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رواية

يقني النبضات
ق
ب
س
ل
م  :يا مين بوسف
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وما يه الرواية
اال رحةل خضهتا أن
لكتشف يف نفيس ما اختبأ ّيف لس نني
فهل حان وقت الظهور؟
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الاهداء
اىل أخيت يف القراءة ومن مث الكتابة
ِكل احلب من لك قليب.
اىل معلميت اليت زرعت بذور الثقة يف قليب رويدً ا
الشكر لن يكفي.
اىل عويض من هللا وتوأيم اليت ليست من أيم
أايمكام نعم ال حتىص.
واىل لك بسمة ولك لكمة حلوة اىل أيم ،أهيل وأصدقايئ
مجي ًعا
لن أنسامك ما حييت.
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ل
ا
ف
ص
ل الاول
يف بيت يبدو عليه الرثاء ،كثري الغرف ،ميلء التحف ،خاو
خبواء قلوب أحصابه .
يف غرفة متزيت عن أخواهتا  ..ليس جباملها وال وسعها ،بل
بأنيهنا .
جلست صاحبهتا تتأمل .
أصوات وصور تطوف ومتر ..
شعر اكلليل وعينان اكلسحب ..
ليل ال ينهتيي وأمطار ال تقف ..
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عاشت يف الليل والتحفت ابلظالم ..
غرقت يف املطر وتبللت ،حت ابشت وانهتت.
فزعت وقد ظنته ًاباب ال يُطرق ،قامت جتر مهوهما ،فتحت
لصاحب الطرقات.
عيل أن أنتظر حت تفتحي الباب؟!
 مك ّقالها حبنق فالزتمت ابلصمت
 ملاذا مل تزنيل؟ ،بَ ِرد الطعام. ُلست جائعة.
قالهتا بصوت خمتنق لكنه مل يكرتث ،قال ً
سائال :
 اذن أين أ ِختك؟
اكدت تضحك ساخرة تلقي عليه السؤالِ ،ل َم أتعبت نفسك
يف السؤال عين؟
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 ال أعرف ،أظهنا خرجت ،احبث عهنا ان شئت.قالهتا ابقتضاب وتراجعت خطوة لتغلق الباب ولكنه فتحه
بعنف ً
قائال بغضب :
 خرجت! منذ مت ويه خترج وحدها! كيف ترتكهيا منالساس ،أولست الكبيـ...
مل يمكل لكمته فقد قاطعته رسي ًعا تلومه بأمل ،تنتظر فرصة تفرغ
فهيا شيئًا مما حتمهل يف نفسها :
 أليست ابنتك املدلةل؟ ألست أنت من دللهتا؟ اذن التلمين عىل أخطائك فقد اكتفيت.
قالهتا ويه هتزت وأرسعت متسح دمعة هاربة بني خصالهتا
النامعة ،مث اس تأذنت منه بصوت خفيض وأغلقت الباب.
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استندت عليه بظهرها وتساقطت جالسة متكورة عيل نفسها
تبيك كام اعتادت ،تتذكر لكامت حفرت يف قلهبا ،لكامت
الذعة ،خرجت من أفواه كرهية تفسد علهيا فرحهتا.
ولكهنا يف ذكل الوقت اكنت بني يدي أهما تالعهبا ،حتتضهنا،
تقهيا رش تكل اللكامت..
ولكن الم رحلت ،احلضن رحل ،احلب رحل
تبق سوى اللكامت ،تالزهما وتعكر علهيا أايهما.
ومل َ
مللمت مهوهما وأالهما وهنضت لتبرص واقعها املرير ،وقفت
أمام مرأهتا تزحي خصالهتا النامعة لتطلع عىل برشة بنية
اكلرض خصبة تتاكثر فهيا البثور ،شفاه صغرية فقدت احلياة
وعيون ذابةل بلون الليل حتيطها جفون متورمة أثر باكء
س نني.
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ماء ..
جف حلقها وأحست ابلعطش ،حبثت حولها فل جتد ً
خرجت هبدوء ذاهبة للثالجة يف الطابق السفيل ،جلبت ماء
وبعض الفاكهة من املطبخ مث دارت عىل أعقاهبا وسارت
للسل ومع أول درج ختطه مسعت طرقات عىل ابب
متجهة ُ
البيت فصعدت متخفية ابدلرج ،وقفت تراقب من بعيد ..
فأبرصت أخهتا تدخل يس تقبلها احلب واللهفة يف عيون أبهيا،
شوق" ترقد يف حضن
وقفت "يقني" تنغمس يف المل بيمن " ُ
أبهيا..
هرولت لغرفهتا ابكية واغلقت الباب.
******
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ُ
ع
ب
ل
ي
م
ع
و ى د ا ال ..
دوى صوت حتطم ابب أخر ليقفز صاحب البيت هل ًعا من
النافذة ،حتامل عىل قدمه امللتوية ،وأخذ يركض ويركض،
وأصواهتم تتبعه من خلفه ،مل يشعر ابملسافة اليت قطعها،
وقف عند السور حلظة يلتقط أنفاسه الهاجئة ،وعندما شعر
بقرهبم قفز وأمكل الركض ،مث أخذ يس بح بني ُسنبالت القمح
بصعوبة ،ختطاها ووقف ينظر حوهل ليجد مجموعة من
الشجرات اللميون العالية ،هرول حت توغل فهيا خمتبئًا ..
ظن أنه بأمان لبعض الوقت ولكنه عندما أحس ابخلطر،
أخرج شيئًا ما ُمخبأ يف چيبه ،قلّبه بني يديه املرجتفة برسعة
مث فتح احدى الصفحات الفارغة ،كرس أحد الفروع الرفيعة،
بلل طرفها بدمائه النازفة ،اكد يكتب ولكنه أحس بقرهبم ..
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خطّ حرف وعالمة ،خبهئا بني الشجر جيدً ا ،مث حاول
الهرب جمددًا ولكنه تس ّمر جفأة واتسعت حدقتا عينيهُ ،طعن
يف ظهره وانفجرت ادلماء من صدره ،ملسها بيده لتتلون
ابلمحر ،حدق فهيا لثواين ً
حماوال الاستيعاب ،غاممة مرت
أمام عينه ،سقط عىل ركبتيه بقوة واض ًعا كفيه عىل ماكن
ادلم ،أمغض عينيه بشده ينازع المل ،ويف حلظة اكن قد
انفصل عن العامل حوهل ،مل يسمع من طعنه وهو يطلق
حضاكت ُ
يقطر مهنا حقدً ا ،يشاهد دمائه ويه تتصفى ،مث وقع
ممتددًا عىل الرض ومل يقم اثني ًة.
******
انسحب القمر اتر ًاك وراءه دماء تزنف ودموع تتساقط ،لمتر
الايم وترشق الرض بنور رهبا ،لتشهد يه الخرى عىل باكء
من نوع أخر ..
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فقد غادر "عبد اخلالق خلف" س يارته واجته اىل مكتبه
للمحاماة ،يفكر يف قضيته احلالية ،مك هتمه هذه القضية ..
ال ،ليس لهنا سهةل أو بس يطة ..
بل لهنا تبدو من أصعب القضااي اليت واهجها خالل عرشين
عا ًما من النجاح ،ميله امحلاس ،يشعر كنه رجع اىل ش بابه،
يغزوه التحدي الجتياز هذه العقبة اليت عىل يدهيا اما جناح
ابهر وقفزة يف عامل احملاماة أو فشل ذريع.
دخل مث ألقى السالم عىل سكرتريته "شذى" ،سألها عن
أي جديد ،اجته اىل مكتبه وجلس عىل كرس يه الكبري الفخم
اذلي متزيه النقوش املذهبة خلف مكتب كبري مزين بنقوش
مشاهبة ،ذي أدراج كثرية حتوي كثري من الوراق وامللفات
الهامة ،طفق ينظر ملن تبتسم يف الصورة الصغرية أمامه كهنا
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أمجل امرأة يف العامل بوهجها البيض النامع وعينهيا اخلرضاوين
الرقيقتني فقال يف نفسه يلهفه احلنني :
ل ِيتك ِ
كنت جبانيب اي "أروى" .
أخذ ينظر يف الوراق أمامه يسرتجع لك تفاصيل احلادث
والتحقيقات اجلارية حت الن ،ال ينىس لكامت الم اجلرحية
وال عرباهتا اليت حيتلها المل ويه تبيك فذلة كبدها وودلها
الوحيد "معر توفيق" وترجوه أن ُيرجع حق دماء ابهنا اليت
هُدرت ظل ًما وفسادًا ،وال مشهد اجلثة املشوهة اليت ابلاكد مت
التعرف علهيا بصعوبة ابلغة ،وال اهنيار صديقه "حمسن" بعد
أن عل ورأى منظر صديق معره حت أنه مل ينطق بلكمة يف
التحقيقات بسبب اهنياره العصيب احلاد.
مل ت ُكف الصور والصوات عن ادلوران يف عقهل
فأقسم "عبد اخلالق خلف" أال يدع اجملرم يفر بفعلته همام اكن.
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*****
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الفصل اليا ىن
طاء بال ملل ..
اكن َع ً
داء بال لكل ..
اكن ِه ً
فهيي قطعة من نفس هوى ..
فهيي اربة من حب جن ..
فهيي بني طيات قل ِب ِه وىق ..
يه لك ما ميكل وما بقى ..
فهل السابق واقع سلمي ،أم هو جمرد الكم غريب ..
أقر به العقل وارتىض ،وأخفى به لك مريب ..
غشاه الظالم فنام والهتيى ..
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وأسقط منه الوعد ،ومل خيف وعيد.
جزء مفقودًا من
عندما عادت "شوق" من اخلارج ،شعر أن ً
خريا ..
قلبه قد عاد أ ً
ال يقدر عىل فقده وال بُعده ،ولو أبت احلياة مبشاغلها ..
يتذكر أول يوم ذهبت فيه للمدرسة ،حيهنا مل هيون عليه أن
ينتظر طوال ساعات ادلراسة حت خروهجا ليأخذها يف
حضنه ويرجعا م ًعا للبيت قبل أن يكون لها سائقها اخلاص
اذلي يأخذها وجيلهبا لك يوم ..
ولكنه وقهتا مل َير عينني شاهدتني وشفتني دقيقتني تغالبان
الباكء ..
جزء منه ،مل يلحظ اجلزء الخر يهتشم ..
عندما اكن يضم ً
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جلسا م ًعا يتحاكيان يف خمتلف املواضيع ،تقص عليه يوهما
بتفاصيهل ليس متع هو ولكه أذان صاغية ،حياول أن يعوضها عن
لك الوقات اليت يغيب فهيا ويبتعد ،أن يش بع مهنا ولو مؤقتًا
حت ينهتيي من أحد أعامهل اليت يبدو أهنا س تطول ..
أخربها أنه س ينشغل الايم التية ،ومنعها برفق من اخلروج
من البيت اال ابذن ،وأن جتعل صديقاهتا الاليت تثق فهين
تني لها يف البيت كام تريد ً
بدال من التأخر يف اخلارج ،فهو
يأ ّ
خياف علهيا أكرث من أي يشء ،وخيىش علهيا من أي مكروه.
وها يه قد فعلت ما أراد ،وجاءت لها صديقهتا اليت ال متكل
غريها ،كزنها الغايل ،ورفيقه أايهما ،لتقضيا م ًعا بعض الوقت.
وبعد كثري من الرثثرة اليت ال تنهتيي قالت "رقية" مشجعة :
 هيا اي "شوق" أخريج ،واذهيب لـ "يقني" اطمأين علهيا،ال جيب ِ
عليك التأخري أكرث من ذكل ..
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أخذت "شوق" تقلب لكامت "رقية" يف عقلها ً
قليال ،مث
قالت راجية :
 تعايل معي ،ال اطمأن اال وأ ِنت معي .
ابتسمت "رقية" مث قالت وامحلاس يلمع يف عينهيا البندقيتني :
 أريد أن أذهب ِمعك ولكين أخاف أن تتضايق "يقني" ..
ال تقلقي ،سأنتظرك هنا .
مل يبدو عىل "شوق" الاقتناع فأمسكت يدهيا حبنان ،ولكن
"شوق" أخذت جتادلها ويه تنظر لليدين املتالمحتني حبزن :
 ال أعل اي "رقية" ،ال أعل حقًاِ ،ل َم تعاملين دامئًا جبفاءوتتحاشاين  ..تتحاش النظر يف وهجيي ،نعيش يف بيت واحد
ندرا ..
وال جنمتع أو نتقابل اال ً
مصتت برهة مث أمكلت قبل أن تفتح "رقية" مفها لتتحدث :
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 أتعلمني  ..قبل أن نتقابل ،كنت دامئًا ما أحتاج الهيا،كثريا ما
عيل ،فقد اكن أيب ً
أحتاج أذن تسمعين ،يد تربت ّ
يرتك املزنل لايم ،أو يبيت يف املكتب ،وماما "ندية" اكنت
مشغول ابلطعام وتنظيف البيت.
ُ
كنت أنم وحدي يف هذه الغرفة وأن أخىش الظالم ،أحصو
عىل الكوابيس اليت ال ترتكين ،أبيك وحدي حت أنم جمددًا،
وعندما طلبت مهنا يو ًما أن تبيت معي أو أابت معها ،اكنت
ترفض  ..ال أعل ِل َم ،ما ذنيب أن؟!
منذ ذكل الوقت مل أحاول أن أطلب مهنا شيئًا أخر وحاولت
تناس احتيايج لها.
هربت دمعة متأثرة من عيهنا فشدت "رقية" عىل يد صديقهتا
أكرث وابتسمت قائةل بعطف:
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 أعل اي "شوق" ،أعل  ..أعل أن ليس ِكل ذنب يف لكذكل ،ولكن حاويل أن تضع ِ لها لك احلُجج ،فأ ِ
نت تعلمني مك
تأثرت مبا حدث ،يه فقدت الم والب يف نفس الوقت ..
أعل أهنا خمطئة و ُحت ّمكل لك ما ّمرت به ،ولكهنا همام اكن فهيي
أ ِ
ختك اي "شوق" ..
تهندت "شوق" مث هنضت برتدد ولكهنا جلست مرة أخرى
مرتاجعة ،ولكن "رقية " مل تدعها وجشعهتا أكرث وقامت
تودعها عىل الباب ..
خرجت من غرفهتا متجهة لغرفة "يقني" ،مك متنت وقهتا أن
تطول املسافة أو ال تصل أبدً ..
قصريا يفصل بني غرفتني ،بني أختني ،ولكن يف
اكن ًممرا ً
احلقيقة مل يكن الفاصل جمرد ممر أو بضع خطوات بل اكن ثق ًبا
أسودًا ابتلع لك ما جترأ واقرتب ..
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ولن اذلكرايت عالقة به ،فلكام خطت خطوة اخرتقهتا نظرات
"يقني" منذ طفولهتا وكهنا ترمقها ابلكره الن ،جتعلها تعيش
بذنب ال تعرفُ ُه ومن املمكن أهنا مل تقرتفُه.
وعندما وصلت ،مدّت يدها للباب املغلق ،تعلق ذراعها يف
الهواء للحظات مث تولكت عىل هللا وقرعت الباب ..
ظلّت تقرع مرة بعد مرة ،وما من اجابة..
توترت أكرث وفكرت أن "يقني" قد تكون نمئة أو ليست
ابلغرفة ولكن نفى ظنوهنا تسلل بعض الضوء من أسفل
الباب.
طرقت الباب عدة مرات أخرى مث ندت بصوت خافت :
 "يقني"  ..أن "شوق" افتحي يل.مرت بضع ثوان مث رفعت نربة صوهتا وقالت برتدد :
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ختك  ..أ ِ
جفاء أن أ ِ
ختك اي "يقني" ..
 "يقني" ،يكفي ًمل يأهتا أي رد فقالت بنفاذ صرب :
 ان مل تفتحي سأدخل اي "يقني" .طرقت الباب مرة أخري حبنق
 سأدخل ،ها أن أخربك ليك ال يكون ِكل ُحجة .مل تصلها أي اجابة فأمسكت بقبضة الباب وعدّت لثالثة يف
نفسها مث فتحت الباب ودفعته لتشهق جفأة لهول ما رأت،
ويدوي صوت سقوط هاتفها عىل الرض ..
******
طرقات خافتة عىل الباب انزتعته من أفاكره ،دخلت
"شذى" بعد أن أذن لها "خلف" لتسلمه الوراق اليت ُطبع
علهيا لك من شهاده الس يد "وائل الرحياين" عضو جملس
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ادارة أحد رشاكت التصدير والاس ترياد ،وشهادة احلاج
"رجب الطيب" صاحب الفدان اذلي وجدت به اجلثة
وشهادات بعض اجلريان أحصاب الفدادين واملزارع اجملاورة،
بدأ ابلنظر يف شهادة احلاج "رجب" اذلي يعترب يف موقف
جيد من الهتمة حيث مت اثبات غيابه لس بوع وهو الس بوع
اذلي وقعت فيه اجلرمية ،فقد سافر لبل جماورة بسبب مرض
أخيه املفاجئ وقد اكن اشرتي من "معر" فدانً منذ فرتة
ليست بطويةل ولكنه ال يعل أي سبب لبيع "معر" فدان من
أصل فدادينه امخلس ،وقد اكن العمل اليزال قامئًا لوضع سور
يفصل بني الفدان اذلي اشرتاه وابيق الفدادين ،حت ُو ِجد
جسامن "معر" مشوهًا ملق ًيا عىل أطرافه!
أما الس تاذ "وائل" ُفو ِجد يف شهادته بعض االاثرة ،فقد
ذهب "معر" اىل الرشكة لول مرة قبل بيع الفدان بأس بوع
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تقري ًبا ملعرفة النظام والاس تفسار عن بعض الش ياء
واالتفاقات املبدئية عىل احلساب املادي وغريه ،مث ذهب مرة
أخري بعدها بأس بوعني لحضار املال اذلي اتفقا عليه ،وهو
املال الالزم جللب حشنة بذور من احدى ادلول الوروبية،
أنواع عالية اجلودة بنس بة جناح مرتفعة يف االنبات ،وبعض
النواع الهجينة ،وأخرى مقاومة للمراض والفات الزراعية .
اكن "معر" حيهنا ي َ ُعد الايم والليايل ،فل خيطر بباهل يو ًما أنه
قد يصل به احلال ليس تورد البذور بنفسه من اخلارج ،ولكنه
ال يقبل الفشل ،ال يرخض لالستسالم ،اليقني اختذ من قلبه
سكنًا ونبض نبضات ،يقني بأن للك مشلكة حل ،بأن من
خلق ادلاء خلق معه ادلواء ،يقني منعه من ترك نفسه للحياة
حتركه كيفام تشاء دون أن يس َع ،أو حياول ،أو يفعل أي
يشء..
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وبعد وصول الشحنة للرشكة اتصلوا عىل "معر" اذلي ظهر
يف صوته البُرشة ومت حتديد موعد الاس تالم وسار لك يشء
عىل خري ..
مث جاء يوم الاس تالم ،لكنه مر وانقىض بدون حضور
ومر
"معر" ،حاولت الرشكة التواصل معه ولكن بدون ردّ ،
يومان أخران عىل نفس احلال ،حت وصل المر بأن تدخل
حشنة البذور اخملازن ،حاولوا مرات أخرى التواصل مع
"معر" حيت جاء الرد املفجع :
 البقاء هلل  ..تُو ّيف صاحب اخلط! ..اس متر تفحص "خلف" للقوال حت قطعه طرقات
"شذى" عىل الباب مرة أخرى ختربه حبضور "حمسن".
******
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ويف ماكن التقى فيه المحر ابلبيض ،اكنت أصوات المواج
متزتج بصفري السفن اليت جاءت من المحر ،ل ُتنب عن ماكهنا
اذلي ال ُخيطئه خشص ..
ليأيت صوت يعكر املزجي ويفسده ،صوت تلونت يد صاحبه
ابلمحر ولكن من نوع أخر ..
 أعتذر اي ريس ،كنت أريد فقط  ..فقط أن..جمرا :
قاطعه مز ً
غيب ،أمل أقل كل أن تدفنه وختفيه،
 أن يأخذوا روحك اي ّها مه وجدوه وتعرفوا عليه ،أرين كيف ستنجو بكربايئك!
طرده مث أغلق الباب يف وهجه وأمسك هاتفه ينقر بعجل عىل
املربعات املرصوصة ابنتظام
« ال تقلق ،أخفينا الاثر لكها ،ودلينا خططنا الخرى »
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******
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ل
ا
ي
ف
ص
ل
ل
لا اث
لك مرة ،وعىل حني غَرة ،ابلوحدة ارتوت ،وابمللل اكتست،
ف ِل ُسل املايض دنت ..
خطوة وراء خطوة ويش تد الس
ُتر ِاج ُع املأس وتكره احليا
خذالن وأمل ،ومن ورا ِئ ِه أمل
لكامت اختفت ولكهنا حيت
يف ذكراها حيت وليهتا امنحت
مهسات أفاعي ابلكره ُُتاين
و ِل ُسم أثر ،أمات ابلبطيء
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ُس بعد طعن ومن ّمث غرق
النفس أبت ؟
فهل من جناة ،أم ُ
مدّت قامهتا عىل رسيرها متارس عادهتا اليومية! اليوم عندها
يش به المس ،والمس يش به ما قبهل ،وميكهنا أن جتزم أيضً ا
أن الغد س يكون ابملثل.
ترشد ،تفكر ،تقلب عىل نفسها املواجع ابرادهتا احلرة؛ تفتح
جسالت اخلذالن ودفاتر اخليانة وكهنا اختارت أن تظل عالقة
يف ظلامت ذكراها القريبة  ..والبعيدة كذكل.
تتخبط بزنزين مايض رحل ،فهل يأيت يوم حتاول فيه
الفرار؟!
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أمسكت كتاب المل تقلب صفحة وراء أخرى ،ظلت شارده
وقتًا يف لكامت احدى زميالهتا يف اجلامعة ،تتذكر اليوم كنه
المس ،وتتذكر أيضً ا عندما مرضت لايم وتغيبت عن
اجلامعة ..
مل يشعر هبا أحد واكنت تظن أهنا هممة ولو ً
قليال ،فهيي مل
تبخل يو ًما عىل أي زميةل مبعلومة عندما اكنت من أوائل
دفعهتا ،وظلت يف النس يان واكتشفت أهنا ليست سوى
للمصلحة حت اضطرت أن تتصل ابحداهن لتبعث لها
احملارضات الفائتة ،وايللشفقة فقد الحظت تغري صوهتا
وعرفت أهنا مريضة ،فقامت بزايرهتا يه وبعض الزميالت
الخرايت لتقضيه الواجب وحسب ،ال ،ليس خلوفهن علهيا
ً
مثال ،فاذا ُو ِجد خوف من الساس ،قد يكون عىل الفائدة!
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اكنت دامئًا منذ صغرها ما تتعرض للسخرية واللكامت الالذعة
عىل شلكها ولون برشهتا والمنش ادلاكن املتاكثر عىل وهجها
بكرثة ،حت تزامح المنش مع بثور الش باب اليت مازالت ُمرصة
عىل عدم تركها حت الن ..
حداهن شعرها احلريري
وزادت الطني بةل عندما رأت ا ّ
الخّاذ اذلي يغطي خرصها وقالت بدون أن تضع لالكهما
حساب :
 "يقني" ما أمجل شعرك  ..أولئك اخملبوالت ،لو رأوا ذكلامجلال مل َا تفوهوا بنصف لكمة ..
اكدت تسأل  ..ماذا ،ماذا قالوا ،هل يتحدثون يف ظهرها،
ألسن هن أصدقاهئا ويعرفوهنا ،أمازالوا ينظرون لها نفس
النظرة ؟!
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ولكهنا حبست الكثري يف جوفها حني انتهبت احداهن لغباء
الخرى وأخذن يرثثرن يف مواضيع خمتلفة ،ونسوا ما قالوا
لكهنا مل تنس ،وطفقت تغلق عىل نفسها أكرث وتنطوي أكرث،
ال تثق يف خشص فلن يرى أحد نفسها وال روهحا ،بل
س تظل القبيحة املهمةل بنفسها ..
نظراهتم لها تعذهبا ،جتعلها تريد الاختباء للبد تدفعها لكره
نفسها.
سقطت دمعة يف انتظار أخواهتِ ا ..
فبعد أن اطلعت عىل صفحات التمنر ،وصلت لصفحات
الفقد!
فقد عاشت الفقد ،والفقد صعب ..
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فقدت حبيبهتا الوحيدة ،الوىل ويبدوا أهنا س تكون الخرية،
فقدت من أحبهتا بصدق ،من اكن ابماكهنا أن تُضحي بلك ما
متلكه لجلها ..
فقدهتا ،وفقدت الذن املصغية للك حاكايها و ِقصصها ،فقدت
لك احلب ،ليس مهنا فقط ،بل ممن اكن أابها أيضً ا!
وشعرت وقهتا أهنا عصفور فقد أههل وعُشه ،ال ميكل الطعام
وال يقوى عيل الطريان ..
حيهنا شعرت بيشء ما اكن متصل بقلهبا يمتزق  ..متزق خملفًا
ي
ي
جزء مهنا
اكن
يوم
لك
مع
و
منو،
و
منو
ثغرا ،وما أنفك
ورائه ً
ً
يتفتت  ..ل َيحني دور ذكل الثغر ،يقع فيه فتاهتا ُوحيدث عبئًا،
تعيش به مثقةل القلب والروح.
هتاوت دمعة أخرى تنذر عن س يول قد تهنمر.
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هنضت تدور حول نفسها تبحث يف الرفوف ،ادلواليب،
وادلرج ..
ستتخلص من ا ِحلمل ،ستتخلص من المل ،ستتخلص من
نفسها ،لرتاتح ويراتح العامل من شقاهئا.
عرثت عىل مقص!
امسكته بيد مرتعشة ،عند اذلحب جيب أن يكون النصل
حام ًيا ،اذن فلتتأكد لكيال تتعذب ..
مررت أحد طرفيه عىل اهباهما فاجنرح طول ًيا وسالت منه
ادلماء ..
وقفت أمام املرأة تُلقي عىل أشالهئا النظرة الخرية ،أمسكت
املقص تضغط عليه بعنف جتعل مقدمته احلادة يف اجتاه
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حلقها ،برضبة واحدة س ينهتيي لك يشء* ،ايللسخرية جاءت
دراس هتا لتنفعها الن!
*تعد منطقة احللق املصدر الرئيس للتنفس ،ذلا فان تلقي رضابت يف هذه املنطقة ميكن أن يؤدي
اىل خلل يف دخول الهواء للجسم والاختناق ،ومن مث املوت( .موقع الكونسلتو )

شهيق زفري  ..شهيق زفري  ..للوراء مث للمام  ..للوراء مث
حركت
للمام ،ظلت هتُ َ ِّييء نفسها حت جاءت اللحظةّ ،
يداها للوراء برسعة ال يفصلها سوى س نتميرتات ،اندفعت
للمام ،ولكن أطرافها جتمدت جفأة ،سقط املقص من بني
يدهيا ،مل يرتكب سوى خدش وقطرات دم!
مل تقدر  ..مل تقدر
مل تقدر عىل فعلها
يه أضعف من ذكل
محقاء ال تس تطيع سوى تعذيب نفسها
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طفقت تبيك عىل ضعفها ،وقد تقلبت ورقات الضعف
وتفتحت ..
هدأت ً
قليال مث احننت تُمسك ا ِملقص مرة أخرى ،قد فشلت
يف املهمة ،فشلت يف ختليص نفسها ،ذلكل عزمت أن
تتخلص من لك ذرة جامل!
حررت شعرها احلريري الطويل من قيوده ،وأخذت تسحب
حفنة حفنة ،وتقص وتقص ،خصةل وراء خصةل ،دمعة
وبيدها الخرى ،امتلت الرض ابلشعر ،اكنت تعذب نفسها
ويه تعل ..
كهنا جشرة حمكت عىل زهورها ابلبرت.
مل تنتبه للطرقات وال النداءات ،اكنت منفصةل عن العامل
أمجع ،تراقب فقط السواد وهو يتساقط ..
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فُتح الباب جفأة َلرت "شوق" ادلمعات والهات ،فزعت من
منظرها ،الشعر وادلم ومل تعبأ هباتفها اذلي سقط ،اندفعت
جتاهها تزنع ا ِملقص من يدها بني رصخاهتا الهس تريية ..
 ابتعدي عين  ..ابتعدي عين اي "شوق" ،دعيين وشأين.ولكن "شوق" جتاهلهتا واس تطاعت أن تأخذ مهنا املقص بعد
منازعات عنيفة ..
 ما هذا اذلي تفعلينه يف نفسك اي غبية  ..هل ج ِننت أم
ماذا حل بعقكل ؟!!
هتفت مث وقفت تلتقط أنفاسها ،مل تعرف ماذا علهيا أن تفعل
بعد ،ولكهنا وجدت نفسها تقرتب ،تقرتب أكرث ،حتتضهنا،
تضمها رمغ املقاومة حت هدأت "يقني" واستسلمت مث
انفجرت ابكية بشدة بني حضن أخهتا لول مرة ..
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بكتا م ًعا وكن للباكء عدوى ..
******
 أدخليه ًحاال ...
هتف هبا "خلف" بعد أن أخربته "شذى" أن "حمسن"
خريا ..
صديق "معر" قد وصل أ ً
جلس ينتظر دخوهل عىل أمل أن يعرف أي معلومة جديدة
تُوصهل للحقيقة ،القضية معقدة ،مل يمت اجاد أي أدل ،و"معر"
ليس خشصية هممة ليك تبذل ادلول هل هجدً ا ،وخياف أن تُغلق
يف أي وقت ضد جمهول!
دخل "حمسن" واليزال احلزن قاب ًعا عىل وهجه البيض،
والصدمة تألك من عسل عيونه ..
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قام "خلف" يسل عليه ويعزيه يف فقد صديق معره ،ولكنه ال
يعل أنه أكرث من صديق ،أو حت رفيق ،ليمتمت بلكامت ابئسة
خافتة غري مفهومة.
جلسا مث نظر "خلف" يف عينيه احملمرة املنكرسة ً
قائال بلني :
بين أنك يف حال يُصعب فهيا الالكم أو احلديث
 أعل اي ّعن أي يشء ،ولكن اي "حمسن" علينا أن حناول لجل
صديقك رمحة هللا عليه.
أومأ "حمسن" فأضاف "خلف" متأ ًثرا :
 وابلتأكيد ليك ال ندع اجملرم ينام مراتح البال وغريه ال تكفعن الباكء عىل وحيدها اي "حمسن".
بدأ "حمسن" الالكم شاخص البرص يتذكر ُأم "معر" ويه
حتتضنه ابكية كهنا تبحث فيه عن ودلها الراحل ،لطاملا اكن
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"معر" صديقه الوحيد وجاره العزيز ورفيق دربه ،فقد نش ئا
م ًعا ،كربا م ًعا ،زرعا م ًعا وحصدً ا معا ،التحقا بنفس املدرسة
الابتدائية مث االعدادية فالثانوية ،مل يفرتقا سوى يف اجلامعة
حيث أحب "معر" الرض بشدة وكهنا جزء منه ،مل يقدر
همندسا
عىل فراقها وال تركها ،فدخل لكية الزراعة وغدا ً
زراع ًيا ،أما "حمسن" فل يعشق الرض مثل رفيقه فالتحق
بلكية الصيدل ليبيع نصيبه من الرض ويفتتح صيدليته
الصغرية ابلقرب من فدادين "معر" واملزارع اجملاورة ،ورمغ
افرتاق الطرق مل ينس أحدهام الخر ،وظال م ًعا يهنيان أايهما
يف بيت أحدهام يتقاسامن اهلم قبل الفرج..
قطع "خلف" س يل اذلكري سائ ًال برفق :
 أخربين اي "حمسن" هل جد أي جديد يف حياة "معر" أويف معهل؟ يشء خمتلف يثري الريبة ،أو حدث غري طبيعي ..
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أخذ "حمسن" يقص عليه طبيعة معل "معر" مكهندس زراعي
صاحب فدادين مخس ،مل يبخل أبدً ا عىل أرضه الصغرية بأي
هجد ليجعلها جنته املليئة مبختلف أنواع الفاكهة واخلرضوات
اليت تكفيه هو وعائلته ،وان بقى من حمصوهل يشء أهداه
حملتاج أو ابعه لحد اجلريان ،مل هيمه البيع فقد كفاه املال اذلي
يأيت به مقابل معهل يف تصليح وتركيب ش باكت الري
والترصيف يف املزارع اجملاورة أو تعلميهم كيفيه زراعه أرضهم
ابلنواع اخملتلفة وطرق الاهامتم هبا ..
ظلت احلياة عىل ما يه عليه بس يطة وهادئة حت جاء اليوم
اذلي تغري فيه لك يشء ،فقد قامت رشكة "القمحة" للبذور
والعالف برفع أسعار منتجاهتا اىل الضعف ،قفزت يف
السعار مببالغة شديدة ،ال هيمهم ظروف زابئهنم من
الفالحني وأحصاب الرايض واذلي اكن مهنم "معر" ...
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مل َ
يرض "معر" هبذه املبالغة فأخذ يبحث عن ماكن أخر
لرشاء البذور لزراعة أرضه ،وللسف مل جيد ،حت ذهب
اليه يو ًما ليحمال معا ثقل مهه ويفكران لعلهام جيدان خمر ًجا ..
******
مازالت اخلصالت تتساقط ،ومازال املقص يقوم بعمهل ،ولكن
هذه املرة بيد "شوق" اليت أجلست "يقني" الشاردة أمام
املرأة وأخذت مهنا املقص بعد أن هدأت يف أحضاهنا ..
بدأت تسوي اخلصالت مث قصهتا بطريقة تعلمهتا من عىل
االنرتنت لتجعلها متدرجة يف الطول حت منتصف كتفها ،مث
بدأت تقص مقدمة شعرها لتغطي جزء فقط من جبهتا برقة.
و بعد أن انهتت قالت بطريقة اس تعراضية مرحة :
 ما رأ ِيك ،أصلُح لفتتح صالون جتميل أليس كذكل؟
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أجاهبا الصمت املُطبق ،مرت بضع ثوان مث قامت "يقني"
لتمتدد عىل رسيرها مرة أخرى ..
مل تعرف "شوق" ماذا تفعل ابملقص اذلي بني يدهيا ،ختاف
أن تهتور "يقني" مرة أخرى ،ظلت تفكر ً
قليال حت جاءهتا
فكرة تُقدرها عىل أخذه دون أن تزنجع "يقني" ،اكدت تفتح
مفها لتنفذ فكرهتا ولكن أخرس هتا نظرات "يقني" ادلامعة اىل
خصالهتا السوداء املبعرثة.
تركت املقص وهرولت جتلس جبانهبا تربت علهيا بلني
 س يطول مرة أخرى ويصبح أمجل ال تقلقي.قالهتا بعطف فزادت ادلموع لتضمها وتربت علهيا لبعض
الوقت ..
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تذكرت "شوق" تكل القابعة يف الغرفة ا ُلخرى فمتلملت ً
قليال
حتاول ترتيب لكامهتا
"يقني" ..نفسا معيقًا مث قالت راجية :
خرج الاس بصعوبة ،أخذت ً
"رقية" ابخلارج ولعلها قلقة لتأخري علهيا ،ال نريد أن نزجعك،فهل تسمحني أن تأيت لتجلس معنا؟
ظلت "يقني" لثواين عىل حالهتا حت خرجت من رشودها
حترك رأسها ابالجياب ..
ابتسمت "شوق" بسعادة مث أمسكت هاتفها تتأكد من معهل
بعد السقوط مث قالت ابرتياح :
 محدً ا هلل انه خبري .مث أضافت مبرح طفويل ويه تضيق عينهيا :
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 كنت لقتكل لو حدث هل يشء ،فبه أرقام كثري منالشخصيات ..
قالهتا ابس تعالء مث مصتت هنية واردفت :
 الال ،ليست هممة اطالقًا ،ال تقلقي بل اتفهة جدً ا .أخذت تضحك ويه حتاول أن خترج "يقني" من حالهتا،
لتغالب الابتسام حت فشلت وزين وهجها بسمة مجيةل وكن
خريا ..
الشمس أرشقت أ ً
فرحت "شوق" لنجاح نكتهتا مث وضعت الهاتف عىل أذهنا
قائةل :
 "رقية"  ..حنن خبري  ..ال ،ال تقلقي  ..نعم فلتأيت ..حس نًاأنتظرك .
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انتظرات بضع دقائق حت دخلت "رقية" لتسل عىل "يقني"
قائةل بصدق :
ِ
 ما شاء هللا ،مك أ ِقصصت
نت مجيةل اي "يقني" ،مت
كثريا ..
شعرك ،يليق ِبك الشعر القصري ً
نظرت لها "يقني" بش بح ابتسامة ،جفلست "رقية" جبانهبا
تقول اببتسامهتا املعهودة :
أتعلمني ؟  ..لطاملا متنيت أن نصبح أصدقاء ،لعرفك جيدً ا،ونتقرب من بعضنا ..
ابتسمت "يقني" ابمتنان ولكن رسعان ما اختفت هذه
البسمة وتعكرت ..
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ال يرتكها الش يطان حبالها أبدً ا ،حياول أن يزرع احلقد بداخلها
لخهتا وجيدها فريسة سهةل لوسوساته ،يريد أن يمنو احلقد
بداخلها والغرية كذكل ..
ليبدأ اجلزء املظل فهيا يقنعها بأن أخهتا حصلت عىل لك يشء
 ..لك احلب ،لك امجلال ،لك الصداقة ،بيمن يه معدمة ال
متكل شيئًا عىل االطالق .
ظلت "شوق" و"رقية" يامتزحان ً
قليال حت قطع خصهبام رنني
هاتف ،لتقع ثالث أزواج من العيون عىل اس املتصل ..
زوج حل به اذلعر ،وأخر احتهل المل ،والثالث ُم ِلئ ابخليبة
حداهن خبفوت :
فقالت ا ّ
 ي ..يكفي  ..أخريج من هنا اي "شوق"..******
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لق
ي
ل
ل
‹‹ مند بضعة اساييع ليسث يا ة ››
تقايل ّ
اخلالب ..
سارت الشمس بتأين ساحبة وراهئا رداهئا الرب ّ
ومعها سار "معر" جير ورائه جعزه متجهًا لصيدلية صديقه،
املاكن هادئ ،ال بيوت كثرية وال عامئر ،بعض احملال
البس يطة وكثري من الفدادين واملزارع ..
عندما رأه "حمسن" وقف يرحب به ً
قائال ابندهاش:
 "معر" اي مرحب لقد أنرت الصيدلية حبضورك ..اكد يس ئهل عن سبب جميئه وعدم انتظاره غدً ا كام اتفقا ..
ولكن السؤال اختفى وتبدل بقلق عندما رأي وجه صاحبه
املهموم
 ما بك اي "معر"َ ،مل لك هذا البؤس ،أخربين ماذا حدث ..- 48 -

جلس "معر" فأضاف "حمسن" :
 حلظة ،سأغلق وأيت .. الال ،لعل أحدً ا يأيت وحيتاج شيئًا .. ال تقلق ،اذا جاء أحدمه سرناه أو سريان ..أومأ هل "معر" ،فأغلق الصيدلية ،وجلس ً
مقابال هل فبدأ
"معر" الالكم قائ ًال ببوادر يأس :
شربا
 لقد تعبت من البحث اي "حمسن" ،قطعت البل لكهاً ،شربا ،بال نتيجة ،خالل الايم املقبةل سوف أحصد حمصول
ً
أ ِخر بذور أمتل ُكها وهبذا احلال لن أجد ما أزرعه ..
قال هل "حمسن" مطمئنًا وهو يربت عىل ساقه :
 قبل أي يشء  ..ال أريد أن أمسع نربة اليأس هذه ،أليسنت من قلت ( ال تيأس اي "حمسن" طاملا هللا معنا ،وهمام
أ َ
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ضاقت س تفرج ،وان ُأخُوتنا ال تعرف اليأس ) فأن أقولها الن
كل ،وهيا دعنا نفكر ..
مسع "معر" مث أضاف :
 أعل ،وثقيت ابهلل أكرب من أي يشء ،لكنين أشعرابلعجز ،قبل أن ترتفع السعار كام تعل كنت أشرتي البذور
من جزء من راتيب ومبحصولها اكن يعمتد طعامنا جبانب لنب
وحلم بقريت أيم وصغارهام ،اكن لك يشء عىل ما يرام ،حت
جزء من راتيب للزمن  ..والن اضطررت أن
أنين ادخّرت ً
أنفقه لكه ..
أمكل "حمسن" عنه بضيق :
 لن الرشكة اليت حتتكر جلب البذور من اخلارج وبيعهاقامت برفع السعار بصورة مبالغة بدون سبب ،والسعار
مازالت مس مترة يف الارتفاع..
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أومأ هل "معر" بأسف ووضع رأسه اليت يغطهيا شعره اجملعد
بني يكفيه حياول التفكري يف أي حل ..
أخذ "حمسن" يفكر حياول أن خيفف عن صديقه ولو قلي ًال،
مث أتت هل فكره فصاح قائال :
 وملاذا ال تذهب هلم وتسأهلم عن سبب رفع السعار اي"معر" ..
نظر هل معر بعدم اقتناع :
 وماذا اقل هلم! أأتوسل الهيم أم أحشذ؟! ما هذا اذلي تقوهلاي "حمسن".
أجابه حمسن برسعة :
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 ال هذا وال ذاك ،لتتحدث معهم أنت و ُأنس أخرونمترضرون مثكل نيابة عن لك الفالحني وتطلب مهنم خفض
السعار املبالغة واال قاطعنامه ..
أخذ "معر" يقلب الفكرة يف رأسه ليمكل "حمسن" ً
قائال بنربة
حاول أن يكسوها المل :
 حاول اي "معر" وتولك عىل هللا ،لنفعل ما بوسعنا مث يأيتالتوفيق من عند هللا.
نظر هل "معر" بعينيه البنيتني
الزلت غري مقتنع ولكن سأفكر ،سأعود الن اىل البيت ألنتأيت؟
فرد ذراعيه يشري للماكن :
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 ومن جيلس هنا  ..من املفرتض أن تظل الصيدلية مفتوحةأربعة وعرشون ساعة!
 كيف ؟ وأنت وحدك هنا ال يوجد من يناوبك. أحبث عن أحدمه وسأكتب عىل املواقع االلكرتونية غدً ا،سأجد ابلتأكيد ،الكثريين يبحثون عن معل.
 ابذن هللا.قالها مث وقف يودعه وخرج وهو يدعوا هللا أن يفرج مهه.
******
وقفت مدهشة ويه تري ابب البيت يغلق  ..ليست
ادلهشة هنا بل ادلهشة يف من خرج لتوه من الباب،
صعدت رسي ًعا للرشفة ممسكة هباتفها تس تدعي منر ًة ما .
لهتتف بعد ثوان من الانتظار :
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 -لن تصديق ما رأيته منذ حلظات!

