ِر َوا َية
صب ًرا
لَن ت ُ ِطيقَ َم ِعي َ

مقدمة

أَن تَرغَب فِي شَيء َهذَا أَمر َ
غبَات ولديك
سان ُخ ِلقَت لَ َديك َر َ
طبِي ِعي فَأَنت إن َ
احتِ َيا َجات أيضا ً . .
س ُكل شَيء بِ َها ُمتَاح
أَن تَتَ َمنَّى شَيء وتنتظره  . .فَ َهذِه ُ
سنَّة ال َحيَاة  ،لَي َ
فنتمنى وننتظر  . .وندعوا !
ع ِقب َو َل
لَ ِكن إن تَرغَب  ،فتتمنى  ،فَتَد ُ
علَى َ
ع َوا  . . .فَتَنقَ ِلب َحيَاتِك رأسا ً َ
علَى َما َهلَكَت ِمن أَج ِل ِه ؟ أَم ستبقى منتظراً
تُعلَ ُم هَل ِفي ِ
الن َها َي ِة  ،ستحصل َ
ِط َوال َحيَاتِك ؟ فتكتشف فِي النِ َهايَ ِة إنك ُكنت جزءاً ِمن ُمع ِجزَ ةً َما ! فَ َهذَا َما
صدِقهُ أَ َحد َحتَّى اْلنَ َ . .حتَّى أَنت !
لَم يُ َ
.

آالء حسين الجمل

1
أحيانا ً تَ ُ
ظن أنَّك تَ ِسير َ
بروتِين واشخاص
عا ِديَة َ ،م ِليئَة ُ
ط ِريقَك فِي َحيَاةِ َ
َمألُوفَة ُو ُجو ِه َها لصباحك َ ،ولَ ِكنَّك َل تُعلَ ُم أنَّك قَ َ
يرةً فِي كَوكَب
ص ِغ َ
طعَه َ
ُور ِمن َحو ِلك دُونَ أَن تنتبه لَ َها . . .
يء بالمفاجأت الَّتِي تَد ُ
َم ِل ًّ
ِعن َد َما يحين ال َوقت لتدرك َما يَحد ُ
ُث َحو ِلك ستشعر أنك ُجننت  ،أَو أَ َّنك
ص َّد ُق . . .
َد ِ
اخل ُحلم ُخرا ِفي َل يُ َ

َه َكذَا كَانَت لَح َ
ظة إدراكي ِل َما َيحد ُ
ُث ِمن َحو ِلي ِ ،حينِ َها لَم أَ ُكن أَعلَم هَل
ص ََل ِحيَّتِه فِي
ّللا َ
علَى ُحبِ ِه ِلي فَ َ
س َّخر ِلي ُكل ذَلِكَ ؟ أَم أَت ُرك لعقلي َ
أَش ُكر َّ ُ
ق؟
َ
ع َدم التَّصدِي ِ
ُكنت احتَاج ال َوقتُ الكَافِي ِل َِلستِي َعاب لَ ِكن لَم يَ ُكن هُنَاكَ َوقت ِل َِلنتِ َ
ظار . .
سأُخبِ ُرك بِ ِه َوأَنَا ُمد ِرك تماما ً أنَّك ستنعتني بِال َمجنُونَ ،ولَن
َما أَتَ َحدث َ
عنه َ
ص ِد ُق َرغم ِإيمانِي ِب ُك ِل َما َح َد َ
ث.
ازلت َل أ ُ َ
صدَّق  . .لَك ذَلِكَ ؛ فَأَنَا َم ِ
تُ َ
احب ال 28عاما ً ِمن ال ُح ِريَّ ِة  28 ،عاما ً ِمن ال َّ
ش َباب الَّذِي
ص ِ
أَنَا ُم َهاب َ
عن َها ِِلَو َلدِي ،لَ ِكن
َان أَن أَم ََله أح َداث ُم َم ِيزَ ة أَح ِكي َ
اولَت ِبقَد ِر ِ
اْلمك ِ
َح َ
فَ ُ
شلَّت؛ فَ ُكل َما فَعَلَتهُ ه َُو العَ َملُ ،وتكوين صداقات تَب َدأ بمكالمة هاتِ ِفيَّة

ت ِمن
عا ِ
وج فِي أَي ِ َمكَان ِللتَّرفِيه َ ،وتَنتَ ِهي بَع َد انتِ َه ِ
اء تِلكَ السَّا َ
ِل َدع َوى ِلل ُخ ُر ِ
ال َم ِرحَ ،والض َِّحكَ ،وال َّ
ط َعام اللَّذِيذ . .
شخصا ً عاديا ً يَب َح ُ
صمت  ،لَ ِكنَّنِي ِلَلَبَد لَم
عن ال ُح ِ
ث َ
ب فِي ُو ُجو ِه الفَتَيَات بِ َ
ِب قَل ِبي ِبقُ َّوة ِ ِْلح َداهُن َ ،ح ِقيقَ ِة اِلَم ِر َكانَ
أَست َِطع التَّج ِربَة َ . .حتَّى َو ِإن ُجذ َ
ير ِمن ال َم َوانِ ِع ِعن َد َما أُفَ ِكر فِي ِهم َل أَ ِجدهُم  . .فقط أَشعَر بِ ِهم . .
هُنَاكَ ال َكثِ ِ
اجي ال َّ
شدِيد ِلل ُحب
أَش َعر ِبأَنِي َل أَست َِطي ُع َو َل أَر َ
ب ُ . . . .رغم احتِ َي ِ
غ َ
َار َك ِة فِي َحيَاتِي .
َوال ُمش َ
َحتَّى أَتَى َذلِكَ ال َيو ِم . .
عادِي بَ َدأ َملَلُه مبكراً  ،قَ َّررت ِالن ِس َحاب َوالذَّهَاب فِي أَي ِ َ
ط ِريقَ
يَوم َ
ب ِمن
سام  ،يَس ُكن بِالقُر ِ
صدِي ِقي ُح َ
صلَت بِ َ
يتخذني ِلشَيء يَقت َِحم مللي فَاتَّ َ
َب إلَي ِه َو َمن َمن ِزلَة
ع َم ِلي  ،فاتفقنا ِبأَن أَذه ُ
مدينتي َو َهذِه ال َمدِينَة تَ ُكون َمكَان َ
نَن َ
َاب إلَي ِه فِي العطَلت . .
س ِط البَلَ ِد أَعتَدنَا الذَّه ُ
ط ِلق بسيارته إلَى كَافِيَة فِي َو َ
ض الظ ُروف قَبل
ُك ِل شَيء سيسير َك َما خططنا لَهُ َحتَّى َح َدثتُ لَهُ بَع ُ
َب بمفردي ؛
ُو ُ
اجي وحيداً فَقَ َررت أَن أَذه َ
صو ِلي ِل َمن ِز ِله بِ َدقَائِق  ،فَعُدَّت أَد َر ِ
ع َّ
طلَه نهاية اِلُسبُوع . . .
صة أَنَّهُ َيو ُم ُ
فَلَن أَ ُ
عو َد لكأبة ال َمن ِزل خَا َّ
ص ِع َدت الحافلة ال َو ِحيدة ال ُمت ََو ِجهة إلَي َ
سوء ال َحظ  . .أَو ُربَّ َما
ط ِري ِقي َ ،و ِل ُ
َ
ارغَة  ،أَ َخذَت
ص ِ
ف فَ ِ
ِل ُحسنِه  . .كَانت ُممتَ ِلئة وتتبقى الك ََرا ِسي فِي ال ُمنتَ َ
علَى أَ َح ِدهِم أَم أَر َحل فَلَم أُفَ ِكر كثيراً . .
سأَج ِلس َ
أتفحص بنظرتي هَل َ
سى أَ َّن لَ َها
َوقَع بَص ِري َ
علَى َوج ِه أَع ِرفُه جيداً َو ِعن َد َما أَ َراه مَلمحي تَن َ
سة بِال ُكر ِسي الفردي الَّذِي إن
صالَة َجا ِل َ
تَعَابِير أُخ َرى غَي ِر ِالبتِ َ
سام َ ،رأَيت أَ َ
قَ َّررتُ ال ُجلُوس سأجاورها ِبه  ،فَقَ َررت ال ُجلُوس دونَ تَفكير .

صالَة تَ ُكونَ إح َدى عمَلئنا الَّتِي أَصبَ َحت تَأتِي إلَي فَرع شركتنا مؤخراً
أَ َ
عا َية لمشروعها ال َجدِيد لتصميم اِلزياء  . . .هِي شَخص
لتصميم َبعض ِ
الد َ
ش َعرت بِ ِه ِمن َحدِيثَي البَ ِسيط َم َع َها .
ُمبتَدِئ لَ ِكنَّ َها مجتهدة َو َهذَا َما َ
ط ِة كَان عاديا ً ُ ،كنت اِنتَ َ
ُك ِل شَيء إ َلى تِلكَ النق َ
ظ َر أَن تنتبه لوجودي
ضع َها ،
اْلذن الخَا َّ
صة بِ َها الَّتِي تَ َ
بجوارها لَ ِكن لَم يُحدِث فَقَد كَانَت ِس َما َ
عة ِ
اولَة َب َدأ َحدِيث َم َع َها . .
تعرقلني َ
عن ُم َح َ
َك َما أَنَّ َها كَانَت تَف َع ُل شَيء َما بهاتفها يَجذِب ُكل انتباهها . . .
صد أَن أَن ُ
ظ َر
َو َحقًّا َجذَب ُكل حواسي ومشاعري أَنَا أيضا ً  . . .لَم أَ ُكن اق ِ
لهاتفها لَ ِكن ِب ُحك ِم أننِي أَط َو ُل ِمن قَا َمت ُ َها ِب َكثِير ِمن السنتيمترات َ ،و ِلقُرب
َمقعَدِي ِمن َمقعَ ُدهَا َ ،و ِِلَنِي أَحفَظ مَلمحي بِ ِشدَّة فصعقت ِعن َد َما َو َجدت َها
تَن ُ
علَى هاتفها َو َل تنتبه ِِلَي ِ شَيء َيدُور من َحولَ َها .
ظ ُر إلَى إح َدى ُ
وري َ
ص ِ
ظ ِللت أدقق النَّ َ
َ
ورتَي ِ ،ل َماذَا هاتفها يَحتَ ِوي على
ظر ِلتأكد  . .نَعَم َه ِذ ِه ُ
ص َ
ورتَي ؟ َولَ َّما تَن ُ
ظ ُر إلَي َها َه َكذَا ؟
ُ
ص َ
ورة ُم َحا َدثَة
ورة َ ،ه ِذ ِه ُ
ست ُم َج َّر َد ُ
زَ اد اندهاشي ِعن َد َما ُو ِج َدت أَنَّ َها لَي َ
ص َ
ص َ
صة بِي َ ،وهُنَاك خَانَه للرسائل بَينِي َوبَينَ َها بِال ِفعل . . .
الواتساب الخَا َّ
علَي َها ِلتُكتَب ِلي ! !
ض ِغطت َ
َ
سالَة اِلُولَى ؛ فَلحظت أَ َّن ُهنَاكَ َبعض التَّس ِج َ
يَلت
الر َ
َو َه ِذ ِه لَم تَ ُكن ِ
َب فِي َها ِلي (أنا محتَا َجة ليك
سالَ ِة الَّتِي تُكت ُ
ال َّ
الر َ
صوتِيَّة الَّتِي أَر َ
سلت َها قَب َل تِلكَ ِ
ِب ِجد َ ،ده اكتَر َوقت محتَا َجة ِل ُو ُجودِك ِفيه  . .تَ َعالَى بقى)
الر َ
أَر َ
َارةًَ ،وفِي هاتفها ت َ
سالَة َوأَنَا أحملق فِي َها ت َ
سلت ِ
َارةً أُخ َرى َو َل أَف َهم أَي ِ
سكَت هاتِ ِفي َونَ َ
سائِل نصية ِمن َها
ظرت إن َكانَ وصلتني َر َ
شَيء  ،تلقائيا ً أَم َ
آجن  . . .راقبتها فَ َو َجدت َها تُغ ِلق هاتفها َوتَن ُ
ظر
فَلَم أَ ِجد أَي ِ شَيء ِ ،كدت ِ
َارج النَّا ِفذَة ِفي هُدُوء تَام َج َعلَ ِني أَشعُ ُر أَ َّن ُك َّل شَيء َ
ط ِبي ِعي َوال َخلَل ِبي
خ ِ
أَنَا!

صوت السَّا ِئق َوه َُو َيطلُ ُ ُ
ِي لَم تَ ُكن
قَ ِ
اطع َحي َر ِتي َ
يع  ،ه َ
ب أج َر ِت ِه ِمن ال َج ِم ِ
عة اذنِ َها وأفكارها ،
َارج ِس َما َ
تنتبه َو َ
علَى َما يَبدُو أَنَّ َها َل تُس َم ُع صوتا ً خ ِ
أُخ ِر َجت محفظتي َوأُع ِطيت ال َّ
عدت
ص الَّذِي أَ َم ِ
شخ ِ
امي أجرتي َوأُج َرت ُ َها َو َ
صة ِب َها َوتَن ُ
اُن ُ
ظر أرضا ً دُونَ
ظر لَ َها ِلجدها ت ُ َمد يَ َدي َها ِلي ِب ِقي َمة اِلُج َرة الخَا َّ
أَن تَرى َوج َهي
أتفضل اِلُج َرة .-بس أَنَا َدفَعت خ َََلص .نَ َ
َلمح َوج ِه َها
ظرت إلَي تلقائيا ً َِل َ ِجد الدَّهشَة والتوتر يصرخان ِمن َم ِ
ال َح ِزين َ ،رأَيت بنظرتها لُمعَة لَم أَ َرهَا ِمن قِبَ ِل فِي أَي ِ َم َّرةً أَتَت لمكتبي
ِفي َها..
اخ ِلي َكثِير
س َمت لَ َها َوأَنَا َد ِ
اليَوم تِلكَ اللم َع ِة ت ُ َح ِدثُنِي بِشَيء َما َل أَس َم َعهُ  ،اِبت َ
اح َدةً َِل َ ِجد أَ َجابَه
اع فِي َوج ِه َها َدفعَةً َو ِ
ِمن التساؤلت تَرغَب فِي ِالن ِدفَ ِ
تريحني .
استاذ ُم َهاب ! أزيك ؟تتعامل َو َكانَ َما َرأَيته ِمن ثوان قَد َح َد َ
عق ِلي فَقَط ! تتعامل َو َكأ َ ِني
ث َد ِ
اخل َ
ِي الَّتِي كَانَت تُخ ِب ُرنِي باحتياجها ِلي قِبَ َل ثانيتين ! !
شَخص غ َِريب َوه َ
زَ ا َدت َحي َرتِي  ،فَلَو أَ َّن َما أعتقدته صحيحا ًَ ،وأَ َّن ُهنَاكَ َمن يَنت َِح ُل شخصيتي
ويُحادثها  ،فَكَانَت ستختلف َردَّة فِع ِل َها ِعن َد َما ت ََرانِي  ،فَ ِهي تُحادثني َو َكأَنِي
شَخص يَ ُخص َها بِال ِفعل وتتكلم بارتياحيه تَدُل أَ َّن لَنَا َحدِيث َ
ط ِويل ِمن قِبَ ِل ،

الرس ِميَّة لَو كَانَت تَتَ َحدث إلَى أَ َح ِدهِم
فَكَيف تندهش لرؤيتي وتحادثني بِ َهذِه َّ
علَى أَنَّهُ أَنَا ! !
َ
عن تَح ِليلَي ِل َما يَحد ُ
ُث ِل َدقَائِق َ ،وقُ ِررت
عق ِلي يَنفَ ِجر فحاولت أَن أَتَ َخلَّى َ
كَاد َ
ِيره َحتَّى أَ َرى َما الَّذِي سينتهي إلَي ِه فِي النِ َهايَ ِة؟
أن أَك َم َل ال َحدِي ِ
ِي تُد ُ
ث َك َما ه َ
الحمد ِ َّ ِام ِله آيَه؟
ع ِ
ض َرتك َ
صالَة َ ،ح َ
لِل يَا أُستَاذِه أَ َ
صوت الس ََّّواق
-الحمد ِ َّلِل  . .اتفضل اِلُج َرة أَنَا ِبس َما أخدتش َبا ِلي ِمن َعا ِلي .
صوت الميوزك كَان َ
َ
بس أَنَا مادفعتش علشان ماأخدتيش بَالُك ِ ،شي ِلي فلوسك َده ك َََلم بَ ِسيطَاجين نتجادل فِيه .
َمش ُمحت ِ
س ِمعتُهُ ِمن
كَانَت مرتبكة َو َرأَيتُ ذَلِكَ فِي ارتِبَاك حركاتها َونَحن نتجادل َ ،و َ
اض َحة  . .تتحاشى النَّ َ
عا َدت
ظر إلَي َ ،و ِفي ِ
الن َها َي ِة َ
نبرتها المهتزة الغَير َو ِ
لصمتها وهدوءها بِ ِج َوار النَّافِذَة . .
علَى النَّفَا ِذ
ارب َ
صب ِري فَقَ َ
صمت ُ َها يستفز ِحي َرتِي  ،وتلتهم التساؤلت َ
ظل َ
َحتَّى وجدتني أَسأَلُ َها ِبدُون ُمقَ ِد َمات :
رايحة فِين كَدِه ؟ظر إلَي َوتَعُود ِلتَن ُ
تنحنحت بتوتر وأجابت َوهِي تَختَ ِلس النَّ َ
ظر ِلصابع َي ِدهَا
ض ُهم البَعض :
الَّتِي تشبكهم بَع ُ
َص ال َّ
ط ِريق هنزل ِعن َدهَا .
 -فِي َحدِيقَ ِة فِي ن ِ

-خارجة أنتي َوأَص َحابُك يَعنِي .صابِ ِع َها أَكثَر َوت ُ ِجيب :
زَ اد توترها فَأَخَذت تضغط َ
علَى أَ َ
ل  . .هروح لوحدي .سأَلت :
تَ َعجَّبت فَ َ
أيه َده لَيَّه لواحدك ؟أَ َجابَت بَع َد أَخ ِذ تَن ِهي َدة قَ ِويَّة أخافتني :
صل ِمن ال َبش َِر وبروح أَش َرب قَه َوة هُنَاكَ فِي
كل فَت َرة والتانية َب ِحب اف ِسط ال َخضَّار ال َوا ِسع اللَّي بيريحني .
الهوا َو َو َ
س ِط البَلَ ِد !
-ليه َمش بتروحي كَافِيَه مثَلً ؟ فِي كافيهات حل َوة كتير فِي َو َعلَى اِلَخَص الكافيهات  ،فبستغل
بابا وماما بيخافوا يخرجوني لوحدي َو َأَن ال َحدِيقَة دِي قَ ِريبَة مننا َوأَنَّ ُهم بيوافقوا علشان ك َّمان بيكون ُمع َ
ظم اللَّي
سر فمحدش هيضايقني .
فِي َها أَ َ
س َمت فَكَانَت إجاباتها تَدُل على كَم أَنَّ َها شَخص ُمتَ َح ِفظ وهادئ  . .وأيضا ً
اِبت َ
بَ ِسيط .

عتنِي بابتسامة َونَ َ
انتَ َهى َ
ظ ُره
ط ِريقُ َها بِ ُ
عة كَبيرة  .فَ َر َحلت بَع َد َما َو َّد َ
سر َ
َج َعلت ِني أَوقَف السَّا ِئق َبع َدهَا بدقيقة وأعود خَلفَ َهاَ ،وأَذهَب خَلف خطواتها
ف أوصلني تهوري ِلتِلك النق َ
طة ؟
َو َل أَعلَ ُم كَي َ
ظر ِلل ُخلف ،فَت ََوقَّفَت خَلفَ َها بِ ُخ ُ
ناديتها فَت ََوقَّفَت َولَم تَن ُ
طوات بسيطة انتَ َ
ظر أَي
أَ َجابَه لَ ِكنَّ َها َ
ظلَّت َواقِ ِف ِه َولَم تَلتَ ِفت ِلي  ،نَا َديت مجدداً َوأَنَا اقت ََرب خَط َوةً
أُخ َرى ِلقترب بِ َحذَر  ،التَّفَتت ِلي بِبُطء َو ِعن َد َما َرأَتنِي لَم تَست َِطع َكبَح
عنِي فوصلتني شهقتها . .
صدمتها َ
خضيتك ؟ض َرتك بتعمل آيَه هنَا ؟
-ح َ . .ح َنَ َ
ص َدقت لَقُلت أَنَا هُنَا َِلَعلَ ُم َما
ظرت ِمن َحو ِلي َل أَ ِج ُد أَ َجا َبه ُمنَا َ
س َبة؛ فَلَو َ
الَّذِي يَحد ُ
ُث ؟ َوكَيف ِلكَي أَن تعرفيني أَكثَ َر ِم َّما أَع ِرفُك ؟
َك َذبت :
أصل أَنَا نَ ِسيَت اقولك إنِي أَنَا جاي أقَابِل أَص َحابِي هُنَا برضه .سأَلت فأربكتني :
َ
فين أَص َحابِك ؟ قَ ِريبَي ِن ِمن هُنَا ؟قُلت :
ل هُ َما لسه ِفي ال َّق  . .تسمحيلي أَرخَم عليكي َواقعُد معاكي ُ
ش َويَّة ِل َحد
ط ِري ِ
َما يجوا ؟
علَى أَ َحد ال َمقَا ِعد
وم بإحراجي َو ِبال ِفعل لَم تَعت َِرض َ ،جلَسنَا َ
اعلَم أَنَّ َها لَن تَقُ َ
علَي َها أَ ِشعَّ ِة
ال َخ َ
يرة ،تَنعَ ِكس َ
ص ِغ َ
يرة َ
يرة أَ َما َم َها بَ ِح َ
شبِيَّة أَسفَل مظلة َكبِ َ

ال َّ
عينَي َها بِ َما يَك ِفي أَن يَجعَلَنِي أُفَ ِكر بِكَيف ِلي أَن أَت ََردَّد ُكل
ضيء َ
شم ِس َوت ُ ِ
ِتلكَ ال ُم َّد ِة ِبالتَّقَرب ِمن َها ؟ . . . .نَ َعم فَ ِتلك آخ ََر ِمن تحدت َمبا ِد ِئي ورفضي
للخوض فِي َمش ُروع َّ
يرة فِي
الز َواج  . . .تِلكَ الَّتِي َج َعلتنِي أُفَ ِكر لشهور َكثِ َ
علَى مشاعري دُونَ
عن عزوبيتي َوأن أَخبَ َرهَا أَ َّن لَ َها تَأثِير غ َِريب َ
التَّخ َِلي َ
أَن تتفوه ِب َك ِل َمة .
ب تَ َ
ظل ُمحتلة
يرة ُكلَّ َما أَتَت ِل َيوم َو ِ
احد إلَى ال َمكتَ ِ
ِط َوال تِلكَ ال ُم َّد ِة ال َك ِب َ
سبَب مقاومتي لفكرة َّ
الز َواج لَ ِكنِي َل
يري ِلسابيع واقاومها  ،أَعلَم جيداً َ
تَف ِك ِ
ف تماسكي ِفي ُك ِل َم َّرة تَظ َه ُر ِفي َها ِفي َح َيا ِتي
ف لَ َها َوح َدهَا أن تَضعُ َ
أَعلَ ُم كَي َ
عنِي ،
عينَي َها بنحنحتها َوإِبعَاد انظارها َ
صمتِي وشرودي فِي َ
انتشلتني ِمن َ
أَ َخذَت اُن ُ
اصي ِل َمكَانَ َها ال ُمفَضَّل َوقَ َ
ط َعت
علَى تَفَ ِ
ظر َمن َحو ِلي أَتَع ِرف َ
صمت بِ ُجملَتِي :
ال َّ
َان َده دايما ً ؟
جميل الڤيو َده  ،أنتي بتقعدي ِفي ال َمك ِس َمت وتنفست بِعُمق وأجابت ولزالت نَ َ
امنَا :
ظرت ُ َها ُمتَعَ ِلقَة بِال ِميَاه أ َم ِ
اِبت َ
فاضي فَ ِبقَدر أَق َع َد
أه ُك ِل َم َّرة بقعد هُنَاَ ،والغ َِريب أَ َّن ُك َّل َم َّرة بيكون ال َمكَان ِفِي ِه .
علَي َها
أَتَى إلَينَا أَ َح َد ال َع ِ
سا َمة بَع َد َما أَلقَى َ
املِينَ بِال َمكَان ووجدتها تَبَا ُدلُه البتِ َ
سأَلت ِني أَن ُكنت
ير ؟ َ
التَّ ِحيَّة َو َ
سأَلَ َها إن كَانَت ت ُ ِري ُد قهوتها أَم تَرغَب ِفي التَّغ ِي ِ
علَى أَنَّ َها ستطلب ِلي ِمثلَ َها فَ َوافَقَت .
أَرغ ُ
ساء شَيء واتفقنا َ
َب فِي اِحتِ َ
صب ِر أَكثَر فَان َدفَ َعت سائَلً :
ُ
علَى ال َّ
عدنَا لصمتنا لَ ِكنِي لَم أَق َوى َ
صالَة ؟
-محتاجاني لَيَّه َيا أَ َ

س َؤا ِلي سيصدمها َو َيج َعلُ َها تخجل  ،لَ ِكن لَم أَت ََوقَّع أَ َّن اِلَم َر
ُكنتُ أَعلَ ُم أَ َّن ُ
ضيق !
أَكبَ ُر ِمن ُم َج َّر ِد خ َِجل َو ِ
س ِدهَا  ،فَتِلك
التَّفَتت إلَي تحملق فِي برعب وشعرت بالرجفة الَّتِي اِحتَلت َج َ
علَى يَ ِد ال َمقعَد الخشبي بِقُ َّوة كَانَت ترتجف بِ ِشدَّة ،
ضت َها َ
اليَ ِد الَّتِي أُغ ِلقَت قَبَ َ
َل َح َ
س َؤا ِلي َ ،و َكأن ِد َمائِ َها ه ََر َبت لتختبئ ِمن
ظت أَ َّن لَونَ َوج ِه َها َ
ش َحب َبعد ُ
ال ُم َوا َج َه ِة . . .
س َها انقَ َ
ظ َرت َها تَتَ َحدث َولَو َل أَنَّ َها نَ َ
انتَ َ
ط َعت ؛ فَلَم
س َم أَن أَنفَا ُ
طقَت لَ ُكنت أَق َ
تَتَنَفَّس َّإل قَب َل أَن تَخ ُر َج ِمن َها اِلَح ُرف مبعثرة لَتَسأَلُنِي :
صد أ آيَه؟
ح  . .حضررتك تُق َ-ممكن بِس تَهدِي أولً !ض َرتك إِ َحنًا َمش فِي الشغ ِل دلوقتي . . .
ثانيا ً بَِلش َح َ
س َؤا ِلك ؟
تقصد آيَه بِ ُسأَلَت َها َوأَنَا أ ُ َراقِب إنفعالتها :
أخدت نفسا ً عميقا ً َو َ
أنا َو َ ِورتَي
صد أبص ِفي تليفونك ِ ،بس لُفَّت انتباهي ُ
ّللا َما كنتش اق ِ
ص َ
علَى شاشَة تليفونك فركزت  . .فَأَنَا عائِز أَف َهم الشات اللَّي بَينِي َوبَينَك َده
َ
صالَة ؟
أزاي وأحنا ُ
عم ِرنَا َما اتكلمنا ؟ َو ِليه محتاجالي يَا أَ َ

ع ِني
ص ِرهَا َ
لَ َمعَت بِعَينَي َها ُد ُموع َ
س ِريعَة َجعَلتنِي أُك ِره تسرعي  ،أَبعَ َدت بَ َ
ع َها
علَى َ
شفَ ِت َها السفلَى َ ،و َكأَنَّ َها تَرغَب ِفي َمن ِع ُد ُمو ُ
وضغطت ِبأَسنَا ِن َها َ
وبكاءها ِمن النهمار أَكثَر . . .
أصالة ُمم ِكن تَهدِي َطيَّب ونتفاهم .
ظرت ُ َها ِل َ َّو ِل َم َّرة  .كَانَت نَ َ
ظ ِره لَن أنساها فَقَد فُ ِه َمت نَ َ
ظرت إلَي نَ َ
نَ َ
ظرت ُ َها
عينَاهَا ِلي َوقَب َل أَن اعتَذَر أَ َخذَت
تَلُو ُمنِي بِقُ َّوة َ ،
عتَّاب َ
ش َعرت بِال ِخزي ِمن َ
امي . . .
حقيبتها َو َوقَفت ِلتَر َحل ِمن أَ َم ِ
عن كبريائي وأهرول خَلف أُنثَى َوامنَع َها ِمن ا ِلبتِ َعاد . .
وِل َ َّو ِل َم َّرة أَتَ َخلَّى َ
ير ِمن ِالعتِذَ ِار َوالقَلَق َّ
عدنَا ِلل َمقعَد
الزائِد ُ
بَعد محاولت َ
عدِي َدة َكلَّفتَنِي ال َكثِ ِ
ولدموعها الَّتِي لَم تَت ََوقَّف .
أصالة فهميني أرجوكي َده َح ِقي ِإني أَف َهم  . . .وصدقيني أيا ً َكانَضوعُ أَنَا هتفهم .
ال َمو ُ
ظرت إلَي وظلت نَ َ
نَ َ
صمت َيقتُلنِي ووجدتني َل
ظرت ُ َها القَا ِس َية تعاتبني ِب َ
إراديا ً أَخبَ َرهَا :
أصالة أَنَا معاكي  . .ماتخافيش  ،أَنَا سامعك وهتفهمك .أغمضت َجفنَي َها ِبقُ َّوة بَعد ُجملَتَي تِلك َواِتخَذ بُكَا َءهَا طريقا ً مليئا ً ِبالد ُموع
يرة  ،والشهقات الَّتِي ت ُ َحا ِول ِكت َمانُ َها بِكَف يَ ِدهَا المرتجف .
الغ َِز َ

لَم أَ ُكن مطمئنا ً أبداً  ،بُكَا َءهَا أَه ِلك ثَباتِي النفعالي  ،ال َموقِف يَز َداد تعقيداً
فتوسلت :
أصالة أرجوكي أُهدِي أَنَا معاكي وسامعك احكيلي .ان َدفَ َعت :
ماتقولش كَدِه أَر ُجوك  ،ماتقولش أَنَا معاكي وسامعك  ،أَنت َمش َح ِقي ِقي ،أَنَا َمش صاحية  ،أَنَا ِبت ََوهم ُ . .كل َده َوهُم َوأَنَا ِبس اللَّي مصدقاه . .
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الر َجال أَتَ َعلَّم ذَ ِلك ؟
أَنَا أَك َرهُ ِ
صةً فِي َ
ط ِري ِقة تفكيرهم  . .نَعَم
نَعَم اكرههم َوأَك َره كَم أَنَّ ُهم ُمتشابهون  ،خَا َّ
ِل ُكل ِمن ُهم أُسلُوب ُمبتَكَر لَ ِكن فِي النِ َها َي ِة َج ِمي ِع ِهم ِمن نَف ِس القَا ِلب َوالتَّك ِوين
احد َل يتغير . .
ال ِفك ِري َو ِ
إلَى اْلنَ أَحيَا  24عاما ً لَم أَ ِجد ِمن ُهم َمن يَج َعلَنِي أتخطى خَوفِي ونفوري
ع َم ِلي ودراستي ،
ِمن ُهم  ،أَصبَحت واحداً ِمن ُهم ِلستطيع التَّ َعا ُمل َم َع ُهم فِي َ
فَأَنَا أَك َرهُ أَن يَن ُ
ي واحداً ِمن ُهم بِنَ َ
ظ ِره يُخبِ ُرنِي بِ َها كَم ه َُو ُمع َجب !
ظ َر إلَ َّ
أَو أَ َّن يَتَفَ َّو َه ِمن ُهم أَ َحد ِب َك ِل َمتَين ساحرتين يخطفن قُلُوب ال ُم َرا ِهقَات  . .أَنَا
أيضا ً أَكره ال ُم َرا ِهقَات .
علَى َحائِط ُ
غرفَتِي
فِي ذَلِكَ ال َوق ِ
ت ِمن ال َع ِام الَّذِي ُكنت أَكت ُ ُ
ب أرقامه اِلَربَ َع ِة َ
ب ِِلَج ِله ِتلك اِلرقَام
ي ُ ،كنت أحقق ِحل ِمي الَّذِي ُكنت أَكت ُ ُ
قَب َل أَن َيأ ِت َ
ِي أَ َّو ُل
لتذكرني بموعدي ِلتَح ِقي ِقه َ . . .وهَا نَح ُن أَتَينَا ِل َعام َ 2018وهَا ه َ
َخ َ
ساد بَعض الفَتَيَات  . . .أَصبَح
طؤُه لحلمي فِي َجع ِل تصميماتي تعتلي أَج َ
لتصميماتي اسم وأتيليه أَسفَل أَو َراق ِمل ِكيَّتَه أمضتي .

َكانَ قَد تَبقَى شَيء أَ ِخير َِلَفعَلُه َ ،وه َُو إنشَا ُء دعاية ِل َما أَفعَل َو َهذَا َما أَنَا
ع َرفتَ ِني ِب َها صديقتي .
ذَا ِه َبة ِِلَج ِله ِلش َِركَة ِ
عا َية الَّ ِتي َ
الد َ
عق ِلك اْلن أَنَا
ير ِمن البَش َِر  . . .نَ َعم َك َما ت ََردَّد َد ِ
اخل َ
فَور ُد ُخو ِلي َرأَيت ال َكثِ ِ
أَك َرهُ البَشَر أيضا ً ِ ،لذَ ِلك اِعتَلَّت مَلمحي نَ َ
صبر .
ظ ِرة ال ِملَل ونفاذ ال َّ
ب
لَم أَ ُكن أَعلَ ُم ِِلَي ِ َمكتَب ِمن المتراصين اذهَب َ ،حتَّى نادني أَ َح ُد أَص َحا ِ
شعر اِلَس َود المنمق َواِلَعيُن العسلية الباسمة ! نَ َ
الحَلت الرمادية َوال َّ
ظرت
يرون أ َمام
سأَلَنِي َو َل يأبه ِلَلَشخَاص ال َكثِ ُ
صمت لَم أَف َهم ِل َما يناديني َ ،
لَهُ ِب َ
َمكتَبِه :
ض َرتك عايزة آ َيه ؟
اتفضلي َح َس ِعيد القيه فِين ؟
-كنت عايزة أُستَاذ َماهِر َسأَل
َل أَف َه ُم كَيف لتعابير َوجه شَخص تَ ُكو ُن بِ َهذَا الثَّبَات َو َ
عينَاه مبتسمة ؟ َ
بلهفة تَ َعجَّبت لَ َها :
حضرتك تقربيله ؟-ل أَنَا جاياله ِمن َف َحد  ،هُو فِين ؟
ط َر ِ
ض َرتك ُمم ِكن ترتاحي َدقِيقَة بِس هُنَا َوأَنَا
طيب ه َُو غَايِب النهاردة َ ،ح َهعمل ِل َحض َر ِتك اللَّي عايزاه .
َل إراديا ً نَ َ
امه  ،فعددهم َكثِير حقا ً هَل سأنتظر ُكل َه ُؤلَ ِء ؟
ظرت ِلل َواقِ ِفين أ َم ِ
ظر ؟ أَ َل ي َُرى أَ َّن ال َم َكانَ صغيراً
اخ ِلي "أين انتَ َ
نَ َ
ظرت َحو ِلي وتساءلت َد ِ
ارغَة ِل َِلنتِ َ
ظار ؟ "
َو َل يُو َج ُد أَ َما ِكن فَ ِ

علَى بُعد ُخ ُ
ط َوات  ،كَان لَ َدي َمو ِعد هَام
استَسلَ َمت ِل َرغبَتِه َو َوقَفت أ َم ِ
ام ِه َ
ق
َي ِج ُ
َب إلَي ِه  ،وزمَلئي يراسلونني فأتحدث إلَي ِهم َ
ب أَن أَذه َ
علَى تَط ِبي ِ
ظر بالصدفة َِل َ َرى كَم تَبقَى َِل َ ِجدُه يَع َمل َويَن ُ
الواتساب َ ،وان ُ
ظر إلَي
عينَاه تبتسم !
ولزالت َ
ُومي ِحينِ َها  ،فَأنَّا َل أ ُ ِحب أَن أَ ُكونَ تَحت اِلَن َ
ظار
صفو ي ِ
كَانَت نظرته تَعَ َّكر َ
عة َو َين ُ
ظر
اجدِه َيع َمل ِب ُ
سر َ
عينِي َمكتَ ِبه َّإل َو ِ
صادِف َ
َه َكذَا َ ،و ُمنذ وقفتي لَم ت ُ َ
إلَي  ،بَ ِقيَت ُمنت َِظ َرة أَكثَ َر ِمن َ 10دقَائِق وخَللهم قَا َل ِلي أَكثَ َر ِمن َ 5م َّرات
ض َرتك عايزاه"
ضى َوأَ ُكون معاكي أَهُو وأخلصلك اللَّي َح َ
"دقايق َوأَف َ
ي لَيُخبِ َرنِي بِأَنَّه هَا
أَتَتنِي ِر َ
سالَة َج َعلتنِي انتَبَه للهاتف َِل َ ِجد َ
ي ِإلَ َّ
صوتَه يَأتِ َ
َب فِي فِع ِل ِه
ه َُو َم ِعي اْلن  ،أُغ ِلقَت ال َهاتِف َوت ََو َّج َهت إلَي ِه َِلَخبَ َره بِ َما أَرغ ُ
َِل َ ِجدُه َين ُ
عنِي لبرهة ،
اْلذنَ ِمنِي ليغيب َ
ظر َحولَه بتفكير َ ،وقَف َوأَخَذ ِ
َوبَعد ثوان قَ ِلي ِله أَتَانِي بَا ِس ًما :
يب ِل َحض َرتِك
أتفضلي معايا اُد ُخ ِلي أرتاحي فِي َمكتَ ِدير ِل َحد َما أ ُ ِج َ
ب ال ُم ِ
اللَّي هتخلصلك الشغل ِل َحد ِعن َدك .
مام ؟ هَل ي ُِحب
ُهنَا َكانَ يَ ِج ُ
ب أَن يَ ُزور قَلبِي التَّ َوتر ِ ،ل َما ُكل َهذَا الِهتِ ِ
صر أَن أَحتَ ِسي
زَ ِميلَهُ فِي ال َع َم ِل ِلتِلك الد ََّر َجة ؟ قادني إلَى ال َمكتَ ِ
ب َوأَ َ
سابِه َ ،ر ِغم رفضي ال َّ
ي وكأنني أَهَم
ارد َ
علَى ِح َ
َمش ُروب بَ ِ
شدِيد أَتَى بِ ِه ِإلَ َّ
عمَلء ش َِر َكت ُ ُهم ِم َّما َج َعلَ ِني أَتَع َجب أَكثَر .
َد َقائِق وأتتني زميلته لتتناقش َم ِعي فِي ال َع َم ِل وترحب بِي بِقُ َّوة َ ،ذلِكَ اليَو ِم
عايَة تَهتَم بعمَلئها َه َكذَا ؟
َرأَيت اهتِ َما ًما َجعَلَنِي َل أَف َه ُم هَل ُكل ش َِركات ِ
الد َ
ع َم ِلي ُم َم ِيز ِلتِلك الد ََّر َجة ؟ ؟ !
أ ُ ِم أَ َّن َ

وجي ِمن ال َّ
ش ِر َك ِة ذَ َهبَت ِل ُ
شك ِره َوأَخبَ َره بِأَنِي سأتي لمناقشة
قَبل ُخ ُر ِ
س َبب آخَر  ،فقد أَ َردت أَن أَعلَ َم اس ُمه
التَّفَ ِ
اصيل ِخ ََلل َيو َمين وأيضا ً ِل َ
سن م َهاب . .
َارة َمكتَبِه ال َخ َ
ال َمكتُو ِ
ب َ
شبِيَّة . . .م َهاب َح َ
علَى ش َ
ُومي اِل َ َّو ُل فِي التَّعَا ُم ِل َمعَهُ . . .
َه َكذَا َكانَ اس ُمهُ َ ،و َه َكذَا ي ِ
َاب إلَى ال َمو ِع ِد
فَور ُد ُخو ِلي ال َمن ِزل َوتَغ ِيير مَلبسي ِِلَنَّنِي لَم أَست َِطع الذَّه ُ
س َؤا ِلي ِمن
صال َو ِارد َ ،و ِعند ُ
بتأخيري ُ ،و ِج َدت هَاتِف ال َمن ِزل يُع ِلن َ
ع ِن اتِ َ
احب اِلَعيُن الباسمة !
ص ِ
ال ُمتَّ ِ
ص ِل َو َجدته ه َُو ذَلِكَ المهاب َ
سأَلَ ِني :
َ
اصيل المحتوى َمع ال َمس ُؤول ؟
حضرتك ناقشتي تَفَ ُِومي ِل ِفع ِل ذَلِكَ لَ ِكنَّنِي انتَ َب َهت ِلشَيء
ِكدتُ أَن أَخ َب َرهُ أنَّنِي أَخ َب َرته ِب َمو ِعد قُد ِ
شعَرت بِ ُحجَّة
ع َم ِل ِه َو َل يَعلَ ُم َمتَى سأتي ِلل ُمنَاقَشَة ؟ هُنَا َ
آخ ََر  ،كَيف أَنَّه َ
ِِلَمر َما َو َهذَا أَر َب َك ِني .
انتَ َهت ال ُمكَالَ َمة َولَم أ ُ َف ِك ُر فِي شَيء ِم َّما َقالَته أ ُ ِمي ِحينِ َها
"شكله بيتأكد ِمن رقم التليفون  ،ال َولَد َده شَك ِله ُمع َجب بيكي"
ي شَخص َيتَنَفَّس بقربي ُمتَيَّم ِبي
أَنَّا َل أ ُ ِ
وم ُن ِب َما قَالَته أ ُ ِمي؛ فَأُمي ت ََرى أَ َّن أَ َّ
َ ،مر يَو َمين َوذَ َهبَت إلَي ال َّ
ش ِركَة مجدداً لَم يَ ُكن فِي استقبالي َو َل أَعلَ ُم َر ِغم
زاجي ِل َع َد ِم ُو ُجو ِد ِه ؟ ،تَ َعا َمل أَصدِقا ِئه َم ِعي
صفو ِم ِ
ارتياحي ِل َماذا تَ َع َّكر َ
عادِي يَأتِي للتعاقد َمع ش َِر َكت ُ ُهم ِم َّما َج َعلَنِي َه ِذ ِه ال َم َّرةِ أُفَ ِك ُر فِي
كأي شَخص َ
َ
ط ِريقَتِ ِه ال ُمختَ ِلفَة .
ارهِم ِلي ِبأَنِي سأتي َبعد َيو َمان مجدداً َو ِبال ِفعل ذَ َه َبت ُ ،كنت
َ
س ِعدت ِِلَخ َب ِ
َب
اخ ِلي تساؤلت ترغ ُ
وجه ِللنور  ،لَ ِكن َد ِ
متحمسة ِ ِْلت َمام مشروعي َو ُخ ُر ِ
ارة ثَا ِن َية ي َُرا ِقب ِفي َها أَف َعا ِله َه ِذ ِه ال َم َّر ِة ِب ِدقَّة .
ِفي إ َجا َبة ِب ِز َي َ

