة سخــو زوج سمــش وسربعــة بيــنهم امـرسة د عريقنــا مــن
ال ــرتل إىل الط ــائفو الس ــاعة اخلامس ــة عصـ ـرا وبع ــد امتي ــاز سربعمائ ــة كيل ــو م ــن الطري ــق نتوق ــف د اسـ ـرتاحة
مسافرين.
املرسة اقرتبو مــن مـرافقيت وملعــرفيت لطريــق فقــد اخــرتت غرفــة خلفيــة تــجتمر للعــائالت لالثنتــني وملــا اعمأننــو
علــى دخ ــوهلن وم ــدت وال ــد امل ـرسة يق ــف د الف ـراغ ا ــي

ملك ــا و ع ــرفين بنفس ــه واخ ــرتان كرس ــيني د مان ــب

املقهى علب شيشة مراك وبراد شاؤ مل يهتم بومودؤ.
وملا اشتم رائحة الشواء سأل :هل نتعشى.
علبو من القهومش براد شاؤ وقنينيت مــاء وقمــو بشـراء فطــائر كرســو وبســكويو مــن بقالــه املقهــى و لــو
ا ميــع إىل الغرفــة الــيت ــا م ـرافقيتو مل سمــدها وومــدت امل ـرسة تناولــو األشــياء الــيت ا ــل ودعتــين للابلــور
مستفسرة عن سم رة الغرفة ومثن املشرتتتو اهلدوء الـ ؤ تســرب إىل داخلــش ســببه مجاهلــا ورقــة صــوهتا وخصــلة
شعر غطو مهء من مبينها.
وهش منشــغلة اخـراج النقــود مــن حقيبتهــا اليدويــة غــادرت الغرفــة والبــاب يفــت ومـرافقيت تقــف تفســر اجالــة
سعل ــن الس ــائق خ ــر انطالقن ــا بس ــبب إب ــالغ سش ــاعه ام ــن الطري ــق مبن ــع الس ـ مل ــدة س ــاعة بس ــبب قافل ــة م ــن
الســيارات العســكرية علــى وشــك امتيــاز النقطــة الــيت حنــن فيهــا مل يطــل انتظــاران رتــل مــن ســيارات النقــل تــاوز
املائة شاحنة تتقاعر سمامنا وملا اختفى كانو العتمة تتلب

املكا والطريق.

د اليوم الرابع وسان استعد للعودة للرتل وبينما كنو بعد العشاء متمددا د غرفيت بسط الدار فــت البــاب
كانــو سخــو زوج سمــش تركــو البــاب مشــرعاو وملســو علــى عــرف الف ـراو اــدثو ك ـ ا حــىت ابلــغ رســائلها
تبنها.
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هنضو من املرقد وقفو قبالتها منصتا مث سغلقو الباب ملفتا و اخرتقو حدي ها وتغلغلو د ثنــات مســدها
مل تقاوم ت سدرؤ كم من الوقو استغرقنا صحوت على صوت سمش تستعابلين على القيام حــىت يوصــلين سخــش
ملوقف الرتل.
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تسرب الوهم إىل سعماقهاو أبن على عالقة بهومــة سخيهــا زميلــش د العمــلو وتــوعن هـ ا الــوهم كشــب بعــد س
علمو إ تدخلش كا سيقونة نقل وظيفتها إىل املكا ال ؤ ومدت باهتا فيه.
مل سح ــاول تبدي ــد ال ــوهم ومل اس ــت مر و إظ ــا سزعاب ــين انفع ــال زميل ــش الهائ ــد وحماولت ــه ه ــدم ك ــل اق ـرتا سقدم ــه د
امتماع إدارتنا الشهرؤ.
وبعد عام علق زميلش زومته واستقال من الوظيفة بعد فشله د اجصــول علــى نقــل إىل إدارة سخــرلو مث غــادر
الرتل ملكا جمهول.
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بع ــد لق ــاء ص ــحفش نش ــر د مري ــدة يومي ــةو م ــاء اتص ــاهلا سخ ـ ت تن ــبش ص ــندو ال ـ اكرة ح ــة ع ــن مواق ــف
وجظات تاوزهتاو مث ختمو اتصاهلا أب الصحفية كما هش ابنتها سان سيضا زارع ب رهتا.
ود معرل الرتل للكتــاب مــاءت عــدت وقفــاتو وكانــو صــاحبة اللقــاء د الكوكبــةو وسان سوقــع نســخ كتــايب
ا ديد مهسو وهش تتناول نسختها ه سمش.
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بعد غياب تاوز السنوات الـ اليفو عــدت لغــرفيت د منــهل والــديتو وبعــد نصــف عــام مــن اتســتقرار د العمــل
كموظف حكومش بدخل اثبوو استسلمو لطلب والديت أب ستهوج فأخ ت تبحا عن شريكة العمر.
وبعــد عشــاء وسان د غــرفيت اســتعد للخــروجو دخلــو فيهــا شــشء سمطــرن لعطــر والنشــوةو كمــا حلقــو معــه د
فضاء حلم قدمي مل يتحقق.
ووالــديت تعلــن سســم شـريكة العمــرو سخربتــين س مارتنــا منـ ربــع قــر و رحلــو مــع زومهــا حاملــة مهومهــاو ومعــه
ماء ساكن مديد د املنهل املقابل.
وزومــيت د منــهل سســرهتا مــع قــدوم ابــين األولو وال ــان بعــد فاعمــة بات الســنوات األربــعو دخــل مكتــو مــن
قالو سعماقش سن سعرفهو وس

ل حدي ه معلومات تجتكد سننا نلتقش ألول مرة.

غادر املكتب بني عالمات استفهام زرعها من يشاركين الغرفة من املوظفنيو ركا ملفا فيه سشياء ختصين.
وسان امل

د سياريت القابعة د فنــاء مبــىن إداريت بعــد صــالة الظهــرو فتحــو امللــف كانــو بــه رســالة اعتـ ار مل

يوقعها صاحبهاو وصك شرعش مبومبه سصب املنهل املقابل ملنهل والديت ملكش.
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علــى غـ العــادة علبــو سخــيت وسان سهــم مبغــادرة املنــهلو بعــد تنــاويل العشــاء معهــا ومــع والــديت إيصــال م ـ كرة
مامعية لهميلتهاو اليت اعتدت توصيلها بني وقو وسخر مع شقيقيت للابامعة.
ملا فتحو الباب دعتين للدخولو اهلدوء يم على الدار والبهابة تطــل مــن ومههــاو وشــشء مرتبــك د داخلــش
سعاد ترتيبه حدي هاو مث تناثرها كما فراشات فسفورية.
د الصــبا وسان اســتعد للخــروج إىل عملــشو مــاءت سخــيت تتفحصــين عارحــة بع ـ

األس ـ لة حب ــا عــن مــوابو

سدركو سهنا تعرفه فلم سسأهلا عن إيصاهلا للابامعةو ومل سعرف كيف وصلو للمكتب قبل زمالئش.
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(إهداء للشاعر سعدؤ يوسف)

قالو شهر زاد:
د الليلة ال انية بعد األلف
نرم

فتاة روميه

شاركو ميش الروم سحد غهواته للخدمة والرتفيه
وكا آسرها وبيعها مارية د بغداد
موتها سهداها ألخيه املقيم د سامراء
ود السو التقو سحد سفراد ميش الروم املنكسر
يعمل د دكا قماو
ملا تود سيدها
تركو ابنها د إحدل غرف الدار
وهربو مع عشيقها الرومش
شعر الطفل

وع

تول بني ممرات الدار فلم يهتم به سحد
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وعند الباب مل عابوز رثة ال ياب
اجن ب لصوهتا فرافقها الطريق!.
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هش بكل بساعة سمش مل اعرف عمق سحاسيسش حنوهاو الال عندما وقفو عنــد قــدميها وهــش ممـددة علــى نقالــة
مبمر من ممرات مستشفى امللك فيصل لطائف م ة هامدةو انتظر تقرير الطبيب وشهادة الوفاة لدفنها.
ت كرهتا كانو الهومة ال ال ــة لوالــدؤ األوىل تركهــا حامــل وهــامر حب ــا عــن املعــاوو وال انيــة تهومهــا مــن إحــدل
قرل املدينة اليت استقر ا د سقصى منوب الوعن.
ومن بات القرية اليت ماءت منها الهومة ال انيةو ماءت سمش الهومة ال ال ة لرتعى ابين الهومة ال انية املتوفيــةو
بسبب مرل جمهول مل ميهلها عويال.
كنو د ال انية من العمر عنــدما تــو والــدؤو فلــم تســم ألحــد أبخـ ابــين زومهــاو ومل تتخلــى عــن ابــن تبنــا
والدؤو ع ر عليه ملسابد موار م ة لرمل جمهولو ومل تفرط د كابن وابنة مل تكمل سنتها األوىل.
حو بكل ششء وتهومو برمل وثقــو بــه تكفــل ــا وتعهــد حتضــا سبناؤهــا اخلمســةو وعاكســتها صــروف
اجياةو استغل الرمل حرصها وخدع حناهنا وسر سمومتهاو احضــر زومتــه األوىل وسوتد وسختــهو ومتتــع مب اثنــا
ع ورهن ما تبقى من ارثنا املادؤ واملعنوؤ مستغال كواريف الهمن.
وتنفي ـ ا ألوامــر إدارتــه مــاء انتقالنــا للطــائفو ختلــى عــن كــل شــشء بنــاء علــى سمــر النقــل وسس ـرته الــيت سخ ـ ت
تالحقهو إخــويت مــن سمــش كانــو معاملتــه هلــم اقــل عموحــا واهتمامــا مــن سوتد وبناتــه مــن زومتــه األوىل ا ميــني
أبقاربه وسقار ا.
حنا سمش وعطفها ولد د داخلها نعومة ملم

اللبوة وعنــف األســد العابــوزو ومــع الوقــو اكتشــفنا إ هنــاك

قطعة ارل نسش زومها بيعها سو رهنهاو فابرل بيعها وشراء منهل الطائف.
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كا املنهل املشرتل

ها وا ش فق قدمي ومن الطوب الطيين مسقف خلشب ومـ وع األشــابار والـرتابو

وا تديد مما لفو سنظار سبناء وبنات زومته األوىلو وبع

من سفراد سسرته.

شعرت جه وقد قــرر هابــر البيــو حــىت ستنــازل عــن نصــيو د املنــهلو سمــش ومبلمـ

اللبــوة الشــابةو وخمالــب

األسد العابوز ح رتين من املوافقةو فاباء عالقها وتطور عنف إخوة إخوان من سبيهم.
ماء العهاء د وفاة سمش د منهيلو وتوافــد املعـهين سقــارب وسصــدقاء يـ كرو معاانهتــا وحياهتــا الصــعبةو وحرصــها
على س سكو منتصبا مهما كانو الظــروفو لتصــفعين خــاليت برفضــها مشــاركتنا مراســم العـهاء مبنــهيلو وتـ كرن
د ثورة غضب إهنا رفضو علب سمش تهوجيش إحدل بناهتا.
مل اهــتم ألمــر وانتهــو ستم الع ـهاءو وسخ ـ ت ال ـ اكرة ترتهــل وسان سفقــد د كــل يــوم مــن يتحــديف عنهــاو وليبقــى
املنهل القدمي مكا ملن تتع ر به اخلطى وليتابدد بريق ال كرتت.
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813
غــادر ا ميــع و خــرت سصــيغ شــكلشو عنــد البــاب ومدتــه ينتظــر فيــه شــشء سخـ ن إليــهو تــاوزت ســأم الســائد
وإرها املعتادو على عاولة العشاء واندلة املطعم تسألين خيارايتو مهسو :رائحتك عبق الغرفة .813
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كانــو ليلــة خاصــة اخــتل فيهــا اجابــل لنابــل د األســبوع األخـ مــن شــعبا و وبعــد ستم قــال زميــل عمــل د
لقــاء يتكــرر انــه سعــاد زومتــه الــيت علقهــا من ـ عــامو عرفــو تلــك امل ـرسة الــين تتــدبر سمرهــا وكــرهتين مــن خــالل
مراقبتها بطالت قصصشو وعودهتا ماءت تنتظر مشاهدة موقعها د نصش ا ديد.
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د جظة شغفو قالو حبنا  :لي
وقد صممو كشف املسل

من العدل س تغضب منــهو عنــدما ارمتــو جبــوار علــى مقعــد ســيارة األمــرةو

ألخالقيات الصارمة والعاعفة الرزينة.
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بعــد س ــاعة م ــن ملوســناو هنض ــو قائل ــه وال انيــة تبتس ــم :تع ــال سستش ـ ك فيم ــا م ــو مــن سمل ــهو مث ت ــركتين د
الفراو لتأيت ال انيةو وملــا عــدان لغرفــة ا لــور قامــو ابنتهــا بات الســنوات العشــر وسمســكو بكفــش لتســحبين
لغرفتها.
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ماء اللقاء مصادفة إثر قوله :لن ختسرؤ إبا مرل بيننا نقــاو صــغ ممتــعو فصــممو ا تكــو زميلتهــا معهــاو
وهش تل

خلف مكتبها د اليوم ال الاو ت كرت ا صــديقتها مــن بــدس اجــوار شــعرت جبــر و وملــا حب ــو عنــه

عرفو انه رحل.
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مــن خ ــالل انتظ ــار الطوي ــل داخ ــل الســيارة لس ــيد و ع ــرف اركاهت ــا معلم ــه تســكن م ــع وال ــدهتا ووال ــدها رم ــل
األعمال.
م ــن خ ــالل إح ــدل س ــيدات من ــهل س ــيد و تس ــلل بات ليل ــه ع ــرب الس ــط و وم ــع توغل ــه وم ــدها ت ــرقص عل ــى
موسيقى هادئة د غرفتهاو ملا ته توقفو مل تقاوم اقرتابه.
بعد إقناعها والدها سصب سائقها اخلاك.
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د الليلة األخ ة من ندوة د حراك عام لرتلو وبعد اتنتهاء من ورقيت والنقاو حوهلاو ماءت مرحبة بعــد
لقاء وحيدو إثر حوار هلاتف د قضات نشرتك د ل مهها.
ومعــه عرفــو سهنــا حــىت اآل حامــل أبهــدافها بات التــداعيات الواعيــةو ومل تســتطع مــع عســف األتم س اقــق
سؤ نقطة من سفكارهاو ود الفند حيا سقيم تشاركنا فنابا قهوةو ورحبو بدعوهتا ملواصلة اجوار مبنههلا.
مل يكن لبيو سحد اهلدوء يم على كل شــشءو ود ال انيــة بعــد منتصــف الليــل كنــو ارقــد د غرفــة الضــيوف
وهــش د غرفتهــا حيــا س لــديها عمــل د الصــبا ومكلفــة بدراســة مشــروع مل تفصـ عنــهو وا وعــدتين أبخـ
رسؤ حوله.
د العاشــرة صــباحا تنبهــو الغريــهة املنـ رة خلطــر علــى حركــة وسصــوات خمتلطــةو فــت

ب الغرفــة دخــل رمــل

شرعه وثالثة رمال كنو مبالبسش الداخلية د الفراو (فانلة عالقش بيضــاء وســروال قصـ )و لبســو ثــويب وا
سحو من براعش لصالة ا لور.
هنــاك وم ـدت رمــال مــال

علــى سحــد املقاعــدو وام ـرستني متحاببتــني تقفــا د زاويــة الصــالةو انصــرف عــين

ا ميع وقد اشار سحدهم للمرستنيو وسبقهما مع الشرعش إىل درج الصعود للدور األولو ليعــود الرمــل ومهـ
د إب البقية بششء معه األنظار سرعبتين.
فاباء دخل البيو جمموعة سخرلو مبالب

عبية ومعهم نقاله سبقهم سحد املومودين إىل الدرجو وبعد انتظــار

مرهــق هــب ا ميــع جب ــة صــاحبة الــدارو ود مركــه الشــرعة وقعــو حمضــر مدامهــة سمنيــهو علــى ــوء تبليــغ عــن
مرمية سخالقية.
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د اليوم ال الا مــن التوقيــف علمــو إ الوفــاة عبيعيــةو كمــا عرفــو سهنــا علــى خصــام مــع زومهــا الـ ؤ هابــر
البيــو من ـ مخ ـ

ســنوات خلــالف مــايلو وا ابنهــا يعمــل بســفارة د سور وابنتهــا بســبب زومهــا ابــن عمهــا

مقاععة سمها لنشاعها اتمتماعشو وا السائق ال ؤ سوصلنا للمنهل تس

علينا وهو من بلغ زوج اتبنة.