******
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ل
ا
ب
ف
ص
ل
ا
ل را ع
هل تذكرين ،حني ُ
كنت يف ُج ِ ّب الضالل غارقة
عىل أول الطريقُ ،
دعوت ريب حبرقة خاشعة ..
وحيدة ،وحيدة أن اي ريب اتهئة ..
خُذين اليك الهيي ،أو أرسل يل منقذة ..
هل تعلمني ،مل أدرك وقهتا أ ِنك هبذه الرسعة مقبةل..
أما الن  ..فافتحي ابب قلبك وامسعي
ال ،ال أريدُ جمرد أذان صاغية
فها أن أقر وأعرتف
ال ُ
لست بفراقك حيب قادرة
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ال ُ
لست ببعدك قليب هانئة
فال ترتكيين وحدي اتهئة
كيف وأ ِ
نت بيدي ممسكة
بك تعلقت وبدونك خارسة
بىل أ ِ
نت خري صاحبة
ال ترتيك كفويف شاغرة
ال ختذليين ال ختونيين
ال ترتكيين للحنني مرافقة
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"ملاذا تُغلق البواب دامئًا يف وهجيي؟  ..أو لعيل أن الغالقة!"
سؤال تردد يف عقلها ولكهنا رسعان ما طردته ورمست البسمة
عىل وهجها ويه تودع "رقية" ..
مفزاهجا رائق هذه الايم وال داعي لتعكره ،أال يكفي علهيا
وجود الصديقة لن تتبين الفرحة ..
لو ظلت تتحدث عهنا طوال العمر لَ َما انهتت اللكامت أبدً ا ..
مل يلتقا اال منذ س نة ،ولكهنا تشعر الن أهنام تعرفان بعضهام
منذ الزل.
ال تنىس أول يوم عندما رأهتا يف ِفناء املدرسة الثانوية ،نظرة
ابلبين ،ويرتبط قلبني،
واحدة اكنت اكفية لميزتج الخرض ّ
وتتألف روحني ،ويشاء هللا أن جتمتعا يف نفس الفصل وجتلسا
عىل املقعد ذاته!
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ابتسمت حبب ويه تتذكر بعض أايهمام م ًعا مث وقفت متشط
البين اذلي تتخلهل بعض اخلصالت اذلهبية ،تسدهل
شعرها ّ
عىل ظهرها اكلعادة  ..يعشق أبوها تكل اخلصالت فقد اكن
يقول لها عندما اكن ميشط لها شعرها ويه صغرية أهنا مرياث
أهما لها ،ابالضافة اىل برشهتا البيضاء املمنشة برقة وعينهيا
اخلرضاوتني الساحرتني ،قال لها أيضً ا أنه أسامها "شوق"
لشوقه الالمتنايه لوادلهتا ..
أبوها هو حهبا الول والخري ،عاملها لكه وبطلها الوحد ،فقد
شهدت كيف تعب علهيا وعىل تربيهتا وتعلميها ،كيف اكن لها
لك يشء ،أغرقها يف حبه ودالهل وخوفه علهيا ،يه تفتقد لهما
كثريا وطاملا متنت أن حتيا معها ولو دلقيقة  ..ولكن حنانه علهيا
ً
واهامتمه عوضها عن الكثري  ..الايم موحشة للغاية بدونه ..
بعدً ا لتكل الشغال اليت تبعده عهنا ..
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هذا هو جانب الول من أايهما فيه احلياة هانئة والعيش
ُمرحي ،ليأيت اجلانب الخر فيتالش الهناء وختتفي الراحة
عندما تفكر فقط يف أخهتا اليت مل جترب أن تكون لها أختًا!
ال تعل حقًا ملاذا الود متدين بيهنام هكذا ،ليس متدين
وحسب ،بل ال ود من الساس.
بعض الوقات ال يعجهبا تعامل أبهيا معها واهامهل ولكن "يقني"
تغلق عىل نفسها دامئًا وتبتعد عهنم مجي ًعا ،يه ال حتاول
الاقرتاب أو الرب ،ذلكل أبوها ال هيمت  ..أليس تكل قسمة
عادل؟!
نعم ضاقت ابلمس لنه أفسد لك يشء حني هاتفها ويه
جالسة مع "يقني" ،تشفق عىل أخهتا أحيانً مث تراها ُمخطئة
أحايني أخرى ،جتعل التساؤالت حتوم يف عقلها دو ًما..
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«هل هيُ م حقًا اهامتم الخرين بنا لنحيا؟! واذا فقدت الاهامتم
جفأة فهل سأتأثر؟ ،هل علينا أن نبحث عن احلب؟ هل
نطلب الاهامتم؟ أم نس تطيع أن خنلقه لنفس نا؟ " ولكهنا مل
جتد االجابة حت الن » ..
******
بعض الحيان جند لك ما حييطنا ُيكسينا ضيقًا ،جمرد وقوع
النظر خينق انفاس نا و ُيكبل قلوبنا ..
كرهت "يقني" هذا امللل القابع جبوارها ،تس تطيع أن وختيل
هيأته املمةل حبد ذاهتا وحراكته الكرث ً
ملال ،يُ َّمكن اذلكرايت
من التسلل ملتاهات عقلها ،تُؤمل معظم الوقت ،ولكن هذه
املرة أاثرت الندم!
ال تعل كيف مل تس تغل شهادهتا اليت اكنت نصعة ،كيف
كثريا ما حيدث
تركهتا مركونة يف أحد االدراج يُغلفها الرتابً ،
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أن تشعر حبقبة من معرها فارغة ،ال تتذكر فهيا يشء مثري أو
حدث همم..
حدث هذا يف سنهتا الخرية مفنذ أن أصبحت خرجية ويه
متكث يف البيت مع رفاق اذلكرى ،احلزن ،والمل.
اكنت طالبة عل دؤوبة تغوص يف دراس هتا وتُنّحي ابيق حياهتا
جان ًبا ،فال جمال لاللهاء وال فقدان ادلرجات ،حت حتقق احلل
خريا
وخترجت ابمتياز من لكية الصيدل ،جفلست يف البيت أ ً
بعد هجد وعناء س نني ،تسرتحي قبل أن تواصل حياهتا العلمية
والعملية وليهتا ما فعلت..
ضاقت مرة أخرى ولكن هذه املرة من قرارها  ..أليس هذا
الغباء بعينه ،الضغط ال يبدو سيئًا لهذه ادلرجة ،بل لعهل حل
ملعضهل حياهتا.
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تقلبت يف فراشها تغالب خوفها ،حتايل نفسها أن تلمل ش تاهتا
وال تس تل ذلكراها ،علهيا أن جتازف ،علهيا أن تس تعيد بقااي
حياهتا ..
ولكن ً
همال! من أين أيت هذا الصوت ،من قال هذه اللكامت
؟!
ظنته مات منذ شهور ،نعم هذا الصوت يف عقلها ،الصوت
اذلي حيُثُ ا عىل الهنوض ولو ً
قليال..
قالت حتدث نفسها :
 كيف تركتين هلم هكذا ،أين اختفيت منذ زمن ،ظلوايس تزنفونين ويسلمونين لواقعي املُر  ..وأن مستسلمة أسري
اكلساكرى ..
خلفهم ُ
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فأرسعت ابيق الصوات تعاركه لتسكته ،أصوات فقدت الثقة
ابلنفس ،أصوات كرهت نفسها وحرضهتا علهيا ،أصوات تُعيد
املأس يوم وراء يوم ..
ولكن جفأة دوي صوت أعظم وأعيل يغلف املاكن ( هللا أكرب
) لتختفي الصوات ومتوت املشاحنات.
رشدت ً
قليال واللكامت خترتق قلهبا ،والصوت خيربها هللا
أكرب ،هللا أكرب اي "يقني" ،أكرب من حزنك وأالمك  ..أكرب
من لك يشء.
جال خباطرها فكرة أرعبهتا ،أيكون هذا حساهبا عىل غفلهتا،
أيكون غضبه؟
قامت يهنشها اخلجل ،يه ال تتذكر أخر مره قد صلّت فهيا
الفجر!
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ليست جاحدة ولكهنا مقرصة ،تلزتم أايم وتنقطع أخرى،
تصيل فرض وتُفلت التايل..
توضأت مث وقفت تصيل مثقةل ابذلنوب واهلموم.
أخذت تدعو هللا ابكية أن هيدهيا ،يغفر لها ،يلهمها الاختيار
وخيلصها مما يه فيه ،فهو طوق جناهتا الول والخري.
انهتت مث متددت عىل فراشها ويه تشعر بأهنا أخف وأهدأ
خريا ،لتنام هانئة مطمئنة لقرارها
وقد سكنت الصوات أ ً
الخري ويه عاقدة العزم عىل احملاول ولو ملرة.
******
طال اجللوس وتعددت احلاكايت ..
اترة يف ماض بعيد واترة يف أخر قريب ..

- 64 -

أحيان يغلفها احلزن وأحايني يش تد المل ،حت وصلت
احلاكية اىل هنايهتا املفتوحة!
قال "خلف" حيث حمسن عىل الاسرتسال :
 أمكل ،ماذا حدث ؟  ..هل ذهب "معر" للرشكة أمماذا؟!
أجابه "حمسن" بنربة مقتضبة يكسوها بعض الضيق :
 نعم ،لقد أخربين أنه ذهب ولكنه عاد يغلفه الوجوم وملحيك يل شيئًا عىل االطالق.
قاطعهم طرق الباب ودخول بعض املشاريب للمرة الثانية بعد
مرور وقت طويل مل يُفتح فيه..
أرتشف "خلف" القليل من قهوته ادلاكنة مث نظر لـ "حمسن"
ً
قائال :
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 أمل تعرف أي يشء عن اذلي حدث!.أجابه ابلنفي فطرح "خلف" سؤا ًال أخر :
 وهل من الطبيعي أن حيدث ما ال خيربك به "معر"؟!متذكرا قبل أن ُيمكل "خلف" يساوره الشك :
رشد "حمسن" ً
 حفسب الكمك ،أنكام أكرث من جمرد أصدقاء ،كيف الِ
حيك كل!
 نعم ،حنن أخوة وأن أقرب املقربني اليه  ..ال شك يف ذكلس يد "خلف"..
قالها ابندفاع يدافع عن أمثن ما مكل مث هدأ وأردف :
 "معر" اكن كتو ًما نوعًا ما.. ُأصدقك  ..ولكن دعنا نضع بعض الافرتاضات ،اذاذهب ،ماذا تظنه فعل!
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أطرق "حمسن" ً
قليال مث قال مس تنت ًجا :
 الفكرة فشلت  ..مؤكد فشلت ،لنه مل جيلب أي بذور ،مثجاء بعد أس بوع أخر يسألين عن اذا كنت أعرف أي رشكة
قريبة لالسرتاد ...
أمكل عنه "خلف" :
 أراد "معر" اذن أن جيلب البذور من اخلارج مبارش ًة دونوس يط.
أومأ "حمسن" يتذكر حزن صديقه عىل فدانه ولكنه اضطر ..
مث قال :
 -نعم ،فباع أحد فدادينه الغالية عىل قلبه ليس تطيع رشاءها.
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ذكل اليوم اكن ً
ثقيال عليه بشدة عندما ذهب لـ "حمسن"
خيربه بامتم البيع ،اكن ادلمع مرتقرقًا يف عينه ويف ذات الوقت
يزين وهجه بسمة أمل ُمهزتة..
اكن يتذكر لتمنوا يف صدره الغصة ويرتقرق ادلمع مرة أخرى
ولكن ببسمة أمل :
 وبعد أن وصلت الشحنة وظننا أن لك يشء سيسري عىلخري ،ولكن " ..معر" ،لقد مات  ..مات " ُع .. "....
مل يس تطع أن يمكل اس صديق قد قُتل فانقطعت اللكامت
وسالت ادلمعات مث أهجش ابك ًيا..
******
هنضت بنشاط يغمرها امحلاس لتبدأ يف تنفيذ خطهتا ..
لتبحث اذن عن معل!
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جاء عىل ابلها حقيقة ابئسة ،فتبدد امحلاس ً
قليال لتبتسم
ابستناكر قائةل :
 أخ ،وهل اجياد معل ابليشء السهل اي "يقني" ؟!وخصيصا يف القاهرة!
ً
جلست مرة أخرى مفكرة ،لقد قررت ،اذن فلتحاول حت
لو اكن المر مس ً
تحيال..
فالوقت مبكر جد ًا عىل اخلضوع.
طفقت تتفكر من أين تبدأ ،وللحظة تذكرت أبهيا ونفوذه
وثرائه  ..مؤكد أن من السهل عليه تشغيلها ويف أكرب رشاكت
الدوية ،فهو واسطة خضمة متحركة!
ولكن ،الال  ..لن تس تعني به وال بشهرته وال ابمسه حت ،يه
"يقني عبد اخلالق"" ..عبد اخلالق" وفقط!
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مث ومضت أمام عيهنا فكرة ،عندما وقع نظرها عىل حاسوهبا
احلديث (الالب توب)..
هرولت تفتحه ومنه لعديد من الصفحات عىل االنرتنت،
تبحث عن أي وظائف شاغرة أو طلبات توظيف ..
وبعد ساعات من البحث يف الصفحات ومجموعات التوظيف
بدون أي نتيجة ،بدأ اليأس يزحف لعقلها ،واكدت تغلقه،
لكهنا تراجعت عندما وجدت منشور يف احدى اجملموعات،
بدأت تقرأ ما مت تدوينه بلهفه بصوت مسموع :
 السالم عليمك ،مطلوب خرجي/ة صيدل للتدريب والعمل يفصيدلية "احلسيين" واليت عىل مقربه من ....
سكتت جفأة وحتولت اللهفة اىل خيبة ،رضبت بقبضهتا عىل
املكتب تلعن حظها ويه تقول بضيق ساخرة :
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 مزارع االسامعيلية  ..أال يوجد ماكن أبعد من ذكل  ..أاااه ايغيظي ،كيف يل أن اذهب لالسامعلية!!
مصتت مث دونت رمق الهاتف امللحق ابلطلب مث أغلقت
احلاسوب بعد أن دونت فوق الرمق اس "حمسن احلسيين"،
تعجهل أخر اخليارات ..
هنضت عاقدة العزم عىل أن تبحث جمددًا قبل أن تقرر.
******
وقفت "شوق" مدهشة ويه ترى ابب البيت يغلق ..
ليست ادلهشة هنا بل ادلهشة يف من خرجت لتوها من
الباب ..
صعدت رسي ًعا للرشفة ممسكة هباتفها تس تدعي منرة صديقهتا،
لهتتف بعد ثواين من الانتظار :
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 "رقية" ،لن تصديق ما رأيته من حلظات!أجابت "رقية" حتُثا عيل االفصاح :
 ماذا رأ ِيت ،أخربيين ..
قالت "شوق" لتشاركها ادلهشة :
 "يقني" اي "رقية" ،خرجت من املزنل ،أتصدقني؟!تركت "رقية" ما بيدهيا لتجيهبا ابمسة :
خريا تتخلص من عزلهتا .
 حقًا! ،رائع اي "شوق" ،أ ًفركت "شوق" رأسها ويه تقول ابس تغراب :
 نعم ،ولكن كيف وملاذا ،وبدون سابق انذار ،مل خترب أيأحد أو تطلب أن يأيت السائق!
 من املمكن أهنا أرادت أن تمتىش أو ُتشم بعض الهواء أوحت أن تذهب لصديقة.
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حضكت "شوق" ابستناكر :
 صديقة! أحضكتين اي "رقية" ،ال أتذكر وجود صديقة لـ"يقني" وال حت أايم دراس هتا ،مث أال تكفهيا حديقة املزنل
لشم بعض الهواء! مل أرها خترج منذ زمن!
هنهتا "رقية" قائةل قبل أن ُتهنيي املاكملة :
 ال تسخري من أ ِختك اي "شوق" وعىل لك حال فهيي برشة
خري ان شاء هللا ،المه أن تطمئنيين عندما تعود من اخلارج،
والن سأغلق لن أيم تناديين  ..وداع ًا.
أهنت "شوق" املاكملة مث جلست والفاكر تعصف برأسها.

******
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ل
ا
ل
م
ا
خ
ف
ص
ل اس
اي جنميت َمل تلمعني ،تزرعني فينا أ ًمال ابحلياة.
أمل تسمعني ،أو حت ترين ،طريقًا ُمفخخ ابلعقبات.
أسري كسرية ،ابخلوف مليئة ،وال جمال لاللتفات.
أميل أمايم يضوي ،يناديُ َ ،جيرين لطريق الكفاح.
رجعت ببسمة ،وأن ابلاكد أ ُ
حت همزتةُ ،
ُر ُ
جبت النداء.
ُ
منتُ ،
غفلت ،أ ُ
ُ
خطوت بتجا ِه اخلداع.
سهوت،
ُ
مددت يديُ ،أنزع خويف ،يأس ،حزين وأملي قد عاد.
ُ
اضعت أميل ،عزيم ،جفهيل قد تركين فُتات.
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وما يه اال غاممة ،غمية خدّاعة أخفت فر ًجا يف الهناي ِة قد
ساد.
فأين يقيين ،من الومه يقيين ،أم سأغدو اكلرماد ..
جشاعة  ..أو هتور
ال تعل َب تصف ما تفعهل الن ،فها يه خارج مسكهنا  -ال
ميكهنا أن تطلق عليه بيهتا  -جتوب الشوارع حتت أنظار
الناس.
شعور خييفها ولكهنا صامدة ،أصبحت ال تفهم نفسها ،فهيي
تعيش يف تناقض ،تأيت أوقات تش تعل فهيا جشاعة ومتردًا فتقنع
نفسها بأال شأن لحد يف شلكها وأمرها ،ولكن رسعان ما
تنطفئ وتتحطم أسوار قناعهتا ،تذبل جفأة ومتكث أاي ًما
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حشواب ُوط َّيل حتت
متكورة عىل رسيرها تبيك وقد زاد وهجها ً
جفوهنا ابلسود.
انطلقت اليوم بعد أن صلّت الظهر اذلي اكن مصدر طاقهتا
وحامسها ،ولكهنا الن تتحمل نتائ جشاعهتا اللحظية تكل ..
الطقس حار اليوم أكرث من أي يوم ،الشمس يف كبد السامء
تراقهبا بتحدي وخترج لها لسان الاس تفزاز..
حت الغمي قد هرب جفأة ،وكنه عقد مع ُكرة النار هدنة بأال
ازعاج اليوم  ..اليوم ابذلات!
زفرت خمتنقة من احلر ويه هتمس بضجر :
 -أكره الصيف ،احلر ،والعرق!
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مل تسل من بعض النظرات السخيفة واللكامت الكرث ُُس ًفا،
ولكن ال هيم الن ،بعض الالكب تنبح ،لتجد ذكل العمل مث
تبيك كام تشاء.
ّمرت عدة ساعات ويه تفتح البواب تدخل مث خترج خائبة..
فتشت صيدليات املنطقة واحدة واحد ،مل ترتك احداهن اال
سألت فهيا عن فرصة للتدريب والعمل ،ولكن الصيدليات
مكتظة عىل أخرها ابدلاكترة الصيدليني وأخرين متدربني ..
وبعدما فقدت المل يف الصيدليات أخذت س يارة أجرة
الحدى رشاكت الدوية البعيدة  -نسب ًيا  -اليت قرأت يف
صفحهتا عىل (الفيس بوك) أمس منشور تُعلن فيه عن بعض
الوظائف الشاغرة ،لكهنا مل ِ
تكتف ابرسال سريهتا اذلاتية فقط
اليت اكنت قد أعدهتا بعد خترهجا ومل تس تخدهما ،فقررت أن
تذهب للرشكة بنفسها.
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ترجلت مث اجتهت للباب ،دلفت برتدد ،اس تقبلهتا السكرترية
تسألها بألية :
 أهال ِبك ،كيف ميكنين مساعدتك.تنحنحت "يقني" ً
قليال مث قالت :
 أن خرجية لكية الصيدل وأحبث عن معل.أخرجت السكرترية دفرت لتسجيل بيانهتا ورمق هاتفها مث
قالت:
 حس نًا سوف ّيطلع مس ئول التوظيفات عىل طلبكوسريتك اليت أرسلهتا واذا قُبِل سوف نقوم ابلتواصل ِ
معك
لخبارك مبوعد حضورك ملقابةل العمل.
مهست برجاء :
 ان شاء هللا ..- 78 -

مث شكرهتا وخرجت من الرشكة متجهة للمزنل مبتسمة تضيق
عينهيا كام اكنت تفعل يف صغرها تشتت الضواء حولها،
ترس شعاع من المل .
******
انبثقت الشمس أخري ًا من خمبهئا لتبرص أحو ًاال قد تبدلت ..
اليأس حل ماكنه أمل والفرحة ما انفكت تتالش مبهل حيل
حملها الضيق.
ملّت "شوق" من الفراغ اذلي ميل البيت ،أبوها مشغول يف
معهل ويبيت يف مكتبه ،رقية سافرت لبلهتا كعادهتا يف
االجازات مع أهلها ،ويه ال تكتفي احملاداثت الالكرتونية اليت
تفتقر لالحساس والروح.
وابلطبع "يقني" مازالت يف غرفهتا ،ظنت أهنا ستتغري عندما
رأهتا خترج من البيت ولكن ظهنا ابت خاطئًا ..
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أما ماما "ندية"  -كام تنادهيا  -اليت اكنت تؤنسها رمغ أعاملها
يف املزنل ،يه الن يف اجازهتا الشهرية.
السكون حولها يف لك ماكن بيمن يه وحيدة وتتضور جوعًا،
وس مئت من الطعام اجلاهز (ادلليفري) اذلي تلجأ اليه دامئ ًا
عندما تكون ماما "ندية" غائبة..
فكرت أن تقوم لتطهيي بعض الطعام ،لكهنا ال تفقه يشء يف
املطبخ ،أتسأل "يقني" ،و ِل َم ال.
بعد أن اقرتاب من بعضهام عند باكهئا يف املرة السابقة معا ،أال
يسمح ذكل لها بأن جتلس معها وتتسامران ً
قليال مثل أي
أختني يف هذا الكون  ..جع ًبا ملا تقرأه من حاكايت عن ترابط
الخوات!
وما تراه أيضً ا يف زميالهتُ ا وأخواهتن كبريات وصغريات!
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ُرزقت ابلخت و ُحرمت مهنا يف أن.
اجتهت لغرفه "يقني" تقرع عىل الباب بطريقهتا املرحة وكنه (
طبةل ) ،جتاهلهتا "يقني" بعض الوقت مث أذنت عىل مضض..
تركت احلاسوب اذلي مازالت تبحث عليه احتياط ًيا ودارت
بكرس مكتهبا لتنظر لها قائةل جبمود :
 ماذا تريدين؟حتسست بطهنا وهتفت كطفةل متذمرة :
 جاااائعة اي "يقيييني" ،أموت جوعًا ،ال أريد بيزتا والشاورما وال كريب  ..س مئت من هذا الطعام.
نظرت لها بعدم اكرتاث مث قالت بنربة الذعة :
 أتريين الط ّباخة هنا! عندك مدام "ندية" اذهيب الهياواتركيين وشأين ..
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أجابهتا مرسعة ويه تفرك عينهيا وتتصنع الباكء :
 ماما "ندية" يف اجازة . اذن ماذا تريدين مين! أن مشغول الن .قالهتا بقسوة مث التفت مرة أخرى بكرس هيا تنظر يف حاسوهبا
منتظرة خروج "شوق" ...
ولكن "شوق" مل خترج ونسيت الطعام يف حلظة ودنت
بفضول تنظر يف احلاسوب اىل ما تنظر اليه "يقني"..
و رسعان ما الحظت "يقني" اقرتاهبا فأبعدهتا هاتفة بغضب
وقد ختلت عن هدوهئا :
يكفيك ً
 ابتعدي عين اي "شوق"ِ ،تطفال.
ابتعدت بعد أن عرفت ما أرادت مث خرجت بعدما قالت
خببث ضاحكة :
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ِ
خرجت أول أمس ،حبث ُموفق اي
 لقد فهمت الن ملاذا"يقني".
مل جتهبا "يقني" خفرجت مث عادت رسي ًعا وقد تذكرت شيئ ًا،
قالت بتحدي :
 سأطهو بعض الطعام ،اذا أردت املشاركة.حضكت "يقني" ابستناكر :
نت اي مدلةل أب ِ
 أحضكتين َ ..من يصنع الطعام ،أ ِيك!
أجابت حبزم :
 نعم و ُلست مدلةل ..
مث أغلقت الباب عىل "يقني" اليت تسلل لها بعض الضيق
ِ
لتفش رسها .
******
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طفقت التساؤالت حتوم يف عقل "خلف" بعد أن ودعه
"حمسن" ليذهب ل ُيعيد احلاكية ولكن عىل أسامع النيابة هذه
املرة..
لكنه ال يضع المل الكبري علهيم ،حفت الن ال يوجد أي دليل
مادي ،ومه ال يسريون وراء الظنون ..
ولكن الظنون يه من تلعب بثنااي عقهل الن.
فأكرث ما يشغهل اذلي حدث عندما ذهب "معر" لرشكة
(القمحة) ،اذا ذهب من الساس!
عيل لك حال فان التأكيد أت يف الطريق .
يريد أن ميسك طرف خيط فقط ميكنه من رفع قضية
جشارا قد حدث ،ال ميكنه أن يذهب للمحمكة
جتاههم ،يمتين ً
خال الوفاض.
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يراوده الشك يف هذه الرشكة "حمتكرة البذور يف مرص "
ولكن كيف ؟!
أليس يف البل رشكة أخرى قادرة عىل بيع بعض البذور!
أو أن نفوذمه عالية للغاية ..
فنحن ببل النفوذ والسامء فهيا يه املتحمك واملاكل الول
للرض واخلري ..
خريا دخلت "شذى " ومعها أوراق قد طلهبا من أحد
وأ ً
معارفه ابلنيابة هبا لك املعلومات عن رشكة (القمحة)،
وملفات أخرى ينتظرها عىل نر ،هبا أرقام هواتف أحصاب
كثريا يف الايم
املزارع الكربى س ُتأكد ظنونه وقد يس تعني هبا ً
املقبةل ..
بدأ أ ًوال حباكية (القمحة) ..
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اكنت جمرد رشكة مبنافذ بيع صغرية بأحد مدن ادللتا منذ بضع
س نني ،مث تضامخت برسعة هائةل خالل الس نوات القليةل
املاضية ،حت أصبح لها فرع أو أكرث يف لك مدنية ابدللتا
والوادي وشامل سيناء والواحات..
فأيمن وجد النشاط الزراعي وجدت (القمحة)..
واس توىل أحصاهبا عىل أي منافذ أخرى لبيع أو رشاء البذور
والعالف ،لتصبح يه املس توردة من اخلارج والبائعة مجليع
املزارع واملشاريع ،والغريب أهنا يه من تبيع بنفسها مبنافذها
اخلاصة ،فال تنرش منتجاهتا لي منافذ أو حمال اثنية ،لتكون
املصدر الوحد واملتحمك الوحيد ابلسعار ،تتالعب هبا كام
تشاء.
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واملدهش أن فروعها امخلس والعرشين حتت حتمك عائةل
واحدة ،عائةل واحدة تتحمك ابلبذور ،عائةل واحدة تتحمك
ابلعالف ،عائةل واحدة تتحمك يف زراعة بل بأمكلها ..
" عائةل اجلبالوي " !
******
الانتظار مث الانتظار مث الانتظار مرة أخرى
ّمر أس بوع منذ أن ذهبت لرشكة الدوية للبحث عن العمل..
أس بوع ظلت فيه لك ليةل تتأمل جنمهتا امجليةل من نفذة
غرفهتا..
"أمل" كام مسهتا أهما "أروى" وحثهتا عىل أن تنظر الهيا لكام
احتاجت لبعض المل ،جنمة متألقة يه ،تسرتق النظار من
لك النجوم حولها ،فهيي أكرثمه ً
جامال ووضو ًحا.
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تتذكر قول أهما لها دامئًا ويه تتطلع اىل سامء الليل احلاكل
وتنظر يف عيوهنا مبتسمة ابتسامهتا الرقيقة تكل :
 ُلكام أش تد الضيق اي صغرييت امجليةل ،انظري فوقك ،فوقكاي "يقني" س تجدين ضوء "أمل" جيعل السواد ادلامس لوحة
بديعة.
مصتت برهة ويه تشري بأنملها النامعة اىل أكرث النجوم
وميضً ا مث أضافت :
أترين؟  ..لكام زاد السواد والظلمة زادت بريقًا ،وحت لوأتت بعض الغيوم ختبأها فالغيوم ال تدوم ورسعان ما تتشتت
اي"يقني" ..
سكنت هنية مث اس تطردت هبدوء :
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 النظر اىل النجوم اي ُحلويت ُيرينا كيف جيعل هللا وسط ماخريا مضيئًا  ..بدون هذا السواد لَ َما عرفنا
رشا أسودًا ً
نظنه ً
قمية النور ،لوال الضيق لَ َما عرفنا الفرج اي مجيليت ،لوال احلزن
اي "يقيين" لَ َما عرفنا الفرحة ..
رشدت لثواين يف الكم أهما وادلمع يرتقرق ،نظرت حبزن اىل
الغيوم اليت اش تدت هذه الايم واىل الربيق اذلي يقل يوم
عن يوم.
مك أرادت أن تشتت هذا السحاب وتفتته فهو حيجب جزء
من ذكراها البعيدة.
ال تعلَ ،مل مل تمتسك بالكم أهما ،أهذا هو اليقني! فلامذا مل
تكتس به مهنا ،ال متكل وال حفنة ،هل أخذت "أروى "
اليقني لكه ورحلت ،أم علهيا أن تصنعه بنفسها وبعرق
جبيهنا؟! ..
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رشدت ً
قليال مث نظرت للمرة اللف هذا اليوم يف هاتفها
تنتظر ا ً
تصاال وترجو رسال ولكن السجل خاو من أي
ماكملات أو اتصاالت.
ال تعل ما ين ُقصها ليقبلوا هبا يف الوظيفة ،ليعطوها فرصة
فقط ،ويه س تثبت جدارهتا ،أم هو شلكها  ..ال ،ال
يس تحيل فهيي مل تذهب ملقابةل معل ومل جتلس مع احدامه.
ولكن حلظة! أيكون رأها أحد هناك من املسؤولني عن
التوظيف ،ولكن ما عالقة معلها ابلشلك أ ً
صال! ُك ِفّي عن
هذا العبث اي "يقني" ..
ورمغ ذكل أخذت جتادل نفسها يف أفاكر ليس لها منطق
ولكن الش يطان يريدها أن تتشكك يف نفسها وتيأس أكرث
وأن تس تل لواقع ُمر رمسه لها مبساعدة نفسها الضعيفة ،حسقًا
لهذا التذبذب اذلي يه فيه..
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كسمكة بلهاء لكام تعلمت الس باحة يف حبر الثقة ال تربح حت
تلتقف ُ
الطعم ،لتضحى مسكينة عالقة يف ش باك الشك..
تتلوى..
حييطها الندم.
******
اكن الخرض يف لك ماكن الشمس حارقة والعراك مش ً
تعال
بيهنا وبني ظل الجشار فيا تُرى من املنترص ..
و بيمن تدوي من بعيد أصوات ثرثرة النساء ومشاغبات
الوالد ،جاءت أصوات عقلها تغطي علهيم ،ال تس تطيع
التوقف عن التفكري يف القتيل اذلي وجدوه يف احلقل اجملاور،
لك ما تتذكره أهنا رأته مرتني أو ثالث فهيي ال تأيت هنا اال مرة
يف الس نة يف اجازة هناية العام ادلراس ،تقيض ثالثة أشهر يف
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بيهتم الكبري اذلي يضم جدها وبناته وأزواهجم وابلتأكيد
أطفاهلم ،أما هذه املرة فاس تقبلهم اخلرب الفظيع ،واملنظر
ادلموي ..
ّ
لقد وقع علهيم اخلرب اكلصاعقة ،فدامئًا ما يعم الهدوء والسالم
يف املاكن حت أصبح "معر" حديث الكبري والصغري يف
البل ،خاصة املنطقة الزراعية هنا ،مفزرعهتم وسط مزرعتني
فدادين القتيل ومزرعة من وجده!
قطع رشودها دخول أحد الشواك يف اصبعها فقفزت متأوهة
اتركة حقيبهتا القامش ية املليئة ابللميون لتسقط عىل الرض.
التفت معهتا رسي ًعا بوجل :
 ما ِبك اي "رقية" ملاذا ترصخني هكذا ؟!ّقربت مهنا اصبعها قائةل بأمل :
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 تشوكت اي معيت ،يؤملين بشدة.أجابهتا تلوهما :
 جيب أن ُتركزي اي بنت ،مث اهنا جمرد شوكة ،انظري اىليداي لتعلمي أ ِنك مرفهة.
اتبعت لكامهتا متد لها يدين تغزوهام اجلروح والتجاعيد ،قد
شهدت هجد س نني يف الرض والزرع.
مث أضافت ويه تعود لقطف اللميون :
 هيا مللمي ما سقط ِمنك وأمكيل مجع اللميون قبل أن تغرب
الشمس.
مل جتهبا "رقية" وجلست عىل ركبتهيا لتجمع ما سقط مهنا
ببطء ويه تتأوه من أمل اصبعها.
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مرت بضع دقائق ويه تلمل اللميون لتجد شيئًا ما مربع غريب
مترمغ ابلطني .
تركت احلقيبة جبانهبا وأخذت حتفر مبهل حتاول اس تخراجه ،مل
تنتبه لعمهتا ويه تس تعد للمغادرة اىل البيت.
نهبهتا قائةل :
 هيا اي بطيئة لقد أوشك املغرب. حارض اي معيت ،اس بقيين وأن أتية.أجابهتا مودعة :
 كام تشائني ولكن ال تتأخري.اومأت لها "رقية" مث أمسكت بكفهيا يشء يبدو ككتاب
صغري أو ما شابه مث أخرجته مبهل من بني الشجريات والورق
والغصون ..
- 94 -

أزاحت من فوقه الطني لتجد مذكرة صغرية ولكن ورقها تبلل
وبعضه تقطع.
ظلّت تقلبه بني يدهيا متسائةل عن سبب وجوده هنا،
وجدت أاثر لكامت يف معظم صفحاته ولكهنا مل تقدر عىل فهم
يشء بسبب البلل والطني ،عادت للنظر اىل غالفه اجللي
البين لتقع عيناها عىل لكامت حفرت عليه بوضوح ،لتنتفض
ّ
وكن ابرة وخزهتا ،حشب وهجها وتسارعت دقات قلهبا مث
نطقت خبفوت :
 « ......ا ِ
ليك اي "رقية" » ......
******
وضع سامعة الهاتف بعد اتصاالت دامت دقائق وساعات..
زفر بضيق ،النتيجة سلبية للغاية..
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ال يعل مك حو ًارا أجراه حت الن بنفس الصيغة مع أحصاب
املزارع والفدادين  ..واالجابة واحدة..
مهنم ال يعرفون "معر" من الساس اال بعد انتشار خرب
مقتهل ،ومهنم من اكن يعرفه عن قريب أو بعيد.
زفر مرة أخرى مث رفع هاتفه لخر مرة هذا اليوم ً
قائال دون
مقدمات :
" -معر" مل يذهب للرشكة من الساس!