صر َو ُجفُون ،
عينَاه الَّ ِتي كَانَت ُمنذُ ثوان أَعيُن َ
استَق َبلَت ِني َ
عا ِد َية لَ َها َب َ
اح َدة َ .وبَعد تُل ِقيه نظرتي تَ َح َّولَت ِِلَعيُن
وترمش ِعدَّة َم َّرات فِي ال َّدقِيقَة ال َو ِ
عينَاه َوح َدهَا تبتسم  ،فَلحظت أَ َّن هُنَاكَ شفتان
بِاس ِمه َو َهذِه ال َم َّرة لَم تَ ُكن َ
سام َوال َحد ُ
احد .
ِيث فِي أَ َّن َو ِ
يستطيعان ِالبتِ َ
ف ِلي َ
ط ِريق ال َمكتَب الَّذِي ِمن ال ُمفت َِرض أَت ِمم
َرحَّب ِبي مبتس ًما  ،و َ
ص َ
ارق
ع َم ِلي لَ َديه َ ،وبَعد ُو ُ
َ
صو ِلي تفاجأت بِه خَل ِفي مباشرةً َوهُنَا صادفني فَ َ
الطول َبينَنَا ،ليخجلني َويُج َعل كبريائي َيختَ ِبئ ِفي نظرتي الَّ ِتي تَتَ َع َّرف إلَى
ظةَ َ ،
ضيَّة ال َمكتَب فِي تِلكَ اللَّح َ
سيَد ُخ ُل ِليَقُوم ِب َع َم ِل شَيء َما
أَر ِ
ظنَنت أَنَّهُ َ
َارج َو َل أَف َهم َماذَا يَفعَ ُل ؟
لَ ِكنَّه ِظل واقفا ً بِالخ ِ
ع َم ِلي لتتبقى آخَر َخ َ
سيَقُوم ه َُو
َد َخلَت َوتَ َح َّدثَت بارتباكي َوأَت َممت َ
طؤُه الَّتِى َ
ف لَهُ أَن
ِب َها َ ،وقَبل ذَهَا ِبي إلَي ِه َكانَ قَد َ
عا َد إلَى َمكتَ ِبه َ . . . .ل أَعلَ ُم كَي َ
عا َدتِي َم َع َمن أتعامل َم َع ُهم ِمن
علَى غَي ِر َ
يَج َعلَنِي بِ َهذَا ال ُهدوء وال َخ َجل َ
احبِه ال َوجه اِلنثوي والشخصية
ص ِ
الر َجا ِل  ،فَأَنَا تِلك العنيدة البلطجية َ ،
ِ
القَ ِويَّة !
لَم يَت ُركنِي أَر َحل  ،قَب َل أَن يَعلَ َم َما ه َُو ُحل ِمي ؟ َو َمن َمث ِلي اِلَعلَى َو َمص َدر
اء الَّتِي أَ َحبَّ ال َحد َ
عنها َم َع
إلهامي ؟ َو َمتَى ِالفتِتَاح ؟ َو َكثِير ِمن اِلَش َي ِ
ِيث َ
س َما ِع َها !
َمن يَهتَم ِل َ
يري ليومان ُ ،كنت فِي ِحي َرة َو َل أَف َهم أَي ِ شَيء ،
َر َحلت َولَم يَر َحل َ
عن تَف ِك ِ
ظ َرت أَن أتأكد إن كَانَت ِوج َهةَ نَ َ
انتَ َ
ص ِحي َحة أَم َماذَا لَ ِكن َل
ظر َوا ِل َدتِي َ
شَي َء . .
إذاً انتَ َهى التَّف ِكير  ،وألهتني ال َحيَاةِ فِي ضغوطها ال َجدِي َدة َ ،م َّرت الش ُهور
صو ِت ِه
المؤلمة َواَلَّ ِتي ت َِزيد آلمها َوح َد ِتي  ،واستيقظت ِمن نَو ِمي َ
علَى َ
َو َحدِيثُه َو ُرؤيَة فجرية َج َعلتنِي أتذكره َ ،ما الَّذِي أَتَى بِذَلِكَ المهاب إلَى
أَحَلَ ِمي اْلن ؟

عل َبة أَل َوان َج ِميلَة أَخ َب َر ِني ِفي ِحل ِمي أَنَّ َها ِتلك الَّ ِتى أب َحث
َكانَ قَد اشت ََرى ِلي ُ
عن َها َ ،و َل أَ ِج ُدهَا فِي أَي ِ َمكَان َوه َُو الَّذِي بَ َح َ
عن َها َحتَّى َو َج َدهَا ِلي َ ،كانَ
ث َ
َ
يَتَ َحد ُ
َب فِي إِسعَاد َوا ِل َدتَه بِشَيء كَانَت
َّث فِي ِحل ِمي بلهفة وسعادة ِطفل يَرغ ُ
ي ِبأَنَّه يَب َح ُ
عن أُخ َرى
تَرغ ُ
ث َ
َب فِي ِه  . . .أَخبَ َرنِي فِي رؤيتي قَب َل أَن تَنتَ ِه َ
ع ِلي أَن انتَ َ
ظ َر ِلبَعض ال َوقت َو ِحينَ َما
سيَأتِي بِ َها ِلي أيضا ً ،لَ ِكن َ
أَج َمل ِمن َها َو َ
َيأتِي ِب َها سيحادث َوا ِل َدتِي لتجعلني أَتَى ِِلَخ ِذهِم . . .
يرهَا  ،فَقَط
يري ال َك ِثير لَ ِكنَّ ِني لَم اِهتَم ِبتَف ِس ِ
انتَ َهت الرؤ َية َوأ ُ ِخذَت ِمن تَف ِك ِ
َب فِي َمع ِرفَ ِة َمن َهذَا ال َّ
ص  . .فِي تِلكَ الفَت َرةدقَد تَقَد ََّم
َ
ش َعرت أنَّنِي أَرغ ُ
شخ ِ
صين َ ،ل أَعلَ ُم َر ِغم َحي َرتِي فِي أَم ِر ِه َما لَ َّما لَم أُع ِطي اهتِ َما ًما
لخطبتي شَخ َ
ق فيس بوك ليجمعني
عن أَي ِ شَيء َ
كبيراً لَ ُه َما َ ،بل ُكنت اِب َحث َ
علَى تَط ِبي ِ
اخ ِلي
صف َحةُ ِمن َد ِ
بمهاب َولَم أَ ِجد أَي ِ شَيء ِ . .حينِ َها قَ َّررتَ أَ َّن أَغلَق تِلك ال َّ
َارة
ص ََلة ِالس ِتخ َ
َوأَ َرى َما الَّذِي يُ َؤ َّو ُل إلَي ِه ُمستَق ِب ِلي  ،أَخ َب َرت ِني صديقتي ِب َ
ص ََلتِي َكانَ
ار أَ َحد العريسينَ ،وبَعد أَيَّام ِمن َ
ِلصليها لتساعدني فِي اختِيَ ِ
عين قَد أُغ ِلقَا وشعرت بِارتِيَاح َكبِير .
ِك ََل ال َمو ُ
ضو َ
صف َحتَي
َم َّرت الش ُهور َِل َ ِجد
ً
أخيرا َما ي ِ
ُوصلَنِي بمهاب  ،فَقَد أَع َجب بِ َ
ورتُه ِبال َّ
شيء ال َخ ِفي ِ الَّذِي
َّ
الرس ِميَّة لمشروعي ال َجدِيد َ ،ولَم َي ُكن اس ُمهُ َو ُ
ص َ
احب اِلَعيُن الباسمة !
ص ِ
َل يَج َعلَنِي انتَبَه إلَى أَن َهذَا ه َُو الغ ِ
َامض َ
كَانَت لَيلَةُ َحافِلَة بالتفاصيل الَّتِى استَ َ
ستِه
عنه  ،فَقَد َ
طعت َمع ِرفَتِ َها َ
ع ِلمت د َِرا َ
صيَّتُه ِمن ُمحت ًَوى
عن شَخ ِ
َوعمره َ ،و َما يُع ِجبُه َ ،وبَعض التوقعات َ
صغ َِر ِه
ع ِلمت أَ َّن َوا ِل َدتَه متوفية ُمنذُ ِ
علَى فيس بوك َ ،ك َما أنِي َ
منشوراته َ
ير ِمن اِلَص ِدقَاء . .
سافِ ًرا َويَ ِعيش َم َهاب وحيداً َو َ
َو َوا ِلدِه ُم َ
سط ال َكثِ ِ
ضو ِلي ِمن َج َعلَنِي أتساءل
اصيلَه َل تَشغَلنِي فِي أَي ِ شَيء  ،فَقَط فُ ُ
كَانَت تَفَ ِ
عنه ِ ،لل َم َّرة الثَّانِيَة ِل ُ
ضعَنِي القَد ِر فِي اتِخَا ِذ قَ َرار بِال ُم َوافَقَ ِة أَو
وره يَ َ
َ
ظ ُه ِ

علَى
َّ
سى َما ُكنت أُفَ ِك ُر فِيه َوأَ ُ
صب تركيزي َ
علَى َ
الرفض َ
ع ِريس َما  ،فَأَن َ
صا َبه ال ُجنُون ِل َيتَقَدَّم إلَي َ ،و َهذِه ال َم َّرة َكانَ اِلَم ُر
ذَلِكَ َّ
الر ُج ُل الَّذِي حتما ً أَ َ
صدِي ِقي فِي ال َع َم ِل ه َُو ذَلِكَ ال َمجنُون .
هَا ًما بِالنِسبَة ِلي ؛ فَقَد َكانَ َ
أَخَذنَا َوقت كَافِي ِللتَّ َعارفَ ،وأ ُ ِخذَت َوقت َ
ط ِويل ِلقرر َما أَرغَب فِيه ت ُ َجاهَه
ير َوج َهه نَ َ
سبَبِه
 ،حقًا ُكنت َ
الر َجال بِ َ
ظ ِري ت ُ َجاه كَافَّة ِ
علَى َمق ُربَة ِمنَ أَ َّن أ ُ ِغ َ
 ،فَلَم أَ َرى فِي لَ َ
َامل
وحه المرحة َ ،وأُسلُو ِبه الجذاب  ،فَقَ َررت ِبك ِ
طافَتِه َ ،و ُر ِ
َارة قَب َل أَن أَبَدِي َرأيِي ِِلَه ِلي َولَه َوكَانَت
ص ََلةً استِخ َ
ي َ
إرادتي أَن أ ُ َ
ص ِل َ
ص ََلة الفَج ِر . . .
عه َوق ِ
ُمفَا َجأَة ِلي ِبأَن استَيقَظ فَزَ ُ
ت َ
صابَنِي بِالدَّهشَة  ،لَقَد
لَم يَ ُكن كابوسا ً َ ،ولَم تَ ُكن ُرؤيَةً منفرة ! بَل َكانَ أَ َم َر أَ َ
َامي
ي ُم َهاب إلَى َمن ِ
أَتَانِي ُم َهاب َو َوا ِل َدتِه فِي َمن ِ
َامي  . .لَي َ
ست ُمش ِكلَة أَن َيأتِ َ
َلمح
ِلل َم َّرة الثَّانِيَة  . .دُونَ أَن أُفَ ِكر فِيه  ،لَ ِك َّن اِلَم َر الكارثي أنِي أَتَذ ُكر َم ِ
َو َحدِيث َوا ِل َدتَه ال ُمت ََوفَّاة جيداً وأنا لَم أَ َراهَا ِمن ِق َب ِل ! !
يره وتخبرني أَنَّ ُهم سيأتون قريبا ً لخطبتي ،
عن تَأ ِخ ُ
لَقَد كَانَت تَعتَذِر ِلي َ
ي َو َم َع ُه َما َكثِير ِمن ال َمأ ُك َ
ت َ ،والفَا ِك َهة  ،والشوكولتة ،
ول ِ
َوأَتَت ِب ِه ِإلَ َّ
والمخبوزات الطازجة !
صدِي ِقي ال َع ِريس َو َل أَه ِلي
اْل َجا َبة َ
علَى َ
لَم أَست َِطع النَّوم لَيلَتِ َها َ ،ولَم أَست َِطع ِ
َوأَ َّو ُل َما فَ َعلَتهُ ه َُو البَح ُ
عن َمعنَى الرؤيَة الَّتِى أَتَتنِي  ،ليفاجئني
ث المكثف َ
يرهَا ِبأ َ َّن ُك َّل َما َيقُولُهُ ال َّ
احب الرؤ َي ِة ه َُو
ص ِ
شخص المتوفي ِفي ال َمن َِام ِل َ
تَف ِس ِ
أَ َّما شَيء يُبَ ِش ُره أَو يُ َحذ ُِره ِب ُحدُوثِه !
يرة آتِيه ِمن َها َو ِمن َولَ ِدهَا !
َك َما أَ َّن ُك َّل َما أَتَتنِي بِ ِه ِمن َه َدايَا هِي خَي َرات َكثِ َ
ير ِه
َج َعلتنِي تِلكَ الرؤ َيةُ أَتَذ ُكر ِحل ِمي اِل َ َّول بمهاب فَقَ َررت ال َبح ِ
ث َ
عن تَف ِس ِ
عنه ِط َوال َحيَاتِي يُو َجد
ليفاجئني أَكثَر  . . .فَقَد َكانَ يُبَ ِش ُرنِي بِأ َ َّن َما أب َحث َ
ع ِلي ِالن ِت َ
علَيه !
ظار ِلحصل َ
لَ َدى ُم َهاب َولَ ِكن َ

َما الَّذِي يَحد ُ
عق ِلي مشتت ِل َما َرأَيته  ،قَ َّررتَ أَ َّن
ُث ؟ أَنَّا َل أَف َه ُم حقا ً َوأَصبَح َ
أبوح ِب ُك ِل ذَلِكَ ِِل َ َح ِدهِم فَتَ َح َّدثَت لصديقتي وشقيقتي َو ِل ُكل ِمن ُهن َردَّه فَ َعل
ُمختَ ِلفَة
كَانَت صديقتي تتعجب ِمث ِلي وتصدقني وتحاول تَح ِلي َل َما يَحد ُ
ُث َم ِعي  ،أَ َّما
شقيقتي فَ َما َكانَ ِمن َها غَي ُر ال ُه ُجوم َو ُجملَة َج َعلتنِي أتناسى َما يَحد ُ
ُث بإرادتي
صدِي ِقي
صة أَكبَر ِل َ
َ ،وأُع ِطي فِر َ
صح َوفِع ًَل فِي َمشَا ِعر
" َلو َكانَ فِي َحا َجة ِمن اللَّي ِ أنتي شايفاها دِي َ
َوتَف ِكير ت ُ َجاهك  ،ماكنش هينتظر ُكل الش ُهور دِي  ،هُ َما كَدِه ُم َو َّ
ظ ِفين
ال َّ
ش ِركَات بياعين ك َََلم وأسلوب ُحلو فماتتوهميش وشوفي حياتك"
كَانَت َفت َرة َم ِليئَة ِبأَلوان ال َحياة ُ اِلُخ َرى الَّتِي لَم أَ َراهَا ِمن قِبَ ِل َ ،قد َج َعلَنِي َل
صة لَه َ ،كانَ يَست َِطي ُع مواساتي  ،وسماعي  . .يَعلَ ُم
أَن َد َم َ
علَى إعطائي فِر َ
ستنِي
كَي ِفيَّةَ فَه ِمي دُون التَّفَوه ِب َك ِل َمة َ ،ج َعلَنِي أَ َرى ال َح َياة ُ ِمن ِج َه ِة أُخ َرى أَن َ
أَي ِ شَيء آخ َُر غَي ِر كَونِي َمعَه َ . .حتَّى اهتمامي بحلمي ! ! انسانِي َما ُكنت
أَف َعله ِِلَج ِله . .

ع َلى
ير ِمن اِلَش َي ِ
عن ال َواقِ ِع فَقَط أُفَ ِكر بموافقتي َ
اء َوأَنَا ُم َخد ََّرة َ
فَ َ
س َدت ال َكثِ ِ
ض ِه بِ َّ
الز َواج ِمنه َ ،حتَّى بَ َدأَت ال َمشَا ِكل الَّتِي ِمن ال ُمت ََوقَّ ِع أَن َل تَخلُو أَي
عر ِ
َ
ِعَلقَة ِمن َها َ ،وأَتَى ال َمو ِعد ِِلَن أَقُول  . . .أَنَا ُم َوافَقَة َوفِي ال َيو ِم الَّذِي
قَ َّررت ال ُم َوافَقَة فِيه . .
َّث ِإ َلى َوا ِل َد ِتي َو َين ُ
ُكنت أَن َ
امي َيتَ َحد ُ
ظر إ َلي !
ظف شقتنا َو ِإ َذا بمهاب أَ َم ِ
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س ِمعتُه
نظرته لَم تَختَ ِلف َ
عن أَ َّو ِل ِلقَاء َبينَنَا َ ،ولَم تَتَغَيَّر هَيئَ ِته اِل َ ِنيقَة أيضا ً َ ،
يُخ ِبر َوا ِل َدتِي بإنجازاته  ،وممتلكاته َولَم أَ ُكن اف َهم َما ال ُم ِفي ِد ِمن ذَلِكَ التَّ َكبر
ضل
ّللا بِ َمن لَ َدي ِه اِلَف َ
َوالتَّفَا ُخر َ ،حتى قَالَت لَهُ َوا ِل َدتِي أَنَّه يوما ً َما سيرزقني َّ ُ
 . .أحرجتني َك ِل َماتِ َها َونَ َ
ظرت لَ َها ِبلَوم َوأَنَا أَك َمل تَن ِظيف الشقَّة َولَ ِكن َما
أَذ َهلَنِي هُو ان ِفعا ِله َوان ِدفَاعُ قَو ِل ِه
"وأنا َما أنسبهاش لَيَّه ؟ أَنَا هقدر أقدملها ُكل اللَّي هِي محتاجاله"
ض ِحك !
صدمتني ُجملَتِه لَ ِك َّن َوا ِلدِي َ
س
ضت َ
ع َر َ
أَخَذ اشيائه وأرتدى ِحذَائِهَ ،وقَب َل أَن َير َح َل َ
علَي ِه أ ُ ِمي ِبأَن َيج ِل َ
َمعَنَا ِلتَن َُاول الغَ َداء َو َرفَض قائَلً َ :مش ال َم َّرة دِي  ،أَنَا كَدِه كَدِه جايلكم تَانِي
يرة وابتسامته ِلي استَيقَ َ
علَى
صابِ ِعي َ
ظت ِمن نَو ِمي أضغط بِأ َ َ
بَعد ُجملَتِه اِل َ ِخ َ
ُ
اع القَ ِوي الَّذِي اِنتابَه فَور استيقاظي َ . .مر
َجبِينِي أ َحا ِول تهدئته ِمن الص َد ِ
سوب َك َح َدث هَام َو َمازَ ال َهذَا ال َّ
ص
علَى ِلقَ ِ
عام ك ِ
اء غَي ُر َمح ُ
شخ ِ
َامل َ
َ
َامي .
يطاردني فِي َمن ِ

أَر َهقَتنِي زياراته ال ُمتَك َِر َرة لنومي  ،وأتعبتني َم َوا ِعي ُدهَا  .فدائما ً َما يَ ُكو ُن
ير ِفي
عن التَّف ِك ُ
عق ِلي َ
علَى إب َعاد َ
وقتا ً غَي ُر ُمنَا ِسب بتاتا ً  . . .لَم أَقدِر ِحي ِن َها َ
ير فِي َّ
اج ؟
اِلَم ِر ِ ،ل َما يَأتِينِي ُكلَّ َما قَ َّررت التَّف ِك ُ
الز َو ِ
ِل َما ُكلَّ َما تَخطيتِه أَتَانِي ليذكرني بِه ؟
تساءلت َ ،ما الَّذِي يُ َؤ َّو ُل إلَي ِه التَّف ِسير ِل َهذِه الرؤيَة َه ِذ ِه ال َم َّرةِ ؟
ب أَن انتَ َ
ظ َر فَ َهذَا ال َّ
شخص لَ َديه َما
عن َما قَبلَ َها  ،يَ ِج ُ
َولَم تَختَ ِلف كثيراً َ
انتَ َ
ظ َره َوه َُو ال َّ
س َيأتِي !
شخ ُ
ص الَّذِي أب َحث َ
عنه َو َ
ضى َوأَنَا َل
عام انقَ َ
صا َمت َ . .
حقا ً ! َيأ ِتي ؟ كَيف َو َمتَى ؟ لَقَد َمر َ
عام َ
َامي َويَق ِلب َم َو ِازين قراراتي
اتذكره َّإل ِِلَنَّهُ أَ َرا َد أَن يَذ ُك ُرنِي ِب ِه فِي َمن ِ
َو َحيَاتِي  . . .ومشاعري .
علَى مشاعري َ ،ه ِذ ِه ال َم َّرةِ
سي ِط ُر َ
َه ِذ ِه ال َم َّرةِ لَم تَ ُكن َوح َدهَا ُرؤيَاي ِمن ت ُ َ
كَانَت ُمختَ ِلفَةً  ،فَقَد وضعني القَد ِر ِفي َ
ط ِري ِق ِه مجدداً دُونَ أَن أخطط ِلذَ ِلك .
يرة
 . .فَقَد َكانَ ال َع َم ُل فِي َحالَ ِة ِمن الر ُكود  . . .تَ َع َّر َ
ضت لخسارة َكبِ َ
اْلحبَاط ال َّ
شدِيد
عن إرادتي  ،فَقدتُ َ
َار َجة َ
شغَ ِفي ِحينِ َها ويأست  ،أَ َ
خ ِ
صابَنِي ِ
َوت ََوقَّفَت ِل َوقت َ
س َداد
ط ِويل َ
ع ِن ال َع َم ِل  ،فَ ََل أَم ِلك أَي أَم َوال أَست َِطيع ِب َها َ
اميم َجدِي َدة َوإِنشَاء دعاية َجدِي َدة . .
ص ِ
دِينِي َوالعَ َم ُل َ
علَى تَ َ
ّللا شيئا ً آخَر . .
لَ ِكن أَ َرا َد َّ ُ
أَتَتنِي صديقتي ميادة متحمسة :
أنا قَبَضت ال َجم ِعيَّة هنزل أَنَا أَشت َِري الخامات وأنتي أجهزي علشانعا َية ال َجدِي َدة . .
وحي تعمللنا ِ
ت َُر ِ
الد َ
وحدث بيننا نَقاش َ
ط ِويل  ،لَم أَ ُكن متحمسة ِِ . .لَي ِ شَيء .

اري ِلشَيء ِمنهُ يأكد ِلي َما أَ َراهُ َو َما انتَ َ
ُكنت خائفة  ،خائفة ِمن انتِ َ
ظ َره . .
ظ ِ
اخ ِلي ،
اللقَاء الحا ِسم  . .أتساءل َد ِ
حمستني ميادة ِللذَّهَاب  ،فَ ُربَّ َما َي ُكو ُن َهذَا ِ
ف َهذَا ال َّ
ص َوه َُو َل يعرفني ُ ،كل َما أَ َراهُ ِمن
شخ ِ
َحا ِسم ِل َما ؟ أَنَّا َل أَع ِر ُ
ِي فِع ُل َخيَّا ِلي ِمن ال ُم َؤ َّك ِد َ ،و َ
ط ِريقَتِه َو َحدِيثُه اللَّ ِطيف َم ِعي َما َّإل
أَح ََلم ه َ
َ
س َّإل َ ،ه َكذَا تَقُول شقيقتي َوأَنَا أَص َدق . .
ط ِريقَهُ ِل َجذب عمَلء لشركتهم لَي َ
ّللا
ِب فَأَنَا َد ِ
لَن أَكذ َ
ص َّد ُق َّإل َما َرآهُ َوشَعر بِه  ،أَنَا أَثِق فِي َر َ
اخ ِلي َل يُ َ
سائِل َّ ُ
يرهَا َحاتِم َو َواقِع َمل ُموس حييته .
ِلي َ . .ما ِمن ُرؤ َي ِة وردتني َّإل َو َكانَ تَف ِس ِ
ص َدفَة َه ِذ ِه
 . .تَك َرار ُرؤيَتِ ِه فِي َمن ِ
َامي لَيس َخيَال َ ،و َمن ال ُم َؤ َّكد لَي َ
ست َ
ُومه . .
ع ََل َمة ِلشَيء قَادِم َل أَعلَ ُم َمتَى َوكَيف لَ ِكن أَ ِثق ِبقُد ِ
َ
ُكنت متوترة بِ ِش َّدة ِعن َد َما َخ َ
اخل ال َمكَان  ،أَلَم أَقُل
طوت أَولَى خطواتي َد ِ
ضا أَن مشاعري أَص َبح لَ َها دوراً جديداً ؟ َكانَ َهذَا ال َيو ِم اِل َ َّو ِل ِلخَوض
أي ً
مشاعري َهذَا التَّ َحدِي َم ِعي َ ،ل أَعلَ ُم َما َح َد َ
ث ِلي ِعن َد َما َرأَيته َه ِذ ِه ال َم َّرةِ ،
ِي ِمن
ابتسامته ونظرته المتحدثة لَم يُ َ
ضاف لَ ُه َما شيئا ً  ،لَ ِكن نبضات قَل ِبي ه َ
ش َعرت بِأَنِي أركض وجسدي ثابتا ً
ضاق لَ َها تَنَف ِسي َ ،
أضافت ُ
عة أَكبَر َ
سر َ
امه .
أ َم ِ
عنِي َ
ت فأخجلتني . . .
الوق ِ
أُل ِقيَت التَّ ِحيَّة َ ،وأَلقَى نَظ َرةً لَم تَبتَ ِعد َ
ط َوا َل َ
علَي َها القُدُوم َم ِعي وظلت نظرته تحاصرني
تَحدُث لصديقتي الَّتِى أَص َررت َ
عينَاه ال ُمتَ َع ِلقَة بِي ِ ،كدت أَب ِكي حيا ًء
علَى ال َه َر ِ
ب ِمن َ
أَثنَاء َحدِيثِ ِهم  ،لَم أَقدِر َ
َو َل َير َح ُم ِني ِمن ِتلكَ النَّظ َرة ال َّ
ط ِويلَة . .
ضوضاء قَلبِي
س َما ُ
عهُ ِمن َ
أَن َهى َحدِيثِه لصديقتي َ
عن شَيء لَم أَست َِطع َ
المتوتر َوتَ َحدَّث إلَي :
-إيه مافيش َحا َجة َجدِي َدة َولَ آ َيه؟

امه .
َب فِي إع ََلن إحباطي أ َم ِ
تفاجأت ِمن الس َؤا ِل فَلَم أَ ُكن أَرغ ُ
ارض مافيش  ،بِس بنزل ُ
شغل فِي التيليه .
ل حاليا ً فِي ال ُم َع ِضاف :
ق ال َع َمل َوأَ َ
اِبتَ َ
سم َويَكتُب شَيء َما فِي أَو َرا ِ
ّللا .
أه مانا بشوف الشغل الكتير اللَّي بِتَن ِزي ِله على الصفحة َما شَا َء َّ ُسأَلتُه بخبث :
س َمت صديقتي َو َ
اِبت َ
دا أَنت شكلك ُمتَا ِبع َب ِقى ؟فاجأتني إ َجابَتُه :
ّللا أنَّا معاها ِمن أَ َّو ِل َخ َ
طبعا ً ُمتَا ِبع َو ِبإِذن َّ ِص َل للي بتتمناه .
طؤُه ِل َحد َما ت ُ ُو ِ
َلم َي ُكن ال َوقتُ مناسبا ً ِل ِتلك ال ُمقَا َبلَة  ،لَم أَ ُكن ِفي اس ِتع َداد ِل ِتلك ال َمشَا ِعر
ت الَّتِى أَر َهقَتنِي
اخ ِلي َ ،ه ِذ ِه الفَت َرةِ ُمت ِعبُه َوبِ َها َكثِير ِمن ال ِخ ََلفَا ِ
ال ُمبَعثَ َرة َد ِ
سابِيع ،
َوأَثبَتَت ِلي أَن َمن ُكنتُ سأخبره بموافقتي َ
اج ِمنهُ ُمنذُ أَ َ
علَى الز َو ِ
س َّإل شخصا ً َل يناسبني َ ،ولَ ِكنَّه َيست َِطيع َجع ِلي أَص َدقَ َما لَ َدي ِه ِمن
لَي َ
صعبَة الَّتِى وقعنا فِي ُح َ
ام َها .
ط ِ
مميزات ُمزَ يَّفَة أَظ َه َرت َح ِقيقَتِ َها ال َم َواقِف ال َّ
..
ضع ِفي وحيرتي  ،أَخ َب َره كَم
ص ََل ِتي أَب ِكي َوأَش ُكو ِ َّلِل َ
ست فَوق َ
َجلَ َ
سجَّا َدة َ
َامي فِي ذَلِكَ اليَو ِم تحديداً ليجعلني أو َجل قراري
ارةِ َم َهاب َمن ِ
أَتَ َعج ُ
َّب ِمن ِزيَ َ
َواكت ُ ِشف َما ُكنت سأحيياه ِمن صعوبات ِط َوال َحيَاتِي َمع شَخص َل
ع َد ُم ثِقَتِي فِي أَ َّن َما أَ ُ
ظنهُ فِيه صحيحا ً وحيرتي فِي
يناسبني َ ،
شكَوت لَهُ َ
يرة أَم أَر َحل ؟
صة أَ ِخ َ
أَم ِر ِه  ،هَل أُع ِطيَه فِر َ

سا َدتِي ِ ،ليَتَ َح َّول نَو ِمي
ص ََلتِي وغلبني الن َع ُ
اس َوأنا أَب ِكي فَوق ِو َ
أَن َهيت َ
عا  . .كابوسا يُخبِ َرنِي بِأَن اركض بِ ُك ِل َما فِي َمن قُ َّوةِ بعيداً
كابوسا ُم َر ِو ً
ص  . .استَيقَ َ
عن َهذَا ال َّ
عه َل أَقد ُِر على ُم َحا َدثَتِه  ،يُ َحا ِول َوابتَ َعد
ظت فَزَ ُ
شخ ِ
َ
سابِيع خائفة  ،كَان ُحل ِمي بِه يُخبِ َرنِي بِ ُكم سيأذيني َو َل أَست َِطي ُع
َ
عنه ِط َوال أَ َ
س َيف َعل ذَ ِلك ؟
التَّخَيل كَيف َ
َحتَّى أَتَا ِني ال َيو ِم ا َّلذِي أَخ َب َرته ِفي ِه ِبأ َ َّن ُهنَاكَ َمن يطاردونني محاولين أذيتي
عن َهؤ َُل ِء
ع َم ِلي  . . .لَم يَهتَ َّم ! بَل أنَّهُ َدافِع َ
ارق فِي َ
َو ِإثبَات أنِي شَخص َ
س ِ
! زَ ا َدت آذَيت ُ ُهم ولجأت لَهُ فَلَم يَصدُق
عنه . .
أَ َخذَت قراري وابتعدت َ
عام َونِصف . . .
َمر َ
ير ِمن
صم ِ
عام َونِصف ِمن ِالن ِه َم ِ
اك فِي ال َع َم ِل ِ ،من ال َّ
ير َوال َكثِ ُ
َ
ت ِ ،من ال َكثِ ِ
ت فِي ُك ِل ِمن َحو ِلي . .
ص َد َما ِ
ال َّ
صالَة
َ
صالَ ِة الَّتِى َل تَق َهر  ،إلَى أَ َ
ير َ ،والتَّ َحول ِمن أَ َ
عام َونِصف ِمن التَّغ ِي ِ
علَى
عات اليَوم ِلتَنتَ ِهي وتهرب إلَى نَوم لَم يَعُد ُمريحا لَ ِكنَّهُ َ
سا َ
الَّتِى تَعَد َ
احد . .
س ك ََواقِع َم ِليًّا بالصعاب واِلوغاد فِي أَ َّن َو ِ
اِلَقَ ِل لَي َ
الرا ِب َعةُ َبع َد
تتساءل هَل أُفَ ِك ُر ِفي َم َهاب ؟ نَ َعم أُفَ ِكر  ،أُفَ ِكر ِِلَنَّه أَتَا ِني ِلل َم َّرة َّ
اج ِمنهُ . . .
قراري ِبأَن أَت ُرك َمن ُكنتُ َ
علَى وشك الز َو ِ
يرة ليعطيني َمبلَغ ِمنَ ال َما ِل َو َين ُ
ظر إلَي نظرته
أَتَانِي فِي َمن ِ
َامي لمرة أَ ِخ َ
ال ُمعتَا َدة َويُخبِر َوا ِل َدتِي ِمن َجدِيد
"مش ال َم َّرة دِي  ،أَنَا كَدِه كَدِه جايلكم تاني"

لَ ِكنَّهُ لَم َيأ ِتي َ . . .م َّرت ُ
عن
عن َوا ِق ِعي َ . . .و َ
ش ُهور َولَم َيأ ِتي ِ ،ظل بعيداً َ
َامي ُ
يري . . .
َمن ِ
طو َل تِلكَ ال ُم َّدةِ  ،و ِظل ُم َح ِ
اصر تَف ِك ِ

َب
ق  ،لَو َكانَ يَرغ ُ
سيَأتِي  ،شقيقتي َ
يأست َ . .رفَ َ
ضت تَصدِيق أَنَّهُ َ
علَى َح ِ
ت؟؟
ي ِل َما سينتظر ُكل ذَلِكَ ال َوق ِ
فِي أَ َّن َيأتِ َ
استَسلَ َمت َر ِغم ُ
سيَأتِي يوما ً َما . . .
شعُور قَلبِي بِأَنَّهُ َ
علَي أَن
صو ِته َد ِ
س َيأ ِتي َو َ
اخل َ
ضت ا ِلن ِ
َرفَ َ
عق ِلي الَّذِي يُخ ِبر ِني أَنَّهُ َ
صياع ِل َ
ظ َر َ . . .واتَّبَعت َ
انتَ َ
ارغ ِمن ال َمشَا ِع ِر  ،قَ َّررت أ َّل أُفَ ِكر فِي ِه ِمن
ط ِريق فَ ِ
ضى فِي ذَلِكَ القَ َرار ُ
عق ِلي
علَى َ
ش ُهور قَ ِليلَة َل أُذك َُر إن َكانَ َم َّر َ
َجدِيد  ،انقَ َ
علَى اِلَقَ ِل .
بإرادتي َم َّرةً َو ِ
اح َدةً َ
استَيقَ َ
ظت ِلذهب ِل َع َم ِلي َو َما إن َدخَلت بمَلمحي العابسة
غيابك َصالَة
طا َل َو َكانَ َل ِز ُم َما أنتظرش اكتَر ِمن كَدِه  . . .وحشتيني يَا أَ َ
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إسَلم ؟ ؟ش َعرت ِب ُحنَين َبع َد ُرؤ َيتِ ِه مجدداً ،
لَم أَ ُكن أَت ََوقَّع أَن َيعُو َد َ . .ل أَعلَ ُم لَ َّما َ
اج ِمنهُ قَب َل ُ
ش ُهور
ُكنت غاضبة ِمنه بِ ِشدَّة بَع َد َما أَب َعدته َ
عنِي َو َرفَضت الز َو ِ
غي ََّر ُك َّل َم َوا ِق ِفه ال َج ِميلَة َم ِعي .
امي لَم أَتَذ ُكر َ
 ،لَ ِكن ِعن َد ُرؤ َي ِت ِه أَ َم ِ
عن كَم
عن أَح َوا ِلي َوأَخبَ َرنِي َ
سأَلَنِي َ
ست َمر َحبَة بِه َ ،
س َمت تلقائيا ً َو َجلَ َ
اِبت َ
صت إلَيه  ،يُطلَب ال َعو َدة
اب الَّذِي يعيشه بعيداً َ
ال َعذَ َ
صا َمته فَقَط أَن َ
عنِي َ ،
صة فأوافق  . . .أَنَا بِ َحا َجة ِل ُو ُجود أَ َح ُدهُم  . . .أَ ُ
ظن أَنَّهُ حانَ
وإعطاءه فِر َ
الوقتُ ِِل َ َّن أُفَ ِكر ِبشَكل إ َي َجا ِبي ِمن َجدِيد وأفكر ِفي َّ
اج ِبشَكل َجاد .
َ
الز َو ِ
صةَ ِمن َجدِيد  ،بَل َموقِف َوا ِلدِي
العَ ِجي ِ
ب فِي اِلَم ِر لَم يَ ُكن إعطائي لَهُ فُر َ
ع َدم َرغبَتُهُ فِي ذَلِكَ َر ِغم ُم َوافَقَتُه ِمن قِبَ ِل ِ . . .ظل أَ ِبي يُخ ِب َرنِي ِبأَنَّهُ َل
َو َ
علَي ِه النَّ َدم َوأَ ُ
ظن
يَشعُ ُر بِ َرا َحة ِلذَ ِلك القَ َرار  . . .عاندت  ،سأجازف  ،يَبدُو َ
ف َي ُكو ُن صادقا ً .
أَ َّن ال َوقتَ أَك َبر ُم َع ِلم َوأَنَّهُ ُربَّ َما تَ َعلَّ َم كَي َ
كارثِي . . .
لَ ِك َّن اِلَم َر َكانَ ِ

س َدهُ بَل ليدمر َما تَبَقَّى ِمن شَيء
اعتَقَ َد أَنَّهُ َ
وم بتصليح َما أَف َ
عا َد لَي َ
س ِِل َ َّن يَقُ َ
شبَّث ِبي كَاِلَطفَال َ ،يخَاف ابتعادي لَ ِكنَّهُ َل
اخ ِلي ت ُ َجاهَه  ،كَان َيتَ َ
َج ِميل َد ِ
ع َد ُم ال ُو ُجو ِد
يَج َعلَنِي أَرغ ُ
َب فِي التَّقَرب أَكثَر؛ فَ ُكلَّ َما احتاجته َل أَ ِج ُد ِمنهُ َّإل َ
صمت . .
َوال َّ
عود َمح َم ِله بهموم أَكبَر ،
ضاقَت بِي الدنيَا َوذَ َهبَت إلَيه ِلرتاح أَ ُ
ُكلَّ َما َ
أَد َركت غلطتي َ ،وفَ ِهمت أَن ال َعو َدة للركض فِي َ
ق ُمظ ِلم اِلت ََوى فِيه
ط ِري ِ
ساقَي َه ِذ ِه ال َم َّرةِ .
كاحلي ِمن قِبَ ِل  ،سيكسر كلى َ
سأَلت َوا ِلدِي  ،لَ َّما لَم تَ ُكن
عنه ِب ُ
اِبتَ َعدت َ
صعُوبَة ِل ِشدَّة تَ َعلقُه ِبي َوفِي النِ َهايَ ِة َ
تَرغَب فِي خطوبتي ِمن إس ََل ِم َر ِغم أنك ُكنت ُم َوافِق ِمن قِبَ ِل ؟
َصيبَك
قبل َما يَظ َه ُر فِي َحيَاتِك تَاني شوفتلك ُرؤيَة وماكنتش ُمرتاح  ،ن َِصي َبك َمع َحد تَأ َ ِني لسه قُ َدا َمة َوقت .
َمش َم َع إس ََل ِم  ،ن ِ
َك ِل َمات َوا ِلدِي َ
َاملَةً . .
عق ِلي فَ َجلَست أُفَ ِكر لَيلَةً ك ِ
ظلَّت تَت ََردَّد َد ِ
اخل َ
صلَت بصديقتي َو ِعن َد َما أَ َجا َبت :
َحتَّى ت ََو َّ
صلَت ِلقَ َرار َولَن أَتَرا َجع فِيه  ،اتَّ َ
ميادة أَنَا هستنى َم َهاب َو َمه َما جالي ِعرسان َمش هوافق ِب َحد غَي ِره .ب أَن يَ ُكونَ مدروسا بِ ِدقَّة َ ،وأَنَا أَ ُ
ظن أَنِي َل أَحتَا ُج
يري َ ،ويَ ِج ُ
قَ َرار َم ِ
ص ِ
عا َمي ِن ِلدقق ِفي قراري  ،أَنَا اعت ََرف  . . .أَنَا أه َرب ِمن
أَكثَ َر ِمن َ
سيَأتِي .
مشاعري ورغبتي فِي ُو ُجو ِد ِه َ ،وتَصدِي ِقي ِلل َوهم الَّذِي أعيشه ِبأَنَّهُ َ
 . .أه َرب بِإِس ََلم  ،أه َرب بِعَ َم ِلي . . .
َامض َ . .ل .
أه َرب بتفكيري ِبأ َ َّن ُك َّل ِمن َحو ِلي يناسبونني َوذَ ِلك ال َب ِعيد الغ ِ

َو ُكلَّ َما ه ََربَت ُكلَّ َما تَأ َ َّك َدت أَكثَر بِأَنِي َل أَ َرانِي َّإل َمعَهُ َولَهُ !
ب  . .سأنتظره .
ِلذَا َ . .ل َم ِزي َد ِمن ال ُه ُرو ِ
ق
سائِل َ
بَع َد َما أُغ ِلقَت ال ُمكَالَ َم ِة َم َع َميَّا َدة قُمت بِإِنشَاء خَانَه َر َ
علَى تَطبِي ِ
اخ ِل َها َواعلَم
ورتُه َ ،ح َّدثَته َد ِ
الواتساب  ،خَا َّ
صة ِبي أَنَا وأعطيتها اس ُمه َو ُ
ص َ
ضيف ُو ُجو ِد ِه إلَى تِلكَ الخَانَة ،
ي َوأ ُ ِ
جيداً أَنَّهُ لَن ي ُِجيب لَ ِكنَّنِي سأنتظر أَن يَأتِ َ
علَى َما فَاتَهُ ِمن َرح ِلة انتِ َ
وتتحول رسائلي إلَيه َواج َعله َيتَ َ
اري لَه .
طلَّع َ
ظ ِ
اريخ َوال َوقت جيداً  ،أَذ ُكر أيضا ً ابتسامتي َو ُ
شعُور
َحا ِدثَ ِته َوأَتَذَكر التَّ ِ
الرتِياح الَّذِي لزمني َ
سى إلَى اْلنَ كَم أ ُ ِخذن
ط َوا َل اللَّي ِل يَو ِم َها  ،لَم أَن َ
صلَّيت َها ِِلَجل قراري َهذَا َ 25 . . .دقِيقَة
َارةِ الَّتِي َ
ص ََلةَ ِالستِخ َ
َركعَتَي ِن َ
عن كرهي ِل َِلنتِ َ
ظار
أَتَ َحدث إلَى َّ
عن خَوفِي ِمن ذَلِكَ القَ َرار َ ،و َ
ّللاِ  ،أَخبَ َرهُ َ
صف لَه ُ
س َي ُكون القَادِم فِي َح َياتِي
وري وأفكاري َوأَسأَلُه َ
 . . .أَ ِ
ع َّما َ
شعُ ِ
المليئة بالغرابة ! ؟
ين انتَ َ
ظر  ،أَتَ َحدث إلَي مهاب في "الشات" بِينَ َما تمزقني
َو ُمنذ َذلِكَ ال ِح ِ
اصيلَه . . .
اِل ُ ِمي فَاب ِكي شَا ِك َية لَه  ،أركض إلَيه ِلناقشه ِفي أَم ِر يهمني تَفَ ِ
َار َكنِي
أَض َحك ِعن َد َما تسعدني ال َم َواقِف وأشاركه تَفَ ِ
اصيل ُكنت أَتَ َمنَّى أَن يُش ِ
فِي َها . .
عود لطاقتي فَأ ُ َب ِش َره .
أيأس فَأَخ َب َره  ،أَ ُ
صاب ِب ِتيَّة يُؤذِي ِني  . . .فَأَخ َب َره َبا ِك َية كَم
أَن َهار فأترجاه ِل َيأ ِتي  ،أتشتت َوأَ َ
أنِي احتَا َجه . . .
ت
س َراب لَم يحين ال َوق ِ
َوفِي ُك ِل ذَلِكَ أَ ُكون ُمد ِركَة تماما ً أَ َّن َما أَتَ َحدث لَه َ
ِِل َ َّن يُصبِح واقعا ً بَعد  . .لَ ِكنِي لزلت َواثِقَة بِأَنَّه آت . .

لَ ِكن ِل ُك ِل أَمر زَ ا ِو َية أُخ َرى  . .وزاويتي اِلُخ َرى أَر َهقَت ِني وأهانت كبريائي
فَ َهلَكَت . .
عيبِي َكبِير وخطير وسيظل
يرةِ َّإل أَن َ
قِي َل ِلي قديما ً أَن َر ِغم مميزاتي ال َكثِ َ
ومن ِبذَ ِلك
َمص َدر أَ ِذيَّة ِلي َ ،وأَصبَ َحت أ ُ ِ
عيب يَعتَ ِقدُه البَعض َ
سذا َجة
فَأَنَا لَ َدي َ
طيِبَة قَلب َ ،واعتَبَ َره أَنَا َ
عنه بابتسامة بَل َهاء  ،أَ َرى
أَن تحمست ِِلَمر َما أَ ِسير فِي أَر ِ
ض للاِ أتحاكي َ
َج ِميع ال َبشَر ِحي ِن َها َم ََل ِئكَة ويصدمني ال َوا ِقع بنفوس ُخ ِلقَت لتتنفس شراً
ض َعفَاء ال ِحيلَة َوال َّ
ط ِيبُون .
َوتُزَ فِ ُره أَض َعاف فِي ُو ُجو ِه ُ
ع َّما أَنَا انتَ َ
س لَ َها قِي َمة
عن قِ َّ
ظ َره َ ،
تَ َحدثَت كثيراً َ
صتِي الَّتِي َل ت ُ َ
ص َّد ُق َولَي َ
ض َحتَّى ِعشت أَش ُهر انتِ َ
اط َولُؤم . .
َاملَةً فِي إحبَ ِ
اري ك ِ
ِللبَع ِ
ظ ِ
شبَابِي فِي الَلشيء .
قِي َل ِلي أنَّنِي أُفنِي َ
علَى شَيء لَم يَ ُكن
أَخبِ ُرونِي كَم أننِي عاشقة ِلل َوهم َ ،م َحبَّة ِ ِْله َدار ال َوق ِ
ت َ
ي.
موجوداً ِمن قِ َب ِل َولَن َيأتِ َ
س ِخ ُروا ِمن ُرؤيَاي َو َمن تَصدِي ِقي لَ َها َوإِي َمانِي بِأ َ َّن ُك َّل َما يَحد ُ
ُث َم ِعي
َ
سائِل ِمن َّ ِ
ّللا . .
َر َ
َه َج َمت ِبقُ َّوة ِمن ُك ِل ِمن َحو ِلي وتذوقت طعما ً َل َي ُزو ُل ِمنَ النَّ َد ِم ُ ،كنت
يب
ي ليخبرهم أنَّنِي َل أَتَوهُم َولَ ِكنَّهُ لَم يَ ُكن ي ُِج ُ
أَب ِكي لَه َواطلُب ِمنهُ أَ َّن يَأتِ َ
َوأَنَا أَعلَ ُم فَذَ ِلك يؤلمني أَكثَر ولزلت اصبِر َوانتَ َ
ظر . . .