وسان انتظر صعود الطائرة عائدا للطائفو تـ كرت لقــاء مجعنــا منـ عشــر ســنوات د شــاليه مبنتــه علــى البحــرو
شاركنا العشاء شقيقتها األصغرو بينما سشعة القمر تالم

موج البحر اهلادقو وتقاعع سحادي نا.

❁❁❁
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قاومو اجصار بهوامهاو مما س

هلــا اقيــق سهــدافهاو وملــا مــات عاتبهــا سحــد سوتدهــا فعــادت للســابنو تنــدب

عمرها.
❁❁❁
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كتلــة ترتعــد مــن شــدة الــربد كنــوو وملــا نفــخ برقــة علــى الرمــاد امل ـرتاكمو مــاء اترتعــاد بشــكل سعمــق وسقــولو
غمغمو :لكن ه ا م ل حيايت جمرد فعل زائف.
❁❁❁
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-1
د اليوم ال الــا علــى وفاتــهو علبــو مــن سســامة سصــغر سوتدهــا آخـ ها إىل قــرب سبيــه حــىت تقـرس الفااــة عليــهو ملــا
وقــف ابنهــا جبوارهــا سمــام القــرب علبــو منــه انتظارهــا د الســيارةو م ــو علــى ركبتيهــا واندتــه مث قالــو :فيصــل
وفاتن و د عيالك وسسامة وم فو ولدؤ.
1-2
كنــو قانعــة مبــا كتــب يل هللاو مل احــتي علــى غيابــك املتكــرر والطويــلو ومل اعــد سانقــش رفضــك س ستوظــف وسان
ا ل شهادة مامعية د خدمة ا تمع سو سواصل دراسيت ا امعية.
2-3
لعلمــك سان األديبــة ســر العــني الــيت كتبــو روايتــني وجمموعــة قصــص قص ـ ة وديــوا شــعرو ه ـ ا ســرؤ وعــاملش
منيت وانرؤ ال ؤ عشته بعيدا عنك معكو سبو به اآل وسساحمك على كل ما كا .
-4
وهش د السيارة عائد للمنهل سر

ا اخليالو فيصل مهندر وعند ابنه د الرابعة من عمرهاو وفــاتن معلمــة

لغة اجنليهيــة مبدرســة اثنويــة وعنــدها عفــل د ال انيــة مــن العمــرو و ــد فضــل العمــل الدبلوماســش فــالتحق بــوزارة
اخلارمية برماء العمل د إحدل السفاراتو وسســامة د املســتول األول مامعــه كليــة الطــبو وم فــو عالبــه د
ال ان اثنوؤ.
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-5
ملــا دخلــو الــدار شــعرت أبنفــار ا ميــع تاهلــو عيــوهنمو صــعدت لغرفتهــا وبــدلو مالبســها مث انــدجمو مــع
ا ميع د اجوار والنقاو واستقبال املتأخرين من املعهين.
-6
هو مــدير مكتــب رمــل سعمــال كــو ثروتــه د القــاهرةو وملــا ومــد شــركاء اســتقر د الــرتلو لــه مراكــه تاريــة د
سحناء العاملو يرافقه د رحالته وغالبا يسافر ملتابعة اجنــاز بعـ

الصــفقات التاباريــةو ومــن خــالل النســب امل ويــة

املرحبة من الصفقات كو رصيد املايل واتقتصادؤ د مبــا ســكنية اســت ماريةو عــازت سسـرته الــيت سبعــدها عــن
كل ششء مهير الراحة لكل فرد وا كانو كفه مغلولة د ومه مطالبهم.
-7
عشقو القلم وتوسدت الورقة فنهف قلبها الدم حروفا وكلمــاتو وبات مســاء كــا صــوته عــرب اهلــاتف اعتـ ر
عن اخلطأ وشابعته على اجدياو مما كو نصها القصصش األول ملا توقف صوته.
-8
ومــع ابتــداء الــنص ال ــان وهــش تتابــول د سحــد األســوا

تــه يتابعهــاو مل تنفعــل ومل تشــعر لرتحيــبو ووقــف

جبانبها سمام ا اسب هــو حــامال مقتنياتــه وهــش سيضــا امــل مقتنياهتــاو لفــو نظــر ا اســبة التشــابه بــني املقتنيــات
فنقلو نظرها بني اتثنني الصامتني وافرت ومهها عن ابتسامهو معها حك اتثنا .
-9
ود عريــق اتثن ــني ملواق ــف الســيارات اتفق ــا عل ــى لقــاء آخ ــرو م ــاء اللقــاء ح ــامال زخ ــم انفعــال ت ـراكم كلم ــات
وســطور الــنص ال ــان ال ـ ؤ تطــاول مــع األتم مــن قصــة قص ـ ة إىل روايــةو تبــادت الســرد حــىت الصــفحة املائــة
وال مانني املوش

لنهاية ومعه خلقو سسامة.
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- 10
عندها ماء اسم سر العــنيو وتواصــلو عــرب اهلــاتف مــع دار نشــر لبنانيــة فكانــو روايتهــا وجمموعتهــا القصصــية
ح ــديا بعـ ـ

الص ــفحات ال قافي ــةو ود األتم والش ــهور التالي ــة كان ــو تت ــابع اث ــر وعيه ــا الـ ـ ؤ ب ت ــه داخ ــل

الصفحات منتشيه إهنا قالو شي ا من حههنا حىت تتاباوز الضياع ال ؤ تكو د داخلها.
- 11
وماءت روايتهــا ال انيــة سحــد اثها مل تتابــاوز ســور املنــهل وســكانه وزائريــهو خــالل سربــع وعشـرين ســاعة د مــائتني
وسربعني صفحةو كــل عشــر صــفحات غنيــة أبحــدايف ســاعة كاملــةو فيهــا ثــوا د سمــاكن متفرقــة تتصــال هــاتفش
من األب يسأل كما هش العادة عن الو عو ماء البناء الفين واملعمارؤ للرواية بعد عبعها م ار قلق النقاد.
- 12
وملا خترج فيصل من ا امعة والتحق لعمل كا التفك د زومه لهو وسثناء البحــا لفــو نظرهــا وهــش خارمــه
من منهل إحدل األسر بعد مشاهدة ابنتها وتقارب الصفات املطلوبــةو شــاب يقــف جبــوار ســيارهتا ساثر الرعشــة
د مسدها.
- 13
ق ــال الس ــائق :مام ــا الس ــيارة بنش ــر .فع ــال ك ــا سح ــد عاب ــالت الس ــيارة مفرغ ــا م ــن اهل ــواء هن ــا سب ــدل الش ــاب
استعداد لتوصيلها ملنههلاو حدقو فيه مبتسمة وسبقها إىل سيارته.
- 14
د الطريــق عرفــو انــه شــاعر وس لــه ديــواان مطبوعـاو شــاركته اجــديا وملســو س إحــدل فتيــات املنــهل ال ـ ؤ
زارته سكنو قلبهو وهش ترتمل من السيارة قــدم هلــا نســخة مــن ديوانــهو وملــا قلبتــه وهــش تتــابع سخبــار التلفهيــو
د صالة ا لور ماء رقم هاتفه.
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- 15
بعد عشر صفحات من الديوا هاتفتــه كــا ينتظرهــا فأخـ ت تناقشــه د الــنص الـ ؤ وصــلتهو كانــو خترجياهتــا
لبنــاء الــنص حارقــه معــه سرســل هلــا قبلــه عــرب اهلــاتفو ومــع تكــرر اتتصــال سصــبحو شــاعر مل تعــرل نصوصــها
عليــه وا ومــدت فيــه التمــرد الـ ؤ ســكن بعــد إفراغهــا ــهء مــن حههنــا فتابــاوزت سزمــة الــنقص وسيقــأ حــوار
سرادت هلا الكمو .
- 16
وهش د الفراو والعتمة تلفها وكل ششء د البيو ساكنو مههمو :سان من جم ودم وملعو د الظــالم عينيهــاو
فأشعلو نور الغرفة تفقدت بقات مسدها سمــام مــرآة دوتب املالبـ  .دخلــو املطــبخ وترعــو كــأر مــاء مــن
الربادة مث ملسو سمام التلفهيو و وهش تتابع سغنية صاخبة من فلم سمنو اتصلو.
قال :كنــو انتظــرك فرتاكمــو القصــائد وخلقــو م فــوو الــيت مــع انتقاهلــا مــن املرحلــة اتبتدائيــة إىل املتوســطة
ماء عبع ديوا الشعر.
3 - 17
وحيدة تصرفو ومع من حويل انشغلو من خالل الظاهر أبسريتو وماء مــوت زومــش لــدمي البــاعن لظــاهرو
عشر سنوات ومل سصل لنقطة التقــاء وا توســعو دائــرة األصــدقاء مــن خــالل عضــوييت مبركــه امتمــاعش نشــاط
ثقاد ورت ش غين بلحظة اد مع البع

د سبا ترفيهش نتاباوز الوحدة والضياع.

4 - 18
وبات ليلــة وسان املـ

د فنــاء املنــهل س مــل الفضــاءو ونــدف مــن الســحب تقــرتب مــن القمــر جابــب سشــعتهو

مــاءت ابن ــيت فــاتن مل تق ــاعع ملــشو وو ــعو كفهــا عل ــى كفــش املنبس ــطة علــى متك ــر املقعــد ومهس ــو :وي ــن
وصلو سر العني.
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5 - 19
قامو من مقعدها ملسو د حضينو عوقتها ب راعش سشم سنفاســها وانســاب دمعــش فأخـ ت ابكــش بصــوت
مرتفع.
❁❁❁
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سثنــاء رحلــة اســتابمام تــداخل فيــه العمــل مــاءت إقــاميت د منــهل سســرة سحــد سفرادهــا مستشــار للشــركة الــيت
اعمــل فيهــا لــرتلو وبعــد حفــل مبناســبة إعــال منتابــا مديــد مــن شــركة تنف ـ بعـ

عقــود عمــل لشــركتنا د

جمال التابارة.
اكتشفو د ساعة متأخرة من النهار س من تشاركين الفراو صديقة مضيفشو شعرت لرعب وملــا سحســو يب
رمقت ــين مبتس ــمة بومهه ــا املمتل ــر املس ــتدير وش ــعرها األش ــقر املبع ــر مث غ ــادرت الغرف ــةو اكتمل ــو ستم الرحل ــة
وعدت حممال جكاتتو ومبشاريع است مارية اتاج إىل شركاء متضامنني لتنفي ها.
وبعــد امتمــاع بــني القيــادات كــا نصــيو سربــع مجتسســاتو علــش زترهتــا ومعرفــة إمكانيــة اتســتفادة مــن خربهتــا
ومق ــدار اس ــتعدادها للش ـراكةو س ــكرت ة مكت ــو قام ــو تتص ــاتت لتحدي ــد مواعي ــد ال ــهترةو كم ــا ق ــام ع ــاقم
املكتب بعمل ملف عن نشاط كل مجتسسةو رئيسها ر ها رسر ماهلا.
د املجتسســة ال انيــة وسان اتــه ملكتــب رئــي

جمل ـ

اإلدارةو ومــدت د مكتــب الســكر رية صــديقة مضــيفش د

رحلة اتستابمام تنتظر قدومشو وبعد اتصال هاتفش وقفو مبتسمة مث سبقتين إىل فت

ب مانو.

اقرتبو مــن مــديرة املجتسســة ا الســة خلــف مكتبهــاو ونظـرات ثالثــة يقعــدوا حــول عاولــة امتماعــات صــغ ة د
زاوية الغرفة تتابعينو وبعد الرتحيب سبقتين املديرة لطاولة اتمتماعاتو بينما املوظفة غادرت الغرفة.
ملسنا متقابلني وانطلق اجــوار الـ ؤ عــال وقــد تقاربــو األهــداف وا تباينــو األفكــارو وبعــد ثــاليف ســاعات
من النقاو غادر ال الثة املكا و و تها وسان سهم لقيام تدعك مبينها وتضغ على مجتخرة رقبتهاو عرفــو انــه
إرها ا لسة وسمل يعاودها من وقو آلخر.
اتهو للمقعد ال ؤ تل

عليه وهش تتــابعين بنظرهــاو ملــا وقفــو جبوارهــا سخـ ت استفســر عــن حالتهــاو وبغـ

شــعور كانــو كفــش رابضــة علــى مــجتخرة الرقبــة وسصــابعش تتحس ـ

نــب

العــرو تالحــق مكــا األملو اســرتخو

مستسلمة لنتنبه على قرع الباب ابتعدتو كانو املوظفة ومعها آخر عرفو انه السكرت .
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بعــد ستم ثالثــة وقــد اكتملــو عباعــة التقريــر ال ـ ؤ سعددتــه عــن الــهترةو ومالحظــة جمل ـ

إدارة شــركيت ونقــاط

التعاو وتو ي سهداف التعاو و اتصلو لبع ه مع منــدوب الشــركة فعرفــو سهنــا مســافرة فطلبــو رقــم هاتفهــا
النقال وبريدها اتلكرتون.
ماء صوهتا ختربن إهنا د زترة عائليةو وتنتظر التقرير عرب الربيــد اتلكــرتونو وحرصــو آ اســأل عــن اإلرهــا
وسمل رقبتها فابلابلو حكتها وهش تودعين وسان ستنــاول الغــداء مــع ثلــة مــن سصــحاب األعمــال مبطعــم الفنــد
ال ؤ يقيمو فيه.
ك ــا اتص ــاهلا ص ــوهتا ح ــويل تلف ــو تل ـ

وحي ــدة عل ــى عاول ــة ص ــغ خل ــف انف ــورة املطع ــم امللون ــةو هنض ــو

واتهو حنوها عرفو إهنا د خلوة مع نفسها لفند لدراسة مشروع تسعى شركتها التقدم له.
متهومة وهلا عفل د العاشرةو والشركة اريف من والدها املتو من ثــاليف ســنواتو رمــل األعمــال املهــامر إىل
سمريكا بعد تقاعد من اجكومة اليت منســته بعــد التعاقــد معــه مخـ

ســنوات كمهنــدر مــدنو تــدرج د العمــل

حىت سصب وكيال للوزير د الشأ اهلندسشو سما زومها فله نشاعه اخلاك.
د غرفته ــا لفن ــد مت ــددت د الف ـراو وسخ ـ ت سدل ــك رقبته ــاو مث انس ــابو كف ــش ت ــدعك كتفيه ــا هابط ــة ع ــرب
فقرات ظهرهاو وملا وصلو املنتصــف اركــو فابتعــدت وتســمرت واقفــاو ملســو ورفعــو رسســها حمدقــة لتطــل
ابتس ــامة ش ــهوانية تم ـرسة ش ــبقهو ملس ــو د املقع ــد املقاب ــلو هنض ــو ترت ــدؤ بيابام ــا سفغاني ــة حريري ــة مش ــابر
فضفا ة سروال عويل وقميص إىل الركبة.
وقفــو خلفــش التقــى النظــر د املــرآة مث انشــغلنا مبتابعــة ومــي

ــوء عــائر عــابر د ــاء الــرتل عــرب انف ـ ة

الغرفــةو عوقتهــا بـ راعش فانتصــب صــدرها د حركــة بطي ــة وقربــو ومهــش مــن ومههــاو عانقــو شــفتيها حابســا
سنفاســش د قبلــة عويلــةو شــشء مــا تشــكل مل اعــد سانو كنــو آخــر يعــانق نفســه بــنهم ممسوســا يســكنين شــيطا و
اقرتبنا من الناف ة سحبنا حبل الستارة فاختفو الناف ةو مل نعد ملهمني أبؤ ششءو وحيدا تعصــف بنــا الــرت
مــن كــل اتــا و ود الظــالم ســقطنا د هاويــة كانــو الشــم
حنو اللهب.
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د قعرهــا وسشــعتها كمــا سعـراف إخطبــوط تســحبنا

بعد سهرة صاخبة ملر ود الواحدة بعد الظهرو اهلدوء يم علــى املنــهل إظــا د داخــل الرمــل العابــوز الـ ؤ
تاوز الستني من العمر ال ؤ هو سانو قلق فقد مربته عند وفاة زوميت األوىل ورحيل ابين.
ه ال انية من سقارب الراحلةو ارتبطو ا وسان اعرف آ هلــا خليــلو مــع الوقــو اعتدتــه مل اشــعر لـ نب ومل
اغضب كما انه وإهنا يرت تصرفهمو غ اء روحش سدؤ ال ؤ فقد حيويته.
البارحة ماء العشيق ومعه سحد األصدقاءو علب منها معاشرته فرفضوو وملا رمــان س سحــدثها تواصــل متنعهــا
وملا شعرت بغضو استسلموو لكن سين هش.
على عاولة األكل ملطبخو كانو الطاولة فارغة على غ العادةو ود وسطها ورقة فوقها زهرة نــرم

