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بداًت غام دزاسخي حدًد وبداًت حُاة حدًدة لي ،لم أغخد مً كبل غلى
ّ
والدي فأها الفخاة الىحُدة اإلادللت مً والدها واإلاىسوهت مً أمها،
جسن
ُ
أمس غسٍب بػد ول جلً الظىىاث أن أكدم غلى الػِؽ بظىً هالباث!!
َ
ولم بػد الثالر طىىاث اإلاىـسمت التي اغخدث فيها الرهاب وؤلاًاب!! ال
أغسف ولىً حل مػسفتي أن هىان هُف ّ
دفي وان ًىادًجي للػِؽ هىا
هرا الػام ،جأملذ ألازار البظُى حىلي بأغحن جاه غنها الفلىٌ وإهما
امخألث بالخعجب ،ػػىز غسٍب امخأل به وحداوي وأها أمسز أؿابعي غلى
الخلفاش اإلاىكىع بمىخـف الـالت بأهه حصء ال ًخجصأ مً ذهسٍاحي،
إحظاض ُمبهم بأوي زأًذ ول ما بهره الؼلت مً كبل! ولجذ غسفتي وأها
أللي هظسة طسَػت غلى الغسفت املجاوزة التى ما جصاٌ داوٍت ،جسي هُف
طُيىن مً طِظىً معي؟ أفسغذ ميىهاث حلُبتي وغبأث مالبسخي في
الدوالب الخؼبي كدًم الوساش ووأهما غفا غلُه الصمً ،بحسؾ ػدًد
أغللخه بػدما اهتهُذ مً غملي وي ال ًلؼ بابه ،اهلبم كلبي وػػسث
بىحؼت غسٍبت لم أجبحن مـدزها ،فلظذ أها الفخاة التي جذصخى الىحدة
ا
وإهما أطخأوع بها ،حظللذ إلى الحمام وأفسحذ مجاال للمُاه الظادىت
ُ
وي جصٍل غً حظدي غبء ًىمه ،أغملذ غُجي باطدظالم لخدز اإلاُاه
الظادىت ..اهخفم حظدي وحمد الدم بػسوقي ححن طمػذ همهماث
ُ
آجُت مً زهً ما دادل الحمام ،ووأن حظدي كد ػلذ حسهخه ..لم أكى
غلى ُمباغدة ما بحن حفىاي ،طاد الـمذ ولم ًلوػه طىي كسباث
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دافلي التى حً حىىنها ،بشجاغت مىاجُت فخحذ ّ
غُجي ألجولؼ حىلي
بأهفاض مدظازغت ووأهما أبحث غً شخيء ال أغلم هنهه ،ولىجي جىفظذ
الـػداء ححن لم أحد ا
ػِئا طىي بذاز اإلااء الري حؼبؼ في ذزاث الهىاء
ُ
حىلي .أغللذ اإلاُاه ووكفذ أمام اإلاسآة أحفف ػػسي كبل أن أوظل
دادل مالبسخي ،زفػذ هاظسي وهممذ بإشالت بذاز اإلااء مً فىق اإلاسآة
وي ًدظجى لي الىظس لىحهي ،ولىً ول ذزة بجظدي كد ؿسدذ ز ا
غبا
وحها ا
ححن زأًذ ا
دمُما ًلف دلفي ،لم أجبحن مالمحه بل إوي لم أجبحن
أإوظان هى أم ال؟ لِع فلى مً الخىف وإهما لظسغت ادخفااه،
حدكذ باإلاسآة ا
مىا كبل أن ألخفذ ببىء بِىما زحفت زغب طسث
ش
ممُخا ًياد ًجمد أهسافي ،وححن لم أحد ا
بسدا ا
بأوؿالي حػلذ ا
ػِئا
ا
جرهسث أهجي جىكفذ غً الخىفع فسحبذ ا
غمُلا اهخفذذ به
هفظا

زاخاي ،وبلمح البـس هىذ كد جيىزث فىق فساشخي أطخػُر باهلل مً
الؼُوان وأجلى ما أطػفخجي به ذاهسحي مً اللسآن إلى أن غفىث ولم
ُ
حغف ازججافت كلبي..