اصيلَه أَكثَ َر ِمنهُ َ ،متَى
فِي تِلكَ الش ُهور ُكنت اراقبه بِشَكل ي ِ
ع ِلمت تَفَ ِ
ُومئ َ ،
سفَر .
س َهر َو َم َع َمن ي ُِحب ال ُخ ُروج َوال َّ
ضل ال َّ
َّام َيف ُ
َينَام َو ِفي أَي ِ أَي َ
صه ال ُم َق َّربُون .
أكَلته ال ُم َفضلَة وأماكنه ال ُمعتَا َدة َوأَشخَا ُ
َمن هُم عائِلَتِهَ ،و َمن َه َّم أَهَم اِلَص ِدقَاء َو َمن ِمن ُهم فَقَط زمَلء العَ َمل .
صمت ال َّ
ط ِويل َوالعُزلَة أَحيَانًا
ضيلُه ِلل َّ
ِعشقُه للقهوة َوأُم ُكلثُوم ِمث ِلي  ،تَف ِ
صخَب ُمع َ
ظم ال َوقت .
َو ُحبه ِلل َّ
س َفر َوال َّ
ع ِلي ارتدائه ُ ،
طفُولَتِه
فِي أَي ِ ُم ََلبِس يَرتَاح َوأَي ُه َما َل يَف ُ
ض ُل َولَ ِكنَّه ُمجبَر َ
المختبئة خَلف كارزمة ُر ُجو ِليَّة جامحة .
ع ِلم معرفتي بِ ِهم دُونَ أَن نتعارف
اء اعلَم أَنَّهُ إن أَتَى َو ُ
َكثِير َو َكثِير ِمن اِلَشيَ ِ
سيصاب بالذهول  . . .لَ ِكن دهشتي أَنَا كَانَت فِي كَم أَنَّنَا متشابهين َ ،وكَم أَ َّن
ت فِي ُك ِل البَش َِر اجتَ َمعَت فِي ِه ه َُو . .
صفَا ِ
عنهُ ِمن ِ
ُك َّل َما ُكنت أب َحث َ
انتَ َ
اصيل يَو ِمه َ ،و ُكل شَيء
اره َِلَعلَم بِ َما يُش ِع ُر َ ،و َما تَفَ ِ
ظرته وتابعت أخبَ ِ
امي
صرت أَشعَر ِعن َد َما أحادثه بِارتِيَاح َكبِير َو َكأَنَّه َواقِع أَ َم ِ
يَد ُ
ُور ِمن َحولَهُ فَ ِ
َوفِي أَي ِ لَح َ
ظة سيجيب رسائلي . .
طال انتِ َ
َ
ارنِي فِي ال َمن َِام ِمن َجدِيد بَع َد
ظ ُ
اره َ ،وبَ َدأَت أَف ِقد أَ َم ِلي إلَى أَن زَ َ
ب َ
ط ِويل . .
ِغ َيا ِ
س ِرقَت ِفي ِحل ِمي وظللت أصرخ
تَ َعجَّبت ِمن َمن ِ
َامي َه ِذ ِه ال َم َّر ِة ِب ِشدَّة  ،قَد ُ
َّارق واحداً ِمن ُهم
فِي البَش َِر ِمن َحو ِلي َوأَنَا َو َحي َدة َوأَخبَ َرهُم ِبأَنِي اعلَم أَ َّن الس ِ
ص َّد ُق َو َل أَ ِجد سارقي َولَ ِكنِي أصرخ بِثِقَة أَنَّهُ
َ ،ل أَ َح َد يأبه َو َل أَ َحد يُ َ
َمو ُجود َبينَ ُهم  . .فِي تِلكَ اللَّح َ
ق َوأَتَى
ظةَ أَتَى َم َهاب إلَي َوتُع َرف َ
علَى الس ِ
َّار ِ
َان الغَير آ َمن . . .
بحقيبتي ِمنه  ،وابعدني َ
عن َهذَا ال َمك ِ

ير ال ِحل ِم لَ ِكن َم َع ُك ِل َم َّرة اق َرأه فِيه أَتَع َجب ! يَقُول
ُكنت أ ُ َحا ِول فَ ُهم تَف ِس ِ
ت ك َََل ِم َما ِلل َبش َِر ِمن َحو ِلي َولَن أَست َِطيع لَ ِكن
التَّف ِسير أنَّ ِني سأحاول إث َبا ِ
َم َهاب ِمن سيثبته لَ ُهم !
ف َذلِكَ ومهاب لَيس شخصا ً حقيقيا ً فِي َحيَاتِي ؟ َو َما ه َُو الك َََل ُم ال ُمفت َِرض
كَي َ
أَن أَثبَتَهُ َو ِل َمن ؟
عنهُ َولَم يُفَ ِسر أَ َح ُدهُم إطَلقا ً  ،فسأضم
لَم اِهتَم كثيراً فَقَد َكث ُ َرت أَحَلَ ِمي َ
س ِمي َها شقيقتي .
ذَ ِلك ِل ِ
لستَّة أَحَلَ ِمي ال َوه ِميَّة َك َما ت ُ َ
سأُخ ِب ُرك شَيء يحيرك ُمنذُ ِب َدايَ ِة َحدِيثَي  . . .أَنت تتساءل ِل َماذَا أَحَلَ ِمي
َ
شَيء ُمقَدَّس ِلي  ،أَلَيس َكذَ ِلك ؟
علَى
ساءلُوا َولَ ِكنَّنِي فِي ُك ِل َم َّرة لَم أَ ِجد أَ َجا َبه أَقد ُِر َ
َج ِمي ُع َمن َحو ِلي تَ َ
إقناعهم بِ َها فَ َما ِمن شَيء فِي َحيَاتِي ُمقَنَّع لَو تَرغَب فِي ال َح ِقيقَ ِة .
ع َرفَةَ بِقُ َّوة
ضت ِعن َد َما بَكَيت فِي يَو ِم َ
ف ِلي أَن أقنعهم بِأَنَّنِي ِمن أَع َوام َم َ
فَكَي َ
لوحدتي َوقِلَّ ِة ِحيلَتِي َو َ
ّللاِ أَن يشعرني دائما ً بِأَنَّه بقربي ويسمعني
طلَبَت ِمن َّ
سم
َارات فِي ُك ِل شَيء أَو َحتَّى فِي أَحَلَ ِمي  ،أَق َ
 ،ويحادثني ِبإِر َ
سا ِله ِلي إش َ
عوه بِقَلب ُمحت َِرق َولَ ِكن بِعَقل غَائِب َل يَ ِعي أَي ِ شَيء يَتَفَ َّوه بِه
أنني ُكنت ا َّد َ
َ ،و َل أَعلَ ُم أَ َّن َكانَ َما أَطلُبُه يُم ِك ُن أَن َي ُكونَ حقيقيا ً ذَاتَ َيوم أَم َل  ،فَقَط
عو ِلرتاح َِ . . .ل َل أَش َعر بِتِلكَ ال َوح َدةِ المميتة .
ا َّد َ
ب َحيَاة شَخص رأسا ً
َولَم أَ ُكن اعلَم أَ َّن يُ َمكِنَ ِل َدع َوة فِي َوق ِ
ت اِستِ َجابَة أَن تُقلَ َ
ع ِقب !
علَى َ
َ

َهذَا َما َح َد َ
الصغَر َو َمن ِحينِ َها َو ِل ُك ِل شَيء
ث ِلي ُمنذُ آل  ، 15نَ َعم فِي َهذَا ِ
َارة  ،فِي ُمع َ
يَحد ُ
سائِ ِله ِلي َ ،وبَاقِي
ظ ِم اِلَوقَات أَف َهم َر َ
ُث ِلي تَحذِير أَو بِش َ
ّللا أَ َرا َدنِي َّإل أَف َهم شيئا ً َّإل َبع َد انتِ َهائِ ِه .
ال َوقت أتفاجأ ِبأ َ َّن َّ َ
ع َلى
علَى َه ِذ ِه ال ِه َب ِة َر ِغم ُ
صعو َب ِتها َو ِثقَ ِل َها  ،لَ ِك ِني أَش ُك ُرهُ َ
ّللا َ
دائما ً َما أَش ُكر َّ ُ
ُك ِل كَرب َوهُم َح ِدثُوا ِلي ؛ فَقَد تَ َعلَّمت ِمن ُهم ال َكثِير َوكَانُوا منعا ً ِلسوء . . .
ب أَن
َك َما َ
علَى طمأنته ِلي الَّتِي لَم أَف َهم َها فِي ال َوق ِ
ت الَّذِي َكانَ يَ ِج ُ
شكَرته َ
سع ال َوقتُ للتفكير أَكثَر
سف فَلَم َي َ
أَف َه َم َماذَا تَعنِي ُرؤ َياي فِيه  ،لَ ِكن َم َع اِل َ َ
ضدِي . .
ب ُك ِل شَيء ِ
فَقَد انقَلَ َ
يع أنَّنِي
فِي ال َوق ِ
ت الَّذِي َكانَ َم َهاب يَستَمتِع فِي عطلته ُكنت أصرخ فِي ال َج ِم ِ
سبَب
لَن أَتَزَ َّوج غَي ِره ُ ،كنت غبية ِِلَنِي لَم اِرفَض دُونَ أَن أَخبِرهُم ال َّ
اخ ِلي ِل َما عاندوني َوقتِ َها وأجبروني
لرفضي ؛ فَلَو أنَّنِي لَم أَص َرح ِب َما َد ِ
ب ِمن َوج ِهة نَ َ
علَى ال َّ
عن
شخ ِ
ظ ِرهِم َوابتَعَ َد َ
ص ال ُمنَا ِس َ
علَى أَ َّن أ ُ َوافِ ُق َ
َ
اوهامي .
عم ِر ِه َما فَ َّك َر فيكي أصَلً ومش
"فوقي َب ِقى فَو ِقي  ،اللَّي أنتي عايزاه َده ُ
صالَة
عارفك  ،هيجي ازاي َوبَعد ِ
السنِين دِي ُكل َها ؟ أنتي اتجننتي يَا أَ َ
خ َََلص اتجننتي"
اخل اتوبيس النَّق ِل
اخل َرأ ِسي َوأَنَا َد ِ
كَانَت َك ِل َمات سهيلة شقيقتي تَت ََردَّد َد ِ
َب إلَي ِه ،
علَى تَر ِك الكَوكَب أَذه ُ
عزَ مت َ
الَّذِي سينقلني لمكاني الَّذِي ُكلَّ َما َ
َامل  . . . .أَش َعر أنَّنِي
ُكنت فِي َحالَ ِة ُمز ِريَة  ،فُ ِق َدت أَ َم ِلي وشغفي بِالك ِ
علَى ِالنتِ َ
ظار . .
عز ِمي َ
صب ِري َو َ
اِستَسلَم  ،انتَ َهى َ
قَد َكتَبت ُ َها فِي مذكراتي ُمنذ أَن قَ َّررتُ أَ َّن انتَ َ
ظ َر "والمرة دِي هستنى ال َوهم
ِِلَنِي مصدقاه"

سكَت هاتِ ِفي َوقُمت بِتَس ِجيل َمق َ
صوتِي فِي الشات الوهمي بَينِي َوبَينَهُ
أَم َ
طع َ
ص ِدقَة
َوتَ َح َّدثَت ِبأَلَم َح ِقي ِقي " َمش َ
ارفَة اقولك سامحني ِإني مابقتش ُم َ
ع ِ
ارفَة
علَى ُك ِل اللَّي فَات َواللَّي أَنت َمش َ
َوه ِمي بيك َو َل اقولك اعتَذَر ِلي َ
ع ِ
اربَت كتير لواحدي يَا
أصَلً ! ! بِس هقولك إنِي بعلن استسَلمي  ،أَنَا َح َ
َم َهاب  . . .أَنَا فِي ُك ِل َم َّرة ماكنتش ِب ِحس ِبأَنِي لواحدي ودايما ً ِبكَون َحاسَّة
َو ُجودك َجنبِي لَ ِكن دلوقتي  . . .خ َََلص يَا َم َهاب مابقاش َمس ُموح ِليَا تَاني
اصيلَه زيك
احد ُ
أستناك  ،هيجوزوني ِل َو ِ
عم ِري َما هشوفه أَنتَ َو َل هحب تَفَ ِ
ب اِلَعيُن الباسمة"
ص ِ
اح َ
 . .هتوحشني يَا َ
صوتِي َونَ َ
عدَّت لثقتي وشعوري ِمن
عه لَ ِكنَّنِي ُ
ظرت ِل ُ
ورتِه ِل ُ َو ِد َ
أَر َ
ص َ
سلت َ
سيَأتِي . .
َجدِيد  . . .أنَّا لَن اِستَسلَم َ
ُكتِ َبت َلهُ " أَنَا ُمحتَا َجة ليك ِب ِجد َ ،ده اِكتَر َوقت ُمحتَا َجة ِل ُو ُجودِك فِيه . .
تَعَالَى بَ ِقى " . .
تَأ َ َّملت ال َّ
صمت َحتَّى
ق ِمن النَّافِذَةِ بِ َجانِبَي َوأَنَا أناديه ِمن َد ِ
اخ ِلي بِ َ
ط ِري ِ
انتَبَ َهت إلَى أَن ال َج ِمي َع يَدفَعُون أُج َرت ُ ُهم َولَم أَفعَل
أتفضل اِلُج َرة .-بس أَنَا َدفَعت خ َََلص .صا َبه ال ُج ُمود َوقَل ِبي َوح َده َيرت َِجف  ،أَنَا أَتَوهُم ِبال ِفعل ؛ أَص َبحت
ُكل َما ِبي أَ َ
صوتِ ِه !
ِمن كَث َرةِ َرغبَتِي فِي قُد ِ
ُوم ِه أتَ َخيَّل ُو ُجودِه َوس َماعُ َ
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هُنَاك ُ
شعُور سينتابك ِعن َدما َيكو ُن َما يُقَا ُل َحو ِلك صادقا ً  . .إن لَم تَ ُكن تَ َعل ُم
َهذَا ال َّ
ص الَّذِي يَتَ َحدَّث ِإلَيكَ َو َل تَثِق ِب َك ِل َماتِه فَثِق بشعورك لحظتها . .
شخ ِ
فَإِن َكانَ صادقا ً ستتأثر بِال ِفع ِل ِل َما يُقَا ُل َ . .وإِن لَم يَ ُكن فالسخرية والجمود
سيجتاحوا قَل ِبك ِحينِ َها .
ع ِلمته ِلي أعوامي الِ 28في ِتلكَ ال َح َياة المليئة بالدروس الحياتية
َهذَا َما َ
ال َها َمة .
ُ
َب فِي أَ َّن أَج َع َل
وري ت ُ َجاه َك ِل َماتِ َها َوهِي تَص ُرخ بِي َكانَ يَج َعلَنِي أَرغ ُ
شعُ ِ
صدِقه ! ؟
كفوفنا تتَلمس ؛ لتشعر بِ ُو ُجودِي ال َح ِقي ِقي َواَلَّذِي َل أَف َه ُم ِل َما َل ت ُ َ
ماتقوليش كَدِه أَر ُجوك  ،ماتقوليش أَنَا معاكي وسامعك  ،أَنت َمش َح ِقي ِقي ،أَنَا َمش صاحية  ،أَنَا ِبت ََوهم ُ . .كل َده َوهُم َوأَنَا ِبس اللَّي مصدقاه . .
الز َح ِام ِفي َرأ ِسي
َكانَ َي ِج ُ
ب أَن أَتَ َحدث َل ِك َّن ِني َلم أَست َِطع َ ،كانَ ال َك ِث ُ
ير ِمن ِ
يعرقل اِلَح ُرف َ ،و َمن ال ُم َؤ َّكد لَو أنَّنِي تَفَ َّوهَت ِبأَي َك ِل َمة سأتحدث بترهات
س
ب َما أَنَا فِي ِه ِمن َموقِ ِ
س لَ َها َمعنًى َ ،و َهذَا لَن يُنَا ِس ُ
ف يَدُل َ
علَى شَيء لَي َ
لَي َ
بهين . .

ساقَط ِمن َها الد ُموع  ،بَع َد َما َ
صم ِتي
كَانَت لتزال مغمضة جفونها َوتَتَ َ
طال َ
ازلت اُن ُ
س َحت
ظر لَ َها بقلق َ ،م َ
اِرتَخَت جفونها وفتحتهما ِببُطء لتجدني َم ِ
عيُونُ َها بِأَيدِي َها المرتجفة َونَ َ
يرة
ُ
سم اِبتِ َ
ظرت مجدداً فجعلتني اِبتَ َ
ص ِغ َ
سا َمة َ
ص ِدقَة . . .
اجبرتني َ
علَي َها ردود أَفعَا ِل َها الغَير ُم َ
أنت ماختفتش لَيَّه ؟صالَة ؟
-وهختفي لَيَّه يَا أَ َص َمتَت َوتَن ُ
ظر إلَي ِبقُ َّوة َو َكأَنَّ َها ت ُ ِريد التَّأَكد  ،أَو أَنَّ َها ت ُ َحا ِول ِالستِي َعاب ،
َ
صمت . .
َم َددت يَ َدي بعلبة مناديلي لتجفف دمعاتها بِأ َ َح ِدهِم  ،فتأملتها بِ َ
صالَة .
خدي امسحي ُد ُمو ِعك يَا أَ َنَ َ
أخيرا ِفي
ص ِرهَا للعلبة الَّتِي بِيَدِي َ ،ح َّركَت يَ ِدهَا
ً
ي ث ُ َّم َ
عا َدت بِبَ َ
ظرت ِإلَ َّ
اض ِعه كلى
ص َرخَت َوهِمت َواقِفَة َو ِ
اتِ َجا ِه العُلبَة َو ِعن َد َما لَ َم َ
ست أناملها العُلبَة َ
علَى فَ ِم َها َوتَن ُ
صد َمة َ ،ج َعلتنِي اِرتَ َعب َ . .ما َيحد ُ
ُث لَيس
َكفَّي َها َ
ظر إلَي ِب َ
ام َها قَب َل أَن أَف َه َم ُك ِل شَيء . .
ع ِهدت َّإل أَر َحل ِمن أَ َم ِ
طبيعيا ً َو َ
َوقَفت أَ َما َم َها فَلَم تَتَ َح َّرك َوتَن ُ
صرت التَفَت َحولَنَا ِب َحذَر
صد َمة ِ ،
ظر فَقَط ِب َ
خوفا ً ِمن أَ َّن تَ ُكونَ أَف َعا ِل َها الجنونية قَد ُج ِذبَت اِلَن َ
ّللا أَن
ظار إلَينَا َ ،و َح ِمدتَ َّ َ
ارغ ِمن ال َبش َِر ِبشَكل ِنس ِبي  ،تَ َحدثَت إلَي َها بمَلمح غاضبة ونبرة
َما َحولَنَا فَ ِ
هَا ِديَة :
غلَط  ،أقعدي َونَتَ َكلَّم ِبس
أصالة َبعد أنك تَهدِي علشان النَّاس ماتفهمناش َأَه َدى . .

ضعَ َها بذهولها ونظرتها المصدومة الَّتِي َل تَبتَ ِع َد
علَى نَف ِس َو َ
ِي َ
َجلَ َ
ست َوه َ
صب ِر فَتَ َح َّدثَت ِب َحدِه . .
عن مَلمحي  ،زَ فَ َرت ِبقُ َّوة فَقَد نَفَذَ رصيدي ِمن ال َّ
َ
صب ِري نَفَذ .
أنا زهقت َ ،ما تفهميني فِي آيَه؟ أَنَا َعلَى فَ ِم َها لتستقرا َجانِبِ َها َوتَ َح َّولَت َمَلَ ِم ُح َها المصدومة
س َحبَت كفوفها َمن َ
ان َ
إلَى ُج ُمود تَام َونَ َ
ضة
ظ ُره ثَا ِبتَة ِبتَنَاقُض ُم ِميت  ،أشعرني ِبأ َ َّن تِلكَ الفَتَاة َم ِري َ
نَف ِسيَّة أَو بعقلها شَيء غَي ُر َ
طبِي ِعي وتساءلت بِ ُهدُوء . .
صبرك نَفَذَ ِمن َ 10دقَائِق ؟عن نَب َرة ال ِحدَّة ِلحاول استِج َماع َ
طاقَتَي َوتَ َح َّدثَت مبرراً لجملتي :
ت ََرا َجعَت َ
ما أَنَا ِمن َح ِقي أَف َهم  ،وأنتي معذباني بقالك َ 10دقَائِق َ ،و ُكل َحا َجةَّامي غ َِريبَة ومريبة ومش فاهِم َحا َجة .
بتحصل قُد ِ
ض ِحكت بِقُ َّوة أغضبتني أَه ِل َما يَحد ُ
ُث لَ ِعب بأعصابي لنتقام َما
س َمت َ ،
اِبت َ
َضبت ِب ِشدَّة وظللت ان َ
ضب َحتَّى تَ َح َّولَت
ظر إلَي َها ِبغَ َ
ِب غ ِ
أَم َماذَا ؟ لَن أَكذ َ
يرة َ . .ل أَف َه ُم كَيف لبشري أَن
ضحكاتها لضحكات يصطحبها ُد ُموع غ َِز َ
امي ِمن أَفعَا ِل َها
احد َولَن أَتَع َجب كثيراً فَتِلك الَّتِي أَ َم ِ
يَض َحكَ َويَب ِكي فِي أَ َّن َو ِ
أَ ُ
ست ِمثلُنَا ِبشر َينت َِمي لكوكب اِلَرض !
شك أَنَّ َها لَي َ
امي
احلَة ِمن أَ َم ِ
ع َها تحادثني َ ،ر ِ
ِي تنهي ضحكاتها َوت ََركت ُد ُمو ُ
َوقَفَت َوه َ
َاضب :
فأوقفتها بِ ُ
س َؤال غ ِ

صل .
أنتي َرايحة فِين ؟ أنتي َمش هتمشي ِمن هُنَا َّإل أَ َّما أَف َهم آيَه بِيَح ُسم
التَّفَتت إلَي ونظرتها كربجتني  ،لَم تَ ُكن َ
عاتَبَه  . .لَم تَ ُكن غاضبة  ،أَق َ
ع ِظيم َجعَلَنِي لَم أَست َِطع النَّوم ِللَّيَا ِلي ِط َوال
أَنَّ َها كَانَت تُع ِلن ِخذ َلن َ
قَب َل أَن تُك ِم َل َ
يرة َرفِيق دربي  ،أَلقَت فِي َوج ِهي ُجملَة
ط ِريقُ َها َوتَت ُرك ال ِح َ
صادمة
سنَتَين وُ 4
ش ُهور و 13يَوم ،
لما تَتَعَلَّم ال َّصبر اللَّي صبرته علشانك ِل ُمدَّة َ
س ِعي َدة َيا أُستَاذُ َم َهاب .
َوق ِت َها هتعرف آ َيه ِب َيح ُ
صة َ
صل ِ . . . .فر َ
لَن يُ ِفيد كبريائي فِي َه ِذ ِه اللَّح َ
ف َوات ُرك َر ِحيلُ َها ِمن
ظ ِة  ،لَن يَ ُكن حَلً أَن أَقِ َ
امي َيكت َِمل  ،ذَ َه َبت خَلفَ َها مسرعا ً َ ،ر ِغم خطواتها الس َِّري َعة َّإل أَنَّنِي
أَ َم ِ
الر ِحيل َوتَص ِحيح ُخ َ
طاي  ،أَنَّا َل
لَ ِحقَت بِ َها َو َوقَفَت أَ َما َم َها أ ُ َحا ِول َمنعُ َها ِمن َّ
ست ُم َبالَغَة  ،فَ ََل بُ َّد أَن
أَعلَ ُم َما الَّذِي تَ ُمر ِب ِه ِ ،من ال ُم َؤ َّك ِد أَ َّن تِلكَ الغ ََرا َبة لَي َ
عونِي اتساءل
ع ِلي أَبَدًا أن اِنفَ َعل  . .لَ ِكن َد ُ
اِلَم َر َكبِير بِالنِسبَ ِة لَ َها َو َما َكانَ َ
عن أَي ِ اِن ِت َ
ظار تَتَ َحدث ؟
َ ،
احد يُقَا ِبل
علَى اسلوبي  ،بِس حطي نَف ِسك َمكَانِي َ ،و ِ
أصالة أَنَا آ ِسف َعم ِر ِه َما َكلَّ َم َها َ ،وأَف َعا ِل َها
ص َدفَة ويتفاجيء أَ َّن فِي َبينَ ُهم شَات َوهُو ُ
َو ِ
اح َدة َ
غ َِريبَة ومش قَادِر يُف َه ُم ِمن َها أَي َحا َجة َ
طبِي ِعي أنِي اِنفَعَل  ،بِس َح ِقي ِقي
بعتذر ُ . .مم ِكن تستني َونَتَ َكلَّم ِب ُهدُوء وصدقيني هصبر وأسمعك ؟
ظرت إلَي ولزالت نَ َ
ت ََوقَّفَت َونَ َ
ظ ِره َخذَلنَاهَا تُؤذِينِي وتبث إلَى الشعُور
ِبالذَّنب َ ،و َل اف َهم َما ه َُو ُجر ِمي ؟
صا َحت بِي :
َ

سنَتَين َو ُ
ش ُهور أَنتَ َما
أحط نَف ِسي َمكَانَك ؟ َما أَنَا ِب َحط نَف ِسي َمكَانَك بقالي َعش َر َدقائِقَ بِس ماقدرتش
قدرتش تَ ُحط نَف ِسك َمكَانِي ِل َعشر َدقَائِق بِس َ . .
سبَّنِي أَم ِشي .
تصبرهم  ،هآمن أحكيلك آيَه وأزاي ؟ بَعد إذنِك َ
عق ِلي فَقَد
تَ َح َّركَت ِمن أَ َم ِ
امي َوأَنَا ثابتا ً َ ،ك ِل َماتِ َها جمدتني أ ُ َحا ِول استِيعَابُ َها َو َ
علَى ال َع َم ِل  ،تَنَبَّهت أَنَّ َها تَبتَ ِعد َوتَخ ُر ُج ِمن البوابة  ،لَ ِحقَت ِب َها
قُد َرتِ ِه َ
ِلصعد .
خَلفَ َها الحافِلَة َواقِف خَلفَ َها اُن ُ
اخ ِلي دُون َو ِعي َ ،دفَعت
ظر لَ َها واحادثها َد ِ
ظرت ِلل ُخلف لتفاجئ بِي خَلفَ َها  ،تبادلنا نَ َ
اِلُج َرة لكَلنا ِمن َجدِيد فَنَ َ
ظ ِره
َ
صمت أَكثَر
علَى ال َّ
ط ِويلَة تَتَ َحدث َولَم أَقدِر َ
صل َده  ،صدقيني هصبر ال َم َّرة دِي .
أصالة َخلَّينَا نَتَ َكلَّم بَِلش اللَّي بِيَح ُ-مش هتقدر تَصبِر يَا َم َهاب َ ،واعتَبَر ُكل اللَّي شوفته . .صوت ُمختَنِق :
ص َمتَت لبرهة وتنفست بِثِقَل َوأَك َملت بِ َ
َ
اعتبر ُكل اللَّي شوفته َوهُم .ظه ِرهَا إلَي وأفكر َما الَّذِي يُم ِك ُن َقولُهُ فِي تِلكَ اللَّح َ
ارت َ
ظةَ َ ،و َجدت َها
أ َد َ
صوتَ َها َيص ُرخ ِباس ِمي  ،أَ ُ
ظن
تَلتَ ِفت ِلي فَجأَة برعب َو ِ
آخ ُر َما َ
س ِمعتُهُ هُو َ
َّارة اِلُخ َرى قَب َل لَح َ
ظة اِص ِطدا ُمها بحافلتنا . . .
أَنَّ َها َرأَت ال َّ
سي َ
صوتَ َ
طنِين ُمز ِعج فِي أُذُنِي َ ،و َل أَ َرى
ار صامتا ً فَقَط أَس َم ُع َ
ص َ
ُك ِل شَيء َ
غَير ال َّ
ظ ََلم َ ،و َل أَشعُ ُر ِبشَيء َو َل أَعلَ ُم َما الَّذِي َح َد َ
ث؟

يرة تتسابق ِلتَد ُخل أذنِي أَ َّو ًل
أفقت َ
ار ًخا  ،أَص َوات َكثِ َ
ص ِ
صوتِ َها يَب ِكي َ
علَى َ
اح َدةً ،
عا ِل َية َ ،
سدِي َدف َعةً َو ِ
يرة َ
يرة ِفي َج َ
ش َعرت ِباِلُم َك ِث َ
فَاس َمع أَص َواتًا َك ِث َ
ص ََلبَة أَسفَل
َجاهَدت فِي أَ َّن أَفتَ َح جفوني وأن أَتَ َح َّرك َ ،
ش َعرت بسخونة َو َ
علَى ال َّ
ق تَب ِكي وتناديني ،
سة أَ َم ِ
امي َ
سدِي  ،فُتِ َحت َ
عينِي ِلجدها َجا ِل َ
َج َ
ط ِري ِ
ساقَط بَعض ِمنهُ ليغطي جفنها اِلَي َمن  ،لَم أَقدِر
هُنَاك ِد َماء َ
علَى َج ِبينَ َها تَتَ َ
صد ِري يعرقل تَنَف ِسي . .
َ
ق  ،فَ ُهنَاك شَيء ثَ ِقيل فَوق َ
علَى النط ِ
علَى
َارت قُ َّوتِي ِِل َ ُ
عود ِ ِْلغ ََلق جفوني وفتحهم بِ ُ
ص ِري َ
صعُوبَة َوالتَفَت بِبَ َ
خ َ
ب ال َّ
ق حافلتنا  ،وسيارة
َما َحو ِلي َ ،هذِه الحا ِفلَة الَّ ِتي تكومت ِفي َجا ِن ِ
ط ِري ِ
النَّقل َه ِذ ِه الَّتِي لَ َمحت َها أَثنَاء الص ِط َدام قَب َل أَن أَف ِقد وعيي  . .هُنَاك َكثِير ِمن
ب ال َّ
ق ِمث ِلي َجر َحى  . .أَنَّا َل أَعلَ ُم هَل أَنَا أَنزَ ف
علَى َجانِ ِ
البَش َِر ملقين َ
ط ِري ِ
ِمث َل َهؤ َُل ِء أَم َل  ،لَ ِكنَّنِي لَستُ ِبخَي ِر . .
مهاب فَوق أَر ُجوك ماتسيبنيش  ،ماتموتش َل َيا َم َهاب  ،هحكيلك ِبس فَوقأَر ُجوك أَنَا ما صدقت لَ ِقيتُك . .
ظرتُ ِإلَي َها ِبأَعيُن تُقَا ِوم ِلتَبقَى َم َع َها  ،أَ َهذِه نَ َ
نَ َ
ظ ِرة خَوف َو َهذِه َك ِل َمات
ست َه ِذ ِه الَّتِي ُكنتَ أَت ََوسَّل إلَي َها ُمنذ قَ ِليل ؟
ت ََر ِجي ِلظل َمعَ َها ؟ أَلَي َ
س ِمعت صوتًا َيقت َِرب ِل َر ُجل َيتَساءل :
َ
جوزك جراله َحا َجة َيا ُم َدام ؟ُو ِج َدت أَنَّ َها تَتَ َحدث بِخَوف َح ِقي ِقي َوتَب ِكي :
ارفَة أَنَا عايزة إسعاف  ،ارجوكم اع َملُوا َحا َجة أَنَا
ارفَة َ ،مش َ
مش َع ِ
ع ِ
ص َّرف .
لواحدي َمش َ
ارفَة أَتَ َ
ع ِ

عدتَ إلَي ِهم بوعيي ِمن َجدِيد َِل َ ِجد
ع ِني ِل َوقت َما َو َ
غَاب صوتهم وصورتهم َ
ارة أُج َرة  ،وضعوني بِال َخلَف
َر ُج ََلن يحمَلني َوهِي تقودهم إلَى َ
سي َ
آخ ُر َما اتذكره أننِي َرأَيت خ ََّوفَ َها وشعرت
ست هِي بِ ِج َوار السَّائِق َو ِ
َو َجلَ َ
علَى معصمي . .
بنعومة اناملها تضغط َ
س ِرير ُمستَشفَى َ ،رأ ِسي ثَ ِقيل وقدمي
ُ
عدَّت ِمن َجدِيد لَ ِكن َه ِذ ِه ال َم َّر ِة أَعلَى َ
امي وتسألني بِأَعيُن
صوت َمس ُموع فأجدها تَظ َهر أَ َم ِ
تؤلمني بِ ِشدَّة  ،أَئن بِ َ
قَ ِلقَة :
أنت ُك َويِس ؟-رجلي بتوجعني آ ِوي َ ،و َحد قَا ِعد فِي دِما ِغي .ظ ُر إلَي ِه فَأ َ ِجدُه ال َّ
صوتَ َما َِلَن ُ
طبِيب :
َ
س ِمعتُ َ
علَى الس َََّل َم ِة َيا َب َ
طل  ،ماتقلقش ِرج ِلك بتألمك ِِل َ َّن فِي َها اِلتِ َواء
حمدللا َعة  ،أَ َّما اللَّي قَا ِعد فِي
الرا َحة هتخف بِ ُ
ّللا َم َع ال ِع ََلج َو َّ
سر َ
بَ ِسيط َوبِإِذن َّ ُ
دماغك َده ِمن أَثَ ِر الخَب َ
طة اللَّي اتخبطها فِي ال َحادِث َوال َحم ُد ِ َّ ِ
لِل أَنَّ َها ِجت
ّللا َوقت بَ ِسيط ومش هتحس بِ َع َدم التزَ ان َوالثِقَل َده تَأَنِي .
س ِلي َمة َوبِإِذن َّ
َ
تَ َحدثَت إلَى ال َّ
عن جروحها فَ َرأَيتُه يُتَ َعجَّب
ط ِبي ِ
عن أصالَة َو َ
ب ِلسأله َ
ويسألني :
-جروح آيَه  ،هِي اتصابت معاك فِي ال َحادِث ؟

نَ َ
ظرنَا ت ُ َجا َه َها لنسألها فَأَنَا َرأَيت ِد َمائِ َها بِنَف ِسي  ،لَم ن َِجدهَا فَتَعَجَّبنَا لَم نلحظ
أَنَّ َها َر َحلت خ ََرج ال َّ
َارج
س ِمعت َ
ط ِبيب ِل َيب َحث َ
عن َها َو َ
ضوضاء آ ِتيه ِمن خ ِ
الغُرفَة َ ،وجَّهت بَص ِري لُبَابُ َها َِل َ ِجد ال َّ
طبِيب يَد ُخل مسرعا ً َوخَلفَه
عن ال َوعي .
صالَة غَائِبَة َ
ممرضتين يَح ِم ََلن أَ َ
اولَت ِالعتِ َدا ِل فِي جلستي
س ِرير يَبعُد متراً َ
وضعاها َ
عن َ
علَى َ
س ِر ِ
يري َ ،ح َ
ِلشاهد َما َيحد ُ
ُث فَقَد اِنتاب قَل ِبي قَ ِلق َوخَوف أنسوني ُكل أح َداث ال َيو َم قَب َل
َه ِذ ِه ال َّدقِيقَ ِة . . .
َرأَيت ال َّ
يب ي ُِزيل ِح َجابَ َها لنتفاجأ جميعا ً ِب َ
يرةً ِمن المناديل الورقية
ط ِب َ
طبَقَة َك ِب َ
ت َ
س َها ِمن الم ِام .
الد َماء َ ،و ُجرح يُنزَ ف ِمن َوق ِ
المليئة بِ ِ
ط ِويل فِي فَر َوة َرأ َ
.
تَ َحدثَت إح َدى الممرضات :
علَى َمكَان ال َح َّم ِام َكانَ علشان تُخ ِفي ال ُجرح
سأَلت َ
يبقى ِل َما ِجت بجوزها َو ََوتَكتُم الدَّم .
ب ال َموقِف :
تساءلت بعفوية َل تُنَا ِس ُ
جوزها َمين ؟ظ ُروا ِلي جميعا ً بتعجب َحتَّى ال َّ
نَ َ
يب الَّذِي َكانَ َيتَفَحَّص َجر ُح َها بقلق ،
ط ِب ُ
نَ َ
سأَل :
ظ َر إلَي َو َ
ض َرتك َمش َج َّوزَ هَا ؟
-هو َح َ

أَيقَنت أَنَّ ُهم يقصدونني  ،أَ َمات بِ ََل فنظرن الممرضتين لبعضهما البَعض
عاد ال َج ِميع لَ َها دُونَ أَن َيتَ َحد َ
اخ ِلي أَن
َّث أَ َحد إلَي ُ ،كنت أ ُ َرا ِقب وأتمنى َد ِ
َو َ
س ََلم  ،قلقا ً  ،أَتَذ ُكر مشاهدي َم َع َها ِمن بَع ِد ال َحادِث َوان ُ
ظر
تَ ُم َّر اِل ُ ُمور بِ َ
علَى
إلَي َها ليرتجف قَلبِي َويَز َداد خَوفِي  ،تَت ََردَّد َك ِل َماتِ َها ِلي َوأَنَا ُملقًى أَ َما َم َها َ
صتَك ؟
ِي قِ َّ
اِلَر ِ
ض َويَنقَ ِبض قَل ِبي َ . . .من أَنتَ يَا أَ َ
صالَة ؟ َو َما ه َ
يع تَست َِطي ِعين السَّي َ
يري ؟ َو َما الَّذِي
ط َرة َ
ِل َماذَا أَنت دُون َ
علَى تَف ِك ِ
عن ال َج ِم ِ
َج َعلَكَ تنتظرين ِِلَج ِلي ِلعوام ؟
مهاب ! أَنت ُك َو ِيس ؟ت َو َل أَعلَ ُم َما الَّذِي َجعَلَنِي اتَّ َجه نَحو
صو ِ
علَى َمص َدر ال َّ
التَفَت مسرعا ً َ
صدِي ِقي ِبدُون ِح َجا َب َها وتتمدد
يرهَا َوأَغلَق ستارته ِب ُ
س ِر ُ
سر َ
َ
عة قَب َل أَن َي َراهَا َ
س ِرير فَاقِ َدة للوعي !
فَوق َ
اعلَم أَ َّن ال َج ِمي َع تَع َجبُوا ِمن َر ِد ِه فَ َعلَي  . .فَأَنَا أيضا ً تَ َعجَّبت ! !
ع َرفتَ أَنِي هُنَا ؟
حسام ! أَنت أزاي َوري ِفي
بتصل َعلَيك أَسأَلُك لَو ُرو َحت الكَافِ َية اجيلك َبع َد َما ظبطت أ ُ ُم ِ
امل َحا ِدثَة  ،آيَه
البَي ِ
ع ِ
ع ِليًّا وبتبلغني ِإنَّك هُنَا َو ِإنَّك َ
ت  ،لَ ِقيت بِنت بترد َ
اح ِبي ؟
ص ِ
َح َّ
ص َل َيا َ
عن أنظاري
س ِر ُ
يرهَا ال ُمختَ ِفي َ
يري َو َ
َجلَسنَا سويا ً َ
ار ُق َ
علَى َ
عينِي َل تُفَ ِ
س ِر ِ
سام َو َل أَست َِطي ُع التركيز
خَلف ال َّ
ستَّار ال َعازل َبينِي َو َبينَ َها َ ،يتَ َحدَّث إلَي ُح َ
الد َماء َوأَيَّابِ ِهم
َمعَه  ،فَقَط أ ُ َراقِب ذَهَاب الممرضات بِبَعض القُطن ال َم ِليء بِ ِ
سام :
سأَل ُح َ
بأدوات ِط ِبيَّة والمحلول َ ،

َارة دا َحد تَ ِب َعك ؟
هو اللَّي َو َرا ِالست َ
نَ َ
اْلي َماء بِال ُم َوافَقَة َواعلَم
ظرت إلَي ِه َو َل أَعلَ ُم بِ َما أ ُ ِجيب  ،فَقَط اكتَفَيت بِ ِ
س َؤا ِله القَادِم فَأ َ َجبت قَب َل أَن يَتَ َحد َ
َّث :
ُ
حد َما تعرفهوش..خرج الطبيب من خلف الستار ِلقف بصعوبة مستندا على ذراع حسام
واسأله:
ايه اِلخبار يا دكتور؟-ماتخفش إحنا علقنالها محاليل وخيطنا الجرح وفوقناها وهنسيبها ترتاح،بس لزم حد من أهلها يجي عشان ياخدوها لما حالتها تستقر..وأنت أقعد
أرتاح وافرد رجلك ماينفعش تقف عليها على اِلقل الفترة دي.
نظر لصديقي ووجه إليه الحديث:
خد بالك منه هسيبه في أمانتك لحد ما اجي اطمن عليهم هما التنينتاني...
نظر تجاه سريرها وعاد إلي بنظرته وابتسم قائَلً:

مش هوصيك عليها..خلي بالك منها لحد ما أجيرحل الطبيب وعدنا لجلستنا ،سأل حسام مجدداً:
هي مين اللي الدكتور بيتكلم عنها دي؟قبل أن أفكر في إجابة مناسبة اتت إحدى الممرضات واقتربت منا بشدة
واخفضت صوتها وتقول:
يبختك بحبها ليك ،معرفش سندتك وجابتك المستشفى لوحدها أزاي معصاحب التاكسي ،وهي في حالتها دي ،وخبت عننا جرحها علشان نركز
معاك..
أخفضت صوتها أكثر وأضافت:
أصل لما جت قالولها ان كل دكاترة الطوارئ مشغولين ومافيش إلدكتور سيد بس اللي هيفضى كمان دقيقة فتَلقيها ياحبة عيني خافت عليك
وقالت تخليه يلحقك أنت اِلول..ربنا يخليكوا لبعض.
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علَى َما أَ ُ
ظن .
بَ َدأَت ال ُخيُوط تترابط قليَلً َ . .
صالَة تَ ُكن ِلي َمشَا ِعر ُخفَّيه وانتظرتني ِلبادلها تِلك ال َمشَا ِعر َوأَنَا َل
ُربَّ َما أَ َ
أَعلَ ُم  . .لَ ِكن يَ َ
عق ِلي ،
ظل الس َؤا ِل الَّذِي َل أَ ِج ُد أَ َجابَه لَه َمه َما بَ َحثت َد ِ
اخل َ
صدَّق ُو ُجودِي
كَيف يُو َجد لَنَا ُم َحا َدثَة َولَم َيس ِبق ِلي محادثتها ؟ َولَ َّما لَم تَ ُكن تَ َ
؟
ع ِلي  ،وآلمها الَّتِي قاومتها ِِلَج ِلي َلم
ع َدتِ َها ِلي وخوفها َ
سا َ
اولَت تَ َخيَّل ُم َ
َح َ
أَست َِطع  ،كَيف لَ َها أَن تَفعَ َل ُكل َهذَا ِلشَخص َل تَع ِرفُهُ  . .أَو تَع ِرفُه ! حقا ً
ض.
سأصاب ِبال ُجنُون ِمن َهذَا التَّنَاقُ ُ
َ
صل بِ َرقم
س ِر ُ
يرهَا َويَعُود ِليَج ِلس َويَتَّ ِ
س ِام أَن ي ِ
ُوصلَنِي لستارة َ
طلَبَت ِمن ُح َ
علَى َ
صديقتها ِمن هاتِ ِفي ليخبرها بِ َما َح َد َ
ف
ط َر ِ
ث ِلتَبلُغ أَه ِل َها َ ،واستَنَدت َ
اخل َرأ ِسي
ست َوأَنَا أَش َعر ِباِلُم قَ َد ِمي تدبدب بنبض قَ ِوي َد ِ
س ِر ُ
يرهَا َو َجلَ َ
َ
الفَاقِد لإلتزان  ،انتَبَ َهت إلَى ُو ُجودِي فَنَ َ
اولت أَن
ظرت إلَي بِ َ
ضعف َ ،ح َ
س فمنعتها َ . .
طالَت نظرتي الصامتة لَ َها َولَم أَست َِطع َمنَع ابتسامتي
تَج ِل َ
ال ُمقت َِرنَة بِ ُو ُجو ِدهَا دائما ً  . .أَنَا أَعلَ ُم أَ َّن ُ
امي ِمن َجدِيد أبهجني ،
ورهَا أَ َم ِ
ظ ُه ِ
ب َهذَا الر ِتياح
س َب َ
َر ِغم أَنَّه أَر َب َك ِني َّإل أَنَّ ِني اِرتَاح ِعن َد ُرؤ َي ِت َها َ ،و َل أَد َركَ َ
احب ُو ُجو ِدهَا .
ص ِ
الَّذِي يُ َ

ومي ِبالس َََّل َمة وتقفي تزعقيلي ِفي
ّللا تَقُ ِ
ألف َس ََل ِمه عليكي  ،إن شَا َء َّ ُ
ال َّ
ع تَأَنِي .
ش ِ
ار ِ
ش َعرت فَور ضحكتها َوكَأن
ض ِحكت ِبإرهَاق  ،فشاركتها الض َِّحك  ،حقا ً َ
َ
صدق بِأ َ َّن
يرة ثَقُلَت فَوق قَلبِي اذابتها ضحكتها ِ . .كدت أَقُول لَ َها بِ ِ
ثلوجا َكثِ َ
ض َمن التَّ َوت ِر الَّذِي تَد ُخ ُل
تِلكَ الض َحكَة ال َّ
يرة أَصلَحت ال َكثِير وداوت َبع ُ
ص ِغ َ
بَينَنَا  . .لَ ِكنَّنِي بدلً ِمن ذَلِكَ قُلتُ :
أخيرا  ،دا أَنَا ُكنت خَا ِيف أَ ُموت وأنتي َمش طايقاني كَدِه .
ياااه ضحكتيً
سة فلحقتها ِبقَو ِلي :
انهت اِبتِسا َمتَها ولمعت َ
عينَاهَا ِب ُد ُموع َح ِبي َ
سوط  . . .شوفي َمش اتدغدغت أَهُو ومش هنفع تَأ َ ِني ! ِبس
بس أَنَا َمب ُارفَة لَيَّه؟
َمب ُ
سوط َ
ع ِ
سأَلت :
َ
ليه ؟-علشان لَو َل ال َحا ِدثَة دِي كنتي بتروحي ال َبيت ومش هلحق أَع ِرف ِمنكاللَّي عايز أَع ِرفُه .
ومين قَا َل إن فِي َحا َجة ال َمف ُروض تَع ِرفُ َها ؟--أنتي . .