صــفراء

مــن سزهــار الفنــاء اخللفــش للمنــهلو د سعلــى الورقــة البيضــاء ســطر وسحــد وبــدو توقيــعو مبوافقتــك آ سعاشــر
صديق خدن سقول وداعا.
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هنا عرف رسالة الغناء د األوديةو بعد تمد سعرافه ومقاومته حىت يقول كلمته وملا
جيد سحداو وعريق من الهفو األسود ميتد مشات على مد النظر.
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مهه تلفــو حولــه فلــم

ماءت موافقيت آ تكو زومه فتم كل ششءو ود غرفــة الفنــد تــدفق العســل مــع ــابيي الشــارعو د اليــوم
ال الا مل سمدهاو متددت د الفراو مرتقبــا حضــورها ومــاء صــوت سمــش عــرب اهلــاتف :إهنــا هابــرتين وترغــب د
الطال .
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ماءت ورقيت د اللقاء عن الصناعة والتصنعو وماء تعليقها عــن اخليــال والتخيــل وواصــل الــبع

اجــوار علــى

عاولة العشاء ود زاوية قاعة املناسبات لفند و استأبنو ا لور حىت سرتب سفرؤ مع العالقات لفنــد و
وسمام ب املصعد ومدهتا.
وعنــدما توقــف لــدور ال الــا وال الثــو قالــو :غــرفيت بنهايــة املمــر .وسان افــت

ب الغرفــة دعوهتــا ملواصــلة

النق ــاو رحب ــوو ومل ــا ر اهل ــاتف تـ ـ كرهتا كتب ــو ا ه ــا د إه ــداء نس ــخة م ــن كت ــايب ا دي ــدو قدمت ــه ملوظ ــف
اتستقبال ال ؤ سنكر ومودها.
❁❁❁

301

بســبب س ــفر والــديت للع ــالج د سملاني ــا ومرافقــة وال ــدؤ هلــاو التحق ــو وسان د املرحل ــة املتوســطة الص ــف ال ــان
مبدرســة سهليــة تــوفر وســائ نقــلو كــا بلــك د األســبوع ال الــا مــن بدايــة الفصــل الدراســش األول د اليــوم
الرابع وسان سغادر اجافلة قدم يل السائق وردة صفراء وهو يرحب يبو وتمسو كفه كتفش مطببه.
شعرت حبرج من مرافقايت وهن يصرخن ابتهاما وا كانو نصف املقاعد خاليةو تكرر إهداء الــوردة ومالمســة
كتفش إظا د سوقات كنو سخر راكبه معهو سخ ت سان سيضا اهدؤ السائق شــي ا ممــا اقتنيــه مــن مقصــف املدرســة
سو مما اقتنيه من بقاله اجشو كما تعودت إنهال كفه ملالمسة مجتخريت.
رمعــو س مــش ســامله وعــاد والــدؤ وتناقشــو سمــش وسيب معــش د العــودة ملدرســيت اجكوميــة ا ــاورة ملنهلنــاو علبــو
الرتيــا حــىت هنايــة العــام الدراســشو فقــد اعتــدت الرائحــة بينمــا هــو خــوف غريــب تلبســين مالحمــه ومــو بع ـ
زمياليت ملدرسة وشغب رفيقايت جافلة.
رائحة الســائق اليــوم غـ ت ســكونو وسان اشــتمها د مســد الســباك الـ ؤ مــاء لتســليك الســد د سانبيــب جمــال
املطبخو وسان اشر له املشكلة فهومش ال ؤ اتصــل د الطريــقو هــو مــن دفعــين إىل فــت

ب الشــقة واســتقباله

بعد س ارتدؤ العباءة ري ما يصل.
تفق ــد الس ــباك التوص ــيالت وا ــاب و مث خ ــرج م ــن املط ــبخو وعن ــد ب الش ــقة اخـ ـ يش ــر العط ــل وسمرت ــه
واحتيامه من سدوات الرائحة تنف إىل سعماقش وتنبهو على كفه بني وقو وآخــر ومــع انفعالــه تالمـ كتفــشو
وهو يفت

ب الشقة املــوارب للمغــادرة كــا زومــش يصــعد الــدرجو تســمرت د مكــان ملتابعــة قــش التفاصــيل

حىت النهاية.
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على العشاء قال زومش انه اتفق مع السباك بدء العمل بعــد صــالة الظهــرو حيــا حــاول سخـ إب مــن عملــهو
كنو سهه رسسش فأان سكرا عرب سرداب جالة لغة الشفافية من رائحة سغرقو روحش بنشوة غريبــة مــن زمــن مل
اعد ست كر .
تنبهو على مرر الباب كــا الســباك غطيــو مســدؤ لعبــاءة وراســش جابــاب وركضــو حنــو البــابو كــا
الســباك ومعــه آخــر بعــد و ــع سدواتــه ملطــبخ عــاد ولــو بكفــه وهــو يبتســمو تركــو اتثنــا ميارســو عملهــم
وسغلقو ب غرفيت ملفتا وبقيــو مالســه ود سعمــاقش هــدوء وســكينة مبــالغ فيهــا فــأان بكامــل حابــايبو وملــا
عو صوت زومش ترقبو ب الغرفة يفت ومل يطل تفك ؤ ماء صوت زومش خلفه وسصابعه تقرع.
بعد انتظــار اققــو الوظيفــة ومعهــا سدرك زومــش سمهيــيتو وس ابــين دمــوع الفــر الــيت انب قــو د ومــه سمــش وهــش
اتضنينو ومعها وبعد عشاء سقرران جمموعــة مــن املوظفــات تكرميــا ملــديرة قســمنا املتقاعــدةو حشــرن ثــاليف مــن
الــهميالت لقعــود د املقعــد األمــامش مــن ســيارة سحــداهن جبــوار الســائق كفتــاة د مكــا عــام التصــقو

ــدار

حابســة سنفاســهاو وحنــن نتحــرك تســللو رائحــة الســائق إىل انفــش مل تكــن بههــو رائحــة ســائق اجافلــة سو صــخب
رائحــة الســباك الــيت شــعرت معهــا س مالبســش غارقــة د البلــلو إظــا خالطهــا بع ـ

العطــر ال ـ ؤ استنشــق د

زميليت صاحبة السيارة القابعة د اخللف.
تــاوزت النســيا كنــو ارك ـ

ارادة عيبــه ورو خالقــةو متابــاوزة اجاشــية واجــرر وقــد شعشــع العمــر حــىت

ال مالةو د ســهل اختلطــو سشــابار العمالقــة أبزهــار بريــة صــفراء وعشــب متــدد عــرب الشــقو الصــخريةو بينمــا
الضباب يفت عرب مدار األبي

عريق ماعر حببات لجتلجت تندا إبا تمسو شعرؤ فتنسا على ومهش.

ششء وسحد ظل يالحقين لصبا حلم احتضن حكاية من سلف ليلة وليلةو كف سائق اجافلة املدرســية العابــوز
وهش تطبطب على كتفشو مث تنهل عرب فقرات ظهرؤ د سكو وهدوء لــتالم

مــجتخريت وقــد ختشــب مســدؤ

النحيلو وملا يدب اخلوف داخلش سارك فتنتصب الكف سمامش حاملة زهر صفراء تجتكد ومودؤ.
هـ ا الشــشء الـ ؤ انب ــق مــن املا ــش ورائحــة عــر عمــال املطعــم ممــن ــدم عــاوليت معلــين اعتـ ر عــن مرافقــة
زمياليت د العودةو وتسللو إىل الشارع وهناك سخ ت سيارة سمر و ود الطريق تســوقو وســاعدن الســائق د
ــل ق ــش األش ــياء إىل ش ــقيتو تبع ــين إىل ا ملط ــبخ وا ــعا األش ــياء عل ــى عاول ــة األك ــل وانتظ ــر ح ــىت دسس ــو
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املشــرو ت د ال المــةو مل يكــن هنــاك سحــد وهــو يتحــرك سمــامش منســحبا ماشــو مشــاعر بــداخلش ملســو إ
روحش تتعاعف معهاو فراودن حلم مل سمد الشاباعة حىت اقتله لرفع نفسش عن الرتاب.
وسان سغلــق ب الشــقة ملــر ج عــو قرعــا توقــف حــوار سفكــارؤ الالمتناهيــة والــيت ســلبو مــين اإلحســار
لواقــعو وملــا واتتــين الشــاباعة فتحــو الب ـاب نس ــيو سن قــد شــنقو عبــاءيت علــى مشــابب بغرفــة التلفهي ــو
وارتــديو مالبـ

املنــهلو وتنــاثر شــعر رسســش وشــشء مــن سصــباغ مناســبة متــن ومهــش وشــفيت بقــات الــقو وتــوهي

صدرؤ عرب فتحة ال وب اجريرؤ األزر املوشى خبطوط ال هبو كانو حمفظــيت اليدويــة بيــد الســائق ترامعــو
خبطوات خلفيهو كنو على يقني سن وصــلو تقــدم سغلــق البــاب الرائحــة تغــر الشــقة الــة نــورو وملــا اســتعدت
مالحمش القلقة وسان سودع انتظارؤ ال ؤ مل يكن حهينا .كنــو مجتمنــة خلــالكو رحــو ابكــش بصــوت مرتفــع فقــد
حظيو وسان ارمتش بني براعش الرائحة حبب كب سكن مسدؤ.
كانو الرابعة صباحا عندما ر مرر ه اتفش ا وال ال ؤ توقــف قبــل س سردو مث مــاء مــرر الرســائل شــعرت
برغبــة شــديدة د مشــاهدهتا وقــد تكــرر مــرر الرســائل متصــاعدا بعــدد مل احســبه كانــو الرســائل زهــور صــفراء
وعيور حملقة وفراشات فسفورية وقور قه .
انســاب اهلــدوء إىل داخلــشو وقــد لــو الرســالة األخ ـ ة كلمــات سعــادت الرعشــة ســدؤ (رائحتــك عيبــه)
رفعو خمدة الفراو حىت ادفن مهاز اهلاتف اتها ألمد زهرة نرم
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صفراء.

اشــتعل مرمــل الغضــب د داخلــهو وهــو يــرل زومتــه ووالدتــه يــدافعن عــن الســائق الـ ؤ خــر د إيصــاله ملقــر
عمله يوم سمـ

لعطــل سصــاب ســيارته وســابله رئــي

القســم د بيــا الغــائبني الهومــة مــاء موقفهــا س الســائق

قلص ستم غيا ا د سابل العمل واألم قالــو لقــد سصــب سحــد سفـراد األســرة وهــو يكمــل سؤ نقــص د البيــوو
دخــل غرفــة الســائق د غيابــه بعــد ثورتــه فومــد د ال ـرباد قــارورة مخــر منتصــفهو ترعهــا وانم د الف ـراو ملــا وجل
السائق الغرفة ومد

له ودخل املنهل كانو األم والهومة بغرفــة ا لــور يتــابعن حلقــة مديــدة د التلفهيــو

من مسلسل كورؤو قامو الهومة وسارت سمام السائق وبغرفة النوم ساعدته على متديد زومها د الفراو.
❁❁❁
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سان:
ك ر هش عابائب اجياةو بعد فقدان عفوليت وحرمان د شبايب من سما مل اهــتم مبعرفــة اتــهو مــاء انتقــايل مــن
قريتنــا إىل املدينــة بنــاء لطلــب سحــد سقــارب والــديت رمــل سعمــال بلــغ اخلمســني مــن العمــر ومل يتــهوج لديــه مكتبــة
ل ــألدوات املدرس ــية ودار نش ــر للكت ــب وخ ــدمات للط ــالبو وه ــو ح ــاورن ملس ــو ان ــه ك ــا عش ــيق آم ــشو وا
مــوهبيت د اخل ـ ورســم الطبيعــة مــن سغ ـرا أب سكــو انئبــا لــه د املكتبــة ودار النشــرو ومس ـ ول مباشــر علــى
خدمات الطالب.
إميا :
د الشهر الرابع ماءت إميا عالبة د الصف ال ان اثنوؤ مع والدهتاو وتكــررت زتراهتــا ح ــة عــن ملخصــات
لبع

الدرور ووسائل إرشادو معهــا مــاء موعــدان األول بعــد مغــرب سحــد األتم فكانــو قبلتنــا األوىل وعناقنــا

العفوؤ د عتمة بيو الدرج.
سعاد:
ولتأخـ شــقيقتها األكــرب املعلمــة ســعاد مــهءا مــن وقــيت د مشــاركتها خيــارات الوســائل الــيت تســاعدها د شــر
درســها وتوصــيله لطالباهت ــاو ســعاد زومــة عس ــكرؤ د القــوات الربي ــة يكلــف مبهــام خ ــارج الطــائف وسحي ــاان د
املشاركة بوفود عسكرية خارمية للتدريب وشراء سسلحةو وغارفا من منابعها ما يروؤ عطشش.
إميا :
وسعاد تستعد للسفر تحقة بهومها ال ؤ عني د السفارة بلنــد و وسان ارقــد د فراشــها وهــش مبدرســتها تكمــل
واثئقهاو دخلو إميا الغرفة ت سدرؤ كيف انب قو إظــا اعــرف سهنــا تتابهــه للــهواج هنايــة األســبوع بعــد امتيازهــا
ال انويةو فتخطينا نشوة القبل والعنا .
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سان:
نســيو كــل شــشء برحيــل إميــا وغيــاب ســعاد وانــدجمو د العمــل وسصــبحو املــك نســبة ماليــة د رسر مــال
الدارو وفقدت سمش الــيت تعر ــو لوعكــة صــحية مل متهلهــا ك ـ او وكــا نصــيو د ارثهــا غـ جمــهؤ فلــم سانقــش
إخويت وهم من زوج آخر د ه او وتطرقــو سخــيت وسان ساــديف عــن حيــايت املدنيــةو إىل زوامــش وانتظــار تكليفــش
هلا لبحا عن شريكة العمر.
إميا :
ور مــرر هــاتف مكتــو كانــو إميــا تســأل عــين وختــربن س ابنهــا سكمــل عامــه ال ــانو وتطلــب مــين مســاعدة
والدهتا د استخراج صك من ا كمــة توكــل مبومبــه خاهلــا د إدارة وقــف مبكــة املكرمــة ألســرهتاو لقيــو األم د
ا كمــة م ــع ابنهــا وص ــديق ل ــهو وحنــن نغ ــادر ت سدرؤ م ــابا دفعــين اىل آ اعل ــب منه ــا م ـرافقيت ح ــىت سوص ــلها
للمنهل مل يعرتل اتبن ال ؤ انسحب مع صديقه.
سان:
دخلو مل سقاوم علبها ال ؤ دعمته بكشف الغطاء وهش تقف د فتحو الباب فاباء ومههــا وصــوهتا اخلافــو
نــداء مــلو ود غرفــة اتســتقبال تناولــو مشــرو رد وتبادلنــا اجــوارو مث خلعــو العبــاءة املخاعــة كمــا ال ــوب
الرمايل الفضفالو كانو ب وب النوم األ ر الشفاف والقص ابتسمو وهش تــرل اندهاشــشو فومــدت معهــا
ما كنو سخ من ابنتها سعاد وما قدمته يل ابنتها إميا .
فضة:
وسخيت تالحقين عرب اهلــاتف ألخـ مــوافقيت علــى الــهواجو باكــرة اســم شــقيقة زومهــا الطالبــة ا امعيــة املتخرمــة
حدي ا واليت تنتظر الوظيفة بــني وقــو وآخــرو كنــو وفــق علــب مــن الســيدة فضــه والــدة إميــا ووالــدة ســعاد د
منهل سختها األرملة بدرية املسافرة مع ولديها بعد انتهاء ستم اجداد إىل مد و ملناقشة ارثهــا مــع شــقيق زومهــا
الوصش على األبناء واملكلف حبصر الرتكة.
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إميا :
خترج

شقيق إميا من ال انوية العامة والتحق جبامعة امللك عبد العهيه جبد الــيت اســتقرت ــا شــقيقته إميــا

بعد سربع سنوات من التنقل مع زومهاو د مد املنطقة الشرقية ود املنطقة الشماليةو وبعد شهر جقته سمه.
بدرية:
ماءت بدرية خالة إميا مع ابنها الصغ الطالب ملرحلة اتبتدائية لشراء بع

املستلهمات املدرســية عرفتهــا

من الطفل املرافقو سألتها عن سختها فضه وعن سعاد وإميا و مــاء صــوهتا مرتبكــا وإمابتهــا مبع ــرة إظــا شــعرت
آ فيها ششء صينو وهش ااسب وقبل س تغادر سرفقو بفاتورة اجساب بطاقة امل ا ش ورقم هاتفش.
بدرية:
عرفو منها إ سعاد ختلو عن زومها واختفو د لند و ويقــال إهنــا رافقــو عشــيقها إىل ريـ و وا زومهــا
تقاعــد بعــد اعتـ ار عــن مواصــلة العمــلو عــاد للطــائف وميلــك مهرعــة إلنتــاج األلبــا و وتطرقــو ألبنيهــا وفشــل
ابنها الكب الدراسش وإمهاله متابعة الشركة اليت سسسها زومها

ها للمقاوتت.