******
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ل
ا
ل
ا
س
ف
ص
ل ادس
نت حنيين ،أ ِ
أ ِ
نت شوق دهري وأاييم
نت أملي ودايئ ،وال أ ُ
أ ِ
حبث معن يداويين
حرويف مبعرثة ولكهنا تثري جشوين
كتب ،لن ال مكل يل سوى لكاميت
أ ُ
ا ِ
ليك اي رقية أفيض حبب أراق جفوين
أمهس ا ِ
ليك  -وان طال ال ُبعد  -حبرب يف وريقايت
اش تقت بل زاد احلنني اي أرسة فؤادي
ا ِ
ليك اي رقية ،حت يأذن هللا أن تقع ع ِ
يناك علهيا وأ ِ
نت حيب
الول وحاليل.
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ا ِ
ليك اي رقية لك قصيص وحاكاييت.
أغلقت املذكرة بغضب يشوبه بعض اخلجل بعد أن قرأت تكل
اللكامت ،يكفهيا هذا لليوم
ليست متأكدة مك ّمر من الوقت ويه تقرأ لكامته بل تلهتمها «
هل جتين يف حق قلهبا؟ » سؤال ابت يف عقلها الليةل.
ولكهنا أقنعت نفسها بأنه بعض الفضول وس يذهب حلاهل ،أو
لتعتربها جمرد رواية رسائلية س تقرأها ،متزقها وينهتيي المر.
بدأت تُراجع ما قرأته وتتذكر عندما أصبحت املذ ِكّرة بني
يدهيا وقرأت ما خُط عىل غالفها اجللي ،وقهتا استنكرت،
وأخذت تتساءل متعجبة ..
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من هذا ليكتب لها ،وملاذا ،أين رأها ،أيريد أن يلهو أم
يلعب ،كيف يضعها هنا ،وأين عقهل ،أمل َ
خيش أن تقع بني
يدي أحد من أهلها وان حدث كيف س يظنون هبا تكل الفتاة
القاهرية!
اكدت ترمهيا ولكن الفضول أىب ،تريد أن تعرف من هو
فقط ،وقهتا سرتيه جزاء اللعب بقلب فتاة أ ًاي اكنت.
وبعد ذكل أخذت تنظفها من الطني وجتففها من املاء ،وبعد
أن اكنت حتب خصبة وجود الهل والس ند أصبحت تنتظر
الهدوء وغلق اجلفون ،لتقرأ لكامت غلب الظن بأهنا ُسطرت
لها ،وكيف تكون لغريها أليست يه الـ"رقية" الوحيدة هنا؟!
تأكدت من نوم بنيت معهتا اللتني يشاركهنا الغرفة ،فهيي ال تريد
لحد أن يعرف أي يشء أو يظن حت ،كام قالت بعض
الفضول وس ينهتيي.
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بدأت يف أول صفحة سلمية نوعًا ما بعد بعض الصفحات اليت
ختلت عن لكامهتا ،والخرى اليت تقطعت.
يف البداية مل تكن تعل هو أم يه صاحب املذ ِكّرة ،ولكن
اخلط واللون البين يوحيان بأنه شاب أو رجل  ..أمر بدهييي..
مع بداية السطور اس تنتجت أنه شاب ،شاب أعزي ،ابر
بأمه اليت حتبه بشدة فهو لك ما متكل وتدعو دامئا بأن ميل لها
البيت ً
عياال ،اكن يتحدث عن بعض ذكرايته امجليةل مع أمه
وأبيه اذلي مات من س نني مث حييك لها مك تأمل ومك شعر بظهره
ينحين حت اكد أن ينكرس ،ومك عاش أاي ًما عصيبة وجد فهيا
نفسه يتحمل لك يشء وأي يشء ،مك تعب وسهر يف معهل
ابلساعات ليجين بعض اجلنهيات ،وكيف ذاق المل والبؤس
واحلرمان ..
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قطع قرأهتا جفأة دمعة متأثرة ممتردة ملعت عىل خدها المين
طفقت تزحف وتزحف حت بللت لكمة قد تبللت من قبل
بدمعة اكتهبا ..
أرسعت متسح أثرها هبلع وكن جرمية قد ارتُكبت ،وتساءلت
ملاذا جيعلها ختوض يف حياته ،أو ملاذا يه تسمح لنفسها بأن
ختوض هبا ..
أمكلت حت عرفت كيف فاض هللا عليه برمحته ،بعد أن
خريا كيف يس تفيد من الرض
خترج وعرف أ ً
« أحيا ًن منكل الكثري ولكننا نعمى ونظل نشيك أين رزق هللا
الينا ،ويف احلقيقة هو بني أيدينا ولكننا جنهل كيفية اس تعامهل »
مث وقعت عيناها عىل عنوان ُيزيل بداية أحد الصفحات خبط
عريض ( رساليت الثانية ا ِ
ليك اي رقية ).
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حضكت ساخرة خبفوت ،تتلبس رداء الرفض!
« اكنت أيم تدعو يل دامئ ًا برفيقة ادلرب  ..فأقول لها ادعي يل
بـ"رقية" ،اكن تشد بيدي خلطبة الفتيات ،فأقول ال اين أنتظر
"رقية" ،وها أن أكتب لك ما يف قليبُ ،أصرب نفيس ،حت
تقرئيهنا وأ ِ
نت جانيب وبداخيل اي "رقية" » .
أغلقت املذكرة وقد زينت لكامته وهجها ببسمة جخل ولكهنا
متالكت نفسها برسعة ،اكنت مشاعرها غريبة علهيا ،لول مرة
تتعرض ملوقف كهذا ،ال تعل أهذا غضب أم جخل  ..أم أنه
فرحة! أو لعهل مزجي من لك ذكل.
 أه! أرجعي لصوابك اي "رقية" ،أمل نتخلص من تكل املراهقةالساذجة ،فليساحمك هللا اي من ال أعرف هل ا ًمسا .عاشق
ولهان اذن ،ولكن أين أنت فأن ال أراك ،ها أن أقرأ و ُ
لست
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جبانبك ،أم هو جمرد الكم!  .سأمكل اي س يد أنت ،ليس
ليشء ،بل لعرف من أنت ُلريك أنين لست من يُلعب هبا.
******
فكرت "شوق" أنه ليس من العقل أن جتلس لتلكم اجلدران
وأخهتا ابدلاخل!
أصبحت تتجرأ لك مرة وتذهب لتتفقدها أو تزجعها حت..
ترفض دخولها يف أول المر ومع تكرار الزايرات بدأت تقبل
دخولها وان مل تشاركها الرثثرة  ..تس متتع أو تتجاهل ال هيم،
املهم أهنا بقرهبا ،بقرب أخهتا اليت مل تعرفها ..
مل تعبأ بتكل النظرات اليت اكنت ترمقها هبا ،فهيي مازالت
تفخر ابجنازها الباهر عندما تشاراك م ًعا الفطور لول مرة بعد
أن أغرهتا بقهوة البندق تكل  -اليت ال تعل يف احلقيقة ملاذا
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تعشقها يه وأبوها لهذه ادلرجة  -وبعض الكعك الشهيي،
كمتت حضاكهتا ابلاكد ويه تراها مت ُد يدها لتسرتق بعض
القطع مث حتتضن كوب القهوة ،ولكن "يقني" يه من حضكت
عىل نفسها ابلفعل ،اكنت كطفةل رشهة!
لقد حضاك م ًعا ..
مل تكن تعرف أن "م ًعا" دافئة هبذا القدر..
والن ،فقد حان وقت الزايرة اليومية..
ّمرت عىل غرفة أخهتا اليت تكربها بس بعة أعوام لتسمع نش ي ًجا
وأالم ،ح ّل هبا القلق فقد اكنت عىل ما يرام الايم املاضية.
طرقت الباب لتختفي الصوات ومتر بضع ثوان حت فتحت
"يقني" بعيون ذابةل ومبالبس اخلارج
 ما ِبك اي "يقني"؟ أين ِكنت؟
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قالهتا "شوق" بقلق صادق لتجيب "يقني" ابقتضاب :
 أن خبري ال تقلقي.مث أدخلهتا لتحايلها "شوق" قائةل:
لست خبري اي "يقني"  ..أال تر ّين ِ
 ال ِنفسك؟! أخربيين أين
ِ
كنت وماذا حدث؟
مل جتب "يقني" فأضافت بصدق :
 ليس فضو ًال وال تطف ًال  ..أن قلقة ِعليك ،أحيك يل ..
أولست أ ِ
ختك ؟
سالت دمعات عىل وجنتهيا وأخذت تبيك حبرقة بعد أن جال
خباطرها اذلي حدث ..
فتأثرت "شوق" بباكهئا وأخذهتا بني ذراعهيا تربت علهيا ..
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باكء ،صدقيين لن ينفع الباكء  ..هو ِ
هيلكك
 اهديئ ،يكفي ًفقط.
حاولت "يقني" أن تتلكم ولكن اللكامت أبت اخلروج..
وكيف حتيك أو تشيك  ..ويه ال تعل سب ًبا ،أتشيك قهر ًا أم
ظل ًما ،أتشيك ضعفًا أم تع ًبا ،وليت الالكم يكفي..
وان حكت ،أحتيك عن فراق كرسها أم اهامل حرقها؟
اكلسم ،أم أ ًاب ال يصلح أب ،أم
وان شكت ،أتشكو لكامت ُ
أختًا أخذت مهنا لك يشء؟
قالت بأنفاس متقطعة خينقها الباكء ويه حترك رأسها مبرارة :
 -ال  ..لن يف ..يفيد  ..الالك..م
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فتحت "شوق" فهيها لتتحدث ولكن هربت اللكامت ،ال تعل
كيف تواس هيا ،يه حت ال تعل ما يؤملها ،شعرت بأهنا غريبة
عهنا ،ربتت علهيا ً
قليال مث مللمت تساؤالهتا وانسحبت خائبة.
سارت متخبطة حيت وصلت لغرفهتا ،جلست عىل الرض
ُمثقةل حبقيقة حاولت كثري ًا أن تنكرها ،طفقت حتدث نفسها :
 حنن أخوه نعم ،لكننا غرابء أشد غربة ،أليس من حقي أنأطمنئ ،أليس من واجيب أن امسع ،واذ أبت احلديث ،أهو
ذنيب أن؟!
مصتت تتفكر مث جاء عىل ابلها سؤال أرعهبا  ..أمه سبب
تعاس هتا ؟!
******
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استيقظ "حمسن" فَ ِزعًا ِل َما رأه يف منامه ،نظر بني يديه وهو
حيبس أنفاسه هل ًعا يتأكد من عدم تلوهنام ابلمحر ،مث غطى
هبام وهجه ودخل يف باكء مرير...
مل ترتكه الكوابيس املتوالية يف حاهل تزوره يف اليقظة ومن ّمث
احلل ،يرى بني يديه رأس "معر" املشوه وعىل ساقه يمتدد
جسده املهتاكل ،يعيد املشهد نفسه لك يوم وليةل ،عندما
استيقظ يو ًما ُمنقبض القلب ،ومير اليوم بدون سالم وال
الكم ،يس تغرب ،فهذا مل حيدث منذ س نني ،يرن ويرن وما
من اجابة ،يغلق صيدليته وهيرول قاصدً ا بيت صديقه،
يطرق الباب ليتفاجأ ،فالباب مفتوح!
يدخل والقلق يهنشه ،الفوضة تس تقبهل ،جيول البيت ويفتش
عن أي أحد فل جيد ،يذكر هللا حياول أن هيُ دأ نفسه وميسك
هاتفه لرين للمرة الخرية ليسمع صدى صوت الهاتف ابلقرب
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منه ولكن بدون صاحب ،يقلبه رسي ًعا  ..السجالت،
الرسائل لكه حمذوف ،ال يذكر أن صديقه اكن ُمل ًما بتنظيف
هاتفه أول بأول.
يقف ً
قليال وأفاكر وظنون كثرية تتصارع يف عقهل مث خيرج
رسي ًعا ليسأل اجلريان أو أي أحد عنه ولكنه يعود خائ ًبا،
ويبدأ يف البحث عنه بنفسه ..
حبث حول املزنل ،سأل عنه يف احملالت القريبة ،أطفال
الشوارع ..
شربا ،ندى وندى،
شربا ً
اجته حنو فدادينه الربعة ،مسحها ً
حت وصل مع وصول أول أضواء الهنار للسور حديث البناء
اذلي يفصل بني فدادينه الربعة والفدان اخلامس اذلي ابعه
منذ بضعة أسابيع ،اكد يعود أرجائه ،ولكنه لَ َحظ أجزاء من
مالبس متقطعة علهيا بقع دم!
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هلع ،فقفز وعرب السور راكضً ا وطبول الفزع تقرع ،اكد قلبه
ينفطر ،أو ينخلع أهيام أقرب  ..عندها رأي منظر ،وقف
مشدوهًا مث اهنار ومل يصحوا اال يف املشفى.
منذ وقهتا مل يمن ليةل هنيئة ومل يعش يو ًما طبيع ًيا ..
قطع س يل المل صوت امل ُنبه ،فقد قرر أن يرجع لفتح
صيدليته.
مفنذ وفاة "معر" وهو منعزل للحياة ،أو يه من اعزتلته ..
قام ،أخذ حام ًما فشل يف غسل أاثر دم الزالت تلوث عقهل،
رن هاتفه لريد
مث اجته لعمهل ،اكد اليوم أن ينقيض حت ّ
بصوت اكد أن ينساه :
 نعم  ..من معي ؟قالها بصوت خمتنق
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لرتد عليه بصوت أكرث اختناقًا :
 "يقني"  ..أحبث عن معل ..******
أهنيى حديثه مع "حمسن" يُلقي عليه الصاعقة ،بعد أن ُصدم
بعدم وجود من شارك أو شهد ذهاب "معر" للرشكة ،اكن
المر مطرو ًحا دليه من الساس ،بعد أن قرأ يف شهادات
الرشكة أهنا ال تعرف من هذا الـ "معر ،ولكنه اكن ُيك ِّذب
المر ،لقد أراد بعض االاثرة ،وعند هذه النقطة انطفئت
الشعةل اال من وجود اكذب ..
"معر" أو "حمسن"  ..ولن ُخيرج "القمحة" أيضً ا من
احلُس بان ..
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دقّات خافتة عىل الباب اتبعها دخولها ،هرولت نحيته،
توسدت صدره واختذت من حضنه ملجئًا ..
اكنت ُمثقةل بسؤال يزحي راحة أايهما ،سؤال ال تس تطيع ترتيب
لكامته ،لك ما بقى يف ذههنا يه عالمة اس تفهامه ،قوسها
حزن ونقطهتا كرة مه ..
 اش تقتك اي أيب ..قالهتا بصوت خمنوق ،تتعلق برقبته كغريقة ،حت لو اكن هو
سبب غرقها الول ..
ابتعدت عنه ً
قليال ،جلست عىل املقعد املقابل ،اس تعارت
بعض الهواء من الغرفة ..
 -مك عددن يف البيت اي أيب ؟
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قالت ويه تش يح بأنظارها عنه ،ال تعل هل حتقق مع
مذنب ،أم تهتم بريء ؟!
اقرتب برأسه ينظر لها مس تفه ًما
اصطنعت املرح وأضافت ويه تتحرك يف كرس هيا :
نت ..
 فلنعد م ًعا  ..أن وأ َمصتت حتثه عىل االكامل ويه تضم أصابعها لكها اال اصبعني
قد حتررا ..
 مدام "ندية" و... و ...أ ِمكل .. "يقني" .قالها بنربة غضب حاول اخفائه
 نعم" ،يقني" ..- 113 -

مصت ،فلوحت أمامه بأربعة أصابع وقد فهم مبتغاها ،مث هتدل
كتفهيا وتساقط ذراعهيا جبانهبا ،نظرت اىل الفراغ قائةل :
 ملاذا أشعر دامئًا أن فردًا منّا مفقودًا ،قد سقط مناحلس بة ،ال أعل مبا ميكنين أن أصف الوضع ولكين مس تاءة
 ...أريد أن أفهم اي أيب ..
متوغال يف حقل عيوهنا ً
انعقدت قسامته ،زفر مث نظر ً
قائال
بصوته الجش :
وجدت ِ
 اذا ِنفسك يو ًما قد ِ
وقعت جفأة يف حفرة أمعق مما
تتخيلني ،ويوجد من يردم ِ
عليك الرتاب ،ومع ذكل أ ِ
نت
صربا وعون ..
جتاهدين وحتاولني الفرار ،حتتاجني فقط ً
تذكرا أسوء أايم حياته  -أو هكذا ظن  -مث
سكت مس ً
اسرتسل احلديث :
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 الضغوط ِحوكل يف لك ماكن ،تشعرين ابالهنيار ،الضعف
ِ
يغزوك  ..ومع ذكل ،يأيت من يكون ِكل عبئًا ال تس تطيعني
حتمهل ،واملطلوب هو النجاة به!  ..ماذا س تفعلني ؟
نت؟
 ماذا فعلت أ َ اسقطت ا ِحلمل وجنوتّ ،مرت الايم وجتاهلت وأعل أنينخمطأ يف ذكل ،وعندما جاء اليوم اذلي مددت فيه يدي لها،
رفضهتا وابتعدت عهنا لك البعد  ..بقيت العبء اذلي ال
أس تطيع حتمهل  ..وها أ ِ
نت ُحت ِّمليه لنفسك ،لن تصمدي
طو ًيال  ..ليس لنه ً
ثقيال ،بل لنه يعرقل نفسه ومن حيمهل،
وال حياول املساعدة للنجاة!
أهنيى لكامته الغاضبة ليعم السكون للحظات مث هتتف "شوق"
يف مزجي من التحدي والمل :
 ال ،بل سأمصد اي أيب ،سأنقذها و ُأخرهجا من احلفرة ..- 115 -

فرت ثغره عن بسمة مل تفهم معناها ،فهنضت واقفة و ّمهت
ابخلروج ولكهنا دارت جفأة وألقت نظرة عىل الصورة املعلقة
ومهست بشجن :
 لجل أيم ،ال أظهنا سعيدة حبالنا ،لجيل ولجكل ..ولجل "يقني" ..
خطت جتاه الباب مرة أخرى ،فتحته مث وقفت للحظة ..
 أخيت ..نطقت هبا تشد عىل لك حرف خامتة مجللهتا ،ولكن يف احلقيقة
اكن اخلتام حبوزة دمعة متأثرة ..
******
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بعض الحيان يبدو من بعيد أن المر صغري ًا ولكن لكام
اقرتبنا كرب ولكام توغلنا تضامخ حت نصل حلقيقة مل نظن أهنا
هبذا ال ِكرب.
يف مزنل يغلفه الهدوء جلس "خلف" بعقل متله الصخبة،
احلقيقة عنده اكلشمس واحضة ولكن الغموض هو الس تار
الثخني اذلي حيجهبا  ..فتأيت أاي ِد البحث والتقيص ترفع
الس تار مبهل ،لتبدأ أشعة احلقيقة تتسلل رويدً ا رويدً ا حت
تنري البصرية وتزيد اليقني ...
مل يعل أن حمصول العامل بأمكل يتحمك به ثةل من الرشاكت ،مل
احتاكرا ،أخذ يقلب لكامت "أمن" يف
يكن يتصور أن للبذور
ً
عقهل وحياول ربطها بقضيته ،شاب عرشيين مثقف هو ،ولكن
ثقافته خمتلفة ،فهو يقرأ يف قضااي عاملية ولكهنا ليست عىل ابل
الكثريين ..
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فعندما اس تقبهل "خلف" يف مكتبه أمس ليسأهل عن رشكة
"القمحة" ،تركها ومل يتحدث عهنا ولكنه روى هل قصة
مأساوية وللسف واقعية ..
بدأ "خلف" احلديث  -بعد الرتحاب وتقدمي املرشوابت -
سائ ًال وكن ً
شالال قد انفجر :
 أخربين اي "أمن" ما رأيك بـ "القمحة" ؟ وكيف لرشكةالتضامخ هبذا الشلك؟ وكيف هلم أن حيتكروا جتارة البذور؟
ابتسم "أمن" ونظر لسفل يرتب لكامته مث قال بأدب ابلغ :
 رشكة "القمحة" اي س يدي ليست اال نسخة مصغرة عامحيدث يف اخلارج ..
أطرق مث رشب ً
قليال من املاء حتت أنظار "خلف" مث أمكل
ً
قائال :
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عامل ًيا اي س يدي للبذور والتقاوي احتاكر ،وعدد قليل للغايةمن الرشاكت يه من حتتكر البذور وتلعب هبا وبأسعارها كام
تشاء ،بدأت القصة يف فرانسا عندما تفجرت قضية مجع
ومصادرة البذور والتقاوي يف مايو عام ٢٠١٤م ،لتنفرط
بعدها حبات العقد اي س يدي وتبدأ املنازعات بني الرشاكت
الغربية لوضع يدها عىل بذور العامل بأمكل ..
مصت قلي ًال مث نظر لـ"خلف" قائ ًال بنربة منفعةل ترن قهر ًا :
 يدخلون يف حروب ضد االنسانية اي س يدي ،يريدوناخضاع الشعوب واس تعبادها يرفعون السعار كام يشاؤون
لن لك مههم هو حتقيق أرابح مادية هائةل تقدر ابملليارات،
ال يلتفتون للفالح البس يط وال ادلول الفقرية ..
سكت يلتقط أنفاسه املنفعةل مث أخذ يعد عىل أصابعه ً
قائال :
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 رشكتني يف الوالايت املتحدة وأخرى يف فرنسا واثنتنيأحدهام يف سويرسا والثانية يف أملانيا ..
تفرسا :
اس توقفه "خلف" مس ً
ولكن اي "أمن" كيف حيتكرون البذور ُ ..أعذرين عىل هجيلهبذا املوضوع ولكن أوليس من السهل اس تخراج البذور من
الامثر واعادة زراعهتا ؟
اس تحرض "أمن" االجابة مث قال :
 تقوم تكل الرشاكت اي س يدي بتخليق بذور معدل جين ًيا،هذه البذور غري قابةل للزراعة اال مرة واحدة وابلتايل يصبح
رضاب من اخليال،
اقتطاع جزء من احملصول العادة زراعته ً
كبريا و ً
نشاطا
وابالضافة اىل ذكل ،فان لتكل الرشاكت نفو ًذا ً
خف ًيا متكنت من خالهل الزام بعض ادلول خاصة يف أس يا
وأفريقيا اصدار قوانني ُتكرس الحتاكر هذه البذور
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توقف "أمن" الرتشاف بعض من شايه اذلي برد مث أمكل
ستنكرا :
م ً
 ختيل اي س يد "خلف" أن تكل الرشاكت تس يطر عىل اكرثمن  ٪٥٠من بذور العامل ،وليس حفسب بل خرجت بعض
التقارير الفرنس ية هندية تتحدث عن امتالكهم ل  ٪ ٧٥من
البذور يف العامل ،وطب ًعا ذكل بعد رسقة الصول الوراثية من
دول العامل وخاصة افريقيا ،وعىل وجه اخلصوص مرص
والوطن العريب)*( ..
نظرا يف ساعته مث قال مس تأذن :
أهنيى "أمن" لكامته ً
عيل أن أرحل مفعميل يناديين ،ال يكفي أن نقرأ عن
 والن ّاملشلكة وان اكنت خضمة ،بل علينا أن حناول حلها ولو
فشلنا.
وقف "خلف " يودعه مرتبا عيل كتفه :
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بين ،يف أمان هللا .
 وفقك هللا اي ّابتسم "أمن" ممتنًا مث تركه واخليوط ترتابط يف عقهل ..
(*) مصدر املعلومات الواردة  :مقال  5 :رشاكت كربى للبذور والتقاوي
تس تعبد مزارعي العامل موقع  :مجموعة ش باكت بشاير الزراعية الرمقية

******
بعد أن خرجت "شوق" من الغرفة مثقةل بواقع مريرّ ،مر عىل
"يقني" عده أايم بني باكء ورشود.
ندمت أهنا وضعت لك أمالها عىل هذا الطلب ،فقد مرت
السابيع دون اتصال وال رسال  ..فقررت عدم الانتظار
دقيقة أخرى واذلهاب بنفسها لتعرف سبب جتاهل طلهبا
للعمل! ..
ذهبت وبيدها التوتر لرتجع جتر وراهئا ذيول اخليبة!
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ولكن يف احلقيقة فقد قابلوها ابلرفض وبأس باب تراها خاوية،
مه مل يظلموها يف يشء ،فهيي مل تتدرب ومل تعمل سابقًا ،لكهنا
جتاهلت لك يشء وتركت الظنون تألك عقلها ..
جع ًبا لها! بلك مشلكة أو عقبة تواهجها تلقي اللوم عىل شلكها،
رشا
مل تأخذ بأي سبب ،مل تصرب ،مل يأيت ببالها أنه قد يكون ً
لها وان متنته .
حفولت اايهما سوادًا ،وأضافت حزن فوق حزن ،وأخذت
تراجع ذكرى ذكرى ،أمل أمل ،وتق ِلّب علب نفسها املواجع ،تتذكر
صوت حضاكت أخهتا ويه متزتج بضحاكت أبهيا ويه ابنه
الثامنة ،تتذكر غنائه لها وتقبيهل وأحضانه ،تتذكر عندما اكن
يطعمها يف فهيها بيده وان اكنت قادرة عىل اطعام نفسها ..
متر أمام عينهيا املشاهد مث تعود لتتسأل وان اكنت حتفظ
االجابة
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" أين أن ،أين أن من لك هذا ،أين أن من حضنك ،أين أن
من قُبالتك ،أين قبلتك عىل خدي والخرى تزين جبيين،
أين حضاكيت وقد كنت نسيهتا ،هل ُ
كنت رس ًااب ومازلت ،أم
يه أكفتك وزايدة ؟
لست أن قطعة منك ،ألست شبهيتك ،ن ُ
أو ُ
سيت أخر مرة
قلت كل فهيا اي أيب ،وليتين ما قلهتا يو ًما ،فأنت ال تس تحق
..
يتك اي أيم ترين ،ايل ِ
ايل ِ
يتك تشعرين ،أترين المانة  ..نصفها
وضعها فوق الرأس والنصف الخر ُألقى به يف القاممة " ..
زاد كرهها لهذا البيت ومن فيه ،متنت بشده أن هترب وترتكه
بأُنسه وذكرايته ،ولكن هل تقدر عىل الهروب ،وان هربت
فهل س هترب من الالم أم س تظل ملتصقه هبا حت متوت.
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اكنت يف حرية من أمرها حت تذكرت ر ًمقا دونته منذ أايم،
لتس تخرجه من هاتفها دون تفكري ويه تعض عىل شفتهيا،
تمتن أن تفلح ولو ملرة ،أن تُغري أي يشء ،ترددت ً
قليال
عندما مسعت صوت اجمليب ،ولكهنا ختلت عن ترددها عندما
مسعت رنة أمل يف صوته ،تكفي لها مهسة أو نظرة لتتعرف عىل
القلب املوجوع ،فهيي خربة س نني! ..
قالت بصوت خمنوق من الباكء :
 دكتور "حمسن" معي ؟ نعم  ..من معي ؟اختناق جييب اختناق ًا
 "يقني"  ..أحبث عن معل ..تنحنحت قليال مث أمكلت :
- 125 -

 أن خرجية لكية الصيدل ابمتياز يف س نوايت امخلس ..أومأ وان مل تره وكن الالكم ُحبس يف جوفه فأمكلت حتاول
ترتيب لكامهتا :
نشورا كل تطلب فيه خر ًجيا للتدرب والعمل.
 قد قرأت م ًمل يأهتا أي رد حت ظنت أن اخلط انقطع
 دكتور " حمسن"  ..هل أنت عىل اخلط ؟! نعم  ..نعم ِمعك .
قالها بعد أن خرج من رشود طويل ،تعجب من نفسه ،مل
يكن هكذا أبدً ا ،انزتعه من رشوده سؤال خرج وقد عشش
بني لكامته القلق والرىج
 هل العمل مازال متا ًحا ..- 126 -

 أسف  ..أقصد  ..نعم ،نعم  ..مازال متا ًحا ،من الكمكتبدين مناس بة وميكنك احلضور غدً ا لالتفاق عىل التفاصيل .
اكن م ً
تخبطا ،ولكهنا جاءت يف الوقت املناسب ،فهو ال
يس تطيع الرتكزي عىل يشء ،وقد تأثر العمل يف الصيدل
بشدة ،ذلكل يرس لها لك يشء ...
أما يه فقد تعجبت لهذه الرسعة وقد اكنت تظن المر يأخذ
وقتًا ،لك ما علهيا الن أن ترتب لهروهبا!

******
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ل
ا
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ف
ص
ل اع
اكنت تقلب كعادهتا يف مواقع التواصل الاجامتعي ،لك ما
أماهما ينهتيي ويُعاد مرة أخرى ،ظلت عىل هذا الوضع حت
جذب انتباهها بعض اللكامت ،اكنت تعلو صورة لفتاة خيالية
مجيةل ،بيضاء ذات شعر بين مييل اىل الربتقايل ،عيون براقة
بلون سامء صافية ووشاح مربوط عىل عنقها من اللون ذاته
..
" مرت خباطري فكرة ،عربت ظلت اذلكرى
نسينا احلزن شوقًا للغد الفضل " .
ظلت تردد اللكامت مرة بعد مرة ،شعرت أن اللكامت قد
"رميي"
خطت لها ،فقط لها ..
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" نسينا احلزن" ،أليس احلزن هو داء حياهتا ،هل لها أن
تنساه ،كيف ولك ذرة حولها تذكرها به ..
اذا اكن لها خيار ،أمنية حمققة ،لمتنت اخلالص  ..اخلالص
من ذكرى تألك نفسها ،تدمرها ،ترتكها حطام .
اكنت مرتددة ،ليس القرار ابلهني ،لكمة "هرب“ وحدها
ختيفها ،جتعلها ختطوا للوراء بعد أن تقدمت!
والن ويه قد توصلت دلواهئا اذلي تمتين أال خييب فيه
أملها ،أال ميكهنا أن تُنحي اخلوف جان ًبا ،أن تتخذ القرار ،أال
يكفي اختناق ،علهيا ان تنيس احلزن ،أو ترتكه ،هتجره ،تبتعد
عنه وعن مسكنه ..
وها هو قرار اللحظة ،س ترتك البيت ،أشخاصه ،ذكرايته،
وأالمه ..
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ستسافر ،س تبتعد عن القاهرة لكها ،يه وشقاهئا ..
س تذهب لالسامعيلية لعلها تفتح لها أحضاهنا ،ولعل أحد
هناك يكون منقذ لها!
طفقت "يقني" ترتب أفاكرها ،جيب وضع خطة ،ما علهيا
البدء به ،ولكن قبل لك يشء وأي يشء ،الكامتن هو المه،
جيب أن تبعد "شوق" عهنا هذه الايم ليك ال تلحظ شيئًا أو
تشعر بتغيري ..
هذه النقطة الوىل
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مبكرا قبل أن تستيقظ "شوق" اىل البنك
س تذهب غدً ا ً
لسحب أموال تكفهيا للمشوار ،السكن ،الطعام وغريمه من
متطلبات احلياة ..
لول مرة حتتاج حلساهبا املمتلئ يف أحد البنوك ،بىل ،لقد
أمهلها يف لك يشء ،ولكنه اهمت بتوفري املال ،اجهتد حت
حسااب مكتظ ..
جعل للك واحدة فهيام ً
أكنه ظن أن املال يكفي ،يشفي ،يصنع احلب لكنه أساء
الظن ..
يه ال تريد أمواهل ،ولكهنا مضطرة حت تصنع نفسها فقط مث
وقهتا ستتخىل عنه ..
تكل النقطة الثانية
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مث فكرت يف كيفية الوصول االسامعيلية اليت تبعد ساعتني
تقري ًبا عن القاهرة والوصول اىل الصيدلية بعدها ..
أرادت أن تذهب ابلقطار يف أول المر ،ولكهنا عدّلت عن
قطارا يف حياهتا أبدً ا
رأهيا وتراجعت وذكل لهنا مل تركب ً
ساسا.
وليست متأكدة من وجود قطار يقلها اىل االسامعيلية أ ً
توصلت اىل أن احلل المثل هو س يارة أجرة أو اتكيس
يأخذها للماكن اذلي تريدهُ ،ملكف ؟ ولكن ال هيم ..
وهكذا قد انهتت من النقطة الثالثة
اعتادت التفكري بطريقة منظمة
اجتهت اىل النقطة الخرية
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يف البداية أخذت تبحث عن أقرب فندق للصيدلية ليك
تس تأجر غرفة تناس هبا ولكهنا تذكرت أهنا ال تعرف ماكن
الصيدلية من الساس! ذلكل قامت ابعادة فتح حاسوهبا،
ومن ّمث (الفيس بوك) ،ومنه اىل صفحة دكتور "حمسن
احلسيين" ليقابلها سواد وحداد ..
تركت الس ئةل وليدة عقلها جان ًبا الن فهيي هنا لتطلب منه
ارسال اخلريطة اليت ستسري علهيا ،بعثت هل اكتبة :
 السالم عليمك  ..دكتور "حمسن" ،أن "يقني" من حدثتكأمس خبصوص العمل ،هل ميكنك ارسال موقع الصيدلية ؟
مرت بضع دقائق ولكن بدون رد ،مث دقائق أخرى والوضع
ذاته ..
خيل لها لوهةل أن رصصور احلقل قد سكن الصفحة!
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ملّت فأخذت تقلب يف حسابه ..
سواد وسواد وسواد ،مل جتد سوى السواد منذ أسابيع
وفهمت من النعي ومواساة بعض الصدقاء أنه قد فقد عز ًيزا،
تأثرت ابللكامت وأشفقت عليه فقد ذاقت الفقد ..
وبيمن يه هتبط أكرث وأكرث للمنشورات القدم ،وجدت
صورة ..
يقف فهيا شاب طويل أبيض البرشة بشعر بين نمع وعيون
عسلية جبانبه أخر مقحي البرشة أسود العيون جمعد الشعر
أقل ً
طوال ووسامة ..
تساءلت للوهةل الوىل من مهنم دكتور "حمسن"  ..مث قتل
التساؤل دهشة ،فقد شعرت أن الصورة تشع سعادة و ُأخوة..
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كثريا ما مسعت عن
سعادة  ..لكمة غريبة  ..سعادة ً ..
السعادة ،ولكهنا نست كيف تكون ،مث تساءلت أيكونن
اخوة؟
ولكن كيف مع هذا التباين ..
مث تذكرت أخهتا اليت اذا وجدت صورة جتمعهام ،فس تجدها
مطابقة للصورة أماهما  ..ولكن مع اختالفات بس يطة ..
بس يطة للغاية ولكهنا مؤثرة أكرث ...
يه النوع  ...والسعادة!
******
محلت مو ِرق مناهما بني يدهيا ،وضعته ختفيه بني مالبسها
الفضفاضة مث هرولت وحدها اىل املاكن اذلي وجدته فيه ..
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ولكهنا هذه املرة تعلمت ادلرس وابتعدت عن أشواك اللميون
وجلست عىل قرب مناسب ...
جلست تراقب الشمس ويه تنسحب من مرسح السامء
رويدً ا رويدً ا  ..لترتك القمر يعتليه لبعض الوقت أصبحت
تعشق القمر كام يعشقه صاحب اللكامت ،ينادهيا اي مقري،
تشعر ان قلهبا يطري من الفرحة ..
أما يه تطلق عليه صاحب اللكامت ،وهل يوجد ما هو أمجل
من لكامته ،بل يه أمجل من القمر ..
متددت مفرتشة العشب حتهتا ،وضعت املذ ِكّرة فوق قلهبا
املمترد مث رفعت يدها مبهل تتحسسه ،اكنت الايم السابقة تقرأ
مث تضغط عليه وتقول هل أثبت ،مث ادّعت املفاجأة ويه تري
حصون تعبت يف بناهئا لس نوات تتحطم وتتساقط ِتباعًا ..
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لقد شعرت وعلمت من اليوم الول أن هذه اللكامت س هتَ ُز
قلهبا اذلي اليزال مراهقًا متعطشً ا للحب ..
ولكهنا سقطت يف البرئ وأحبته فعزفت عن حماول اخلروج
سقوطا ً
منه  ..اكن ً
مجيال!
اهزت قلهبا لصاحب اللكامت وان مل َتر شلكه ،مل تسمع صوته،
ال تعرف ماكنه وال حت امسه ..
ظنته يف أول المر الع ًبا ،ولكهنا عندما انغمست يف عامل
حروفه وجدته طي ًبا خلوقًاً ،ابرا بأمه عاشقا لها ،جماهدً ا
نفسهً ،
حماوال الوصول لربه ..
راقها لك يشء ،أمر وحيد هو من اكن يقلقها ،أين أنت اي
صاحب اللكامت ،اكنت دامئا هتمس هبا يف نفسها ،ملاذا ال
يأيت ،ملاذا ينقض الكمه ويبعث لها تكل الوراق!
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هذا ما اكن عصيب الفهم واالدراك ..
اكنت تقرأ برتتيب الايم ،تعيش معه أايم احلزن وتبيك مث
جتدها تبتسم بني دموعها وقد وصلت لايم الفرج وحلظات
العوض ..
اكدت حتتفل أمس لوصول حشنه أمهل ،بعد أن تعدت
صفحات الانتظار ووصلت لصفحة يذيلها أمل ،فقد أخربها
أن حشنة البذور وصلت وأن أمنيته ستتحقق ..
زين وهجها ابتسامة حاملة ويه تتذكر لك ذكل ،تقلبت عىل
مييهنا تواجه حماصيل القمح اذلهبية الشاخمة ،مث فتحت املذكرة
تقرأ عىل أخر خيوط النور ..
ولكن العامل اظل جفأة ،أظل دون غروب ،المل انسحب
وأغلق ابوابه يف وهجه ومن مث وهجها!
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انتفضت تقرأ صفحات بعنوان خوف ،وهتديد أمن.
تغري خطه هذه الايم ،اكنت ترى حروفه ويه ترجتف
وتشعر بقلبه وهو يرتعد ..
ماكملات غريبة ،أرقام جمهول ،خىش عىل أمه ،أخذها يف
زايرة خلالته ،تركها وعاد ،فقد عَل أنه مراقب!
ال ينام ال يألك يكتب وحسب ،ينتظر ،ال يقدر عيل يشء،
خاف عىل "حمسن" ..
ولكن من "حمسن" ،حيك لها عن صديق ورفيق ولكنه مل
يذكر أي اس ..
تركت التساؤل جان ًبا وأمكلت قراءة اذلعر ..
خاف عىل "حمسن" وانقطع عن زايرته أايم الهتديد ،انعزل يف
مزنهل ،وأغلق عليه البواب .
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الهتمت الصفحات حت وصلت لخرمه ،قرأت ويه تكمت
أنفاسها ،يرتعش قلهبا
« "رقية" ،أشعر بقرهبم ،أسف أنين عذبتك معي ،لقد
حاولت أن امحيك من لكاميت ،ولكين جعزت ،ال أعل ماذا
أفعل ،مل أس تطع فعل سوى ذكل ،اذهيب لصيدلية
"احلسيين" اذا وصلتك تكل املذكرة ،هناك الكثري ركزي فقط
»
شهقت مع أخر اللكامت واهنمرت دموعها ،مث أخذت تقلب
الوراق اكجملنونة ،هتمس :
 أخربين أنك مل متت ،أخربين أهنا سقطت منك وحسب،الال غري معقول ،ال أفهم يشء ،ال ميكن أن تُقتل هكذا  ....اي
صاحب اللكامت ال  ...ال ترتكين بعد أن تعلقت ،فقد أحببت
 ..أحببتك  ..أحببتك اي "معر" ..
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نعم فل ميت غريه مل يقتل أحد مثهل ،قتلوا حبه ،وقلهبا ..
******
اكنت املشاعر تتضارب يف نفسها كام اكنت املناظر تتغري من
حولها ،اكن جيمتع اخلوف والرتدد ابلتطلع حلياة خمتلفة ،وعىل
الطريق اكنت تبرص أحيانً حصراء جرداء عىل جانبهيا مث
يألكها الخرض لتتحول ملزارع منظرها يأُرس القلب والنفس،
اكنت الشمس حترق برشهتا الربونزية ادلاكنة اليت حييطها
وشاح بلون القهوة ،تأففت ويه تنظر لهاتفها بني يدهيا حتاول
االتصال بـ "حمسن" منذ أايم ولكن بدون رد ..
مل تس تطع تأجيل سفرها بسبب عودة مدام "ندية" بعد
يومني ،ويه الوحيدة اليت ميكهنا أن تالحظ حقائب السفر
يف غرفهتا واخلزانت الفارغة حني تنظف الغرفة ،وقهتا
س تحدث أابها وينهتيي المر ،ذلكل قررت تعجيل السفر
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وعندما تصل ستسأل عن ماكن مزارع االسامعيلية كام قال
يف اعالنه ،وان مل جتد الصيدلية س تقمي يف أحد الفنادق حت
يتيرس المر وتصل اليه بأي طريقة ..
اكن بداخلها ما يهناها عن لك ذكل ،جزء قلق غري مراتح ،ال
يريد التغيري ،خائف من حارض جمهول ،من بل غريب ،من
نس ال تعرف مهنم أحدً ا ،لكهنا أمصتته ،أمصتته حبياهتا اليت
ليس لها معين ،ابختناقها من بيت ال ُخيصها ،أمصتته وقالت
هل يكفي ،يكفي خوفًا ،مفس تقبل جمهول أرمح من حارض
مؤذي ..
وبعد ساعتني من الصمت املطبق ،رأت الفتة كبرية مكتوب
علهيا خبط عريض "مرح ًبا بمك يف مدينة االسامعيلية " نطقت
خريا سائةل :
أ ً
 هل وصلنا ؟- 142 -