ص َمتَت َوتَ َح َّدثَت أَنَا :
َ
أنا بهزر  ،أَ ِكيد َده َوقت َمش ُمنَا ِسب ِِلَي ك َََلم بِس َده َمش آخَر ك َََل ُمنَاأَ ِكيد .
قاطعتني :
كل َه َّمك يَعنِي تُع َرف اللَّي أَنت شوفته َده آيَه ؟ عشان كَدِه َمش هيكونآخ ُر ك َََل ِم َبيَّنَّا ؟ َل خ َََلص أَنَا هقولك اللَّي أَنت عايز تَع ِرفُه دلوقتي َمش
ِ
هتفرق .
صدق َح ِقي ِقي :
اجبتها ِب ِ
الح َوار اللَّي أنتي
ضو ِلي ِإني أَع ِرف ِ
تصدقي ِبا َ َّلِل ! أَنَا دلوقتي َمش فُ ُارف يُقَا ِوم تَأَنِي إنِي أَع ِرفُك َوأَب َ
مخبياه قَد َما ُ
طل ت ََردَّد .
وري َمش َ
ع ِ
شعُ ِ
نَ َ
اء  ،اللَّ َواتِي َل
س ِ
ع ِمن النِ َ
ظرت إلَي بتعجب َولَم أَ ُكن اعلَم أَنَّ َها ِمن ذَلِكَ النَّو ِ
عن أَشَدهُم إحراجا بِالنِسبَة لَك . .
يفوتهن َكلَّ َمهُ فِي َحدِيثَك فيستفسرن َ
عنك وتندمت فَور قَولُ َها
َيخت ُ
َارون ال َك ِل َماتُ الَّتِي خ ََر َجت ِمن فَ َمك رغما ً َ
صد بِقَول َكذَا َو َكذَا ؟
َوتَسأَلُك َ ،ماذَا تُق َ
ارف تُقَا ِوم تَأَنِي َوتَب ُ
طل ت ََردَّد ؟
تقصد آيَه ِبـ َمش َع ِ

اصر ،
لَم أَ ُكن أَعلَم أنَّنِي أخ َجل ِل َهذِه الد ََّر َج ِة الَّتِي أَشعَر فِي َها أنَّنِي ُم َح ِ
سدِي فَجأَة َ ،وان ُ
عينَاهَا الَّ ِتي تَ َحقَّقَ َم ِعي
عن َ
ظر بعيداً َ
ارة َج َ
َوتَز َداد َح َر َ
وتربكني
لما تفوقي َوتُب ِقي كويسة أَ ِكيد هيكون لَ ِينًا ك َََلم تَأَنِي ِ ،بس أَتَ َمنَّى نَخ ُر ُج ِمنَسى ال َّ
صل بَيَّنَّا النهارده .
صف َحة َجدِي َدة َ ،ونَن َ
شد وال َجذب اللَّي َح َ
هُنَا فاتحين َ
-مهاب  . .ه َُو أَنَا صاحية ؟مش فاهِم ؟ !-أنا صاحية َو َل أَنتَ بتتكلم فِي ِحلم َ ،و َل أَنَا اتحبست فِي َخيَّا ِلي ؟صفعت َجبِينِي بِ َكفَّي غَي َر ُمتَذَ ِكر لضمادته َواِل َ َمة فتألمت قليَلً َوقُلت :
صالَة ؟
تااااني يَا أَ َص َّدقِي إِنَّك صاحية َوأَ َّن ُك َّل اللَّي
أَنَا نَف ِسي أَف َهم أنتي لَيَّه َمش قَاد َِرة تَ َ
صل َده َح ِقي ِقي ؟
ِب َيح ُ
صوتَه
اح ُ
ص ِ
ب اِلَوقَات الغَير ُمنَا َ
س َبة  ،فَقَد قاطعني َ
دائما ً َما أَخ َب َرهُ أَنَّهُ َ
ستَّار  ،أَ َجبته متأففا :
َارج ال َّ
ُمنَا ِديًا ِمن خ ِ
سام . .
نعم يَا ُح َصلَّوا وداخلين حالً .
-والد اْلنِ َصالَة ووالدتها َو َ
سة أَ َ

******
"أصالة"
ص َّد ُق فِي َحيَاتِي .
ير ِمن اِلَشيَ ِ
ص َّد ُق َو َ
اء الَّتِي َل ت ُ َ
سط ال َكثِ ِ
كَان يوما ً َل يُ َ
اخل
ير الَّذِي تَزَ ا ُحم َد ِ
َل أَعلَ ُم أَثقَل َرأ ِسي َهذَا ِمن أَثَ ِر َج َر َحه  ،أَم أَنَّه التَّف ِك ُ
عن َوان تعلنه
عق ِلي ؟ أَتَى والداي ليأخذاني ِمن ال ُمستَشفَى َوكَان القَلَق ُ
َ
علَى
يري َواستَنَد َ
مَلمحهما الَّ ِتي استَق َبلَت ِني َ ،بع َد َما اِبتَ َعد َم َهاب َ
عن َ
س ِر ِ
صدِي ِقه ليستقبلهما َ . .كانَ َوقتَ َم ِليًّئا بالمشاعر الجياشة الَّتِي لَم أَ ُكن
ذ َِراع َ
ين ْلخ ََر تَجعَلنِي َل
اِهتَم لَ َها ؛ فَقَد كَانَت نظرته الَّتِي تحاصرني ِمن ِح ِ
وري بنظرته اختَلَف  . .قديما ً
أَست َِطي ُع التركيز فِي َما يُقَا ُل  . .ال َيوم ُ
شعُ ِ
صا َمت  ،لَ ِكن اليَوم
كَانَت تربكني  ،وتخجلني َوأَ َرى فِي َها كَم أَنَّه َمغ َرم َ
اخ ِلي ُك ِل شَيء . .
اختَلَف َد ِ
عق ِلي
صت ِل َحدِيث قَلبِي َ ،ولَم انتَبَه لتوسَلت َ
اليَو َم لَم أَص َدق أَ َحد  ،لَم أَن َ
ظار أَكثَر فَقَد اتَّ َخذَت قراري  ،انتَ َهى مخزوني ِمن ِالنتِ َ
ِب ِالنتِ َ
ظار  . .فَلَن
انتَ َ
صب ِر
ظ َر َمن لَم ي ُِطيق َم ِعي صبراً َوأَنَا فَنِيَت ِمن ُ
عم ِري أَع َوام ِمن ال َّ
ِِلَج ِله
َكانَ ال َوقتُ المتبقي ِمن فَت َرة وجودنا فِي ال ُمستَشفَى كَافِي ِليَتَ َع َّرف كَلً ِمن
ضغَط ال َيوم ،
عنَّا بلطافته َ
صدِي ِقه ال َم ِرح الَّذِي خ َِفف َ
علَيه َ ،و َ
والداي َ
علَى َ
ارة اب ِن
صدِي ِق ِه فِي ِ
َّارتِه َ ،وذَ َهبَت َمع والداي فِي َ
آخ ِر اليَو ِم ِب َ
سي َ
سي َ
أَ َخذَه َ
ص َل بِ ِه َوا ِلدِي ِليَأتِي لينقلنا ِلل ُمنزَ ل .
َ
ع ِمي الَّذِي اتَّ َ
ط ِويل لَم أَشعُر فِي ِه بِأَي ِ شَيء غَي ُر أَنَّنِي أَ َخذَت ُمهلَة َ
بَع َد نَوم َ
ط ِويلَة ِمن
ضغُوط ال َح َياة  ،استَيقَ َ
علَى
ظت ِفي ال َعا ِش َر ِة َو ِ
النصف صباحا ً َ
ع ِن َ
ا ِلب ِت َعا ُد َ
ت ُمبَ ِكر ؟
ص ُل فِي َوق ِ
صوت هاتِ ِفي ال ُمز ِعج َ ،من ذَا الَّذِي يَتَّ ِ
َ

صعُوبَة َوأَنَا أَسنَد َرأ ِسي بِيَدِي وأتأوه فَقَد بَ َدأ يَ ُزول تَأثِير ال َمسكَن ،
ست بِ ُ
َجلَ َ
ع َد ِم
سكَت ها ِت ِفي َو ِإذَا ِبي أَ ِجد اس ُمه يُ ِنير شاشته ُ ،كنت ِفي َحالَ ِة ِمن َ
أَم َ
سم أنَّنِي ُكنت اعتَقَ َد أَ َّن ُك َّل َما فَاتَ َكانَ ُم َج َّر َد َحلَم َ ،حتَّى
ِالستِي َعاب فَأَق َ
عن انتِ َ
صرف النَّ َ
اري لَهُ َو َو َجدت يَ َدي المرتجفة
ظ ِر َ
ظ ِ
أنَّنِي نَ ِسيَت قراري بِ َ
الرد . . .
تضغط ِزر َّ
ألو . .سدِي
ارة َج َ
خطفتني ِتلكَ ال َك ِل َمةُ وشعرت ِبأَن انفاسي تختنق ِمن ال َخ َج ِل َو َح َر َ
صوته نَا ِعس ُمستَي ِقظ للتو ِمن نَو ِم َ
ط ِويل ُمرهَق  ،تَ َحدثَت
ارتَفَ َعت َ ،كانَ َ
أخيرا
س ِمعَنِي
ً
اْل َجابَة فَ َ
َولَم يَس َمع َ
صوتِي المختنق خجَلً  ،فعاودت ِ
صالَة .
صباح الخَير يَا أَ َ-صباح النور يَا َم َهاب .ام ِله آ َيه دلوقتي ؟
لسهع ِ
ِ
صاحي قولت أطمن عليكي َ
ِث ِمنهُ لَيلَةَ
س َمت وجسدي َيرت َِجف ِمن قُ َّو ِة َحما ِسي  ،تَذَ َّكرت َما َكانَ يُ َحد ُ
اِبت َ
امه :
الج ِديَّة إ َم ِ
أَمس فتعمدت إظ َهار ِ
أحم أَ َحم  . .ال َحم ُد ِ َّ ِامل آيَه ؟
ع ِ
لِل َ ،وأَنت ِك َّمان َ
ارف الدكتور َوهُو بيلفهالي
-أنا َو َ َّّللا لسه فِي َح ِد قَا ِعد فِي دِما ِغي ومش َ
ع ِ
بَ َّ
شاش نَ ِسي َحد َجوا ِمن طاقَم التَّم ِريض َولَ آيَه !

احكَة ِفي أُذُنَي ِه  ،ليشاركني الض َِّحك فَكَان
ض ِ
لَم أَتَ َمالَك نَف ِسي وانفجرت َ
قاسيا ً بِ َما فَ َعلَهُ  ،فَ ِأنَّا لَم أتخطى تِلك آل "ألو" َحتَّى أَست َِطيع استِقبَال تِلك
س َما ِع َها .
الض َحكَة الَّتِي اِحتَ َ
ضنَت قَلبِي فَور َ
صوتَ َو َكأَنَّه يتمطى َوبَع َدهَا يَقُو ُل َما أَربَ َكنِي
ُ
صمت َحل لبرهة ث ُ َّم َ
س ِمعتُ َ
وأدهشني :
علَى وقفتك َجن ِبي أمبارح َ ،وال َح ِقيقَة أخويا
طيب ه َُو أَنَا نَ ِس َيت أَش ُك ُرك َال َك ِبير ومراته حابين يجوا يشكروكي بنفسهم ويطمنوا عليكي  ،فَ َهل فِي
ُمش ِك ِل ِه أَنَّ ُهم يجوا النهاردة ؟
ق َولَم أَ ُكن أَص َدقَ َما قَالَهُ  ،أَنَا أَشعَر أنَّنِي احتَاج ِِل َ َح ِدهِم
ع َجزَ ت َ
َ
عن النط ِ
ليذكرني ُكل دقيقتين أنَّ ِني ِفي َوا ِق ِع َ ،وانتَ َهت َمر َحلَة اِلَح ََلم َوهَا نَح ُن ِفي
ُم َوا َج َه ِة ال َوحش !
أصالة ! أنتي سمعاني ؟-أيوا سمعاك .في ُمش ِكلَة يجوا النهارده ؟-ل طبعا ً يُن َِو ُروا فِي أَي ِ َوقتَ بِس لَيَّه تتعبهم أَنَا كويسة ومش ُمحتَا َجةُ
اج ِبي .
شكر ؛ َده َو ِ

شعَرت بِ ِه يَبتَ ِسم َوه َُو يَتَ َحد ُ
ث:
َ
ل طبعا ً َل ِزم يجوا  ،ومافيش تَ ِعب أَكبَ ُر ِمن اللَّي ِ تعبتيه معايا . . .ص ُدهُ ِب َها َّإل أَنَّ َها وصلتني بمقصد
يرةَ َر ِغم أنَّنِي أَعلَ ُم َما يَق ِ
تِلكَ ال ُجملَ ِة اِل َ ِخ َ
ي َوأَخبَ َره كَم أنَّنِي
آخَر َوحدِي فَقَط أَعلَ ُمه جيداً ُ ،كنت أَرغ ُ
َب فِي أَ َّن أَب ِك َ
ُمت ِعبُه  ،كَم أَهلَ َكنِي انتِ َ
ع َّما واجهته والتِهامات ال ُم َو َّج َهة
ظ ُ
اره  . .وأحكي لَهُ َ
ِلي لتصديقي بِأَنَّهُ ه َُو ِمن انتَ َ
ُومه . .
ظ َر قُد ِ
علَى
ع ِلمت أَنَّهُ َ
ع ِلي َ ،و ِعن َد َما َ
قَب َل أَن يَغ ِلقَ ال ُمكَالَ َمة َد َخلَت َوا ِل َدتِي ِلتَط َمئِن َ
ت  ،تَ َحدثَت إلَي ِه َوأَنَا استَ َم َع إلَى
صو ِ
ال َهاتِف أَخبَرتنِي أَ َّن أَفتَ َح ُمكَبِ ُر ال َّ
يري فِي شَيء
صمت كَان َيفُوتَنِي َبع ُ
َحدِيث ُ ُهم فِي ُ
ضهُ ِمن تركيزي فِي تَف ِك ِ
س ِمعت َوا ِل َدتِي تَقُو ُل لَهُ :
آخ َُر َ ،حتَّى صعقت فَجأَة ِعن َد َما َ
طيب ماتيجي معاهم وتتغدى معانا يَا َم َهاب .-مش ال َم َّرة دِي  ،أَنَا كَدِه كَدِه جايلكم تَأَنِي . .نَ َ
علَى فَ ِمي أَمنَ ُع نَف ِسي ِمن
ظرنَا َبع ُ
ضع َيدِي َ
ضنَا ِل َبعض أَنَا َو َوا ِل َدتِي َوأَنَا أَ َ
َامي َ . .وقَفت
الص َراخ  ،أَتَذ ُكر ذَ ِلك ال َمش َهد جيداً فَقَد َرأَيته ِلعوام فِي َمن ِ
َوا ِل َد ِتي تَن ُ
ظر ِلي برعب َوت ََركت ال َها ِتف ِفي َيدِي َ ،وخ ََر َجت ِمن الغُرفَ ِة
اولت أَن أَتَنَفَّس
علَى َوض ِعي  ،أُغ ِلقَت الخ ِ
عة ولزلت َ
ُمس ِر َ
َط فِي َوج ِهة َو َح َ
بِشَكل َ
اخل َحلَم ؟
طبِي ِعي َولَم أَقدِر  . .تِلكَ ال ُجملَ ِة َكلَّفتَنِي ال َكثِير  ،هَل أَنَا َد ِ
صا ِله ِمن
س ِب َواقِع فَ ُهو اعتَاد أَحَلَ ِمي  . . .أَتَى اتِ َ
نَ َعم َمن ال ُم َؤ َّك ِد َهذَا لَي َ
صمت :
َجدِيد ويتساءل ودموعي تَتَ َ
ساقَط بِ َ

صل ؟
أيه َح َتنحنحت َو َكذَبَت :
الشبكة بتفصل أَوقَات ِ ،بتَ َعذر .-ول يهمك  ،ال ُم ِهم إنِي اطمنت عليكي  . .خ َََلص كَدِه هبلغهم بأنكممنتظرنهم  ،هسيبك أَنَا َوأَك َمل نَوم .
سأَلت ُ َها :
أغلقنا ال ُمكَالَ َمة َو َو َجدت َوا ِل َدتِي تَد ُخ ُل ِمن َجدِيد َ ،
عة لَيَّه؟
خرجتي ِب ُسر َ
تَن ُ
ظر إلَي ِب ِري َبة  ،قَالَت :
من الخضة كَان َل ِزم أَدخَل ال َح َّمام ُ . .مست َِحيل ال ُجملَتَين بِالنَّص َده ! !عنِي  ،فَتِلك َوا ِل َدتِي الَّتِي دائما ً َما كَانَت تَسأَلُ ِني
ض ِحكت رغما ً َ
َ
َارة ِل َده ؟ "
"ليه َواثِقَة آ ِوي كَدِه أَنَّه جاي َوهُو مافيش ِمنهُ أَي إِش َ
ت َربَّنَا ِل َيا ومتأكدة أَنَّه هيجي"
َارا ِ
ُكنت ِحينِ َها أ ُ ِجيب "أنا َواثِقَة فِي إش َ
كَانَت تختتم َحدِيثَنَا بِ ُجملَتِ َها ال َّ
صلَت بِ ِجد هخاف ِمنك َونَبقَى
يرة "دي لَو َح َ
ش ِه َ
صالَة ِل َجلب الحبيب"
نعملك َمقَام َب ِقى َوتُب ِقي الشيخة أَ َ
صدقُك . .
-شكلي هبدء أ ُ َ

صدَّق  ،أَص َبحت ِب ََل
اِبت َ
ارة َوخَوف  ،فَأَنَا الَّ ِتي كَانَت تَنت َِظر َوتَ َ
س َمت ِب َم َر َ
أَ َم ِل َر ِغم ُد ُخو ِله ال َواقِ ِعي إلَي َحيَاتِي .
ص َدفَة َمش اِكتَر  . .يلَل قَو ِمي جهزي اِلَكل
-تصدقي إي ِه يَا َما َما دِي َعلشان النَّاس اللَّي هتيجي دِي وناديلي سهيلة بِنتك اللَّي نسياني دِي علشان
سا ِع ُدنِي أَغ َير هدومي .
تُ َ
صوتَ َها ال ُمز ِعج َبع َد َما فزعتني ِبفَت ِح َها ِل َباب ُ
غرفَ ِتي ِبعُنف :
أَتَا ِني َ
ساك يَا قَ َمر ؟ بِس َمين جاي ِعن َدنَا النهارده ؟
أنا أَقدِر أَن َأَ َجابَت َوا ِل َدتِي بِ َح َماس :
صالَة .
أخو َم َهاب ومراته جايين يطمنوا َعلَى أَ َ
نَ َ
شعُور التَّ َحدِي َوال َّ
صد َمة َو َل أَعلَ ُم ِمن أَينَ أَتَانِي ُ
ش َماتَة َ ،و َل
ظرت إلَي بِ َ
عا َمي ِن  ،لَ ِك َّن ُم َج َّر َد
علَى أَي ِ شَيء ِم َّما ُكنتَ أ ُ َحا ِول إث َباتِه ُمنذُ َ
شَي َء َيدُل َ
دهشتها َجعَلتنِي اُن ُ
ظر لَ َها بتحدي
مهاب اللَّي هُو َم َهاب ؟َامل ِلل ُخلف وابتسم ِب ِثقَة :
سدِي ِبالك ِ
قُلتَ َوأَنَا اريح َج َ
-آه َم َهاب اللَّي هُو َم َهاب .

ُكنت أَ ُ
اط ُد ُمو ِعي فِي ُك ِل َم َّرة تَنفَتِح
علَى إسقَ ِ
َصر َ
ظن أنَّنِي انتصرت لَ ِكنَّ َها ت ِ
صف َحةُ ِمن ُكت َِيب حكايتي َم َع َها
َهذِه ال َّ
وطه كَدِه لَيَّه ومفتخرة َو َل َكأَنَّ ُهم جايين يطلبوكي ِلل َج َواز ،
س ِ
وأنتي َما ِلك َمب ُاجل ِبس ِب َ
ط ِري ِقه ِشيك  . .أنتي
علَى وقفتك ُجنُب َّ
الر ِ
د َُول جايين يشكروكي َ
لسه هتصدقي ال ُهبَل اللَّي أنتي عايشة فِي ِه َده ؟
ص َرخَت فِي َها بِأَلَم َح ِقي ِقي غَير مهتمة ْللم َرأ ِسي :
َ
مش هُبَل  ،ومش ِبت ََوهم َ ،و ُكل ك َََل ِمي اللَّي قُلته َح ِقي ِقي وهيحصل ونتجوزوهتشوفي .
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أُغ ِلقَت ال ُمكَالَ َمة َونَ َ
ضا َءة ال َها ِتف
ظرت لرقم هاتفها وابتسمت  ،أُغ ِلقَت إِ َ
اصيل ال ُمكَالَ َمة
سا َدةِ َولَم أَك َّ
سام  ،تَفَ ِ
َف َ
ض َعته ِج َو ِاري َ
َو َو َ
عن ِالبتِ َ
علَى ال ِو َ
سم  ،أُفَ ِك ُر فِي
صوتِ َها ال ُمن َخ ِفض يترددان َد ِ
ازلت اِبتَ َ
اخل َرأ ِسي َو َم ِ
تُعَاد بِ َ
اح ِبه ال َوجه ال َب ِريء
ص ِ
اللغز المختبئ خَلف َه ِذ ِه ال َب َرا َءة ُ َ ،ما الَّذِي تُخ ِفيه َيا َ
؟
عنِي
ض ال َوق ِ
ع ِميق  ،أ ُ َحا ِول تَخ ِمين َما تُخ ِفي ِه َ
سبِح فِي تَفكير َ
ت أُ َ
أَ َخذَت بَع َ
عق ِلي ؛ فَ ُكل
َو ُكلَّ َما اقت ََر َبت ِمن ال ُو ُ
صو ِل ِلشَيء ُمقَنَّع َ ،يه ُرب ُك ِل شَيء ِمن َ
ساس ِمن َواقِع ُروتِينِي نعيشه .
َما يَأتِي فِي مخيلتي أَشيَاء َ
س لَ َها أَ َ
ع ِجيبَة لَي َ
يري َوفُتِ َحت تَطبِيق
ست َ
علَى َ
ُكنت سأكمل نَو ِمي لَ ِكنَّنِي لَم أَست َِطع َ ،جلَ َ
س ِر ِ
صف َح ِت َها أَشَاهِد تصاميمها الَّ ِتي أَ ُ
ظن أن ِني
الفيس بوك الخَاص ِبي َ ،و َد َخلَت َ
َح ِفظت َها  ،فَقَد أَع َجبَنِي َما تَقَ َّد َمهُ لَ ِكنَّنِي لَست ِمن ه ََواة ِالعتِ َراف ِبذَ ِلك . .
ب ِطبا ِعي  ،فَلَن أَ ُكونَ ِمث َل َه ُؤ َل ِء
أَ َرى أَن زَ َحام المعجبين َحولَ َها َل ينَا ِس ُ
ض ُل أن
ير ِمن القُلُو ِ
علَى العلن  . . .أَف َ
ب والفراشات ال َور ِديَّة َ
وأتحدث ِبال َكثِ ِ
امي كَم أَنَّ َها
أَ َرى اِبتِسا َمتَها وخجلها فِي أعينها ِعن َد َما أَخبَ َرهَا َوهِي أَ َم ِ
َموهُو َبة َوكَم أن ِني ُمهتَم ِلتَقَد ِم َها . . .

ظت أَنَّ َها تَتَغَيَّب كثيراً ُمنذ فَت َرةً َ
َل َح َ
عن إنجازاتها الَّ ِتى اعتَدت َها ِمن َها
طويلَةً َ
ع
فِي أَ َّو ِل معرفتي بِ َها َ ،و َل أَعلَ ُم ال َّ
سبَب لَ ِكنَّنِي أَثِق أَنَّ َها لَي َ
ست ِمن ذَلِكَ النَّو ِ
الَّذِي يَستَس ِلم . . . .
استِس ََلم َ . . .ه ِذ ِه ال َك ِل َم ِة دائما ً َما تَذ ُك ُرنِي بِ َها !
صف َحتِ َها ال َّ
صابِ ِعي هُو الضَّغ ِط
شخ ِ
صيَّة َوأَ َّو ُل َما ركضت إلَيه أَ َ
انتَقَلَت إلَى َ
ور ِت َها ال َّ
ور ِت َها ،
صيَّة  ،لتفتح َوتَمتَ ِلئ شاشَة ها ِت ِفي ِب ُ
علَى ُ
شخ ِ
َ
ص َ
ص َ
الرقِيقَة .
وابتسامتها َّ
ضة أَكثَر َ ،وال َح ِقيقَة أنني َل
َ
علَى َه ِذ ِه الفَتَاة الغ ِ
َام َ
شعَرت بِ َرغبَة فِي التَّعَرف َ
صف َحتِ َها ال َّ
صيَّة  ،لَ ِكنَّنِي
ضى ِمن َوق ِ
شخ ِ
أَعلَ ُم كَم َم َ
ت َوأَنَا اتفحص محتويات َ
أَشعَر بغصة تُؤ ِلم قَلبِي ُ . .كلَّ َما نَ َ
سعَا َدة ولزمتها
ضه ال َّ
ظ َرت لَ َها وأتتني نَب ِ
شدِي َدة ِفي أَ َّن تَ ُكونَ ِتلكَ ِمن أهديها ثروتي ِمن ال َمشَا ِع ِر ُ ،كلَّ َما أَتَت ِني
َرغ َبة َ
ضدِي . . .
تِلك الغُ َّ
ضدِي ُ ،ك ِل شَيء ِ
صة المؤلمة  . . .أَشعُ ُر أَ َّن ال َوقتَ ِ
أَ ُ
علَى ِالنتِ َ
ظار أَكثَر  ،فِي
ظن أنَّنِي ِمن فِع ِل ذَلِكَ بِنَف ِس ِهَ ،وأُجبِر نَف ِسي َ
النِ َها َي ِة َل أَشعُ ُر أَنَّهُ لَن َي ُكونَ صحيحا ً إن لَم أَك َمل َما َبدأَتِه . .
صالَة تحبني
فَ َّكرتُ فِي هَل يُم ِك ُن أَن تَ ُكونَ َك ِل َمات ال ُم َم ِر َ
ضة َح ِقيقَة ؟ هَل أَ َ
عنهُ ه َُو انتِ َ
؟ َوهَل ِالنتِ َ
ظار الذِي تَتَ َحد ُ
ظار أَن أبادلها ُ
ورهَا ؟
شعُ ُ
ث َ
شدِيد َ ،فأَنَا اقاوم َرغ َب ِتي ِفي التَّ َقرب ِمن َها
ُك َّل َما َف َّكرتُ ِفي َذلِكَ أَش َعر ِبنَ َدم َ
عن ذَلِكَ  . . .لَ ِكن سألوم نَف ِسي لَو أنَّنِي تَأ َ َّك َدت
ِلعوام  ،لَ َدي أسبابي َلمتَنَع َ
س لَ َها ذنبا ً فِي َما انتَ َ
ظ َره  . .لتنتظر ُكل
بِأَن توقعي صحيحا ً ؛ فأصالة لَي َ
ت
ذَلِكَ ال َوق ِ

َولَ ِكن لَح َ
عا َمي ِن شَخص لَم يَصدُر ِمنهُ أَي شَيء
ظة ! ِل َما ستنتظر أَكثَ َر ِمن َ
س منطقيا ً أَ َبدًا لَبُ َّد أَن هُنَاكَ
يُخ ِبرهَا ِبأَنَّه يُحتَفَظ لَ َها بمشاعر َد ِ
اخلَة ؟ َل لَي َ
أَمر آخ ََر غَي ِر ذَلِكَ .
******
"أصالة"
تَج ِلس َميَّا َدة بِ َجانِبَي  ،أَب ِكي أَ َما َم َها وأشكوا لَ َها َك ِل َمات سهيلة َوبَا ِقي
عل َمن ِب َما َح َد َ
علَى
ث  ،ومهاجمتهم ِلي جميعا ً وإصراري َ
صديقاتي ِعن َد َما َ
أَنَّنِي أَتَوهُم
وع َده َ ،واهِي
صالَة ِمليُون َم َّرة ِمن إنَّ ِك تتكلمي فِي ال َمو ُ
أنا َحذَّرت َيا أَ َض ِ
صابِك  . .كَان َل ِز ُم
النَّتِي َجة  . .أَي َحد قَادِر ييأسك  ،ويحبطك َويَتعَب أَع َ
َيع ِني تحكيلهم ؟ أَهِي َحتَّى أُختَك َمش سايباكي ِفي َحالُك .
ِمن بَي ِن ُد ُمو ِعي َ
س َؤا ِل ِه لميادة ِمن قِبَ ِل ،
س َؤال لَم أُفَ ِك ُر فِي ُ
ط َرأ لعقلي ُ
سأَلت ُ َها:
َ
ميادة هُو لَيَّة أنتي مصدقاني ؟تَنَ َّهدت وأجابت :
السؤال َمش بيتقال كَدِه  ،ال َمف ُروض الس َؤال َي ُكون أَنَا لَيَّة لواحدي ال َّليمصدقاكي ؟ ُودَّه اللَّي َل ِزم تفهميه  . .أَنَا اللَّي مصدقاكي ِِل َ َّن أنا اِكتَر َحد
ص ِدقَة ِِل َ َّن أنا لواحدي
فِي ِهم عاشرك َو َح ِفظ تفاصيلك  ،أَنَا لوحدي اللَّي ُم َ
اصيل فِي َح َياتِك غ َِري َبة وماتتصدقش َ ،ولَو َكانَ َحد
اللَّي عيشت معاكي تَفَ ِ
َحكَاهَا ِليَا وماعشتهاش وشوفتها بِنَف ِسي كَانَت َردَّه فِع ِل ِهم دِي هتكون َرد
فَ َعلَي أَنَا . . .

ص َمتَت لبرهة ُكنتُ أُفَ ِك ُر ِفي َها ِفي َحدِي ِث َها ال ُمق ِنع والمطمئن  ،ثُم أَك َملت :
َ
صالَة أَنَا َمش هنكر إنِي بخاف ِمنك أَوقَات َ ،وفِي أَ َّو ِل صداقتي بيكي
يا أَ َُكنت بخاف بِ ِجد ِمنك  . .لَ ِكنِي أَيقَنت خ َََلص بَع َد ُك ِل اللَّي شوفته معاكي
الصح  ،وبتكون تفسيراتها جاية
س َواء ِمن احَلمك اللَّي بتجيلك فِي ال َوق ِ
ت ِ
َ
صل
صلَت فِي َحيَاتِك َ
سأَلنَا نفسنا لَيَّه َح َ
َارة ليكي  ،أَو ِمن ُك ِل َحا َجة َح َ
إش َ
صالَة
كَدِه ؟ َوفَ ِهمنَا َبع َدهَا ُحك ُمه َربَّنَا وتفاجئنا  . . .أنتي َربَّنَا بيحبك َيا أَ َ
ع ِظي َمة ماينفعش ُكل اللَّي حواليكي
وعلشان َربَّنَا بيحبك أهداكي ِهبَة َ
ص ِدقُوا .
َيس َمعُوا َ
عن َها ِِل َ َّن ُمست َِحيل يُ َ
ف
َجعَلتنِي أَط َمئِن فأبتسم وأعود لنشوة ال ُمغا َم َرة ِمن َجدِيد وأفكر  ،فِي َما َ
سو َ
عن توقعاتها نَ َ
ظرت إلَي َو َبا َدرت هِي
يُحدِث َبع َد ذَلِكَ َوقَب َل أَن أَسأ َ َل َميَّا َدة َ
س َؤا ِلي :
بِ ُ
تفتكري آيَه اللَّي جاي ؟-كنت لسه هسألك نَفس الس َؤال  ،أنتي ُمت ََوقِ َعة أَي َحا َجة ؟ضوع ال َو ِحيد اللَّي مابعرفش أتوقعله
ضوع َم َهاب َده ال َمو ُ
بصراحة أَنَا َمو ُعن
َحا َجة َ ،و ِمن َوق ِ
عق ِلي َواقِف َ
صل أمبارح وحكيتيه ِليَا ُمخ ِلي َ
ت اللَّي َح َ
عادِي !
التَّف ِكير َو َحاسَّة ِإني ِفي فَلَم أَجنَ ِبي  ،أَو ِحكَا َية اسطورية َمش َح َياة َ
وس
علَى ال ُجلُ ِ
سا ِع ُدنِي َ
َ
ض ِحكت فَاهت ََّزت َرأ ِسي فألمتني  ،ثُم أَشَرت لَ َها أَن ت ُ َ
ست أَ َرحت َرأ ِسي ِلل ُخلف َ ،ونَ َ
سق ف ُ
غرفَتِي َوتَ َح َّدثَت :
ظرت ِل َ
َ ،و َبع َد َما َجلَ َ
ضوع اخد معايا ُمن َحنَى غَير ُمت ََوقَّع .
-أنا بَ ِقى ال َمو ُ

تساءلت :
منحنى آ َيه ؟نَ َ
ظرتُ إِلَي َها َوتَ َح َّدثَت َوأَنَا أُفَ ِكر :
أنا َحاسَّة إنِي مشتتة اِكتَر ِمن اِل َ َّو ِل  ،خايفة أَص َدق أَنَّهُ َظ َه َر فِي َحيَا ِتي
تَأَنِي وأعشم نَف ِسي بِأَي َحا َجةً ِمن َجدِيد ِ ،ك َّمان غضبانة ِمنه َو َحاسَّة أَن
ك ََرا َمتِي متهانة َ ،و ُمست َِحيل أَق َبل َب َدأ فَ ُكل د َُول اجتَ َمعُوا فِي قَ َرار . .
ست ِفي مواجهتي بتحفز  ،وتساءلت :
َجلَ َ
قرار آيَه؟*****
"مهاب"

َح َدثَت أَبِي ِلطمئنه فَقَد َكانَ قلقا ً بِ ِشدَّة بَع َد َما أَخبَ َرته زَ و َجة أَ ِخي َما َح َد َ
ث
سأَلتُه :
ص ِغير َوقَب َل أَن نغلق ال ُمكَالَ َمة َ
لَيلَة أَمس  ،هاتفته وتحدثنا ِل َوقت َ
بابا ه َُو أَنتَ مافيش أَ َمل تُع َرف تَن ِزل أ َجازَ ة الفَت َرة دِي خَا ِلص ؟ارف أَنزَ ل  ،و أَن ال ِفك َرة
ارف َيا َم َهاب أَنَّهُ َ
ع ِني َمش َ
ب َ
ص َ
-ما أَنت َع ِ
غ َ
ع ِ
َمش فِي اِل َجازَ ةِ َوأَنَّ َها فِي أَنِي َمش ُمتَاح ِليَا ُر ُجوع دلوقتي  ،اِل َ َّو ُل كَانَت
ال َّ
ش ِر َكةُ هِي اللَّي َمنَعَانِي  ،لَ ِكن بَع َد الكورونا أَنت أَهُو شايف َ . .ممنُوع
سفَر .
ال َّ

علَى
كَيف أَخ َب َره أ ِني افتقده ِب ِشدَّة ؟ كَيف أَخ َب َره ِب َحا َج ِتي لَه ؟ كَيف أَب ِكي لَهُ َ
علَى الثَّ ََلثِينَ
ب َ
ار َ
يرةً َل تَكت َِمل َّإل بِ ُو ُجودِه ؟ كَيف َوأَنَا الَّذِي قَ َ
أَشيَا َء َكثِ َ
ع ِلي التَّ َحم َل أَكثَ َر َوأَكثَ ُر َحتَّى َوإِن ثَقُ َل كاهلي .
َولَست طفَلً َويَ ِجب َ
صمت أيضا ً  ،بَع َد َما أُغ ِلقَت ال ُمكَالَ َمة َم َعه َك ُكل َوقت
َه ِذ ِه ال َم َّرةِ استَسلَ َمت ِلل َّ
صة أنِي
ي َه ِذ ِه ال َم َّرةِ خَا َّ
ضى أَشعَر بِال َوح َدة  . .لَم أَرغَب فِي سيطرتها َ
َم َ
علَ َّ
ت َو َهذَا َوح َدهُ كَاف ِل َيج َعلَ َها
ُملزَ م ِبأَن أَبقَى فِي ال َمن ِز ِل ِلفَت َرة ِمن ال َوق ِ
س ِمعت َج َرس بَاب الشقَّة يرن َوبَعد َوقت قَ ِليل َد َخلَت
تتملكني بِالك ِ
َامل َ . . .
عام  ،تبتسم وتركض ت ُ َجاه
ُرقَيَّة ابنِه َ
ص ِ
احبِه الَ 16
ش ِقي ِقي ال ُكب َرى َ ،
ُ
غرفَ ِتي تناديني
تعالي يَا لمضة اُد ُخ ِلي .-أيه َرأيُكَ فِي ال َّطقم َده أَر َوح بيه ؟
أنتي هتروحي معاهم ؟ض َعت َي َدي َها ِفي خَص ُرهَا وتساءلت :
ُو ِ
ّللا ؟ ماتخفش َمش هشبط فِي َحا َجة .
وماروحش لَيَّه إن شَا َء َّ ُس:
َ
ض ِحكت َ ،وقُلت َوأَنَا أ ُ ِش َ
ير لَ َها أَن تَج ِل َ
معرفش جبتي اللماضة دِي ُكل َها ُمنَين ؟ أَ ِكيد َمش ِمنِي علشان أَنَا أَ َرقاحد ِفي ال َعيلَة .
َوأَه َدى َو ِ
--طبعاااااااا

بَع َد َما أَن َهينَا الض َِّحك قُلت لَ َها :
هنعمل ِاتفَاق ِ ،بس هيكون َما َبيَّنَّا َ ،يع ِني َما القيش أخوكي اللَّي ِفي أُولَىاْلم ََلء الصبح  ،تَ َمام ؟
ابتِ َدائِي كَاتَبَهُ فِي ُك َّرا َ
سة ِ
غ َمزت ِب َعينِ َها اليُس َرى َوقَالَت ِبثِقَة :
َ
س ِمعت ِمنك َحا َجة .
عييييب َ ،و َل َكأَنِي َ******** .
"أصالة"

س ِة مسا ًء َودُق َمعَ َها َج َرس بَاب شقتنا َ ،كانَ ال َمس َك ُن
ع ِة الخ ِ
َدقَّت السَّا َ
َام َ
س كبيراً قَد اختَ َ
س ِريع  ،لَم أُفُق َّإل
الَّذِي أَ َخذَتهُ ُمنذُ َوق ِ
طفَ ِني ِفي نَوم َ
ت لَي َ
صوتَ سهيلة تناديني وتخبرني بِأَن ضيوفي ال ُمنت َِظ ِرين قَد
ِعن َد َما َ
س ِمعتُ َ
أَتَوا . .
ُكنت أَع ِرفُ ُهم ِمنَ قِ َب ِل فَلَم أَشعُر بالغرابة ِعن َد َما َرأَيت ُ ُهم  ،فَأَنَا أَعلَم ُكل َما
ُور َحو َل َم َهاب ُمنذ أَع َوام  ،لَ ِكن َما لَم أَ ُكن أَع ِرفُه هُو أنني سأشعر بِ ُكم
يَد ُ
ِتلك الغَي َرةَ ِمن فَتَاة ال16عام الَّ ِتي تَأ ُخذُ ِمنهُ اه ِت َمام اشتاق الحصول عليه
ش ِقيقَة والمفضلة لَهُ فِي َه ِذ ِه ال َعائِلَة . .
منه  ،نَ َعم َه ِذ ِه ُرق َيةَ ابنِه َ
س َعا َدة َبا ِلغَة َ ،وأَنَا ِبفُتُور تَام امتلكني ِعن َد ُرؤ َي ِت َها
ت ُ َمد َي ِدهَا لتصافحني ِب َ
س َم َعهُ أَكثَ ُر ِمنِي  ،وتستطيع َ
ب ِمنهُ َما
طلَ َ
ِي ِمن تَج ِل ُ
َو َمع ِرفَة أَ َّن َه ِذ ِه ه َ
تَشَا ُء  ،وتتحدث إلَي ِه فِي أَي ِ َوقتَ ت ُ ِحبه َو َل ي ُِمل  . . .تِلك هِي مدللته .

ير ِمن
فِي ال َح ِقيقَ ِة لَم أَ ُكن أتَ َخيَّل أَن عائِلَتِه بِ َهذَا ال ُك ِم ِمن َّ
الرقِي  ،ال َكثِ ِ
سا َ
طة َوال ُهدُوء َوال َم َرح َ ،يست َِطيعُون ِملء ال َمن ِزل َبه َجة بوجودهم َر ِغم
ال َب َ
بساطتهم . .
علَى ال ُكر ِسي ِ أ َما ُم ُهم َوان ُ
ظر لثَلثتهم ِبتَر ِكيز  ،أ ُ َراقِب تفاصيلهم
س َ
ُكنتُ أَج ِل ُ
سف تَشَب ُهه
الَّتِى أحببتها َ . .حتَّى أنَّنِي أقاوم َم َحبَّتِي ِلتِلك المدللة  ،لَ ِكنَّ َها لََل َ َ
علَى أَ َّن أَش َعر باستلطاف ت ُ َجا َه َها . .
فتجبرني َ
َوال َج ِميع َيتَ َح َّدثُون لبعضم ال َبعض ُو ِج َدت ُرقَيَّة تَنتَ ِق ُل ِمن ِج َو ِار َوا ِل َد ِت َها
َوتَأتِي ِلل َمق َعد ال ُم َجا ِور ِلي وتتحدث ِب ُهدُوء وابتسامة :
 عمو َم َهاب قالي إِنَّك بتعملي تصميمات ُحل َوة آ ِوي ووراني ُش َويَّة ِمن ُهم ،
شغَلَك َج ِميل جداً .
َح ِقي ِقي َ
ست ُم َجا َملَة  ،فَ ُم َج َّرد نَ َ
سم ِب ُحب
طق اس ُمه أَ َم ِ
امي َيج َعلَ ِني اِبتَ َ
س َمت لَ َها لَي َ
اِبت َ
َح ِقي ِقي
شكراً ليكي يَا ُرقَيَّة  ،ال َج ِميل بيشوف ُك ِل َحا َجة َح َوالَيه َج ِميلَة وعلشان كَدِهشوفتي تصميماتي َج ِميلَة زيك .
س َمت ُرقَيَّة ِب َح َماس ث ُ َّم قَالَت ِلي  ،ه َُو أَنَا ُمم ِكن أَ ُكون تِل ِميذُه ليكي
اِبت َ
وتعلميني ؟
ص ُد َما فَ ِهمته :
سأَلت ُ َها ِلتأكد إن كَانَت تَق ِ
تفاجأت فَ َ
أعلمك آيَه؟--أصمم َوأَنفَذ !