بدرية:
دعوهتا للعشاء مث ملسنا مبقعد د حديقة شهار وملا عال حدي نا دعتين إلكمــال النقــاو د منههلــاو فولــديها د
زترة عائليــة لعمهــم د مــد تري ــو د الســيارة حــىت فتحــو البــاب ودخلــو مث مــاءت ملوحــة لــدخول ومــع
ارتفاع سبا الفابر توقفنا عن النقاو.
سان:
سقنعو بدرية ولــديها إ زوامهــا يب لــن يــجتثر علــى حيــاهتمو سو يعكــر عالقــتهم أبســرة والــدهم وان ســوف سرعــى
مصاجهم وا ش والدهتم من غوائل الهمنو ماء عقد القرا خمتصرا عرب عشاء معها ومع ولديها مبطعم حديقــة
امللــك فهــدو د الليلــة األوىل ظــو بغرفــة الضــيوفو ومــاء الغــداء عائليــا حــوار حــول الدراســة والعمــل ونقــاو
لبع

املطالب ودورؤ د البيو.
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هابر مدينته اليت ولد فيها د اليوم ال ان ملغادرته السابن ركا زومتهو وقد ختلى عــن لقــب األســرة قاتــل حــىت
سصــب يشــار لــه كرمــل ســاهم د تنميــة جمتمعــهو وهــو يقلــب الصــحف صــفعته صــورة ابنــه ال ـ ؤ مــاء ــمن
العشرة األوائل د ال انوية العامة.
قرر العودة للمشاركة د الفر ملـ

د الصــف األخـ مبســر املدرســة مل يكــن هنــاك سحــد يرافــق ابنــه وهــو

يستلم شهادة التكرميو وسيضا مل يكن معه سحد وهو يس د الشارع بعه حىت وجل املنهل القدمي.
وهــو مــع سفكــار املن الـة بغرفتــه د الفنــد قــرر الــهترة بعــد صــالة املغــرب ملــا قــرع البــاب مــاء صــوت سن ــى
يعرفه (آهال علش) وملا شرعو الباب قالو :ابنك حممد يتابع درر يوم اتثنني ملسابد.
❁❁❁
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مــاء حضــورؤ للــرتل لــنص نشــر د صــحيفة يوميــة واقتنــع ا قــق مبــا قلــو ووقعــين علــى إق ـرار س اكتــب مــا
يفهمو وماء اتصاهلا وسان سفكر مبالبسات القضية د غرفيت لفند تعرف كل ششء عين وسان ت اعرفها.
د مطعم الفند التقينا كانو معها سخرل وحنن نشرب الشاؤ ر هاتفها وقفــو ورمقــو مرافقتهــا واختفــوو
عال حديا املرافقة وسزف موعد عوديت للطائف و حقيبيت جبوار عاولــة موظــف اتســتقبالو هنضــو سكمــل
إمراء إغال حسايب شعرت مبراقبة املرافقة لوحو بكفش مطم ننا.
ودخل ثالثة ب ياب بيضاء يرافقهم رمال شرعه تلفو قائدهم حوله مث اتــه للمطعــمو نبهــين املوظــف س ســيارة
األمرة اليت سوف تقلين للمطار تنتظرن سرت خلف عامل الفند ال ؤ حمل حقيبيت.
❁❁❁
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هابرن وترك سوتد وهش هابرتك وسخ ت سوتدهاو فاب و احبا عــن الــدفء عنــدكو د اليــوم الرابــع عرفــو
إهنا كانو تتسلل عرب ا دار.
❁❁❁
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هــش املركــه وسان اهلــامشو ومل سقــاوم حركــة اإلقصــاء واتحتــواء وقــد تلفعــو عبــاءة النهعــة النخبويــةو ليصــدمين
خطاب مضاد مصدر مركه تعددت هوامشه.
❁❁❁
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ماء اللقاء األول صدفةو كانو برفق والدهتا الــيت ســألو عــن مكتــب املوظــف الـ ؤ ترامــع د إدارتنــاو ســرت
مــع اتثنتــني ووقفــو معهــن سمــام مكتــب زميــل العمــل وعــدت ملكتــوو وبعــد نصــف ســاعة كانــو وسمهــا سمــامش
وابتس ــامة تعل ــو ومهه ــا ش ــاكرة مس ــاعديت د اجن ــاز معامل ــة وال ــدهتا وعلب ــو اآلم رق ــم ه ــاتفش ح ــىت تع ــرف م ــين
مواعيد مرامعتها.
وماء اللقاء ال ان بعد سربعة ستم وقد علبو مــن اآلم بعـ

األورا املتعلقــة مبعاملتهــاو قالــو إ سمهــا تنتظرهــا

د سيارة األمرة سمام ب اإلدارةو علبــو منهــا إحضــار والــدهتا وسبــديو اســتعدادؤ آ سعيــد اتثنتــني للمنــهل
بعد التأكد من املوظف ال ؤ عند سورا معاملة سمها إهنا اكتملو.
عرفــو إهنــا الرابعــة د تسلســل سخواهتــا والسادســة د ترتيــب األبنــاء والبنــات وعــددهم تســعةو والــدها موظــف
كب ووالدهتا من آسرة تارية وهش عالبة د ا امعةو وتواصل حدي نا عرب اهلــاتف وسثنــاء اجــوار دعتــين لهترهتــا
ملنهلو مل يكن هناك سحد فا ميع د مناسبة عائلية مبنهل خالتها.
عرفو سختها األوىل د الرتتيب ما تقوم بهو وقد شاركتنا مولــة علــى املكتبــات ومراكــه خــدمات الطــالب وحنــن
نبحــا عــن مرامــع وملخصــات لبحــا كلفهــا إعــداد سســتاب املــادة مــع اثنتــني مــن زميالهتــاو فأخ ـ ت تســهل
اللقاء ومتنحنا فرصة سكرب لنشعر إان د اما .
ومعش احتفالنا بتخرمها من ا امعةو كن ال انيــة وال ال ــة قــد عرفنــا التواصــل مــن عــرب تفسـ شــهوان مل تــد فيــه
صور مجتبية عاملا سهنا واثقة من حبهاو وا عتبو ال ال ة وهــش األقــرب هلــا لتأخرهــا د اكتشــاف صــديق سختهــاو
وملا ماء ا ها د بيا املرشحات لبع ة خارميةو مل اشعر لقلق فأحد إخوهتا ســبقها إىل ا امعــة الــيت حصــلو
على قبول فيها وفق ختصصها.
رتبنا إهنا بعــد إكمــال عامهــا األول نعلــن زوامنــا وسســعى مــن قبــل إداريت د اجصــول علــى دورة تــدريب تشــمل
إتقــا اللغــة اإلجنليهيــة ملــدة عــامني د الدولــة الــيت تــدرر ــاو كــا الرتتيــب حلمــا اســت نائيا يربطنــا حنــن اتثنــني
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تــاوز جظــات الــرتدد والتمــردو ومــاء تطبيقــه علــى ارل الواقــع مرتبكــاو والــدؤ قــرر زوامــش مــن ابنــة قريبــة لــه
ووالديت سيدتــهو شــعرت لقلــق وومــدت إ علــش مناقشــة األمــر مــع آختهــا األوىلو الــيت رتبــو مكــا اللقــاء د
منهل إحدل صديقاهتاو وهناك غرقو د النقاو الروحش وا سدؤ مع امرسة مكتملــة تســيطر بشــكل م علــى
مسدهاو ال ؤ حضر هنايته الصديقة بعد غياب ثاليف ساعات وابتسامة انتصار صغ ة على حمياها.
تشتو بهين وشعرت ل نب فقد س فو إىل مها وهم آخرو وتكرر الوهم د لقــاء اث وحــديا عويــل مبطعــم
سثن ــاء عش ــاء ه ــش م ــن سرغم ــين عل ــى ق بول ــهو استس ــلمو وكن ــو سدارؤ انكس ــارؤ عن ــدما ستواص ــل هاتفي ــا وع ــرب
اتنرتنوو ح ا عن حابي سغ ؤ ا سخطش.
وشــاركو ال انيــة اســتعدادها الــهواج برمــل سعمــال مــن سســرة والــدهتاو وكنــو سرافقهــا وسختهــا األوىل د بع ـ
موتهتــا د الســو سو مشــاغل اخلياعــةو وبات يــوم وهــش جبــوارؤ د الســيارة ننتظــر سختهــا األوىل سمــام البــاب
(قالو :سان خائفة) مل اهــتم وملــا مــاءت آختهــا وانطلقنــا وغابــو اتثنتــا داخــل مركــه اخلياعــة وتهيــه العـرائ
لقيــار ثــوب اجفــل وموعــد إكمــال الهينــة وترتيبــات حضــور إحــدل العــامالت لقاعــة اجفــالتو خــيم الصــمو
على ثالثتنا وا علبو منا األوىل ال هاب ملنههلا لشرب الشاؤ.
وحنــن نشــرب الشــاؤ ر هــاتف ال انيــة وكــا سحــد ا ــالت الــيت تســوقو منهــا للحضــور واســتالم مشــرتتهتاو
اعرت ــو األوىل وسبــدت اســتعداد لل ـ هاب مــع الســائق وعلينــا إجيــاد موا ــيع خللــق حــديا ممتــع بيننــا حــىت
عودهتا.
دوء (قالو :سان خائفة) وعرفو مصدر خوفها واتفقنا على آ مثة صداقة روحية بيننا وعليهــا تــاوز اخلــوف
تستسالم كليا ملا وافقو عليهو فأدركو انه سعي يب وعلش تاوز اللحظة دو خوف سو سملو سخـ ت كفهــا
بــني كفــش ودســو ومههــا د صــدرؤ وومــدهتا قــد سغرقهــا اخلــوف تبحــا عمــن يعــد مســدها ملــا بعــد اجفــلو
قالو :تصد البارحة حلمو إنين ستحــق امــة بيضــاء د ســط بيتنــا ملــا قمــو مــن النــوم شــعرت نشـرا مل
اعتد .
تهومــو الفتــاة الــيت اختارهــا والــدؤ واحتفلــو ــا سمــشو وسان د األســبوع ال ــان مــن شــهر إمــازة مــن العمــلو
اتصل سحد الهمالء يعلمين بوصول موافقة الوزارة على ابتعــاثشو رتبــو سوراقــش وقمــو بصــياغة مديــدة لــربانمي
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الســفر بعــد إ ــافة زومــيت إىل مــدول كنــو سعددتــهو وبعــد سشــهر ســتة وسان د مكتبــة ا امعــة الــيت ادرر ــا
ومــدهتاو تهــا تغــادر املكتبــة جقــو ــا ودخلــو خلفهــا املطعــم وقفــو ستلفــو ح ــا كانــو تلـ

مــع اثنــنيو

لوحو بكفها قالو :سخش وه ا زومش.
كم سان قلقو وت هلا مــن حــال ت ـ الــراثء كنــو كمــا فــأر د املصــيدة هــش وزومهــا وشــقيقهاو ود داخلــش صـرا
وحويل عيور أبلوا سوداء وسيقا عويلةو كانو تضطابع على ظهرها د منته الردف تراقــب النابــوم وتبصــر
اقق سحالمهــاو وهــا هــش ختــدو كــربتء وقــد سكملــو اللعبــة رفعــو رسســها حــدقو فيــه مبتســمة وعــرف شــفتيه
يرتفا بعصبيةو مهسو سحببتك إىل حد غ معقول إظا سردت ومن سعماقش س سجنو منك.
ت كرت سن كنو ارك

د مهيرة ت سنتمش إليهاو ح ا عن ماء عن عامل فقدته يــوم عطشــو سول مــرةو كخالــد

يعلــم إ اجا ــر تشــكل معــه الغــد والفقــد وهنــم لشــشء آخــرو وحــني غــادر ال الثــة املكــا و عرفــو سن ك يــب
فامتاحتين نوبة امش هاز من نفسش.
❁❁❁
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مل يقلقها اتصاله اهلاتفشو ومل يستفهها تلبيتها دعوتهو إظا مــاء اســتغرا ا وقــد حمتــه مــن باكرهتــاو كتابتهــا لشــيك
ملبلغ ال ؤ علبه.
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علــى غ ـ العــادة مــاء لقــاء الصــديقات ه ـ ا الشــهر مبطعــم سحــد الفنــاد و وسان ستلفــو حــويل وصــخبنا سحيــاان
يتاباوز الطاولة اليت جنل

حوهلاو تــه انــه العــامل الـ ؤ عرفتــه وعشــو فيــه وشــعرت بقشــعريرة تتــا مســدؤو

خصلة بيضاء تلو شعر رسسه الكا وك لك شع ات بيضاء ختضب بقنه الصغ ة.
استأبنو مرافقايت ال هاب للحمام ومررت مــن مانبــه حــىت س كــد مــن حــاليتو بعــين بنظــر وملــا عــدت مهـ
(كيفــك فــاتن) و ــو ورقــة بيضــاء صــغ ة تتمــدد جبــوار كــأر املــاء املنتصــب علــى عاولتــهو تســمرت د سعمــا
رؤيــة يوتوبيــة سعــادتين لــهمن تاوزتــه دقــائق وسان سحــد فيــه مث سخ ـ ت البطاقــة وملــا عــدت لرفيقــايت دسســتها د
حقيبيت.
د الواحدة صباحا وسان افت

ب املنهل ت كرت القصاصة فابلسو على سحــد مقاعــد الفنــاء واتصــلوو كــا

ينتظرن غاب عشرين عاما نصفها د السابن والنصف األخر متابوت د بالد هللا حب ــا عــن األمــا و قلــو :كــل
شــشء هــو مــهء منــا حــىت النــار وشــشء ت يومــد هــو الســلوا و وا انقشــنا ال قافــات والقــيم وساثرهــا العميقــة د
تصرفنا.
ماءت عودته من ستم بعد س فشــل د فهــم كيفيــة بلــوغ املســتقبل اجلــمو وإقامتــه لفنــد مجتقتــة حــىت يرتــب
استقرار بعد خالف مع بع

سفراد سسرتهو ونفور سقاربه منه علــى اريف مــن سبيــه وسمــه حــىت متكــن مــن اجصــول

على منهل األسرة القدميو ت كرت كيف تسللو لغرفــة الســط يقــودن هــدف املنفعــة وقــد غفــش ا ميــع كانــو
ملرة وسحدة إظا األعمق ومل سستطع التخلص منها.
د اليوم ال الا وبعد س سنهلين السائق لســو التابــارؤ الـ ؤ تعــودت التســو منــه للبيــو وبعــد دقــائق مــن
ا لــور علــى سحــد مقاعــد املقهــى الـ ؤ يسـرتي فيــه رواد الســو مــن عنــاء التابــولو تـ كرت ــابيي روحــش
وقــوة اإلمســاك ملتعــة وانتهاعــش بعنــف لقمــة اللحظــة األخ ـ ة مشــدودة إىل األرل وري ـ عاتيــة تقتلــع سشــابار
الشوارع.
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ركبــو ســيارة سمــر وبعــد ــياع بســبب تطــاول املبــان واســتحدايف الشــوارع وصــلو كــا املنــهل منتصــبا كمــا
عنقاء تقــاوم الــهمنو قرعــو ا ــرر ليفــت البــاب كــا مبالبســه الداخليــة (فانلــة عالقــش وســروال ابــي

قصـ )