 نعم ..قالها بلكمة مبقتضبة ولكهنا اكنت تريد أن تعرف أكرت
 هل تعرف اي معي مزارع االسامعيلية ؟مصتت مث أضافت :
 هل حنن قريبني مهنا ؟ مزارع االسامعيلية  ..مه ُكرث ويف أماكن متفرقة .. ولكن كيف  ..كنت أظن أهنم مباكن حمدد ،أحبث عنصيدلية ابلقرب من تكل املزارع ..
 انظري اي أنسة ،يوجد مجمع قريب من هنا سأنزكلابلقرب منه  ..فهناك من ينتظرين.
قالها حبنق لتصمت ويه تبحث عن أي حل.
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أنزلها يف احد املناطق الشعبية القريبة من بعض املزارع،
أعطته مثن الرحةل مث رحل ،لتقف وحيدة متا ًما وان اكن حولها
الكثريين مبختلف الشاكل والعامر ..
لول مرة تشعر أهنا ال تس تطيع التفكري ،فهيي يف حمافظة رمغ
صغرها فهيي غريبة ،املزارع هنا وهناك ،ولعل الصيدلية تقبع
يف أي ماكن  ..أحست ابلضياع ،شعرت ابلرض تلفظها ،مل
تفتح لها أحضاهنا كام متنت ،اكدت تبيك ،حاولت الامتسك
ويه تسري ال تعل لها وهجة وجتر وراهئا حقيبة سفرها متتلئ
ابخليبة ..
اخذت تنظر حولها بيوت ،حمال ،أسواق ،مطامع ومقايه،
لكن أنفها ساقهتا اىل أحد اخملابز املتعطرة برواحئ اخملبوزات
الشهية  ..وقفت حمتارة بني النواع اخملتلفة حت ابتاعت
بعضها ،مث سألت أحد البائعني يف اخملزب عن صيدلية احلسيين
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فل يُفدها ،سألته عن أي فندق أو ماكن لالقامة فدلها عىل
نُزل قريب ولكنه بس يط ،شكرته مث اجتهت هل ويه حتاول
االتصال بـ "حمسن" ولكن الهاتف مغلق!
******
ّمرت الايم ،ومعها ّمرت احلقائق وتكشفت ،أرشقت
خريا وانزاح الس تار ..
الشمس أ ً
أحضى يرى القاتل ويعرفه ،ولكن يبقي ادلليل ..
تعددت لقائته مع "أمن" ،ومع لك لقاء وحوار اكن يقتبس
من معرفته أكرث وأكرث ،مك يعجبه هذا الشاب املثقف ،لكام
رأه أو حتدث معه تقزز أكرث من الش باب الضائع اذلين ال
يفعلون يف حياهتم سوى اللهو يف الشوارع واجللوس عىل
املقايه ،ال يكذب عىل نفسه بأنه يريده البنته اليت يش تاقها
بشدة ،ولكهنا مازالت صغرية وأماهما الكثري ،فطفلته امجليةل
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"شوق" مل تُن ِه دراس هتا الثانوية بعد ،ابلاكد أهنت الصف
الثاين الثانوي ...
طرقات عىل الباب
 أدخل.ظن أهنا "شذى" اكلعادة
قالها بدون أن ينظر اىل البابّ ،
ختربه حبضور أي خشص أو وصول أي خرب جديد ،ولكنه
تفاجئ بـ "أمن" يدخل هذه املرة بدون "شذى" ..
وقف ودىن منه مرح ًبا حبرارة ومرب ًتا عىل ظهره ،قد أحب
ذكل الشاب وأحب حضوره ،مك متين أن ميكل أبنًا مثهل ،لاكن
خفرا واعزتاز ..
س يطري به ً
جلسا ،فبدأ "أمن" احلديث ماز ًحا :

- 146 -

 لقد قلت أنين أصبحت صاحب ماكن املرة السابقة،فدخلت بدون رمسيات ،معميل أصبح يغار من مكتبك اي
س يدي ..
حضك "خلف" مث ربت عيل كتفه جمددًا وهو يرمقه بنظرات
االجعاب ..
 اخربين ماذا سترشب ،حت ال جيف حلقك من كرثةالالكم اكملرة السابقة ..
ابتسم "أمن" مث قال مبرح :
 دعنا من القهوة ًقليال  ..ممممم  ..الشاي أصبح ًممال
كذكل ،ولكن اذا أضفنا عليه بعض احلليب س يصبح رائ ًعا،
ليتنا كنّا يف الش تاء لكنت رشبت حسل ًبا ..
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أخذا يضحاكن حت امتل املكتب ابلهبجة .حضاك ً
قليال وطلبا
املشاريب ،فنجان قهوة بندق وكوب ( شاي بلنب ) مث بدأ
"خلف" يسأل حبامس :
 حدثين اي ودلي عن البذور املهجنة والخرى املعدلوراث ًيا ،وما الفرق بيهنم وملاذا الاهامتم هبام ذلكل احلد ؟
 أنظر اي س يدي ،دعنا نبدأ ابلبذور املهجنة أوالهجينة  ...تكل البذور تأيت عن طريق تزاوج نبتتني
خمتلفتني ،قد يكونوا من نفس النوع أو من أنواع وسالالت
خمتلفة ،وليك توحض الفكرة أكرث ،جيب أن نعل أن معظم
النبااتت متكل أعضاء تذكري وأعضاء تأنيث من خالل تزاوهجا
تنتج الامثر ،قد يكونوا يف نفس الزهرة أو عىل زهور خمتلفة يف
نفس النبات ..
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هدأ قلي ًال يرتب لكامته مث أمكل :
 النتاج البذور الهجينة ،ال ندع نفس النبتة تتاكثر معنفسها ،بل نزوج أعضاء تذكري من نبتة مع أخرى مؤنثة من
نبتة اثنية ..
تفرسا :
اس توقفه "خلف" مس ً
 لكن كيف ال ندع النبتة الواحدة تتاكثر مع نفسها ؟ بطرق عديدة مهنا أن نقوم اببعاد الاجزاء املذكرة اليتحتمل اللقاح عن الجزاء املؤنثة ،أو نغطي الجزاء املؤنثة يك
ال يصلها اللقاح ..
قال "خلف" معرتضً ا :
 وأين الصعوبة يف ذكل ،ملاذا ال يتعل الفالحني وينتجونهذه البذور بأنفسهم ؟
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أنظر هل "أمن" مث أجابه ً
قائال :
 أنظر اي س يدي ،يوجد من حياول ،ولكهنا جمرد هجود فرديةومتفرقة تبذل يف انتاج الهجن ،فلنقل جهن الطامطم ً
مثال،
ولكن تكل اجلهود تواجه مشألك ومصاعب ..
مهنا أن تكل العمليات  -جهن الازهار  -شاقة وملكفة وحتتاج
أايد مدربة جيدً ا عىل تكل العملية ليك ال تتعرض لي خطأ ..
خفطأ واحد فقط اي س يدي يف الهتجني يؤدي اىل فشل لك
يشء ..
احتيس بعضً ا من مرشوبه مث أردف :
 تكل العمليات جتري أيضً ا يف أوقات حمددة ودرجاتحرارة معينة ..
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وابالضافة للك ذكل ،فان احلصول عىل الصول الزراعية
اليت حنتاهجا للهجن ،أمر صعب ودقيق جدً ا وحيتاج كثري من
التجارب ...
قال "خلف" متفه ًما :
 قد فهمت الن ،أمر شاق حقًا!ابتسم "أمن" حت ظهر بياض أس نانه
 هذا هو معيل اي س يدي ،حنن نقوم ابلتجارب للهتجنيودلينا بعض التجارب ايضً ا للتعديل الورايث للبذور ..
ويف لكتا احلالتني ،هندف النتاج مثار أكرب جح ًما وأكرث انتا ًجا
ومقاومة للمراض والفات وغري ضارة عىل االنسان ،ولكن
املشلكة الوحيدة يه أن تكل الامثر عقمية وال ميكن الزراعة
مهنا مره اخري ،فيضطر الفالح للرشاء يف لك مرة .
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 رائع اي بين وفقك هللا أنت ومن معك ،هذه يه الهندسةالوراثية أليس كذكل ؟
 نعم تس تخدم الهندسة الوراثية يف التالعب يف جيناتخمرباي ،تعديل اجلينات وادخال أخرى جديدة
النبات ً
ابس تخدام تكنولوجيا متطورة ،لتصبح النبااتت كام قلنا
مقاومة المراض واحلرشات واجلفاف ،وهذه يه البذور
املعدل جين ًيا.
وكن الهدوء أىب أن حيل ،فبالاكد عندما أهنيى "أمن" الكمه
حل رنني هاتف "خلف" حمل صوت نربته اذلكية ..
اكد أن يغلقه لوال وقوع برصة عىل اس املتصل ،رد قَ ِلق فهيي
ال هتاتفه اال يف احلاالت الطارئة!
 أيب  ..أجندين  ..ال أجد "يقني"  ..انتظرها منذ يومني ..ال أعل ماذا أفعل ،أن خائفة ،هل أن السبب ..
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قالهتا بنربات رسيعة خائفة
 مبهل مبهل اي صغرييت ،اهديئ ًقليال اي "شوق"ِ ،
لست
السبب يف أي يشء ،أن سأترصف ،أغلقي الن ..
شوق" وغَ ِضب حت اكد يتصل بـ"يقني" لوال أنه
أغلق مع " ُ
تذكر من جيلس أمامه يمتلمل وهو يراقب ويسمع ما ال خيصه،
وقف "أمن" ورحل بعد أن ودع "خلف" ،اذلي وضع
الهاتف عىل أذنيه منتظر الرد وهو يش تعل غض ًبا من تكل
الفتاة!
******
صوت العصافري يغلف املاكن ،الغرفة تُضاء رويدً ا رويدً ا،
غرفة من رسير ومرأة وخزانة وشعةل بس يطة تعمل ابلغاز ...
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غرفة صغرية نعم ولكهنا أفضل بكثري من بيت خضم سكنته
لس نني وأكرث راحة ،رمغ الشمس الساطعة طوال الهنار اال
اهنا نمت ملتحفة بأحد البطاطني لربودة اجلو ًليال ،مل تمن
هانئة هكذا من قبل برمغ أهنا مل تصل لـ"حمسن" بعد ..
استيقظت بشعور جديد ،أخف وأهدأ ،مل تعد خائفة ،أحبت
املاكن والناس فيه يبدوا علهيم الطيبة ..
وقفت أمام املرأة هتذب خصالت الليل القصرية ،اليت ابلاكد
تالمس أكتافها بعد أن قرصهتا أكرث ابلمس ،تريد أن تكون
انسانة جديدة وتنىس تكل القدمية البائسة ..
لك ما تريده الن أن متكل ً
معال وبيت صغري دائف ،هذا
يكفهيا.
ابتسمت ويه تتخيل حياهتا اجلديدة ،اليت ستبدأ مبجرد
وصولها لـ"حمسن" فقط ..
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أمضت اكمل اليوم أمس يف البحث يف الشوارع القريبة،
وابتياع بعض املشرتايت ،أطعمة جاهزة ومالبس جديدة،
نصحها أحد أحصاب الصيدليات ابلبحث يف ماكن أخر فهو
يعرف لك احملال هنا ..
هنضت ترتدي مالبسها لتلحق الفطور مث تبدأ هممة حبُثا
لليوم ويه مازالت حتتفظ ببسمهتا الرائقة ،وقفت أمام املرأة
مرة أخرى ترتدي جحاهبا ابتقان ،اكدت تنهتيي حت مسعت
اهزتازات هاتفها خلفها عىل الفراش ،دق قلهبا برسعة لعهل
"حمسن" قد تذكرها ،هرولت لتحمل الهاتف ،ولكن بنظرة
واحدة عىل الاس الظاهر اختفت البسمة واسو ّد وهجها كهنا
كربت ألف عام ،أمسكت الهاتف بأنمل مرتعشة ،قالت يف
نفسها "حان وقت املواهجة اي "يقني" ،ال تد ِع أحد يتحمك
ِ
حبياتك  ..هيا ،أجييب وأهنيي المر قبل أن يبدأ"
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ويف حلظة جشاعة أجابت عىل الهاتف
نت  ..هل جننت ِ
 أين أ ِلترتك البيت ؟  ..أمامك نصف
ساعة حت أرجع اىل البيت وأجدك فيه.
قالها بصوت هادر أفزع الاثث البس يط حولها.
 ال  ..لن أرجع .. ما هذا اذلي تتفوهني به ؟! كام قلت ،لن أرجع  ..أمتن أن تنساين كام سأنساك.قالهتا بثبات مث أمكلت ساخرة :
نت نس يتين ابلفعل منذ زمن ..
 أسفة لقد نسيت ،أ َ كيف تتحدثني هكذا ،أن ِسيت مع من تتحدثني ؟  ..أن
أبوك اي غبية.
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 لست أيب وال أعرفك ،أيب مات مع أيم منذ س بع عرشس نة!
 هل جننـ.. ال مل أجن  ..والن وداعًا ،وايل البد.قاطعته مث أغلقت الهاتف ،مرت دقائق ويه تقف اكلصخرة
تقاوم دموعها ،شاخصة البرص ال تصدق ما فعلته منذ
حلظات ،متنت أن ينهتيي المر هبذه املاكملة وأال يأيت الغد بأمل
جديد  ..ومع ذكر المل اخذت حتدث نفسها هامسة :
 ال لن أبيك  ..لن أبيك  ..لن تبكني اي "يقني" جمددًا ..جمددًا ابدً ا ...
لن تدع لنفسها فرصة ،وضعت هاتفها يف حقيبهتا ونزلت بعد
أن أغلقت الباب.
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******
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ل
ا
ي
ف
ص
م
ل
لا ا ن
عالقتنا تعجزين ،بعدك يؤملين ،رصت ال أفهم ،الظالم
يلهتمين ،ظالم يلطخنا ،قلوبنا تتألك وأ ِ
نت ال تدري.
ظلمك يكرب يف عيين ،لطاملا حاولت أن اجتاز
اجتاز سواد يطغى ،يطغى لكام سارت الايم
سؤال جيتاحين وبقوةَ ،مل البعد َمل الفراق
أال ِ
تكفيك س نني مضت ،لقد طارت مع الرايح
ساعات ّمرت ،قد ّمرت ّمر السحاب
خرسن ،مل جنين فهيا سوى الحزان
ِ
تعجبك حياتنا ،هل تسمهيا حياة
فهل
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اخربيين من اخملطيء ومن هو الصواب
اخربيين من الظامل ،ومن يف الظل عاش
أجيبيين ،هل أ ِ
ملتك ،هل ُ
كنت والذية سواء
أجيبيين فعقيل حمتار ،هل أستسل أم اختار البقاء
وكيف أبقى وقد ِ
مضيت تركتيين وراء
أتدرين بربك ،حطمتيين ولك المال
أمال بنيهتا وببعدك أحضت رساب
أهنت "شوق" املاكملة ويه ُ
حتث قلهبا عىل الاطمئنان ،تعل
أن العالقة بني أخهتا وأبهيا ليست ابليشء اذلي ي َُرس ،ولكهنا
مازالت ابنته ..ابنته همام اكن ..
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متكث يف البيت ال تقدر عىل يشء ،ما ابليد حيةل ،ليس
أماهما سوى الانتظار القاتل ..
تذكر حيمن بدأ القلق يمتكن مهنا عندما طفقت تقرع ابب
"يقني" وبدون اجابة ،مل يأ ِت ببالها اال ذاك اليوم اذلي اكدت
فيه تتخلص من نفسها ..
حاولت ادلخول وابلفعل وجدت الباب غري موصود ،تعجبت
مث توجست عندما قابلها الفراغ يف الغرفة ،ظنهتا خرجت
مثل املرة السابقة ولكن عينهيا وقعت عىل املكتب الفارغ من
احلاسوب وبعض الدوات ،اخلزانة مفتوحة ومالبس كثرية
مفقودة ..
ظلّت الظنون تلعب بعقلها ليومني ،لك ساعة متر تؤكد عىل
حقيقة حاولت تكذبهيا ،ال تس تطيع التصديق أن "يقني"
رحلت ..
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وان رحلت فهل س تعود ،واىل أين ذهبت ،هل يه خبري،
... ،......
ومع ذكل فاكنت تمتسك ب ُفتات المل بأهنا س تعود ،س تعود
ولن ترتكها ،س تعود لتبدأ خطهتا ،س تعود لتس تعيدها،
س تعود لتنقذها من احلفرة كام تعاهدت مع نفسها" ،يقني"
س تعود البد أن تعود ،لن تتحمل فراقها ،لن تتحمل الوحدة،
لن تتحمل فقد أخهتا بعد أن فقدت أهما ..
وقهتا قررت أن تلجأ لبهيا ،ليس لها سواه ..
والن وقد مرت بضع دقائق منذ أن حدثته ووعدها ابلترصف
أمسكت هاتفها جمددًا ،تريد أن تطمأن وتتأكد أنه أهمت وفعل
أي يشء .
خريا فهتفت كغريق يمتسك بقشة :
أجاب أ ً
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 أيب  ..طمئين  ..ماذا فعلت ،أين "يقني" ،هل يه خبري،مت س تعود ؟
قالهتا بنربة تقطر لهفة فقابلها بصوت ابرد ال يدل أنه اكن
يتأجج غض ًبا منذ دقائق
 لكَّمهتا ويه ال تريد أن تعود.اهنارت حصون المل فقد قُذفت بكرة اخليبة ،مل جتد الك ًما
لقوهل حفل الصمت حت قال بنربة أكرث برودًا :
 تريد أن تنسان وننساها  ..أر ِئيت!
حاولت اس تعادة بعضً ا من نفسها متخطية الصفعة
 وحت لو  ..هل س ندعها وحدها ،احلياة ليست أمنة،وأن أخاف علهيا  ..قد تواجه ما يؤذهيا ،ش ياطني البرش حولنا
يف لك ماكن اي أيب.
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قالهتا خبوف صادق فرد علهيا مطمئنًا :
 ال ختايف سوف أحاول الوصول ملاكهنا ليت هبا أو حتلبعث من حيمهيا ..
 حس نًا ،أن سأحاول أيضً ا ..قالهتا بصوت عاد هل المل ،أغلقت معه وقد عزمت المر
أهنا س تحاول أن حتدهثا ،سرتن علهيا ليل هنار حت جتيب،
لن تيأس ،ولكن قبل ذكل فتحت مذكرهتا اذلهبية تكتب هبا
ما تريد قوهل ،ما يشغلها ،ما يورق مناهما ..
« أين أ ِ
نت اي "يقني" ،ملاذا ال ترغبني يف العودة ،هل أذيتك
لهذه ادلرجة ،دلرجة أن ترتكيين ،وليس حفسب بل تريدين أن
تنسيين ،لكنين مل أفعل يشء ،نعم مل أفعل شيئًا اطالقًا ،مل
ندرا لكنين مل أظن أن
أقف أمام أيب ،مل أمد يدي كل اال ً
يصل بنا احلال ذلكل ،أن أسفة اي أخيت ،أعتذر عن لك
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حلظة خذلتك فهيا ،كنت أظن أنين فقط من أحتاجك
ومعيت عن اح ِ
تياجك يل ،ليس جبانبك مس متعة وال سائةل،
بل يف ظهرك ومدافعة عنك ،أسفة فنحن ال نشعر مبن حولنا
اال عندما نفقدمه ،ولكين لن أفقدك ،لن استسل حت نصلح
ما بيننا »
أغلقت مذكرهتا مث أمسكت هاتفها بعزم تبعث رسال لبهيا بأن
يرسل لها منرة أخهتا ،سوف حتدهثا وختربها بلك ما يف قلهبا
وعقلها ،تعتذر عن لك يشء ،سوف تعدها ابلكثري ،فهذا
يكفي  ..يكفي فراق ..
******
طال املسري ولكهنا مل تشعر به ،فاملناظر اخلاطفة ،الفاتنة،
ّ
اخلالبة اس تحوذت علهيا ابلاكمل ..
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منذ أن وطأت قدماها تكل املمرات الصخرية ويه ال تتوقف
عن اخلطو قُد ًما ..
اكن املاكن اكملغناطيس جيذهبا اليه وان اكن يش به املتاهة.
اكنت مزرعة خضمة مقسمة حلقول ُمربعة مرصوصة جبانب
بعضها ،لك حقل حييطه أربعة حقول من لك الاجتاهات،
وبني لك حقل وأخر ممر خصري ينهتيي مبمرات أخرى ميني
ويسار ..
وعىل جانيب لك ممر سور يظهر من ورائه الزرع واحملاصيل
اخملتلفة ،ويف منتصف لك سور ابب ينفذ للحقل ..
مزرعة غريبة ً
فعال وفريدة من نوعها أنزلهتا الس يارة  -اليت
اخذهتا جملمع مزارع أخر بعيد عن ماكن قبوعها  -عندها.
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ترددت يف أول المر ابدلخول ،ولكن امجلال شدّها اليه
واختذها رهينة!
اكنت الجشار العالية تزحي من علهيا أشعة الشمس احلارقة،
اجلو لطيف ،الهدوء مجيل ،ال يتخلهل سوى زقزقات العصافري
.
اكن الخرض عيل الميني واليسار ،وس بحان من جعهل راحة
للعيون والرواح ..
شعرت لوهةل أهنا انتقلت لعامل أخر ،عامل أخرض أرس ،أرسها
حت أصبحت ال تريد مغادرته أبدً ا ..
ظلت تتساءل ملاذا ال حتيا يف ماكن كهذا  ..جنة عىل
الرض ،ملاذا عاشت لك تكل الايم يف بيت كبري خفم ،ولكن
بال جامل وال روح .
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انهتيى املمر مبفرتق طرق نظرت للميني مث اليسار ،احتارت يف
أي واحد تسري ،ولكن يشء ما يف أعامق ذاكرهتا جعلها تتجه
للميني  ..الميني اذلي تأيت منه راحئة دغدغت حواسها ..
سارت حت وصلت ملنتصفه ،وجدت مقعد خش يب قدمي
قريب من ابب احلقل تساقطت عليه ازهار بيضاء رقيقة حت
اكدت أن تغطيه  ..نظرت لفوق لتبرص جشرة خضمة عريقة،
اكنت كعروس خرضاء ترتدي فس تان أبيض ّ
خالب ،الراحئة
قوية ورائعة ،ترتبط بيشء يف أقىص ذكراها ،ولكهنا ال
تس تطيع الوصول اليه ..
أخذت تلتقف الورد من فوق املقعد تضمه الهيا ،تتشممه،
تتحسسه مث جلست عىل املقعد ووضعته فوق رأسها وعىل
مالبسها ،ظنته ُحل ًما ال تريد الاستيقاظ منه أبدً ا ..
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لك يشء هنا جعلها تنىس ما حدث يف الصباح وماكمله أبهيا،
قد بدأت يوهما بدون فطور ،فصوته فقط يكفي لفقدان
شهيهتا لي يشء ،حت أهنا فقدت ابتسامهتا حديثة الوالدة
ومزاهجا اذلي اكن رائقًا ،ولكهنا هدأت وتناست لك ما
حدث ،وأخذت تبحث جبد حت جاءت اىل هنا لتعود
البسمة وترجع أكرث ارشاقًا ..
صوت جاء من بعيد ،يتنامغ من أصوات العصافري ،أرهفت
السمع ،حتاول ادراك اللكامت ،اكنت تالوة خاشعة ،الصوت
اكن يقرتب أكرث ،شعرت أن اللكامت متسها ،قامت وخطت
بعض اخلطوات لتقرتب أكرث من بوابة احلقل اذلي يصدر منه
الصوت ..
اكنت البوابة حسرية وكهنا تُنفذ جلزيرة فاتنة ،اكنت البوابة
شاخمة يتلف حول أطرافها النبااتت املتسلقة ومن فوقها تتدىل
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زهرات اجلهمنية الرقيقة بيضاء وزهرية وكهنا اتج يزين جبني
ملكة احلقل الهبية ،ومن عىل جانبهيا زهور خمتلفة اللوان
عبريها يطغى والصوت مازال بطل اللوحة ،اكنت "يقني"
مشدوهة حبق ،ال تس تطيع انزال عيناها من عىل هذا االبداع
نست نفسها ،توقف الزمن حت رجعت عقارب الساعة تدور
مع حضاكت رقيقة نزعهتا من رشودها يغلفها الهبجة عىل الورد
املتناثر فوق مالبسها
أ ِجعبك اليامسني؟
نظرت للمتحدثة بوجل للحظات ،حت حتول ايل راحة،
وكيف ال تراتح ذلكل الوجه امجليل والابتسامة العذبة ..
أومأت لها اببتسامة فَ ِرحة ،لمتد الخرى يدها لها ويه متيل
رأسها بلطف اببتسامة ضاقت لها عينهيا ..
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ترددت "يقني" قليال فقالت :
 ال ختايف ،سنمتىش ًقليال ..
 حس نًا اي  ،....مباذا أ ِنديك.
سألهتا بعد أن زال ترددها ..
 أن " ُصدفة "  ..وأ ِنت؟
قالهتا بعد أن أدخلت "يقني" احلقل  ..حقل الورد!
اكن أكرث احلقول جام ًال ورونقًا ،تس بح فيه الرواحئ اخملتلفة اليت
عطرا فريدً ا يفنت احلواس ..
امزتجت م ًعا ِّ
لتكون ً
اس تنشقت بعمق مث قالت والراحة ابدية عىل وهجها :
 أن "يقني" ُ ..صدفة سعيدة للقائك اي " ُصدفة" .. أال تُقال فرصة وليس ُصدفة ؟!- 171 -

 ال هيم  ..املهم أنين التق ِيتك .
حضاك م ًعا مبرح ،مث تقدما ً
قليال ليفرتشا الرض وسط زهور
الهبسكس امحلراء ،جلست " ُصدفة" أ ًوال بزهيا البيض
الفضفاض مث حسبت "يقني" لتجلس جبانهبا.
 أين تسكنني اي "يقني" ؟ملع احلزن يف عيهنا وقالت :
 ُلست من هنا ..
 ملاذا أ ِنت حزينة لهذه ادلرجة ؟
سألهتا بعفوية لتندهش "يقني"
 حزينة ؟!  ..هل أبدو حزينة لهذه ادلرجة؟نظرت لها بعطف وقالت برفق :
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 أراه يف ع ِينيك اي مجيةل ،بل يف تقاس مي وهجك لكها،
احلزن ِ
حيتكل ..
رشدت "يقني" مث قالت ويه شاخصة البرص :
 اذن فاحلزن واحض ،ملاذا مل يشعر يب أحد ؟ مل يكرتثواحلزين ،مل يدافع عين أحد أمام ظل جترعته ،رسق مين
حيايت ،حطمين لقىص درجة وتركين أشالء ،ملاذا يفعل يب
هذا ،ملاذا أمهلين لهذه ادلرجة ،ملاذا جعلين أكرهه حت هربت
 ..هربت منه  ..وعندما عل ،مل هيدأ ،يريد اسرتجاعي ل ُيمكل
عذايب ..
أخذت " ُصدفة" تربت علهيا ويه ترى شالل العربات يهنمر،
يه ال تعل من هذا ،وملاذا حدث ذكل ،وماذا حدث يف
أايهما ،أخفت صدمهتا من هروهبا ،ولكهنا تشعر ابلمل يف لك
لكمة ،ويف لك حرف ..
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أمكلت "يقني" بني دموعها املنسال :
 يف أول المر كنت متأملة ،لكنين الن خائفة ،مرتعبة،عيل حيايت اليت ابلاكد بدأت
أخاف أن يأيت  ..يأيت وحيطم ّ
أبنهيا ..
ملاذا ال يرتكين وشأين ،ال يكتفي هبا ،يه اليت أخذت لك
يشء ،أخذت مين لك يشء ..
انقطعت لكامهتا ،ال تعل كيف فتحت لغريبة قلهبا ،أم أن
أبواب القلوب تُفتح وحدها ،لعلها ختتار الشخص املناسب،
تسمح هل ابدلخول والتوغل بلك استسالم ،تسرتحي هل أكرث
من كثريين عش نا معهم لايم .
اكنت " ُصدفة" تريد أن تواس هيا بأي يشء ،ولكهنا ال تس تطيع
احلمك من جانب واحد ،ويف الوقت ذاته ختاف أن تتدخل
فامي ال يعنهيا،
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خشت أن تظل من تقول علهيم أهنم ظلموها وفهيي تعل جيد ًا
أن يف منظورن ،قضيتنا يه القضية الويل ،نرى القبيح وال
نضع احلجج وال الس باب ،خافت أن تكون "يقني" تعمى
عن بعض التفاصيل ،اليت قد تغري الرأي والفكر.
 كيف لها أن تأخذ لك يشء؟قالهتا برفق ،ال تريد أن تضايقها وجتعلها تندم عىل االفصاح.
مل تقدر "يقني" أن تتحدث أكرث ،ال تريد أن ختتنق زايدة.
تفهمت " ُصدفة" مث هنضت وأخذت بيدها لتجعلها تهنض يه
الخرى.
 سأ ِخذك يف جول لن تنس هيا أبدً ا.
قالهتا بعد أن وقفت "يقني" جبانهبا ،تشابكت اليدان ،وطفقا
يسريان ،يشاهدان ابداع من ُصنع امجليل اذلي حيب امجلال،
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الورود ترتاقص بفعل النسامت ،زهور تس تعد للتفتح وأخرى
تل بتالهتا وتتغلق ،وأخرايت اكن لهن املساء أول ميالد،
ومهنن صداقة اختارت ذات املساء.
اكنتا تسريان يف ممرات بني الزهور ،اكنتا تسريان ومع لك
خطوة اكنت القلوب تتشابك ،ومع لك خطوة اكنت الراحة
تزيد ،واكنت الرواح تتألف.
 سوف أقطف كل بعض الزهور لتأخذهيا ِمعك.
قالهتا " ُصدفة" والابتسامة العذبة تزيهنا لتعارضها "يقني"
وهتز رأسها نف ًيا
 الال ،ال تقتلهيا.حضكت "فرصة" برقة مث قالت :
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 أن ال أقتلها ،الزهور أداة ملعظم النبااتت للتاكثروالازدهار ،وعندما ال حنتاج ذلكل ميكننا قطفها وأخذها للمتتع
هبا وتصنيعها لهذا خلقها هللا ،املدهش أننا حني نقطف واحدة
خيرج ماكهنا أخرايت ،حنن ال نؤذهيا بل ندفعها لن تكون
أزهر وأمجل وأهبيى .
اومأت لها "يقني" قائةل :
 مل أكن أعل.أشارت لها "صدفة" لزهرتني يف أحد الفروع وقالت مؤكدة :
 انظري ،هااتن ال ُفلتني ،أترين الفرع القصري اجلافوسطهن ،اكن يوجد هناك زهرة أخرى ،قطفهتا لن ُمعر ال ُفل
يوم واحد فقط اذا تركهتا مث تذبل وتتساقط وال نس متتع هبا،
ولكن عندما أخذهتا متتعت براحئهتا لكرث من يومني لين
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وضعهتا يف املاء ،ومنى جبانهبا بدل الواحدة اثنتان  ..وابالضافة
ذلكل ،نبات ال ُفل ال حيتاج زهوره يف التاكثر ..
 أه  ..لقد فهمت الن .. تكل الزهور اكلسعادة متا ًما ال تدوم ،علينا أن نس تغلهافقط ،وأن نصرب بعدها وحنن عىل يقني أن السعادة س يأيت
يوهما اذلي تعود فيه مرة أخرى  ..أليس كذكل اي "يقني" ؟
أومأت لها بني رشودها يف الالكم مث انتهبت متعجبة ويه
ترى " ُصدفة" ختلع وشاهحا السود :
 ماذا تفعلني ؟!  ..ملاذا ختلعني جحابك؟!عيل
 سأضع كل فيه الزهور ،ال تقلقي ،ال أحد غريب ّهنا.

- 178 -

طفقت تقص لها من النواع ،بيضاء ومحراء وصفراء وزرقاء
وزهرية ،مث لفّت العواد بوشاهحا وقدمت لها ابقة الزهور
الهبية.
احتضنت "يقني" الباقة وتشممهتا مث قالت ممتنة :
 ال أعل كيف أشكرك اي " ُصدفة" ،هذه أمجل هديةأخذهتا يف حيايت حقًا.
 ال تشكريين ،مل أفعل شيئًا.قالهتا نظرة لها حبب مث التحام يف حضن طويل دائف.
عندما ابتعدات قالت يقني نظرة لهاتفها بأسف :
عيل أن أرحل.
 لقد تأخر الوقتّ ، انتظري دقيقة ،سأذهب لجلب يشء أغطي به رأسوأعود لوصكل للخارج ..
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 أس تطيع أن أعود وحدي. البيت قريب لن أتأخر. حس نًا.قالهتا ووقفت حامةل بني يدهيا الزهور تراقب الشمس ويه
تنسحب من زرقة السامء القامتة ،تلمتع الزهور حتت يض
الغروب ،متزتج اللوان وتتكون اللوحة ..
مرت عده دقائق واتبعهتا أخرايت ،ظلت تنتظر وتنتظر ومل
تأ ِت " ُصدفة" بعد ،الشمس قاربت عىل الاختفاء متا ًما ولكهنا
مل تَ ُعد حت الن  ..ذهبت " ُصدفة" ،مل تظهر واختفت
اكلطيف!
******
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حفيف الجشار ونسامت الهواء النامعة ،أشعة الشمس
احلارقة ،وبعض الظالل املتخلةل ..
اكنت لكها مشفقة ،مشفقة عىل من تسري هامئة.
الصدمة الزالت قابعة ،قابعة عىل قلهبا ،مل تدُ م الفرحة ،وال
اللكامت الشاغفة.
ذهبت لتحقق ما أراده مهنا ،قد تسمهيا وصية ،ال تعل ،وان
علموا ،مفاذا سينفعه ،ال تقدر عىل التفكري ،وال التحليل،
سارت كوردة ذابةل ،وال تعل أهنا س تقابل أخرى أكرث مهنا
ً
ذبوال ،وأن القلوب احملطمة س تجمتع!
وحلسن حظها فهيي تعل املاكن جيدً ا ،ليس اكلخرى التاهئة.
ولن الشجر شاهد عىل الكثري ..
مهنا املدبر ومهنا ُالصدف ..
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طمعت أحد الجشار أن يس تظل هبا اثنتان،
اثنتان هدفهام خشص وحيد ،ومقصدهام نفس املاكن.
أبرصت أحدهام الخرى ،ليتودل فهيا اذلعر،
سوء من قبل.
برمغ أهنا مل َتر مهنا ً
حتركت قدمهيا تلقائ ًيا ُتفر ،حتمي هروهبا هبروب ،ولكن أحد
الصخور حتالفت مع الشجرة وأبت ..
اصطدمت هبا واكدت تسقط عىل وهجها لوال من أمسكت
ذراعها بشدة متنعها من السقوط بعد أن حلظت حركهتا
املفاجئة!
ساعدهتا عىل الوقوف لتحل هبا ادلهشة
 "يقني"  ..ما اذلي جاء ِبك هنا ؟!قالها بذهول مث أمكلت أمةل :
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 أين "شوق"؟ هل يه ِمعك؟
"شوق" نعم "شوق" فهيي ال حتتاج أحد أكرث مهنا الن،
فهيي صديقهتا الوحيدة وبرئ أرسارها ..
اما الخرى فكن براكنً قد انفجر بداخلها" ،شوق"،
"شوق" ،أال يوجد يف هذه ادلنيا سوى "شوق" ،أال ميكهنا
التخلص مهنا أبدً ا ،هل س تظل تتبعها اىل ما ال هناية ..
وقبل أن تنفجر يف وجه الخرى رن الهاتف برمق غريب،
ملعت عيناها وأرسته أن جتيب ولكهنا تذكرت الواقفة أماهما
نظرت لها "رقية" بتفهم وأرسعت قائةل :
انتظريين ،سأجلب بعض املاء وأيت .لتجهبا بنظرة تقطر حنقًا ،وتقول يف نفسها ( من قال ِكل
أريدك أن تأيت ،مل ُأرد أن أر ِاك من الساس ) .
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أجابت ويه تمتن من لك قلهبا أن يكون "حمسن" :
 من معي ؟ "يقني" ،أ ِرجوك امسعيين ..
توقف الزمن حولها لثواين حتاول أن تتعرف عىل صاحبة
الصوت
"يقني"  ..هل تسمعينين؟عرفت  ..يه "شوق" اذن ،أرادت أن تُلقي الهاتف يف
النار ،أن حتطمه ،أن تنشق الرض وتبتلعه  ..أو تبتلعها يه
لرتاتح ..
وعىل اجلانب الخر ،بدأ امحلاس يقل ويزداد التوتر ،اكنت
تسمع صوت أنفاسها احلارقة ،أرسعت يف الالكم ليك ال
خترسها ،يه خرسهتا ابلفعل ،ولكهنا حتاول فعل أي يشء ..
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 "يقني"  ..أن أسفة ،أعل أ ِنك تسمعينين ،ولكنين حقًاأسفة ،قرصت معك ابلكثري ،كنت طامعة ،كنت أظنين
كثريا ،مل أعل انك
احملتاجة كل فقط ،لقد ظلمتك  ..ظلمتك ً
حتتاجني يل أيضً اُ ،
كنت غبية ،وخذلتك أمام أيب ،مل أكن
بظهرك ،مل أفعل يشء ،مل أفعل أي يشء عىل االطالق ..
تكومت يف مقلتهيا ادلمعات فأمكلت والغصة تُملئ صوهتا :
 أن أسفة  ..ساحميين  ..ال أريدك أن تبتعدي عين ..اهجشت ابلباكء وأضافت بلكامت متقطعة :
 ال ترتكيين وحيدة ،وحيدة جدا اي "يقني" ،ساحميين،ساحميين  ..أحتاجك  ..أحبك وال أحتمل بعدك ،ال أريد أن
اخرسك اي أخيت ..
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متردت دمعة ،دمعة متأثرة ،ولكهنا مل ِ
تكف ل ُتحي قل ًبا مات ..
مات ابلبطيء .
 "أسفة"  ..وهل هذا وقت الاعتذار ،هل ِجئت
لتتذكري أو تشعري الن ،اي فرحيت ،وهل تنتظري مين أن
أ ِ
تيك حاضنة ابكية ،ال انيس ،ال  ..ال  ..ال ،لن تنفع معي تكل
احلراكت ..
قالهتا صارخة ساخرة مث أمكلت بسخط :
أ ِنت أننية  ..أننية جدً ا ،ال تفكرين اال بنفسك ،مل
تذكريين سوى الن! عندما ابتعدت ِ
عنك ،حت انين لو
بقيت ألف عام يف بيتك السود  ..السود املظل ،لن تذكريين
لن تفكري يف قول نصف لكمة وال ربع اعتذار .
مصتت تأخذ أنفاسها الغاضبة مث أمكلت بقسوة جترعهتا لايم
وشهور :
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أتعلمني ،أن أيضً ا أسفة  ..أعتذر  ..فأن ال أحبك والأحتاجك ..
 "يقني"  ..لقد معيت والن أبرصت ،ال تكوين قاس ية.قالهتا وقلهبا ينسحق لتكل اللكامت ،ال  ..ال ميكن أن خيرج
هذا من "يقني" ،ال تقدر عىل الاستيعاب ..
 وقد فات الوان ،انسيين اي "شوق" ،انيس أن كل أختًاكام ِ
كنت نس ية.
 ال تقويل ذكل أ ِرجوك.
 وداعًا ،واىل البد.قالهتا وأغلقت اخلط ،ختلصت من اثنني ويبقي الثالثة،
تلفتت تبحث عهنا ويه يتصاعد مهنا الرشر ،لتجدها واقفة
خلفها بنظرات مصدومة ولسان معقود ،ليست يه الوحيدة
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من تعيش مأساة " ،قليب عليك اي "شوق" " ،حتاول قول
أي يشء ولكن اللكامت تأىب اخلروج.
دنت مهنا تش يعها بنظرات خميفة ويه تقول :
 انظري وركزي معي جيدً ا أ ِنت الخرى
أ ًوال ،ال تقحمي أنفك الطويل يف ما ال خيصك  ..اثن ًيا ،ليس
كل شأن بأي يشء ال أ ِ
نت وال "شوق" ..
اثلثًا ،أ ِ
نت ال تعرفينين وال تعرفني ماكين وال تعرفني ماذا
ميكن أن أفعل اذا عرف أحدمه أي يشء عن وجودي هنا.
أهنت لكامهتا الالذعة ومل تدعها تنطق بلكمة مث التفتت تشد
عىل حقيبهتا راحةل ،خطت خطوة وجعزت عن الخرى رأت
وأحست ،فاتسعت حدقتا عينهيا واهزتت ..
******
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احلر شديد ،والعرق غزيرَ َ ،
وجع َز املكيف عن فعل الكثري ..
تأفف "حمسن" من هاتفه اذلي اكد أن جين منه ،فقد وقع منه
بقوة وهو شارد يف كوابيس يقظته اليت ال تزال تالحقه ،ومن
وقهتا والشاشة سوداء متا ًما ،وال يس تطيع رؤية أي يشء،
أحيانً تأتيه بعض املاكملات ولكنه ال يس تطيع أن جييب.
تركه جان ًبا بعد أن طفح كيهل وخرج من الصيدلية ليجلب
بعض املاء ..
اكن يسري والشمس حترق برشته البيضاء بيمن الضوء ينعكس
نصب هبا العسل ليجعلها لوحة بديعة
عيل حزن عيونه اليت ا ّ
اللوان .
مازال احلزن حارض ال يرحل ،مازال عقهل ميتنع عن الراحة،
مازال جسده مرهق ،ومازالت نفسه حمطمة .
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يبحث عن "معر" يف لك الوجوه ،ينتظره لك يوم بيقينه
وأمهل ،وعندما حيدث جديد أو غريب ،جيد نفسه يراسهل أو
حيدثه تلقائ ًيا ،مثلام ُصعق أنه مل يذهب للرشكة بعث هل
متعج ًبا
ليجد أن الهاتف مغلف  ..مغلق اىل البد ..
انتشهل من رشوده املعهود صواتن يناداين ابمسه ،ال يعل هل
مسع نربة أمل ،وأخرى أمل ؟ ..
وهل يفرق  ..ال فرق عنده ،فلك يشء أصبح شبيه بعضه،
فقدت احلياة ألواهنا واكتست ابلسواد.
نظر ملصدر الصوات ،ليجد فتاتني ،احداهام تبدو جبلباهبا
أهنا من أهل املزارع القريبة ،والخرى من أهل املدينة ..
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عيون ملمتعة ابدلموع ،عىل اختالف حالها ونوعها  ..فللك
دمعة نوع وسبب.
نظر هلام مس تفه ًما بيمن حدقت به "يقني" تتأكد أنه من اكن
ابلصورة ،اكن طبق الصل ولكن ابختالف او اختالفني،
الحظت العيون املتورمة والنظرات التاهئة ...
حبثت عن السعادة اليت اكنت عنوانً للصورة د ،ولكهنا
اختفت  ..اختفت متا ًما .
قبل أن تتحدث ،هتتف بأي يشء ،مسعت من تبيك وراهئا
حبرقة ،ال تقدر أن تامتسك أو متنع دمعها ..
اقرتب "حمسن" وهو متعجب ..
 -هل نديمتوين  ..ما ِبك  ..هل حتتاجني شيئًا اي أنسة ؟
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قالها وهو يدنو من "رقية" ،يظهنا حتتاج عال ًجا او أن شيئًا
يؤملها أو ما شابه ،حياول أن يتذكر اين رأها من قبل.
أخرجت يشء من جيهبا هو كزنها ورسها وحمطم قلهبا
وقالت من بني دموعها :
نت "حمسن" أليس كذكل ؟
أ َ نعم انه أن .. "معر" " ..معر" اي "حمسن" ..احتل وهجه امارات المل ،ادلماء بني يديه ،وفوق قدمية،
يديه محراء ،وهجه املشوه يف لك الوجوه" ،معر" " ..معر" ...
حاول التقاط انفاسه ،اكد خيتنق ،حيرتق  ..لك يشء يدور ..
يدور " ..معر" املشوه يف لك ماكن .
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اكد يسقط لوال من أس نده ،مل يفق سوى يف الصيدلية ،بدأ
يفتح عينيه ..
 محدً ا هلل عىل سالمك اي بين ،أعتقد أهنا رضبة مشس .. شكرا اي مع "رجب" ..قالها وهو يهنض بصعوبة لريد عليه الرجل الطيب :
 ال تشكرين  ..هل تريد يشء قبل أن أرحل .شكره مث قام يودعه عىل الباب حتت أنظار الفتاتني ..
محدً ا هلل عىل سالمتك ،نأسف عىل ارهاقك ،أن "يقني"من لكمتك للعمل ..
 ال ِشكرا ،أسف حقًا  ..مل أس تطع أن أحدثك ..
عليك ً
هاتفي تعطل و ..و
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متذبذاب ،يريد أن
مغغم وهو يضغط بيده عىل رأسه ،اكن
ً
يعرف ماذا تريد الخرى ،ماذا تعرف عن "معر"  ..ملاذا
تبيك  ..هل تعرفه؟
 أه  ..لقد فهمت الن ..مل تعل ماذا تقول ،تريد أن تعمل لرتاتح،
اكنت تتعجب من تكل املتطفةل وراهئا ،أال ترتكها يف حالها
أبدً ا ،ومن ذكل الـ "معر" ،ما اذلي حيدث هنا ،مل ترحل اال
عندما تفهم لك يشء ..
نظرا لـ "رقية"  ..قال بصوت همزت :
جتاهلها "حمسن" ً
 هل تعرفني "معر" ؟تودلت ادلمعات مره أخري بذكر "معر" حاولت أن تامتسك
وقالت ويه متد هل مبا يف يدهيا املرتعشة :
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 وجدت هذه يف املزرعة  ..قرأهتا حت علمت أهنا من"معر" ،انه يريد أن تقرأ أخر الصفحات.
أرسع يأخذها مهنا كنه يأخذ قطعة مهنا مث أخذ يقرأ  ..ويقرأ
 ..مل يقرأ أخر الصفحات فقط كام قالت ،جخلت وامحرت
وجنتاها ،قالت :
 هاهتِ ا .معتذرا بعد أن فهم سبب جخلها ،قلّبت الصفحات
أعطاها لها ً
وأعطته يقرأ الصفحات احملددة ،تفاجأ بأش ياء و ُذ ِعر لخرى،
انهتت الصفحات ومل يصل ليشء يعلمه الفاعل  ..مل يفهم ما
هذا الكثري ،أخذ يقلب يف الصفحات الفارغة هبس تريية حت
الحظت "يقني" يشء وهتفت
 ارجع ،ارجع ،لقد وجدت شيئًا .- 195 -