عم ِري َما َج ِربَت اع َمل كَدِه  ،وعلشان تعرفي تصممي ُم ََل ِبس
بس أَنَا ُارفَة ُمم ِكن أَقدِر اع َمل
َل ِزم تتعلمي َّ
الرس ِم اِل َ َّو ِل  . .آ َية َده َل َل أَنَا َمش َ
ع ِ
َده َو َل َل .
عة
-هتقدري صدقيني أنتي ُممتازَ ة َوأَنَا ِبتَ َعلم ِب ُسر َ
ص َمت ال َج ِميع
صوت َ
عا ِلي لوالدتها فَ َ
إل َجابَة َوتَ َح َّدثَت بِ َ
لَم تَت ُرك ِلي الفُر َ
صة ِل ِ
ِل َيست َِمع ِلقَو ِل َها
صالَ ِة ازاي اصمم ُم ََلبِس وأفصلها بِنَف ِسي ،
ماما  ،أَنَا عايزة أَتَ َعلَّم ِمن أَ َاقنعيها تعلمني بليييز .
ف لَن ينقذني ِمنهُ أَ َحد  ،نَ َ
ظرت إلَي َوا ِل َدتِ َها بَع َد َما تبادلت
أَنَا اْلنَ فِي َموقِ ِ
النَّ َ
ظ َرات َبينَ ابنَتِ َها َوزَ و ُج َها بتعجب ِمث ِلي َ ،و ُو ِج َهت َحدِيثِ َها إلَي :
طيب ِب ِجد فَك َِره ُحل َوة َ ،صالَة  ،لَو تقدري تدي ِل ُر ِق ِيه
طيَّب َو ِليهُ َل َيا أَ َ
كورس ياريت  ،آيَه َرأيِك يَا ُم َح َّم ُد ؟
آخ ِر الس َؤا ِل َوأَنَا أَن ُ
ظ ُر ِلل َج ِميع بتوتر َ ،ما َهذَا الَّذِي
َارت ِلزَ و ِج َها فِي ِ
أَش َ
يَحد ُ
ُث ِلي ؟
سم َّ
ج َوقَا َل :
اِبتَ َ
الزو ِ
صالَة هتوافق أَنَا ماعنديش ُمش ِكلَة .
وللا لَو اْلنِ َسة أَ َ
صالَة ِمن أَصبَحت ال َّ
سدَّد َه ِذ ِه الضربَةَ ِبنَ َجاح .
طابَة ِبيَ ِدهَا اْلن َو َ
علَي َها أَن ت ُ َ
أَ َ
عن َها َواَلَّتِي تَ ُكون أَنَا َ . . .وافَقَت !
صالَة المبجلة الَّتِى يَتَ َح َّدثُون َ
ِ . .لذَا أَ َ

ع ِميق فِي ُك ِل شَيء َو َكأَنِي ُخ ِلقَت ِلفكر فَقَط فِي
َر َحلُوا َوت ََر ُكوا ِلي تَفكير َ
َم َهاب َو َما َي ُخص َم َهاب . . .
سالَة نصية ِمن ُرقَيَّة بَع َد َما قُبِلَت َ
طلَب صداقتها الَّذِي
س ِ
اء أَتَتنِي ِر َ
فِي ال َم َ
عود ِلل َع َمل باِلتيليه
ق الفيس بوك  ،اتَّفَقنَا أنَّنِي ِعن َد َما أَ ُ
سلته ِلي َ
أَر َ
علَى تَط ِبي ِ
سأخبرها ِلتَأتِي يَو َمين بِاِلُسبُوع َون ََرى َما الَّذِي يُم ِكنَنِي فَعَلَه َمعَ َها . .
ب
ار ِ
َمر أُسبُوع َق ِ
ضيَّتُه بَينَ النَّو ِم أَثَر المسكنات  ،والزيارات ِمن اِلَقَ ِ
اج َبات َوا ِلدِي ِفي
صا ِد ِقين ِ ،ل َي ُردوا َو ِ
َواِلَص ِدقَاء ليطمئنوا َ
ع ِلي  ،أَو ِلنَ ُكون َ
صلَ ِة َمق َربَة ِبي ليشغله َرأ ِسي ال َم ِخيط !
علَى ِ
مناسباتهم ؛ فَ ََل أَ َح َد َ
صمت ال ُم ِميت  ،العشم ِفي
ع ِلمت َمعنَى الترقب القَا ِسي  ،ال َّ
فِي َهذَا اِلُسبُوع َ
علَى َميَّا َدة  ،أَنَا ُكنت أَت ََوقَّع شَيء َخ ِشيت أَن ابوح
الَلشيء  . . .فَأَنَا َكذَبتُ َ
ضوع َم َهاب  ،كَان لَ َدي أَ َّم َل ِفي
عن توقعاتي ِبشَأن َمو ُ
سأَلَت ِني َ
َ
عنه ِعن َد َما َ
َب فِي القتِ َراب أَكثَر ُ . .كنت أَ ُ
ظن أَ َّن َما َح َد َ
ث سيجعله يَز َداد
أَ َّن يَرغ َ
ض ً
صمت
فُ ُ
عنه  ،لَ ِكن چل َما َو َجدته ِمنهُ ه َُو ال َّ
صل ِل َما أُخ ِفيه َ
ول فيحارب ِليَ ِ
ِيره ِل َح َياتِي .
الَّذِي اعتَا َد تَصد ُ
َو َكأن ينقصني شَيء آخ َُر يُرهَق ذِهنِي ويضغطني إلَى َهذَا ال َح ِد  ،فَ ِفي
امي  ،سهيلة تَن ُ
ظر إلَي
يري َد َخلَتَا َوا ِل َدتِي وشقيقتي وجلسن أَ َم ِ
أَثن ِ
َاء تَف ِك ِ
َو َوا ِل َد ِتي تَقُول
صدقُك فِيه
صالَة  ،أَنَا َمش هنكر أَنَا جه ال َوقت اللَّي ُكنت بَ َدأَت أ ُ َ
بصي يَا أَ ََ ،ويُم ِكن اتحمست واستنيت معاكي أَن َم َهاب َي ِجئ َ ،وفَ َّكرت إن َبعُ َد اللَّي
صل هيكون فِي ِمنهُ أَي َح َّر َكهُ الفَت َرة دِي  . .لَ ِكن َر َج َع لصمته
قَالَه َواللَّي َح َ
ص ُحك وأقولك أَن مافيش
اللَّي مافيش ِمنهُ فَاي َدة ُ  . . .فَأَنَا َيا ِبن ِتي جاية أن َ
َدا ِعي ِل َِلنتِ َ
ظار َ ،م َهاب َمش شايفك َ ،ولَو شايفك َمش هيستنى ُكل َده . . .

سبَب اللَّي حصلك  ،بِس بَع َد َما
أبوكي كَان َمأ َجل َمو ُ
ضوع العَ ِريس بِ َ
ح َبك َره أبوكي قَ َّرر يُك َِل ُم ُهم يجوا
الدكتور قَا َل إنك هتفكي ِ
السلك َ
عن ال ُجر ِ
علَى آخ ََر اِلُسبُوع هَيِ ُجوا . . .
علشان ِالتِفَاق َو َ
ش َعرت َو َكأَنِي تِلك اليَتِي َمة
ت تحديداً َ
َك ِل َماتِ َها كَانَت تمزقني  ،فِي َذلِكَ ال َوق ِ
التَّائِ َهة َ ،وال ُم َخي ََّرة بِأَن تَ َ
ظل ِط َوال َحيَاتِ َها تَب َح ُ
عن أَه ِل َها فِي ال َّ
ع،
ث َ
ش َو ِار ِ
علَى َوض ِع لَن يُنَا ِسبُ َها أبداً .
أَو أَنَّ َها تَذه ُ
َب ِل َدار أَيتَام وتتأقلم َ
أَن ُ
اخ ِلي  ،تَ َحدثَت
ساقَط قهراً وألومه َد ِ
يرة ودموعي تَتَ َ
ظ ُر إلَي ِهم ِب َحس َرة َك ِب َ
َار َج ِة ِمن َحل ِقي :
ِبقَهر أَش َعر بمرارته ت ََرافَق ال َك ِل َمات الخ ِ
ل َما تعملوش كَدِه وماتقوليش كَدِه َ ،ده خ َََلص جه َو َظ َهر  ،ماتضيعوش
السنِينَ دِي َل  . .هُو هيجي أَنَا ُمتَأ َ ِك َدة  ،بِس ُمم ِكن
ع ِملته ُك ِل ِ
ُكل اللَّي َ
صلنَا ِفي ال َحا ِدثَ ِة هُو مستني ِل َما الدن َيا تَ ُكون تَ َمام َو َيتَ َكلَّم مثَلً.
علشان اللَّي َح َّ
أَتَى الدَّور ِلتَك ُمل سهيلة الذَّبح البَطيء ِلي َوتَقُول :
علي اِلَقَل َكانَ أَتَ َكلَّم معاكي َواستَغَل ال َوقت َده َيتَ َع َّرف عليكي  ،مافيشعلَى
َحا َجةً ِمن ال َوه ِم اللَّي فِي دماغك َده هتحصل  ،أنتي ُ
ع َّما ِله تدوريله َ
مبررات َوخ َََلص .
صحَّت ِب َها :
َ
ّللا ُ ،مست َِحيل ُكل اللَّي ُكنت ِب ِح ِسه
ع ِليًّا َو َ َّ
صل ِبيَا يطمن َ
بس هُو أَتَ َكلَّم  . .اتَّ َعلَيه  ،أنتي
َارات َربَّنَا ِليَا دِي تَ ُكونَ ِمن َخيَّا ِلي أَنَا َمش مدلوقة َ
وبشوفه َوإِش َ
لَيَّه دائما ً بتحاولي توصليلي ال ِفك َرة دِي ؟
الن َها َي ِة ُخ ِت َمت ال َحدِيث ِب َحدِه قَا ِئلُه :
اولَت َوا ِل َد ِتي تهدئتي َو ِفي ِ
َح َ

صالَة يَ ِجئ فِي ِهم  ،أُسبُوع لَو ماجاش أَي َحد ُمنَا ِسب
قدامك ُمهلَة أُسبُوع يَا أَ َهيتقدم هتتجوزيه  ،وهتقعدي َمع ال َع ِريس اللَّي أبوكي مأجله َده .
عين بدلً ِمن أُسبُوع َ ،ولَ ِكن َه ِذ ِه
َل أَعلَ ُم َما الَّذِي َجعَلَنِي ان َدفَع َواطلُب أُسبُو َ
ِي ال ُجملَ ِة الَّتِي ان َ
طلَقت ِمن فَ ِمي ِحينِ َها
ه َ
قَالَت أ ُ ِمي َبع َد تف ِكير :
عين َوبَع َدهَا َما
صالَة  ،هقنع أبوكي يستناهم  . . .هُ َما أُسبُو َ
أسبوعين يَا أَ َير ِته تَأ َ ِني . .
اسمعش ِس َ
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أَ ُ
ضو ِلي
او َمة فُ ُ
الوقتُ ِِل َ َّن أَتَ َحدث ِمن َجدِيد  ،فَلَن أَست َِطيع ُمقَ َ
ظن أَ َّنهُ حانَ َ
أَكثَر  ،أَو ِلكن صادقا ً أتلهف ِب ِشدَّة لمحادثتها  ،هُنَاك ُ
شعُور َما يَأتِينِي ِمن
ث وبشدة .
بِ َدايَ ِة أَي َحدِيث َمعَ َها  ،يَجعَلَنِي أَشعَر أنَّنِي احتَا َج ذَلِكَ ال َحدِي ِ
ت ََر َّد َدت قَب َل أَن أراسلها فَال َوقت ُمتَأ َ ِخر  ،نَ َ
عة ال َهاتِف فَ َو َجدت َها فَقَط
ظرت لَسَّا َ
َام ِلي َ
ط ِريقُ َها ِِلَح ُرف لَو َحة ال َمفَا ِتيح ِلتَقُول شيئا ً ،
ال َعا ِش َرة مسا ًء فَ ِاتَّ َخذَت أَن ِ
لَ ِكنَّ َها فِي النِ َهايَ ِة ت ََوقَّفَت أ َمام اِلَح ُرف بِثَبَات َ . .ل أَعلَ ُم بِ َما أَبَدًا َحدِيثَي ؟
ا َّ
ت آخ ََر ُ
ت
ي تَط ِبيق الواتساب َو َو َجدته ُمنذُ َوق ِ
علَى َوق ِ
ظ ُهور لَ َها َ
طلَعت َ
علَ َّ
ت ِللتَّ َرد ِد أَو
سع ِمن ال َوق ِ
سيَ ُكون لَ َدي ُمتَّ َ
بَ ِعيد فتحمست ِِلَن اُكتُب بِ ُح ِريَّة ؛ فَ َ
سلته إن لَم يُع ِجبُ ِني ُ . .ك ِت َبت :
َمحو َما أَر َ
ام ِله آيَه ؟ "
ع ِ
صالَة َ
"أزيك يَا أَ َ
ظرت ِل َدقِي َقة دُونَ أي ِ َر َّد فَ َع َل ِمن َها فَهدًا توتري قليَلً  ،انتَ َ
سلت َها َوانتَ َ
ظ َرت
أَر َ
عتَين
سا َ
أَكثَ ُر َولَم ت ُ ِجيب بَل لَم تَ ُكو ُن ُمتَّ ِ
ساس َ .مر َ
صلَةً باِلنترنت ِمن اِل َ َ
أتنزه فِي ِه َما َبين ِز َحام اِلنترنت َو َمن ِحين ْلخ ََر أَدخَل ِلطمئن إن كَانَت
اء  ،استَسلَ َمت فِي النِ َهايَ ِة
شَاهَدت رسائلي أَو أَ َجابَت فَ ََل أَ ِج ُد غَي ِر ِالختِفَ ِ
ِللنَّوم ُمح ِب ً
ت َوأَنَا نَا ِئم  ،لَ ِكنَّ ِني أَتَذ ُكر أنَّ ِني
ضى ِمن َوق ِ
طا َ . . .ل أَعلَ ُم كَم َم َ
استَيقَ َ
عن َها َحو ِلي َوفِي هاتِ ِفي َوأَنَا
ظت فَ ِز ً
سبَب فَ َعلَي  ،فَقَط أب َحث َ
عا ِب ََل َ

ُمض َ
سالَة . .
سبَب  ،فُتِ َحت َّ
سائِل َِل َ ِجد ِمن َها ِر َ
الر َ
ط ِرب َوأَشعَر بالفزع بِ ََل َ
ار ِد ِلهدأ قليَلً
لَم افتحها  ،ذَهَبتُ ِإلَى َدو ُرة ال ِم َياه اغ ِسل َوج ِهي ِبال َم ِ
اء ال َب ِ
يرة بالصالة وتنفست بِعُمق َوأَنَا أُفَ ِك ُر فِي
ست َ
واستفيق َ ،جلَ َ
علَى أَ ِريكَة َكبِ َ
َ
ط ِري ِق ِه استيقاظي وشعوري المفاجئ بِالخَوف  . .توقعت أَ َّن َهذَا ِمن فِع ِل
علَى النَّو ِم َوكَان بانتظارها .
عق ِلي البَ ِ
اطن ِِلَنَّنِي أَجبَ َرتهُ َ
َ
امل آيَه دلوقتي ؟
ع ِ
الحمد ِ َّلِل بِخَير َ ،وأَنت َُكتِبَت لَ َها بَع َد َما نَ َ
عة ووجدتها الثَّا ِلثَة صباحا ً فَتَ َعجَّبت َوذَلِكَ َما
ظرت ِللسَّا َ
َج َعلَ ِني أَعقَب متسائَل َبع َد َما أخبرتها ِبأَنَّ ِني ِبخَير َوال َحم ُد ِ َّ ِ
لِل :
َأخر كَدِه ؟ أنتي َمش ال َمف ُروض هتروحي
أيه مصحيكي فِي َوق ِت ُمت ِ
ال ُمستَشفَى الصبح بَد ِري ؟
-أيه َده أَنت فَأ ِكر ال ِميعَاد ؟عق ِلي َما الَّذِي سيجعلني َل أتذكره ؟ فَأَنَا أَتَذ ُكر صراخها بِاس ِمي
قُلت فِي َ
َونَ َ
ف الَّتِي استَقبَلَتنِي بِ َها ِعن َد استيقاظي  ،أَتَذ ُكر تفاجئي بجرحها
ظ ُرة الخَو ِ
يرةً فِي َهذَا ال َيو ِم
يع ِِلَج ِلي ُ ،كل تَف ِ
ودماءها الَّتِي أخفتها َ
ص ِغ َ
صيلُه َ
عن ال َج ِم ِ
عق ِلي  ،فَلَ َّما لَن أَتَذ ُكر َمو ِعد َك َهذَا ؟
ُح ِف َرت فِي َ
أَ َجبت :
َأخر كَدِه ؟
أه فَأ ِكر  ،بِس ماجاوبتنيش برضه  . .لَيَّه صاحية فِي َوق ِت ُمت ِ
علَى كابُوس فقلقتي ؟
أنتي صحيتي َ
أَسأَل َهذَا الس َؤا ِل لتعجبي ِمن لَح َ
صا َدفَت َوقت
الر َ
ظة إر َ
سالَة َ ،واَلَّتِي َ
سالُ َها ِ
عا َو َهذَا ال َّ
س
استيقاظي فَ ِز ً
شي ُء َج َعلَنِي أتساءل وأحاول تَح ِليل اِلَم ِر َو َهذَا لَي َ
ِمن ِطبا ِعي َ ،و َل أَعلَ ُم لَ َّما قَد فَعَلت ذَلِكَ ؟
ل أَنَا مانمتش أص ًَل ِ ،بس َليَّه بتسأل ؟

عق ِلي
َ
شعَرت أنَّنِي أَح َمق يُ َدقِق فِي ترهات وتفاهات فمحوت ال ِفك َرةَ ِمن َ
عادِي َده ت ََوقَّع  ،أَصلَك كنتي قَا ِفلَة ِمنَ َبد ِري فتوقعتك نَا ِي َمة َولَ َّما لَ ِقيتُك
ِل َصل .
فَاتِ َحة دلوقتي قولت ُمم ِكن يَ ُكون َده اللَّي َح َ
اجع بَك َره
ِل أَنَا ِبس َمش جايلي نَوم َ ،وأَنت لَيَّهِ
صاحي َمش ال َمف ُروض َر ِ
الشغل ؟
وجدتني أَسأَلُ َها تلقائيا ً بتعجب :
ع َرفَ ِتي أزاي ِمي َعاد ُر ُجو ِعي ؟
أيه َده أنتي َس ِب َكثِير
الر َ
سالَة َ ،ولَم ت ُ ِجيب َّإل بَع َد ُم ُر ِ
لَم تَق َرأ ِ
ور َوقت لَي َ
أهلك قَالُوا لَ َّما كَانُوا ِعن َدنَا .صمت َحدِيثَنَا ِل َدقَائِق ُكنت اِستَج َمع فِي َها َ
طاقَتَي للعودة
أَ َجابَه ُمقنِ ِعه ُ . .
للجدال َم َع َها فَأَنَا لَن انتَ َ
ظر أَكثَر ِلفهم َما َيع ِني ِه َما َرأَيته َو َما َح َد َ
ث َيوم
تقابلنا ِمن َجدِيد . .
صالَة ك َِده ؟
هفضل َمش فاهِم محتاجالي لَيَّه َيا أَ َسائِل . . .
صو ِل َها َو َكأَنَّ َها كَانَت تَنت َِظر َد ِ
اخل خَانَه َّ
سالَتِي فَور ُو ُ
الر َ
قَ َرأت ِر َ
ُكنتُ أ ُ َراهَا تُكتَب َوتَت ََوقَّف  ،تَعُود ِلل ِكتَا َبة ثُم تَت ََوقَّف ِمن َجدِيد  . .هُنَا أَد َركت
ع َد ُم َرغبَت ُ َها فِي
س َ
أَنَّ َها تُكتَب وتمحو َما َكتَبته َهذَا يَدُل َ
علَى ترددها لَي َ
صالَة تَرغَب ِفي ال َبوح لَ ِكن هُنَاكَ َما يقلقها َو َهذَا َما سأصب
ال َحدِي ِ
ث  ،إذاً أَ َ
علَيه الفترة القَا ِد َمة  . . .أطمئنها .
تركيزي َ
كتِبَت :
-عايز تُع َرف آ َيه بالظبط َو ِليه ؟

عم ِرنَا َما اتكلمنا ! َو ِليه
-عايز أَع ِرف آيَة الشات اللَّي بَينِي َوبَينَك َده وأحنا ُمحتاجالي أَنَا ! لَيَّة أَنَا تحديداً َو ِفي آ َيه محتاجلي علشانه ؟
ضول  ،بِس حاليا ً بَ ِقى شَيء أَكبَ ُر
لَيه بَ ِقى دِي َ . .كانَ ِمن أَي َِّام َفاتَت ُم َج َّرد فُ ُ
ضو ِل .
ِمن فُ ُ
سالَتِي َولَم تَنت َِظر أَكثَ َر ِمن ثانيتين لَتَسأَلُنِي :
قَ َرأت ِر َ
ضو ِل ؟
يعني آ َيه شَيء أَك َب ُر ِمن فُ ُص َرا َحة ؟
-عايزة ال َّعة :
أَ َجابَت بِ ُ
سر َ
ياريت !-إحساس ُمختَلَف  . .بيقولي ِإني ال َمف ُروض أَع ِرف َ ،و ُمحتَاج أَع ِرف َمشف اللغز اللَّي ِعن َدك  ،فِي
ضي فُ ُ
ضول  . .أَنَا بِ َحا َجة ِِلَنِي أَع ِر ُ
علشان أَر ِ
شَيء ُم ِهم يخصني فِي ِه أَنَا َحاسَّة بِس َمش فاهمه .
س َؤا ِل َها :
صدمتني بِ ُ
صح ؟
مهاب أَنت بتقول كَدِه علشان تطمني وتخليني أَح ِكي َأَنَا ِبال ِفعل ُكنتُ أُفَ ِك ُر ِمن لَ َح َ
س ِب َه ِذ ِه
ظات ِفي أَ َّن أطمئنها لتتحدث لَ ِكن لَي َ
عن ال َّ
ال َّ
سأَف َعل ِب َها ذَلِكَ ! !
ط ِريقَ ِة ؛ فَلَم يَط َرأ بَعد لعقلي فِك ُرهُ َ
ط ِريقَ ِة الَّتِي َ
صدق ِل َما َخ َ
ط َرت لعقلها تِلك ال ِفك َرة خصيصا ً ؟ هُنَاكَ شَيء
أَنَا حقا ً أَتَ َحدث بِ ِ
ُم ِريب يجذبني لعقل تِلك الفَتَاة أَكثَ َر ِمن جاذبيتها َو َج َما ِل َها الخارجيين !

صادِق  ،أَنَا َده ُ
علَى اِلَخَص ِمن بَع ِد ال َحا ِدثَ ِة
وري َو َ
شعُ ِ
صالَة أَنَا َ
ل يَا أَ َارف . .
ارف ِإنَّك هتسألي اشمعنى ؟ هقولك ِإني َح ِقي ِقي َمش َ
وعلشان َ
ع ِ
ع ِ
 .فَ ُمم ِكن تفهميني بَ ِقى ؟
-أنا مصدقاك . .تحمست
حلو وبعدين ؟أَ َجا َبت فأقلقتني َوزَ ا َدت َحي َر ِتي :
ع ُم ِرك َما هتصدقني
-بس أَنت ُ

*******
"أصالة"
صبَاح فَأ َ ِجد أني
َمر َكثِير ِمن ال َوق ِ
ت َوأَنَا فِي قَاع البُؤس  ،استَيقَظ ُك ِل َ
ازلت هُنَاك فأتنهد ِبنَفَاذ َ
عق ِلي أَن الغَد سينهي ُك ِل شَيء ونعود
طاقَة وأقنع َ
َم ِ
علَى
ِِلَوقَات ُكنَّا بِ َها أَه َدى َوأَسعَد ِمن تِلكَ اِلَي َِّام الثِقَال  . .لَ ِكن حقا ً أَجذَ َم َ
أَنَّنِي سأنفجر فِي أَي ِ لَح َ
علَى اِلَقَ ِل ُمط َمئِن َولَو
ي شَيء َ
ظة إن لَم يُحدِث أ َّ
يرة تَج َعلنِي أَتَنَفَّس قليَلً َو ِإ َّل انفَ َجر ويتدمر ُك ِل شَيء َ ،هذَا
ص ِغ َ
بِنِسبَة َ
صدق ،
ال َوق ِ
س ََلم فَأَنَا أَتَأَلَّم ِب ِ
ستَ ُمر ِب َ
ت َو َهذِه اللَّيلَة َل أَست َِطي ُع تَخ ِمين أَنَّ َها َ
َّاخ ِل َو َل أَتَ َح َّمل نبضي ال ُمض َ
علَى
أَتَأَلَّم ِمن الد ِ
ط ِرب ال ُمز ِعج َ ،و َل أَقد ُِر َ
اخل َرأ ِسي . .
يرةِ الَّتِي تتشاجر جميعا ً َد ِ
إِخ َماد أفكاري ال َكثِ َ

سم أني أَشعَر بِأَنَّنِي اِحت ََرقَ ِمنَ
أَنَا لَستُ بِخَي ِر بتاتا ً  . .أَنَا احت ََرق  ،أَق َ
ض َّعف ال َّمة تمتلك قَل ِبي المحطم َوالقَلَق اْلن . .
الد ِ
َّاخ ِل َ ،رأ ِسي يؤلمني َو َ
َحدِيث َوا ِل َدتِي وشقيقتي َ ،ج َعلَنِي أَحيَا لَيلَةَ ِل َعينِه بِ ُك ِل َما تَ َح َّملَهُ َه ِذ ِه ال َك ِل َم ِة
ِمن َمعَانِي َ . .ولَ ِكن اِلقسى ِمن َها ه َُو اقتِ َراب انتِ َهاء نِصف ال ُمهلَة الَّتِي
عينِي ِللنَّوم َ ،ولَم
حددتها ِلي أ ُ ِمي ِ ،عن َد َما أَد َركتُ ذَلِكَ لَم أَست َِطع ِإخضاع َ
عق ِلي الَّذِي ي ُِري ُدنِي أَن أركض إلَى َم َهاب َواب ِكي لَه
علَى تَ َم َّرد َ
أَقدِر َ
ِلستنجد ِبه  . . .ي ُِري ُدنِي أَن ابوح لَهُ ِب ُك ِل شَيء لَ َعلَّه ينقذني ِم َّما َيحد ُ
ُث
شدِيد ،
عاتُه بِبُطء َ
َحو ِلي َ . .ما يَق ُر ُ
سا َ
سا َ
عات ِخ ََلل اليَو ِم الَّذِي تَ ُمر َ
ب للَ 5
سائِل ال َح ِقي ِقيَّ ِة الَّتِي لَم يَسبِق لَنَا أَن تراسلنا بِ َها . .
قَد َد َخلَت إلَى خَانَه َّ
الر َ
أَدخَل َوأَم ِعن النَّ َ
ف أ َمام لَو َحة ال َمفَا ِتيح
ظ َر إلَى ُ
صو َر ِت ِه وأصابعي الَّ ِتي تَ ِق ُ
ت ُ ِري ُد أَن تَب َع َ
ث لَه بِـ "أحتاجك " . .
او َمة
سا َ
عات ِمن اْلرهاق الذِهنِي والمحاولت الفاشلة ِب َ
َبعد َ 5
س َبب ُمقَ َ
سالَ ِة
كبريائي َ . . .د َخلَت خَانَه َّ
سائِل ال َوه ِميَّة لَه وكالمعتاد َح َّدثَته فِي ِر َ
الر َ
صوتية َوأَنَا أَب ِكي بِقُ َّوة وأخبره كَم أَنَا فِي َمأ ِزق  ،ومجددا كَم أنا احتَا َجه
صا ِب ِعي
صمتُه  . .أَخ َب َرته ِب ُكم أَن ال َّ
صب َر لَ َدي ِحبا ِله تَذُوب َبين أَ َ
ويقتلني َ
وسأسقط فِي أَي ِ لَح َ
سالَ ِة الَّتِي لَن يَست َِم ُع ِإلَيها غَيري . .
الر َ
ظة  . .أَر َ
سلت ِ
ع ِني .
َوأَغلَقت ها ِت ِفي ِبالك ِ
َامل وأبعدته َ
ُكنت أَ ُ
ظن أَ َّن َهذَا حَلً لَ ِك َّن اِلَم َر زَ اد تعقيداً فَأَنَا بِال ِفعل انفَ َج َرت لَيلَتِ َها . . .
ع ِلي َ ،كانَ البُكَا ُء
ُك ِل شَيء ُكنتَ أ ُ َحا ِول ِكت َمانَه َد ِ
ضي َ
اخ ِلي واجهني ِليَق ِ
طع أنفاسي َو َي ِزيد نبضي ال ُمض َ
َيق َ
صا َبه
ط ِرب َ ،
عينَاي تؤلماني َ ،ج ِبينِي أَ َ
ِالح ِم َرار ِمن إ َ
ص ََلتِي بدموعي ال َما ِل َحة . .
طالَ ِة الس ُجود  ،بَلَّلَت َ
سجَّا َدة َ
ُكنت أحتضنها بقبضتي َوأَنَا أَتَ َحدث بانكسار ِ َّلِل َوأَخ َب َرهُ ِمن َبي ِن شهقاتي
او َمة أَكثَر
ودموعي أَنِي ُمت ِعبُه بِ ِشدَّة  . .اتأسف لَهُ ِل َع َد ِم قُد َرتِي َ
علَى ال ُمقَ َ
اج َدة َوأَقُول
صو ِتي المتحشرج ِمن كَث َر ِة البُك ِ
س ِ
َاء َوأَنَا َ
ولنهياري  . .خ ََرج َ
َاي َوأَ ُ
صلتُه َه ِذ ِه ال َم َّرةِ ! . .
صوت َ
ظن أَنَّ َها َو َ
ِب َ
س ِم َعتهُ أُذُن َ
صل
يارب ماتخذلنيش أَنَا َواثِقَة فِي إشاراتك أَنت َمش فِي ُك ِل اللَّي ِب َيح ُحواليا .

يرة الَّ ِتى ُ
ص ََل ِتي َوذَ َه َبت إ َلي
ط ِو َيت َبع َدهَا َ
سجَّا َدة َ
قَد كَانَت الدَّع َوة ُ اِل َ ِخ َ
صاح ال َّ
ط ِوي ِل الَّذِي َكانَ
هاتِ ِفي َوأَنَا أَم َ
اْلف َ
سح دمعاتي بِ ُهدُوء ِلجلس بَع َد َهذَا ِ
عود لهدوئي َويُبَ ِرد نيراني قليَلً واطمئن  . .فُتِ َحت
كافيا ً ِِلَن يَجعَلَنِي أَ ُ
ير لَ ِكن لَم
هاتِ ِفي َِل َ ِجد ِمنهُ ِر َ
سالَةُ  . .أَسفَه اعلَم أَنَّك َم ِللت ِمن بُكَائِي ال َكثِ ِ
أَ ُكن أَست َِطع َمنَعَ َها فِي تِلكَ اللَّح َ
سالَةُ . .
ظةَ  ،فَقَد بَكَيت ِعن َد َما ُو ِج َدت ِمنهُ ِر َ
َمه َما َكانَ محتواها فَ َيك ِفي أَنَّه يتذكرني َو َهذَا َوح َده طمأنني أَن َمازَ ال هُنَاكَ
َوقتَ . .
اح َدةً أُخ َرى غَي ِر تِلكَ البائسة الحزينة ُ ،كنت أَتَ َحدث إلَيه
ت ُ َح ِدثُنَا َو ُكنت َو ِ
بِ َح َماس  ،أَح ِلل َك ِل َماتِه بِ ِدقَّة  ،أَشعَر بِأَنَّنِي أَتَنَفَّس . .
س
حقا ً ُكنت أَرغَب ِب ِشدَّة إخباره ب ُك ِل شَيء  ،لَ ِكن مهَلً أَي َها القَلب  . . .لَي َ
بِ َه ِذ ِه الس ُهولَ ِة .
بس أَنت َمش هتصدقني . .-ليه َمش هصدقك ؟ارفَة أَن اللَّي هحكيه مايتصدقش .
علشان أَنَا َع ِ
-جربي وأحكمي َ ،مش يُم ِكن أَص َدق ؟ضت  .سأبدأ فِي
الوقتُ ِِل َ َّن أَنفَذ قراري الَّذِي أَخبَ َرته لميادة ُمنذُ أَي َِّام َم َ
حانَ َ
ت..
ض ال َوق ِ
تَ َبادُل اِلَو َراق َم َعه  . .فليفكر َو َينت َِظر ه َُو َبع ُ
ل يَا َم َهاب َمش هينفع َ . .مش هقدر .--أمتي تقدري تحكيلي ؟

صمت قليَلً ِلفكر  . .ثُم أَ َجبت :
كَان سؤالً غَير ُمت ََوقَّع وذكيا ُ . .
ت ال ُمنَا ِسب .
الوق ِ
في َت ال ُمنَا ِسب ؟
الوق ِ
-وامتى َعة .
ارفَة ِبس أَ ِكيد َوقتِ َها هعرفه ومعتقدش هيجي ِب ُ
سر َ
مش َع ِ
ت ال ُمنَا ِسب . .
الوق ِ
-وأنا هنتظر َ*****
"مهاب"
لَن ت ُ ِطيقَ َم ِعي صبراً كَانَت رسالتها ِعن َد َما أَخبَ َرت َها أني سأنتظر  ،وسأثبت
ِي َل تُعلَ ُم كَم أنني
لَ َها أَن َما ِمن أَ َح ِد ِفي ذَلِكَ ال َعا ِلم يمتلك َ
صب ِري  . .ه َ
ضي َحيَاتِي انتِ َ
ع َّما أ ُ ِريد .
ظارا َ . .و َل تُعلَ ُم أيضا ً قُ َّوتِي فِي تَ َحم ِل ا ِلبتِ َعاد َ
أَق ِ
 .فَأنَّا َل أ ُ ِحب أَن يَ ُكن ِلشَيء أ ُ ِريدُه السَّي َ
ع ِلي  . . .فَإِن لَم أَست َِطع أَن
ط َرة َ
ع ِلي
علَى الفَو ِر فَل َيذهَب ِلل َج ِحيم أَنَا بإمكاني ال ُح ُ
صول َ
علَى َما أ ُ ِري ُد َ
ص َل َ
أ ُ َح ِ
ضل
اِلَف َ
فلنرى إن كَانَت تَست َِطي ُع َجع ِلي انتَ َ
عين  ،فَإِن لَم أُتِي أَنَا
ظر أَكثَ َر ِمن أُسبُو َ
ت ال ُمنَا ِسب فسأعترف بضعفي أ َمام ال َج ِميع .
الوق ِ
ِب َهذَا َ
عن َها .
حسنا ً فَلنَب َدأ اللَّ ِعب  . .سأجعلها تَ َمل فتتحدث رغما ً َ
****

"أصالة"
ص َداع
قَ َّررت ال َعو َدةِ إلَى التيليه بَع َد يَوم ال ُمستَشفَى َو َما عانيته لَيلَتِ َها ِمن ُ
قَ ِوي فِي َرأ ِسي َ ،كانَ يَو ًما َحافِ ًَل بالمسكنات َوالنَّو ِم الَّذِي لَم أَ َراهُ ِمن اليَو ِم
الَّذِي يَس ِبقه َ ،و ِعن َد َما استَيقَ َ
اح أَش َعر بحيوية َونَشَاط اِرتَ َديت
ظت فِي ال َّ
صبَ ِ
مَلبسي َوذَ َهبَت إلَى التيليه َوفِي َ
صلَت َميَّا َدة ِلتَط َمئِن
ط ِري ِقي إلي هُنَاك اتَّ َ
سلت لَ َها رسالة نصية أَخ َب َرهَا أنَّنِي قَ َّررت ال َعو َدة ِلل َع َمل .
َ
ع ِلي َ ،بع َد َما أَر َ
اضيَة َوكَان
َ .وأَثنَاء َحدِيثَنَا أَخبَ َرت َها بِ َما َدار بَينِي َوبَينَ َم َهاب الليلة ال َم ِ
َر َّدهَا:
صالَة  ،انتِ َ
سنَّة يَا
ظار آيَة اللَّي عايزاه يَنت َِظ ُره َده يَو ِمه بِ ُ
أنتي بتهزري يَا أَ َسنَتَين َو ُ
ش ُهور َ ،وأَ َّو ُل َما َي ِجئ تَخ ِل َيه
صالَة  ،دا ِإ َحنًا مستنينه َيتَ َح َّرك بقالنا َ
أَ َ
ارس
يستنى ؟ دا عقبال َما يُع َم ُل َردَّه فَعَل ِإ َحنًا مستنينها أَ ُكونَ أَنَا ِعندِي فَ ِ
وحوا  . .أنتي عايزة تجننيني ؟
ض ِحكتُ ِمن اسلوبها فَ َدائِ ًما َما تضحكني ردود أَفعَا ِل َها الغَير ُمت ََوقِعَة ،
َ
أَ َجبت:
عم ِري َما هحكيله َّإل فِي
حتى أَو َمش هيعمل َرد فَعَل وهستنى ِسنِين تَأَنِيه ُت ال ُمنَا ِسب .
ال َوق ِ
ت ال ُمنَا ِسب ؟
الوق ِ
-وامتى َتَنَ َّهدت :
عنهُ .
بعد َما أطمن َ . .و َبع َد َما َينتَ ِهي فُ ُضو ِله َو َيتَ َح َّول لشعوره اللَّي َحكَى َ
عم ِري َما هصارحه لَو مافيش ِمنهُ َحا َجةً واضحة جاتلي َ ،مش هحكيله
أَنَا ُ
صح .
َارا ِ
ت َكانَ َ
غَي ُر ِل َما أَث َبتَ ِلنَف ِسي َو ِلل ُكل أَ َّن ُك َّل اللَّي جالي ِمن إش َ

-بس َده ِبآلَة َصالَة  . .وأنتي مافيش قُدَّا َمك غَير  9أَيَّام
ط ِويل آ ِوي َيا أَ َ
ِبالضَّبط ِلنتِ َهاء ال ُمهلَة .
اِنقَ َبض قَل ِبي ِعن َد تَذ ُك ِري ِمن َحدِي ِث َها  ،نَ َ
س َماء وتمتمت ِبخَوف
ظرت ِلل َّ
"يارب" زَ فَ َرت ِبقُ َّوة َوأَنَا أَخبَ َرهَا :
رغم أَ َّن ِعن َدك َحق َ . .وإِن التَّ َحدِي ال َم َّرة دِي أَصعَب  ،لَ ِكن ِعندِي ثِقَة أَنَّهَُمش هيخذلني ال َم َّرة دِي .
علَى بُعد ُخ ُ
ط َوات ِمن َها أَح َدق ِفي
اج َهة َب َّوا َبة التيليه َ
َوقَفت متسمرة ُم َو ِ
صمت ؟ قلقت ال ِمس ِكينَة َولَ َها
ال َواقِ ِفين أَ َم ِ
صمت  ،تَسأَلُنِي َميَّا َدة ِل َماذَا ُ
امي بِ َ
ِي َواقِفَة تَن ُ
ظ ُر
َحق فِي أَ َّن تُق ِلق فصديقتها اْلنَ فِي َموقِ ِ
ف لَ تَح ُ
سد َ
علَي ِه َوه َ
ش ِقيقَة بدهشة َو َكأن ال ِق َّ
علَى بُعد
إلَى َم َهاب َوابنُة َ
طة ُ
سانُ َها َ ،وهُم َ
س ِرقَت ِل َ
ُخ ُ
ط َوات ِمن َها يبتسمن لَ َها  . .فَلَم يَ ُكن فِي حسبانها أَنَّ َها ِعن َد َما تُخبِر ُرقَيَّة
س َيأتِي َم َع َها ِلتَ ُكن فِي مواجهته بأعينه
ِبأَن تَأتِ َي َها مبكراً ِل َب ًدء مهمتهما َ ،
الباسمة ِمن َجدِيد . . .
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قُلت :
صباح الخَير !اء توتري ،
سام وأجاهد فِي إخفَ ِ
اولت ِالبتِ َ
اقت ََربَت ِمن َمكَان ُوقُوفُ ُهم َو َح َ
ُ
ُ
َارة قَبلَ َها لميادة َ ،ل َي ُه َّم
ي إش َ
َو َح ِقيقَة اِلَمر أغ ِلقَت ال ُمكَالَ َمة دُونَ أَن أع ِط َ
فَ ِهي تَعلَم جيداً توتري يَ ُكون جنونيا فِي ُمع َ
ظ ِم اِلَوقَات . .
َاملَين ،
عن ميعادك َ 10دقَائِق ك ِ
ض َرتك جاية ُمتَأ َ ِخر َ
صباح النور َ ،ح َوهيتخصملك َيو َمين . .
ض ِحكت َوأَنَا أَن ُ
ظ ُر لَه واتساءل :
َ
هو َمين ُمدِير ال َم َكانَ هُنَا ؟ان َدفَعَت ُرقَيَّة قَائِلُه بمرح :
علَى أَي ِ َمكَان يَد ُخلُه .
هو َده عمو َم َهاب  ،بيستولى ََامل ِب ُم َج َّرد ُ
ط ُرقِه ِل َباب قَل ِبي .
ع ِلي ِبالك ِ
ُم ِحقَّة أَنتَ َيا ُرقَيَّة  ،فَقَد استَولَى َ
ضحكنا َوأَتَت لتحتضنني َو َوقَفت بِ َجانِبَي ِ ،ظل َمكَانَه يَن ُ
ظ ُر إلَينَا  . .أَو
ص َدفَة ت َََلقَت أَعيُ ِننَا  . .أَعيُن
ِِل َ ُكون َد ِقيقَة  . .إلَي ! فَ ِعن َد َما التَفَتَ إلَي ِه َ
ِباس ِمه ِبأُخ َرى تَستَ ِغيث .
تَحدُث :

علَى أَنِي اجي أجيبك هُنَا ُكل َم َّرة  ،أنتي قلتي
ماتتعوديش يَا أُستَاذِه ُرقَيَّة َوحي لواحدك أَ َّو َل َم َّرة علشان ماتعرفيش ال َمكَان  ،وأهو
خايفة ت َُر ِ
عرفتهولك .
قُلت بلهفة دُون َو ِعي ِمنِي :
أنت َرائيح فِين أَنت هتمشي ؟صمت ِالثنَان َو ِظل يَن ُ
اركت ان ِدفَا ِعي
ي فشعرت باْلحراج ِعن َد َما تَ َد َ
ظ ُر إلَ َّ
اولَت ُم َعالَ َجة اِلَمر فتنحنحت
الَّذِي ِمن ال ُم َؤ َّك ِد َكانَ َمعنَاهُ واضحا ً َ ،ح َ
ضفت :
َوأَ َ
مش هتستنى تَش ََّوف ال َمكَان َوتَش َرب َحا َجة ؟ أَنتَ أَ َّو ُل َم َّرة تيجي .ب بنطاله َوقَال :
ض َع َي َدهُ ِفي َجي ِ
سم َو َو َ
اِبتَ َ
مش ال َم َّرة دِي  ،أَنَا كَدِه كَدِه جاي تَأَنِي أَ ِكيد . .سأَلتُه ُرقَيَّة :
َ
هاتيجي تاخدني َوأَنت َم ُروح ؟علَى
َوأَنَا ت ََوقَّف لَ َدي ال َوق ِ
صا ِلي َمن َوقَ َع ال ُجملَ ِة َ
ت ِعن َد ُجملَتِه  . .ترتجف أَو َ
مسامعي  ،ابتسامته َ . .
ط ِريقَتِه ُ . .جملَتِه ُ . .ك ِل شَيء فَ َعلَهُ ِمن ثوان قَد
َرأَيتُهُ كثيراً ِمن قِبَ ِل  ،آثَار َحي َرتِي وقتا ً طويَلً َ ،وذَاب قَلبِي فِي انتِ َ
ار
ظ ِ
عن َها ؟
تَح ِقيق ِتلكَ ال ُجملَ ِة َ ،متَى تَ ُكونَ ِتلكَ ال َم َّر ِة الَّ ِتي دائما ً َما تَتَ َحدث َ
صالَة هتخلص معاكي أ ُ َّمتِى ؟
س ِ
وللا َعلَى َح َ
ب أُستَاذِه أَ َ
عق ِلي ُمش ََّوش اْلن
سأَلتنِي ُرقَيَّة َولَم انتَ َبه فَأَنَا َ
َ
صالَة ؟
-هنخلص أ ُ َّمتِى يَا أَ َ