ابتســمو وسفكــارؤ تبعــا د ععمــا تبعــا انتشــرت علــى ومهــه ع وبــة مالئكيــةو حــد د ومــد كفــه ممســكا
بكفش وسحبين للداخل.
❁❁❁
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وسان سغ ــادر مكتب ــة بطري ــق املل ــك عب ــد هللا وم ــدت فيه ــا الكت ــاب ال ـ ؤ احب ــا عن ــه من ـ سش ــهر وم ــدهتا عل ــى
الرصيف اقرتبو وقالو :هل توصلنا.
ملس ــو جب ــوارؤ ومرافقاهت ــا اتثنت ــني وعف ــل د العاش ــرة د املقع ــد ال ــان توقف ــو سم ــام من ــهل د ح ــش بش ــمال
الرتل ترملو والطفلو قالو :وصلهن وسوف اصل على سمرتك منها.
❁❁❁
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احــرتم القواعــد وهــو يلعــب بشــرف فخــدو كــربتء سسـرته تــاوز الــرت العاتيــة وانتصــر د حــرب عدميــةو ود
لقــاء عــائلش اتفــق مــع خمطوبتــه آ اضــر بفانلــة عليهــا شــعار النــادؤ الـ ؤ يشــابع وســروال مينــه قصـ
هناية اجفل افتقدهاو قالو سمه :عمك سخ ها وعلب من سبوك آ تطلقها.
❁❁❁
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قبــل

والد زميل عمــل لــرتل ورحلــيت بتكليــف مــن إداريت للتعاقــد مــع مــوظفني مــددو مــاء للفنــد ترافقــه زومتــه
تبادلن ــا اج ــديا عل ــى عاول ــة العش ــاءو وسب ــدل اس ــتعداد مس ــاعديت د اجن ــاز مهم ــيت د التاس ــعة ل ــيال اس ــتأب
بسبب عمله ركا زومته لتكملة النقاو.
❁❁❁
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وسان س مل األفق وقــد تنــاثر حــويل سفـراد اســريت حب ــا عــن األمــا خــارج مدينــة الــرتلو مــاء صــوهتا تنشــد سبيــا
تشاركنا نظمها وقد هربنا بات مساء إىل اهلدل حيا سخفتنا سشابارها عن العيــو و وقبــل فــت

ب املنــهل ر

مرر هاتفش وقال بعد التأكد من ا ش (سميمة ه ا الصبا ماتو).
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وقبل س سقول شــي ا د اللقــاء األول مبقهــى د شــارع سلتحليــه ر هاتفــه حــد د وهــو يقــف مث غــادر الطاولــة
الــيت تضــمناو غيــوم اجــه تراكمــو د الصــبا وسان وزمــياليت لعمــل نطــالع سخبــار الرت ــة د مريــدة الــرتلو
ماء ا ه متصدرا نعيا على صفحة كاملة لوفاة رمل سعمال كا سببا د موت والدؤ من عشر سنوات.
❁❁❁
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بابو د مسد ملا آتوا من فاباج املــد البعيــدةو ملشــاهدة رقصــها وتلــوؤ مســدهاو علــى مجرتــه راهنــوو ود
آخر وهي د دم العنفوا اختفى وحيدا.
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بعد ثالثــة عقــود مــاء لقــاء عــابر د حفــل زواج ابــين البكــر الـ ؤ كنــو احلــم س تكــو سمــهو لكــن ســجتال سحــد
األصــدقاء وحنــن نقضــش بع ـ

الوقــو د مقهــى بطريــق دي ـراب (ملــابا مــاءت والــدتك برفقــة سخيــك) قلــو:

ملشــاوريت د خطوبــة ابنــة سحــد األقــاربو قــال :ب ينــة  !.قلــو( :تإرادت) نعــم .افــرت ثغــر عــن ابتســامة صــغ ة
وهن

من جملسه وهو يهمهم (ت تصل لك ت صديقش) واختفى بني مقاعد املقهى.
❁❁❁
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بعــد خترمــش مــن ال انويــة وحــىت ت سغــادر الطــائف وحــىت ت تبقــى قلقــة علــى ابنهــا البكــرو التحقــو لعمــل د
إدارة حكومية يرسسها سحد سقارب والــديت كموظــف علــى بنــد التشــغيلو حــىت تــتم موافقــة الــوزارة لــرتل علــى
التعيني الر ش.
غ ـ إ سم ــش مل تف ــر ع ــويال ببق ــائش إب توف ــو إث ــر وعك ــة ص ــحية عار ــةو معه ــا ش ــعرت س إخ ــويت م ــن سم ــش
ووالــدهم يــرو بقــائش يــهعابهمو بينمــا املنــهل الـ ؤ نقــيم فيــه املكــه معهــا لشـراكة مــن اريف حصــلنا عليــه مــن
سسرة والدؤو ال ؤ علق سمش وسان د الرابعة.
عــرف مــدير اإلدارة مبســتابدات حيــايت فســرع علــب ت بيــيت علــى وظيفــة اســتقال صــاحبهاو مطالبهــا تتفــق مــع
مــجتهلش وخــربيت العمليــةو وسكــد علــش س سقــاوم العواصــف والــرت البــاردةو غـ انــه بعــد عــام مــن صــدور ق ـرار
ت بييت كموظف ر ش ماء تقاعد وتعني مدير مديد لإلدارة.
ومبا إ املدير ا ديد من خــارج مدينــة الطــائفو فقــد ومــد د املســاعد الـ ؤ ي ــق فيــه لرتتيــب إقامتــهو سقــام د
الفند ثالثة سشهر حىت متكن مــن اســت ابار فــيال د حــش الشــرقيةو بعــو ثي هــا وعلــب مــين اســتقبال زومتــه
وسوتد ال الثة ملطار تنشغاله مبناسبة ر ية يرعاها سم الطائف ويشرفها الوزير.
د التاس ــعة ل ــيال كن ــو انتظ ــر ملط ــارو وق ــد ك ــدت م ــن لوح ــة ال ــرحالت س رحل ــة العائل ــة د موع ــدهاو ــو
الهومــة وقــد تلفعــو لســواد وبرفقتهــا ولــدين وبنــو تتفــاوت سعمــارهم بــني العاشــرة والرابعــةو تــاوزت ارتبــاكش
رفعو صويت منادت سم املدير لرتك

حنوؤ الطفلة مث الولدين واقرتبو املرسة.

مل يكــن هنــا عفــش زائــد ود العربــة كانــو امل ـرسة تل ـ
سمــدها سمــامشو عــر سكــرب الولــدين بعـ

خلفــشو كلمــا حــدقو د املــرآة لســالمة الطريــق كنــو

األسـ لة ملعرفــة معــامل الطريــقو بينمــا ال ــان كــا صــامتا والطفلــة بات

السنوات السو ا السة جبوار سمها اد د كلما تكلمو وقد فرت ثغرها عن ابتسامة صغ ة.
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فتحو ب املدخل مث فتحو الباب الــداخلش للفــال وعــدت للوقــوف جبــوار الســيارةو ترمــل ا ميــع وو ــعو
د الفناء العفش وسغلقو ب الفناءو وسان سهــم لتحــرك فــت البــاب كــا الولــد األكــرب تري ــو وفتحــو زمــاج
ب السيارة ا انوو قــال بصــوت خافــو (موعــانني نبغــى عشــاء) علبــو منــه مـرافقيتو دخــل مســتأبان وتركتــه
تار املناسب.
اتفقــو مــع إخــويت مــن سمــش ووالــدهم علــى بيــع املنــهلو واشــعران سحــد مكاتــب العقــار ب ـ لك وبعــد عشــرة ستم
علب مين صاحب املكتب مقابلته وومدت زوج سمش وعرفو انه يرغب د شراء نصيو بشرط س ستنــازل عــن
ارثــش د نصــيب والــديتو وبعــد مــدال ملعرفــة املبلــغ الـ ؤ وصــل إليــه مثــن املنــهلو علــب مــين صــاحب املكتــب
التفك .
يبدو انه جيب علش إزالة معامل اجه (اهلوة السحيقة املمتدة حىت النابوم) ال ؤ تلبسين بعد رحيل سمــشو كيــف
يل س الغــش ه ـ اجالــة الــيت تشــاركين كــل خطــوة من ـ مخ ـ

ســنواتو مكبلــة خطــوايت داخــل ســور الط ــائف

متخيال إ هناك حقول سلغام ترتصد خطوات الرحيل.
ومــاء اتصــال صــاحب املكتــب كــا حدي ــه ودودا وصــادقا كــا يعــرف حسـب خربتــه د الســو العقاريــةو س
املبلغ ال ؤ سوف سخ بعد بيع املنهل ميكنين من شراء شقة أبحد املبان اجدي ةو إ افة إىل س مــوافقيت تعــد
صلة رحم وصدقة يسعد سمش د قربها وقد وفرت األما ألخويت.
هل كا املوت مهءا من متاعناو ملو ه ا وسان امل

مع األصدقاء د املقهى وقد ختيلته جيل

مــع سمــش د

الهاويــة املقابلــة مــن املقهــىو كانــو سمــش تتحــديف وكنــو ا عهــا تقــول شــارحة (ســعادتك تعــل الف ـراو عــرت .
حيا كل الدببة الربية من سيدؤ الصغار) وكا بني وقو وسخر يلتفو حمدقا دو وملا هنضنا قــررت اتقـرتاب
منها ألكتشف س الهاوية فارغة وا خيايل يساعدن على امتياز الطريق.
رايته د متاهة سحالم الفردورو علب مين املدير وهــو قــد اعتــاد تكليفــش بــبع
من حفل زواج اضر و كانو ال ال ة صب احا تفت

ب السيارة لتابل

املهــام اخلاصــة إحضــار زومتــه

د املقعــد ا ــاورو رفعــو غطــاء ومههــا

وسحبو وهش تتخلص من العباءة مناديل ورقية سخ ت تهيل سصباغ ومهها ومتس عر صدرها.
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تهــا تتخلــى عــن مهمتهــا مث رفعــو عــرف فســتاهنا حــىت ركبتيهــاو لتــتمكن مــن الــتخلص مــن الشـراب اجريــرؤ
اللــد و وملــا ســكنو قالــو بصـوت خافــو (سان عطشــى) غـ ت عريقــش متابهــا إىل اهلــدل قاصــدا حمطــة بــرتول
اعــرف إ املقهــى واملطعــم وبقالتهــا تســتمر د الســهرو وقمــو بشـراء قنينــة مــاء وقنينــيت عصـ ليمــو و شـربو
مهء من قنينة املاء وسكبو الباقش على صدرها.
غادرت السيارة حافيــة القــدمني فتحــو ب الفنــاء ودخلــو ركــة العبــاءة وحقيبــة يــدهاو ترملــو مــن الســيارة
حامال اجقيبة والعباءةو كانو تنتظرن على ب الفيال لوحو بكفها حىت سغلق ب الفنــاء وتبعتهــا د غرفتهــا
علبو مين مساعدهتا على التخلص من فستاهنا.
ارتــدت ثــوب نــوم شــفاف وملســو علــى مقعــد التســرحةو علبــو مــين (هتميــه كتفيهــا) التقــو نظراتنــا د املــرآة
سغمضو عينيهــا بعـ

الوقــوو وملــا فتحتهــا ســحبتين وسملســتين علــى فخـ يها وسخـ ت تلعــق عنقــش مث زرعــو

قبلة عويلة على فمش.
سخ ـ ا وم ــدت بص ــيص ن ــور د قن ــاع روح ــش املتع ــب وامت ــدت ي ــد هللا ش ــاقة ص ــدرؤ لتغس ــل قل ــو م ــن غض ــبهو
شــعرت حب ـرارة مســدها العــامل كلــه هنــا حيــا سان اآل تتابمــع قطعــش ا رتقــة وعرفــو إ الــرو عائــدة (كنــو
حبامة إىل حمي ودود) وسان اصعد وحويل نسمة ري مبللة بقطرات مطر.
د العاش ــرة ص ــباحا تنبه ــو ت ـ كرت العم ــل و خ ــرؤ ت ــاوزت القل ــق واخل ــوف ال ـ ين حط ــا فاب ــأة د سعم ــاقشو
ومدهتا د صــالة ا لــور سمســكو بكفــش وهــش هتمـ

(الفطــور زاهــب) ملســو قبــاليت صــمتها يشــعرن انــه مل

حديف ششء وعند الباب (اكتشفو سهنا الكمال ال ؤ احبا عنه) ودعتين بضغطة خفيفة على كفش.
تتعمق الوحدة وا تفرقو السحب السوداءو الوساور مته نفسها بب ء تـ وب د جظــات اليقــنيو مواصــال
الط ا عاليا مع اجلم واألوهام البعيدة انتقل من شــابرة إىل شــابرة تـ بين الغصــو املههــرة (ت سمــا ابع ــش يل
اجب) حىت ستاوز الرعوبة القاسية اليت اي يب.
د املقهــى وقبــل س يصــل األصــدقاء انطلقــو فكــرة التمــرد علــى بايتو مــاء النــادل يشــع بيا ــا وهــو يقــدم
علبايتو حد د وقال (الليلة لن ديت سحد) وغادر مل ينتظــر اســتفهامشو حــويل هبــوب مطــر خفيــف ارتفــع معــه
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حفيــف سشــابار املكــا

عتهــا تقــول (اعلــب كــأر مــاء) كانــو سمــش تل ـ

لكرســش املالصــق ملقعــدؤ وكــا

النادل املشع بيا ا يناوهلا الكأر.
مســدها الغـ

بــدا سك ــر رشــاقة د ثو ــا املخملــش األســودو غــدت ســيدة مكتملــة واثقــة مــن تصــرفها حريصــة

علــى احـرتام موقفهــا ختمــو حــدي ها (ولــدؤ لــك مطلــق اجريــة لرحيــل ســوف سمــدك سينمــا تســتقر) وهنضــو
شاركها النادل املشع بيا ا الس و حاولو اللحا

م غ س قدوم اثنني من األصدقاء سعاقين.

علــب مــين مــدير اإلدارة اجضــور ملكتبــهو ملــا دخلــو سمــر مــدير مكتبــه إغــال البــابو كنــو واقفــا حــد د مث
ســحب ورقــة مــن ملــف سمامــه علــى املكتــبو مــدها يل وعلــب مــين ا لــور لقراءهتــا قــال (ه ـ خيــارات مــد
سخ ــرل للنق ــل) قل ــو (م ــربوك) ق ــال (اخ ــرتت املك ــا املناس ــب بش ــرط س تك ــو مع ــش) سحسس ــو أبمل تبع
وارتعاشه قوية هته مسدؤ.
❁❁❁
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بعيــدا عــن املنــهل القــدمي الـ ؤ اســتأمر منـ ثالثــة سشــهر

د شارعش املعتم وحب ر ومــدت مكــاان لســياريت لــي

لقرب من مستشفى الشميسش من ا نقلش على وء ترقية د الوظيفة مقرها الوزارة لرتل.
الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل كنــو رامعــا مــن حفــل عشــاء سقامــه الــهمالء ملكتــب ال ـ ؤ اعمــل فيــه
مساعدا ملدير أبحدؤ خيام منته الرمالو وملا حابيو ب املنهل عو سحدهم يقول (سنو ..سنــو ..سنــو)
تلفو حويل و تها بباب موارب عفلة غابو معاملها.
اقرتبــو ومــال ومعاملهــا تتضـ ومــه ابــي
قطــين ابــي

مســتدير وشــعر اســود قصـ انعــم خصــلة منــه تغطــش مبينهــا وثــوب

خبطــوط قــور قــه انســدل حــىت ركبتيهــا وملــا وقفــو درتــين (كنــا ننتظــرك) تــاوزت املمــر املظلــم

وقد تسلل الضوء من سبواب مشرعة.
سبقتين إىل ب د ا هة اليمىن ألمد سيدة تقتعد كنبة مهدومة قامو ملــا تــين ومــدت كفهــا مســلمةو بيضــاء
رشيقة القوام شعرها األسود منسدل حبرية ترتدؤ ثو ابي

ترتاقص مع تعرماته سلوا قور قه .