نظر لها بعد أن تذكر وجودها مفدت يدها فأعطاها املذكّرة
لتلقب يه الخرى يف الصفحات الفارغة ولكن مبهل  ..هتفت
ويه تفتح أحد الصفحات
 وجدهتا ..أمكلت ويه تشري عىل عالمات محراء ابهتة
 أنظر هنا  ..اكن هناك يشء مكتوب حبرب أمحر أو يشءأمحر ،ولكن الصفحة ترشبته وعىل ما يبدو فان املذكرة اكنت
مبلةل مما جعلها تهبت أكرث وتاكد ختتفي ..
حاولت التدقيق أكرث مث قالت اثني ًة
 اعطين قل ..أرسع يبحث لها عن قل ،قطعت ورقة فارغة تقطع معها
قلب "رقية" وأمسكت القل حتاول رس نفس العالمتني ،اكن
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سه ًما يشري للميني وحرف يش به الفاء أو القاف بدون نقاط ..
أعطت املذكرة والورقة لـ"حمسن" اذلي قال :
 -هذا ليس حرب  ..بل دم!

******
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ل
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حروف امسك تثري مهويم ،مهسات حروفك تكفي لتوغل
ِ
اخلوف ،واحتالل احلزن جفوين.
حروف امسك غذاء رشودي ،مهسات حروفك تقتلين
بسالح الندم ،ال تُبقي يل فرص ًة لحيا ولو لثواين.
حروف امسك تُنّمي أحزاين ،مهسات حروفك رحي هتدم
أمايل ،اي أختاه قليب متزق ،فأين أ ِ
نت من أاييم.
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حروف امسك منبع دموعي ،مهسات حروفك تؤملين ،وليت
اجلهل بقى صديقي  ..بقى صديقي ومصدر أماين.
حروف امسك أمجل مايض ،مهسات حروفك مليك الوحيد،
وليهتا بقيت ،برحيكل رحلت ومل يبق يل سوى جشوين.

فهل سأظل جسني حروفك ،أم يأيت يوم فيه هرويب ،وكيف
أطري ..
وجنايح معك حتت الرتاب
وكيف أطري ..
فيك ُمكبل ،لكي قيودك ،وكل أسري .
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مرت ساعة أو ساعتان ،اثنان فهيا حيكيان واثلث يس متع
ويتأثر .
اكنت يف أول المر َح ِرجة من وجودها واقتحاهما ما ال
خيصها ،ولكن فضولها املعتاد جعلها تلح عىل "حمسن" بأن
يسرتحي وتقوم يه بأمر الصيدلية ،يف احلقيقة هو مل يرص
صفريا وقلبه ُمضطرب ،ماذا فعلت
كثريا ،اكنت رأسه تطلق ً
ً
اي "معر" ؟!
وقفت تليب طلبات الزائرين ،تسرتجع بسهول ما تعلمته،
مزجي من ادلهشة والفرحة اكن يعمترها ،فها يه تس تطيع
التعامل واحضار الدوية املناس بة بيرس ،وبلك خفر وجدت
نفسها ماهرة يف فك ش يفرات خطوط الطباء!
ال تعل َمل لك هذا التعقيد ،هل يُ ِعدون بعض التعاويذ!
- 200 -

وما زاد الفخر أهنا مل تس تعني بـ "حمسن" سوى يف مرات
قليةل ال تذكر ،لقد عاد شعور الامتيازات املتتالية مرة أخرى.
من يرى ذبول عينهيا ونفسها املرهقة من احلزن ،ال يعل أهنا
ممتازة يف معلها ذلكل احلد.
وجبانب ذكل ،أرهفت السمع لحاديُثام املمتدة ،فهمت لك
يشء ،عرفت من هذا الـ "معر" و ِحاكيته وما عالقته
بـ"حمسن" ،اس تنتجت أنه ذاك المسر املشابه لها يف
الصورة ،توصلت لعالقته بـ"املتطفةل"  -كام تسمهيا  -وسبب
باكهئا ورس املذكرة.
ال ُختفي تأثرها وأهنا مشفقة عىل "حمسن" وال تُك ِّذب حزهنا
عىل "رقية" يه الخرى.
اكنت متعجبة من هذا التعلق بني المسر والبيض ،بل
رافضة وكن قانونً يف هذه احلياة مينع اقرتان السود ابلبيض.
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تفكر  ..هل ميكن أن حتب أخهتا يو ًما وتتعلق هبا وهام
خمتلفات أشد اختالف مثل "معر" و"حمسن"  ..الال هذا
من سابع املس تحيالت ،نفضت الفكرة عن رأسها برسعة!
أخذت تنظر يف الهاتف متسائةل عن الوقت اذلي ّمر رسي ًعا،
ولكن لكمة تسللت حروفها من بني أس نان احداهام كمتت
أنفاسها وجعلت قلهبا يزتلزل ..
 "خلف"  ..أشعر أنين مسعت هذا الاس من قبل!قالهتا "رقية" حتاول التذكر ،بيمن اكنت "يقني" تشعر أهنا عىل
شفا حفرة من السقوط يف برئ خوف حسيق
 نعم ،هو حمايم مشهور يف القاهرة ذهبت هل وادلة "معر" رمحه هللا  -ليبحث لها عن الفاعل.سكت هنية مث أمكل وهو حيك يف شعره البين النامع :
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 لكين ال أفهم  ..ال أفهم السهم وال أعرف كيف جاءتتكل املذكرة لعندك يه ودماؤها ،ملاذا مل يذكر اس من اكنوا
يطاردوه أو هيددوه ،ما هذا الكثري وعىل ماذا تركزين  ..ملاذا
مل يبعث يل أن بتكل الوراق  ..ال أفهم حقًا ،سوف ُأ َجن!
اكنت احلاكية موجعة اىل أبعد حد ،لسانه جمروح ياكد يزنف
لكام ُذ ِكر "معر" ،ادلم ،اجلثةَ .ذ َكر وحىك لك يشء ،ولكنه مل
يَذكر ذنبه العظم!
اكن يقاوم الباكء أماهما ،ويه اكنت تقاوم أكرث ،ولكهنا
فشلت عن صد بعض العربات ..
اكن أسوأ ً
حاال من أي يوم س بق ،زاد رشوده دلرجة أنه مل
ينتبه لبعض الش ياء ..
اكن لكام نظر اىل كفيه وجدها ملطخة ابدلم ،يتساقط عىل
مالبسه قطرة قطرة ،فزع مرة أو مرتني ،ولكهنا مل تلحظ فقد
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اكنت يف عاملها الخر ،عامل نسجته بلكامته ،اكنت تتساءل هل
ميكن للمرء أن حييا بني اللكامت ؟
واكنت جتيب عيل نفسها بنعم  ..نعم ،ميكن للمرء أن حييا بيهنا
ويس تطيع أن ميوت أيضً ا .
و يف أخر المر قررت أن تعطيه املذكرة ليذهب هبا
لـ"خلف" ،فهذا دليل أنه اكن مطاردًا ،ولعهل يس تطيع فهم
احلرف والعالمة ..
تناست "يقني" ولكامهتا احلادة ،يه لن خترب أحد مباكهنا ،يه
نجضة كفاية لعل ما تفعهل وليس لها حق أن تتدخل ،ولكن
"شوق" ماذا تفعل مع "شوق" ،س ُتطمأهنا بأهنا خبري ،هذا ما
تس تطيع فعهل.
هنضت وأخربته أهنا جيب أن ترحل الن مث خرجت اتركة
معه املذكرة .
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سارت وقد اكنت الشمس أخف وطأة ،أفاكر ومشاعر كثرية
تعصف داخلها ،اكنت مشتتة ،ماذا س تقول لهلها عن غياهبا
هذا ،ماذا س تفعل مبشاعرها اليت ال تفهمها تكل ،حزينة
ومقهورة أحيانً  ،مث متخطية وال تريد سوى أن يصلوا اىل
القاتل ،هل أحبت "معر" حقًا وتعلقت به ،أم هو جمرد
اجعاب زائف ونزوه عابرة ،بل لعلها أحبت لكامته فقط ..
ولكهنا غري مراتحة ،قلهبا موجوع ،تتأرحج بني اليشء
وعكسه..
هزت رأسها لعل عقلها هيدأ ً
قليال ،ولكنه قذف يف رأسها اس
أخر" ،شوق"  ..تشعر أهنا ُحثال الاصدقاء الن ،لقد
كثريا.
أمهلها ً
وضعت هاتفها عيل أذهنا والندم يألكها ترجو أن تسمع أصوات
الرنني ،ولكن يشهد هللا أن تكل الفرتة س تظل من أصعب
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فرتات حياهتا لكها ،جاءها صوت يرن به الندم ممزو ًجا
ابالحتياج ،مهسا م ًعا يف نفس اللحظة :
 "رقية"  ..أن أ ِحتاجك..
 "شوق"  ..أن أ ِحتاجك..
******
أمسكت املقص وظلت تقص العشاب الضارة وتقتلعها من
بني الزهور ،اكنت تنفث بعضً ا من غليلها يف هذه املهمة،
وتردد ابستياء :
 "يقني" " ..يقني" " ..يقني" ،أين أ ِنت اي "يقني" ..
أرادت أن خترج من املزرعة لتبحث عهنا ،بأن تذهب ُللزنل
اذلي اخربهتا عن امسه ،ولكهنا ُمعاقبة حيث اكد املطبخ
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حيرتق عندما سهت مع "يقني" ونست الطعام عىل النار بعد
أن أكدت علهيا أهما مئة مرة!
أوشكت املزرعة لن تتحول لشواية مسك خضمة!
ِ
مال السمك احملرتق! مل يكن سيئًا هبذا القدر  ..هكذا فكرت.
ومن وقهتا ويه ممنوعة من اخلروج من املزرعة ،حقًا
ُمس تاءة ،أال يكفهيا أهنا تأخرت عىل "يقني" حت رحلت.
وال تعل ِل َم مل تأ ِت حت الن جمددًا ،هل اكنت جمرد حلظات
عابرة ،صداقة اليوم الواحد ،ال هذا ال يكفهيا ،ليس لجلها بل
لجل أهنا تشعر ابحتياج "يقني" للصحبة ،ال ترضهيا وحدهتا
وال ذاك احلزن املتعشش فوق رفوف قلهبا احلزين.
تثق بأن لها القدرة بعون هللا أن تقتلع من داخلها الفاكر
املسمومة واملقتنعات اخلاطئة كام تقتلع تكل العشاب الضارة
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اليت تتوغل وتتوغل حول جذور النبااتت الخرى تلف وتلف
وختنق وختنق ،حتصل عىل الغذاء واملاء لكه لها وحدها.
تس تحوذ عىل الرض وتفسد عىل احملاصيل حياهتا ..
تود فقط أن تأيت "يقني" ،لتجعل من احلقل ماكن عالهجا،
تأيت فقط ،تأيت لامترس عليه لك ما تعلمته ،درس ته وقرأته.
******
صعدت خبفة ،دخلت ،مث أغلقت الباب.
احلرية واخلوف ابات معها ليلهتا  ..ليلهتا اليت قضهتا تُدبر وتفكر
ً
بدال من الاس تعانة ابلعظمي املُدبر.
راودها حالن ال اثلث هلام ،اما أن تُعيد ال َك ّرة ،هترب مرة
أخرى ،ترحل عن لك ما بَنت ُه هذه الايم ،ترتك بل غريب
وتتجه لبل أكرث غربة ،ولكهنا س تكون يف مأمن من أن يعرف
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"خلف" ماكهنا وجتده فوق رأسها ،لن تعيش يف خوف  ..أو
هكذا ظنت!
الثاين أن تبقى و ُتمكل البناء ،حتيا عىل خيط معلق فوق برئ،
قد تسقط من فوقه يف أي حلظة ،قد يقع أحدهام بلسانه ،قد
يُفىش رسها ،فهل س تعيش عىل "قد" ،هل ستنام وتصحو
عىل خوف  ..هل ستس تطيع؟
تقلبت ميني ،مث يسارّ ،مر خباطرها الطيف فهمست وقلهبا
ينبض شوقًا وفقد :
 أين أ ِنت اي " ُصدفة" ..
أزاحت من علهيا الغطاء ،هنضت ،أنزلت ساقًا وراء ساق،
مهت واقفة وسارت ببطء حت وصلت للرشفة..
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اكن الهواء ابردًا والشوارع هادئة متا ًما فرتكت خصالهتا القصرية
تمترد وتتطاير مع الرايح ،راحت تفتش بني النجوم عن جنمهتا
"أمل" ولكن رسعان ما خاب أملها ،تشاهبت علهيا النجوم
ومل جتدها ،مل جتد واحدة أكرثمه تألقًا ،حفطّ اليأس عيل قلهبا
ونبض نبضة ،أحست أهنا جسينة يف كهف حسيق مظل،
مرت رايح اخلوف واطفأت مشوع المل ،خبئت وهجها بني
يدهيا لتحتشد العربات يف مقلتهيا واكدت تبيك  ..وهل لها غري
الباكء؟
ولكن س بقها صوت هاتفها يعلن وصول رسال!
انتهبت هل ومدت يدها تلتقفه ،رسال من رمق غريب!
تسارعت دقات قلهبا وضغطت تفتحها بوجل
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« السالم عليمك
أعل أن الوقت غري مناسب ولكن أرجو أن تأيت غدً ا يف
السابعة صبا ًحا للبقاء يف الصيدلية لين لن أتواجد طوال
اليوم ،ال تتصيل عىل هذا الرمق لنه ليس ً
ملاك يل
"حمسن" »
قرأت الرسال ،اختفى قلقها ً
قليال ولكنه تضامخ يف حلظة،
أيكون تعرف علهيا وس يذهب الخبار أبهيا ،ولكن كيف ،ال
يعل سوى امسها الثنايئ "يقني عبد اخلالق" ،وأبوها يش هتر
بـ"خلف" ،مث أال يكفي رسال أو ماكملة ليخربه ..
تذكرت شيئًا مفسحت عىل جبيهنا براحة يدها ،انه ذاهب
العطائه املذكرة ،أن ِ
سيت اي"يقني" لقد قال لها ذكل ..خاطبت
نفسها وأطلقت زفرة.
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ظلت ت ُعد املربرات اليت جتعلها ال ختاف ،نظرت يف الساعة
لتجدها جتاوزت الواحدة صبا ًحا.
عادت لرسيرها مرة أخرى ،جيب أن تنام لتس تطيع الرتكزي
غدً ا ،غرزت رأسها يف اخملدة لتُسكت التساؤالت لعلها تنام
وترتك الحداث تُسريها كام تشاء.
******
مازالت أشعة الشمس ايفعة جخةل ،متيش عىل اس تحياء تغطي
لك احلقول اخلرضاء النرضة ..
نتظرا لها ،ال يعل ما رس تعلق
اكن يقف خارج الصيدلية م ً
الشمس بعيونه الالمعة!
خياف أال تكون قد قرأت الرسال أمس ،ولكن الساعة مل
تتخط السابعة بعد ،يتبقى ثُلث ساعة  ..ثلث ساعة اكنت
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اكفية لتس تحوذ عليه أفاكره وذكراه اليت مل يمن ومل يرحت بسبهبا
أمس.
اكن يفكر يف اذلعر اذلي خُط عىل الورق ،لكامت الهتديد
والوعيد ،كيف مل يعل أو يالحظ ،كيف لصديقه أن يعيش
مثل هذه الايم وال يشعر ،كيف اكن ينام مراتح البال
وصاحبه ال يغمض هل جفن ،كيف اكن ً
مغفال وعام ًيا لهذه
ادلرجة..
ملاذا مل خيربه "معر" ،ملاذا طمع يف اخلوف والفزع وحده ،أمل
يتعاهدا عىل مشاركة احلياة بلك ُحلوها و ُمرها ،أم أن هذه
الرسائل ليست من بنود االتفاقية!
اكنت تكل التساؤالت حتوم وحتوم مث تأيت فكرة تقص لها
أجنحهتا..
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اذا تبدلت الدوار فهل اكن ليخرب "معر" ،اكن س يخاف عليه
ولك من حوهل ،لن يريد لحد أن يتأذى بسبب يشء أقدم
عىل فعهل وهتور.
وقهتا القلق عىل من حتب اكن ليغلب اخلوف عيل النفس
والاحتياج..
اقتنع بذكل ،ذلكل مل َحيزن من "معر" ،بل َحزن من نفسه
وُسط علهيا.
أخذ الندم يألكه أ ًالك..
مل يلحظ ،مل يسأل ،ومل يصل يف الوقت املناسب  ..قد تأخر
كثريا..
 ..تأخر ً
دقيقة اكنت س تفرق ،ولكنه تأخر ،تأخر للغاية ،تأخر دلرجة
أنه قتل "معر" ،لقد قتل "معر" بغبائه!
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ادلماء يف يديه يه دماء "معر"  ..الرأس املشوه هو رأس
"معر"  ..والقاتل هو "أن"  " ..أن من قتلت "معر"  "..كام
اكنت تلح عليه نفسه طول الليل والهنار "أن من قتلته" ..
"أن سبب قتهل" " ..أن السبب يف لك يشء"  " ..أن
عيل أن أحترك ،مل يكن القلق اكف ًيا " ..
تأخرت ،اكن جيب ّ
" أنت غيب وقاتل اي "حمسن" ،أنت من تس تحق العقاب،
قتلت صديقك ،مك أنت قذر وحقري ".
اكنت الفاكر تزداد ،يشعر برأسه تاكد تنفجر ،ضغط علهيا
بشدة ،أخذ يصيح وهو واقف ميسك رأسه يعرصها بمي يديه،
منفصل عن العامل حوهل ،مل يلحظ تكل املذعورة اليت حرضت
املشهد لكه ،تناديه وال يسمعها ،اكدت هتزه ولكهنا مل تقدر.
الاصوات اكنت ختتلط ،نداهئا بضجيج عقهل
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" "حمسن" اي قاتل  ..اي "حمسن" اي غيب ،أتسمعين اي خائن،
أتراين  ..أترى ادلماء يف يديك ،أتشعر ابلقطرات فوق
عقااب
عقااب لن تنساه أبدً اً ،
ساقيك ،سوف تُعاقب ،تُعاقب ً
لن ينهتيي ".
الصخب اكن ميله والصوات واملشاهد ختتلط ولكن جفأة،
مصت لك يشء ..
جفأة بدأ يشعر بنفسه وابلعامل حوهل ،فتح عينيه لرياه أمامه
وهو ينظر اليه بوجل ،يُمسك بيده وعاء ماء صلب قد أفرغه
عليه متا ًما ..
ال يصدق ما يراه ،هل هذه حقيقة أم ُحل ،هتف وعيناه
هتزتان من ادلهشة :
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نت مل متت حصيح ،مل أ َ
قتكل حصيح،
 "معر" ..اي "معر" ،أ َكنت اي
أجبين  ..أجبين اي "معر" ،ملاذا أخفتين عليك ،أين َ
حبييب ،قليب ُحنر بفراقك.
أخذ يبيك مبرارة مع باكء "معر" أمامه وهو ُيردف :
 ملاذا ابتعدت لك هذه الفرتة ،أقلقتين عليك اي أيخُ ،كنت
أموت لك يوم وأن ال أراك ،ال أمسع صوتك ،ال أنصت
حلديثك ،كيف ترتك أخاك وحيدً ا ،كيف ترحل وترتكين بال
يشء ،وأنت يل لك يشء ،وأن ال أمكل غريك اي "معر" ..
نظر يف الرض وشالل عيونه ال يتوقف ،أخذ يسعل وهو
ميسح دموعه مبرفقه ،حياول التقاط أنفاسه ،مث تقدم خطوة
ً
قائال بصوت مهتدج ولكامت متقطعة :
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 "معر" أجبين  ..ملاذا تبيك  ..وما هذا اذلي حتيط بهرأسك ،ملاذا ال تتحدث  ..ملاذا تبيك اي "معر" ،ما بك اي
حبييب  ..ما بك  ..ما بك.
قالها وهو يقرتب ،يدنو مهنا أو منه كام ه ِ ّ َُي هل ،اكد ميسك
كتفهيا لهيزها ليك جتيب عليه وهو هيذو اكجملنون ،ولكهنا
دفعته بوعاء املاء اذلي بيدها وصدمته يف رأسه بقوة ،اكد
يسقط ولكنه استند ابحلائط ،جلس ُمتَّ ِكئًا عليه يتأوه وهيذو،
ووقفت يه تشاهده ابكية منحنية تضغط بيدهيا عىل ركبتهيا،
حتاول أن تزحي من علهيا الصدمة ،ظل هيمس وهو يظهر لها
راحة كفيه
 أن من قتلت "معر" اي "يقني" ،يدي لكها دمه ،اذلنبيقتلين لك حلظة ،ال أس تطيع أن أحتمل ،أخربيين بربك ماذا
أفعل ،هل أختلص من نفيس ،أجيبيين اي "يقني"!
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 أنت مل تقتل أحدً ا ،فُق لنفسك ،قُم لنعرف من قتهل ،هومن يس تحق أن نتخلص منه ،ال أنت ،أن نقطعه ا ًراب ..
قالهتا مس تقمية بنربة مشجعة مل تعتدها ،مرت عدة دقائق حت
هنض ،وقفت تودعه وقلهبا ينبض بوجل ،يبيك عىل حاهل..
******
اكنت الايم السابقة خميبة للمال دلي "خلف" ،فقد
أصبحت احلقيقة جلية أمام عينه ،حيسها ويشعر هبا ،هذا هو
حدسه اذلي مل خيطئ يو ًما ،ولكنه عندما أراد أن يرفع قضية
عيل رشكة "القمحة" للبذور والعالف ،يهتمهم فهيا جبرمية
قتل "معر توفيق" واجه مشلكة كبرية أنه ال ميكل ً
ماداي
دليال ً
وال شهود ..
ولكنه ميكل ادلافع!
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رشكة خضمة ونحجة متكل السوق لكه ،اذا جاء من يلعب
بذيهل يزجعها وهيدد احتاكرها ،هل س ترتكه يفعل ما يريد؟! أم
تتخلص منه و ُتريِّح نفسها.
اجابة بدهيية  ..خاصة اذا اكنت ذات نفوذ عال ،أعىل من أن
حياس هبا أحد عىل أي خطأ أو فساد ..
ال يس تطيع جزم ذهاب "معر" حقًا للرشكة ،ولكنه أمر وارد،
ولكن وحده وابلتايل بدون شهود أو حت مع البعض اذلين مت
تكتمي افواههم ،ابملال أو ابلهتديد كام حدث مع "معر" والثاين
أرحج.
لقد قال لـ"حمسن" أن "معر" مل يذهب وأكد هل عىل ذكل -
مع احامتلية ذهابه يف احلقيقة  -لنه مل يكن يثق يف "حمسن"
بعد واكن أمامه من املهتمني  ..ولكنه ال جيد هل دافع وال قدرة
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ابالضافة اىل حالته النفس ية الصعبة اليت تنفي اماكنية قتهل
لـ"معر".
عدم وجود دليل يقيده فال يوجد اكمريات وال أهجزة مراقبة
يف املزارع ،هاتف "معر" فارغ متا ًما ،مزنهل برمغ الفوىض ال
خيربه بيشء ،والبد للعائةل الضخمة أن متكل حمام ًيا حمرت ًما
يس تطيع طعن لك الافرتاضات وادلوافع اليت بدون دليل ..
اكن يفكر حت فوجئ بدخول "حمسن"!
دخل "حمسن" وارمتى عيل الكرس أمام "خلف" بدون
سالم وال الكم ،يشعر بثقل الندم عيل عاتقه ،أحن هل
ظهره ،أمات ش بابه وجعهل يكرب ألف عام ..
رمقه "خلف" بأس ،اكن مظهره أسوأ من أول يوم يراه فيه،
مالبسه غري همندمة ،شعره املشعث وذقنه اذلي طال ،من
يراه يظنه خرج من أحد الكهوف لتوه.
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وجده خيرج يشء من چيب بنطاهل ،مذ ِكّرة جلية بُنيّة يبدو
أهنا مرت ابلكثري ،وضعها عىل الطاول ،فأخدها "خلف"
وأخذ يقلهبا بني كفيه ،الحظ عدم وجود بعض الصفحات،
صفحات متقطعة ،وأخرى ختلت عن لكامهتا ،اكد يبدأ يف
قراءة الصفحة الوىل ولكن "حمسن" تذكر "رقية" وجخلها مفد
يده لـ"خلف" فأعطاها هل ليفتح الصفحة املش ئومة مث أرجعها
هل..
رشد "حمسن" يف عامله السود بيمن أخذ "خلف" يقرأ ويعيد
ويقرأ ويعيد ،يُقلب حبرص حت وجد العالمات امحلراء
الباهتة ،أخرج ورقة ونسخها علهيا ،اكن املشهد يعيد نفسه
أمام "حمسن" ولكنه مل يلحظ ،أخذ يُقلب الورقة ميينًا ويسار
ويتشمم املذكرة واخلطوط امحلراء.
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الحظ أن "معر" مل يعتد عىل الكتابة بأي حرب أمحر فساوره
الشك..
اكن يريد أن يسأل احملطم اذلي أمامه ،اذا اكن قد توصل
لي يشء أو حت خيربه أين وجدها  ..فتح مفه ليتحدث
ولكن "حمسن" س بقه وبدأ يقص عليه لك ما حدث ..
حيك هل عن "رقية" واملذكرة وأين وجدهتا ،عن تساؤالته
وتعجباته ،حىك هل لك يشء ولكنه مل يذكر هتم نفسه املوهجة
اليه ،مل يذكر الندم وال التأخر وال اخليانة ،تركها لنفسه تعذبه
بال توقف ،وحبسها بداخهل تدمره قطعة قطعة.
اكن "خلف" َحي ُك يف ذقنه اذلي بدأ يغطيه املشيب وتساوره
تساؤالت عديدة ،مث وقع نظره عىل احلرف ،عبث ابلقل اذلي
يف يده مث كشف الورقة لـ"حمسن" :
 ما اذلي تراه ؟- 223 -

 حرف القاف!قالها بصوت مبحوح ،وذهن مشتت
 أال يذكرك ابلقمحة ؟!مغريا السؤال :
نظر هل "حمسن" فأمكل ً
 قلت أن "رقية" وجدت املذكرة يف مزرعة عائلهتا حتتجشر اللميون ،يه يوجد أي حماصيل مقح قريبة؟ عىل الميني
ً
مثال!
أهنيى لكامته بنظرة ذات معين ،فهم "حمسن" مراده واكد أن
يتلكم ولكنه مل يدع هل ً
جماال
 سأذهب ابملذكرة ملعمل التحاليل ،لنتأكد من ادلماءوصاحهبا ،وابلالكم املذكور نس تطيع أن نثبت أن معر اكن
ُمطارد و ُمهدد لسبب ما.
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وضع املذ ِكّرة يف ادلرج وأغلق علهيا ابلفتاح ،مث قال برفق :
 ركز معي اي بين أرجوك ،عليك أن ترجع االسامعيليةصبا ًحا ،حتايل عىل نفسك ً
قليال ،أذهب ملزرعة "رقية"
وتأكد من وجود حماصيل للقمح وماكهنا.
أومأ "حمسن" مث قال بصوت ال يويح بأي يشء :
عيل أن أعود الن وليس
 حس نًا ،سأحدثك ابذن هللاّ ،يف الصباح ،تركت ادلكتورة اجلديدة يف الصيدلية وحدها
ويه التزال متدربة ..
غضب "خلف" لالكمه الخري فقال المئًا :
 كيف جتعل أحدمه يعمل معك دون أن تسأل عليه ،كيفتنىس أنك قد تكون خبطر ،اذا شعر القاتل بك متثل خطر ًا
عليه ،قد يرسلوا من يتجسس عليك ..
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هدأ "خلف" من نربته ً
قليال بعدما الحظ اندفاعه مث قال :
 أعتذر عىل اندفاعي ،أن أخاف عليك ،أخربين عن ماتعرفه عهنا لسأل واطمأن.
نظر هل "حمسن" ممتنًا هل ،ولول مره يشك يف الش به الكبري
والواحض بينه وبني "يقني"!
متذكرا :
قال ً
 أظن أهنا خرجية صيدل لعام ( ،)....ا ُمسها "يقني" .."يقني عبد اخلالق " ...
******
الصوت املزجع جلرس ابب البيت قطع منامه الثقيل ،قام
ً
متاكسال حت وصل للباب،
مقيصا ،مث مىش
متأففًا ،ارتدى ً
فتحه بعد أن عرف الطارق قائ ًال بفظاظة :
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 هل أنت جمنون ،أمل تنظر للساعة ،اخللق لكهم نمئون ،ماُ
عيل منايم!
ب
ر
خت
اذلي ال ينتظر للصباح حت تأيت الن
ّ
ّ
رد عليه بسخرية وهو ي ّدعي املغادرة :
 لقد اخطأت حقًا ،سأغادر ولتأيت احلكومة تيقظك عىلحق!
أفزعه ذكر احلكومة وطار النوم من عينه ،فقبض عىل ذراع
الخر يدخهل ،أغلق الباب .
 أخربين ماذا اذلي أوقعتنا فيه؟!قالها وهو يتخيل أسوء ما قد يرتكبه من مصائب ..
حضك "سامل" مث بدأ احلديث ً
قائال:
 أتذكر العصفورة؟ عصفورة؟ ،أتقصد ..- 227 -

 نعم نعم يه  ..كنت أسهر مع احداهن حت وجدهتاحتدثين ..
اس ُت َفز "هامش" من نربته الهادئة البطيئة فقال حيثه عىل
الافصاح :
 أنطق  ..خ ِلّصين ،ماذا قالت كل؟ قالت يل أن ذاك احملايم الخرق  ..ماذا اكن امسه؟ "خلف". نعم نعم هذا الـ"خلف"  ..أعطاه الخرق الخر .. "حمسن". "حمسن"  ..نعم "حمسن" ذاك ّالباكء ،أعطاه مذكرة أو ما
شابه ،وتقول أن هبا دليل تورطنا  ..تورط العائةل بأمكلها.
ساخرا :
حضك "هامش" ملئ مفه مث قال ً
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 العائةل بأمكلها  ..كيف ذكل؟!رد "سامل" بربود وهو ميط شفتيه ويرفع كتفيه وخيفضهام :
 ال أعرف.قال "هامش" بعصبية :
 تكل الـ  ،...هل تظن اهنا ختدعنا؟أجابه "سامل" بنفس النربة الغري مكرتثة :
 ال أظن.هتف به بغضب والرشر يتصاعد منه :
 ملاذا أنت واثق لهذا احلد ،ما هذا الربود اي رجل! قدنكون يف مصيبة الن ان صدقت تكل الـ . ....
حرك كتفيه مرث أخرى مث قال ببسمة ابردة :
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لست ممن يف الصدارة من العائةلُ ،
 أن لست منمكُ ،لست
يف القمة ،متواري و ُأنفذ فقط!
أما ابلنس بة للعصفورة ،يبدو يف نربهتا الفزع وال أظهنا
تتالعب ..
قلب لكامته الواثقة يف عقهل ً
قليال مث قال وقد تذكر شيئًا :
 سوف أموت لعرف كيف تتحمك هبا هكذا  ..دلرجةالفزع!
 يل طريق اخلاصة .قالها وهو ِ ّ
يكرش عن ابتسامة خبيثة مث أضاف وهو يهنض :
 أمكل نومك ،سوف أتأكد أن وأخربك ،ولكن خُذ حذرك.سأهل "هامش" متعج ًبا :
 ستسافر ؟!- 230 -

أومأ هل ليقول وهو يودعه ممتنًا :
 سلمت اي غايل.أغلق الباب وأطفأ النوار مث ارمتى عىل رسيره وكن شيئًا مل
حيدث ..
نعم فقد مات الضمري ،وحتجر معه القلب ،وهل من بالء
وعقاب أسوء من ذكل ،عندما يشعر املرء بسوء فعلته قد
يندم ويرسع للتوبة ،ولكن يف هذه احلال ال ندم وال توبة.
ابل مراتح وحياة خمادعة!
بيمن الخر خط ادلرجات درجة درجة ،وصغار الكيد تتوادل
يف عقهل ,وقف ينظر للبيت الشاهق املطل عىل البحر
والس يارة الفارهة ،وابتسامة اخلبث تزين  ..أو لعلها تقبح
وهجه النحيف.
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أمسك هاتفه ونقر عىل بعض الرقام مث ضغط عىل لكمة
"اتصال".