********
هاإلاا واهذ ذاهسة الاوظان طسَػت الػوب ،فظسغان ما اهللذ ألاًام
ُ
واللُالي ووظِذ هُف اإلاسآة ،بل ووأهما لم ًحدر في ألاطاض ،امخألث
الغسفت املجاوزة لغسفتي بثالر فخُاث في مثل غمسي وإهما بيلُاث
مذخلفت ،في البداًت واهىا ٌظسفىن وكتهً في الىىم ًـلىن به اللُل
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ُ
بالنهاز ،لم أغسهً أدوي اهخمام ،فلد هىذ أكضخي وكتي وله بغسفتي
أدزض أو أػاهد ا
فُلما غلى هاجفي املحمىٌ ،إلى أن أجذ جلً اللُلت هىذ
أطمؼ أؿداء ضحياتهً لخددل دادل غللي هماض ههسبي ،لم يهخمىا
ا
ًىما بالدزاطت وإهما باللهى واللػب ،بظببهم هىذ أحغُب ا
هثحرا مً
محاكساحي فلد هىذ أغفى في وكذ مخأدس بظبب أؿىاتهً الػالُت،
ا
ولىً ألامس لم ًلف غً هرا الحد ،فلد هىذ أطمؼ ا
ؿىجا ا
غسٍبا ددُال
ا
ا
دؼىا
حهىزٍا
غلى أؿىاتهً ،ؿىث زحل ًضحً مػهً! وان ؿىجه
حػل كلبي ًخللب بحن السغب والفصع.
واهذ لُلت حالىت الظىاد ححن حػالذ أؿىاتهً وبدأ ؿىجه ٌػلى مػهً
لُجثم فىق ؿدزي وٍذىم أهفاسخي ،زمُذ الىطادة التي هىذ أحخلنها
وبجظد أنهىه ؤلاغُاء كمذ بدثاكل ألنهسهً غلى فػلتهً ،هُف ًخجسأن
وٍـل بهم الحاٌ لجلب زحل دادل طىً هالباث! ولىً اإلافاحأة
وكػذ غلى زأسخي هصلصاٌ مدوي ػم حظدي لؼلحن ححن فخحذ باب
غسفتهً غلى ححن غفلت ولم أز طىي زالزت أشواج مً الػُىن جحملم ّفي
برهىٌ ،أًً السحل؟
طألخجي إحداهً :أهال حهاد أجىدًً ا
ػِئا أم إهً والػادة ال حظخوُػحن
الىىم مً أؿىاجىا؟
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ماحذ هظساحي بأهحاء الغسفت ال أدزي غً ماذا أبحث ،فجاءوي ؿىث
ا
مبىسا والدحاج ًا
أدسي جتهىم بسخسٍت :الوالبت املجتهدة جىد الىىم
فخُاث أزحىهً ال جصعجىها بأؿىاجىً الػالُت.
حادث حىجستهً بضحياث غالُت طادسة بِىما هىذ واكفت أهظس إليهً
بحلد ،اهدفػذ لغسفتي جلىدوي الححرة وٍخأبوجي الغُظ ،اهدطظذ
دادل فساشخي وأها أجذُلهً برهجي وكد أمظىذ ول واحدة منهً وهخفذ
َ
ػػس أطها ا
هخفا إلى أن دمد غُظي َوبهذ غلي منهً واطخغسكذ دادل
ز
أزسا ا
هىم غمُم وألوٌ مسة لم جىً ألؿداء ضحياتهً ا
ماوػا أمام أحالمي.