لَم أ ُ ِجيب فَنَا َدتنِي ِمن َجدِيد فَانتَبَ َهت َه ِذ ِه ال َم َّرةِ ِِل ُ ِجيب كالبلهاء :
هاه ! بتقولوا َحا َجة ؟-كنت بسألك ِإ َحنًا هنخلص أ ُ َّمتِى ؟ علشان لَو كَدِه عمو يَ ِجي ياخدني َوهُوَم ُروح .
نَ َ
ع َلى َحا َلتَي ِمن التشوش والشرود  ،أَ َجبت :
ظرتُ ِإ َلي َها ث ُ َّم ِإ َلي ِه َوأَنَا لزلت َ
ص يَ ِجئ ياخدك .
ماشي مافيش ُمش ِكلَة َ ،وقت َما يَخلُ ُعن ال َواقِ ِع ،
ح َماس ُرقَيَّة َوقتِ َها ِلقُد ِ
ُومه ِِلَخ ِذهَا َج َعلَنِي أَستَ ِفيق ِمن غيبوبتي َ
َو َج َعلت ِني اِنتَ ِبه ِإ َّن َهذَا سيجعلني أَ َراهُ ِمن َجدِيد فتحمست أَكثَ َر ِمن َها َولَ ِكنَّ ِني
سام َ . .ودَّعنَا َو َر َحل َو َدخَلنَا إلَى التيليه سويا ً  ،أَخبَ َرت َها أَ َّن
اكتَفَيت ِب ِالبتِ َ
تتعامل وكأننا ُ
علَى َرا َحت ُ َها  ،أَخَذنَا نُزهَة بَين
َان ِلتَ ُكونَ َ
ش َركَا ُء فِي ذَلِكَ ال َمك ِ
اصي ِل وموديَلت  ،قَد
غ ََرف وطرقات ال َمكَان لتشاهد ُكل َما ِب ِه ِمن تَفَ ِ
علَى تجربتها فأجبرتها بِأَن تَج ِلس ِلنَأ ُكل
عزَ متُ َ
اعجبها بَعض الفساتين َو َ
ع َرض اِلزياء الَّ ِتي
فطورنا ِق َب َل أَي ِ شَيء َو َمن َبع ِدهَا سأتركها لتجرب َ
تَرغَب بِه .
******
"مهاب"
علَى ِعلم بِأَنَّ َها ستتفاجأ بقدومي َمع ُرقَيَّة بِال ِفعل َ ،و َحقًّا ُكنت ُمتَش َِوق
ُكنت َ
ِِلَن أَ َرى َر َّدة ِفع ِل َها َ ،ل َح َ
ظت شيئًا جديداً ال َيو َم ِمن ردود أَف َعا ِل َها تعجبته . .
صالَة كثيراً َما تَشَرد ِعند تواجدي أَو َحدِيثَي َم َع َها  ،أَش َعر ِحينِ َها أَنَّ َها َل
أَ َ
عق ِل َها ُ . . .كنت ِط َوا َل اليَو ِم اع َمل وأفكر َل
ت ََرانِي  ،بَل ت ََرى شَيئًا آخ ََر فِي َ
عقل َهذِه الفَتَاة َواعلَم
َرا َحة َبينَ ُه َما  ،كَان َد ِ
اخ ِلي َرغ َبة ِمل َحه فِي أَ َّن أَد ُخ َل َ
سبِيل لقتحامه !
ف ال َّ
اجد َكثِير ِمن المفاجأت َد ِ
س ِ
أَّنِي َ
اخلَةً لَ ِكن كَي َ

ي ِميعَاد ال ُخ َّ
عات المتبقية فِيه  ،اِنتَ َ
طة
عد السَّا َ
ع َم ِلي َوأَنَا أَ َ
أَن َهيت َ
ظ َر أَن يَأتِ َ
ُر ِقم  . . 2فَاِلَولَى قَد أَت َممتَ َها صباحا ً  . .هَا أَنَا أطاردها ِب ُو ُجودِي َ ،واْلن
َحان دُور ال َمش َهد الثَّانِي . . .
علَى واتساب َِلَعلَم ِمن َها اِلَخبَار
خ ََر َجت ِمن الشغ ِل َوتَ َح َّدثَت إلَى ُرقَيَّة َ
ض َمن التصميمات  . . .لَم أَف َهم
فَأَخ َب َرت ِني أنَّ ُه ُم اْلنَ َيقُو ُمون ِبتَج ِر َبة َبع ُ
اصيل أَم َماذَا ؟ لَم اِهتَم َواُت ِخذَت
ال َح ِقيقَة كَيف ؟ هَل تَ َعل ُم َها َرسم بَعض التَّفَ ِ
سى َما ُكنت ُم َخ َّ
ط ً
َ
طا لَه  ،بَل أنَّنِي نَ ِسيَت
ط ِري ِقي إلَى هُنَاكَ ُوفُور ُد ُخو ِلي أَن َ
ي أَن استَفَز مشاعرها لتبوح ِب َما لَ َدي َها  . . .فَأَنَا اْلنَ ِمن يُش ِعر ِبفَيض
أن َ
علَ َّ
َب فِي تَس ِلي ُم َها لَ َها َم َع ِمفتَاح قَلبِه !
ِمن أَشيَا َء يَرغ ُ
الجل ِديَّة
علَى أَ َحد الك ََرا ِسي ِ
س َ
أَ َّو ُل َما َرأَيته ِعند ُد ُخو ِلي كَانَت ُرقيَة تَج ِل ُ
ض الفساتين السيواريه ،
يرة  ،وأمامها َح ِ
علَي ِه بَع ُ
امل َمع ِدنِي َكبِير تَعَلَّق َ
ال َكبِ َ
صالَة اِلُنثَى
ست َوقَب َل أَن أَسأ َ َل ُرقَيَّة َ
صالَة ُو ُجود َ ،جلَ َ
عن َها فَإِذَا ِبأ َ َ
َولَيس ِِل َ َ
عرس تَرتَديه وتتحدث إلَى ُرقَيَّة َو َل ت ُ ََل ِحظ
ام ِله َجانِبَي فُستان ُ
تَخ ُرج إلَينَا َح ِ
امل الفساتين َوأَ َراهَا ِمن َبينِ ِهم . . .
ُو ُجودِي ؛ فَأَنَا اج ِلس خَلف َح ِ
ُر َقيَّة تبتسم وتقاوم الض َِّحك َ ،وأَنَا أَ ُ
ظن أَنِي أَحلَم اْلن َ . . .قد َج َذبتَنِي
عم ِرهَا َواَلَّ ِتي لحظتها ِمن أَ َّو ِل ِلقَاء َبينَنَا
الطفلَة المخبئة خَلف أَرقَام ُ
صالَة ِ
أَ َ
صالَة ال َجدِي َدة  . . .كَانَت تَدُور بفستانها
 ،لَ ِكن اليَوم اقتحمتني تِلك اِل َ َ
احبِه الزيل ال َّ
عن كَم أَنَّ َها تَعَ َّ
ط ِويل َ . . .وأَنَا أَ َرى
ص ِ
وتتحدث َ
شق الفساتين َ
شبَّه باِلميرات ِب َهذَا الفُستَان . . .
أَنَّ َها ُم ِحقَّة  ،فَ ِهي تَ ِليق ِبأَن تَتَ َ
امل الفساتين الَّذِي اج ِلس خَل َفه
وبحركة غَير ُمت ََوقِعَة َو َجدت َها تَتَّ ِجه نَح ِو َح ِ
ِي َل تُعلَ ُم  . . .كَانَت تَقُو ُل ِل ُر ِق ِيه أَنَّ َها ستختار اِلَز َرق لترتديه َو َيقُو ُموا
َوه َ
عن أَي ِ أَز َرق تَتَ َحدث ؟ َو ِإذَا بِ َها تَقُوم بِتَح ِريك
بِتَج ِربَتِه َ ،وأَنَا َل أَعلَ ُم َ
عه َوإِذَا بَرقِيَّة تَنفَ ِجر
ص َرخَت فَزَ ُ
الفساتين ِِلَخذ اِلَز َرق فَت َِج ُدنِي أَ َما َم َها َ ،
صالَة فَأَنَا أيضا ً لَم أَتَ َمالَك نَف ِسي ان َ
طلَقت ضحكاتي
ضحكا ً  . . .أَنَا آ َ
سف أ َ َ
َوأَنَا أَن ُ
َّاخل . .
ظ ُر ِلكَي بَع َد َما صرختي وركضتي ِللد ِ
َد َخ َلت ُر َقيَّة الغُر َفة إ َلي َها  ،انتَ َ
َارج أتأمل ال َمكَان وأبتسم
ظ َرت أَنَا ِبالخ ِ
فشعرت أَ َّن ُك َّل شَيء بِال َمكَان بِ ِه ُجزء ِمن َها  . . .هُدُوء اِلَض َواء َوأَل َوان
ض ُر َ ،مع
ال ُجد َران َر ِقي ِقه ِمث ِل َها  . .تُمزَ ج َبيَّنَ أَقَ َّل َد َر َجةً ِمن اللَّو ِن اِلخ َ

اِلَبيَض والرمادي َ . .وتَتَ َدا َخ ُل فِي أَل َوان اِلثَاث والديكورات و ُزهُور
دُوار ال َّ
شمس . . .
عة
يرة الخَا َّ
قَائِ َمة اِلَغَانِي الخَا َّ
صة بِال َمكَان ُمتَن َِو َ
صة بِ َها َ
علَى السماعات ال َكبِ َ
َكتَعَدد شخصياتها  ،تصميمها غَير تَق ِلي ِديَّة  . .كتميزها . .
اصيل ؟ ُربَّ َما تركيزي َم َع َها
عن َها َهذِه التَّفَ ِ
ع ِلمت َ
تَ َعجَّبت ِمن نَف ِسي فَ َمتَى َ
عق ِلي يَقُوم بِتَح ِليل شخصيتها تلقائيا ً ُ . . .كنت واقفا أمام
َه ِذ ِه اِلَي َِّام َجعَل َ
يرة ُم َعلَّقَة ِبأ َ َحد ال ُجد َران أَن ُ
ورتَي وأفكر حتى
ظ ُر ِإلَى ان ِعكَاس ُ
ص َ
ِمرآة َك ِب َ
صالَة الَبريئة بِ ُهدُوء ِح َجابَ َها وردائها ال َوردِي
ظهرتا ِمن خَل ِفي َ ،و َ
عا َدت أَ َ
ظ ُرة ال َخ َجل الَّ ِتى ت َِميل ِفي َها َوج ِه َها ِِلَسفَل َوتَن ُ
َونَ َ
ظر ِلَلَرض  . . . .لَ ِكنَّ ِني
ارخَة ِباِلُنُوثَة
عد أَ َراهَا تِلك ِ
لَم أ ُ
صالَة ال َّ
عق ِلي ُ
الطفلَة  . .فَقَد َخلَد َ
ص ِ
ورة أَ َ
ص َ
َوال َج َمال الَّتِى تَلقيت بِ َها ُمنذُ َدقَائِق . .
التَ َفت إ َلي ِه َما واعتذرت ِمن َها :
اخل .
صل  ،بِس مالحقتش ُرقَيَّة تبلغك ِِلَنِي ُكنت لسه َد ِ
بعتذر َع ِلي اللَّي َح َ
اخ ِل َها  ،تَ َحدثَت إلَي
ت ََر َّمق ُرقَيَّة ِبلَوم َو ُرقَية مازالَت تُقَا ِوم الض َِّحك المتبقي َد ِ
صوت خَافِض :
بِ َ
حصل خَير . .-حلو ال َمكَان  . .زوقك لَذِيذ  ،وتصاميمك َح ِقي ِقي الص َور َر ِغم َج َما ِل َها َّإلأَنَّ َها ظالماها .
َحانَ َوقتُ ال ُخ َّ
ت َ
ل ِحق َ . . .حانَ
سوف نَعُود ِللَّتِي َقبلَ َها فِي َوق ِ
طة ُرقِم َ 3و َ
َوقتُ ِالهتِ َمام .
******
"أصالة"

اء اليَوم وذهابي ِلل ُمنزَ ل أَختَبِئ فِي أَحضان
ع ِلي ال َهاتِف بَع َد انتِ َه ِ
أَتَ َحدث َ
ِي الَّ ِتي
وسادتي ُ ،كنت أَقَص َ
علَى َميَّا َدة َوأَنَا ِفي ِق َّمة توتري وخجلي َ ،وه َ
ِط َوال َحدِيثَي تَض َحك . .
ّللا هعيط بِ ِجد أَنَا
ض ِحك َو َ َّ
يا جزممممة يَا مياادة  ،اس ُكتِي بَ ِقى بطلي َمحرجة أوووي .
اض َرة ال َموقِف ،
-ومحرجة لَيَّة ِبس ؟ دا أَنَا َكانَ نَف ِسي اووي أَ ُكون َح ِض ِحك عليكي.
ماكنتش هسيبك وهقضيها ت ُ ِريقُه َو َ
احبَتِك ياعرة
ص ِ
أنا أصَلً أ ُ ِمي ماربتنيش َ ،ما أَص ُل لَو ربتني َما كنتش َالص َحاب .
ِ
ض ِحكت  ،وسألتني :
َ
بس احكيلي ُر َّد ِفعلُهُ َكانَ آ َيه ؟س َمت وخجلت أَكثَر ِعن َد َما تَذَ َّكرت :
اِبت َ
امد  ،كَانَت أَو َل َم َّرة أَس َمع ضحكته اللَّي ِمن قَل ِب ِه َ ،و ُ
طول
كان بيضحك َج ِت بَع َد ما غيرت َوخ ََر َجت تَانِي لَيَّه كَان باصصلي ومبتسم آ ِوي .
ال َوق ِ
اصيل أَكثَ َر ِمن َم َّرة
علَي َها ُكل التَّفَ ِ
أسعدها َحدِيثَي وظلت تَج َعلنِي أَس ُرد َ
عن ِإعجا َبه
وتسمعها بمرح وسعادة وصَلني ِمن نبرتها وحماسها َ ،ح َّدثَت َها َ
عن انتِ َ
اره ِلي ِِل َ َّن أَغلَق ال َمكَان وأعود
ظ ُ
بالتيليه وبتصاميمي َ ،و َح َّدثَت َها َ
ِلل ُمنزَ ل َوأَنَّه أَم يَت ُركنِي أَر َحل بمفردي بَل أَ َخذَ ُرقَيَّة َوأَ َخذَنِي واوصَلني
ِلل ُمنزَ ل  . .تساءلت :

ص ِدقَة ك َََلم اللَّي حواليكي أَ َّن ُك َّل اللَّي أنتي عايشاه َده َوهُم ؟
ولسه ُم َعود
تَنَ َّهدت بِ ِهم ثَ ِقيل تَثَاقَلَت َم َعه كلماتي َوتَبَ َّدلَت َحالَتَي بَع َد َهذَا الس َؤا ِل ِِل َ ُ
لخوفي  ،أَ َجبت :
س َّإل َ ،وأَ َّن ُك َّل اللَّي
بدأت أَ َحس إن ه َُو شَخ ِصيَّة راقية وراجل ذَوق لَي َ
بَيَّتم َده ِِلَن َده َ
طب ِعه َمش ِلشَيء أَبعَ ُد ِمن َده .
ص َدقَتِي ال َوهم واستنتيه
ص َّدقِي ال َواقِع َ ،ر ِغم ِإنَّك َ
صالَة أنتي خايفة تَ َ
-ل يَا أَ َ . .لَيَّة ِل َما جه ال َوا ِقع مابقتيش مصدقاه ؟
علشان ال َواقِع َمل ُموس  . .لَو اتأكدت أَنَّهُ َكانَ َوهُم أَنَا هتكسر بِ ِجد .ع ِليًّا علشان اللَّي ضحيت بيه َمش قَ ِليل  . .أَنَا
َوالكَسر ال َم َّرة دِي هيقضي َ
صبَر  . .ضحيت بِ َرا َحة بَال
ضحيت بِ ِسنِين ِمن ُ
عم ِري  ،وبمجهود َ ،و َ
ارح َو ُم َها َج َمة وبأوقات
وبساعات نَوم َوتَر ِكيز  ،ضحيت ِبتَقَبل ك َََلم َج ِ
َاس قَاد ِِرين يَ ُكونُوا َجنبِي فِي َها لَ ِكنِي
صعبَة كَان قُد ِ
َّامي اختِيَ َ
َ
ارات كتير ِمن ن َ
ُ
ُ
ظ َرت وعانيت ال َوح َدة َواِل ِمي َم َع اِل ِم ِالنتِ َ
ُكنت مستنية ُو ُجو َدهُ ه َُو فَانتَ َ
ظار
َ . .بل َده ِك َّمان انتِ َ
ظار َوهُم ياعالم هيكون َح ِقي ِقي َو َل هكتشف أَنِي ُكنتُ
س َراب  . . .تفتكري بَع َد ُك ِل َده َمش هخاف أَص َدق ؟
بحارب علشان َ
زَ فَ َرت بِ ِقلَّة ِحيلَة واجابت :
َصي َبك .
عندك َحق  . .بس أَنَا متفائلة خَير وبدعيلك َ . .ربَّنَا َيج َعلُهُ ِمن ن َِ
اء َ ،وفِي لَح ِظ ِه َما استَأذَنَت َميَّا َدة لتصمت
طال َحدِيثَنَا فِي َكثِير ِمن اِلَشيَ ِ
ُ
ي
َدقِيقَة ِلتُفعَل شَيء َما َ ،وأَثنَاء صمتنا َ
علَى َ
س َما ِع ِه ال َهاتِف قَ َّررتَ أَ َّن أل ِق َ
ق الواتساب فَلَم أَ ِجد َما يُثِير ِالهتِ َمام َ ،د َخلَت َِلَن ُ
نَ َ
ظ ُر إلَى
ظ ُرهُ َ
علَى تَط ِبي ِ
َح َ
عت فِي ُد ُخو ِلي
الت اِلَشخَاص لَيَ ُمر ال ِملَل فَ َو َجدت َحالَة لمهاب  ،أَس َر َ
ش َعرت بالخذلن َو َبكَيت َوأَغلَقت
إلَي َها َ . . .ل أَد ِري َما الَّذِي أَقُولُهُ  ،لَ ِكنَّ ِني َ
سا َدتِي أَب ِكي  . . .فَإِنَّهُ َل يَ َرانِي .
هاتِ ِفي بِالك ِ
َامل ِِلَق ِ
ضي اللَّي ِل فِي أَحضان ِو َ

ساء !
ه َُو فَقَط ِزير نِ َ
***
"مهاب"

ضعت ُ َها
ف ِت َحت ُ
سا ِبيع َ ،و َ
ورة ال َه ِديَّة الَّ ِتى أَتَت ِني ِمن إح َدى العمَلء ُمنذ أَ َ
ص َ
سبَب ال َه ِديَّة
يرةً َل يَتَّ ِ
ع ِلي َحالَتَي َ
َ
ض ُح ِمن َها َ
ص ِغ َ
علَى واتساب َو َكتَبت ُجملَة َ
َو َمن ِمن  . .فَقَط َما ستفهمه َه ِذ ِه ال َه ِديَّةُ ِمن أُنثَى َ . .وأَنَا أَحبَبت ال َه ِديَّة
كثيراً . .
ب أَن أَ ِثير غيرتها ِ ،تلك العنيدة
َكانَ ال َوقتُ َقد َحانَ للخطة ُر ِقم َ . . 2ي ِج ُ
ستعترف ِب َما لَ َدي َها قريبا ً َولَن اِستَسلَم  . . .أَلَم تُطلَب ِمنِي َهذَا ِمن قِ َب ِل فِي
سيَستَس ِلم . . .
أَحَلَ ِمي ؟ فلنرى ِمن ِمنَّا َ
ُكنت أَح َمق ِِلَنَّنِي َ
سيَ ُكون لَ َها َردة
سيَ ُكو ُن لَ َها َردة فَ َعل َ ،ولَ َّما َ
ظنَنتُ أَ َّن َ
فَعَل !
َب وبشدة  . .لَ ِكنَّنِي لَست َهذَا ال َّ
ص
َمر َيو َمي ِن لَم أحادثها َر ِغم أنَّنِي أَرغ ُ
شخ ِ
ساهَل والمتسرع  . .لَ ِكن أيضا ً أ ُ َراقِب َوانتَ َ
ظ َر أَن تَب َدأَ ال َحدِيث َه ِذ ِه
ال ُمتَ َ
ال َم َّر ِة . .
صل الجتِ َما ِعي  ،تَض َحكُ َم َع َه َذا ،
علَى َم َواقِ ِع التَّ َوا ُ
يَو َمين أَ َرهَا تتواجد َ
ورت ُ َها َم َع َه ِذ ِه َ ،ولَم تُعَيِ َرنِي أَي اهتِ َمام ِ . .ل َما انتَ َ
ظر اهتماما ً أَنَا
وتنشر ُ
ص َ
عنِي ويخصني !
فَقَط احتَا َج أَن أَعلَ َم َح ِقيقَةُ َما تخبئه َ

اربَة
أَشعَر أنِي مشتت بِشَكل َمبَا ِلغ فِيه ِ ،من ال ُمفت َِرض أننِي أ ُ َحا ِول ُم َح َ
صب َرة َينفُذ ؟
ثَ َبا ِت َها ِ ،ل َماذَا أَنَا ِمن ُ
ِل َما اراقبها فِي ُك ِل َوقت ؟ َو َما الَّذِي يَج َعلَنِي احتَاج محادثتها َ
ت؟
الوق ِ
ط َوا َل َ
سبَب حبِي ِل ُرؤيَتِ َها ورغبتي فِي تَك َر ِار ذَلِكَ ؟
َو َما َ
ضخ لمشاعري َولَم اذهَب َه ِذ ِه ال َم َّرةِ
او َمة َهذَا اِلَم ِر َوأِ َّل أَر َ
قَ َّررت ُمقَ َ
سالَة تَسأَلُنِي لَ َّما لَم
صال ُرقَيَّة أَو قُد ِ
ُومي ِِلَخ ِذهَا ُ . .ربَّ َما تبعث ِلي بِ ِر َ
ِ ِْلي َ
أَف َعل واستطيع تَك ِملَة مخططي فِي إن َهاء رصيدها ِمن العُند .
لَم أَقدِر  . .لَم أَستَس ِلم لمشاعري لَ ِكنِي لَم أَقدِر أ َّل أَ َراهَا  . . .أَنَا اعت ََرف ،
أَح َببت ال َّ
ط ِريقَ ِة الَّ ِتي تبتسم ِب َها َ ،وأَح َببت َحدِي ِث َها َو َ
ط ِريقَة نُطقُ َها ِلل َك ِل َمات . .
َارج ُح ُروفِ َها تجذبك لتسمعها.
ض اِلَح ُر ِ
فلديها ثَقُل بَ ِسيط فِي بَع ِ
ف يَج َعل َمخ ِ
عينَاهَا َو َحدِيث ُ ُهم  ،يغزوني خجلها فأعشق اخجالها كَي اِستَمتَع
أَ َحب لُمعَة َ
ِب ُحم َرة وجنتيها وتوتر حركاتها َونُعُو َمة نبرتها . .
َكانَ ُكل َهذَا َك ِف ً
عن التيليه
يَل ليجعلني اذهَب َبع َد ان ِت َه ِ
ع َم ِلي ِلقف بعيداً َ
اء َ
عن ُهم ُرقَيَّة
اراقبها َوهِي تُو َدع ُرقَيَّة  ،بمرحها  ،وتلقائيتها الَّتِي َح َّدثَتنِي َ
الطفلَة َ . .كثِير ِمن
ف ذَ ِلك ال َخ َجل َ ،وتِلك ِ
كثيراً ُ . .كنتُ أَعلَ ُم أَ َّن خَل َ
صرت
اِلَش َي ِ
اء ال َج ِميلَة َوال ُم َم ِيزَ ة الَّتِي تَختَ ِبئ ِمنِي تحديداً  . .فَ َبع َد ذَلِكَ ال َيو ِم ِ
أَ َمر يوميا ً ِمن أ َمام التيليه دُونَ أَن أَجعَلَ َها تلحظني  . . .كثيراً َما َرأَيتَ َها
امل التوصيل  ،أَص َحاب ال َم َح ََّلت ال ُم ِحي َ
طة ِب َها َ . . .و َبعض
ع ِ
تتعامل َم َع َ
ارات
العمَلء  . . .كَانَت تِلقائِيَّة  . .لبقة فِي ال َحدِي ِ
ث َ ،كشَخص قَ ِوي لَه قَ َر َ
ار َمة َ ،و َك ِل َمة َل َي ُ
طو ُل َبع َدهَا ال َحدِيث ُ . . .كنت ِفي ُك ِل َم َّرة اتفاجأ !
ص ِ
َ
تتعامل َم َع ِر َجال آخ َِرين ِبشَكل َ
ط ِبي ِعي ِ ،ل َما أَنَا يمتلكها كَم ال ُهدوء وال َخ َجل
امي ؟
أَ َم ِ
ث  ،كَان انتِ َ
ظ َرت ِِلَيَّام  .انتَ َ
انتَ َ
اري يَجعَلَ ِني
ظر ِمن َها البَد َء فِي التَّ َحد ِ
ظ ِ
اصيل الَّ ِتي أضافَت ُ َها ِل َح َيا ِتي
أ ُ َرا ِقب أَكثَر فَأَز َيد ِمن تَ َعل ِقي ِبهالَة النور َوالتَّفَ ِ
علَى
ع ِلمت ِحينِ َها أنَّنِي َمن َوقَ َع فِي ِشرك أَع َما ِله  . . .لَقَد كَانَت َ
أَكثَر َ . . .

سيَبقَى
صالَة َ . . .و َ
ق  ،أَنَّا لَم أ ُ ِطيق َمعَ َها صبراً  . .اعت ََرف قَد هزمتني أَ َ
َح ِ
صغير فَقَط . .
ِاتفَا ِقي َمع ُرقَيَّة َك َما َكانَ لَ ِك َّن سيتغير شَيء َ
صيب
ارب ِِلَجل قراري  . . .لَ َعلَّ َها ت ُ ِ
لَ ِكن قَب َل أَن نَف َع َل ذَلِكَ َ ،
ي أَن أ ُ َح ِ
علَ َّ
َه ِذ ِه ال َم َّرةِ . .
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"أصالة"
قَد كَانَت أَيَّا ُم قَا ِسيَة  . . .أَيَّام تَمر َوأَنَا أَيقَن َمع موروها ِبأَن ال َج ِميع محقين
ع َدم تواجده َ ،وانتَبَه ِل َمن تَأتِي لَهُ بِال َه َدايَا ،
عاد لصمته َو َ
َوأَنَا المخطئة َ . . .
َو َمن يشعروه ِب ُكم أَنَّهُ ُم َم ِيز  . . .أَد َركت حقا ً أَ َّن ُك َّل َما َيحد ُ
ُث فَقَط يغزله
علَي َها . .
قارسا َ
َ
عق ِلي ليدفئ مشاعري الَّتِى دائما ً َما كان اِرتِ َجاف ال َوح َدة ِ
ُكنت أَ ُ
َاطئًا ِ ،ليُحدِث َما
شك فَقَط  . .أ ُ َحا ِول إقنَاع نَف ِسي بِأ َ َّن َما أَد َر َكهُ خ ِ
الرابِ ِع ِل ُرقِيِه
وح ِمنِي دُون َر ِح َمه َ . .مر أُسبُوع َونِصف  ،اليَو ِم َّ
يُس َحب الر ِ
عا َدت الفَتَ َيات
عا َد لطبيعته َ ،و َ
فِي حصصها ِللتَّ َعلم َم ِعي َ . . .كانَ ال َع َم ُل قَد َ
َان ِم َّما َجعَلَنِي أَست َِطيع أَخَذ َرا َحتِي َم َع ُرقيَةً فِي
العامَلت َم ِعي فِي ال َمك ِ
ُ
اخل
الز َحام والضوضاء ُ . . .كنت انتظرها َد ِ
غرفَة َد ِ
اخ ِليَّة َب ِعي َدة َ
عن ِ
ُون أَن أَش َعر بِ َ
طع ِمه  ،فَ ُكل شَيء
الغُرفَة أَش َرب النيسكافيه الخَاص بِي بِد ِ
اخل َحل ِقي ِليُص ِبح َمذاقَه مراً . .
أَص َبح َيختَ ِلط ِبال ُحزن ال َمخزَ ن َد ِ
صة ِلسأل  ،فَأَطلَقت
كَانَت متحمسة أَكثَ َر ِمن أَي ِ َم َّرةً َولَم تُع ِطيَنِي فِر َ
اخل قَلبِي ِليَنتَ ِهي َمعَ َها ُك َّل شَيء َ . . .وأَنَا .
يرة َد ِ
رصاصتها اِل َ ِخ َ
سيبي سيبي ُكل َده  ،مافيش كورس النهاردة  ،أنتي هتفصليلي فُستانعة . . .
َو َل ِزم َيخلُص ِب ُ
سر َ

سأَلت :
ابتَلَ َعت َما ِفي فَ ِمي ِب ُ
صعُو َبة َو َ
سبَة ُم ِه َّمة َولَ آيَه ؟
أيه ِ ،عن َدك ُمنَا َ-ايوا طبعا ً عمو َم َهاب َراح يَتَقَدَّم ِل ِبنت وشكلهم كَدِه ُم َوافِقَين َو َل ِزم أَ ُكونَجاهِزَ ة للخطوبة .
******
"مهاب"

حزينا ً َ . .ر ِغم تحمسي وسعادتي ِِلَنَّنِي اتَّ َخذَت قَ َرار َحا ِسم لَن أَتَرا َج َع َولَن
أَت ََردَّد فِي ِه َه ِذ ِه ال َم َّرةِ  . .فَقَ ِد اكتَفَيتُ ِمن ِالنتِ َ
ظار .
فَقَد َح َدثَت َوا ِلدِي ِباِلَمس َو َهذِه ال َم َّرة لَم أَص َمت كعادتي . .
عم ِري
الس ِن ! َمش شايف أَن ُ
هو أَنت َمش واخد بَالُك إنِي بِ ِكبَر فِي ِبيجري َوأَنَا لواحدي ولسه ماارتبطتش َو َل َخ َ
طبت َو َل بسمح لمشاعري
ت َُروح ل َحد ؟

علَى أَه ِل َها
ف يابني اللَّي تَرتَاح لَي ًها َونَسأَل َ
-طيب َوه َُو أَنَّا َمنَ َعتك ؟ َما تَش ََّو َوتتقدم لَ َها !
ضت وأمضيتها انتَ َ
ظر ُو ُجودِه ِب َجانِ َبي
تَ َحدثَت ِباِلُم ِ
السنِينَ الَّتِي َم َ

ع ِليًّا
سهل َ
نسأل ؟ َمين اللَّي َيسأَل ؟ أَنت َمش َمو ُجود  . .أَنت بتتكلم َكأَنَّه َإنِي أَخ َ
طب واتجوز َوأَنَا لواحدي ؟ تَأَنِي هتقولي أَ ُخوك معاك ؟ بِس أَنَا
عايز ابويا فِي ضهري َ . .مش قَادِر اخد ال ُخط َوة َوأَنَا لواحدي َ ،مش قَادِر
أَ ُكون لواحدي فِي دِي  . .أَنَا اِستَح َملت َحا َجات كتير آ ِوي أَنتُم َمش معايا
ص َدقَنِي فِي دِي َمش هقدر
فِي َها لَ ِكن َ
تفتكر مالقتهاش ؟ لَ ِقيتَ َها َ ،ولَ ِقيت قَبلَ َها اِكتَر ِمن َح ِد ِبس فِي ُك ِل َم َّرة ُكنت
َضيع ِمن أَيدِي .
باجي ِلل َجد وبقف  . .بِس ال ُم َرادِي َمش قَادِر َ ،مش هينفع ت ِ
ارف أَن
-بس أَنتَ ُكنتَ مفهمني غَير كَدِه يَا مهاب يَا ابنِي  ،ماكنتش َع ِ
ص َل
ارق معاك  . .أَنَا ُكنت ُمفَ ِكر أَن اللَّي أَنت مستنيه يَح ُ
ُو ُجودِي هُو اللَّي فَ َ
ه َُو اللَّي معطلك لَيَّه ماصارحتنيش ؟
ضعف اِلَطفَال َواب ِكي لَهُ
ور ِب َ
أَخ َب َرته  . .أَخ َب َرته ِبأَنَّ ِني لَم أَرغَب ِفي الظ ُه ِ
ف َجانِبَي َويَ ُدهُ فِي
كَي يَأتِي ُ ،كنتُ أ ُ ِري ُدهُ أَن يَرغ َ
َب ه َُو فِي معانقتي  ،أَن يَ ِق َ
َب فِي أَ َّن
اصي ِل ُكنت أَرغ ُ
ستَ ُكون خطيبتي َ . .كثِير ِمن التَّفَ ِ
يَ ِد َوا ِلد ِمن َ
أَش َعر َم َحبَّتِه ِل ُو ُجو ِد ِه فِي َها َل أَج َب َره  ،أَنَا لَست حزينا ً ِل َهذَا اْلن َ . . .بل
عنِي
علَى ا ِلبتِعَاد َ
أنننِي َح ِزين ِِلَنَّنِي احزنته َوأَشعَرتُه بِالعَجز الَّذِي يُجبِ ُرهُ َ
ض َح لَهُ أنَّنِي أتفهم  ،وأنني
اولت أَن أَو َ
َق َّررتَ أَ َّن أَذه َ
َب َوحدِي بَع َد َما َح َ
اصيل ِل ِحين اس ِت َ
ع ِته
طا َ
علَى ُك ِل التَّفَ ِ
لَست حزينا ً اْلن َ . .وأنَّ ِني سأطلعه َ
صل بوالدها َوأَخبَ َره ِبأَنَّنِي
ِلل َم ِجيء  ،لَ ِكنَّنِي حقا ً ُكنتُ أَشعُ ُر ِبال ُحزن َوأَنَا اتَّ َ
َب فِي ِلقَائِه َ . .وأَنَا وحيداً .
أَرغ ُ
َب لَهُ فِي
عة ِمن اتصالي ِبه  ،واتفقنا أَن أَذه َ
سا َ
َوأ ُ ِخذَت موعداً َم َعهُ َبع َد َ
صالَة َواعلَم
ق فَ ُرقَيَّة أَ َحبَّت أَ َ
العَ َم ِل ُ ،كنت قَد أَعلَمت ُرقَيَّة بِالتَّغَير فِي ِالتِفَا ِ
ِبأَنَّ َها ستفرح ِب ِشدَّة ِعن َد َما تَعلَم  . . .أَخ َب َرت َها ِبأَنَّ َها ستقول لَ َها ِب َما أَخ َب َرت َها ِبه
َ ،ولَ ِكن َه ِذ ِه ال َم َّرةِ لَيس لتثير استفزازها  . . .بَل ِِلَنَّنِي سأذهب لخطبتها
بِال ِفعل َوارغَب فِي مفاجأتها  . .وسنرى كَيف ستستطيع إخفَاء لغزها

عن زَ و ِج َها المستقبلي َ . . .ولَ ِكنَّنِي لَم أَ ُكن اعلَم بِأ َ َّن َما ينتظرني
الغ ِ
َامض َ
لَيس خيراً .
********
"أصالة"
يرة
ِعن َد َما لَم أ ُ ِجيب َ
صالَت َميَّا َدة بَع َد َما بَ َعثَت لَ َها ِر َ
سالَتِي اِل َ ِخ َ
ع ِلي اِتِ َ
عات  ،ف ِت َحت لَ َها َوا ِل َد ِتي َباب الشقَّة
سا َ
واختفيت قَد كَانَت ِفي َمن ِز ِلي َبع َد َ
اح  ،تَب ِكي
صل ِبي َو َل أ ُ ِجيب ُمنذُ ال َّ
وأخبرتها ِبأَنَّنِي لَست ِبال َمن ِزل َوتَتَّ ِ
صبَ ِ
سالَتِي لتقرأها أ ُ ِمي
بَع َد َما فُتِ َحت ِر َ
" َم َهاب خطوبته النهارده  . .هُ َما َكانَ ِعن َدهُم َحق  . .أَنَا اللَّي ُكنت ِبت ََوهم .
غلَط ِعقَاب َوأَنَا اللَّي هعاقب نَف ِسي بنفسي"
غ ِلطت َو ِل ُكل َ
َ .
ع ِلي صوتهم
أخافتهم كلماتي فَبَكَت أ ُ ِمي أيضا ً  ،واستيقظت سهيلة ِمن النَّو ِم َ
سالَة انتابها القَلَق  . .أَثنَاء تفكيرهم هَل سأؤذي نَف ِسي ؟
َ ،وبَعد قِ َرا َءتِ َها ِل ِلر َ
أَو أَينَ أَنَا اْلنَ ؟ َوكَيف سيجدونني ؟ ُ
ب قُ ِب َل أَن َينفَتِح ويجدهم
ط ُرق ال َبا ِ
ع َّما يُ َحد ُ
ِث !
َوا ِلدِي بِتِلكَ ال َحالَ ِة ِعن َد ُد ُخو ِل ِه فيتساءل بقلق َ ،
سأَلت سهيلة :
َ
صالَة َيا َبابًا ؟
أنت ماتعرفش ِفين أَ َجاوبهم بتعجب :
هي ماكلمتكوش ؟ أَنَا ُكنت قَائيِلُ َها تُبَ ِلغُ ُكم !تساءلت َوا ِل َدتِي بلهفة :

علَى آيَه ؟
تقولنا َصلَت ِب َيا الصبح تُطلَب ِم ِني أُك َِلم أَح َمد َي ِجئ النهاردة علشان نَتَّ ِفق
-كانت اتَّ َاصي ِل الخطوبة  . . .وتقريبا كَانَت هتروح تَشت َِري َ
طقم َجدِيد .
علَى تَفَ ِ
معاه َ
نَ َ
يع
ظر ثََلثَت ُ ُهم ِلبَع ِ
ض ِهم البَعض َ ،وقَب َل أَن تَتَ َحدث إح َداهُ َما فَقَد أَد َركَ ال َج ِم ِ
ضاف ال َوا ِلد :
َما ال ِعقَا ِ
َارته ِلنَف ِس َها  ،أَ َ
ب الَّذِي اخت َ
ت ِمن ال َعص ِر !
بس هِي اتأخرت َليَّه ؟ دِي ال َمف ُروض كَانَت تَ ُكو ُن فِي ال َبي ِصل بِس َمش
وبعدين بِت ِ
َصل بيها ِمن بَد ِري علشان أَبلَغُ َها بِال َجدِيد اللَّي َح َ
بترد .
تساءلت َميَّا َدة :
صل َيا عمو ؟
جديد آ َيه اللَّي َح َمهاب . . .احد :
صوت َو ِ
تساءلن الثَّ ََلثَة بِ َ
ماله َم َهاب ؟َجلَس َوا ِلدِي َونَ َ
يرة  ،فَ َماذَا يُ َحدِث ؟
ظ َر إلَي ِهم بترقب َو ِح َ
اصل معاكم أَنتُم التَلته ه َُو فِي َحا َجة أَنَا َمش عارفها؟
في آيَه ؟ آيَه اللَّي َح ِامه َوقَالَت :
علَى اِل َ ِريكَة أ َم ِ
ست َوا ِل َدتِي َ
َجلَ َ
هنبقى نفهمك َيا َحاج ِ ،بس فَ ِهمنَا ِبا َ َّ ِص َل ؟ َم َهاب َما ِله ؟
علَيك ِفي آ َيه َح َّ
لِل َ
تَحدُث بتلقائية َوثَبَات :

َاء ه َُو
ص ََلةِ ال ِعش ِ
بعد َما َكلَّمت أَح َمد َواتَّفَقَت معاه يَ ِجئ النهارده بَع َد ََو َوا ِل ُدهُ  ،لَ ِقيت َم َهاب بيتصل ِب َيا وبيقولي عايز اجي أَق َعد معاك ُ
ش َويَّة
صالَة . .
وجالي الشغل ولقيته بيطلب َمنِي أَنَّهُ يَتَ َج َّوز أَ َ
ضا تَب ِكي َ . .ل تُعلَ ُم اتلك ُد ُموع
ست أَر ً
كَانَت َميَّا َدة َواقِفَة َو َمع َك ِل َماتِه َجلَ َ
طال انتِ َ
سعَا َدة َ
ب صديقتها المحطم َواَلَّتِي َل تُعلَ ُم
علَى قَل ِ
ظ ُ
ارهَا  ،أَم قهراً َ
َ
س َب ِب َها اْلن . .
أَنَّ َها تِلك ال َع ُروس الَّتِى تتحطم ِب َ
ست بِ ِج َوار َوا ِل َدهَا َوتَسأَلُه هِي ووالدتها بلهفة
ص َرخَت سهيلة بِ َح َماس َو َجلَ َ
َ
عيُون َد ِام َعة :
َو ُ
وأنت قلتله آيَه ؟عة َما تفهموني فِي آ َيه؟
-جرا إي ِه َيا َج َما َع َرفنَا قُلت آ َيه ؟
وللا َيا َبابًا هنفهمك ِبس َ-هكون قُلت آيَه يَعنِي ؟ قلتله ال َّعلَى ِخطبَ ِة أَ ِخي ِه ،
طبِي ِعي َ ،ل يَد ُخ ُل أَ َح ُدهُم َ
علَي ِه َو ِإن لَو ماحصلش
قلتله فِي َو ِ
ِي ُم َوافِقَة تَقعُد تَتَ َع َّرف َ
احد ُمنَا ِسب َوه َ
َصيب فِي القَا ِع َدةِ اللَّي هتحصل دِي هكلمه . .
ن ِ
تساءلت َميَّا َدة بِفَزَ ع أَكبَر :
وهو َرد قَا َل آ َيه؟-فضل يقولي أَنَّهُ ه َُو ِك َّمان يُنَا ِسب لَ َها َوأَنَّهُ قَادِر يُس ِع ُدهَا َوك َََلم كتير ِمنطؤُه العَ ِريس التَّأَنِي دِي  ،بِس طبعا ً
َده َوأَنَّه عايزني أُفَ ِكر بِشَكل أَكبَ ُر قَب َل َخ َ
َده ك َََلم َمش َمن ِط ِقي وماينفعش .