******
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ل
ا
ل
ع
ف
ص
ا
ش
ل ار
خيلق هللا موقفًا يُعيد
« بيمن أنت ُمهنمك يف ال ُبعد عن هللاُ ،
اليك توازنك ..
ُخبذالن قريب ُرمبا ،أو بوعكة جسد
لتضيق بك املساحات ذرعًا ،وجتد عند هللا اخلالص
واملُتسع! »
ادهم شرقاوي
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مساء ،اكنت قلقة ،لول مرة تشعر
الساعة دقت السادسة ً
ابلقلق لغياب أحدمه ،تأخر "حمسن" ،لقد قال أنه س يعود
قبل العرص ،اعتذر لها قبل أن يرحل عام بدر منه يف
الصباح ،اكنت اللكامت تتبخر من ِفي ِه ،ال يعل ماذا يقول أو
يربر ،لقد اكن حر ًجا ومتخب ًِطا ،لكهنا تفهمت وأحست به،
طمأنته وأخربته أال حيمل مه الصيدلية طاملا يه موجودة وان
أراد أن يتغيب أاي ًما فال بأس ..
أرادت أن تطلب منه أن يأجل هذا املشوار ،خافت عليه
أن مير هبذه احلال مرة أخرى ،رغبت أن تمتسك به وتقول هل
ابقى ،ابقى هنا ،يكفيك ارهاقًا وتع ًبا ،لقد مررت ابلكثري مثيل
وتأملت أكرث ،ولكهنا أعرضت ،تراجعت ،وأخرجت تكل
الفاكر الغبية من عقلها ،من يه لتقول هل ذكل ،يه جمرد
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غريبة وهو جمرد غريب ،ملاذا تتدخل وتقحم أنفها فامي ال شأن
لها به!
قلهبا اكن مضطرب ،ملاذا يه خائفةَ ،مل القلق ،مل تكن مراتحة
خفرجت من الصيدلية تس تنشق بعض الهواء لعل ذكل
االحساس يتبخر ويطري مع الرايح ..
وقفت حتتضن نفسها من الربد ،فالشمس غادرت بصيفها يف
الهنار ليحل الش تاء يف الليل ،اكنت تنظر يف السامء املتعكرة
مكزاهجا يف هذا الوقت ،مل تكن صافية ،ومل تكن النجوم
المعة.
زاد القلق وارتفعت وتريته عندما أبرصت س يارة سوداء فارهة
تتوقف ابلقرب من الصيدلية ..حاولت أن تتعرف معن
بداخلها ولكن الزجاج القامت منعها ،أغلقت الس يارة أنوارها
وترجل مهنا خشصان ،اكن القرب لها واذلي يف جمال برصها
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هو "حمسن" ،تبسمت ابرشاقة وقد رحل عهنا القلق عندما
اطمأنت أنه رجع ،وبيمن هو يقرتب من الصيدلية بدأ الخر يف
الظهور من خلف الس يارة ،ارجتف بدهنا لرؤية القادم،
اضطربت مالحمها حت الحظها "حمسن" وتعجب ،قد أخربه
"خلف" اهنا ابنته وأنه يريد أن يزورها وها قد جاءت
كثريا ،مل يفكر
الفرصة! ولكن "حمسن" مل يشغل ابهل ابلمر ً
فيه ،وعندما وجدها تركض بأقىص ما عندها ،يدفعها اذلعر،
تسابق الرايح ،تسوقها قدهما للمجهول ،تقرتب من الظالم،
وجد نفسه يركض هو الخر ،حياول اللحاق هبا ،بيمن عاد
"خلف" لس يارته يركهبا ليتبعهم هبا.
اكن الادرنلني هو املس ئول عن الطاقة اليت تلبس هتا جفأة،
وكهنا رأت ش يطانً  ،طفقت جتري ال تعل لها وهجة ،اكن
اخلوف هو من حيركها ،اخلوف من ماضهيا ،اخلوف عىل
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حارضها وما ينتظرها يف مس تقبل ال تضمن وجوده ،ما حدث
اكبوسا وقد حتقق ،مسعت أصوات
اكن أخر ما ميكهنا متنيهً ،
أقدام متسارعة من خلفها ،رسق انتباهها هتاف بنربة مل
تعتدها بعد ُ
ابمسها فعرفت أنه "حمسن" ،أحست ابقرتابه،
عرفت أن جسدها لن يساعدها عىل الفرار خاصة بعد أن
الحظت صوت زمامري الس يارة ،توقفت عن الركض جفأة،
الح يف خاطرها ما كنت ختشاه ،س يأيت ويأخذها وهيدم فوق
رأسها لك يشء ،تعهبا س هيدر سدً ا ،افلتت دمعة من عينهيا
تشهد عىل هذه املأساة.
اس تدارت وعزمت عىل املواهجة حت لو فشلت فس تفعل ما
بوسعها ..
منذ أول يوم قررت فيه الهروب َو ِج َب علهيا أن تدافع عن
قرارها ،أن تضحي فدائه.
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وقفت تش ّيِع "حمسن" بنظرة تكسوها اخليبة اكنت تريد أن
ترصخ فيه  ..ملاذا  ..ملاذا أخربته ،ملاذا أحرضته معك ،ملاذا
عيل لك يشء ،ملاذا يأتيين اخلذالن من لك الناس
أفسدت ّ
وحت منك! لقد كنت خمطئة عندما قلقت عليك أو فكرت
بك ولو لوهةل ،ولكن شيئًا ما منعها ،ابلتأكيد الزال ً
جاهال
بلك يشء ،يكفي عليه ما هو فيه لتغفر هل ،لن تصيح به ولن
تنفجر فقد ال حيمتل.
ظل "حمسن" واق ًفا قبالهتا ال يس تطيع فهم ما حيدث حوهل،
لقد توقف عقهل منذ أذل بعيد وجعز عن التفكري ،اكن يراها
ويه متصلبة يف ماكهنا ،يشعر بأنفاسها الساخنة ابلرمغ من
الربد اذلي يغلف املاكن ،هو ال يعل عن حياهتا يشء ،لكنه
أحس يف صوهتا من أول اتصال ابحلزن ..وكام أحسه يف
صوهتا رأه يف عينهيا ،لقد اكن شاردًا طوال الوقت ولكن
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رشوده مل مينعه عن معرفة حالها املتجيل اكلشمس ،فهيي ال
متكل تكل القرشة اليت تضمر حقيقة الشخص وشعوره ..
أبرص "خلف" وهو يدنو مهنا بوهجه مل يره ً
قبال ،طفقت
خطواته تشعل الرض خلفه من كرثة الغضب ،ولعل غضب
ال يكفي ليصف حاهل.
قبض عىل رسغها بعنف ،وأخذ يسحهبا ورائه خبشونة ..
اكنت خائفة ولكهنا متاسكت ،أفلتت معصمها من يده مث قالت
ويه تتصنع الاستناكر :
نت ل ُتمسك يدي هكذا!
 اتركين  ..من أ َصفعة! شقت سكون الليل ،حتول الاستناكر اىل الصدمة,
حشب وهجها وارجتف جسدها ،وضعت كفها ماكن المل ،مل
تس تطع الامتسك أكرث من ذكل ،نفدت طاقة احامتلها جفأة،
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اهنارت قواها لكها ،نبض الضعف نبضة ،وانفجرت ابكية عىل
نفسها ،حياهتا ونصيهبا السود ..
جرها اثني ًة فسارت ورائه ُمهانة ،حتولت لطفةل ابكية عاجزة
عن فعل أي يشء ..
جزع "حمسن" من اذلي حدث ،واحتار أيتدخل؟ ولكنه
جتمد يف ماكنه ومل يتحرك ،يراقب الس يارة تنطلق يف طريقها،
شالء مبعرثة!
تنطلق بلك قسوة ،تسحق حتت جعالهتا أ ً
******
أاكنت تبيك أخهتا ،فراقها ،بعدها ،أم اكنت تبيك نفسها،
وحدهتا ،فقدها ،بل لعل ادلموع اهنمرت لكها لكرثة الس باب
 ..وللك سبب سبب ،ولن تنهتيي السلسةل فهيي موصول
ببعضها.
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وكن املشهد يعيد نفسه ولكن مع اختالف املالمح
والشاكل.
قضت "شوق" الايم السابقة يف غرفة أخهتا مستندة عىل
الباب تبيك ،تبيك احلوار لكمة لكمة ،وذكل بعد ماكملة
"يقني" وطلقاهتا ادلامية اليت اخرتقت قلهبا متزقه ا ًراب ا ًراب.
اكنت تتساءل ،كيف للكامت كهذه أن خترج من مف أخهتا ،ملاذا
لك هذا السواد ،من أين أتت هبذه القسوة ،ولكهنا يف
احلقيقة اكنت تعرف االجابة وحتفظها عن ظهر قلب ،ولعل
ذكل أسوأ ..
فأحيانً العل ببعض احلقائق جيعلنا أقل راحة  -بل بال ذرة
راحة  -من اجلهل هبا ولو لمد طويل ،اكنت دامئًا مراتحة اال
من احتياهجا لخهتا ،مل تتأمل هكذا يو ًما ،مل تتشتت هكذا
يو ًما ،مل تندم هكذا يو ًما ،تندم لعدم فعلها!
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مل تنحف هكذا يو ًما لضئال طعاهما ،مل تشحب هكذا يو ًما
لقةل نوهما ..
مل تعل أهنا قد تفقد أخهتا اىل البد ،مل تتخيل أهنا قد تش تاق
لها هكذا ،مل جتمعهم ثرثرة وال مسامرة ،ولكن اكن يكفهيا اهنا
مطمئنة بوجودها يف البيت وان اكنت جمرد ظل ..
وها هو البيت فرغ من أرسهتا اال مهنا ،بيت كبريُ ،موحش،
ابرد ،خاو ،مفكك بتفكك أفراده.
جاء دورها لتحقد عليه وتشعر بتكل الظلمة والسواد،
صدقت "يقني"  ..صدقت ،وليهتا ما صدقت.
هنضت مث سارت حت وصلت لفراش أخهتا ،ارمتت عليه
لول مرة ،اكن ابردًا ،متعطشً ا بعد أن فقد دموع صاحبته
الساخنة ،قالت هتمس هل بني عرباهتا :
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 اي ترى كيف اكن حضنك اي "يقني"  ..أاكن دافئًا مثلكنت ؟! هل ِ
نت كيف ِ
حضن أيم اذلي مل أطئه  ..وأ ِ
كنت
حنونة مثل أيم اليت مل أراها ،أهجكل اي "يقني" ومل أعرف
كيفية التعامل ِ
معك ،من اخملطيء اي "يقني" َمن؟
نعم ،أعل ،لكنا خمطئون فرد فرد ،ولكن من البادئ ،وحت
لو مل أكن أن ،مفاز ُ
الت خمطئة يف الكثريَ ،مل ال تريدين أن
امسعيينِ ،ل َم ِل َم اي "يقني" ،هل سنبقي عىل هذا املنوال بقية
حياتنا؟!
أتعرفني أيم ؟ ،نعم تعرفيهنا وحتفظيهنا ،أن الوحيدة هنا فقط
عيل هجل لك أفراد
اليت أهجلها هنا ،اي رابه هل ُكتب ّ
أرسيت ،حت أيب أصبحت ال أفهمه ،بدأت أشك يف مدى
براءته من جرمية أايمنا اي "يقني".
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أهنت مهساهتا وأمكلت باكهئا وكن هذا الرسير خلق
المتصاص ادلمع ،ابلفعل امتصها وليته امتص احلزن ،فهل
للحزن ماص؟!
وقفت واجتهت لغرفهتا تبحث عن يشء يف الادراج ،وجدهتا،
رجعت لغرفه أخهتا تقف أمام املرأة تقلب نظرها بيهنا وبني
الصورة :
 أترين؟ مك أش هبك من اخلارج اي أيم ،وابلتأكيد تعلمني أناملظاهر أبدً ا ما كنت تُش بع اي أيم وال تغين  ..أخذت شلكك
نعم ،مالحمك امجليةل ،لك ما أمكل هو ِ
منك ،ولكن ابلتأكيد
"يقني" أخذت أيضً ا ،ولعل "يقني" تش هبك من ادلاخل اي
أيم ،وادلاخل أمه وأوىف ،لقد اكن أيب يقول يل دامئا "انظري
يف املرأة اي "شوق" لرتين أمك" ،ولكنين ها أن هنا اي أيم
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أنظر وأنظر وال أجدك اي حبيبيت ،مل أجدك يو ًما  ..ولن أر ِاك
أبدً ا ..
أخربيين هل ُ
كنت أحبث يف املاكن اخلاطئ ونسيت "يقني"
ويه من جترعت من حبك وحنانك وان اكن لوقت قليل ..
فلامذا مل يقل يل أيب اذهيب وتشاريك مع أختك بعضً ا ،ملاذا مل
يشاركها معي اهامتمه ،ساحمك هللا اي أيب ،أصبحت أخاف أن
يرتكين هو الخر ،وأن مل يبق يل غريه حت ولو اكن بعيد
الوقت لكه ،فأن أعيش عىل أمل جميئه أايم فراغه ،ال أقدر
عيل َ
كرهك اي أيب ،ال أقدر عىل كرهه اي أيم ،ولكين حزينة،
حزينة بقدر ال أس تطيع تشبهيه ابجملرة ،حزينة علينا اي أيم،
حزينة عىل معر ضاع ،حزينة عىل ما حدث بيننا ..
******
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اكنت الس يارة تسري  ..تسري عىل روهحا ،الصمت حيتل
الجواء والطرق مظلمة ،ولكن الصوات بعقها ظلت تفتعل
الضجة ،الغصة تتناىم ،تكرب وتكرب حت اكد حلقها يتألك،
اكنت خمتنقة كغريق يف قاع حميط ،حبسها دلموعها يف مقلتهيا
اكنت تزيد اخلنقة ،صدرها يتحرشج وتأخذ انفاسها بصعوبة
فيتضاعف الاختناق فتبيك وتتش نج ،لتأفف هو و ُيصب
علهيا بعضً ا من غلظته.
تكره هذا الشعور بقةل احليةل ،شعور الفشل اذلريع ،وليته
بسبب خطهئا ،بل بسبب اخليبة ،حظها العرث ،تاكد جتزم أال
يوجد شعور أسوء من ذكل ،بل هو أمر من العلقم ،شعور
ي ُقص أجنحهتا ،يربطها ،ال جيعل لها جما ًال للفرار ،يقيدها ..
يقيدها من حديد يف أالهما اليت اكنت قد أوشكت تنساها
منذ ساعات.
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لتلج يف ذكرى ،تذكرت متعلقاهتا يف
خرجت من فكرة ُ
الصيدلية ،هاتفها ولك حاجياهتا ،ولكن ال هيم ،المه تكل اليت
يف ُالزنل ،تذكرهتا فانقبض قلهبا لفرق ذكراها المجل ،هديهتا
من صديقهتا ليوم ال تظن أنه قد يتكرر..
" ُصدفة" ،زهراهتا ،ووشاهحا السود ،وابلرمغ أنه أسود فهيي
نورا ،دائف ابحلب اذلي فيه ،وها يه فقدته
تراه هب ًيا ،يشع ً
وفقدت صاحبته ،فقدهتام وفقدت أملها وفرحهتا معهام.
جرعة المل مكثفة هذه املرة ،اكنت تامتسك ولو قلي ًال يف
اجلرعات السابقة ،اكن دلهيا بص يص أمل ،ولكن هذه املرة
ماتت أمل ومات معها الكثري ..
ظلت تتساءل ملاذا يبدو الطريق خميفًا ومظل ًما هذه املرة ،أين
جامل املزارع خبرضها ،ملاذا أصبحت قامتة لهذه ادلرجة ،ملاذا
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ذبلت النبااتت جفأة ،من أين جاء ذكل القبح والرعب ،أو
لعلها تهتيأ ..
هل حنن من حندد اذا اكنت الش ياء مجيةل أو قبيحة أمامنا،
وهل نرى أملنا وحزننا يف ما حولنا ،هل نظرتنا يه من ُجتمل
وتُقبح!
أس ئةل كثرية اكنت تتخبط يف عقلها ،ولكهنا سكنت جفأة،
سكنت مع انفجار خافت ورصير مزجع صدر من احدى
اطارات الس يارة ،تفاجأ "خلف" فأوقف الس يارة وترجل
مهنا ،حبث عن كشافه يف حقيبة الس يارة حت وجده ،أضاءه
مث دار حول الس يارة يتفقد االطارات واحدة تلو الخرى
حت وجد أحدمه قد ثُ ِقب بطريقة تثري الريبة.
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اكن املاكن ُمظل ًما وال يوجد أي ورشات للس يارات أو
اسرتاحات قريبة ،اكن ميني الس يارة املقابل للمزارع هو اجلانب
اذلي به االطار املثقوب ..
دب بـ "يقني" اخلوف وقد عاد الشعور بعدم المان جيتاهحا،
ّ
ظلت تراقبه وهو ينحين ُمقطب اجلبني يتفحص االطار ..
ذعرت عندما انتهبت لظل أسود! بل ظالن!! أحدهام خضم
نراي!
حياول تقييده والخر يُمسك سالحا ً
صدمه برأسه خفر م ً
تساقطا عىل الرض.
ظلّت تراقب املشهد ويه تكمت أنفاسها يألكها الفزع ،وجدت
ً
ظال اثلثًا حياول فتح الباب اذلي جبانهبا ولكنه اكن موصدً ا،
اخنلع قلهبا من ماكنه وانتفضت تتحرك تبتعد عن الباب ،فقام
بتحطمي الزجاج بسالحه مث فتح الباب وأخذ يسحهبا للخارج
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ويه تقاوم وتقاوم ،الح أمام عينهيا مصريها اجملهول ،ماذا
يريدون مهنا ،هل س يقتلوهنا أم هناك أسوأ..
نعم فاملوت ابلنس بة لها أفضل من أي يشء يف ذكل الوقت.
تاكثروا علهيا وأخرجوها بعنف من الس يارة ،أمسكها أحدمه
برشاسة ويه تنازع وحتاول المتلص من بني يديه القذرة،
ولكن وههنا وضعفها حال بني ذكل.
اكنت ترصخ بأعىل صوت متلكه ،مل هيزت يشء لرصاخها حت
كمت أحدمه مفها بيد أكرث قذارة من الايدي اليت حتيطها ،اكنت
ترجتف من اخلوف ،شعرت ابالختناق من يده العفنة ،بدأت
يف العض ،الرلك ،ادلفع وان اكن بضعف  ..لكهنم أحاطوها
ابلاكمل ،وأظلمت ادلنيا جفأة أكرث مما اكنت مظلمة ..
******
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مسعت أذان العشاء يدوي ابلرجاء ،قامت جتر نفسها
للحامم ،توضأت واغتسلت من بعض احلزن ،مث وقفت
تصيل ،تقرأ بصوت همزت اترة وتبيك وتنتحب اترة أخرى،
تسجد لزيداد الباكء وتتش نج ،هتمس بلكامت متقطعة ،تدعو
ابصالح القلوب وتألفها ومسح احلزن مهنا مس ًحا.
وهمام اكنت حالهتا فهيي ال تنىس "رقية" أبدً ا من دعاهئا ،وكيف
تنىس ويه من أخذت بيدها ،وبفضل رهبا الزتمت ابلصالة
بعدما عرفهتا ،اكنت ومازالت حصبهتا الصاحلة.
أهنت واكنت قد هدأت ،فالسجود ميتص ادلموع وخيفف
احلزن أيضً ا وكنه يدً ا حانية تربت عىل القلب ..
خلعت رداء الصالة وجلست تنظر يف الهاتف ،حتاول
االتصال بأخهتا ولكهنا تفاجأت عندما جاءهتا االجابة ،تكونت
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يف مقلتهيا العربات وهتفت برسعة غري مصدقة أن "يقني"
أجابهتا ..
 "يقني" أ ِرجوك ال تغلقي يف وهجيي ..
اس تعدت للباكء والرجاء ولكهنا تراجعت عندما مسعت صواتً
غري ًبا!
 السالم عليمكِ ،معك دكتور "حمسن"  ..لقد نسيت
النسة "يقني" حقيبهتا يف الصيدلية ،فهل تس تطيعني
الوصول الهيا؟
 أين "يقني" ،صيدلية ماذا ،أن ال أفهم!اكنت حقًا ال تس تطيع الاستيعاب وال تركيب لكامته عىل
بعضها ..
 هل أ ِنت أحد اقرابؤها؟
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 نعم أن أخهتا.تفاجأ فالرمق بدون اس مث قال :
أ ِبوك منذ قليل أىت وأخذ أختك و...
 و ..ماذا ؟اكن ال يعرف كيف خيربها مبا حدث  ..عائةل جعيبة حقًا ،بنت
يبدو علهيا أهنا هاربة من أبهيا وأخرى ال تعل أي يشء ..
وأب يرضب ابنته أمام العامل ..
كثريا
 نسيت حقيبهتا ،حاولت االتصال بس يد "خلف" ًوال توجد اجابة حاويل التواصل معهم.
ملعت عيناها ابلمل ،مه أتيون اذن.
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أغلقت مع "حمسن" مث أتصلت بأبهيا ،رن الهاتف أكرث من
مرة وما من اجابة ،لسعها القلق ،حاولت مرة أخرى ليأتهيا
صوت أبهيا وكنه وقع من مقة جبل ..
 "شوق"  ..ال تفتحي الباب  ..ال تفتحيه لي أحد. أيب ،ما بك  ..ما اذلي حيدث؟!قالهتا هبلع ،الحداث تتسارع حولها ،انقطع اخلط ،ال تفهم
يشء ،ما اذلي حيدث؟ ِ
مال أبهيا ؟! اكنت تدور حول نفسها
حت مسعت صوت طلق نري يأيت من السفل!
انتفض جسدها ،كمتت أنفاسها ،اكنت الجراس ترن داخل
عقلها والطبول تقرع يف قلهبا.
أوصدت الباب وتكورت عىل نفسها يف أقىص الغرفة ترتعش
يغطهيا الهلع ،هنايهتا قاربت ال حمال.
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ظلت تتلو لك ما حتفظه من أايت وأذاكر ،بلعت لساهنا جفأة
عندها مسعت طرقات قوية عىل الباب ،جتمدت عروقها مث
هرولت فزعة حتاول أن تزحي أي أاثث لتضعه أمام الباب ،مل
يسعفها الوقت فقد اخرتقت رصاصتني قفل الباب وحطمته،
ليدخل وحشً ا أو عفريت  ..بل أسوأ.
انعكست صورته يف خرض عينهيا املتسع وهو يندفع جتاهها.
******
دوار وظالم ،شعرت بنفسها تدور وتدور ،صداع اقتحم
رأسها ،ليوجد وال شعاع نور ،ال تس تطيع فتح عينهيا وال
التلفظ حبرف فقد اكنت مغطاة العني و ُم َكتّمة الفم ..
أخر ما تتذكره يه الرضبة القوية اليت تلقهتا من أحد الظالل
اليت ظهرت جفأة ،بعدها مل تشعر بنفسها ويه تتساقط كورقة
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يف اخلريف ،وضعوها يف الس يارة وانطلقوا هبا اىل حيث ال
تعل.
اكنت تريد أن تبيك ،ترصخ ،أو حت متوت ،فهيي يف أحد
كوابيسها ،بل أسوأمه ،اكبوس وراء اكبوس  ..ألن تنهتيي هذه
احلياة أبدً ا؟!
ولكهنا ظلت متجمدة تتظاهر بعدم استيقاظها عندما مسعت
صوت أحدمه يتلكم يف الهاتف ،اكن صوته ً
غليظا قاس ًيا ال
يعرف للرمحة طريق
 يه معنا  ..شارفنا عىل الوصول.......
 نعم ،متأكد اي ريس اهنا ابنته الكبرية.......
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ً
ضاحاك
جاءه لكامت من الناحية الخرى ليقهقه
 اذا عل الريس الكبري هبذا س يذحبه ،كيف لفتاة أن تفعلبه هذا ،اليت معي مل تأخذ منّا دقيقة ،يه وأبهيا المحق.
جاءته حتذيرات لريد مؤكدً ا
 ال ال ،ال تقلق مل نقتهل.أبوها خبري اذن ،مل يقتلوه ،غريب أمرها ووقع اللكامت علهيا،
مل تفرح أو تطمنئ بأنه يح يرزق ،ولكهنا مل حتزن أيضً ا ،مل
كثريا ،هو
هيمها المر من الساس ،يح أو ميت هل يفرق ً
مل يس تطع حاميهتا من اخلاطفني ويه جبانبه ،فهل سيس تطيع
انقاذها ،ميكهنا أن تراهن أنه قد ال هيمت ،واذا خُري بيهنا وبني
أي يشء أخر خلتار هذا اليشء .
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فهمت أن أخهتا أتية يه الخرى ،اذن  ..فهو قد يضحي
حبياته لجلها ،ميكنه فعل أي يشء ،فهيي الغالية ...
والن هل تبيك عىل نفسها ،واقعها ،أخهتا وأبهيا ،أم هذا
الاكبوس ،لكن ادلموع جفت ،والقلب تعب فامي فيه الكفاية،
يه ال تريد شيئًا الن ،ال تريد أي يشء ،ولن تسعى جمددًا
لتغري نفسها وحياهتا فقد تعبت وانهتيى المر.

فوى ع يرة سوداء ممايلة
ارتفع صوت رصاخ "شوق" بعد أن ّقطعت القامش حول مفها
وأخذت تصيح وتتخبط ،لهيتف أحد اخلاطفني ابلخر ..
 -أمصهتا  ..هيا اي غيب  ..قبل أن يصل صوهتا وي َ ُل الناس ..
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حسهبا من شعرها حت اكد يزنعه لتتأوه ،أمسك سالحه
وصدمه برأسها ،لتشعر أن ادلنيا تدور حولها وتنتقل من واقع
مرعب خليال أكرث رع ًبا.
******

ُ
ع
ب
ل
ي
م
ع
و ى د ا ال ..

يف غرفة ابلية ،من النور خالية ،وابخلوف طاغية ،اجمتع
قلبان ،أحدهام متن اللقاء والخر أىب وامتنع..
القلوب مامتثةل ،لكهنا ابملواقف
ادلم واحد ،العرق واحد ،و ُ
متأثرة.
قلب أراد أن يقفز يف حضن الخر حيمتي.
وقلب أراد أن هيرب من الخر خيتفي.
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خشص ال يرجو سوى املوت والتخلص من احلياة.
والثاين اتق للنجاة ليعيد معه احلياة.
المل سائد والرعب يف لك ماكن.
وليت املأس تضحى فرص ،أو لعلها صدف،
جلرب كسور ،وبناء حب  ..أو عىل القل ُألف.
اكنت "يقني" جتلس عىل الرض سامهة ،متوجعة أثر ادلفع
والسقوط ،مل تلحظ "شوق" ويه تفيق ببطء ،نفس ادلوار
والصداع غزى رأسها فضغطت عليه حتاول ايقاف المل.
نزعت القامش من فوق عينهيا لرتى أخر من توقعته ،رأت
"يقني" ..وأخريا "يقني" ،هنضت مث هرولت ،سقطت اثر
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ادلوار وأعادت الوقوف مرة أخرى ،دنت من أخهتا حتتضهنا
بلك املشاعر اليت متتلكها .
اكنت تضمها وختبهئا بني ذراعهيا ويه تبيك ال تعل مباذا تبدأ
أو تقول ،وهل يف هذا املاكن الكم يُقال.
بقيت "يقني" اكلمتثال ابرد القلب واالحساس،
ابتعدت "شوق" ً
قليال تنظر الهيا بقلق ومتسح عيل جبيهنا
حبنان .
 "يقني"  ..أ ِنت خبري حصيح؟
مل تصلها اجابة
 "يقني" أجيبيين  ..مه مل يتعرضوا ِكل بيشء ،أ ِنت خبري
أليس كذكل؟
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قالهتا بتوجس ويه تضغط عىل كتفهيا وجتلس عىل ركبتهيا
أماهما ،أجابت "يقني" ابميائه ..
 اذن ما ِبك  ..هل حدث ليب يشء؟حتولت عيين يقني من الاليشء اىل عيين "شوق" ورمقهتا
بغضب ،شعرت مبا ظنته خطهئا الكبري ،اذلي ال يوجد يف
قاموس الخطاء من الساس!
ودت لو أن اللكمة تبخرت قبل أن ختط عتبة فهيها ..
 أن أسفة ،مل أقصد. ابتعدي عين  ..ابتعدي عين اي "شوق". ال لن أبتعد.هدارا للكرامة،
قالهتا "شوق" بعناد ويه تُغري رأهيا ،يكفي ا ً
لقد اعتذرت وتنوي أن تبدأ حياة جديدة ان خرجا من هذا
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املاكن ،أكيد س يخرجان يه تثق برهبا مث أبهيا ،ذلكل فلن تدع
أخهتا تفسد لها نواايها مرة أخرى.
 أخربيين ما حدث ،هل حدث لبينا يشء؟قالهتا و"يقني" ترمقها غض ًبا ممزو ًجا ابلمل،
خريا ونظرت لها حبدة وقالت ويه هتزت :
خرجت عن مصهتا أ ً
أ ِنت دامئا هكذا ،مغمضة العني ،ال تعرفني ماذا حيدث ،مث
تأيت وتقويل أبينا ..من أبينا ؟! ،أ ِ
بيك وحدك ..
 ما اذلي حدث ؟!قالهتا ويه تُبطن اتفاقًا ،يه فع ًال معياء وفاهتا الكثري ..
 ذاك اذلي تسميه أبينا رضبين اي "شوق" ،هنا اي"شوق" ،أترين؟ وأمام الغريب  ..هو أ ِ
بيك وحدك ،ليس يل
أي يف هذه احلياة.
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اكنت تنفث بعضً ا من غليلها لتمتمت "شوق" :
 رضبك!قالهتا غري مصدقة ويه تنظر لالمحرار عىل خدها اليرس
حيث أشارت "يقني"ِ ،ل َم يفعل أبوها هذا ِ ..ل َم قد يرضهبا؟!
اكنت ستسمعها بعض من لكامت "رقية" عن الرب ابلابء همام
اكنوا  ..نعم لن تس تطيع أن تتحمك يف قلهبا وجتعهل ينبض
احلب لبهيا ،ولكن عىل القل الترصفات قد تتغري وتغدوا
أبر وأهدى ،ولكن هذه الصفعة ،صفعهتا يه أيضً ا وعقدت
لساهنا ..
ولكن  ..حلظة ،حلظة  ..هل هذا وقت الشجار والنقاش؟!
هام يف ورطة ابلفعل وجيب اخلروج مهنا ،هام ُمختطفات!!
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اكن لك ذكل يدور يف عقل "شوق" اليت اكدت أن تتلكم
وتغري املوضوع ولكن الصفعات توالت ..
 والن حنن يف هذا املاكن ومع أولئك الناس بسبب أ ِبيك
ذاك ،نعم مه لن يقتلون ولكن يوجد أسوأ وأسوأ ِ
وكل أن
صيصا وأ ِ
نت مبنظرك هذا!
تتخييل ،و ِخ ً
قالهتا ويه تتفحصها من شعرها املتحرر وراء ظهرها اىل
مالبسها البيتية اخلفيفة مارة بأكتافها العارية ،ومع لك ذكل
فهيي لها من امجلال نصيب ليس ابلقليل ..
اضطربت تقاس مي وهجها وتذكرت نفسها ،اكدت تبيك من
التخيل فقط ،ولكهنا تفاجأت بـ"يقني" ويه ختلع معطفها
اخلريفي اذلي اكنت ترتديه فوق مالبسها بسبب برودة اجلو
يف املساء وترميه علهيا ابهامل ..
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أرسعت "شوق" ترتديه ابمتنان حقيقي ،تشعر أن المل يف
اصالح ما فسد الزال يلتقط أنفاسه ومل ميت بعد.
عقصت شعرها وخبئته حتت قلنسوة املعطف ،مث دنت من
"يقني" مرة أخرى ومضهتا أكرث ،لعل القلوب ترتابط ..

******
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مل يتوقع أن الطريق اذلي قطعه يف ساعة ونصف أول مرة
سيس تغرق منه أضعاف تكل ادلقائق همام اكن الزحام ،ان
ُو ِجدَ من الساس!
مرت ساعات الليل ،اكنت حصون قلبه تهنار لتخلف وراهئا
حطام قلب  ..قلب ال يس تطيع ادراك اذلي حدث ،هذا
حل ،ابلتأكيد اكبوس وسيستيقظ منه قري ًبا ،كيف حدث لك
هذا،
يمت تتبعه هكذا وأخذ ابنته منه مبنهتيى اليرس!
اكن يعض عىل شفتيه يف جخل ..
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ويف ذات الوقت ،أراد هذا القلب أن يتخىل عن ممكنه
وسط الضلوع ليطري ملاكن أخر  ..ماكن اليت سكنته.
كثريا من الوقت حت اس تفاق مث مضد رأسه اليت نزفت
أخذ ً
كثريا ابللجوء اىل عدة االسعافات الولية اليت يف حقيبة
ً
عربته ،مرت دقائق أخرى قطعها يف البحث معن يُصلح هل
اطار الس يارة اذلي لسوء حظه مل يكن لها بديل.
حاول االتصال بـ"شوق" مر ًارا وتكر ًارا ،ولكن بدون اجابة،
مازال ال يصدق اذلي حدث ،الاس ئةل تتكرر يف ذهنه،
واللوم يلسعه يف لك حلظة ،مل يقدر عىل حاميهتا ،كيف اكن
هبذا الضعف ،نعم الغضب جتاهها بداخهل اكن متأج ًجا ،ولكن
ما حدث أطفأه يف احلال ،يه مازالت ابنته همام رفضت ذكل،
حياول أال يتخيل ما حدث بعد فقدانه لوعيه ،كيف أخذوها
وأين يه؟ و"شوق" ،هل تلحقها الن!
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أرعبته الفكرة ،عاد الضغط مرة أخرى ،هل يتحمل هذه
املرة ،أم سيستسل كلك َكرة ؟!
ما يفكر به الن هو حامية الخرى ،الخرى اليت لن يتحمل
فقدها ،لن يسمح لحد بأن يأخذ منه حبيبته مرتني ،أن
يأخذ لك ما ميكل مرتني ،أخذ الطباء منه "أروى" أ ًوال،
فهل حان وقت "شوق"  ..الال  ..لن يس تطيع العيش بدوهنا،
هو حييا لجلها ،يه ابنته اليت محلته أكرث مما محلها ،يكفيه
حناهنا عليه وبرها ،حضهنا ادلائف ولكامهتا الشاكرة اليت تنس يه
تعب أايم وشهور ،خوفها عليه وحهبا هل ،عىل عكس الثانية
اليت تريد أن تنساه!
اكنت لك اخملاوف والفاكر تثور يف عقهل وهو يألك الطريق
كوحش مل يرى الطعام للف عام.
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اخريا ،أخذ يركض يتعلق به
نزل من الس يارة بعد أن وصل ً
القلق ،مل جيد حارس البيت ،أين اختفى ،دفع الباب ليجده
مفتو ًحا ،ليهتاوى قلبه حت وصل المغص قدميهُ ،ذعر أكرث
عندما رأها مثقوبة الرأس وادلم متجلط حتهتا ،الس يدة
الطيبة ،اليت ربت لها ابنته ،ومحلت عنه الكثري  ..حلت به
الصدمة ،توجس واختلط الشك ابليقني ..
للسل يتخطى درجاته  ..ال ،بل يلهتمها ،خيىش أن
هرول ُ
جيد "شوق" جثة هامدة مثل مدام "ندية" ملطخة ابدلم،
ً
مامتساك  ..الرجل ال يضعف،
ظل جسده يرتعد ولكنه اكن
الرجل ال يبيك وال يرتجف وان مات عز ًيزا عليه أمام عيونه ..
هكذا تعل ..
اقتحم غرفة "شوق" ليجدها مرتبة ونظيفة بال أي خطب،
تعجب ،أين "شوق" ..
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طفق يفتش البيت الكبري غرفة غرفة ،املطبخ وامحلام،
احلديقة واملرأب ،غرفة مدام "ندية" وغرفة البواب ،مل جيد
سوى جثة احلارس ملقية يف احلديقة ،مل يتبقى هل سوى غرفة
"يقني" .
سار جتاهها اتر ًاك خلفه البيت وكن زلز ًاال قد رضبه ،اكن
المل يترسب منه بعجل ،دخل ليجد الغرفة يشوهبا أاثر
حرب!
اكن لك ما فهيا حمطم ،يف غري ماكنه ،أاثر دماء ،شعرات
مبعرثة ،وورقة أخذت ماكن الختني ..
ترسبت أخر نقطة أمل وحل ماكهنا اليأس يرتبع فوق قلبه
املُفتت ..
أخذ الورقة وجلس عىل الفراش يفتحها ،ينتظر أي يشء،
فبعد اذلي حدث ،ال يوجد ُمستبعد ،فتحها ليقرأ لكامت
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اخرتقت عقهل فانفجر براكنً تناثرت شظاايه ،وحرقت لك
ذراته.
نقصصها كل،
« أنفك قد طالت زايدة عن الالزم فأردن أن ُ
الويل مقابل ادلليل والثانية مقابل القضية لكها »
******
مزجي من الفرح والفخر اكن يتلل يف عينيه وهو يُبرص تعب
شهور وأسابيع ،وقد حتول احلل اىل واقع  ..واقع يُلمس،
ُيرى ،يُشم ،ويُؤلك.
اكن حيمل يف يده سةل فاكهة قد تبدو عادية جدا ،ولكهنا يف
احلقيقة ممزية للغاية.
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أحب أال يكتفي بفرحته هو وزمالئه وأراد أن ينرشها ،اذن
فليذهب ليفاجئ س يد "خلف" بنجاح جتاربه ويشاركه
الفرحة.
خربا ،وصل
وليك تبقي املفاجأة مفاجأة ذهب بدون أن يعطيه ً
للمكتب اذلي حفظ طريقه ،وحفظ معامله أيضً ا من كرثة
الرتدد عليه ،أصبح حيب س يد "خلف" أيضً ا ويكفيه نظرات
الفخر والبوة اليت يراها يف عينيه ،اكنت تغذي ُحب الاطراء
غرورا ولكنه حيتاج من يقدره،
اذلي بداخهل ،ال يري ذكل ً
صعد وهو حيمل اجنازه بني يديه ،وجد املكتب مغلقًا! تعجب
فهذا ليس يوم اجازة ،وحسب علمه فان س يد "خلف"
مازال يعمل عىل أحد القوايض ،ظل يدور حول نفسه
لثواين ،تذكر شيئًا فأخرج هاتفه واس تحرض رمق هاتف س يد
"خلف" وقام ابالتصال ،رن الهاتف عده مرات حت أيقظ
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أحدمه من رشوده وانزتعه من أس ئلته املعقدة ،حترك لول
مرة منذ ساعات ،مازال قاب ًعا يف ماكنه  -عىل فراش "يقني" -
يفكر فامي ميكنه أن يفعل ..
هل س يضحي ابلقضية وادلليل مقابل بناته،
هل خيرب الرشطة؟ وقهتا ميكنه أن يرتمح عىل البنات ،من
يس تطيع معرفة لك ذكل عنه وعن املذكرة وادلليل أال ميكنه
معرفة  -وبلك بساطة  -أنه أخرب الرشطة!
كيف هل أن يضحي ابدلليل والقضية ،و"معر" ،هل س يضحي
بـ"معر" ،هل يسري عىل خُطى احلي أبقى من امليت! ،حيهنا
س ُيلقى به ومبكتبه يف أقرب سةل مقامة.
اكنت لك الطرق مسدودة ،لكها تؤدي اىل خسارة ودمار،
ظل يفكر حت اكد عقهل أن ينفجر ،ولول مرة يقف طو ًيال
أمام مشلكة دون أن جيد لها حل.
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وقعت عيناه عىل اس "أمن" ينعكس عىل صفحة الهاتف،
"أمن" اذلي اختذه ودلً ا يف نفسه دون أن يُعلن" ،أمن" اذلي
جزء من عائلته وزوج ابنته املس تقبيل ،ابنته نعم،
ابت يف ابهل ً
قبل أن تُرسق منه.
ضغط عىل الزر الخرض دون أن ينبس ببنت شفة ليأتيه
صوت "أمن" مبزجي جعيب من القلق والفرحة :
نت ؟! ،أن أمام املكتب عندي
 س يد "خلف"  ..أين أ َكل مفاجأة ..
مل يعرف "خلف" مباذا ينطق أو يقول ،ال يريد أن يعكر عليه
فرحته املتجلية يف صوته ،ويف نفس الوقت ال يُطيق سامع
أي الكم وال سالم ،وخياف أن يُفيش أمره ويفلت لسانه لـ
"أمن" وحييك ما حدث.
نت معي؟!
 س يد "خلف" ،هل أ َ- 275 -

هتف هبا عندما مل يصهل أي رد ،قهقه "خلف" ً
حماوال التقاف
صوته من ُج ِ ّب قاع حسيق.
بين.
 نعم  ..نعم اي "أمن" ،أن معك اي ّ ما خطب صوتك س يدي؟فقد اكن صوته خمتنقًا متحرش ًجا..
 ال تقلق  ..أن خبري ،بعض الربد فقط ،برد الصيف ذاك.اكذاب ليجيبه أسفًا ببعض اللكامت املازحة :
قالها ً
 سالمتك  ..سأيت َكل ًحاال ،ميكنك أن تتحسن عندما
تعرف مفاجئيت كل ،هل تريد أي يشء؟ ،ال ختجل س يدي.
ً
متجلجال :
اس هب ّل خلف من قراره الرسيع هذا وقال
 ال ..ال ،ال تتعب نفسك ،أن خبري. ال ،ال يوجد أي تعب ،سوف ُأغلق الن انتظرين.- 276 -