*************
واهذ ؿسدت فصغت مدوٍت هي التي أًلظخجي ،اهوللذ بىحل هحى مـدز
الـسدت وواهذ غسفت الفخُاث فما وان مجي إال أن هخمذ ػهلت
حاهدث لخذسج مً بحن ػفتي واكػت ًدي غلى فمي بإحيام ،ػػسث
بىفسخي أغىؾ دادل هىة غمُلت بػدما أحى اإلاؼهد أمامي هؼسخ هبحر
كـم زأسخي هـفحن ،واهذ الفخُاث الثالث بال ػػسة واحدة بسأطهً!!
حظمسث مياوي مأدىذة أهظس إليهً باهُاث ممظياث بؼػىزهً
الظاكوت فىق أزق الغسفت وأؿىاث ؿسداتهً جياد جفخً بيُان
كلبي ،هىذ همً ٌؼاهد مً غالم آدس ،ولظبب ما ا
وأًلا بدون طبب
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حاهذ مجي الخفاجت هحى غسفتي ،ووأهما هاداوي أحد منها بالسغم مً
دلىها ،ولىىه وان هىان.
إلي بابدظامت كبُحت هصث هُاوي ا
الوُف ألاطىد ًىظس ّ
هصا ،لم ًىوم
بحسف ولم جخحسن ػفخاه اللاحىخان ولىً بوسٍلت ما طمػذ
همهماث ؿادزة مىه ،همهماث هخلً التي طمػتها بالحمام أوٌ ًىم،
ووأنها لغت حدًدة أدزهذ ما ًىد كىله لي
" للد هفرث زغبخً"
غاب وغحي وحُىما اطدُلظذ هىذ غلى فساشخي هفظه الري وان
ًجلع غلُه هرا املخلىق ،هالػخجي أوحه الفخُاث وحػابحرهً جىم غً
فصع ودىف حلُلي ،اهخابجي شخيء مً جأهِب اللمحر شوده زؤٍتي لخلً
الؼػحراث اإلاظخػازة التي لجأوا إليها ،جىاوبىا غلى زغاًتي إلادة زالر أًام
ا
إلى أن جذلذ ُ
مجددا وجىاسخي ما
الحمى غجي ،حاولذ الاهذسان في حُاحي
كد حدر وإن ّ
غص ّ
غلي ألامس ،كابلخجي ( إطساء) شمُلتي باليلُت والىحُدة

التي تهخم ألمسي لظبب ال ٌػلمه إال هللا ،فلواإلاا زآوي الجمُؼ مػلدة
وغحر احخماغُت وؿػبت الخػامل ،وغىدما طألخجي غً طبب غُابي
كــذ لها ما
كــذ لها ما كد حدر دون أدوى ػً أنها طخـدق ما أكىٌ ،إال أنها
اهخفذ بهصة مً زأطها جبػتها ضحىت زكُلت كبل أن جلىٌ بذفت :ما
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حىن غىدي لجدًخً وال
دهان ًا حهاد فهرا لِع باإلاصاح الجُد ،أز ِ
ِ
جحاولحن الخفىه بالىياث مسة أدسي.
لم أغلم وإهما اهخفُذ ببظمت فاجسة ..ججاوشث هي اإلاىكىع ولىً أها
فال ،فبغحر كـد منها كد كسبذ ا
ا
لديَ ،
حظاطا ّ
لم ال ًساوي
حسحا

أحدهم دفُفت الظل؟ َ
لم ّ
غلي أن أجلبع وحه فخاة ضحىن وي ٌُعجب
ّبي أحدهم؟ ،لف الحلد كلبي ححن حاء دوُبها ٌػلى وحهه ابدظامت

مىبػها الللب ححن وكؼ بـسه غليها ،جرهسث دوُبي الظابم الري
هجسوي ألهجي فخاة غملُت ال أطبب له ا
ػِئا مً البهجت ،جمىِذ دادلي
لى ًترهها دوُبها مثلما حدر معي أهاَ ،
فلم ال جخروق مً مسازة الخرالن
ا
ػِئا؟!