صر أَن يَعلَ َم اِلَمر  . .نَ َ
ظرت
صاح ثََلثَت ُ ُهم بِ ِشدَّة ِم َّما أَغ َ
ضب َوا ِلدِي َ ،وأَ َ
َ
ص ً
ول
سهيلة لوالدتي فاستسلمت َو َب َدأَت ِفي أَ َّن تسرد لَهُ ال ِق َّ
صةَ ِمن ِب َدا َيت ُ َها ُو ُ
اصيل
سالَتِي  ،وتريه َميَّا َدة ال ُم َحا َدثَة بَينِي َوبَينَ َها َوأَنَا أَح ِكي لَ َها بَع ُ
ض تَفَ ِ
بِ ِر َ
صت لَهُ
اصيل بالتواريخ َواِل َ ِدلَّة َ . .كانَ أَبِي يُتَابِع ال َحدِيث َويُن ِ
ُرؤيَاي  ،التَّفَ ِ
سائِل َوالص َور وصامتا يَن ُ
ظر بدهشة ُ . .كل ِمن ُهم
صمت  ،يُشَاهَد َّ
فِي ُ
الر َ
صال بِي َو َل
يَح ِكي َما يَتَذَ َّكره بِ ُ
سر َ
عة َ ،و َمن ِحين ْلخ ََر تَقُوم َميَّا َدة بِ ِالتِ َ
صا َحت فَجأَة :
أ ُ ِجيب َ ،
عة أَل َحقُوا .
اتقفل  ،التليفون اتقفل َ . .يا َج َما َع ِل َم َوا ِلدِي بِ ُك ِل شَيء قَا َل :
بَع َد َما َ
ل َحو َل َو َل قُ َّوةَ َّإل ِبا َ َّ َِان اللَّي ُمم ِكن تَلقوها فِيه ،
لِل  . . .فَ ُكروا فِي ال َمك ِ
احبَتِك ت ََرو ُحه ِل َما تَ ُكون متضايقة .
ص ِ
آيَه اِكتَر َمكَان يَا َميَّا َدة ُمم ِكن َ
كَانَت تَعلَ ُم َميَّا َدة لَ ِكنَّ َها أَنك ََرت  . .فَقَد َجا َءت َها فَك َِره َو َهذِه ال ِفك َرة خصيصا ً
يزي . .
ار اِلَص ِدقَاء ِِلَج ِل َها يَا َ
ع ِز ِ
الَّتِي أريدك أَن تتأنى فِي اختِيَ ِ
ت ََركتهم يتناقشن َواستَأذَنت ِلتَد ُخل ُ
غرفَتِي تَتَ َحدث فِي ال َهاتِف ُ ،وفُور
اب فوراً
صلَت بمهاب الذِي أَ َج َ
ُد ُخو ِل َها اتَّ َ
أزيك يَا َميَّا َدة ؟ع َرفت أَنك هتخطب . .
صالَة ِمن َوق ِ
ت َما َ
-احنا َمش لقين أَ َصح ؟ َده ُمقَ ِلب َ
طيَّب ؟
-أيه ؟ أنتي أَ ِكيد بتهزري َ

َب فِي العَ ِريس اْلخَر  ،لَ ِكنَّ َها ِحيلَة هروبيه
بَكَت َوأَخبَرتُه بِأَنَّنِي لَم أَ ُكن أَرغ ُ
س َب ِبه . .
ِب َ
صح ؟
صالَة مخبياه َ
سبَبِي يَا َميَّا َدة ؟ أنتي َ
بسببي ؟ لَيَّه بِ َعنِي َ
ارفَة اللَّي أَ َ
ع ِ
سف .
ارفِين َوأَنت لواحدك اللَّي َمش َ
كلنا َارف يَا َم َهاب لََل َ َ
ع ِ
ع ِ
ساءل بدهشة :
تَ َ
كلكم ؟ ُكل ُكم َمين وازاي ؟صالَ ِة َمش ِم ِني َ ،و َما اعتقدش أَن َده َوقت
-ده ال َمف ُروض تَع ِرفُهُ ِمن أَ َصالَة تليفونها اتقفل بَع َد َما ُكنَّا بنرن
ُمنَا ِسب ِللنِقَاش فِي َحا َجة ِزي دِي  . .أَ َ
عات . .
سا َ
َ
علَي َها بقالنا َ
طيب أَنَا أَقدِر اع َمل آيَه أساعد بيه  ،فهميني .اصل َده
ارفَة  ،بِس ُكل اللَّي أَع ِرفُه أَن ماحدش هيقدر يَ ِحل اللَّي َح ِ
-مش َع ِ
غَي ِرك َ . .ل ِزم تثبتلها إِنَّك َمو ُجود بِ ِجد َوإِنَّك َمش َوهُم .
صاح قليَلً :
َ
شفَّاف ِللدر َجة دِي ؟
يوووه َب ِقى  ،ه َُو آ َيه ِحكَا َية إنِي َمش َوهُم دِي ه َُو أَنَا َت ال ُمنَا ِسب .
-اكيد هتفهم ُك ِل َحا َجة فِي ال َوق ُِزفَر ِب ِق َّلة ِحيلَة فَلَقَد أَيقَنَ أَنَّهُ لَن َيست َِطيع أَخَذ ال َمعلُو َمات الَّ ِتي َينت َِظر َمع ِرفَ ِت َها
صالَة
ِمن أَ َح ِد غَي ُر أَ َ
ارفَة هِي فِين دلوقتي ؟
طيب أنتي َمش َع ِ

ص َمتَت َميَّا َدة ليفكر ِلبَعض ال َوقت ليخمن ويسألها :
َ
صح ؟
في َمكَانَ َها ال ُمعتَاد َارفَة .
-ممكن  . .اعتَقَد َ . .مش َع ِ
ارف . .
أنا َع ِ
******
"مهاب"
عت
َّارتِه  ،أَس َر َ
صدِي ِقي ِلستعير َ
سي َ
صلَت ِب َ
اِرتَ َديت مَلبسي ِمن َجدِيد َ ،واتَّ َ
َّارة َوان َ
فِي َخ َ
ع ِة
طواتي ِل َمن ِز ِله  ،أَ َد َّرت ال َّ
صى َما يُم ِكنَنِي ِمن ُ
سر َ
طلَقَت بِأَق َ
سي َ
 ،لَم أَ ُكن أَعلَ ُم َما سيواجهني ال َيوم  ،أَعلَم فَقَط أنَنِي لَست أَنَا ! مشاعري ،
أساليبي َ . .
ف ُ ،ك ِل شَيء تَغَيَّر فَجأَة  ،أَشعَر َو َكانَ
صر ِ
ط ِريقَتِي فِي التَّ َ
هُنَاكَ شَيء َيحد ُ
َامل
ص َّرف ِبك ِ
َارج َ
عن إرادتني  ،ي َُو ِج ُه ِني َو َل أَتَ َ
ُث خ ِ
اجئًا ! . .
إرادتي  . .أَش َعر باقتراب شَيء ُمفَ ِ
عن َها يمينا ً
صلَت إلَى ذَلِكَ المنتزه ال َك ِبير القَ ِري ِ
ب ِمن َبل َدتِ ِهم َو َد َخلَت أب َحث َ
َو َ
ارا  . .أ ُ َحا ِول أَن أَتَذ ُكر أَينَ يَقَبع َمكَانَ َها ال ُمفَضَّل ؟
س ً
َويَ َ
س َور َحدِيدِي  ،تَ ِقف
ص ُل َبينَ ُه َما ُ
يرة َيف ِ
َحتَّى لَ َمحت َها ِمن َب ِعيد  ،تَ ِقف إ َمام ال َب ِح َ
الريَاح تَبَعثُر ِح َجابَ َها وفستانها اِلَز َرق فَتَت َ
طايَر اطارفهما . .
ثَابِتَة َو ِ
ث َمكَان ُوقُو ِف َها ِب ُخ ُ
اقت ََر َبت ِمن َحي ُ
طوات بسيطة َو َقل ِبي َين ِبض ِبقُ َّوة  ،تَ َحدثَت
فَلَم تَستَدِير ِمن َجدِيد :
ت
الوق ِ
طيب أَنَا َخ ِسرت التَّ َحدِي وماقدرتش اصبِر اِكتَر  . .أنتي لسه َال ُمنَا ِسب ماجاش ِعن َدك ؟

لَم تَتَ َح َّرك فقلقت  ،تَ َحدثَت ِمن َجدِيد :
أصالة ! أنتي َاض َية تبصيلي علشان بتعيطي ؟ َو َل لسه مقتنعة
طيَّب َمش َر ِ
إنِي َمش َح ِقي ِقي ؟
صوتَ َها ُمن َك ِسر َ ،ر ِغم ِح َدتِه وهدوءه ! نَب َرة تَ َحدثَت ِب َها ارعبتني . .
أَتَانِي َ
ب َوهُم َكبِير :
ارعبتني ِل َما تَح ِملُهُ ِمن َ
ض ِ
غ َ
ما أَنت فع ًَل َمش َح ِقي ِقي . .
صالَة !
-بس أَنَا َوا ِقف وراكي فعَلً َيا أَ َالتَّفَتت ِلتَن ُ
ظر ِلي بجفون متورمة َوأ ُ ِعين َحم َراء َد ِامعَة  ،تَتَ َحدث بشرود
وتيه :
ت َحا َّجةً
طو َل ال َوقت حواليا َوأَنت َمش َمو ُجود ! أَنتَ ُ
ما أَنتَ ُطو َل ال َوق ِ
صدق َو ُجودك وبتطلع َمش
سة ومرئية ِل َيا أَنَا ِبس ُ ،ك ِل َم َّرة ُكنت ِب ِ
َمل ُمو َ
َح ِقي ِقي  . .أَنَا بَ َ
ارفَة إنِي بكلم نَف ِسي دلوقتي ِزي ُك ِل
طلَت أَص َدق  . .أَنَا َ
ع ِ
َم َّرة .
اقت ََربَت ِمن َها أَكثَ َر َوأَشعَر بِالقَلَق ِمن َحالَتِ َها تِلك  ،أ ُ َحا ِول تَص ِليح َوضع َل
أَف َه ُمهُ  ،تساءلت :
صالَة فهميني أَنَا َمش فاهِم ! الك َََلم اللَّي بتقوليه َده لَيَّه ِعَل َقة
أزاي يَا أَ َصح ؟
بالشات اللَّي َبي ِني َو َبينَك َ
علَى التليفون َ
صا َحت بِي :
َ
أفهمك ؟ أفهمك آ َيه ؟ أفهمك إنِي َمجنُونَة ؟ أحكيلك َحا َجات عشانماتصدقهاش ؟ واحكيلك لَيَّه َوأَنت ُم َج َّر ُد َخيَال ؟

صالَة أَنَا َم َهاب  ،أَنَا قُدَّا َمك أَهِي
-أصالة فَو ِقي َب ِقى  ،أَنَا َمش َخ َيال َيا أَ َأَيدِي أَهِي علشان تتأكدي ِإنَّك َمش بتكلمي نَف ِسك فَوقِي بَ ِقى . .
ط َرف ِح َجابَ َها ال ُمتَ َ
سكَت َ
ض َعته فِي يَ ِدهَا لتنتفض َوتَر ِجع
طا ِير ِبيَدِي َو َو َ
أَم َ
صد َمة  ،اُن ُ
ع َها فَوق َخدَّي َها  ،تَن ُ
َخ َ
ظر
طؤُه ِلل ُخلف  ،وتتجمد ُد ُمو ُ
ظر ِلي بِ َ
لعينيها واحاول تهدئتها :
صالَة  . .أَنَا ِجئت خ َََلص !
أنا َمو ُجود يَا أَ َسأَلتنِي :
َ
جيت أزاي ؟ أَنت َمش ال َمف ُروض َخ َطبت ؟
صالَة َما خطبتش َ . .و َوقت َما فَ َّكرت أَخ َ
طب بِ ِجد أَ َّو ِل َح ِد فَ َّكرتَ
-ل يَا أَ َِفي ِه أنتي . . .
صد َمة  ،ابتَلَعَت ِري ِق َها وتساءلت بِأَح ُرف
ست َ
َجلَ َ
علَى ال ُمقعَ ِد الخشبي خَلفَ َها بِ َ
مبعثرة :
ازاي ؟ص ُدهَا فَ َجلَست بجوارها اُن ُ
ظر لَ َها واتساءل :
لَم أَف َهم َمق ِ
أزاي آ َيه ؟عا َدت ِبنَ َ
س َؤال ُمختَلَف َ ،كانَ
سأَلت ُ
لَم ت ُ ِجيب وصمتت تَفَ َّكر َ ،
ظ ِرهَا إلَي َو َ
عن أَي ِ شَيء تَتَ َحدث :
َحدِيث ُ َها مشتت َ ،ل تَد ِري َ
-طيب َ . .ليَّه ؟ َليَّه دلوقتي ؟ َ . .ليَّه َمش قَبل كَدِه ؟

-ليه َمش قَبل كَدِه آيَه؟ليه َمش ِمن ِق َب ِل كَدِه فَ َّكرت ؟ لَيَّه دلوقتي ِبس فَ َّكرت ؟س َمت :
اِبت َ
ت ما عرفتك !
ع ِلي دلوقتي بِس  ،أَنَا بتكلم ِمن َوق ِ
ومين قَا َل إِنِي بتكلم َسائِلَة :
ان َدفَعَت َ
يعني آ َيه ؟-آه  . .أنتي ِمص ِره تكسفيني َيع ِني وتوقعيني ِفي الك َََل ِم ِ . .بس َل َمشهتكسف ِ . .ببَسا َ
ت َما شوفتك َوأَنَا حاسس إنِي َمشدُود
طة يَعنِي أَنَا ِمن َوق ِ
ليكي َ ،وفَ َّكرت اِكتَر ِمن َم َّرة أَخ ُ
طبُك .
ع َها فَجأَة  . .لَم َي ُكن بُكَاء عاديا ً َ ،ولَم َي ُكن
تفاجأت  . .فَقَد اِن َه َم َرت ُد ُمو ُ
صامتا ً  . .كَان بُكَاء َجعَلَنِي اج ِلس أَ َما َم َها كالتمثال َ ،ل أَف َه ُم شَيء َ ،و َل
س
أَست َِطع ِفع ِل شَيء  ،فبكاءها َه ِذ ِه ال َم َّر ِة لمسني  ،أَش َعر أَنَّ َها تَب ِكي ِلي لَي َ
اخ ِل َها هِي  . .كَانَت تَب ِكي َوتَن ُ
علَى
ظر ِلل َّ
ِلشَيء َد ِ
اض ِعه كلى َكفَّي َها َ
س َماء َو ِ
صوت أَس َمعه
قَلبِ َها وتتحدث إلَى ال َّ
س َم ِ
اء بِ َ
ب  . .أَنَا ُكنت َواثِقَة  . . .أَنت ماخذلتنيش . .
شكراً َيا َر ِش ِعر َب َدنِي  ،لَح َ
ش َعرت بروحانية تحيطنا
ظة لَن أنساها َ . .
تَتَك ََّرر ال ُجملَة َو َيق َ
َامل ِمن
 ،كَان َمش َهدًا َم ِهيبًا لَم أَ َرى مثيله  ،ذَ ِلك ال َمش َهد اختَلَفَت َحيَاتِي بِالك ِ
ع ِلمت أَ َّن ِ َّ ِ
لِل ُحكم ُخفَّي ِه ِفي ُك ِل شَيء َيدُور َحو ِلك َ . .مه َما َكانَ
َبع ِد ِه  . .فَقَد َ
قَا ِسيا فَلَن يَ ُكو ُن َّإل رزقا ً . .
-أصالة  . .ه َُو فِي آ َيه ؟

صا ِدقَة َوتَب ِكي فِي نَف ِس اللَّح َ
نَ َ
ظة فتربكني
ظرت إلَي  ،تبتسم اِبتِ َ
سا َمة َ
ربنا َما خذلنيش  . .أَنَا َمش َمجنُونَة ومش ِبت ََوهم  ،أَنت َح ِقيقَة ُ . .ك ِلَحا َجة شوفتها كَانَت َح ِقيقَةُ يَا َم َهاب .
-حاجات آيَه اللَّي شوفتيها ؟ارا َوتَعُود ِمن
س ً
مازالَت تَب ِكي وحركاتها مرتبكة  ،تَ ِقف َوتَتَ َح َّرك يمينا ً َو َي َ
اولَت تهدأتها لَ ِكنَّ َها َ
ظلَّت تُخبِ ُرنِي بِأَنَّ َها َل تَست َِطي ُع أَن تَه َدأ
َجدِيد ِلتَج ِلس َ ،ح َ
الن َها َي ِة َ
صلَت ِب َها وأعطيتها ال َها ِتف
َ ،و ِفي ِ
طلَبت أَن تَتَ َحدث إلَى َميَّا َدة فَاتَّ َ
ُكنت أَ ُ
صوتَ َميَّا َدة بَكَت ِب َحرقِه أَكبَر
ظن أَنَّ َها ستهدأ  ،لَ ِكنَّ َها فَور أَن َ
س ِمعت َ
وظلت ت ََردَّد ُجملَتِ َها  ،أَخبَ َرت َها بِأَنَّ َها لَم تَ ُكن تَت ََو َّهم  . .أَخبَ َرت َها بِأَن مهاب-
الذي ه َُو أَنَا أ ُ َراقِب ال َمش َهد ببَلهة -أَخ َب َرهَا ِبأَنَّهُ َكانَ يُفَ ِك ُر فِي ِخط َبتِ َها ُمنذُ
عا َمي ِن َوأَش َهر . .
َ
عا َمين وأشهر  ،أَ َلم تَ ُكن ِتلكَ ال ُم َّد ِة ا َّل ِتى أَخ َب َرت ِني
لفتت انتباهي ُجم َل ِت َها َ . .
بِأَنَّ َها انتَ َ
ظ َرت ِِلَج ِلي فِي َها ؟ َوكَيف لَ َها أَن تَعلَ َم َما أُفَ ِكر فِيه وتنتظره ؟ ِكدت
صد ه َُو أَنَّ َها أيضا ً كَانَت
آجن ِمن توقعي فَيَبدُو غَير منطقيا ً ُ . .ربَّ َما ال َمق ِ
ِ
تَرغَب فِي ذَلِكَ فَانتَ َ
ُومي . .
ظ َرت قُد ِ
ص َبر َح ِقي ِقي :
َوقَفت خَلفَ َها َوتَ َح َّدثَت إلَي َها ِبنَفَاذ َ
سنَتَين َو ُ
ش ُهور ؟
أصالة أنتي لَيَّه استنتيني َصا ِب ِع َها
عبَّر ِس َما َ
صوت َميَّا َدة َ
عة ال َها ِتف ا َّلذِي َبينَ أَ َ
صلَ ِني َ
ص َمتَت فَ َو َ
َ
ب ِمن َها أَ َّن تُخ ِب َرنِي فَ َهذَا ال َوقتُ ال ُمنَا ِسب ِ . .ل َما ال َج ِميع يُعلَ ُم َما ه َُو
تَطلُ ُ
ال َوقتُ ال ُمنَا ِسب َوأَنَا َل ؟
أُغ ِلقَت ال َهاتِف وتنهدت قَائِلُه :

ارفَة ِإنَّك َمش هتصدقني  .ال َم َّرة دِي هحكيلك  . . .بِس قَب َل َما أَح ِكي
أنا َع ِ
س َؤالَين .
هسألك ُ
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َجلَسنَا ِلسأل :
أيه هُ َما السؤالين ؟ط ِويل ِإنَّك تَخ ُ
ت َ
طب ِني َما أخدتش
س َؤال َ . .ليَّه ِل َما أَنتَ ِبتَفَكر ِمن َوق ِ
-أول ُط ُؤهُ ؟ َحتَّى َولَو َخ َ
أَي َخ َ
ع ِليًّا تلمحلي ؟
طؤُه ِإنَّك تَتَ َع َّرف َ
أخيرا َ ،هذَا َح ِق َها لَتَعلَ ُم َما اسبابي فِي انتِ َ
ار ُكل َهذَا
س َؤال لَم أَتَع َجب لَه
ُ
ً
ظ ِ
ت  . .أَ َرحت َ
عدتُ بنظري إلَي َها
ال َوق ِ
ظه ِري ِلل ُخلف وتنهدت بِعُمق ث ُ َّم ُ
صت ِلي باه ِتمام َبع َد َما َه َدأَت وأنهت بُكَا َءهَا  ،لَ ِكن َمازَ ال
َوأَ َجبت َوهِي تَنَ َّ
توترها وارتجاف يَ َدي َها يرافقاننا فِي ِلقَا َءنَا :
صلُوا  ،ماكنتش عايز أخد أَي َخ َ
تقدري تَقُو ِلي ُكنت ُمنت َِظر حاجتين يَح ُط ُؤهُ
َّإل ِل َما أَ ُكون َجاهِز بيهم . .
َو ِحكَايَة إنِي أجي المحلك أَو أَتَع ِرف عليكي دِي َمش أَنَا  . . .أَنَا َمش كَدِه ،
ارف أزاي أَدخَل
الصح ِمن الغَلَ ِط َ ،و َ
ارف ِ
عاقِل َ . .
أَنَا شَخص َك ِبير َ ،
ع ِ
ع ِ
ت ِمن بَابِ ِه َ ،و ِعندِي أَلف َ
ب
البَي ِ
ط ِريقَة أَقدِر أَع ِرفُك بيهم ِمن غَي ِر َما أَق َر َ
صالَة ِزي َما قَ َدرت اع َمل َده الفَت َرة اللَّي فَاتَت . . .
ِمنك أَو المحلك َيا أَ َ
س َمت بِ َخ َجل وتساءلت :
اِبت َ
صلُوا ؟
-والحاجتين اللَّي استنتهم َح َّ

على فِك ِر ِه .
علَيه هتحكي َ
-ده الس َؤال التَّأَنِي ؟ لَو جاوبتك َصا َحت بِنَفي :
َ
اصي ِل إِ َجابَتِك علشان
ل َل َ . .ده تَك ِملَة الس َؤا ُل اِل َ َّو ُل  ،فهمني بِس ُك َّل تَفَ ِاطمن َواقدُر أَح ِكي .
س َمت َوقُلت :
اِبت َ
صالَة . .
مش َارف لَيَّه حاسس أَ َّن ال َحا َجةَ اللَّي مخبياها َمش َ
سهلَة يَا أَ َ
ع ِ
يُم ِكن ُم َخ َّمن ُجزء َك ِبير ِمن َها ِبس ُ
وري بيأكدلي ِإني َمه َما خمنت َمش
شعُ ِ
هتكون ِزي اللَّي هيتحكيلي .
سا َمة َجانِبَيه َوهَدء
عنِي َو َرأَيت َ
ص ِرهَا بعيداً َ
َخفَ َ
علَى َوج ِه َها اِبتِ َ
ضت بَ َ
صوتَ َها ِلتَقُول :
َ
ع ُم ِرك َما هتوصل
سيت َ . . .و َمه َما شوفت َ ،و َمه َما خمنت ُ
مهما َح َظ َم ِته ِ . .بس َخلَّينَا ِفي النق َ
ع َ
ط ِة اللَّي ِإ َحنًا ِعن َدهَا َما
صعُو َبة ال َمو ُ
ِل ُ
ضوع َو َ
تستعجلش  . .جاوبني .
-ل َما حصلوش ِ . .بس خ َََلص َمش قَادِر اص ِبر تَأَنِي  ،وحاسس إنِيفُ ِق َدت اِل َ َمل فِي ِهم  . .ومش عايز أضيعك ال َم َّرة دِي .
اض ِعه َكفَّ َها اِلَي َمنَ فَوقَ قَلبُ َها ،
أغمضت جفونها بِقُ َّوة بَعد ُجملَتَي وتنهدت َو ِ
ظر ِلي ث ُ َّم تَن ُ
ثُم فَت ُح ُه َما ِمن َجدِيد َوتَن ُ
صمت
ظ َر ِلل َّ
س َماء وتبتسم  ،اتابعها ِفي ُ
صا ِدقَة والمريحة َهذِه . .
َو َل اتساءل ،أَنَا أَحبَبت أَن أَ َرى ردود أَف َعا ِل َها ال َّ
عا َدت ِلتَن ُ
ظر ِلي وتتنحنح قَب َل أَن تَسأ َ َل :
َ
-أيه هُ َما ال َحا َجتَين اللَّي ُكنت منتظرهم ؟

-والدي يَ ُكون معايا َ ،و َو ِظيفَة ُم ِه َّمة ِليَا بسعالها بقالي َوقت َط ِويل وبجتهد
صل لدول قَب َل َما أَخ َ
طب علشان أَ ُكون ُمرتاح َوق ِت َها .
لَي ًها  . .كَان نَف ِسي أَو َ
******
"أصالة"
طال انتِ َ
ُك ِل شَيء أَش َع َر بِ ِه اْلنَ َكأَنَّه َحلَم َ
اره ِ . . .عن َد َما أَخبَ َرته أنَّ ِني
ظ ُ
انتَ َ
َب ِفي َمع ِرفَ ِت ِه  ،لَم أَ ُكن ِحي ِن َها أَعلَ ُم
الوق ِ
ت ال ُمنَا ِسب ِلشرح لَهُ َما َيرغ ُ
ظر َ
عن أَي ِ َوقتَ أَتَ َحدث  . .لَ ِكنَّنِي ُكنت َواثِقَة أَنَّهُ َك َما ُخ َ
ّللا ِل ُك ِل شَيء
َ
طط َّ ُ
ارة ِمن َّ ِ
ّللا َوقَد َكانَ . .
سيَأتِي َهذَا ال َوق ِ
اره بِ ِحك َمتِه  ،فَ َ
ت بِإِ َد َ
َوأَ َد َ
عن
ام ِه َل أَتَ َح َّمل ُم ُرور ال َوقت  . .أَرغ ُ
اج ِلس أ َم ِ
عات َ
ف السَّا َ
َب فِي أَ َّن تَت ََوقَّ َ
المضي قدما ً  ،استَ َمع ْلجاباته فتروي َ
ض ال ُج َم ِل الَّ ِتي َل
ظ َمأ مشاعري َبع َ
ظن أَنَّ َها فِي ِحلم آخ ََر َل ت ُ ِري ُد أَن تَستَي ِق َ
علَى تِلكَ الَّتِي ت ُ َ
ظ
يرهَا َ
يَعلَ ُم َم َدى تَأثِ ِ
ِمنه . .
ب أَن أَ َخذَ َحذَ ِري فِي
عنهُ فَ َي ِج ُ
لَم انتَ َبه َوأَنَا أَتَ َحدث إلَى أنَّنِي أخبيء ال َكثِير َ
ث ِل ِحين البَوح بِ ُك ِل شَيء  ،فَقُلت بتلقائية :
ال َحدِي ِ
فهمت ُ . . .كنت مستني يُع َرف ياخد أ َجازَ ة َويَن ِزل ِمصر علشان تَقدِرتَخ ُ
طب َيع ِني .
س َمت فَوق
أَد َركت َما تَفَ َّوهَت به للتو ِمن َم ِ
َلمح الدَّهشَة والجدية الَّتِي اِرتَ َ
عة ِلصحح ال َوضع :
َوج َهه  ،فَان َدفَ َعت ُمس ِر َ
ارف إنِي عارفاها وهفهمك
ار َفة  . .وعارفة َحا َجات كتير أَنت َمش َ
أه َع ِ
ع ِ
ّللا ِبس استحملني ِلْلخَر . .
ُك ِل َحا َجة َو َ َّ

ضل كَدِه
ارف أفهمك َ . .و َل أَف َهم ِفي آ َيه ومش ِب ُحب أَف َ
-أنا مابقتش َع ِ
كتير  ،فبسرعة فهميني  . .وقوليلي الس َؤال التَّأَنِي .
سأَلتُه :
تجاهلت ُجملَتِه َو َ
ّللا يَر َح ُم َها مواصفاتها كَانَت
مهاب  ،هِي َوا ِل َدتُك َّفِي ُ
س ُع ِمن
صر ِمنك بشوية وبتوصل ِل َحد َكتِ ِفك َ ،
عينَي َها أَو َ
طو ِلي َ ،يعنِي أَق َ
يرة ورموشها َ
ط ِويلَة  ،وشها ُم َد َّور أَو بَيضا ِوي ُ
عينَيكَ ُ
ش َويَّة ،
َ
ص ِغ َ
ش َويَّة َ
وكمان َبش ََرت ُ َها افتَح ِمنك وابتسامتها هَا ِد َية ووقورة  ، ،زَ ا ِئد أَنَّ َها كَانَت
ب،
اره ِط ِبيَّة َو ِبتَلَف ال ِح َجاب ِبشَكل ُروتِينِي ِب َدبوس ِمن ال ُجنُ ِ
ض ُ
بتلبس نُ َ
َوتَحت ال ِح َجاب بندانه ُمثَلَّثَة ؟
سهُ
ِظل محملقا بِي  ،يُ َحدِق بِأَعيُن ُمتَّ ِسعَة وجبين ُمنك َِمش َواعلَم أَ َّن َرأ َ
ام ِه ِفي ِتلكَ اللَّح َ
ظةَ َيجت َِم ُع ِفي
س أم ِ
تَش ََّوش أَكثَ َر ِمن ذِي قَب ُل ُ ،كنتُ أَج ِل ُ
ضعُفَت عداته  ،أَتَ َمنَّى أَن َل
تُوتِر ال َعا ِلم أَج َمع  ،أنفاسي ثَقُلَت ونبضي َ
َاطئَة . .
أَ ُكو ُن خ ِ
أنتي شوفتيها فِين ؟-جاوبني اِل َ َّول  . .هِي دِي مواصفاتها ؟صوت هَا ِدئًا أَ َجاب :
أَو َمأ َ ِب َرأ ِس ِه ِببُطء َ ،و ِب َ
ورة لَي ًها
آه  . .شوفتيها فِين ؟ معتقدش أَه ِلي يَوم َما َجم ِعن َد ُكم وروكي ُص َ
ورت ُ َها
علَى تليفوني َو ُ
عم ِري َما نَزَ لَت ُ
ص َّور ُ
ورت ُ َها َ
ص َ
ص َ
ِِل َ َّن أنَّا ِبس اللَّي ُم َ
علَى نِت ! !
َ

ورة لَي ًها  ،هِي اللَّي جاتلي ِ . .في ُرؤ َي ِة
ِ-ل أَنَّا َما حدش َو َرآ ِني ُص َ
علَي َها ُكل شَيء أَنتَ مستني تَع ِرفُه . . .
َو َّ
الر ِويَّة دِي اللَّي اتبنى َ
!!!!!صب
-أنا ُكنت مستنياك تيجي علشان هِي قالتلي ِإنَّك جاي َو ِإنَّك ُمتَأ َ ِخر َغ َ
ع َدتنِي ِإنَّك هاتيجي  . . .أَنَا استنيتك ِِلَنَّ ُكم جيتولي كتير تقولولي
عنك َ ،و َو َ
َ
أستناك َو ِإنَّك جاي تَأ َ ِني .
******
"مهاب"

صد َمة َك ِل َمة ُكنت أَ ُ
ظن َها َوصف َدقِيق ِل َحالَة تأتيك ِعن َد َما يَحد ُ
ُث أَم ًرا غَي َر
ال َّ
عن َوا ِل َدتِي ،
ُمت ََوقَّع  ،لَ ِكن لَم تَ ُكن كَافِ َية ِل َوصف َحالَتَي ِعن َد َما َب َدأَت ال َحدِي ِ
ث َ
س أَ َما َم َها
عن ُهم ُ ،كنتُ أَج ِل ُ
ص َده ِمن ك َََل ِم َها َ
عن ُرؤيَاهَا الَّتِي َل أَف َه ُم َما تَق ِ
َو َ
ظ ُر ِإلَي َها َو َل أَتَ َح َّرك  ،لَم أَعقَب  ،فَقَط اُن ُ
أَن ُ
ظر وأَح َدق ِب َها
أنا ُمد َر َكهُ أَ َّن مافيش َو َل َك ِل َمة هحكيها هتصدقني ِفي َها ِل َذلِكَ أَنَا هحاول
اول َما تعقبش
أَح ِكي ُك ِل َحا َجة وأوريك اثباتات َ
علَى قَد َما أَقد ُِر ِ . .بس َح َ
أَو تَسأ َ َل غَي َر ِل َما أَخلَص . .
صت إلَي َها َوأَش َعر
لَم أَست َِطع قَول أَي شَيء فَقَط أَ َمات ِبال ُم َوافَقَة ُ ،كنت أَن َ
عن َها ،
فِي َرغبَة فِي البُك ِ
عينَاهَا الَّتِي تَتَ َحدث بلباقة َ
ص َّدقَ َها ِمن َ
صلَنِي َ
َاء َ ،و َ

ين
فأصالة كَان توترها يَتَ َحدَّث قَبلَ َها  ،كَانَت تتنهد َكثِ ً
يرا  . .تبتسم ِمن ِح ِ
عينَاهَا َكأَنَّ َها هُنَاك !
ْلخ ََر وتلمع َ
يَل َوتَن ُ
اء  . .تصمت َق ِل ً
ظر إلَي َكأَنَّ َها
تَب ِكي وتهتز نبرتها فِي َكثِير ِمن اِلَجزَ ِ
ص َّد ُق أَنَّ َها تَح ِكي ِلي اْلنَ  . .فَأَخبِرهَا أَ َّن تُك ِم َل  ،تتنهد بِقُ َّوة َوتَك ُمل
َل ت ُ َ
َحدِيثِ َها . .
صدقُهُ  . . .أَش َعر
صو ِر ِه َ ،رأَيت َما َيثبُتُ ِ
عق ِلي َ
س ِمعت َما َيع ِج ُز َ
َ
عن ت َ َ
بصداع ُم ِميت . .
ضت لَم أَ ُكن أَف َهم
انهت َحدِيثِ َها ِب ُجملَة َج َعلتنِي أَ ُ
عود بذاكرتي ِلعوام َم َ
ض َما يَحد ُ
ُث َم ِعي . .
خَللهم بَع ِ
صلَت َمش هقدر احكيهم دلوقتي  ،لَ ِكنِي ِب ُكل اللَّي
في َحا َجات تانِيه كتير َح َاصيل َوت ََو ِاريخ لمواقف أَ ُكون قَ َدرت
سائِل َوتَفَ ِ
حكيته َواللَّي ورتهولك ِمن َر َ
اوصلك اللَّي ُكنت عائيز تُف ِه ُمه ِب ِنس َبة  . . . %80وعارفة ِإنَّك َمش
ع ِليًّا
هتصدق ُجزء َك ِبير ِمنه  . .وحقك ِِل َ َّن أنَا اللَّي ِعشت ُكل َده بيجي َ
َّامي دلوقتي .
ع َدم تَصدِي ِقي ِل ُو ُجودِك قُد ِ
صدق ِزي َ
َوقت ومش بِ ِ
صدَّقَ  . . .أَص َدق ِِلَن لَ َدي
ُكنت أَح َدثَ َها َد ِ
ص َدقَ َول أَ َّ
اخ ِلي  ،أَخبَ َرهَا أنِي أَ َ
َما يَثبُتُ ِلي أَنَّ َها َل تَ َكذَّب  ،فَ ُم َج َّرد ُو ُجودِي أَ َما َم َها اْلن  . .ومشاعري
علَى تَصدِي ِق َها  ،لَ ِكن َما َل َيج َعلَنِي
وتفكيري فِي َها ِط َوال تِلكَ ال ُم َّدةِ يجبرني َ
عق ِلي الَّذِي َل يستوعب هذا الكم الهائل من الغرابة..
أَص َدق ه َُو َ
شَيء َمع ِقد  ،لَح َ
ع ِلي َ ،وأَنَا
علَى َما قِ َّ
صتَه َ
ظة مربكة  ،تَنت َِظر ِمنِي تَع ِقيب َ
ُكل َما استَ َ
علَى
سام  . .اِهت ََّزت نبرتها َوأ ُ ِخذَت تضغط َ
طعت فَعَلَهُ ه َُو ِالبتِ َ
اولَة إخفَاء خ ََّوفَ َها ِ . . .مس ِكينَة تَرغَب فِي أَ َّن تَط َمئِن َ . .ل
أَ َ
صا ِب ِع َها ُم َح َ
تُعلَ ُم أَّنِي خَائِف اْلن  ،وداخلي خَليط ِمنَ ال َمشَا ِع ِر َو ِز َحام اِلَفكَار يَجعَلَنِي
الركض َوالبُكَاء . .
أَرغ ُ
َب ِفي َّ

صح ؟
أنت َمش مصدقني َنَ َ
اخ ِلي يمنعاني ِمن أَ َّن أَبَدِي أَي
صد َمة َوالتَّشَتت َد ِ
ظرت لَ َها طويَلً َ ،حالَة ال َّ
َر َّدهُ فَعَل َ . . .ل تَن ُ
َب فِي
سم أَرغ ُ
ظ ِرين بِعَينَيك المستغيثة َه َكذَا َل أَقد ُِر  ،أَق َ
ب  . . .فِي تِلكَ اللَّح َ
ظةَ أَد َركت كَم أَنَّ َها
عن ِالستِي َعا ِ
اجز َ
ع ِ
طمأنتك لَ ِكنَّنِي َ
ص ُد أَنَّ َها
صف بالغباء  . . .بَل أَق ِ
عق ِلي َ ،ل أَق ِ
أَق َوى ِمن َ
ص ُد أَنَّ َها ذَ ِكيَّة َوأَنَا اتَّ َ
عق ِلي َل َيتَ َح َّم ُل فَقَط َمع ِرفَتِه !
قَ ِويَّة لتتحمل ُكل َهذَا َوح َدهَا َ ،و َ
نَ َ
سالَة آلمتني  . .حقا ً أَ َّن القَد َر َيل َعب بأعصابي . .
ظرت لهاتفي فَقَد أَتَت ِني ِر َ
َوقَفت أَ َما َم َها ِب ِقلَّة ِحيلَة َو َح ِزن  ،أَ َّو ُل َما نَ َ
طقتُ ِب ِه :
ت َ . .ل ِزم
صالَة  ،عريسك مستنيكي فِي ال َبي ِ
أنتي َل ِزم ت َُر ِوحي دلوقتي َيا أَ َ
اصل .
ت َُر ِ
وحي ماتحرجيش أَه ِلك ِِلَن مالهمش ذَنب قِي ُك ِل اللَّي َح ِ
صوت ُمن َك ِسر :
َوقَفت أَ َم ِ
امي ونظرتها قَبَ َ
ض لَ َها قَلبِي  ،تساءلت بِ َ
هو أَنت َمش مصدقني يَا َم َهاب ؟اُن ُ
وج أَ َما َم َها
ظر لعيناها وأحادثهم ويرهقني ال َحدِي ِ
ث الَّذِي َل يَرغ ُ
َب فِي ال ُخ ُر ِ
ب الَّذِي أَش َع َر ِب ِه  . .أ ُ َحا ِول أَن اتفوه ِبأَي َك ِل َمة ،
اْلنَ ِمن كَث َر ِة ِالض ِط َرا ِ
ع َها تَ َحدثَت بِ ُك ِل شَيء . .
لَ ِكن ُد ُمو ُ
عة
اولت أَن تَتَ َح َّرك ِمن أَ َم ِ
امي فَتَ َح َّدثَت ِب ُ
سر َ
َح َ

يرة
أصالة استني  . .أَنَا َمش مكذبك  ،أَنَا بِس َمش ُمتَ َح ِمل ال ِفك َرة َ . .كبِ َعق ِلي ُ ،محتَاج َوقت أَع ِرف أُفَ ِكر عشان أَتَ َكلَّم  . .أَنَا ِك َّمان جوايا ك َََلم
علَى َ
َ
ليكي  . .أَنَا . . .
ارهَا أنَّنِي أَص َدق  . .أَنَا بِال ِفعل أَص َدق ِل َما كَم َهذَا التَّشَتت ؟
لَم أَست َِطع أَخبَ ِ
تَذَ َّكرت شيئا ً فَقُلت :
سال ُكل
أصالة أَنَا هجاوبك بِس بَع َد َما تدخليني الشات الوهمي وتعيدي إر َسائيل اللَّي فِيه ِبالتَّرتِيب َوالتَّ َو ِاريخ  . . .تقدري تعملي كَدِه قَب َل َما
َّ
الر َ
توصلي البَيت ؟
-ل . .صح  . .ومش هلحق ارتبهم َيا َم َهاب .
ليه َل َ . .مش هيوصلولك َفَ َّكرت ِل َد ِقيقَة ث ُ َّم قُلتُ :
علَى
علَي َها ِِلَنَّ َها هتيجي َ
خَلص أَنَا جاتلي َفك َِره بِس بتمنى تَوافُ ِقي َخصوصيتك ُ
ش َويَّة . .
*****
"أصالة"
ين ْلخ ََر التَفَت لَهُ َوه َُو َيقُو ُد وابتسم بسخرية  ،فَ َمن انتَ َ
ظرته ِلعوام
ِمن ِح ِ
ق قَبل
كَي أَزَ ف لَه  ،ذاهبا ً ْليصالي إلَى "عريسي" َك َما لَقَبُه ِمن َدقَائِ ِ
علَى إيصالي ِلل ُمنزَ ل ُ . .كنت أَ ُ
ظن أنني
ص ِم ُم َ
ُخ ُرو ُجنَا ِمن المنتزه َويُ َ
سأبكي فِي لَح َ
اخ ِلي  . .قَد
ظ ِة َك َهذِه  ،لَ ِكنَّنِي َ
ش َعرت َو َكانَ ُكل شَيء تَ َج َّمد َد ِ
ع َدم تَصدِي ِقه ِلي ُ ،كنت أَ ُ
س ِمعَه
ورها َ
ظنه سيسعد ِل َما َ
اقتلع مشاعري ِمن ُجذُ َ

ظر أَي ِ شَيء يُعَ ِوض َما ابتَلَعَه ِالنتِ َ
 . .أَو أَنَّهُ سيتأثر ُ . .كنت انتَ َ
ظار مني.
 .لَ ِكن ِب َبسا َ
َب ِفي
ي شَيء  ،فَقَط سيأخذني ِلجالس َر ُجل َيرغ ُ
طة لَم َيف َعل أَ َّ
َّ
ع ِل َم ُكل َما حكيته لَه . .
اج ِمنهُ بَع َد َما َ
الز َو ِ
علَى تليفوني ؟
شوفي كَدِه الواتساب ال َجدِيد أَتَ َح َّمل َسكَت هاتفه بِنَفَاذ َ
طاقَتَي  ،دُونَ أَن أتفوه ُكتِبَت ُرقِم ال َهاتِف وكود التَّأ ِكيد ،
أَم َ
س ِجلَت ُد ُخو ِله للواتساب الخَاص ِبي ِ ،م َّما َج َعلَهُ ينغلق ِمن هاتِ ِفي َو َينفَتِح
َو ُ
امه بَع َد َما انتَ َهيت وأدرت َرأ ِسي للنافذة اتطلع
ض َعت ال َهاتِف أ َم ِ
لَ َديه ُ . .و ِ
ضب َ ،و َل َحزَ ن َيف ِتك ِبي َ ،ل أَهتَم ِِلَخذِه
صمت َ . .ل أَشعُ ُر ِبغَ َ
َار َج َها ِب َ
خ ِ
ال صلبًا ُ . .كنت فَقَط اِنتَ َ
خصوصيتي  . .أَنَا أَصبَحت تِمثَ ً
ظ َر أَن استيقظ
ِمن النَّو ِم  ،فَ َمن ال ُم َؤ َّكد َهذَا ُم َج َّر ُد كابوس .
أصالة . .لَم أَرغَب ِفي النَّ َ
سة أَ َجبت :
ظ ِر إلَي ِه َ ،ك َما أَنَا َجا ِل َ
نعم . .-أنا ِك َّمان َحلَمت بيكي قَبل كَدِه َو ُكل َم َّرة كنتي بتقوليلي نَفس ال ُجملَة َولَ َحداْلن َمش فاهِم َمعنَاهَا .
ظرت إلَي ِه بلهفة  ،اِنتَ َ
س ِمعته  . . .نَ َ
ظ َر أَن أَش َعر ِب َك ِذ ِبه  ،لكن
صعقت ِل َما َ
صا ِدقَة  ،سألت :
نظرته َ
أنت بتتكلم َجد ؟ّللا َحلَمت بيكي اِكتَر ِمن
ص ِدقَة ُو ُجودِي َو َل ك َََل ِمي ! آه َو َ َّ
-هو أنتي َو َل ُم َت َما شوفتك ِل َحد ُ
ش ُهور فَاتَت . . .
َم َّرة َ . .مش الفَت َرة دِي َ ،ده ِمن َوق ِ

و  . .و ُكنت بِقَو ِلك آيَه؟ارعُ الَّذِي اقتن فِيه َونَ َ
توقف أ َمام ال َّ
ي قَائِ ًَل :
ش ِ
ظ َر إلَ َّ
كنتي بتطلبي ِمنِي َما استسلمش َ ،ولَ َحد اْلن َمش فاهِم ماستسلمش فِي آيَهبالظبط !
كتير ُكنت بستغرب َ ،و ُكنت بِ ِفكر فِي ُجملَتُك لَ ِكن َمش بِفَهم  . . .بِس تقريبا ً
فَ ِهمت َها دلوقتي . .
-فهمت آ َيه؟خلي ُك ِل َحا َجة ِل َوقتِ َها ال ُمنَا ِسب  . .أنتي َل ِزم تطلعي دلوقتي ِِلَنَّكاتأخرتي . .
ظرت لَهُ َو َل أَعلَ ُم َما أَقُولُه ِ . .في َه ِذ ِه اللَّح َ
نَ َ
ش َعرت  . .لَ ِكن
ظ ِة فقط َ
ُ
وري كَان يُؤذِينِي  . .فهدوءه َ ،و ُجملَتُه بَع َد ُك ِل ما علمه ِمنِي َ ،و َما
شعُ ِ
عن أحَلمه َجعَلَنِي أَشعَ َر بِأ َ َّن ُك َّل َهذَا غَي ُر هَام بِالنِسبَ ِة لَهُ  . .يَست َِطيع
َحكَاهُ َ
س ُهولَة َو َيذهَب هُو ليسمعني َوأَنَا أَب ِكي لَه َوأَش ُكو لَه
تسليمي ِلشَخص آخ ََر ِب ُ
انتِ َ
اري . .
ظ ِ
عن ُك ِل َدقِيقَة
َ
عينَي ِه َ ،وكَم نَدِمت لحظتها َ
يرةً فِي َ
ص ِغ َ
ش َعرت ِب ُكم أنَّنِي َ
َّارة  ،وصعدت إلَى شقتنا َوأَنَا
عم ِري ِِلَج ِله  . .ت ََر َّجلَت ِمن ال َّ
َم َّرت فِي ُ
سي َ
َصل ِلذني مشوشة َ . .ل أَن ُ
ظ ُر لَ ُهم َ ،ل
ُك ِل شَيء ِبي ُمتَ َج ِمد  . .أَص َواتَ ُهم ت ِ
عن
أَعلَ ُم فِي َما يَتَ َحدثُونَ  . .انتَبَه فَقَط ِعن َد َما يناديني أَ َح ُدهُم ِِل َ ُ
عود بَ ِعيدًا َ
شرودي . .

سم ُم َجا َملَة ِِلَهل أَح َمد َ ،و َل اُن ُ
ظر لَه  . .أَنَّا َل أَ َرانِي َم َع أَ َحد  . .بَل َل
اِبتَ َ
أَ َرى أَ َحد غَي ُر َم َهاب  . .لَم أَست َِطع النَّ َ
اح َدةً ِط َوال
ظر ِِلَح َمد َولَو َم َّرةً َو ِ
ارة . .
الزيَ َ
ِ
ضح ِمن أسلوبي الوقح كَم أَنَّ ُهم غَي ُر َمر َحب بِ ِهم
َر َحلُوا ُمس ِر ِعين  ،فَكَان يَتَّ ِ
َار اعتِزَ ال فَك َِره
َ . .و َهذِه غلطتي  ،كَان تُس ِرع ِمنِي َ ،كانَ يَ ِج ُ
ب أَن اخت َ
َّ
الز َواج بَ َد ًل ِمن ا َهانَهُ شَخص بَ ِريء َوأَه ِله َ ،د َخلَت إلَى ُ
غرفَتِي ِِلَق َوم
ِبتَغ ِيير مَلبسي فَ َو َجدت َميَّا َدة ت ُ ِهم َواقِفَة وسهيلة تَت َبعُ َها َو َيأتُون إلَي .
أَ َّو ُل َما فَ َعلَتهُ هُو إنَّ ِني تبادلت النَّ َ
ب
صمت  ،ثُم أُغ ِلقَت َبا ِ
ظر ِلعينهما القلقة ِب َ
ام ِه َما دُونَ أي ِ َك ِل َمةً أَو ُ
شعُور . . .
الغُرفَ ِة َو َوقَفت أ َم ِ
تساءلت سهيلة بلهفة :
عملتي آ َيه َم َع َم َهاب ؟طاقَة ِلل َحدِيث َ ،
س لَ َدي َ
ب الغُرفَ ِة ِلتَد ُخل
ق َبا ِ
ينتظرن أَ َجا َبه  . .لَ ِكن لَي َ
طر ِ
َوا ِل َدتِي بِأَعيُن قَ ِلقَة وتخبرني بِأَن والدي ينتظرني فِي ُ
غرفَة الضيوف . .
امه بصمتي وخذلني  ،نَ َ
ظ َر
تَأ َ َّملت ال َج ِميع لبرهة َوذَ َهبَت بَع َدهَا ِلجلس أ َم ِ
ط ِو ً
إلَي َ
علَى مقابلتي ِِلَح َمد َوأَه ِله َوأَنَا
يَل ِم َّما أَقلَقَنِي َواعلَم أَنَّهُ سيوبخني َ
الَّتِي ُ
ط ِلبَت لقاءهما . .
أنتي َمش عايزة أَح َمد  ،لَيَّه َط ِلبَتِي يَ ِجئ ؟
ضاف :
صة َوأَ َ
ِكدت أَتَ َحدث فَلَم يُع ِطي ِني ِفر َ
صب ِر
علَى ال َّ
ع َدم قدرتنا َ
ضعُفنَا َو َ
الناس َمش لَ ِعبُه فِي أَيدِينَا نهرب فِي ِهم َمن َصالَة ِ ،الختِبَار اللَّي اتحطيتي فِيه ومازلتي فِيه ،علشان تتعلمي
يَا أَ َ
صب َرتَي فِع ًَل جيتي َوقت ال َجد ،
تَص ِب ِري وماتستعجليش ِبس أنتي َر ِغم ِإنَّك ُ
َوقتُ ِالمتِ َحان اللَّي يَثبُت أَنَّك قَد ِالختِبَار واتعلمتي الدَّرس كنتي بتستسلمي
وهتغلطي وتضعفي  . . .كنتي ُمحتَا َجة ُ
ص َبر ِك َّمان علشان تنولي
ش َويَّة َ
اللَّي أنتي عايزاه .