أهنيى "أمن" املاكملة ومل ينتظر رأي "خلف" ،يظن أنه يرفض
حلرجه كلك الناس ،لكنه ال يعل ماذا ينتظره يف البيت
املظل ،يبدو أنه قد حتول لطفل صغري يريد أن ُيري العامل لكه
درجاته الهنائية يف الامتحان ،أو حت لعبته اجلديدة!
أوقف س يارة أجرة ،أوصلته لوهجته ،ترجل وعرب احلديقة
حمتارا دلقيقة مث أزاح الباب ً
قليال
ليجد الباب مفتو ًحا ،وقف ً
لينادي عىل "خلف" ،مل يسعفه الوقت ،رأي اجلثة املسجية،
أقشعر بدنه واحتهل الفزع.
******
انفتح الباب جفأة ليدخل أحدمه ،جسد حنيف ،وجه رفيع،
ذقن مدبب ،تقاس مي خبيثة ،وصوت اكلفحيح ..
لو جتسد يف بدن أخر لاكن ثعبا ًن بلسان طويل.
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لقد وصل للتو ،دفع مثن هجود الظالل ،مث دخل ليعاين
البضاعة ،نعم بضاعة ال أكرث وال أقل.
ارجتفت الجساد والتحمت ،ولكام دن أكرث زاد اخلوف
وجتهزت العربات لتهنمر.
اقرتب حت أصبح الفاصل بينه وبيهنام ابلاكد خطوة ،جلس
القرفصاء عىل احدى ركبتيه ليكون يف مس تواهام.
 َمل لك هذا اخلوف ،هل رأيامت عفري ًتا؟!قالها بسخرية مقهقهًا مث أردف :
ننت جمرد رهينة هنا ،أو دعوين أقول صفقة تبادلية بيين
أ ّوبني أبيكام املغفل.
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قالها مث حضك بصخب أكرب يف حني اش تعلت عينا "شوق"
غض ًبا من س به لبهيا ،ال تقدر أن تتحمل أي اهانة هل
خصيصا لو اكنت من مف ذكل احلثال.
ً
اكنت تنظر اليه حبقد وامتعاض بيمن اكن يأيت يف ابل "يقني"
ألف سيناريو خمتلف مفا قد حيدث.
فقد بدأت تفهم سبب وجودها هنا ،وماذا يريدون مهنام،
أخذت تربط حديث "حمسن" و"رقية" مبا حيدث الن،
لتصل يف الهناية اىل احلقيقة التية  :لك هذا ما هو اال ِنتاج
لفعال "معر"  ..مثيلها يف الصورة!
ولكهنا خمتلفان أشد اختالف ،اكنت تتعجب منه ،وتتساءل
من أين جاء بلك هذه اهلمة ،ليحاول وحياول ،يسعى
ويسعى ،جياهد تكل احلياة حت أخر أنفاسه ،فهل لو تبدلت
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الدوار ،أاكنت لتس متر أم تبدأ يف التساقط عند أول احملن
ويصيهبا اليأس وتستسل؟
اكنت الاجابة واحضة اكلشمس أماهما ،يه ابلفعل اكنت
مستسلمة منذ ثوان ،واكنت تمتن املوت كذكل ،ظلت تفكر
حيت مهست يف نفسها :
 ما اذلي كنت متلكه اي "معر" ؟ ما اذلي اكن يدفعكللك ذكل ،أاكد أجزم أنك كنت تعرف أنك تسري يف طريق
موتك! ولكن يشء ما جعكل تس متر ،ما هو اي "معر" ،ماذا
ميكنك فعهل لو كنت ماكين؟
جفأة قطع مهساهتا صوت أنني أخهتا ،أنفاس ُرعهبا ،والقشعريرة
اليت حلت هبا عندما أقرتب مهنا "سامل" خببث ،فقد رأى
خيف
النريان اليت اش تعلت بعد لكامته ،أحس بمتردها ،ومل َ
عنه ما فعلته حت أمسكوا هبا من مقاومة وعراك.
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يه النوع املفضل اليه اذن ،وحان وقت الاس متتاع.
هو لن يفعل يشء ،س يخفهيا فقط ،ويتضاحك ً
قليال ،وال
فهن أمانة حت تصبح الدل بني يديه
رضر من بعض اللعبّ ،
وقهتا فليفعل ما يريد ولكن بعد أن ينتقم.
دىن ميُد يده يلمتس اخلصالت اذلهبية املتحررة من القلنسوة،
يرى اذلعر ويه متجمدة يف ماكهنا ويشعر ابلرجفة..
ايهل من احساس رائع ،أن خيافك الخرون فيخضعون ،وهذا
ما س يحدث قري ًبا  ..قري ًبا جدً ا.
ولكنه ُص ِعق ،قد ُصفع لتوه! ،صفعته "يقني" بأقوى ما
عندها ،ترد هل صفعة أبهيا اذلي ال يزال أثرها عيل خدها ،تتبع
خطوات "معر" ،فعلهتا وال تصدق بأهنا هتورت هكذا ،حترك
كفها بال اذن مهنا ،اكن موقع وهجه مناس ًبا لها! ألقت بنفسها
يف الهتلكة ،حتتار هل فعلهتا لخهتا أم لقذارته؟
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يه فتاة مثلها ،مل ولن تقبل عىل أي فتاة أن يقرتب مهنا أي
خشص همام اكن.
حلّت الصدمة عىل الوجوه الثالثة لربهة ،قبل أن تتحول
صدمته لسخط ،هنض ساح ًبا لها من شعرها القصري بعدما
انفك جحاهبا.
اكنت تتأوه وشعرها اكد أن يُزنع ،اكن فرق الطول بيهنام
ً
هائال ،اكن يقبض علهيا بيد ويزنل عيل خدها اليرس
ابللطامت ابليد الخرى ،وكنه ُكتب عليه املشقة لكها.
صفعة وراء صفعة ،و"شوق" ترتعد وترصخ ال تقدر عىل
يشء ،صفعة وراء صفعة ،واجلسد ينتفض ،صفعة وراء
صفعة حيت اكدت متوت بني يديهّ ،فش فهيا ِغليهل لكه لتهتاكل
بني يديه ،وعندما انهتيي ألقى هبا بعنف عيل الرض ساب ًبا
وصارخًا :
- 282 -

 سوف أر ِعيل اي . ......
يك كيف ّ
متدين يديك ّ
نظرا لـ"شوق"
بصق مث أردف ً
 وأ ِنت انتظريين اي ُحلوة.
مث خرج وصفق الباب خلفه لهتب جتاه "يقني" ويه
تنتحب ،جلست حتتضهنا ،تبكهيا ،وهتزها لعلها تستيقظ!
******
 أمل أقل كل أال تقرتب من أحد مهنام! ومن أخذ رأ ِيك من الساس؟!
 فع ًال من أخذ رأيي! يكفيين أن أخربك بلك ما تريد،و ُأسهل عليك لك يشء ..
قالهتا ساخرة مبرارة مث أهنت املاكملة.
مل هتنأ بلحظة واحدة منذ أايم دون أن حترقها بقااي مضريها.
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اكن خت ُيل ما حدث معهام فقط يُفطر لها قلهبا ولكن ماذا
تفعل ،التفكري فقط ابلمترد يلقهيا ابلهاوية.
******
اكن املشهد حمزنً وملفتًا للنظار ،شاب عىل أعتاب الثالثني
هيرول ً
حامال بني يديه أمرأته ويه ترصخ ،فقد فاجأمه مجي ًعا
أمل املُخاض ويف وقت مل يكن يف احلس بان ،وخلفهم طفةل ابنة
السابعة جمزوعة من هول ما ترى ،متسك بقميص أبهيا امللتاع
وتركض ورائه بأرجل صغرية حافية تاكد تتجمد من الربد،
مالبس املنام ،وعيون الزالت مغمضة بعد أن خرجت جفأة
من ُس باهتا عىل رصخات أهما املتأملة ،تركها أبوها عىل أحد
كراس املستشفى رمغ باكهئا ورفضها الابتعاد عن أهما،
وأرسع جبذع لغرفة الطوارئ ليفاجئه الطبيب بعملية عاجةل،
أنزلها من بني يديه وترك معها قلبه وروحه ولك جوارحه ،عاد
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جيلس جبانب ابنته الباكية مث أخذها يف حضنه لتنئ يه
ويتفتت هو ..
اكنت دقائق من رعب ،ختفق فهيا قلوب أربعة بيهنم مثاق
ورابط ،واحد أوشك عىل الاستسالم ،والخر حيارب
يمتسك ابحلياة ،واثنان اكدا ينخلعان من الهلع ..
وكن القلب الول أىب أن يتوقف حت يسمع رصاخ الثاين.
فعندما مسع واطمأن قال اي دنيا سالم..
غادر مقط ًعا ورائه الرابط لتضطرب القلوب وتتشتت.
هب "عبد اخلالق" فَ ِر ًحا رمغ النغزة اليت شعر هبا لتوه
ّ
وصغريته ورائه ،فقد مسع صوت باكء الثانية ،وقف أمام
الغرفة لثواين حيت خرج الطبيب بوجه مضطرب ،توقف
أمامه جييب سؤ ًاال مل يُطرح ..
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لتخرج من وراء الطبيب ممرضة حتمل قطعة مما فقد ،أخذها
بني يديه يضمها ويتشممها وهو مازال ال يدرك شيئًا ،اكد
الطبيب أن يغادر ولكنه أوقفه متعج ًبا :
 كيف يه "أروى" ؟!نظر هل بتأثر مث أعاد الكمته قبل أن يرتكه فُتات ..
 البقاء وادلوام هلل.ُصعق بل لُطم ،ولكنه نفض احلقيقة وتركها جان ًبا ،مل يصدقه أو
لعهل مل يقتدر ،ظل حيدث صغريته بظالل أمل وهو يتجه
للغرفة :
 الال ،ال تسمعي هل" ،أروى" ابدلاخل ساملة ،هيا لرنىأمك.
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ظلت "يقني" متشبثة به وال تفقه شيئًا مما قيل ،ت نروا بعيوهنا
لتكل ادلمية اليت بيد أبهيا ،تريد أن تراها ،تلمسها ،وتقبلها
مثل أبهيا ،لكنه مل يسمعها عندما رددت ويه تشده :
 اباب  ..اباب ،أرين ،امحلين لرى.دخل الغرقة ر ًمغا عن أي خشص لريى مالكه النامئ ،أزاح
الغطاء من عىل وهجها ليشاهد الوجه اذلي طاملا أحبه وتغازل
به ،وجد ادلم قد ّفر منه بال عودة ،وضع الوليدة جبانهبا لتقفز
"يقني" يه الخرى حتتضن أهما ،ظل حيدهثا بصوت ينازع
الباكء وهو يزحي شعراهتا اذلهبية خيبهئا عن النظار :
 "أروى" حبيبيت ،افتحي عينيك ،انظري البنتنا ،أ ُخت
صغريتناَ ،من ِ
كنت تعدين الايم جمليهئا ،ها يه مل ختذكل
وجاءت رسي ًعا ،ها يه أمامك ،دعي صورهتا تنعكس يف
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حقل عينيك اي "أروى"  ..ملاذا طال منامك ،أأ ِ
نت قلقة ،ال
تقلقي اي مقري ابنتنا خبري وتنتظرك.
مصت برهة واحلقيقة تتجىل مث أضاف بصوت همزوز ميله
الغصة :
 أال تودين أن ترهيا ،اهنيض لتعريف أن قلقك والكمكالغريب الايم املاضية اكن جمرد هراء ،أ ِ
نت لن ترتكيين
"أروى" ،ال متزيح معي أ ِ
رجوك ،لن ترتيك بناتك  ..لن
ترتكينا وحدن ،س نضيع بدونك  ..الال ،ال ميكن اي "أروى".
صوته انقطع عند تكل اللكامت ،احلقيقة حتيط عنقه بذراعها
وختنقه ببطيء ،قال بصوت ال ياكد يسمع من الاختناق :
 أن أسف اي حبيبيت ،أسف عىل أي يشء فعلته أو ملأفعهل ،ال ترتكيين فقط ،وأن لن ُأحزنك مرة أخرى ،لن
أ ِ
بكيك ،لن أتركك وحدك جمددًا.
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مصت وقد استسل بيمن "يقني" هتزها بوهن حتاول أن جتعلها
تستيقظ ،أن تفتح عيوهنا كام اكنت دامئًا ما تفعل ،ولكن
عندما وجدت أبهيا جيهش ابك ًيا حبرقة ،بدأ عقلها الصغري
يعمل ،الصورة بدأت تتضح ،فهمت لك يشء لتبيك يه
الخرى مث تلحقهم الثالثة ،لتكون اللحظة اليت تشاركوا فهيا
ثالثهتم يه حلظة أمل.
مرت الايم وأخذت يدها أخرايت ..
شعر "عبد اخلالق" بأن ادلنيا أظلمت عليه ،بأن الايدي لكها
ختلت عنه ،الضغوط حتيطه واحلزن ضيف ثقيل ظن نفسه
من أحصاب البيت.
اكن ال ميكل سوى بيت صغري وبعض اجلنهيات اليت ابلاكد
تكفي مصاريف "شوق" ومتطلباهتا من مالبس وحفاضات
وتطعاميت ولنب لالرضاع ،اكن الب وتلبس دور الم ،أو
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لعل ادلور من تلبسه! اكن يطعم "يقني " ويرضع "شوق"،
ينظف ويرتب ،يغسل وينرش ،غريه ذكل من أعامل البيت،
وفوق لك هذا امحلل مل يس تطع ترك مكتبه اذلي هو مصدر
رزقه الوحيد والضئيل أيضً ا بعد أن اختفى معظم زواره
النشغال صاحبه ،وقد اكن فتحه بعد قرض عريض.
ظلت الايم تضغط عليه ،ال ينام الليل وال يراتح يف الهنار،
اكدت رأسه تنفجر من باكء "شوق" اترة و"يقني" اترة
أخرى ،ولكنه اكن يتحمل "شوق" أو شوقه كام اكن ينادهيا،
فهيي صغرية ال تس تطيع الاعامتد عيل نفسها وال التحمك
بباكهئا ،أما الخرى ،فاكن ينتظر مهنا بعض املساندة ،اكن
يريدها أن هتدأ ً
قليال يكفي عليه ما هو فيه ،يراها كربت
كفاية لتساعد نفسها وترفع عليه امحلل ولو ً
قليال ،ولكن خاب
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رجائه الحظ أهنا تبيك أكرث من أخهتا وتعمتد عليه يف لك
يشء ،تقل الصغرية ،فقد اكنت صدمهتا كبرية وطلباهتا ثقيةل.
ضاق ذرعًا ،مل يعد حيمتل ،فأصبح يقابل ما يظنه "دل ًعا"
بقسوة ،وأخذ يزجمر ويصيح فهيا لكام بكت أو طلبت شيئًا،
حت تغريت جفأة ،يف احلقيقة اكنت قد ُكرست.
تسارعت الايم وتقافزت الس نني ،ابتعدت "يقني" عن
امجليع ،أحضت تكره أبهيا وختافه وتغار من أخهتا غرية معياء،
حت صارت ال تطيق نفسها وال حياهتا وال ذكل البيت ..
كبريا جفأة ،بعدما تركوا القدمي ورحلوا
البيت اذلي أصبح ً
لواحد جديد عندما َك ُرب "عبد اخلالق" هو الخر ،أصبح
ذاك احملايم "خلف" صاحب الالف واملاليني.
أما يه فكرب معها حزهنا وتفامق ،زادت الالم وترامكت فوق
قلهبا املهرتئ ابذلكرى.
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عاشت يتمية الم والب حيمن مات أبوها "عبد اخلالق " يف
ذكل اليوم  ..اليوم اذلي فقدت فيه لك يشء.
******
 أمل أقل ِكل أن تبتعدي عين..يه يف احلقيقة ليست متأكدة اذا اكنت هذه امجلةل قد صدرت
ً
فعال من الرأس املتوسد لفخذها ،أم أهنا قطوف من ذاكرهتا
وحسب.
 "شوق" ،أال تسمعينين؟!قالهتا "يقني" بصوت مبحوح ابلاكد خرج من حنجرهتا ،ولكنه
اكن اكف ًيا لينزتع "شوق" من غفلهتا املتقطعة طوال الليل ،أو
ما تظنه ًليال يه ال تس تطيع اجلزم ،لن الغرفة بال أي مدخل
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للضوء ،ليست اال غرفة خميفة مبصباح متديل وحامم يثري
الغثيان.
أمضت الساعات السابقة لكها يف املسح عىل وجه "يقني"
كثريا حت أخذ
املتورم ،واحملاوالت يف جعلها تستيقظ ،بكت ً
مهنا الباكء مبلغه ووجدت جفوهنا الساخنة تنغلق ر ًمغا عهنا ..
اكنت تغفو قلي ًال مث تصحو فَزعة عىل الوجه اخلبيث أو عىل
مشهد أخهتا ويه بني يديه ،والن استيقظت عىل صوت
تمتين أن يكون حقيقي وليس خدعة من عقلها الباطن.
فتحت عينهيا لرتي عينني أحدهام حتدق هبا يف حنق مفتعل
والخرى متورمة.
خريا حيت دخلت يف نوبة باكء
وما ان ادركت استيقاظها أ ً
جديدة ،ال تعل من أين يأيت لك هذا احلب ،اللهفة ،اخلوف
داخلها لها!
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هنضت "يقني" ،ابتعدت ً
قليال وظلت جالسة ،ظلت
تسرتجع اذلي حدث قبل أن تفقد وعهيا ،رفعت يداها
لتلمتس نصف وهجها اليرس اذلي يشع حرارة وما ان ملست
أسفل جفهنا بأطراف أنملها حيت ندّت مهنا رصخة مكتومة
متأملة مل تلحظها "شوق" الباكية ،وكهنام تبادال الدوار فهيي مل
َتر "شوق" هبذه احلال أبدً ا ،مل جتمعها أوقات كثرية ولكهنا
اكنت دامئًا مبهتجة ال يفرت ثغرها عن بسمهتا املرشقة ،مدلةل
متطفةل تثري حنقها طوال الوقت.
مشاعرها مضطربة بداخلها من نحيهتا الن ،جتد يف نفسها
لينًا غريب بعض الحيان ولول مرة تشعر أهنا ضعيفة
وحتتاج ملن حيمهيا ويكون ابلقرب مهنا ،تراها مازالت طفةل،
هل تعيد اس تكشافها الن! فها يه تراها انسانة ختاف وجتزع
وتبيك وعىل سرية الباكءَ ،مل ال تبيك مثلها الن ،يه مل ِ
تبك
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منذ أن خُطفت وال جتد يف صدرها حاجة ،أم أن ماء دمعها
استُن ِف َز لكه؟!
عندما قالت لها منذ قليل أن تبتعد عهنا ،خرجت مهنا اللكمة
بتلقائية دون تفكري ،يه من اكن جيب عليه أن يبتعد من
الساس ،أجيب أن تبتعد عهنا حقًا ،ألها فيه حق؟!
اكن الرصاع يش تد داخلها أكرث فأكرث بني ما تشعر به الن
وتراه وبني لقطات املايض وذكراه ،اليت همام هربت من املاكن
والزمان فهيي ال تس تطيع الهرب منه أبدً ا.
جاءها صوت "شوق" اليت حتاول اس تعادة نفسها واخلروج
من نوبة الباكء هذه
 "يقني" ملاذا تبتعدين عين بعد لك هذا؟ ،أن خائفة،خائفة منه ،مل ت ِر كيف نظر ا ّيل ،ومل تسمعي ما قالِ ،
لوالك
لَ َما كنت جنوت منه ،ف َل الابتعاد الن؟
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أمكلت باكهئا بعد أن ظل املشهد يدور يف رأسها ويدور ،بيمن
الرصاع يش تعل ويتأجج يف رأس الخرى.
ولهنا جترعت الكره ،احلقد ،والغرية عىل مر الس نني،
ضاراي ..
انترصت اذلكرى هذه املرة وبدأت تشن جهوم ًا ً
 أال متليك سوى تكل الس ئةل الغبية ،أتطمعني يف لكيشء ،تريدين لك يشء ،أال ِ
يكفيك ما أخذتيه مين.
قالهتا يف غضب أمعى لرتد الخرى ابستناكر:
 وما هذا اذلي أخذته منك!أجابت ساخرة :
 وتس ئلني أيضً ا!! أن ال أفهم شيئًا اي "يقني" ،ما هذا الالكم! ما اذليتتفوهني به؟! أعل أنين مل أقف جبانبك يو ًما ومل أشعر بك
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ولكين ندمة  ..أشد الندم ،ولن أراتح اال عندما تساحميين،
ولكنين ال اعرف صدقًا ماذا هذا اذلي أخذته منك؟!
هتفت هبا بتأثر وعيون دامعة لرتد الخرى الهتاف هبتاف
أشد:
خذت مين حيايت لكهاِ ،
اخذت لك يشء ،أ ِ
 لقد ِاخذت
أيب ،حبه ،حنانه ،حضنه ،واهامتمه..
قت أيب اي "شوق" ،رس ِ
لقد رس ِ
قت أيب ،أال تفهمني ،لقد
ابعدتيه عين ،وأخذتيه لنفسك،
اكتفي ِبك ،دلكل وحدك ،مضك وحدك ،اهمت بك وحدك..
خذت ورهثا لكه ،مالحمها لكهاِ ،
وحت أيم ،أ ِ
يكفيك أن
تنظري يف املرأة لرتهيا أمامك ،أما أن ففقدت لك يشء،
عشت حيايت لكها اتأمل ،أمسع حضاكتمك وأبيك وحدي ،مك
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متنيت أن يأيت أيب ليحتضنين كام اكن يفعل قبل أن تأيت،
ميسد عىل شعري ،يربت عىل كتفي ،حيملين بني يديه ،يطبع
قبالته عىل خدي.
نيت أن حيبين كام اكن و ِ
مك مت ُ
لكنك رسقت احلب لكه.
التقطت انفاسها وأمكلت مبرارة :
تيت أ ِ
 وأيم ،أ ِيبق يل شيئًا مهنا،
نت لمتوت يه ،مل َ
ولكنك ورثت امجلال لكه ..
اكنت ترصخ حت بُح صوهتا واختفى ،غرقت يف الغصة بيمن
احلقيقة املفزعة تنبض بني ضلوع الخرى فاس تطردت ابنفعال:
 ومع ذكل يقحمونين معمك ،خيطفونين بسببمك ،أن ال أريدمكاي برش ،ملاذا أنمت ورايئ وال ترتكوين وشأين  ..ملاذا ،ملاذا ..
فعلت ذكل اي "حمسن" ،ملاذا أخربته ،اكن أميل بك
ملاذا َ
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لكه ،رأيت حيايت اجلديدة جبانبك ،كنا نتأمل مثل بعضنا ،اذن
الهرب هيرب مين،
نت ُذ َ
ملاذا ختذلين ،وأ َ
قت مثيل ،ملاذا حت ُ
تعبت وأريدُ أن أبيك ،أريدُ
والن الباكء يرتكين ،ويرفضينُ ،
أن أبيك ،والن الباكء خيذلين.
اكنت تتحدث ويه ترضب عىل خفذهيا حبرسة بيمن مالمح"
شوق" وقسامهتا تضطرب وتنعقد أكرث مع لك لكمة تلقي علهيا.
أ ِحسااب
نت هتذين اي "يقني" ،هتذين وال تضعني ً
لالكمك.
متمتت ويه خترج من الصدمة مث أمكلت ويه تقف وتدنو
مهنا ترمقها بأس :
 أين أيم هذه ،انظري ا ّيل هل ترهيا ،وان رأيتهيا فأن الأراها ولن أراها ،ولكن حلظة حلظة ،من قال هذا الالكم
ً
قبال ،أليس هو ،اذن ملاذا ترددين الكمه اذا ِ
كنت تكرهينه
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هكذا ،مث  ..ملاذا ُ ِ ّحتملينين لك ذكل ،هل اخرتت شلكي،
هل أن من أهنيت معر أيم ،هل قلت هل أحبين وحدي،
مضين وحدي ،أعطين احلب وحدي ،أ ِ
نت ال تفهمني ما
تقولينه وتعيشني عىل أفاكر ابلية ،وأال يكفيك س نني عشتهيا
مع أيم ويف املقابل أن مل أراها ،مل تضمين ،مل أمسع صوهتا ،أو
خذت امجلال لكه و ِ
أمش راحئهتا .قد أكون أ ُ
لكنك حصلت عىل
احلب لكه.
مصتت هنية تلتقط أنفاسها الهاجئة ،مث أهنت لكامهتا قائةل :
 اذن ،ال تلوميين عىل أخطائه ،فقد اكتفيت.******
 دكتور "حمسن" "يقني"!- 300 -

هتف هبا غري ُمصدق ولكن رسعان ما اضطربت قسامته ومتمت
معتذرا لليت اكنت تناديه وقام متثاق ًال جيلب لها ما طلبته،
ً
يريد أن يرصخ بأعىل صوت لقد تعبت  ..لقد تعبت  ..لقد
تعبت ،ال يقدر عىل العمل وال يراتح يف الراحة نفسها!
يبدوا سلميًا متعاف ًيا من اخلارج ،ولكنه يف احلقيقة أبعد ما
يكون عن ذكل يف ادلاخل ،وأليس الباطن هو املتحمك
الول؟!
هتف ابمسها لتوه ،لهنا يه من اكنت تناديه دامئًا ويه تعمل
عندما اكنت حتتاج ليشء بيمن هو يف ُج ِ ّب رشوده ،اكن جيد
فهيا ً
قليال من الراحة قبل أن ترحل.
يشعر أن شيئا ما لزج الصق حييطه ،يغطيه ،يغلفه ،ميسكه،
يقيده ال يس تطيع احلراك.
لكام حاول املُيض قُد ًما حسبه وشد الواثق.
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لكام طفى يف الواقع أغرقه وحبس النفاس.
يتساءل كيف ملن فقدوا الحباء أن يرجعوا حلياهتم وينسومه
دون عناء ،وكيف هلم أن يزحيومه وحييوا وكن شيئًا ما اكن!
ولكن انتظر ،كيف كل أن تقارن نفسك هبم" ،معر" مل يكن
جمرد حبيب أو صديق" ،معر" اكن لك يشء ،اكن اخوتك
لكهم ،أهكل بأمكلهم ،حياتك بطولها وعرضها ،ومن ّمث،
أنسيت أنك أنت قاتهل؟! ألست أنت من أمهلت مث تأخرت،
لقد قتلت "معر" وقتلت معه نفسك ،ومل ِ
تكتف بعد! بل
ذهبت لتدمر حياهتا يه الخرى.
ا ُ ِنزتع من رشوده مره اثني ًة ولكن دون أن ينطق يكفيه
احرا ًجا ،لقد اكنت تزحي من عليه محل كبري ،عندما اكنت
تقف يف الصيدلية ،اكنت ذابةل نعم ولكهنا مل تكن منطفئة
مثهل ،مل تكن مثقةل مثهل ،مل تكن حمبوسه يف عامل اخر.
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اكنت ماهرة يف معلها همام طالها المل ،فلامذا اذن هو شارد
طوال الوقت وال يفقه حديثًا حت وصل المر لتذمر الزابئن
ورحيلهم بال عودة ..وكيف ميكنه الرتكزي وهو اذا دخل أحدمه
يراه "معر" ،اذا رحل أحد اذن هو "معر" ،نداه لسان
يسمعه بصوت "معر" ،نظرت اليه عيون جيدها عيون "
معر" ،ربتت عليه يد فهيي ابلتأكيد يد "معر" ،فـ "معر"
و"حمسن" واذلنب والندم ابتوا رفقاء ال يفرتقون تكل الايم.
و ماذا يفعل بيده تكل اذلي يريد أن يقطعها ويتخلص من
ادلماء اليت ُمغست فهيا ،هو مازال عالقًا يف متاهات اذلنب
وبرئ الندم  ..الندم اذلي ُوضع فوق ندم ،الول جلهل والثاين
لتأخري من بعد اهامل.
فقد أحضى معرِقل جناة وسبب موت ،بل لعهل قتل وأليس
التأخري يكفي لضياع روح؟!
- 303 -

مسع صوت رنني هاتف ،مل يكن هاتفه ،بل هاتفها البائس
مثلها ،حت رنينه يبدو كنني أو لعهل يتخيل؟!
أرسع ً
ممساك للهاتف جييب أ ًمال يف اعادة الاش ياء لصاحبهتا،
ً
مسجال يلقي عليه بعض
لكنه هبُ ت عندما مسع صواتً
العروض الحدى رشاكت االتصاالت! أغلق اخلط وترك
الهاتف ،مث أمسك أخر بعد أن أصلحه ،أخرج منرة "خلف"،
وضغط عىل اتصال ..
طال الرنني ولكنه مل يتوقف حت أاته الرد ،اكن صوت لشاب
غريب! اكد يسأل عن "خلف" واذا اكنت الرمق خاطئًا!
ولكن الشاب طفق حييك هل ما صعب عليه ادراكه.
******
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كثريا عىل
مرت عدة ساعات ،أو لعلها أايم ،ال هيم ،ال يفرق ً
لك حال ،ولو ظلت هكذا ابيق حياهتا ،رجعت للبيت أو
بقيت هنا ،أليس الكهام خطف واالثنني جسن؟!
جاء هو يسلهبا من هروهبا ليأتوا مه خيتطفوها من سلبه،
جتن سوى الرضب واالهانة.
ولكهنا مل ِ
حنف جسدها ووهن من قةل الطعام ورداءته ،انشغل عقلها
وامتل بصدى صوت "شوق" ولكامهتا ،فهيي مل ِ
تكتف مبا
قالت بل ظلت تدافع عن نفسها وتلقي علهيا من ادلروس
واملواعظ ،ولكه اكن من مف "املتطفةل" ليرتدد عىل لسان
"السارقة" حت اكد عقلها ينفجر.
ظلت تأنهبا عىل ابتعادها عن أبهيا ،ملاذا مل حتاول الاقرتاب
منه ،ملاذا مل تربه ،تربه همام اكن ،ملاذا مل حتدثه أو حت
تش ت ِكيه ،ولو اش تكت من ُه لنفسه...
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ملاذا تظلمهاَ ،مل تقسو علهياَ ،مل حتملها ما مل تفعهل وما ليس لها
به شأن.
تزامحت الس ئةل يف عقلها ويه بني الرفض واالحساس
سوء من
ابخلطأ ،ولكن تكل الس ئةل زادت وضع "شوق" ً
نحية ،فبقيت الننية اليت تلقي علهيا االهتامات دون أن تبايل
مبا مرت به أو حبياهتا البائسة.
ولكن جفأة مع الهرج واملرج يف اخلارج ،حت قُطع حبل ظنوهنا
ود ُّب القلق يف نفوسهام ،مث تسلل صوت عبث أت ًيا من
الباب ،ل ُيفتح مرة أخرى ويظهر الوجه نفسه ولكن مبسحة
وجل!
اقرتب لتنمكش "شوق" عىل نفسها ويعمترها الفزع،
الافرتاضات حتوم يف عقلها ودقات قلهبا املتسارعة ،هل
سيتكرر الاكبوس مرة أخرى ،هل حان وقت تنفيذ وعده،
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هل هذه هنايهتا وأسوء أايهما ؟تفاجأت بذراع "يقني" يلتف
حول كتفها ويشد عليه بقوة ،التحمت الجساد واختذت من
بعضها ملجئًا ولول مرة تكون ادلرع احلايم واحلصن الوايق،
اذلي طاملا متنته وحلمت به.
تفاجأت "يقني" يه الخرى ،كيف ملضغة صغريه تسكن بني
ضلوعها أن تتحمك جبسدها لكه ،جزء ضئيل من قلهبا ّ
هش
منذ أن رأي ضعفها ،خوفها ،جعزها ّ ..
هش ومازال هشً ا.
دامئا تراها مبهتجة واثقة ال حتتاج شيئًا ،لمتر الايم فتجدها
تصغرها بس بع س نوات ،حتتاج اليد اليت تشد علهيا والضمة
اليت تطمئهنا ..وجدت نفسها تندم لرتك "املتطفةل" تسلب
مهنا أخهتا وتتخذ ماكهنا ،أليست أوىل بأن تعطهيا ما فقدته
يه  ..نعم ،ففاقد اليشء قد يعطيه أحيانً  ،ويعطيه بسخاء
أيضً ا.
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و هذا هو قرار اللحظة بعد أن اقتنعت أهنا ظلمهتا ً
فعال ،وأن
أبهيا هو السبب الول والخري للك ذكل ،مل تتقبل الكهما
عنه فليس هل مربر ملا فعهل هبا وحبياهتا ،والصفعة عىل خدها
يه وأثرها الزالوا من الشهود.
خت ُيل أن لك هذه القطيعة واجلفاء اكن حيتاج فقط ملصارحة
وانفجار وتفريغ ما ُحبس لس نني أمر يدعوا للحزن حقًا،
دقائق ولكامت اكنت بوسعها حل لك يشء ،وللسف مل تأ ِت
اال يف أصعب وقت ،السهل فيه أن تفقد أحدهام الخرى.
دىن "سامل" أكرث ً
حماوال نزع "شوق" من بني يدي أخهتا
يغزوه الغضب والضجر فهو عىل شفى جرف فشل لك
يشء ،وحان وقت اختاذ االجراءات الطارئة ،اكنت حممتية بني
ذراعي "يقني" حت اكدت خترتق ضلوعها ،ظلت متشبثة هبا
أكرث من أي يشء وليهتا فعلت منذ زمن!
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بدأت ترتعش وتبيك وهو حياول حسهبا ،بيمن "يقني" يزداد
خريا وأدرك أن
تصلهبا رمغ وههنا وضعفها ،وعندما م ّل أ ً
الوقت مل يسعه ،تراجع خطوتني مما جعلهام يظنون أنه
استسل ،لكنه توقف ليهنار المل ،انطلقت يداه الميين تبعث
يف چيبه حت أخرج سال ًحا ،وجه فوهته بني عيون سوداء
فزعت ،اهزتت ،وتبلمت ،رصخ فهيا بأعىل ما عنده :
 اتركهيا واال قتلتك.مل تتنظر أذنها لتس تقبل الصيحات ،مل تفكر حت ،و ّمهت
تلوح برأسها ميينًا ويسار بعنف ،تشد عىل أخهتا أكرث متنعها
من احلراك ،تنظر ملا بني يديه بأفاكر ومشاعر متخبطة،
هبتت الصورة حوهل وتوغوشت ،ال ترى اال فوهته السوداء
احملدقة هبا.
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أفاكر كثرية تدور داخلها ،لن حيزن علهيا أحد ان قتلها ،بل
لعلها تراتح.
س متوت دفاعا عن رشف ،أيكفي ذكل لغفران ذنوهبا ،ويه
لن تقدر عىل تركها  ..همام اكن.
رصخ فهيا مرة أخري لرتتعش أكرث ،ويقابل رصاخه توسالت
متأملة من "شوق" :
 اتركيين اي "يقني"  ..ابتعدي عين.مل تعبأ لها ،حتررت دمعة من مقلتهيا ولكهنا متاسكت وألقت
عليه نظرة ببسمة همزتة ،عاشت حياهتا لك ها عيل الباكء ،ف َل
ال متوت مبتسمة.
مل يصرب ،عليه أن يعجل.
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حلظة ،ضغطة ،طلقة
ثُقب ،باكء ،دم
وانهتيى لك يشء.

******
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الفصل اليا ىن

ع
ل
ت
ش
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حلظة ،ضغطة ،طلقة
طلقة انطلقت من ُحجرها تسابق الزمن ،ترمقهم لكهم بفخر،
أن اليت سأهنيي احلاكية!
اندفعت خترتق رأسه من الوراء لينفجر مهنا ادلم ،مل ُيمكل اال
بضع ثوان حت خر رصي ًعا عىل وهجه أمام الفتاتني.
رصخة فَ ِزعة ُمرتعشة صدرت من "شوق" ختاف النظر اىل
من حتتضهنا فتجدها قد ختلصت من أخر النفاس ،ختاف أن
يتالش دفء جسدها رويدً ا ،ختاف أن تُعاد الكرة ،خترسها
مرة أخرى ،تفقدها اثني ًة ولكن بال رجعة.
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فتحت "يقني" عينهيا بوجل ،لتتسع ويه تنظر للواقف قرب
الباب ميسك سال ًحا بأنمل مرتعشة ،وجه شاحب ،وعسل
عيون متعكر.
اكن يقف مكن حيمل داخل نفسه ثُ ًقال ينتظر زواهل ،حيدق
للسالح بني يديه بعدم تصديق ،افلتت دمعة من بني جفونه
وهو هيمس لها ببسمة همزتة :
 مل أتأخر اي "يقني" ،مل أتأخر هذه املرة!ابتسمت يه الخرى وربتت عىل رأس "شوق" حبنان.
 نعم ،مل تتأخر  ..ولن تتأخر جمددًا.املغيش علهيا
أنزلت نظراهتا من عليه ،وهجهتا لـ"شوق" ّ
وظلت ُهتزها ليك تس تفيق ليك يرحال من هذا املاكن.
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ولكن  ..صوت اصطدام رسق نظراهتا وجوارهحا لكها!
أبرصت هبلع "حمسن" وهو يسقط عىل ركبتيه بعد أن ُأصيب
يف بطنه! ،يضغط عىل ادلماء ،عيناه هتزتان ،يتأوه وهو
ينظر للمحر اليت لوث يديه حبق هذه املرة ،مل يس تطع
الامتسك وسقط عىل الرض!
رصاخ من "يقني" ابمسه ،قلهبا اكد خيرج من بني أضلعها ،ألن
ينهتيي هذا الاكبوس أبدً ا!
اندفع جتاهها َمن طعن "معر" ومن بعده "حمسن" ،مل يبق
غريه ،يريد أن يُفلت بأي طريقة همام اكنت ،اقرتب من
"يقني" يسحهبا من شعرها ،رفعها وثبّت عىل رقبهتا السكينة
من بني رصاخاهتا املرتعدة ،خرج هبا من اخملزن املهجور متجهًا
دامسا والهدوء سائد ،اكنت حتاول
لس يارته ،اكن الليل ً
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االفالت مرة أخرى ،ترصخ لعل أحد يسمعها ولكن دون
اجابة وكن العامل خال اال مهنام يف حلظة..
جفأة ،صوت طلقة شق سكون الليل ،أفسد عليه هدوئه،
شااب وحيدً ا يقف
زاد صياهحا وقد دوى صوت المل ،اكن ً
يوجه سالحه نحية اجملرم ،اكن مرتددًا ،ال يقدر عىل الهتور،
ال يس تطيع التصويب ،ابلاكد ميكنه اطالق بعض الطلقات!
نظرا هل بنرص ،حيمتي بـ"يقني" وهو عىل يقني
دار "اكظم" ً
أنه لن يفعلها.
 أنزل سالحك واال...أهنيى مجلته شادا عىل عنقها بسكينه فتدفقت بعض القطرات
املرتعشة ،لعنات خافتة صدرت من "أمن" اذلي أنزل
سالحه ووقف يشاهد "اكظم " وهو يركب س يارته بعد أن
دفع "يقني" داخلها.
- 315 -

انطلقت الس يارة تسابق الرايح بيمن ركض "أمن" للاخل
وهو يعبث يف هاتفه اذلي اكد يتحطم بني يديه من كرثة
تعجهل ،دخل لريكبه الهلع ،قد وقعت عيناه عىل بدن ممتدد
متخلصا من دمائه!
حتت قدميه ،ما أنفك ً
******
مل يكن جمرد س باق مع الزمن ،اكن س باقًا يعين حياة أو
موت ،يعين ظل أو حق ،س باق هُدر يف سبيهل كثري من
ادلم ،أزهقت أرواحُ ،أفرغت بطون ،ورحل ش باب.
س ياراتن  ..سوداء وفضية اكنتا تتشاراكن املضامر ،الثانية
اكنت تُرسع وتُرسع حتاول حلاق الوىل اليت تُمين النفس
ابلفرار ،ال يعل لين يتجه ،مل يكن يف احلس بان أن "خلف"
ينتظره عىل الطريق الوحيد املؤدي للبل ،اكن طريقًا مظل ًما
ميتد بطول القناة ،سارت فيه الس ياراتن بأقىص رسعة،
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يتقارابن أحيانً ويبتعدان أخرى ،تامتيل احداهام مث تعود
للمسار ،اكن "خلف" وحيدً ا ال يس تطيع اطالق النريان عىل
اطارات الس يارة الفضية اليت حتوي ابنته وخاطفها بسبب
انشغال لكتا يديه يف القيادة ،ال يعل ما اذلي حدث
لـ"حمسن" ،اكنت نربات "أمن" مذعورة يف الهاتف اذلي مل
يس متر اال لثوان معدودة عندما وجد الس يارة تنطلق أمامه،
اكنت اخلطة لتنجح لوال ذاك اذلي حدث وال يعلمه!
خرج من أفاكره وقد اقرتب من الس يارة ابلقدر املناسب
جماورا لها ،ضغط بلك ما ميكل
لتنفيذ خطة الطوارئ ،أصبح ً
من قوة عىل مدوس البزنين لزييد من رسعته ،اكنت كهنا
تزحف ويه تتقدم وتتقدم حت ختطت الس يارة الفضية،
احنرف ابلسوداء حبدة ليقطع عليه الطريق ابلعرض مث وثب
مهنا بأقىص رسعة ،هنض وهو يبرص س يارة اخلاطف ُتمكل
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تقدهما وتدفع س يارته وقد هتشم جزهئا المايم ابلاكمل ،شاهد
"اكظم" "خلف" وهو يقرتب ً
ممساك سالحه ،عل أن ال
مفر ،أمسك بذراع الس يارة (الفتيس) ،دفعها للخلف مث
انعطف مرسعًا ابلس يارة حنو القناة!
اندهش "خلف" ،حلت به الصدمة وهو يرى الس يارة
تغطس يف املياه ،تبل للحظات ،مث خلع بذلته وقفز وراهئا ..
******
أصوات وأنوار ،هرج ومرج ملئ املاكن ،فقد ظلت اتصاالت
"أمن" تقوم بعملها وهو جيلس جبانب "حمسن" وقد خلع
معطفه ومن َ ّمث مقيصه ،الول ليغطي به "شوق" اليت ابلاكد
بدأت تُفتح عينهيا ،والثاين ليك يضغط به عىل جرح "حمسن"
النازف ،بدأت أنفاسه تتباطأ ،خاف أن تسكن جفأة ،ال
يعرف ماذا يفعل ،ولكن جاء هللا ابلفرج مع املسعفني اذلين
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اخريا همرولني بعد أن تعطلت الس يارات عىل الطريق
وصلوا ً
ال تس تطيع ادلخول بسبب ضيق املمرات بني اخملازن.
ه ّبوا حيملون "حمسن" مع "أمن" يتجهون به حنو س يارة
االسعاف اليت انطلقت اىل أقرب مشفى ،احلال صعبة وقد
كثريا من ادلم!
فقد ً
******
خريا بعد كثري من الاس امتتة ،ظهر من
حتطمت قيود اجلفون أ ً
أسفلها لميونتني ذابلتني ،مل تفقه لوهةل ماكهنا وال اذلي حدث،
وعندما أدركت أخر ما اخرتق ُأذنهيا ،رسى يف جسدها
رعشة وهبت واقفة تبحث عن ضالهتا هبس تريية ..
هرولت نحية احدى املسعفات هاتفة جبزع :
 أين "يقني"  ..أخيت  ..أين أخيت؟- 319 -