اهـسم الُىم بظالم وغدث أد اجي للظىً الري باث البلاء فُه ا
غبئا
ز
ا
زلُال ًجثى فىق أهفاسخي ،ازجمُذ فىق الفساغ غحر غابئت بصخيء طىي
زغبتي الػازمت في الخُه دادل غالم ألاحالم .ػػسث بهصة هاجفي دادل
حلُبت ًدي أدسحخه وأحبذ بػد أن زأًذ أن (إطساء) هي اإلاخـل،
اغخدلذ بفصع فىق الفساغ غىدما أجاوي ؿىتها الباوي اإلاىخحب ،حاولذ
جفظحر ا
ػِئا مً أحسفها الخائهت بحن ػهلاتها وٍالُذ ما حدر ،فما واهذ
جلىٌ طىي أن دوُبها كد هجسها ،ا
جماما مثلما جمىِذ أها!!
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اغتراوي الهلؼ ،وػػسث بسأسخي ًثلل وٍثلل وواإلامظىطت وكفذ
بمىخـف الحجسة أدوز حىٌ هفسخي وأها أداهبه بهلؼَ :
لم جفػل هرا؟
ماذا جسٍد مجي؟
ووأهما هىذ غلى ًلحن مً وحىده معي ظهس مً الػدم فىق فساشخي،
هالجي مظهسه بادئ ألامس ،فلد وان وحهه ػدًد الظىاد بُاق غُيُه
حاٌ أطىد أو هى بالفػل أطىد اللىن مً ألاطاض ،بالسغم مً وىهه ال
ًمخلً ا
أهفا إال أهه ًمخلً ػفخحن مبدظمخحن مظهسهما كبُح ووأهما كد
جم ججبِظهما غلى هرا الىكؼ ،ولىجي ججاوشث دللخه الدمُمت جلً
وأدرث أؿُح بهَ :
لم جفػل هرا بمً هم حىلي؟
إلي أهه ًخفحف ا
جولؼ إلي بخأمل وفلىٌ ػدًدًً حتى ُدُل ّ
ػِئا
ا
دُالُا ،حاءث همهماجه هره اإلاسة واضحت حلُت فما غادث همهماث
وإهما أؿبح ا
ؿىجا ا
حهىزٍا :ماذا فػلذ؟ إوي أهفر زغباجً؟
ا
مذلىكا ا
غسٍبا ًجب اللىذ بالفساز
هدزث به ووأهما هى هفل غىُد ولِع
مىه :ومً أوول لً الحم بهرا؟
أهذ مً أغوُخجي هرا
حف حللي وجاهذ أهفاسخي حُىما حاءوي حىابهِ :
طمػذ دوابي لً بِىما
حئذ به إلى هىا ،غىدما
ِ
الحم مىر أوٌ ًىم ِ
لػُىً هى اإلاىافلت بػُنها غلى ولماحي.
غللً
جخحممحن فيان
ِ
ِ
ؿلُؼ بازد احخاح حظدي وله ،طألخه بتركب :وما واهذ ولماجً جلً؟
9

ضحً ضحىت مذُفت ولىنها واهذ مألىفت ،وػم هي جلً الضحىت التي
طمػتها مً غسفذ الفخُاث مً كبل ،أحاب بػدما فسع مً الضحً:
أمىُاجً اإلاىوىكت منها والغحر مىوىكت.
للد هلبذ أن أوىن محلم
ِ
بدأث الغسفت جدوز مً حىلي ،وؿدي ضحياجه ًتردد دادل غللي فُبلغ
فصعي أكـاه ،أهفاسخي جدظازع ،وحهه اللبُح ًصداد ا
كبحا ،الغسفت جدوز
وجدوز ،اليااً ًضحً وكلبي ًأوله الفصع.