عرفــو سهنــا تــين مصــادفة وعرفــو إن غريــب ووافــد علــى اجــش وملــا تكــررت املشــاهدة قــررت دعــويت للعشــاء
والتع ــارفو اهل ــدوء والس ــكينة ي ــدل س ت سح ــد هن ــاك والطفل ــة الس ــاكنة ملقع ــد املقاب ــل تت ــابع ح ــوارانو وق ــد
سحضرت ميك ماء رد ومالو صغ لعص فواكه مشكل سكبو كأر يل وآخر للمرسة.
مســحو رسســش بكفهــا وقالــو (هــل تنــام عنــدان) وهــش تــردد (تفضــل  ..تفضــل) تبعتهــا لتفــت

ب غرفــة عبقــة

الرائحــة والضــوء اخلافــو فــش سلــوا ساثثهــاو كــل مــهء مــن مســدها يــدعكين وملــا هــدست اثئرهتــا وقفــو جبــوار
الف ـراو لتخلــع ثو ــاو شــعرت بــربود مســدها وعنفــوا حركتهــا وهــش خ ـ ن إىل مغــارات مســد سمهــل معاملــه
وحقيقتهو فكل ما ارك

معه نهوات مربو بعضها إظا مل سصل إىل اجالة اليت اآل سعيشها.
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فت

ب الغرفة املوارب كانو الطفلة معه مهسو املرسة د إبن (ماءت لتأخ نصيبها) مل افهــم العبــارة حــىت

دارت حــول الف ـراوو لتمــد كفيهــا ملالمســة مســدؤ سنفاســها تلف ـ عنقــش وشــفتيها تــهرع قــبالت صــغ ة علــى
ظهرؤو وملا تمسو كفش مجتخرهتا سكن حراكها وانفابرت احكة.
ظنا د الفـراو ومــع الســكو ا ــي

ملكــا وعلــى ــوء الشــم

تنبهــو مل يكــن هنــاك سحــد كنــو سانم علــى

فـراو ممــه ممــدد علــى األرلو د غرفــة مــدراهنا ملطخــة لســوادو املكــا متــداعش ومهابــور وساثر اخلـراب د
كل مكا و عند الباب ومدت ســياريت وسان سديــر ا ــركو قــال :رمــل مبالبـ

رثــة وقــف جبــوارؤ بعــد إلقــاء ايــة

الصبا (عسا ك تو تشرتؤ البيو) ههزت رسسش وسان ستطلع د ساعيت كانو العاشرة والنصف.
❁❁❁
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إحسار ملشءُ ألملو مــاء حــديا
مل يعد هناك مكا للقلق وسان د عريقش للمطار د رحلة عمل وقد غمرن
ُ
سائق التاكسش األسيوؤ غريبــا وحــىت س كــد مــن صــحته علبــو رقــم موالــه للتواصــل عنــد عــوديتو خلــى املنــهل
مــن ا ميــع وتلبســين معــه رعوبــة قاســية تســكن سعمــاقش وبقيــو س بــع إكمــال سورا تقاعــدؤ مــن العمــلو كــا
السائق األسيوؤ ينتظر اثر حدي ه وهو يتكفل بتوصيلش ملقر عملش.
امن السائق ال ؤ عرفو إ ا ه اليار من سول اتصال عاملة منــهل وقــال وهــو ينــاقش راتبهــا (مر ــا) الواقــع
شــكل صــدمة قاســية خســارهتا غـ مأمونــةو د عطلــة هنايــة األســبوع ود اليــوم الرابــع مــن دخــول خدجيــة املنــهل
وسول يــومش عطلــة هنايــة األســبوعو صــحوت علــى حركتهــا ملطــبخ تقلبــو د الفـراو اعــرد الكســل ح ــا عــن
ومضات الصحو.
نهلو الدرج واتهو للمطبخ كانو خدجية حبابسة الصدر وبنطلو مينــه يــربز مكــوانت مســدها األبنــور إت
انــه رشــيق ومفعــم جيويــةو ملســو علــى سحــد كراســش عاولــة األكــل وقــد تعــددت سعبــا الفطــور إب الســاعة
التاسعة صباحاو وسان ستناول بع

اللقيمات دعوهتا للمشاركة متنعو بصمو وغادرت املطبخ.

عــدت لغرفــة النــوم إب ت شــشء يــدعون للخــروج ومل اهــتم بتشــغيل التلفهيــو و عــو نق ـرا خفيفــا علــى البــاب
ال ؤ فت كانو خدجيةو اليت اتهو للحمام لتعد حىت استحم واستعد لصالة ا معة.
ود ال انية بعد الظهر كنو امل
قيادؤ د املركه الرئي

وحيدا على عاولة األكلو من عام وحيدا ماء الرتفع ملرتبة سعلـى ومبســمى

غـ س زومــيت وابــين بقيــا د الطــائف وامــل مــدير عــام الشـ و املاليــة واإلداريــة نــديب

وقد ا التنسيق حوله مع مدير الفرع ال ؤ اعمل به كمدير مايل.
ومعــه بعــد مثانيــة سشــهر قــررت اتســتقالة مــن العمــل اجكــومش فخــربيت اإلداريــة واملاليــة مطلوبــة د املجتسســات
والش ــركات األهلي ــةو ومعه ــا عرف ــو س ال ــتحفأ م ــاء م ــن اكتش ــاف اخ ــتالر ورش ــوة وفق ــد مس ــتندات مالي ــة
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ألعمال بعة لقسم املشاريع لرتل ورد فيها اسم سحد كبار موظفش املركهو وعلش اتنتظار والتفكـ مليــا د
إكمال إمراء استقاليت.
د ال امنــة لــيال مــاء الســائق اليــار ألخـ خدجيــة كمــا هــو متفــق لســاعات العمــلو ود الســابعة صــباحا مــرر
الباب قــرع كــا اليــار وخدجيــة وسخــرل د صــالة ا لــور عرفــو س خدجيــة علبــو األخــرل لتقــوم لتنظيــف
وغسل املالب

وهش تعد األكل وتعمل الشاؤ والقهوة وتهه العشاء قبل املغادرة.

علــب اليــار سمــرة األتم الــيت عملتهــا خدجيــة وسمــرة يــوم للعاملــة ال انيــةو استســلمو للتأمــل د سمــر مل سســتطع
تغي من خالل مل بعيد وتئ و وبعد تناول الغداء وشرب الشاؤ د صــالة ا لــور متابعــا مبــاراة كــرة قــدم
د الدورؤ األوريبو و خدجيــة تقــف ببــاب املطــبخ خلفــش تتــابع املبــاراةو دعوهتــا للابلــور ومــع هنايــة الشــوط
األول هنضو بعتها تصعد الدرج وبعد دقائق كانو هتب والعاملة ال انية.
انتهــو املبــاراة وواصــلو ملــش وهنــاك مــن حلــل املبــاراة مــع لقطــات منهــاو م ـ كرا ملبــاراة التاليــة بعــد ســاعة
وانتظار ا هول يضايقين ختيلو سن اآل ميو وقد اختفى الضابيي ال ؤ يرافق اركش وان سغــر د الظــالمو
وانتهعين بعنف صوت عالل مدا يردد سغنية تشعرن لسكو فأغمضو عيين د حلم غابو مالحمه.
تنبه ــو عل ــى ص ــوت خدجي ــة وه ــش تطل ــب م ــين الس ــما ملرافقته ــا ل ــرقصو ابتس ــمو فربت ــو عل ــى كتف ــش مث
ملسو على األرل عند قدمش تتابع رفيقتها وكفيها ينهبا حبركة مل استوعبها ســاقش وفخـ ؤ املغطيــا ب ــوب
النوم الواسع واللد .
اتص ــل الس ــائق الي ــار د العاش ــرة ل ــيال يعتـ ـ ر ع ــن إحض ــار خدجي ــة د الص ــبا وا هن ــاك م ــن س ــوف حض ــر
األخرلو ماء يوم األحد مهد ا لعمل معه خرت للرابعة عصرا وملا دخلــو املنــهل شــعرت لفـراغ تومهــو
للمطبخ كا الغداء على عاولة األكل فصعدت لغرفيت سبدل مالبسشو كانو األخرل راقدة د الفراو.
سخ ـ ت س مــل مســدها الراقــد علــى مانبــه األيســرو تنفســها مرتفــع ويتخللــه شــخ متقطــع ميــال فضــاء الغرفــة
الس ــاحبة د ــوء ح ــادو ب ــدلو مالبس ــش وسان سمهه ــم (ت ش ــشء يبق ــى س ــول ال ـ كرتت) ترك ــو الب ــاب مفتوح ــا
وعدت للمطبخ وعاولة الطعام وملسو سمام التلفهيو د صالة ا لور لتهب وقد تبع ر شــعر رسســها مرتديــة
ثوب نوم قص ست كر انه لهوميت كاشفا مسد ميكن احتواؤ بطرفة عني.
333

دخلو املطبخ وعادت امل براد الشاؤ وكأر مــاء مـ لي بعــد و ــعها سمــامش احننــو تقبــل رسســش وهــش هتــنهن
بكلمــات مل افهمهــاو سمســكو بكفهــا س م ــل صــدرها املتهــدل عــرب فتح ــة ال ــوب الواســعة وشــعرها األش ــعاو
سخ ت ا حك اهنارت د حضين كل ششء فيها يرتعش تنبهو ومجتب املسابد املقابل ملنهيل يقيم الصالة.
كن ــو م ــل انج يس ــب خارم ــا م ــن س ــفينة غارق ــة إظ ــا ختي ــل م ــوج البح ــر سش ــابار تتس ــلق منح ــدرا تب ــدو كأهن ــا
الطمأنينة اليت فقدهتاو بعد جظات من الصــمو تلفــو حــويل وسحــدهم يقــول بصــوت رقيــق وخافــو (كــل هـ ا
ســيكو مطم ننــا) العتمــة اــي يب والتلفهيــو مغلــق سشــعلو النــور وسان اصــعد الــدرج ومــدت زومــيت د رسر
السلم تبسمو وسمسكو بكفش.
❁❁❁

334

ي رثر د بعـ

مــن ســهراته مــع األصــدقاء عــن انتصــاراته ود اليــوم العاشــر علــى وفاهتــا ع ــر وهــو يعيــد ترتيــب

غرف ــة الن ــوم عل ــى دف ــرت م ـ كراهتاو ع ــرف س سوتد األربع ــة وبنات ــه ال ـ اليف نت ــاج عالق ــات خاص ــةو د العاش ــرة
اقتحم عيادة ابنه البكر ملستشفى العام ال ؤ استدعا املمرل من امتمــاع يشــارك فيــه مــاء راكضــا ليابــد
ميتا.
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املوت من كنو د الرابعة من العمر يسـ معــش والليلــة اختفــى تلفــو حــويل علــش ا ــه علـى إحــدل عــاوتت
املطعم بعد انتهائ نا سان وزوميت من إكمــال فنابــا القهــوةو سمســكو بكفــش وســحبتين خلفهــا عنــد البــاب كــا
ينتظــران بســيارتهو غــادران املدينــة إىل ــاحية زراعيــة و نــا مهرعــة ســيامها مرتفعــا وانــدغمنا د مم ـرات زراعيــةو
ومبحاباة املسب وقفو السيارة زوميت بعد فتحها لباب السيارة تــردت مــن مالبســها وقفــهت عاريــة د املــاءو
سائق العربة قلدها وارتفع صراخهم د املسب

وسان سراقبهم شعرت أبنفار حويل كا املــوت رفيــق دريب سشــار

اصبعه حنو اتثنا مث ومهها حنوؤ.
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عن ــدما انطلق ــو مل سك ــن ستوق ــع إ ومه ــيت معاكس ــة هل ــدفهاو مل ــا دخل ــو املقه ــى الق ــابع د بواب ــة املدين ــة ق ــال
النادل :هــل سنــو مطــارد !.قلــو :حــىت سجقهــا .ابتســم وملــا عــاد ألخـ ا مثــن فنابــا القهــوةو قــال :هــش خلفــك
من ساعة ركبو الباخرة مهامرة إىل سمريكا.
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مــن خــالل لقــاء عــابر متكنــو مــن إشــعال النــار اخلامــدة من ـ سربعــني عامــا ود حفــل خــاك حلقــو الدهشــة
فحطم العبا مدرا اخلــوف األ نتيــةو وملــا مــاء غيا ــا مل تصــدمين تفاصــيله فلــم سســعى إىل غلــق النوافـ الــيت
شرعتهاو وكانو سس لة من حويل تدفعين للرك

د الغابة حب ا عن شابرة توت.

❁❁❁
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بعد فشله د معل زومته عتبه لتحقيق هدفــه هــرب نتيابــة خوفــه وغضــبها وملــا شــعر لنــدم ومــد د صــندو
بريد د الغربة حكم ا كمة خبلعها لعدة سسباب سمهها الغياب وإمهاله نفقة ابنته.
❁❁❁

339

بســبب نصــائ والــد املتالحقــة ظــى د سعماقــه كــر اســود للمنــهل فتعــدد سصــدقاؤ وا ســعى الــبع

علــى

اتست ار برفقته ت كر ه ا وهو يشاهد ابنه املتخرج حدي ا من ا امعةو يجتمــل موعــد زوامــه ليســافر مــع وفــد
سهلش لتقدمي املساعدة للمناعق املنكوبة

فاف عاد الوفد ومل يعد ابنه وملا سأل عنه مل جيد ا واب.
❁❁❁

340

انتهــى ال ــان مــن إلقــاء ورقتــه فــدعا مــدير اجــوار ال الــا لقــول مــا عنــد و وتــداخل اجضــور د النقــاو وحنــن
نتناول العشاء ت كرت سن مل اقل شي ا مع إن د ترتيب ملوسنا على املنصة كنو األول.
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شــبهو حبــه بقــرب قــدمي ســر اللصــوك شــاهد كــا قبــل اتختفــاء مضــطر خارمــا عــن ســيطرهتا ود سخبــار
الواحدة بعد منتصــف الليــل لتلفهيــو مــاء ا ــه وصــورته د خــرب تفابـ انتحــارؤ نفســه وقــد حاصــر رمــال
األمن د اسرتاحة بشمال الرتل.
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بعد س وصلو للمركه التابارؤ علبو من السائق العودة للمنهلو ماء د املوعــد ا ــدد وو ــا سحــد املطــاعم
ساثر حنقها حدي ه عن السفر وهش من ماءت ملساعدتهو وقفو بدعول ال هاب للحمام وملا عادت مل تد .
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تــدهور األرل الهراعيــة بســبب زحــف الشــاب ات الشــوكيةو وتصــحر سفكــارؤ ومســدؤ مصــدر مقــو صــديق
غــر حــىت سبنيــه د مالحقــيت ملــا تــاوزت الرعــب مل سختلــص مــن الشــك فيمــا سان فيــه وقــد متكنــو مــن كيــد
ومودؤ بشكل مدؤ.
❁❁❁

344

مــاء صــوهتا عــرب ا ــدار الفاصــل بــني منهلينــا اتــاج اهلــاتف حــىت تتصــل بوالــدها فشــقيقها م ـري

وسمهــا قلقــة

عليه ومبا إ ســلك اهلــاتف عويــل فقــد متكنــو مــن اقيــق علبهــا الـ ؤ تكــرر د مناســبات سخــرل سثنــاء غيــاب
زوميت.
وملــا حــل موعــد وتدة زومــيت وبعــد سربــع ســنوات انتظــار ملولــدها األول انتقلــو مــن املستشــفى ملنــهل والــدهاو
ملتابعتها صحيا من قبل سمها ومساعدهتا على رعاية الطفلو شعرت مــاريت بوحــديت فتابــاوزت حــديا اجــائ و
بقرع الباب حمملة بطعام العشاء وإمراء مكاملة هاتفية من خالل سرقام تسكن باكرهتا.
وعرفــو إ ســبب عــدم ومــود هــاتف مبنههلــاو رفـ

والــدها املرامعــة والبحــا عــن واســطة بســبب سزمــة سرقــام

مديــدة ومتديــدات متع ـرة د اجــشو كــل شــشء فيهــا مبتســم وكــل شــشء فيهــا قلــق ومبع ــر تركــو الدراســة بعــد
فشلها امتياز سوىل اثنوؤ من عشر سنوات وسفر خطيبها للدراسة من سربع سنوات إىل بريطانيا.
وانشغال والدها بعمله وسفرتته املتكررةو وعناية سســرة والــدهتا ــم واتصــاهلم املتكــرر لالعم نــا عليهــا وعلــى
شــقيقها وسمهــاو كانــو بعــد انتهــاء املكاملــة تغــادر مســرعة وكــأ شــي ا ح هــا للحــا بــهو مل اهــتم بغيــاب زومــيت
وسع ارها اليت اشعر سهنا مفتعلة للمكويف مبنهل والدها.
وبات مســاء والظــالم خمــيم علــى الكــو بســبب ســحب متلبــدة د الســماء نبهــين مــن غفــويت مــرر البــاب
كانــو مــاريت مســتنابدة إيصــال شــقيقها للمستشــفىو لــو اتبــن وسمــه ود غرفــة الطــوارق بعــو فحصــهو
ونص ـ الطبيــب

يبقــى اــو املراقبــة سربــع وعش ـرين ســاعةو و بعــو نقلــه لس ـرير د الــدور الرابــعو وموافقــة

الطبيب بقاء سمه معه بضع ساعات فهودهتا برقم هاتفش لالتصال إبا مل يتواصل سحد معها.
وسان سه م اغال الباب ماء صوت ماريت عرب ا دار تسأل عن شقيقها فطلبو منهــا اجضــور وتركــو البــاب
مشرعاو ملسو على سحد مقاعد صالة ا لورو و عو الباب يغلق ووقع خطواهتــاو مــاءت سنفاســها ورائحــة
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عطرهــا ــو هلعهــا فقمــو عوقتهــا ب ـ راعش ســكن رسســها علــى كتفــشو وشــرحو هلــا حالــة شــقيقها شــعرت س
سنفاسها هتدا ودقات قلبها تعود للنب

الطبيعش.