ُكنت أَر ُمقُه برعب ودهشة  ،فَ َحدِيثُه ُم ِحق َولَ ِكن ال ُم ِه ِم ِفي َهذَا ه َُو أَنَّهُ َيدُل
صدِقه َويُخبِ ُرنِي ال ِحك َمة ِمنه ! !
َ
علَى ِعل ِم ِه بَأمر َم َهاب  . .بَل َواِلَهَم أَنَّه يُ َ
ارف . .
ض َرتك َ
بابا َح َع ِ
ان  ،كَان َل ِزم
ع َرفت ِ ،بس ماكنش يَنفَع أَع ِرف بَع َد فَ َوا ِ
-آه َت اِل َ َو ِ
ف َده معاه ِل َما يَ ِجئ
علَى اِلَقَ ِل علشان َما اتحطش فِي ال َموقِ ِ
تصارحيني َ
يتقدملك .
لَم أَست َِطع َج َعلَه يُك ِمل ال َحدِيث وهممت َوا ِقفَة ِمن صدمتي
يتقدملي ؟ هُو َمين ؟س َمح لَ ُهم
َد َخلَت َوا ِل َدتِي وتبعاها سهيلة وميادة َبع َد َما استَأذَنُوا ِللد ُخول َو َ
ازلت َواقِفَةً َل أَف َه ُم شَيء  ،أَ َم َرنِي َوا ِلدِي
َوا ِلدِي َ ،جلَ ُ
سوا َج ِميعًا َو َم ِ
ث ِ ،في َه ِذ ِه اللَّح َ
ع ِليًّا َما َح َد َ
ظ ِة لَم أَشعُر
ست قَص َ
ِبال ُجلُوس َو َبع َد َما َجلَ َ
اخ ِلي ُ ،ك ِل خَوف تجاهلته
َضب احتجزته َد ِ
بِشَيء  . .بَل بِ ُك ِل شَيء ُ ،كل غ ِ
عانَ َدته  . .مشاعري وأسفي  ،وسعادتي َو ُحزنِي ُ . .ك ِل شَيء
ُ ،كل تُوتِر َ
َحقًّا تَج َمع ِلركض ِلختبئ َبين ذ َِرا ِعي َميَّا َدة َواب ِكي  . .أَب ِكي ِبقُ َّوة  ،فَ ََل
سكَت بثقتي فِي َّ ِ
ّللا ِللنِ َهايَة فكافئني  ،أَم أَب ِكي ِِل َنَّنِي
أَعلَ ُم أَب ِكي ِِلَنَّنِي تَ َم َّ
آخ ِر لَح َ
ظة َو ُكل شَيء َكانَ ُم َرتَّب ِمن َّ ِ
ّللا
س َدت ُك ِل شَيء باستسَلمي فِي ِ
أَف َ
بِال ِفعل َوأَنَا الَّتِي لَم أ ُ ِطيق صبراً ! . .
تساءلت َوا ِل َدتِي :
العمل آيَه دلوقتي يَا َحاج ؟ هتعمل آيَه َم َع أَح َم َد ؟َوقَفت سهيلة ُم َدافَعَة َو َهذَا َما تَعَجَّبت لَه :

صالَة َمش هتتجوز غَير َم َهاب  ،دا
هيعمل آيَه فِي آيَه ؟ أنتوا بتسألوا ؟ ؟ أَ َس َبب ِحكَا َي ِت ِهم
صلَّيت َرك َعتَي ِن تَو َبة لتقصيري َمع َربَّنَا ِب َ
أَنَا َد َخلَت أتوضيت َو َ
ع َدم تَصدِي ِقي  . .قِس ًما بِا َ َّلِل
سبَب مهاجمتي لَي ًها َو َ
وخايفة اتسخط قِ َر َدة بِ َ
ماهتتجوز غَي ِر ِه َولَو هتصمموا َما َح َّد هيقف لرغبتكم دِي غَي ِري . . .
ارفِين عانت قَد آيَه علشان َربَّنَا يحققلها اللَّي بتتمناه .
صالَة تَ ِعبَت َ ،و ُكلنَا َ
ع ِ
أَ َ
 .هتكسروا فَر َحتِ َها فِي اْلخ َِر ؟ ماعتقدش أَنَّ ُكم تَع َملُوا كَدِه .
ست اتأمل ال َوضع َِ ،ل َ ِجد َوا ِلدِي يَن ُ
ظ ُر إلَينَا بِلَوم :
اعتَ َدلَت َو َجلَ َ
سيِء َم َع
أنا َمش زَ عَلن ِمن موقفكم  ،أَنَا زَ عَلن ِمن َمو ِق ِفي ال َّلي خلتوه َاس . .
النَّ ِ
هخرج َوتَر ُكنَا فِي الغُرفَ ِة نَن ُ
ضنَا ال َبعض ِبخَوف  ،ركضت سهيلة
ظر ِل َبع ِ
الرأس
عا َدت بَع َد َدقَائِق إلَينَا مطأطأة َّ
جَ ،
خَلفَه َونَس َمع ِج َدالُ ُهم فِي الخ ِ
َار ِ
-قفل بَاب اِلوضة بِال ِمفتَاح َوقَا ِلي َمش عائِز أَس َمع صوتكم النهارده .
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صعبَة أهملني فِي َها النَّوم  ،لَم تَست َِطع َميَّا َدة ال َمبِيت َم ِعي َو َهذَا
كَانَت لَيلَةُ َ
سوء َحالَتَي النَّف ِسيَّة فَ ِهي َوح َدهَا تَست َِطيع تهدئتي  ،لَ ِكنَّ َها َب ِق َيت
أَي ً
ضا زَ اد ُ
علَى
ضع َرأ ِسي َ
اح  ،تَتَ َحدث إلَي وسهيلة تَ َ
َم ِعي َ
علَى ال َهاتِف َحتى الصبَ ِ
علَى ِشع ِري َوأَنَا َل أَشعُ ُر َو َل أَس َم ُع  . .فَقَط أُفَ ِكر
صابِعَ َها َ
فَ ِخ ِذهَا تمرر أَ َ
َوأَتَذَكر ُك ِل شَيء َحد َ
ش َعر لَه
ي فِي تِلكَ ال ُمغا َم َرة وفورا تَذَ َّكرت شَيء اِق َ
َّث ِإلَ َّ
بَ َدنِي فَ َجلَست وصرخت فِي ِه َما لينصتا إلَي . .
علَى
ع َرفَةَ ِل َما ُد ِعيت وأنتي معايا َ
ميادة  . .فَأَك َره ِمن تَلَت ِسنِينَ فِي لَيلَة َالتليفون َوأَنَا بعيط  . .فَأَك َره ُد ِعيت بِآيَه؟
صا َحت :
اولَت التَّذَكر وتتأمل ال َموقِف سهيلة  ،فَجأَة تَذَ َّكرت َميَّا َدة َو َ
َح َ
ياماااا  . . .أَنَا ُخ ِوفت ِ ،بت انتي أيييه ! .ص َبر :
سهيلة تساءلت ِبنَفَاذ َ
يا جماعة فهموني فِي آيَه ؟تَ َحدثَت َميَّا َدة :

أختك َملبُو ِسه يَا ِست أنتي استني . .صبر  ،فَا َ َّلِل
ض ِحكت وجسدي يَرت َِجف ُ ،كنتُ أَعلَ ُم أَ َّن اِلَم َر أَكبَ ُر ِمن تَ َعلَّم ال َّ
َ
اره بِ َه ِذ ِه
أَ َرا َدنِي أَن أَتَعَلَّ َم ال َّ
صبر ِل َ
سبَب قَ ِوي ِمن ال ُم َؤ َّك ِد  . .فَلَن يَ ُكون اختِبَ ِ
ضح اْلن  . .قُلت :
ورة ُ تَتَّ ِ
ِي الص َ
القُ َّوةِ ِلشَيء ه َِين َ ،وهَا ه َ
اولُوا التَّقَرب ِمنِي ِمن أَج ِل ال َمشَا ِعر
أنا ِمن كَث َرةِ اِلَشخَاص اللَّي َح ََو ِالرتِ َباط َو َمن َحي َرتِي َوقتِ َها َبكَيت ودعيت . .
ع ِني
لَم أَك َمل فَقَد قاطعتني َميَّا َدة ِبتَردِيد الدَّع َوة ِن َيا َبةً َ
الصح
"يارب أشوف زَ و ِجي المستقبلي وأعرفه َ . .حتَّى لَو َمش َوقتِه َِارة تأكدلي أَنَّهُ ه َُو علشان أَب َ
طل
أشوفه َوأَ َحس إن ه َُو  . . .أَو تديني إش َ
ارب ِ ،بس أَع ِرفُه " . .
َحي ََّره وبعدين َي ِجئ فِي ال َوق ِ
ت اللَّي أَنت محدده َي َ
شهقت سهيلة :
يخربيت ِجنَانِك  . . .آيَه َده ! أَنَا ُخ ِوفت فِع ًَل . .تَ َحدثَت َوأَنَا أَقِف واجول فِي الغُرفَ ِة وأفكر َواستَنتَج :
ت اِستِ َجابَة
عادِي دعى فِي َوق ِ
الفكرة َمش ُمحتَا َجة خَوف ِِلَنِي شَخص َغلَط  . .أَنَا اِستَع َجلت ِرزقِي ،
بالصدفة  ،ال ِفك َرة ُ فِي أَ َّن الدَّع َوةَ فِع ًَل َ
علَى اللَّي َربَّنَا كَاتَبَه ِليَا َواستَع َجلَت َ ،ما فهمتش َخ َ
طأ الدَّع َوة
ماصبرتش َ
وسلبيتها غَير دلوقتي  ،أَنَا ُكنت ُمفَ ِك َرة َوق ِت َها ِإني ِبكَدِه هرتاح َما كنتش
ع ِلمتُم الغَيب لخترتم الواقع" أَنَا فِع ًَل َكانَ َل ِزم
أَع ِرف إن فَ َع ََل ُجملَة "لو َ
صبر علشان أَتَعَلَّ ُمه بِقُ َّوة َو َربَّنَا اختَار اِلَمر اللَّي أَنَا َحدَّدتُه بِالضَّبط
أَ ِعيش ال َّ
علشان يفهمني غلطي . .

اره
َ
ض ِحكت بِقُ َّوة لستنتاجي  ،قَد َكانَ كريما ً َم ِعي َحتَّى َو ِإن َكانَ اختِبَ ِ
قَا ِسيا.
عقبت ميادة:
مض بس ده الدرس اللي لزم تتعلميه ،أنتي كمان لزم تتعلمي مش ايحاجة تدعي بيها ،لزم تركزي في الدعوة كويس قبل ما تدعيها..أنتي
معظم المواقف الصعبة واللي بهدلتك كانت بسبب دعوة غلط..مش وحش
أننا نتكلم مع ربنا في كل اي حاجة ،بس مش اي حاجك تطرأ على عقلنا
نتمناها..
س َمت سهيلة َوقَالَت ُجملَة لَم َيست َِطع أَ َحد ِمنَّا التَّع ِقيب َبع َدهَا  ،فَقَد
اِبت َ
صرت واوفت  . .وعلمتنا ال َكثِير
اختَ َ
الدعاء ُم َوجَّه ِ َّلِل َ ،صيغَة تانِيه ،
ب ِمنك لَيَّه مافيش َو ِسيط ينقله الك َََلم ِب ِ
طلَ َ
اْل َجابَة ُكل اللَّي
ِل َما نَ َّد ِعي َل ِزم نُ َرتِب الدَّع َوة َ
صح ونركز فِي َها ِِ ،ل َ َّن َوقتَ ِ
اء َما ينفعش ِالس ِت َهانَة ِفيه  ،فاِلقدار
ع ِ
قولتيه هُو اللَّي هيتحقق  . . .الد َ
ُمم ِكن تَتَبَدَّل بِ َدع َوة .
******
"مهاب"
اصي ِل ِفي ِتلكَ اللَّيلَ ِة  ،أَتَ َمنَّى أَن
تَ َعال َم ِعي ِلجعلك تشاركني َما عشته ِمن تَفَ ِ
ورة ومشاعرها . .
أَست َِطيع إيصالك لكامل الص َ
ضا َءة الغُرفَة
يري أَسفَل ه ََواء ال ِمر َو َحة  ،أَغلَق ك ِ
َامل إِ َ
اج ِلس َ
علَى َ
س ِر ِ
َاص ِب َها  ،أَش َعر
ُو ُ
ضوء هاتِ ِفي فَقَط يُنِير َما َحو ِلي  . .افتَح الواتساب الخ ِ
احد . .
بتوتر وحماس فِي أَ َّن َو ِ

ورتَي َواس ِمي َ ،وهِي
أَ َّو ُل َما قابلني خَانَه َّ
سائِل ال ُمثبِتَة َواَلَّتِي تَح ِمل ُ
الر َ
ص َ
َه َد ِفي اْلن َ . .د َخلَت ِإلَي َها َولَم أَتَ َح َّرك أَو اضغط أَي ِ شَيء  ،فَقَد انتابتني
ش َعرت بِ ُكم أَّنِي َمح ُ
اصيل آل "شات"
يرة  ،قَد َ
ظوظ ِل ُحب َها ِلي  . .تَفَ ِ
قُشَع ِر َ
ورة ال َّ
س
ُكل َها أَنَا  . .الخَل ِفيَّة ُ
ِي نَف ُ
شخ ِ
ورتَي ِ ،السم اس ِمي  . .الص َ
ص َ
صيَّة ه َ
علَى واتساب . .
سا ِبي ال َح ِقي ِقي ِ َ
الَّتِى أَ َ
ضعُ َها فِي ِح َ
َب
سلت َها َما ُج ِعلَت بَ َدنِي يَق َ
ش ِعر  . .فَقَد كَانَت قَب َل أَن أَذه َ
سالَة قَد أَر َ
آخَر ِر َ
إلَي َها فِي المنتزه
قَد َكتَبتُ :
أنت معاها دلوقتي  . . .أَ ِكيد أَنتَ َم َع اللَّي ُرو َحت تَخ ُطبُ َها دلوقتي ومهتم
ِل ُو ُجو ِدهَا ِ . .بس أَنَا اللَّي ُمحتَا َجة ليك  ،أَنَا اللَّي عايزاك معايا هُنَا  . .أَنَا
صوتَك دلوقتي .
ُمحتَا َجة أَس َمع َ
أَنَا أَذ ُكر أننِي قَب َل أَن أَد ُخ َل المنتزه نَ َ
عة ال َهاتِف َوكَانَت قَب َل أَن
سا َ
ظرت إلَى َ
صو ِتي الَّذِي أَتَاهَا َمن
تَكت ُ َ
الر َ
صدَّق َ
سالَ ِة بدقيقة ِ . .ل َهذَا لَم ت ُ َ
صالَة َه ِذ ِه ِ
ب أَ َ
سالَ ِة .
الر َ
خَل ِف َها بَع َد َما أَر َ
سلت َه ِذ ِه ِ
عات
سلت َها َو َب َدأَت فِي ال ِق َرا َءةِ  . .التَّ َو ِاريخ َوالسَّا َ
سالَة قَد أَر َ
ص ِع َدت ِِل َ َّول ِر َ
َ
عوا ِل ُو ُجود طبيب نَف ِسي يُخبِ َرنِي بِأ َ َّن ُك َّل شَيء
َم َع ال َحدِي ِ
ث ُ . .ك ِل شَيء يُد َ
َمن ِط ِقي .
صوتِيَّة وأندمج َم َع َها  ،أَتَع َجب ُ . . .كل
صوتِ َها فِي ال َم َق ِ
اطع ال َّ
ُكنت استَ َمع ِل َ
َمق َ
ِب فأبكتني ِعدَّة َم َّرات  . .كَيف لَ َها
طع ِب َحا ِله تَج َعل ِني اتأثر ِمث ِل َها  ،لَن أَكذ َ
شك ِل َوتَك ُمل َ
أَن تَتَ َح َّم َل قَس َوة ِالنتِ َ
ظار ِب َهذا ال َّ
ط ِريقُ َها فِي ال َحيَاةِ بابتسامة
عا ِديَة ؟
هَا ِديَة َ
أَتَرغَب أَن تَعلَ َم فِي َما كَانَت تَتَ َحدث إلَي ؟
اصيل يَو ِم َها ال َها َمة  . .كَانَت
فِي ُك ِل شَيء يا عزيزي  . .فِي َحالَتِ َها  ،فِي تَفَ ِ
س ِلغَي ِري َك َما كَانَت تَقُو ُل ِفي أَ َح ِد التَّس ِج َ
عن
يَلت  . .تُخ ِب ُر ِني َ
تَش ُك َوا ِلي لَي َ
عن يأسها . . .
عن ُمها َج َمة ال َج ِميع لَ َها َو َ
عن أحَلمها َ ،
شَوقِ َها لوجودي َ ،

يرا َولَم تَتَ َخ َّ
طى فُقَ َدانُ َها
عن قِ ََل َدتَ َها الذَّ َهبِيَّة ال ُم َميِزَ ة َ . .واَلَّتِي كَانَت ت ُ ِحب َها َكثِ ً
َ
ورت ُ َها أيضا ً . . . ،
َبع َد َما ُ
سلَت ِلي ُ
س ِرقَت ِمن َها ُمنذُ أَش ُهر َ . .ك َما أَنَّ َها أَر َ
ص َ
يء فِي ُك ِل َم َّرة تحادثني فِي َها . .
ضا تُطلَب ِمنِي ال َم ِج ِ
أَي ً
َك ِفيل َهذَا ال"شات" ِبأَن يَج َعلَنِي اِرتَ َعب ِمن َها َل أَتَ َعلَّ ُق ِب َها  . . .لَ ِكنَّنِي حقا ً
احد  . .قَد
َ
شعَرت بِأَنَّنِي شَخص َجدِيد  ،شَخص لَم يَحيَا فِي َه ِذ ِه الدنيَا يَو َم َو ِ
ّللا ِبال ِفعل . . .
اِكتَشَفت َح َياة َجدِي َدة تُخ ِب ُرنِي َمن ه َُو َّ ُ
يرا َما تَ َم َّنيتَ أَ َّن أَس ُج َد لَهُ
لَم أَست َِطع التَّ َحمل دُونَ أَن أَس ُج َد لَهُ شكراً َ ،كثِ ً
صلَ ِني ِ ،في َهذَا ال َيو ِم َكانَ ك َِري ًما َم ِعي ِلل َحد الَّذِي
َبا ِكيًا  ،أَخ َب َرهُ ِبأ َ َّن َجب ُره َو َ
سيت فِي ِه
َج َعلَنِي أ ُ ِطيل الس ُجود واشهق ِمن البُك ِ
َاء  . .فِي َهذَا العُم َر الذِي قَا َ
ص ِد ُق َّ
ّللا
ص ََلتِي ك ِ
َكثِ ً
يرا ُ ،كنت أَب ِكي فِي أَحضان َ
َالطفل َ ،ل أ ُ َ
سجَّا َدة َ
إن َّ َ
ت  ،أَخ َب َرته
ي ُِحبنِي ِلتِلك الد ََّر َجة فيرزقني ُحب َك َهذَا ويخبئه ِلي ُكل َهذَا ال َوق ِ
س ُجو َدي أنِي أَقبَل بِتَأَخر َما أ ُ ِري ُد فَقَد أَع َ
طانِي اِلَكثَر . . .
فِي ُ
ص ََل ِتي ا َّل ِتي َ
ص َّليتَ َها ِط َوال َح َيا ِتي
طالَت َك ِث ً
يرا َ
ص ََل ِة َ
عن أَي ِ َ
أَن َهيت َ
ست اُن ُ
سائِل وابتسم  ،فَقَد ُكنتُ خَائِفًا ِمن أَ َّن ي َُوافِقَ َوا ِل َدهَا
ظر لخانة َّ
الر َ
َو َجلَ َ
ت بَ ِعيد..وإخباراها
صالَة ِمل ِكي ُمنذُ َوق ِ
َ
علَى عريسها اْلخَر لَ ِكنَّنِي متأكد  . .أَ َ
الدائم لي في منامي بأل استسلم..كان للحظة كهذه.
يصي اِلَب َيض وبنطلوني الچينز اِلَس َود وحذائي
ض َرت قَ ِم ِ
لَم أنَم َ ،ح َ
عص ِر اليَو ِم ه َُو
سالَة لشقيقي ليتجهز بَع َد َ
الريَ ِ
اضي اِلَبيَض  ،بَ َعثَت ِر َ
ِ
صلَت َبر ِقيَّة ِلوقظها
َوزَ و َجتُهُ َو ُرقَية  ،اتَّ َ
صلَت َولَ آيَه ؟
في إي ِه يَا عمو ؟ َحا َجة َح َ--أصحي والبسي وانزليلي تَحت هنروح ِمشوار .

عة  10الصبح ؟
دلوقتي ؟ السَّا َ-هاتيجي معايا َو َل مافيش بن هايجيلك َو َل شوكولته تَأَنِي ؟عشر َدقَا ِئق هصحي َما َما أَقُولُ َها َوال َبس وأجي ِبس هفطر ِمن ماك .ض ِحكت :
َ
يا بت أنتي َطا ِل َعة مصلحنجية كَدِه لمين ؟ دا أَنت غلبتيني فِي ُك ِل َحا َجة .
س ِب َ
ص ِعدنَا
َبع َد َوق ِ
ط ِويل أَتَت ِني بنعاسها ونفاذ رصيدها ِمن التركيز َ ،
ت لَي َ
ارة اليَوم َوفِي ال َّ
ق أَخبَ َرت َها
ال َّ
ض اِلَشيَ ِ
َّارة َوأَخَذت َها لنشتري بَع ِ
اء ِل ِزيَ َ
سي َ
ط ِري ِ
سيَحد ُ
ق َجدِيد .
ُث اليَوم َواتَّفَقَت َمعَ َها َ
بِ َما َ
علَى اتِفَا ِ
******
"أصالة"

ِعن َد َما استَيقَ َ
ج ُ
غرفَتِي ،
صوت تَح ِريكُ بَع ِ
ظت َ
ض اِلطبَاق فِي خ ِ
علَى َ
َار ِ
شدِيد ِمن
ف نَ َمت َ ،و َمتَى ؟ َوقَفت َوأَشعَر بِد َُوار َ
تَعَجَّبت فأنَّا َل أَعلَ ُم كَي َ
ف أ َمام
َارج فتقابلني َميَّا َدة الَّتِي تَ ِق ُ
كَث َرةِ البكاء َوقِلَّة النَّوم  ،ت ََو َّج َهت ِللخ ِ
ال َّ
عة ؟ َو َمتَى أَتَت َهذِه ؟
طا ِولَة تضع بَعض ِ
اِلطبَاق عليها  . .كَم السَّا َ
عة كَأُم ؟
-هي السَّا َ

 4-واتوضي علشان ال َعصر أذن والبسي َطقم علشان فِي نَاس جايين
لبباكي .
ش َعرت بانقباضه :
َ
ناس َمين ؟سا َمة ؟
اعتَقَ َد أَ َّن تِلكَ الَّ ِتي تخبئها َ
عنِي اِبتِ َ
اء الشقَّة َوأَ َّو ُل َما َرأَتنِي
خ ََر َجت إلَينَا سهيلة بمعطر ال َجو ت ُ َو َّزع ِمنهُ فِي أَر َج ِ
عة
ضت إلَي تدفعني ِل َد ِ
اخل ال َح َّمام وتخبرني أَن أَتَ َج َّهز ِب ُ
سر َ
شهقت َو َر َك َ
صو ِل !
علَى ُو ُ
فالضيوف َ
علَى ال ِمر َحاض أُفَ ِكر َ ،ماذَا يُ َحدِث ؟
سةً َ
ُكنت َجا ِل َ
س
أَغ َ
ضب أَبِي  ،وسيدعوا أَح َمد َوأَه ِله َِلَعتَذِر ِمن ُهم ؟ أَنَا نادمة َحقًّا لَ ِكن لَي َ
ِل َد َر َجة ِالعتِذَار أَنَا اعت ََرض .
ج
َوأَنَا اعت ََرض بِالد ِ
َّاخل َر َّن َج َر ُ
س بَاب الشقَّة َو َ
س ِمعت َجلبُهُ فِي الخ ِ
َار ِ
عة ِب َوجه ُم َبلَّل
ب ال َح َّم ِام َِلَخ ُرج ِب ُ
َوال َج ِميع يطرقون َبا ِ
عة  ،خ ََر َجت ُمس ِر َ
سر َ
س ِمعتُ
َوشَعر ُمبَعثَر ويدفعونني ِل َد ِ
اخل الغُرفَة َوقَب َل أَن ينغلق البَاب خَل ِفي َ
صوتَهُ َيتَ َحدَّث لوالدتي . .
َ
عدِي وهتغدى ِك َّمان
هاجي تَانِي ! وأديني ِجيت َو ُكنتُ ِعن َد َو َ
مش قلتلكم ِِعن َد ُكم . .
َّاخ ِل َوان ُ
ظر للفتيات ِب َح َماس
ِفي الد ِ
-مهاب ! !

ض ِحكَت َميَّا َدة واحتضنتني ُ ،كنت أحتضنها
اْلي َجاب َ ،و َ
أَو َمأت سهيلة بِ ِ
ص ِحيح ؟ هَل حقا ً َما انتَ َ
ظرته َيتَ َحقَّق ؟
ِبقُ َّوة وارتجف  ،أَه ِل َما أَف َه َمهُ اْلن َ
عن َها أخيراً !
أَتَت ال َم َّرة الَّتِي يَتَ َحدَّث َ
صالَة َ ،وكَان ُ
وري َداي ًما بيقولي
شعُ ِ
كنت َواثِقَة أَن َربَّنَا َمش هيخذلك يَا أَ َِإنَّك هتنوليها َ ،وأَنَّه هيجي علشان يَثبُتُ ِلل ُك ِل ِإنَّك َمش َموهُو َمة َ . . .م َهاب
صالَة أطمني .
جه خ َََلص يَا أَ َ
عيها َونَ َ
ظرت لعيناها الدامعتين  ،وضحكنا ِمن بَي ِن
خ ََر َجت ِمن بَي ِن ذِرا َ
عنا
دُمو ُ
شكرا ِإنَّك ُطول ال َوقت كنتي مصدقاني .
-أنتي اللَّي ُشك ًرا ِِلَنَّك علمتيني كتير وعرفتيني َمعَانِي كتير ُحل َوة ِفي
ال َح َياةِ َ . .و ُ
شك ًرا ِل َر ِبنَا أَنَّه خََلنِي ُجزء ِمن ال ُمغا َم َرة دِي علشان َح َياتِي
صب َر ه َُو ِمفتَا ُح ُك ِل شَيء محتاجينه
تتصلح َوأَف َهم أَ َّن ِل ُك ِل شَيء ِحك َمة َو ِإن ال َّ
ِفي ال َح َيا ِة .
صا َحت سهيلة :
َ
علَى
بقولكم آ َيه َمش َوقتِه أَنَا عايزة اشوف َّاجل اللَّي اس ُمه َم َهاب َده َ
الر ِ
عة علشان نَخ ُرج .
ال َح ِقيقَ ِة البِ ِسي بِ ُ
سر َ
سأَلت ُ َها :
تَذَ َّكرت شَيئًا فَ َ
طيَّب َو َبابًا  . .أَح َم َد َ
اصل َده َ ،
َّب ؟
طي َ
ص ِحيح ازاي ال َّلي َح ِ
بس َأَ َجابَت :
بابا َكلَّ َم ُهم الصبح َوقَالَه إِنَّك مارتاحتيش  ،بعد ما َم َهاب أتصل بيه واتكلممعاه ساعة وأتفق معاه َي ِجي و يجيب أَه ِله النهارده .
أخذت أقفز من السعادة ،وبعيني الدامعة لم اشعر بنفسي إل وأنا أسجد
شكراً هلل.

****
"مهاب"

ارت قَلبِي لَ َح َ
يرة
ير ِمن اِلَشيَ ِ
ظات َكثِ َ
اء ِِل َ ُكون سعيداً  ،زَ َ
ّللا ال َكثِ ِ
َرزَ قَنِي َّ ُ
ظة كلحظة نَ َ
خلدها كذكرى َين ِبض لَ َها ِبقُ َّوة ِعند تَذَ َّك َرهَا  ،لَ ِكن لَح َ
ظرت ُ َها إلَي
ش َعرت بِ ِه  ،اِبتِسا َمتَها
َو َكانَ ُكل َما تَتَ َمنَّى َ ،و ُكل َما تَم ِلكُ  . .كَانَت أَس َعد َما َ
عينَاهَا الممتنة َ ،ج َعلُو ِني أَس َعد ِبش ََّري
الَّ ِتي َدا َمت ِط َوا َل ال َيو ِم َ . .ولُم َعة َ
ّللا ُمكَافِئِه ِمث ِل َها .
ُكتِ َ
ب لَهُ َّ ُ
كَان ِلل َّ
سى ِ ،لل َه َواء نُعُو َمة أُخ َرى أَش َعر بلمساتها
ط َعام َمذَاق آخَر ُحل ًوا َل يُن َ
سدِي  ،لَم يُ َ
ط ِول ال َحد َ
اصيل  ،فَقَد تَعَجلت ِِلَن نَق َرأ الفَاتِ َحة
ِيث فِي تَفَ ِ
َ
علَى َج َ
ظو ً
ظ ُر لَ َها ِمن َبي ِن ِه َما وابتسم  . . .كَم ُكنت َمح ُ
عا ِليًا َوأَنَا أَن ُ
ظا
َرا ِف ِعين أَيدِينَا َ
بِأَن أَح َ
ظى بِ ِمث ِل َه ِذ ِه ال ُمع ِجزَ ةِ . .
اع لَ ِكنَّ َها تقاومها
َرأَيت ُد ُموع فَر َحتِ َها ترتجف َبين جفونها تَرغَب فِي ِالن ِدفَ ِ
ست ِج َو ِارهَا نَن ُ
ين ْلخ ََر َ ،ل يُو َج ُد َما يُقَا ُل فِي
ضنَا ال َبع ِ
ظر ِل َبع ِ
َجلَ َ
ض ِمن ِح ِ
لَح َ
ظ ِة َك َهذِه  ،فَقَط َمشَا ِع ِرنَا تَتَ َحدث . . .
سكت ها ِت ِفي َو َ
َبع َد َق ِليل َق َّررت َق َ
ط َل َبت هاتفها  ،قُمت
طع ال َّ
صمت َوأَم َ
عينَاهَا ،
وجي ِمن تَط ِبيق الواتساب الخ ِ
َاص ِب َها ِمن هاتِ ِفي أمام َ
ِبتَس ِجيل ُخ ُر ِ
َو َ
طلَبَت ِمن َها أَ َّن تَفتَحهُ لَ َدي َها  . .بَع َد َما فَتَ َحته َو َجدتُ شَيئًا كَانَت تَنت َِظ ُره . . .
ع ََل َمات ُ َها
أَص َبحت َّ
سائِل فِي الشات الوهمي مقروءة اْلن  ،فَقَد تَلَ َّونَت َ
الر َ
سال
ضفت نَف ِسي ِل َهذَا ال ُج ُروب الخ ِ
َاص بِ َها َ ،وأَ َ
بِاِلَز َرق  . .فَقَد أَ َ
عدت إر َ
س ِمعت ُ ُهم  . . .هَا أَنَا َح ِقيقَة
َّ
سا ِئل ِفي ِه ِمن َجدِيد ِبالتَّر ِتيب  ،وقرأتهم َو َ
الر َ
ُمطلَقَة . .

صالَة ومش هتحتاجيني تَ ِاني غَي ُر ِل َما تَلقيني  ،والشات َده
أنا َمو ُجود َيا أَ ََخ ِليَّة ِزي َما ه َُو  . . .اليَوم اللَّي تكسفي تتكلمي معايا فِي ِه أَو تَخَافِي . . .
الجأي فِيه لمهاب الوهمي  ،وهتَلقيه بِيَ ُرد عليكي .
*******
"أصالة"
صدَّقَ كَو ِن ِه َوا ِق ًعا
ِمنَ ال َّ
صع ِ
علَى َمن َ
ب َ
عاشَت ال َوا ِق ِع ِفي أحَلمها  . .أَن تَ َ
علَى أَ َّن
بَع َد َما يَجت َِمع ال َواقِع ِبال َوهم فِي وقت َو ِ
احد َ . . .كانَ ِمن ال َّ
صع ِ
ب َ
أَص َدق ما يحدث ُ ،كنت اِستَمتَع باللحظات َوأَخشَى أَن استَيقَ َ
ظ َه ِذ ِه ال َم َّرةِ
اج ِدهَا تَنتَ ِهي . .
َو ِ
امي َ
َب فِي أَ َّن يَ َ
ت،
الوق ِ
ظل أَ َم ِ
ُكنت أَخشَى َر ِحي ِله ِمن َمن ِز ِلنَا  ،أَرغ ُ
ط َوا َل َ
اكتَفَيت ِمن ِغ َيا ِبه ِبال ِفعل َ . . .ر َحلُوا َوقَب َل أَن َير َح َل أَخ َب َر ِني
يرة اللَّي ادتها ليكي ُرقَيَّة أَ َّو ُل َما َدخَلنَا  ،دِي
علبة الشوكولتة ال َّص ِغ َ
يرة أنتي بِس اللَّي
صة بيكي لواحدك  . .سيبيهم ياخدوا الكبيرة لَ ِكن ال َّ
خَا َّ
ص ِغ َ
تفتحيها .
تَذَ َّكرتُ ذَلِكَ َبع َد َما َد َخلَت لغرفتي ِلستريح َبع َد َما احتفلنا أَنَا وميادة وسهيلة
سالَة
سكَت بِ َها لفتحها فوجت َد ِ
اخ ِل َها ِر َ
ونامتا ِالثنَتَان  ،أَم َ
"لو لسه مافتحتيش الشات الوهمي  . .افتحيه َقب َل َما تدوقي الشوكولتة . .
"
فُتِ َحت الشات َوأَنَا َل أَف َه ُم شَيء  ،لَ ِكن أَش َعر بالتحمس فَأَنَا أ ُ ِحب المفاجأت
ضع شَيئًا غَي َر
صير  ،قُمت بتحميله وفتحه َِل َ ِجد َم َهاب يَ َ
َكانَ ُهنَاكَ فِيديُو قَ ِ
اضح ِفي الفيديو ِفي أَ َح ِد أغلفة الشوكولتة ،ث ُ َّم يُ ِعي ُد ِإغَلقُه ِب ُحك ِمه ِليُص ِبح
َو ِ

َك َما َكانَ قَب َل فَت َح ِة َ ،ويَخ ِلط َج ِميل قَ َ
طع الشوكولتة لتتوه بَينَ ُهم ال َمفتُو َحة
صال
ويعيدهم ِل َد ِ
اخل العُل َبة  . . .أَم َ
سكَت العُل َبة بلهفة َوقَبل فتحها ُو ِج َدت ِات َ
ِمنه فَأ َ َجبت َوقَلبِي يَت ََراقَص بَين اضلعي
قاعد مستنيكي في الشات من بدري ،فتحتيها ؟-هفتحها َح ًال . .
طيب ُمم ِكن أَقُول َحا َجةَ قَب َل َما تفتحيها ؟-أكيد  . .اتفضل .عم ِري
ع ِملت شَيء ُحلو ليكي فِي اِلَي َِّام اللَّي جاية ُ
أنا َمه َما جبتلك َ ،و َمه َما َع َمر َما ِفي َحا َجة تليق بقيمتك ِعندِي ِ . .بس بتمنى
َما هوفيكي َحقَّك َ . .و ُ
أَقدِر أَس َع َدك  . . . .يلَل افتحيها .
علَى قَل ِبي يحتضنه  . .فُتِ َحت
س َمت وأغمضت جفوني  ،فَ َوقَع كلماته َ
اِبت َ
عن شَيء اجهله َ ،حتَّى َوقَعَت
يع القَط ُع َ
َ
عينِي َوفُتِ َحت العُلبَة  ،أب َحث فِي َج ِم ِ
فِي َيدِي قَ َ
س َعا َدة
صحَّت ِب َ
ط َعه أَقَل َ
س َم ًكا ِمن ال َباقِينَ َو ِعن َد فَت ِحها َ
علَي َها .
السلسلة ! َّّللا ِب ِجد  . .أزاي ؟ َجبَّت ِز ِي َها أزاااي ؟ أَنَا ُكنت هتجنن َ
ض ِحك بِقُ َّوة َوأَ َجاب :
َ
ورة ُ قَدِي َمة للسلسلة أَ َّو ُل َما ِجت
ورت ُ َها  ،كَانَت ُ
لما بعتي فِي الشات ُص َ
ص َ
ورة شَن َ
علَى الشنطة لوجو ال َم َحل
طة َو ُ
علبَة بتوعها َ ،و َ
َو َكانَ فِي كادِر الص َ

َوال ِعن َوان  ،كبرتهم ِل َحد ما عرفت العُن َوان واخدت ُرقَيَّة وروحنا جبناها . .
ارف أَنَّ َها هتفرحك فَكَان َل ِزم أَج َرب أعوضك ِب َحا َجة بسيطة ِمن
ُكنت َ
ع ِ
اللَّي ِ فَات . .

فِي تِلكَ اللَّيلَ ِة َكانَ ِمن ال ُمفت َِرض أل أَنَام ِمن كَث َرةِ َحما ِسي  ،ل ِكنَّنَا ت ُ َح ِدثُنَا
ضن
ِل َوقت اجهله  ،فصوته وراحتي ِعند ُم َحا َدثَتِه جعَلني أَنَام َوأَنَا اِحتَ َ
اجد أَ َّن ُك َّل شَيء
قَلدتي َو ُ
علبَة الشوكولتة الخَا َّ
صة بِي  . .لستيقظ َو ِ
اِختَفَى َ . .ل هَا ِتف ِفي أُذُ ِني ! َو َل ِق ََل َدةً ِفي َيدِي ! َ . .و َل أَثَ َر لعلبة
الشوكولتة ِب ِج َو ِاري . .
اء الغُرفَة َل أَ ِج ُد شيئا ً ! أَين الفُستَان
صابَنِي الهلع أب َحث فِي أَر َج ِ
فَ ِز َ
عت َوأَ َ
علَى ُكر ِسي ال َمكتَب ؟
الَّذِي ارتديته ِباِلَمس فَقَد َكانَ أَ َم ِ
امي َ
أَين َميَّا َدة الَّ ِتي كَانَت تَنَام ِب ِج َوار سهيلة ؟ أَ ُكنت أَحلَم من َجدِيد ؟ َل َ . .ل
يُم ِك ُن سأجن ؟
وج  ،قَ َد ِمي َل
صوت َل يَق َوى َ
خ ََر َجت أَب ِكي وأنادي ِِل ُ ِمي بِ َ
علَى ال ُخ ُر ِ
ضا أ َمام ُ
عينَاي َواب ِكي ،
تَح ِملنِي فَ َجلَست أَر ً
اضع كفوفي فَوق َ
غرفَتِي َو ِ
خ
س ِمعَتنِي أ ُ ِمي فَاتَت ُمس ِر َ
َ
عة ِمن ال َمطبَ ِ
صالَة ؟ َمالَك يَا حببتي ؟
في إي ِه يَا أَ َاصرخ ِب ِهم :
حلم يَا َما َما َ . . .حلَم تَأَنِي  ،أَنَا تَ ِعبَت  . .تَ ِعبَت ِمن العشم  . .تَ ِعبَت ِمنارب بَ ِقى
النتظار  . .يَ َ
قلقت أ ُ ِمي فسألتني :
حلم آ َيه تاني َوان ِت َظار آ َيه فهميني ؟

-حلمت بمهاب يا ماما َوأَه ِله َ ،و َحلَمت أَنَّه اتقدملي َوقُرآنًا فَا ِت َحة  . .أَنَاص َّدقَت  ،أَنَّا َما كنتش عايزة أَصحى . .
ُكنت فَ ِرحت َو َ
*******************
نَ َ
س ِرير ال َمركَز
ص ِ
صالَة الممددة َ
علَى َ
احب الثَّ ََلثُون عاما ً إلَى أَ َ
ظر َم َهاب َ
ض َع َكفَّهُ فَوق بَطنِ َها الضَّخم ال ُم َمدَّد أَ َما َم َها َوأَك َمل
ِ
سم َو َو َ
الطبي الخَاص  ،اِبتَ َ
عن َها :
ِن َيا َبةً َ
ضلَت تَض َحك وندهت لميادة وسهيلة
طبعا ِج َدتِك َوقتِ َها قَعَ َدت ُجنُب أُمك َوفَ َعلَي َها ِِلَنَّ َها كَانَت ُمفَ ِك َرة أَ َّن ُك َّل َده كَان َحلَم
ض ِح ُكوا َ
ِمن الصالون َ ،و ُكل ُهم َ
ِي نَائِ َمة وشالوا ِمن َجنبِ َها ال َحا َجة اللَّي بتثبت
ِل ُم َج َّرد أَنَّ ُهم َرتَّبُوا اِلوضة َوه َ
ِإني َمو ُجود .
صعُوبَة كَي َل يَهتَز َويُؤ ِل ُم َها
صالَة َوهِي تُسنَد بَطنِ َها ال َكبِير بِ ُ
َ
ض ِحكت أَ َ
وأضافت َوهِي تبتسم لمهاب :
ص َدقَتِ ِهم غَي ُر
كنت خايفة ليكون ُك ِل َحا َجة عشتها َوهُم  . . .وماهدتش َو َل َصوتَ أَبُوك فِي التليفون وبيقولي ماتخافيش يا حبيبتي أَنَا
ِل َما َ
س ِم َعت َ
س ِمعت ُ َها فِي َحيَاتِي .
َمو ُجود  . . .كَانَت أَحلَى َك ِل َمة حبيبتي َ
ضاف َم َهاب َو ُ
علَى َج ِبينَ َها :
ط ِبع قَبلَهُ َ
أَ َ
س ِمعت ُ َها فِي َحيَاتِي .
وكانت أَحلَى ُجملَة ماتسيبنيش يا مهاب َمرر انامله على بطنها وأكمل:

عايز اقولك من قبل ما تيجي أنك لزم ترضى بكل شيء ربنا كاتبه ليك،ماتعملش زي ابوك اللي فضل يحارب علشان يشتغل مع والده في دول
الخليج ،وضيع سنين من عمره بعيد عن أمك وهو مصمم على حاجة مش
ليه...لول أمك وقصتها الغريبة ووجودها في الوقت ده تحديداً ما كنتش
هرضى بنصيبي ،وأقبل بمنعي من الوظيفة دي..علشان في اِلخر ربنا
يكرمني بأنها ماكانتش خير والشركة تخسر ،وجدك يرجعلنا اخيرا
بالسَلمة...رغم أني زعلت جداً اني بجاهد علشان أكون في الوظيفة
دي..إل أني قصادها ربنا عوضني بأفضل تلت حاجات حصلولي لما
رضيت بقضائه...أصالة..ورجوع جدك وحضوره فرحنا..وكمان ترقيتي
في الشغل الجديد اللي استلمته...عايزك لما تيجي..
تتعلم إن لكل حاجة وقت مكتوب..وكل وقت مكتوب ليه حكمة..ومكافئة لو
صبرت.
ضة وابتسمت :
َد َخلَت ال ُم َم ِر َ
اش العائِ ِلي َده ؟ َمش هتسيبوه يَ ِجئ بَ ِقى وبعدين
أنتم لسه قَا ِع َدين فِي النِقَ ِتحكوله ؟ الدكتور مستنيكم في غرفة العمليات
سم َم َهاب قَائِ ًَل :
اِبتَ َ
ل َسفيَان يَع ِرف ه َُو أزاي ُم َميِز َوأَنَّه ُجزء ِمن
طبعًا  . .كَان َل ِزم أُستَاذ ُ
ص ِة ُم َم ِيزَ ة قَب َل َما يُقَ ِر ُر َي ِجئ الدن َيا علشان يحب الدنيا زي ما أنا حبيتها
قِ َّ
من وقت ما قابلت أمه. . . .
تمت بحمد للا.