ال أدزي هُف اهوللذ هازبت مً الغسفت وال هُف دسحذ مً اإلاجزٌ ال
أذهس هُف زهلذ في الوسكاث ول ما أذهسه هى وحه إطساء الىحل
غىدما اوؼم باب ػلتها ووحدججي أمامها كبل أن جذىز كىاي وأطلى
غىد كدميها..
*********
" ما هرا الهساء ًاحهاد؟ لم ًحدر شخيء مما جخفىهحن به ،لم ًترهجي
ُ
ا
دوُبي ولم أحادزً أمع أبدا ،بل إهىا لم هخحدر مىر بدء الػام
الدزاسخي!"
جولػذ إليها بفصع ،بحثذ في وحهها غً إمازاث الىرب ،ولىجي لم أحد
طىي مالمحها البرًئت جوالػجي بخعجب ودهؼت ػدًدًً ،دسج ؿىحي
ا
مخلوػا :ولىً ..للد هىا ا
ا
طىٍا الُىم ..ماذا جلـدًً بأهىا لم
كػُفا
هخحدر؟
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ا
فأهذ لم جتروي لي مجاال ملحادزخً ،فلد
كاهػخجي بخـمُم :وػم ًاحهاد ِ
أؿبحذ ػدًدة
هلبتي مجي أال أحاوٌ أن أوىن ؿدًلخً .حتى إهً
ِ
وآزسث البلاء وحُدة ،بل إن دوُبً إلى آلان ال ًدزن ما الري
الغسابت
ِ
فػله وي جترهُىه بال طبب واضح.
حدكذ بها ػادـت ألاغحن ،ماذا جلىٌ؟ أها مً جسهذ دوُبي؟ طألتها
ولم أطخوُؼ الظُوسة غلى ازججاف هبرة ؿىحي :هى مً جسهجي!
أهذ الفاغلت.
ؿدمخجي بلىلها :ال ِ
اكتربذ مجي ًذىف ًيبؼ مً هظساتها وأمظىذ بُدي كاالت :حهاد ًجب
ا
أن جصوزي ا
غىً
هبِبا
هفظُا ِ
فأهذ جخىهمحن أػُاء ال جحدر وجبػدًً ِ
ًحبىهً.
ول مً
ِ
أبػدث ًدي غً ًدها بػىف ووأهما كد مظخجي بماض ههسبابي:
ال لظذ أجىهم ا
ػِئا هىان وااً غسٍب بغسفتيً ،سؿد جحسواحي وٍىفر
ما أجمىاه فُللي بيل مً حىلي اللسز.
غلى دالف زىزحي وكفذ إطساء بهدوء والخلفذ هاجفها واجـلذ
بأحدهم بػدما كسبذ أز ا
كاما مػُىت ،أحاب غليها الوسف آلادس
وطسغان ما أدزهذ أنها إحدي الفخُاث مً الظىً غىدما طألتها غما
ّ
حل بؼػىزهً ،كغوذ إطساء غلى شز مىبر الـىث كبل أن ًـػلجي
حىاب الفخاة:
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لم ًحدر شخيء ول ماهىالً أهىا وحدها حهاد جلخحم غسفخىا غلى ححن
غسة ودون أي داعي أدرث جـسخ بػد أن ظلذ جحملم بىا بغسابت
وفلدث الىعي بػدما أدرث جلىٌ أًً ذهب ػػسهً.
ججمد غللي ُ
وحً جفىحري ،أدزهذ آلان أهه ال ًىحد وااً غسٍب طىي
بػللي ،غللي وفلى .وولماث إطساء صحُحت فأها لظذ هبُػُت
وأحخاج ا
هبِبا.
ا َ ّ ُ
ولىً مهال؟ لم غلي أن أطلم ليلماث (إطساء)؟
إن ولماتها جلوس ا
حلدا وهساهُت ،للد ػػسث بهما دادل زىاًا حسوفها
اإلاىوىكت ،أها ُ
لظذ مجىىهت ،هي مً جىسهجي ،ال أحد ًحب فخاة أمها ال
جحبها!