بعــد ملوســها عرفــو س والــدها عنــد زومتــه األوىلو سحضــرت هلــا كــوب مــاء مــن ال ـربادة د املطــبخو هنضــو
وسشعلو التلفهيو تبحا عن قناة تتابع مسلســل سمنــو مــدبلي للعربيــة العاميــة تعيــد عر ــه د هـ الســاعةو
وكلما اول اجوار الشائك للحميمة كانو سصابع كفها اليسرل تــتقلص وملــا هنضــو مــع انتهــاء اجلقــة رموهتــا
البقــاء فأمهــا د املستشــفى مل تــرد و ــعو كفــش اليمــىن علــى كتفهــا حــدقو د وملــا عــدت ملقعــدؤ ملســو د
حضين.
سحسســو ــا ترتــف وقــد سغمضــو عينيهــا ركضــنا مقرتبــني وملــا توقــف انفعالنــا متــددان علــى األرلو قمــو
اعفــاء األنــوار وعلــى سشــعة شاشــة التلفهيــو سخ ـ ت تغــرف مــا يشــبع ظمأهــاو ر مــرر التلفــو كانــو سمهــا
تنتظرن فقد امتاز ابنها حالة مرل الربو اليت كانو يق تنف

بعد كشف الطبيب املختص.

بعتها بنظرؤ وسان سدير حمرك السيارة حىت دخلو الدار زوميت علقتين بعد مشادة مع خاهلا الـ ؤ مــاء مــن
رحلة عالج عويلة معه سخ ت إمازة من عملش وسافرت د سياحة احبا عن بايت د الشهر الســادر علــى
عوديت اكتشفو س املنهل ا اور مغلق وتنتصب على مدار لوحة مكتب عقار تعر ه لإلجيار.
زرت مكت ــب العق ــار ب ــدعول اس ــت ابار املن ــهل بينم ــا كن ــو احب ــا ع ــن معلوم ــة ترش ــدن ــاريت ق ــال ص ــاحب
املكتب إ املنهل مديد بنا صاحبه من امل سكىن ابنه املتــهوج حــدي ا والـ ؤ حصــل علــى بع ــة دراســية قبــل
اكتمال البناء ال ؤ توقف بسبب سابن صاحب شركة البناء

1437 – 3 – 29
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البدء كا تعطل سياريت الرابضة مبواقف املركه التابارؤ فأوصلين لشقيت وتهامن تســوقش الشــهرؤ مــع برانجمــه
فكلنا من وعن وسحد د بالد الغربةو قبلو دعوتــه لهترتــه فكــا الغـ اء الـ ؤ معــه تــاوزت عطــش الصــحراء
اليــوم وسان سرافــق ابنــيت بســو عيبــه لشـراء حامتهــا مــن الـ هب كعــرور حــد د وحنــن نتابــادل علــى الســعر
قال :سمرك زينب لن خنتلف.
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بعــد العــودة لنقطــة الصــفر قــرر اختبــار مســار مديــد حــىت يصــل د هنايــة العــام ال ــان مــن الس ـ عــرب عنــاوين
إرش ــادية مهروع ــة عل ــى األرص ــفة وم ــدها تنتظ ــر ك ــل ش ــشء فيه ــا مدي ــد ــايقته رائحته ــا فع ــاد ركض ــا لنقط ــة
الصفر.

1437 – 4 – 10
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بعــد سعــوام عمــل ثريــة جيــاة غــادرت الــرتلو فيهــا ا امعــة عبعــو ثالثــة كتــب د جمــال ختصصــش د النقــد
األديب ودار نشر عبعو روايتني وكتاب م مقاتت وسحبايف سدبية وهـ ا العــام صــدرت روايــيت ا ديــدة وهــا
سان سوقــع نســخها د منــا الناشــر مبعــرل القــاهرة للكتــابو وعلــى وعــد بلقــاء تلفهيــون د القنــاة ال قافيــة د
ال امنة ليال للحديا عنها.
صــدمين حــديا امل ـ يع وهــو يقــدمين للمشــاهد عــن مضــمو الروايــة وتك ـرار اســم عــامر كشخصــيتني عــامر
اتبن وعامر األبو سخ ت ستصف نسخة الرواية اليت تنام على الطاولة سمامشو ست كر إ املســودة تضــم سربعــة
فص ــول د الطبع ــة الفص ــول مخس ــةو م ــن الص ــفحة األوىل د الفص ــل ال ال ــا ب ــرزت سان كمتحدث ــة اتش ــد ب ــني
السطورو وهو املتيقأ من استطاع إعادة صياغيت كامرسة نسيو مسدها.
فلــم ي ـ كرها زومه ــا مبــا كان ــو وه ــو يــرل د م ـراءة زوم ــة زميــل د ا امع ــة تن ــتفخ لتفاصــيل داف ــع إلع ــال
إعابابه بقوة شخصيتهاو فشعرت إن سانفسها جبمو د تكوين عالقة استأثرت بتفك ؤ وحفــهت واقــع مديــد
هو مهء هام د سطور الرواية ا ديدة يجتكد اهنا كل ما ينوؤ فعله.
هــو وسان وهــش ثالثــة سشــخاك ت يكــو سؤ منــا فيهــا مغبــوان وا بــدوت مضــطربة د كســب ود وكليــة باهتــا
رغبات وحشية تن ين داخلها ترسم سشكال سليفةو اما هش فدمية ترقص خبفة تكاد ت تالم

اترل.

مــع الوقــو اســتوىل عليهــا واقعهــا ــدوء فكــا عــامر اتبــن قبــل ابتعاثــه لنيــل درمــة الــدكتورا إىل كنــدلو ت
ميكن ــين الس ــيطرة عل ــى غض ــب اش ــتعل د داخل ــش ش ــوهو ومه ــش تكش ـ ةو غ ـ سن متالك ــو وقل ــو بص ــوت
مرتف وسان سغادر األستوديو :ه ا ا هء مل سكتبه.
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حىت ستاوز احتقا ومهش ومهامش السير اخرتعو ك بــة نســيا حبــوب الســكرؤ لشــقة ومل سانقــش شــقيقش
األكرب وهو يطلب انتظار الســائق الـ ؤ يوصــل زومــش للمطــارو د الشــارع ركبــو سول ســيارة توقفــو وعلبــو
م ــن الس ــائق الوق ــوف عن ــد مرك ــه ت ــارؤو سم ــام ب العم ــارة سص ــر عل ــى ــل املش ــرتتتو د املص ــعد الص ـرا
امل ـ عور اخــرت مجابمــيت فتحــو ب الشــقة وسان اتــه للمطــبخ كشــخص اســت نائش يبحــا عــن مرعــة مــاء.
عو الباب يغلق ملهتج.
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سخ يرتف خوفا د فراشه وقد هابــر النــومو خشــيو آ سحــدهم ــه ينتظــر امـرسة تعرفــو عليــه عــرب اهلــاتف
متناســيا إهنــا بعــد كــوب قهــوة د الكــود شــب غرقــو معــه د قبلــة عويلــة قبــل مغــادرة ســيارتهو اعتــاد الظلمــة
فشعر هلدوء مت كرا سنوات اجرية القص ةو اليت دفعته إىل إهناء حياة العبودية اليت دخلها را يا.
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ه ـ رحلتهمــا املشــرتكة الرابعــة شــعر ه ـ املــرة اعابا ــاو رحلتــه األوىل كانــو ممتعــه بتحقيقهــا هــدف الســفر
كرمــل سعمــال قــادم مــن الصــحراءو د الرحلــة الرابعــة سوصــلتها مــدة النقــاو إىل غرفــة فنــد بس ـرير مــهدوج
كخب تسويق.
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ماء اللقاء حمققا سهدافه فقال شريكش ملشروع وحنن د السيارةو كاد مسعاان يفشــل لــوىل اجــأ واقتنــاع مــدير
الشركة املنتدب ال ؤ منحنا تنفي األعمال لسعر ال ؤ قدمنا و د امتماعنــا الشــهرؤ كأصــدقاء قــرر سحــدان
اختصــار فيــه مبناســبة قــدوم شــقيقه مــن الطــائفو ومــدت مــديرة الشــركة املنتــدب د املناســبةو وبــرزت الـ اكرة
فقد كانو سن ى صارخة تتسو بات ليلة د سحد املراكه التابارية شاركتين فنابا قهوة.
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وسان سقــف بســياريت د ممــر اخلــروج التــابع للمركــه التابــارؤ لفــو انتبــاهش خطاهــا السـريعة وتلفتهــا وملــا ملســو
ملقعــد اخللفــش قالــو حــش املربــع لــو حــو تســهل تــاوز املمــر وســرت عــرب الشــوارع حســب توميهاهتــا حــىت
توقفــو سمــام ب منــهيل الـ ؤ مل يبقــى بــه سحــد نقــدتين عشـرين رتت وهــش ترتمــل انتظرهتــا حــىت فتحــو البــاب
ودخلو.
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تمــو نفســها وسصــابتها نوبــة امش ـهاز مل تعــد تشــعر اآل أبؤ رغبــة د التقــاء سحــد فمــا حــديف كــا فظيعــا معــه
فقــدت ثقتهــا فيمــا كانــو تــاوزت سحاسيســها وهــو يقــول كــم سنــو مدهشــة ر مــرر هاتفهــا النقــال بنغمــة
خاصة دفنو رسسها او املخدة وسغمضو عينيها.
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هــش زومــة املستشــارو هــو مستشــار د قســم العقــودو سان ســكرت

نــة العمليــاتو املناســبة املستشــار د رحلــة

عمــل سوصــلته للمطــار وقبــل س ترتمــلو حبــدي ها الــودود وابتســامتها الصــغ ةو علبــو بعـ

حاميــات املطــبخو

دسو براعها او إبطش د شغف لتمارر ل ة خلقتها اللحظات اليت قضتها واثقة من عوديت.
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تاوزهتا د دخــويل الصــيدلية لشـراء حبــوب للضــغ اســتعملها منـ ســنوات وسان سهــم خلــروج التقينــا ملــدخل
بعتين مل شراء دواء ت تستطيع اقتناؤ لفقرهاو صوهتا الرخيم ومالم ومهها املستور بغطــاء اســود شــفاف
ومس ــدها امللت ــف بعب ــاءة مهخرف ــةو سغ ــرتن مب ــداعبتها د اج ــديا وسان ات ــه لس ــياريتو س ــايرتين ملش ــش عل ــى
الرصيف وعندما فتحو الباب رفعو الغطاء عن ومهها ملا ابتسمو فتحو ب السيارة اآلخر.
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إنين باهبة ولبسو عباءهتاو اليوم ماءت متيه حههنا عن الباقنيو ملا ر مرر هاتفهــا قالــو :مــاء وهــش تفــت
ب الس ــيارة مهس ــو ان ــه ابن ــكو فتـ ـ كرت سهن ــا قال ــو( :حينم ــا ت يل ــويف الظ ــل خطواتن ــا ظي ــه هل ــو اللي ــل)
واختفو.
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تدفق الدم فتبللو لعر كفشو كانــو الطالبــة الــيت تســتابدؤ املغفــرة د غرفــة مــديرة املدرســة الــيت اســتدعتين
كمشرفة تربوية زائرة لالعالعو ابنة رفيق نه املراهقة.
عرفو إهنا تقيم وإخوهتا ال الثة د منهل مدهاو وس والدها مات د حاديف س من مخ

سنوات.

صمو املديرة رابين ملا خرمو الطالبة من الغرفة قالو املديرة :كا والدها زومش د زمن تاوزته.
❁❁❁

359

قررت زترتــه د مكتبــه ا ديــد وسثنــاء اجــديا دخلــو برفقــة الســكرت
للمغادرة وسان ستناول من سحد املوظفني بع

عرفــو إهنــا علــى موعــد ســابق هنضــو

النشرات التعريفية شعرت أبنفاسها قبلو دعويت لتوصــيلها ود

املسافة القص ة عرب الشوارع املهد ة تاوزت مالحمها الغامضة.
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د زمن باك اجلم :وقد امتد املكا حىت مل تعد له هناية علبو مين سخـ ها إىل حفــل تســعى كصــحفية لتغطيــة
فعالياتــهو املكــا حديقــة عامــه د عريــق شــهار واملناســبة احتفــال مبوســم زهــرة الــوردو املوقــع بــني بــوابتني بوابــة
مستشــفى (شــهار) الصــحة النفســية وبوابــة مستشــفى (الــدر ) األم ـرال الصــدريةو ود انتظــارؤ شــرعو ب
املنهل ورمتين هامسة اخ سختها األكرب اليت تهورهم وعفليها لتصــورهم ونشــر صــورهم مــع التغطيــة الصــحفية
ريدةو وملا عدان رست األخو إيصال شقيقتها سوت حىت ت تالحأ سمها حضوران املتأخر.
فكانــو عفويتنــا اســتابابة الفكــرةو وملــا وصــلو لــدار األخــو ت ـ كرت سهنــا حبامــه لــبع

األغ ـرال تولنــا د

الشــوارع بعــد انتقاهلــا مــن املقعــد اخللفــش لتكــو جبــوارؤو ود حمطــة بن ـهين تضــم مرك ـها تــارؤ ومقهــى د عريــق
اهلــدل ع ــرت علــى مطالبهــا كــا الطفــال انئمــني ابــن د ال انيــة وابنــه د الرابعــةو سوقفــو الســيارة د شــارع
خلفش للربج السكين و لو الطفلة وهش لو الطفل ود املصعد را الصمو.
فتحو ب شقة د الدور السادرو ودخلو خلفها العتمــة واهلــدوء ــيم و نــا غرفــة نــوم الطفلــني ورقــد كــل
وسحد د سرير وحنن د صالة ا لورو دعتين لشرب الشاؤ ومشــروب رد كانــو الســاعة متــأخرة اعتـ رت
وقد عرفو إ زومهــا رمــل األعمــال مســافر منـ عشــرة ستم وخادمتهــا تركتهــا د منــهل والــدهتا :يــدفعين نســق
امتماعش بولغ د خلقه .كنو خليطا قوت ت يقهر بينما كنو سيضا :مل سكن بلك الشخص القادر.
تنبهو من اجلم :وحنن جنل

جبوار م ع شابرة وارفه د منتــه الــردف الطبيعــش نستشــرف الـ ؤ ســوف ديتو

قررت الهواج فأان وا كنو حبها ودفء الشم

اليت تنشر الطمأنينة د سعماقها ومن شعرت بومودها معــه

غ مناسب وبال ععم د حالتهاو وبعد ثالثة سشهر من رحيلها ماء اتصال سمهــا للمشــاركة د شــهادة