ا
كلبا ا
وػم الجمُؼ ًىسهجي ،ال أملً ا
دالـا طىي أبي ،وأبي ال حىٌ
محبا
له وال كىةً ،ىخفي بيلماث اإلاىاطاة ححن حػىفجي أوي دون داع ،ولىً..
ما ددل هرا بمػللتي آلان؟ إطساء جىظس ّ
إلي مدغُت الللم ،وأها أغلم
أنها واذبت مذادغت ،جسٍد مجي أن أحؼىً بظالمت غللي ،لىً ال ،أها
لظذ مجىىهت ،هىالً وااً ًتربف بي وبأفيازي ،طيهلً الجمُؼ
بظببي ،دسحذ هاامت غلى وحهي ال أبالي بخىطالث (إطساء) وي أبلى
مػها ،هفذ الؼىازع ال ألىي غلى حهت مػُىت ،ووأهما أهسب مً هفسخي
بالظحر ،ولىً َ
لم أهسب مً هفسخي؟ ًجب أن أهسب مىه ،مً هرا اليااً
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ألاطىد ،أللُذ بجظدي فىق إحدي الاطتراحاث ،أدرث أحدق في
اإلاازة وال أزاهم ،إلى أن ظهس لي (محمىد) مً الػدم ..إهه دوُبي!
ازحظم الللم غلى مالمحه ،وبال أي ملدماث كاٌ
بىبرة حملذ ول مػاوي الفصع:
آدرن لوبِب.
ًجب أن
ِ
ؿمذ هىيهت ووأهما ًذصخى مً وكؼ ولماجه ّ
غلي كبل أن ًىمل بإؿساز:
هبِب هفسخي.
هل طمؼ حدًثي مؼ إطساء؟ ولىً ال هُف ٌظمػه؟ أدر ًدي غلى ححن
غسة وسحبجي دادل طُازة أحسة ،هىذ واإلاظلىبت ؤلازادة ،ال هىذ
مذدزة .لم أغاجبه غلى إلاسخي ،ولم أغسق غلى ذهابىا ،وظللذ مذدزة
ا
حتى بػد أن حلظذ مؼ الوبِب ،وان ا
كُلا هاداا حػلجي أجحدر
ز
وأجحدر ووأهما هىذ غوصخى لليلماث ،ولىىه أكس بأوي مسٍلت وطسغان
ما جحىٌ إعجابي له ا
هسها ،دسحذ مً غىده غلى عجل دون حتى أن
أطخمؼ لخػلُماجه في هسٍلت الػالج ،ولىً محمىد بلي وغسف مىاغُد
الدواء.
ُ
َ
ا
أكس بأهجي أؿبحذ أهدأ ،أزبذ ،وأهثر هدوءا ،لم ال وكد واهذ أغلب
ألادوٍت ُمهدااث؟
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هاجفي ًسن ،ال أحُب فلظذ في حالت ٌُظمح لي بالحدًث مؼ أحدهم،
ٌػلى ضجُجه مسة أدسي فأدزن أهه محمىد ،ما مً أحد أهثر مىه
ا
إلحاحا ،أحُبه بفخىز ،فُأجُجي ؿىجه الري لم أطخوؼ أن أحبه ا
ًىما :ال
جيسخي فهرا مػاد دوااً.
ولي ّ
اجبا ،إهه ًخػامل وأهه ّ
غلي ،أللُذ الهاجف وأها أجمجى لى لم أكابله
كى ،أها لم ولً أحبهَ ،
لم ال ًذخفي مً حُاحي وحظب؟
َ
"لً ما حؼااحن"
جسدد ؿدي ؿىجه بهره اليلماث دادل أذوي ،طسث زغدة دىف
بجظدي ،حػلذ ول ذزة به ججفل ،لم ًيخه اليااً بعد!!
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