كمــة

الشــرعية مــاءت اســتابابيت سليــه رغــم عــدم معــرفيت ملو ــوعو ملــا سكملنــا اإلم ـراءات سوصــلتها وابنهــا الفــىت
وابنتها ال ال ة للمنهل.
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ألمد د املقعد اخللفش للسيارة بعد قضاء مهء من الليل مــع األصــدقاء د املقهــىو حمفظــة يــد صــغ ةو تضــم
شري فيديو .وجمموعة صور جفل الهواج .وقلم روج .ونقود ورقيةو كا الشري تسابيال للحفل تنتصب مــع
زومها د الكوشة :وا ميع يتحرك ويرقصو وماء صوهتا د العاشرة صــباحا وسان د العمــل عرفــو إهنــا اتبنــة
ال ال ــة :تس ــألين ه ــل ش ــاهدت الش ــري وتفحص ــو الص ــور مث قال ــو :سان ص ــاحبة الفس ــتا األ ــر والش ــعر
املتابعــد قلــو :سبــرعهم لــرقص وسك ــرهم لغطــا قالــو :وخطيــو سيضــا رقــاك وعــازف عــود رع وزوامــش د
الصيف.
علبو مين إعادة الصور والشــري وإهنــا تنتظــرن بعــد العشــاء خلــف ب املنــهلو تــرددت وقــررت اخـ بعـ
الصور ك كرل سوقفو سياريت د شارع حماب لشارع املنهلو اقرتبــو مــن البــاب املــوارب دفعتــه ودخلــو العتمــة
تلــف املكــا ليصــلنا صــوت سف ـراد د الــدرجو فتحــو ب مــانو وســحبتين خلفهــا ود ظــالم املكــا مهســو
لسكو وعدم القلق ومعها شعرت أبهنا ترن ملغامرة مل سرتب هلا.
تفابرت اللحظة شعرت إهنا اعتادت املداعبة ول م عنقهــا مل يقلقهــا التصــاقش قالــو :وقــد ختلصــو مــن نهقــش.
خطيو رسم معــامل مســدؤ قبــل كتابــة كتابنــا وملــا متــو الكتابــة مل اشــعر بطعــم لومــود غـ انــه لــن يتوقــف هنــا
فكلــش لــهو تكــرر اتصــاهلا لطلــب العــو د مــني تهيــه حفــل زوامهــا وملــا رحلــو مــاء اتصــاهلا مــن مدينــة د
الشمال الغريب حيا يعمل زومها العسكرؤ.
بعــد عــدة سشــهر مــاء اتصــال األخــو الكــربل :تســعى لتســابيل ابنتهــا د املدرســة اتبتدائيــةو بعــد فشــلها د
قبــول سوراقهــا ملدرســة الــيت تعمــل ــاو فكــا س اتفقنــا بعــد سخـ ها ملرامعــة إدارة الرتبيــة والتعلــيم وقــد وعــدن
سحد مس ويل التعليم ملساعدة مع بداية العام الدراسش إ السن ت يسم ولكن د التمهيدؤ.
كانــو العاشــرة صــباحا ملــا سوصــلتها ملقــر عملهــا عرفــو سهنــا مل تتنــاول إفطارهــا فتومهنــا ملطعــم مل جنــد اإلفطــار
املطلوبو فاتهنا مشات خارج املدينة ود حمطة حمروقات تضــم مطعمــا وغــرف مســافرين بضــاحية العرفــاءو ومــع
اجلــم اخلــافق ال ـ ؤ مل يكــن يل تــاوزت سفكــارؤ القدميــة ففقــدان كــل شــشء كانــو تقــاوم د استســالم غبطــة
العطاء وملا عدان قالو :ويلش سان املســكينةو كنــو صــغ ة ستــدحرج كحبــة خــردلو ولقــد كنــو العاصــفة اهلومــاء
اليت اقتلعو سشابارؤ :ترملو عند ب مدرستها.
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قررت الرحيل :إب مل يتبقى يل ع ر بعد وفاة والديت الوتد ال ؤ كنو اعلق فيه وبه كــل سفعــايل وقنــاعيت مبــا سان
عليه فهش القر والفداء وسيدة اجب اإلنســانو ورمــه الوفــاء وقــد رفضــو مطلــب مــن حوهلــا علــب الطــال
من زومها الغائب منتظر سوبته ساملاو خايل زوج كل بناته العشر واست نان د اتختيار خــايل ال ــان حاصــر مــا
تبقى يل من اريف د منهل سشارك والديت متلكه لســكىن ابنــه املقعــدو خــاليت رفضــو اســتقبايل بعــدما خالفتهــا د
مكا تقبل العهاء د والديتو سسرة والدؤ الـ ؤ اختفــى وسان د العاشــرة واملقيمــة د قريــة شــر مدينــة الطــائف
نسيو ا هاو مل هتتم حباليت.
حطــو رحــايل د مدينــة الهلفــش الســاكنة وسـ الرمــالو ــائع د زمــن تنســاب دقائقــه رغــم اتمــتالء سمــدها د
حــاليت فارغــة وبينمــا سان د مكتــو سغالــب النــوم وسقــاوم الفـراغ ر اهلــاتف كــا مــدير القســم ملــا دخلــو غرفتــه
سألين عن معــرفيت بــبع

األســر د مــدينيت القدميــةو وبكــرن ألخــوات الـ اليف قــال انــه زوج الرابعــة وا سمهــا

هنا وتريد مقابليتو ماءت األم للهترة ومرامعة سحد املستشفيات حيا تعمل ابنتها الرابعة سخصائية تغ ية.
وسان عائــد لســكين :شــعرت إ ســوء اجــأ يالحقــين فقــررت الرحيــل علبــو إمــازة مخســة ستم رامعــو املركــه
ال ـرئي

لــرتل عالبــا النقــل إىل الــرتل وملــا انتهــو ستم اإلمــازة عــدت للعمــلو كــا املــدير مســافرا ليــأيت

اتصــال األم مــن الطــائف :سهنــا مرهقــة وينــوء كاهلهــا هلمــوم بعــد مــوت سبــو عياهلــاو وعــودة ابنهــا الغائــب مثــا
ســنوات واملســافر للدراســة د سمريكــا س ابتهــا وا كــا خــايل الوفــالو وومــد عمــال د شــركة ســيارات جبــد و
وسهنا ترل انتقاهلا إىل مد اليت يدرر ابنها األصغر د مامعتها .وا ابنتها الصــغرل والــيت رزقــو بنهــا األول
من يومني تسأل عينو مل اهتم بكل ه األخبار ولكن ليأيت اتصــال البنــو الرابعــة :صــوهتا املتــوتر .دائمــا كــا
حاد وقلق وسهنا تنتظرن د التاسعة صباحا سمام قسم العيادات اخلارمية للمستشفى ال ؤ تعمل به.
عرفو إ هلا ابنة وحيد سجقتها برو ة سهلية بعة للمستشفىو وا زومها د رحلــة عمــل ملــدة ثالثــة ستم د
ال ـ رتل وسهنــا تشــعر إهن ــا حبامــة لــبع

املعلومــات ع ــن ســباب عــال سختهــا الك ــربل بعــد إشــاعة إ زومه ــا

اكتشــف عالقتنــاو ود سثنــاء اجــديا عرفــو س الــهوج ومــدها د غرفــة ا لــور مــع سحــد ســكا العمــارة مــن
منسية سسيوية يعمل فين د شركة الكهر ء بعد عودته املفام ة صبا يوم مجعةو هنا قلو :وسنــو ..سغمضــو
عينيهــا شــعرت س نــه علــش قبــل س سنف ـ تعميــد النقــل ال ـ ؤ اســتلمته ألم ـ
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وتكــو هنــاييت د مدينــة سخــرلو

شــرب ماءه ــا فك ــا س اته ــو إىل منههل ــا اع ــرف إ ابنته ــا اآل د الرو ــة .وا زومه ــا مس ــافر .وا عامل ــة
املنهل املنشغلة مبهامها لن يقلقها حضورؤ.
مل اهــتم رتباكهــا سوقف ــو الســيارة سمــام م ــدخل املنــهل ووقفــو جبواره ــا وهــش تفــت قف ــل البــاب ســرت معه ــا
للداخلو كا حراك اخلادمــة يصــل مــن املطــبخ هــام

اللحظــة فــت

ب اتعم نــا فشــعرت لســكينة الــيت

معها انكشــف اجابــابو مســدها األمجــل بــني سخواهتــا بيضــاء مائلــة للشــقرة رشــيقة القــوامو كانــو وهــش تتــوقى
تساقطش تنتف كمن به م

الب عرقها ويتغ لوهنــا سخـ ت تبكــش بينمــا سسـراب عـ النــورر الــق تركتهــا

تلملم باهتا املبع ــرة .وترتــق شــق مســافة متاهــة ا ــاز الــيت س ــاعو فيــه ظلهــاو ومــدت العاملــة الســمراء تنظــف
إحــدل نواف ـ صــالة ا لــور مــن بقــات الغبــار ال ـ ؤ امتــا املدينــة بعــد منتصــف الليــل :بعتــين بنظرهــا حــىت
سغلقو الباب.
❁❁❁
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ماء اتصال رابعة د التاسعة صباحا ختربن اهنا استأبنو من العمل ود انتظارؤ وسان سكمل مســوغات صــرف
حقو مرامع نف عقد عمل نقل عــالب هابــرة انئيــة إىل مدرســة قرويــة ملكتــب تطلــب مســاعدهتا د ترحيــل
خادمتها اليت اكتملو إمراءات سفرها عــرب مطــار مــد سكملــو سورا املرامــع واســتأبنو مــن رئــي

القســم

ال ؤ اعمل فيه متاباوزا فهعش و عفش انسيا نو ت الضياع.
ومدهتا تنتظر مع ابنتها فينور بات السنوات التسع وعاملــة املنــهل وملــا سغلقنــا سبــواب الســيارة وسدرت ا ــرك
تـ كرت حمفظتهــا الــيت ــا مــواز ســفر العاملــة وبطاقــة الطــائرة سوقفــو ا ــرك ورافقتهــا ملصــعد مــاءت البدايــة
مالمسة عب يــة وبعــد إغــال

ب الشــقة ومــدهتا كمــا املــن والســلول الوالــدة الــيت كانــو تنتظــران مبنــهل األســرة

ملسو ملقعد األمامش جبوارؤ وفينور بيننا واخلادمة خلفش وهــش خلــف والــدهتا شــعرت آ علــش اســتخدام
كميــة معينــة مــن العقــل واتنفصــال عــن العــامل اجســش واتنــدغام د الــوهم لكــن مــا كــا سك ــر ســوءا هــو إنــين
كنو ستصنع الرباءةو وملا امتهان عريق مبال اهلدل وبدت معامل مكة.
قالــو األم (لــو حــو مــن عريــق اخلوامــات مــور فيــوز غ ـ مســلمة) د مــرآة الســيارة كانــو مــور اــد د
مبتسمة وامتد معه عريق اخلوامات لتستقر فينور د حضين ملشاركيت قيادة السيارة كانــو هائلــة د العمــق
الرمادؤ الصامو وتور التفاصيل ندفع الغيمة تهنمار الرغبة اليت حنتو باتيــني إىل وسحــد شــعرت تنتشــاء
من رائحتها اليت سشعلو النار واملشاعر سدركو بلك فطبعــو قبلــة علــى خــدؤ معهــا (قالــو األم عيــب تبــو
خلش عمك يشوف الطريق).
وحنن ندخل مــد قالــو رابعــة (ممكــن توصــل سمــش لبيــو خــاليت تــر

فيــه حــىت تســافر مـ ؤ) ملــا ترملــو األم

قررت فينور مرافقتها آخ ة معها الرائحة الطيبة وتوسل مغفرة سمطرت اجميمــة الــيت ت سبكرهــا معــه انتقلــو
رابعة للابلور ملقعد ا ــاور مكــا سمهــاو ود الطريــق اقرتحــو س نتنــاول الغــداء د فنــد العطــار أبحبــر مــع
ابتسامة فيوز اليت ومدهتا د املرسة سمامش فتوقفو عن النقاو وسان اته ألحبر.
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وثالثتنــا نتن ــاول غــداء ــك مبطعــم الفن ــد اقرتحــو اس ــت ابار غرفــة للراح ــة واخلصوصــية فل ــم تعــرتل رابع ــة
خرت د املقهى ستناول ومبيت اليومية مــن ا ـراك املعطــر وسمــواج البحــر تتــدافع سمــامش توقفــو عنــد اللحظــة
اجا رة إىل درمة مومهة فراغ حياة داخلية منغلقا كليا علــى نفســش القلقــة غـ س رابعــة فتحــو ثغــرة د هـ
الســكين ة معهــا كانــو التســاؤتت فابــاء ات ــطراب وحلقــو د الفضــاء عالمــة اســتفهامو معهــا مــاءت مــور
فيور لتخربن إ موعد رحلتها سزف.
بعد إكمال فحوصات سورا السفر ودفع رسوم زتدة وز العفش انتظرت دخوهلا صالة املغــادرة وملــا اختفــو
ع ــدت لس ــياريت واته ــو للفن ــد

ق ــررت ش ــرب ب ـراد م ــن الش ــاؤ ف ــدخلو املقه ــى انتص ــبو سم ــامش الطاول ــة

والشيش ــة ال ــيت مهم ــهت ش ــشء م ــن عبقه ــا ش ــدن املش ــهد للابل ــور واحض ــر الن ــادل ب ـراد الش ــاؤ ورسر م ـراك
مديد.
مع سبا املغرب صعدت للدور ال ان لفند متابها إىل الغرفــة الــيت اســتأمرتو قرعــو البــاب سك ــر مــن مــرة
مما لفو نظر عامل النظافة ال ؤ ماء وقال (

ما فيه سحد الغرفة فا يه) وفت الباب مل يكن هناك سحد.
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بعد ثالثة عقود ماء الــرد بــهواج ابنــه مــن حفيــدة خالتــه الــيت تســبب رفضــها تهوجيــه إحــدل بناهتــا لفقــر ويتمــه
وعلو نسب آسرة زومها د موت والدتهو ماء اجفل مبهابــا رفـ
القاعة دخل منهله مل يكن هناك سحد مل

الــدخول مــع العـري

قســم النســاء وغــادر

على سحد مقاعد صالة ا لور واخنرط د البكاء.
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ه ـ الليلــة مل يفــت البــابو ود الليلــة ال انيــة تعالــو املوســيقى وعــربت األ ــواء البــابو وملــا دخلــو مل يكــن
هناك ب ومل تكن هناك املوسيقى ومل تكن هناك األ واءو إظا سيارة شرعة.
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علب مين سخش العمل خادما د منهل مدير ا ديد سصب القهــوة للضــيوفو وامــن علبــات الــدارو وبات يــوم
مــاء شــقيق الرمــل ال ـ ؤ اعمــل عنــد د عريق ــه للدراســة خلــارج ليابــدن فريس ــة ســهلة ينشــغل د متهيقه ــاو
اخلوف والسطوة اليت فر تها اللحظة كانو معه ومن هنا ماء صميت ال ؤ معه شعرت إن هالم.
ود يوم كانو مبنهل املدير حالة عارئة فر ها حضور والدته لإلقامة عند و فكلفو بتأثيا غرفتها ومعه تنامــا
غم د داخلش معه تصبب عرقش وارتعاو سعـرادو عرفــو إهنــا تحظــو هتيابــش فابلســو علــى عــرف الفـراوو
وسخ ت تناقشين فيما ته.
مل يالحــأ سحــد دخــويل غرفــة األم الــيت ومــدت فيمــا يشــعرها جيــاةو وملــا ســافرت للابلــور مــع ابنتهــا الــيت
ماءت وتدهتا بعملية قيصرية دسو د كفش بع

النقود ومفتا الغرفة.

بعد عصر يوم ماعر وقد سكملو تنظيف غرفة األم متددت د الفراوو واســتغرقو د النــوم ألتنبــه علــى زومــة
املدير تقف على رسسش فطوقين الرعبو زكمو انفش رائحة العطر فلم سقاوم رغبتها.
بقيو د الفراو سسرتمع ما حديف وسان سمجع سعـراد املتنــاثرة وسان سغلــق ب الغرفــة تــردد ا ــش بــني ا ــدرا و
تتبعت ــه كان ــو األم تلـ ـ

عل ــى سح ــد مقاع ــد عاول ــة األك ــل ملط ــبخ سش ــارت للكرس ــش املقاب ــل ح ــىت املـ ـ

وسشاركها العشاء.
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غرقو حىت سبن بشجتوهنا سثناء حــديا األصــدقاء د املقهــى ود ال انيــة صــباحا كانــو تلــو بكفهــا لتشــاركين
بقية الطريق وسان افت

ب املنهل تلفو حويل فلم سمدها.
❁❁❁

370

كنو مشغال خبفة ما سرل حويلو عندما سمسكو بكفش ألصعد معها درج الري و صدمين الســكو وسان اشــعر
بومعشو ففقدت توازن فابا يب سسق بني يدؤ اهلباء.
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 - 1البحا عن ابتسامة  /قصص قص ة.
 - 2اتحندار  /قصص قص ة.
 – 3فرشاة إله الرعد /قصص قص ة.
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