مصتت حتاول ترتيب لكامهتا مث أضافت حبروف خمتنقة ُجتازف
الباكء :
 اكنت هنا ،اكنت حتتضنين حت جاء  ..اخرج سالحهوأطلق علينا ،ال أعرف ما اذلي حدث ،أين أخيت هل قتلها
 ..هل قتل "يقني" ؟!
اهنت ُمجلها املهزتة وقد حتطمت املقاومة ،اهجشت ابكية
فأخذهتا املسعفة يف حضهنا تربت علهيا حبنان :
 ال تقلقي اي حبيبيت ،مل نعرث عىل قتىل ،ابلتأكيد قد خرجتيف احدى الس يارات ،هيا بنا نلحقها.
قالهتا بنربة ُمطمئِنة وان مل تكن صادقة ،مه مل جيدوا قتىل
ابلفعل ،ولكهنم مل جيدوا "يقني" كذكل.
هدأت "شوق" ً
قليال وقد جرحت أكرث ،ظلت تغمغم :
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 أين "يقني" ،كيف ترتكين وحدي بعد لك ذكل؟!ركبت مع املسعفة أحد الس يارات وقطعت الطريق شاردة يف
الظالم ،هل ختلت "يقني" هل رحلت جمددًا.
أس ئةل كثرية طفت عىل صفحة عقلها.
******
و يف ذات اللحظة اكنت هناك أس ئةل أخرى قد غرقت مع
أخهتا.
شعرت أن ذراهتا التصقت ببعضها جفأة ،مث صدمة زلزلت
كياهنا ،انطلقت صافرات االنذار تعلن عن حال هلع! هل
اكنت صفعة جديدة ،وجنتاها فهيا مل تأخذ لك النصيب!
تشعر ب ُفتاهتا يتصاعد ،دقات قلهبا تتسارع ،حان دورها
للتسابق مع الزمن.
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هل قررت اذلرات اليت تتنفسها دون حساب ،اليت تأخذ
مهنا كام تريد بال عتاب ،ذرات الهواء اليت ال متزي أحدً ا عهنا
وال تنتظر املقابل ،هل قررت الن الرحيل ،هل تريد
التخيل؟
حت خصالت سوادها ملاذا تقافزت جفأة ،تلتصق بوهجها،
أحتاول خنقها ،أتريد التخلص مهنا؟ هل تبدلت الدوار ،قد
حان أجلها ،هل حان وقت قتلها مبقص الاختناق ؟
نظراهتا معدودة وشهقاهتا حمدودة ..
رأت الباب المايم ينفتح وخيرج منه أحد ظالل ذاك اليوم
هاراب اتركها ورائه يف ُعرض القناة!
املش ئوم ،يدفع املياه ً
مدت أنملها حتاول فتح الباب تتبع خطواته ولكن الباب
موصود ،ادلنيا مظلمة ،رئتاها تئنان يفقدان أخر المالك،
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حاولت النقر عىل الزجاج ،العامل يظل أكرث ،انغلقت الجفان
رويد ًا قبل أن تشاهد ظل غريب حياول فتح الباب.
******
ال تعل مك مر من الوقت ،فقدت احساسها بلك يشء ،ولكن
عينا عقلها تعمالن ،تشاهدان ضامت وأذنها تسمعان
قُبالت ،رأها ابكية يف معر الزهرات ،تتخبأ كعادهتا وراء
اجلدران ،مل يعرف ماذا يرس عىل وهجه ،فرتك اهلم هو من
يشق قسامته والضيق ليحتل تعابريه ،أنزل ذات الس نتني من
فوق خفذه مهس يف ُأذهنا
 "شوق" ،هايت "يقني".أشار حنو اخملتبئة فهرولت الهيا ويه ترس بسمة الرباءة
 "يقني" " ..يقني"- 323 -

والن قد عادت احلاسة الثالثة ،حتس بلمساهتا الواهنة عىل
يدها ،شعرت هبا لكسعة عقرب مسه رسى يف جسدها،
دفعهتا عهنا وركضت نحبة.
والن بدأت الرتوس تتحرك أكرث ،أمعاؤها ورئتاها تتحراكن
وجفأة تفتحت عيوهنا وأفرغت ما يف جوفها لكه ،عادت
ملرقدها ،مث بدأت يف الاستيعاب ،فتحت عيوهنا اثني ًة لتبرص
انعاكس أنوار السامء عىل حليته اليت الزالت حتتفظ بسوادها،
شعرت بذراعيه العريضني حييطاها ،التقى سواد عيوهنا
اكبوسا انقلب حلل ،مهس ابمسها ،خرجت
بسواده ،هل اكن ً
احلروف مرجتفة :
 "يقني"!اتبعها بضمة مل تعل مك طالت ،تساءلت  ..أتريد أن تبتعد عنه
الن ،أم تريد الاختباء داخهل للبد ،رمغ البلل والربد اكن
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دافئًا ،اكن التحاهمام دافئًا ،كام اكن دافئًا يوم المل ،يوم تقطع
الوصال بني قلوهبم ،أبوها حيتضهنا ايللشجى ،أبوها يضمها مث
يطبع القبةل عىل جبيهنا ،هل يه حقيقة أم بقااي ُ
حل
وستستيقظ الن وتذرف العيون ابدلمع!
 "يقني"  ..أجيبيين..قالها خبوف حقيقي ،اكد يفقد ابنته ،همام اكنت ِمح ًال اكد
يفقدها ،لكهنا قطعة منه  ..هكذا هتفت به نفسه.
اكنت لك ذراهتا ترفض اال قطعة ،قطعة تلطخت بديفء
اللحظة ،مهست بصوت متحرشج :
 -احتـ ..احتضنين ،أشعر ابلربد ،احتضنين قبل أن أموت.
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أجاب نداهئا ،مضها بقوة ،طبع قُ ًبال أخرى ،اكدت تُسحق بني
ذراعيه ولكن ال هيم.
اكنت حمرومة ،مظلومة تطالب بأقل حقوقها ،مل تش بع من
ذكل ادليفء ،لتس تغهل اذن قبل أن خيتفي مرة أخرى ،بللت
عرباهتا صدره واختذت دموعه بني خصالت ليلها ملجئًا.
******
هتالكت عىل أحد كراس املشفى ،ال تدرك ما حيدث حولها,
حفوصات عادية أجرهتا ومالبس ساترة أعطوها لها فارتدهتا،
يسكن بني يدهيا معطف ذاك الشاب الطويل ،ال تعرف أين
هو والخر املُصاب ،أين "يقني" ،أين أبوها ،ختاف تكل
الوحدة وان اكن حولها الكثريون ،والسؤال المه هل مه
خبري؟!
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انتشلها من رشودها تنحنح أحدمه برتدد ،رفعت برصها هل،
أنه صاحب املعطف!
 هل أ ِنت خبري؟
قالها وهو يفكر ،اىل أين يأخذها يف تكل الساعة من الليل،
س يد "خلف" مل يأيت بعد ومل يتصل ،ال يعرف كيف يصل
اليه ،رمغ القلق يبدو هادئًا..
هنضت حبرج متد هل معطفه ممتنة :
شكرا.
 معطفك ً ... ابقيه ِمعك ،قد تربدين.
 ولكن! بدون ولكن  ..ابقيه معك اي ...- 327 -

قالها ابرصار ،وهو يشري لها ابجللوس ،جلست فقد اكنت
متعبة حبق ،قد عاشت أاي ًما عصيبة.
 "شوق".مل يعقب فقالت سائةل :
 هل تعرف أيب ؟جلس عىل املقعد اذلي جبانهبا ،عقهل مع ذاك املس تلقي بني
يدي الطباء.
 س يد "خلف"؟  ..نعم أعرفه.انتهبت جوارهحا لكها للكامته ،التفتت هل ببدهنا لكه ،نطقت
بلهفة تمتن اجابة ترحي قلهبا ولو ً
قليال :
 أين هو؟ ،هل تعرف ماكنه؟- 328 -

مصت دلقائق ومل جيهبا ،علمه علمها ،الكهام ينتظر عىل بقااي
أمل.
فهمت فعادت تنظر للفراغ ،تكبح دمعاهتا اليائسة.
مسع حرشجهتا اليت تُنب عن غيث ضعف س يحل من جديد.
 ال تقلقي ،س يأتون قري ًبا ،وس يقوم "حمسن" هو الخر.هل اكن يواس هيا أم يواس نفسه ،ما شأهنا يه بـ"حمسن".
ألقى علهيا نظرة أمل مث هتف مبرح مصطنع :
 هل تريدين معرفة اذلي حدث!ها قد جاء دور لسانه الرثاثر ،فليحيك احلاكية ،أليسا رفاق
الانتظار؟!
أومأت هل ،ال تعرف ِل َم يعاملها كطفةل!
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 بدأت احلاكية عندما ذهبت لس يد "خلف" خبوخايتامجليةل.
اكن يتحدث بفخر ممزو ًجا ببعض املرح يريد أن خيفف علهيا.
 وليس أي خوخات ،بل نوع ممزي ال تألكه اال امجليالت!ال تعل ملاذا جخلت ،اس تطرد :
 ُذهبت لجد الباب مفتوح ،حبثت عن س يد "خلف"
فوجدته جيلس شاردًا يف احدى غرفكام النيقة ،ينظر يف
ورقة رشيرة! ُ
علمت فامي بعد أهنا ورقة هتديد بكام ،واذا أبلغنا
الرشطة فلن نراكام جمددًا! ،أخربيين ما اذلي فعلناه؟!
مازال حيدهثا كطفةل حييك لها حاكية قبل النوم! مل تس تاء،
نظرت هل مس تفهمة فأمكل بغرور :
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 جاء مسرت "أمن" احلكمي العبقري ،وظل حيدثه حتعرف منه الرواية لكها ،اس متع ِلام يكنه يف صدره من أرسار
وحاكايت ،أعرتف بأخطائه املأساوية ،اكنت الصدمة قوية،
شعر بعظمي خطأه ،ظن أن يوم عقابه قد جاء بفقدكام أنامت
االثنتني دفع ًتا واحدة!
مصت مث هنض جفأة ،احرض بعض العصري والـ"مولتو" ،عاد
ملاكنه جبوارها وأعطاها لها فأخذهتا صائعة َح ِرجة بسبب
رصاخ معدهتا.
 اقنعته أن أمامه الفرصة لتصحيح لك يشء ،عرفنا ماكنكامبسبب نباهيت.
مصت ،فابتسمت تتعجب من ثقته تكل ،ارتشف بعضً ا من
عصريه وأمكل :
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 وهنا جاءت هممة "حمسن" ،فهو يعرف املاكن جيدً ا ،جاءأكرث من مرة يبحث يف اخملازن املهجورة ابلقرب من القناة
حت مسع خصبة أدلته عن موقعكام.
تذكرت يوم الصخبة ،عندما محهتا "يقني" ،أين أ ِ
نت اي
"يقني"!
 مل نس تطع ادلخول ابلس يارة ،فقررن أن ينتظر هبا س يد"خلف" يف اخلارج لي حال طوارئ وأدخل أن و"حمسن"
كبريا حلسن حظنا ،وقد كنّا مترنّ
وبعض رفايق ،مل يكن العدد ً
عىل يد أبيك كيف اس تخدام السالح ،ولكن للسف
"حمسن" مل ينتظر واندفع سابقًا لنا حفدث ما حدث ،لقد
كثريا.
تعجل ً
أهنيى لكامته بلوم ً
نظرا بقلق لغرفة العمليات ،حل الهدوء
لبعض الوقت ،ادلقائق متر ببطيء ،لك مهنام ينتظر الفرج.
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 لكن  ...ال تقلقي ،س يكونون خبري ،أن أثق يف ذكل.اكنت ثقته يف هللا كبرية ،تدفق لقلهبا بعضً ا مهنا فاطمأنت.
شكرا أس تاذ "أمن".
شكرا كل عىل لك يشءً ،
شكرا ً ..
 ًقالهتا بنربة هادئة فأرسع جييهبا :
 ال تشكريين ،وامسي "أمن" فقط " ..أمن" الرثاثر ..أطرقت ضاحكة خبفوت ويه تتحسس امسه عىل لساهنا،
تُطمئهنا حضاكته ،متنت لوجوده ،لقد جعلها أمنة حقًا.
******
حيمن عاد وعهيا ابلاكمل وأصبحت تشعر بلك يشء حولها،
أرصت عليه أن يُزنلها ،سارت جبانبه ،اكنت مبتةل وهواء
الفجر اكن ابردًا ،الحظ الرجفة خفلع بذلته اجلافة وأحاطها
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هبا ،دغدغ أنفها عطر املايض ،عطره املفضل لهما ،أمل يتخىل
عنه بعد؟ يبدو أهنا ليست الوحيدة املمتسكة ابذلكرى هنا!
اكن عقل الكهام ميلء ابلس ئةل ،االهتامات ،اللوم ،والعتاب،
ولكن اللس نة اكنت متحجرة الزالت تأىب الالكم.
 الس يارة تعطلت ،جيب أن نمكل املسري حت نصلللمدينة أو أي شارع رئييس.
قالها بعد دقائق من املسري ،الطريق مظل اال من أضواء
السامء والهدوء طاغي اال من صفافري السفن البعيدة اليت
تؤنسهام ولو ً
قليال.
اكنت الظروف لكها ُمهيئة حلديث س نني ،النجوم جممتعة
والقمر يف كبد السامء ،لكهم شهود وحضور ينتظرون بدأ
احملمكة!
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 أين ذهب الـ . ...سألت خبفوت وصوت مبحوح ،ال تعرف مباذا تسميه
 ال أعل ابلتأكيد هرب بطريقة ما..انتظرت التفسري فأمكل ال يعرف أيتلكم بفخر أم جخل :
 عندما حطمت الزجاج وأخرجتك وتأكدت من  ..منلت  ..ماز ِ
أ ِنك ماز ِ
لت تتنفسني ،اكن قد اختفى!
قال أخر لكامته بصعوبة ،ال يس تطيع ادراك أهنا أوشكت أن
متوت بني يديه منذ دقائق ،متوت ويه متقته! متوت وقد
ظلمها ،أمكل بلكامت غريبة عليه وعلهيا :
 مل هيمين سو ِاك.اخرتقت اللكمة أذنهيا ،لوال عدم وجود غريهام لَ َما صدقت
خروهجا من بني أس نانه!
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 عندما شعرت أ َنك س تفقدين؟قالهتا بلوم ويه تنظر هل بطرف عيهنا فأجاب بصوت يتجىل
فيه اخلوف والندم.
 لقد علمت جحم خطيئ ،نعم اي "يقني" ،عندما فقدتكامخذت من جانيب ،وأ ِ
نت ُأ ِ
مبنهتيى البساطة ،أ ِ
ختك من قلب
بييت ،شعرت أن هذا عقايب من هللا.
 جيد!قالهتا بسخرية مث أمكلت مبرارة ويه هتزت :
 جيد ،جيد حقًا اي س يد "خلف" ،ها أنت اسرتجعتنا،لنعود لبيتك الن ،ونمكل حياتنا ،أو تمكال أنامت حياتكام ان
صدقت ،هيا نرسع لتعود ابنتك الوحيدة اىل أحضانك،
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وأعود أن اىل غرفيت ،أعود لمسعك وأنت تدللها ،أعود
لموت لك يوم ،وأنت القاتل س يدي!
نظرا لها حبدة :
اس ُتفز من طريقة الكهما فهتف ً
 "يقني" ،هل ميكننا طي تكل الصفحة! ،أال تتذكريننفسك ،أمل تري نفسك وأنت تصدين لك حماواليت معك!
حت أختك ب ِ
سورا وحصون! ملاذا تكرهيهنا؟!،
نيت أماهما ً
ملاذا ترصين أن تعييش عىل الخطاء وال جتتازيهنا أبدً ا ،نعم
أخطأت وها أن أعرتف ،ال يوجد انسان بال خطأ ،ماذا
تريدين أكرث من ذكل؟!
تأمل قلهبا لالكمه ،ملعت ادلموع ويه تتساقط عىل وجنتهيا،
شعر أنه أفسد المر ،اكن جيب عليه أن يس يطر عىل نفسه،
يكفي أخطاء ،اكد يتحدث هبدوء هذه املرة ولكهنا س بقته،
أمجلت لسانه ،وقالت بصوت جمروح :
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 تعرتف! ،تعرتف وأنت ترفع صوتك ،تصيح ّيف وتلوم ،نعمأكرهها بسببك  ..بسببك أنت.
شعرت خبطأ ارتكبته لتوها ،يه ال تكره "شوق" بل اكنت ..
اكنت تكرهها.
ابتعدت عنه خطوة ويه هتمس بني دموعها :
 ال أريد سوى أن أبتعد عنك  ..وتبتعد عن.******
فهب "أمن" حنوه
انفتح ابب غرفة العمليات ،خرج الطبيبّ ،
اتر ًاك ورائه تكل الطفةل اليت غشاها النوم بعدما ُأغلقت جفوهنا
ر ًمغا عهنا ،ركض للطبيب ً
قائال بلهفة تُقطر خوف :
 كيف وضع "حمسن"؟أجابه بنربة تقريرية معتادة :
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 ال تقلق ،أهنينا العملية وهو يف طريقه لغرفة العنايةاملركزة ،مل تترضر كثري من العضاء ،فعلنا ما بوسعنا.
اراتح ً
قليال وظل يسأهل عن موعد استيقاظه وتعافيه.
عاد جيلس جبانب "شوق" اليت اس تفاقت عندما قام من
جنهبا ،تضامخ حرهجا ،كيف لها أن تنام دون أن تشعر هكذا!
 أخبري؟اكن سؤ ًاال من لكمة واحدة ولكنه حيمل بني حروفه الكثري،
أليس هو من أنقذ أخهتا  ..أخهتا اليت ال تعرف أيه خبري أم
ال ،هل مت انقاذها ً
فعال!
 -نعم امحلد هلل.
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الوقت يتأخر ،ملت س يظالن جالسان هنا ،ليس معه مفتاح
بيهتا وحت لو ،خياف أن تبقى وحدها ،الرض ملطخة بأاثر
دماء مدام "ندية" ،ال جيب أن تعرف ما حدث.
أ ِبوك اكن يغرقين أس ئةل ،أال تتساءلني كيف عرفنا موقعكام
ابلضبط!
لسانه ال يدعه وشأنه ،ثراثر حقًا اي "أمن"  ..هكذا فكرت
قالت تعيد الكم البطل مبتسمة :
 كيف حددمت ماكننا؟ الال ،ال تتحميس مل يكن المر هبذه الصعوبة!قال ضاحاك مث فرك يديه وكنه سيبدأ اخرتاعًا جديدً ا ،طفق
حييك :
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 عندما دخل أبيك البيت وجد ورقة حتمل هتديدً ا ،تكلالورقة الرشيرة اليت اخربتك عهنا ،املهم  ..أهنا اكنت حتوى
رابط حلساب جمهول ميكننا التواصل ابخلاطفني عن طريقه،
أرصرت عىل س يد "خلف" أن حيدهثم وخيربمه أنه س يتنازل
ولكن بعد أن يسمع اصواتكام ويتأكد أنكام خبري.
مصت هنية ،بيمن انعقد حاجبهيا ،هام مل ُحيداث أحدً ا! الحظ
مفرسا :
اس تغراهبا فأرسع ً
 ال تتعجيب ،تكل الغرفة اكنت هبا اكمريا للمراقبة ،بعثوا لناتسجيل لكام لنطمأن ،احزري ماذا اكن به!
ً
ضاحاك وهو يتذكر
حركت رأسها جخةل! ماذا رأى؟ ،انفجر
حاهلام.
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 كنامت كطفلتني يتشاجران عىل قطعة حلوى! ما بكام ايأنسة! ظننت أن لس يد "خلف" فتاتني من حديد ولكنين
اخطأت الظن! فليعطيه هللا العون.
حضكت خبفوت فأمكل جبد :
 وبيمن أنامت تتشاجران اكن هناك من هو غاضب أيضً ا متطرده من العصابة لسبب ما ،بعث لنا أنه يريد أن ينتقم،
وأنكام ابلتأكيد يف الاسامعيلية.
رس عىل وهجه بسمه ابردة وقال بسخرية ،و"شوق" يألكها
الفضول تريد أن تعرف بقية القصة
 أذهلين!! ،شعرت لوهةل أن الاسامعيلية بناية منشقتني! ،ولكين انتهبت لصوت ابخرة يف التسجيل ،وهكذا
عرفنا أنكام بقرب القناة.
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ظلّت تنظر اليه بفخر مث رسقها صوت! صوت صدر من
عىل بُعد أقدام ،صوت مل تسمعه اال يف باكء وجشار ،صوت
 ..وليس أي صوت ،صوت "يقني" قد جاء الفرج ،صوت
أخهتا وجزء من قلهبا ،اكنت منه مرفوضة ،مقهورة ،وظنت
أهنا القاهرة ،امسها "شوق" ،مل يش تاقوا لها كام اش تاقت هلم،
امسها "شوق" ،غرقت يف الشوق ،بل اكنت املُغرقة ،امسها
"شوق" ،لكهنا مل ِ
تكتف ،حت حان الوقت ،ليته ال ينهتيي،
التالق.
قد جاء وقت ِ
هبت ابللهفة حتتضن أخهتا ،اجلزء اذلي ضاع مهنا قد عاد،
"يقني" مل تتخىل" ،يقني" مل ترتكها ،محدً ا هلل  ..هكذا مهست
يف نفسها ألف مرة.
امزتجا يف عناق طويل ،مل خيلوا من ادلموع وال من الفرحة
وان مل تكن مكمتةل ،اكنت القلوب تدنو من بعضها أكرث بعدما
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ختلصت من الاس تحياء ،حان وقت الرتابط وان تباعدت
املسافات.
خريا
دخل "خلف" ليهنض "أمن" يس تقبهل بعد أن اراتح أ ً
واطمنئ قلبه ،أس نده حت جلس ماكنه ،اكن متع ًبا حبق،
مهس يف أذن "أمن" حبرج :
 أخرج ،أدفع أجرة الس يارة وسعر ماكملة االسعاف،س ياريت حتطمت ،هاتفي وحمفظيت قد غرقوا.
 حتطم وغرق! ،أمل يش تعل يشء س يدي.قالها مث شعر بسخافته ،لقد اعتاد عليه زايدة عن الالزم!
 حدث حريق خضم ابلفعل ،اذهب وسأحيك كل لكيشء يف وقت الحق.
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متذكرا النار اليت تأججت بينه وبني "يقني" أكرث
قالها مبتسامً ً
مما اكنت ،يشعر بثقل ومه احملاول معها مرة أخرى بل مرات
خصيصا مع ذكل املخ اجلامد اذلي حتمهل ،يتذمر الن وقد
ً
ورثته منه!
شعر بـ"شوق" ويه تثب عليه ،حتيطه بذراعهيا وتبيك ..
تبيك الفقد ،المل ،اخلوف ولك ما اعرتاها الايم السابقة ويه
بعيدة عنه.
جلست جبانبه بعد أن هدأت ،جلست جبانهبا "يقني"
بدورها وقد خرجت لتوها من الفحوصات ،وهجها مدهون
مبادة ما ومازال متور ًما.
أرادت أن تسأل عن "حمسن" ،ولكن خلف س بقها ،أنصتت
هل وهو يسأل ذاك الـ"أمن" ،أجابه بعد أن جلس هو الخر
قبالهتم ،حىك لك يشء ،أخربمه بتأخر استيقاظ "حمسن"،
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فعصف هبا القلق ،تريد أن تطمنئ عليه ،قد خاطر حبياته
وتأذى لجلها ،مهست يف ُأذن "شوق" مث هنضت دون
مقدمات ،اجتهت تسأل عن غرفته وان اكن مباكهنا رؤيته.
دخلت وظلت واقفة عىل بعد مناسب تبرص السالك
املتصةل به وتسمع صوت هجاز رس قلبه ،اكن يرس
النبضات ،ولكنه مل يرس اليقني  ..يقينه بأن االرساع ابنقاذها
هو فرصته ،فرصته الوحيدة لتعويض تأخره عن "معر".
 "حمسن" ،ال ميكنك أن متوت الن ،استيقظ هيا ،لتعرفأنك مل تتأخر ،ولن تتأخر ،حق "معر” أت يف الطريق  ..ال
ميكن أن يصل وال جيدك.
قالهتا بثقه أنه يسمعها ،مشلكته ليست مشلكة أعضاء قد
ترضرت ،بل شك مميت حيتاج بعض اليقني.
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 أتعرف! ،أنت مل تتأخر أول مرة ،نعم أن ال أهذو ،اكننصيبه ،هذا قدره ،حت لو كنت جبانبه طوال الوقت ،اكن
لميوت اي "حمسن" حت لو كنت ملتصقًا به وال تفارقه حلظة،
اكن لميوت ،حت لو ُأصبامت أنامت م ًعا اكن لميوت هو وتنجو
نت ،لن هذا وقته وليس كل به دخل ،أتفهم ،هيا قُم  ..قُم
أ َ
لرتى بذرة موته ،مق لتشاهد الظل يهندم ،ظل الرشكة،
وظلمي أن أيضً ا ،دماء "معر" اي "حمسن" مل ولن هتُ در سدً ا.
ضغطت عىل أخر احلروف ،مث ملعت عيناها ودمعت ..
دمعت عندما وقعت عىل دمعة أخرى ،دمعة ملطخة
ابلعسل!
******
ابتوا ما تبقى من ليلهتم يف احدى الفنادق القريبة من املشفى،
أرصت "شوق" أن تقمي مع "يقني" يف نفس الغرفة والثانية مل
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تعرتض ،مصم "أمن" أن ميكث مع "حمسن" يف املستشفى،
أما "خلف" فبعث من ينظف البيت ويرتبه بعد االعصار
اذلي حل به.
كثريا حت دخلوا
متددت لك مهنام عىل رسير منفصل ،مل يلبثا ً
يف ُس بات معيق ،استيقظت "يقني" أكرث من مرة عىل
صوت "شوق" اخلائفة من احد كوابيسها ،ويف أخر مرة اكنت
الشمس قد اختذت ماكهنا فوق مرسح السامء ،وقفت تربت
علهيا وعندما عادت ملناهما ،اجتهت نحية الرشفة ،اكن اجلو
ابردًا فارتدت شيئًا ً
ثقيال مما جلبه أبهيا بعد بعض اتصاالته
اليسرية ،وقفت تراقب البحر اذلي الزال هادئّا ،قضت أاي ًما
يف االسامعيلية ولول مرة ترى البحر فهيا ،ظلت تتأمل
تبحث عن تكل املعاين اليت يتغن هبا امجليع ،ولكن عقلها اكن
ً
مشغوال ،ما مصري الايم القادمة.
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ارمتت عىل الرسير مرة أخرى ،طفقت تفكر يف خشص ما،
وما مصري أايمه هو الخر ،غزى رأسها بضع دقائق لكهنا
أزاحت الفكرة وامغضت عينهيا.
فتحهتا مرة أخري وقد ّمرت الساعات وتالشت ادلقائق،
استيقظ "حمسن" اذلي القت عليه نظرة ،اطمأنوا عليه مجي ًعا،
واراتحوا عندما جاء أخيه اذلي اكن يسكن يف حمافظة أخرى
ليعتين به ،ركبوا ما يعود هبم اىل القاهرة ،ومن القاهرة للبيت
قهرا ،قضت فرتة فيه برفقه "شوق" اليت اكنت تطري
الكرث ّ
من الفرحة ،ابلتأكيد مل خيربوها مبا حدث مع ماما " ندية".
اكنت تقيض الوقت لكه مع "يقني" ،عاد لها مرهحا ومل تتوقف
عن الرثثرة ،اكنت "يقني" تتفاعل معها وجتارهيا ولكن شيئًا ما
اكن خينقها ،اكنت منطفئة ترى اذلكرى يف لك زاوية وعىل لك
أاثث ،اذلكرى اليت توقظ المل داخلها ،نعم اكن أبهيا غائ ًبا
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ولكن أثره يف لك ماكن ،اكن هناك ما حييط عنقها بذراعه،
ظلت مثقةل اىل أبعد حد ،ال تس تطيع اس تعادة نفسها ،وال
روهحا اليت وجدهتا ومن مث فقدهتا يف االسامعيلية.
متددت تقرأ الاخبار املتناثرة يف لك ماكن عن الامساك مبن
يدعى "هامش اجلبالوي " و"اكظم أمني" وعصابته والتأكد
من وفاة "سامل اجلبالوي" املس ئولني عن مقتل "معر توفيق"
بنيت الس يد "خلف" حماىم القضية ،والرشوع يف
وخطف ّ
قتل "حمسن احلسيين".
خفق قلهبا لكام وقعت عينهيا عىل امسه ،تتساءل كيف حاهل
الن.
اس مترت جلسات احملمكة ،تربأت فهيا الرشكة عن السامء
املذكورة سابقًا ،مل تغلق ولكهنا دفعت أمو ًاال طائةل.
زفرت بضيق من هذا اخلرب ،مت يأيت حق "معر" ً
اكمال!
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زفرت مرة أخرى ,هنضت جالسة ،أغلقت صفحات الاخبار
عىل هاتفها ،اس تدعت ر ًمقا ما ،خطت بعض لكامت مرتددة،
نظرت لـ"شوق" بذنب ،ولكن ما ابليد حيةل ،عيشها هنا
موت ،ال تس تطيع هتميش نفسها أكرث من ذكل ،مسحت
عىل جبيهنا حبرية ،رشت ً
قليال مث خبأت هاتفها عندما
أبرصت "شوق" تقرتب مهنا هتتف بهبجة :
 أغلقت لتوي مع "رقية" ،أتية يوم امجلعة القادمة ابذنهللا.
رمقهتا بنظرة أسف مل تفهمها مث حسبهتا لتمتدد عىل الرسير
تتوسد خفذها ،ظلت متسح عىل رأسها وجبيهنا
 ال أصدق أن أغىل اثنتني يف حيايت س يكونن جبانيب.مهست والراحة ابدية عىل وهجها مغمضة العيون ،مل ترى
ادلمع املرتقرق عىل تكل المنية اليت هدمهتا بقرارها.
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 أن أسفة اي "شوق".قالهتا حبزن حقيقي ،ابتسمت "شوق" وقالت بطيبة :
"يقني" ال تتأسفي قد أغلقت صفحات املايض ،يكفيينأنك جبانيب الن.
اكنت جتلها ويه ال تدري.
 أسفة اي "شوق" ولكن ال أس تطيع.بدأ س يل ادلموع ،نظرت لها "شوق" بشفقة ويه ال تفهم،
احتضنهتا وجففت لها دمعها.
 ال حتزين ،لقد نسيت لك يشء. اس متتعي مع "رقية" ،وال جتعيل يشء يعكر عليكحياتك ،حس نًا؟
 حس نًا.- 352 -

قالهتا حبب ،هنضت "يقني" ممسكة هاتفها مدعية أهنا
عطىش..
ابتعدت ،اس تعادت ربطة جأشها ،طفقت تردد ادلوافع
والس باب ،أعادت طبع اللكامت مث ضغطت ارسال.
« أريد العودة االسامعيلية ،لن اتنازل عن ذكل ،اعتربها
خطوتك الوىل يف اصالح أخطائك »
******
ظلت تعدايت القضية احلالية تزيد من راحهتا رويدا ،ختلصت
خريا ومل تترضر يف ذات الوقت ،خطهئا ال
من ذكل املسخ أ ً
يُغفر ،ولكن امحلد هلل مل تتأذى أ ًاي من الفتاتني ،ميكهنا أن
تعيش حياة جديدة عىل بياض ،دلهيا معلها ،والشخص اذلي
س يصبح زوهجا بعد أايم لن تُقطع لقمة عيشة ،امحلد هلل.
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هكذا رددت قبل أن ينفتح ابب املكتب ويندفع جتاهها
"خلف" يسحهبا من شعرها أمامه ،ظلت تتأوه ،قلهبا يزتلزل،
ترى مصريها ويه خلف القضبان.
أدخلها مكتبه وألقاها عىل أحد املقاعد ،أغلق الباب وجلس
عىل كرس يه أماهما ،زجمر هاتفًا :
 ما أمسك اي "شذى"!انعقد لساهنا ،يرتعد بدهنا ،ال تس تطيع احلديث
كرر سؤاهل بنربة مش تعةل فنطقت حبروف مرتعشة :
 "شذى أمحد الس يد" ..هوى بكفه املتكور عىل املكتب ً
حمداث اصطدا ًما ،هتف
يس تحقرها ويسب غفلته :
 أختدعينين أم ختدعني نفسك ،أمسك الاكمل اي جرزة.- 354 -

بدأت دموعها تهنمر ،تعض عىل شفتهيا يف حرسة ،ماذا اكن
ميكهنا أن تفعل ،اكد يفقد بناته بسبهبا ،دقات قلهبا تتسارع،
قالت حبرقة :
 امسي "شذى الس يد اجلبالوي" ،نعم أن تكل العصفورة،سهلت علهيم الكثري ،لست سوى غبية وخائنة.
مل تكن خبري ،طفقت تتش نج ،تبيك وتبيك ،ختاف ،تشعر
بقلهبا سيتوقف ،رصخ فهيا :
عيل وترسلني أخباري
 كيف كل أن ختونين ،تتجسسني ّهلم ،وفوق ذكل ال متلكني ً
عقال.
اخرج من جيبه هاتفًا ضغط عىل شاش ته عدة ضغطات مث
ألقاه لها :
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 أنظري اي مغفةل ،امسك ولك معلوماتك تزين هاتفه ،اكنيس تعد ليلقي ِبك يف أقرب سةل مقامة!
سوء ،هل مل تثق به ابلتأكيد ولكن مل تتوقع أن
زادت حالهتا ً
يسلمها بتكل السهول حت وان مات!
 ساحمـ  ..ساحمين س يدي ،كنت جمربة.ظلت ترددها ،ليس لها سبيل ،قلهبا اكد خيرج من ماكنه ،اكد
يغىش علهيا من الفزع.
هدأ ً
قليال وهو يراها تهنار أمامه ،حالها اكن صع ًبا .قال بعد
قليل من الصمت اذلي ال خيلو من باكهئا.
 اهديئ ،ال اريدك أن تهنارين النِ ،احك يل لك يشء
أ ًوال.
رمقها بغضب وقالها بنربة ال ختلو الاس تحقار مرة أخرى.
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نطقت راجية تضغط عىل قلهبا ،صدرها يرتفع وهيبط يف
تسارع.
 أميكنين  ..أخذ  ..دوايئ  ..من حقيبيت. انتظري.خرج جيلب لها احلقيبة ،ألقاها علهيا مث جلس ماكنه ،أرسعت
تأخذ ادلواء ،وعندما خفّت رضابت قلهبا بدأت ترسد بني
اخلوف ،المل والندم ،حياهتا تهندم أماهما.
 أنظر اي س يدي  ..عائةل اجلبالوي منقسمة ،مهنم من مهفوق الساحة ،اذلين يتحمكون ابلتجارة والرشاكت ولك يشء،
ومهنم العاديون مثيل ومثل "اايد" خاطيب ،عقدن منذ فرتة،
يعمل "اايد" يف أحد املنافذ الصغرية التابعة للرشكة ،يعمل
ليل هنار ليك يوفر مصاريف زواجنا.
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مصتت هنية تتذكر ضغطه عن نفسه مث اس تطردت بأمل :
 منذ أن مات "معر" ُوو ِلكت لتكل القضية اي س يد"خلف" وذاك القذر يراسلين ،يف أول المر اكن يغريين
بأموال ومناصب وكنت أرفض دون تفكري حت حتولت
طريقته وبدأ هيددين ،ظل هيدنين ليل هنار ،ويستبذين أيضً ا،
اكن هيددين بعمل "اايد" ومن مث حياته لكها ،خشيت عليه
وجتمد عقيل ،مل أس تطع ان أحتدث من اخلوف ،حت أنين مل
أخرب "اايد" ،مل أعرف كيف أترصف ،كنت ال أنم الليل وال
أقيض ساعة هانئة ،فقبلت مرمغة؛ قال يل أن أراقب الوضع
فقط واذا شعرت خبطر أخربه ولكين مل أتوقع أن خيتطف
البنات.
اختنقت مرة أخرى ،تضع نفسها يف ماكهنام لك اثنية ،اذلنب
يألكها ..
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 أسفة اي س يدي ،كنت جمربة ،كنت مذلول ،ساحمينأرجوك.
عادت تبيك ،رمقها وهو يفكر ،ال يريد أن يظلمها ،أمل يقل
لـ"يقني" منذ أايم أال يوجد انسان بال خطأ!
 اكن ميكنك أن ختربيين وأن سأساعدك يف رسية ،اكنميكنك خداعهم أو فعل أي يشء ،اكن ميكنك اس تغالل
الصفيحة اليت يف رأسك!!
هتف المئًا ولكنه تذكر نفسه عندما خ ُِطفت بناته ،جتمد مثلها
ومل يقدر عىل التفكري ،لوال "أمن" اذلي ظهر ابلوقت
املناسب.
 لن اس تطيع الوثوق ِبك اثني ًة ،هيا ارحيل الن ،سأترصفِكل ولـ"اايد".
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نطق ولكهنا مل تصدق ما قاهل لتوه ،اكدت تقبل هل يداه،
ظلت تشكر وتعتذر ،تشكر وتعتذر منه حت بُح صوهتا،
مللمت حاجيهتا ورحلت ،فبالتأكيد لن يدعها تعمل يف مكتبه
جمددًا.
أما هو فنظر يف هاتفه اذلي اهزت منذ دقائق ،قرأ لكامت
وصلته من "يقني" وعقهل يرجت ،حيتهل سؤال  ..ما هو القرار
الصائب!
******
جرت حقيبهتا اليت ال حتمل
تأكدت من ُس بات "شوق"ّ ،
الكثري ،تسري عىل أمل اجاد متعلقاهتا ومالبسها يف ُالزنل.
جلست جبواره ،تعجبت موافقته ،لن تقرر اخلطأ مرتني،
لتجعهل هو من يقلها بنفسه.
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اكن صامتًا ،ال تعل أنه وافق ليك يس تغل وجودها طوال
الطريق جانبه ليتحدث ويفرغ مكنون صدره لكه ،وليهتا تفعل
املثل ،والن السؤال المه ،ما اذلي جعهل يفكر هكذا جفأة
بعد س نني من الغفالن أو لن ُقل التغافل ،اكن يعل أن هناك
معضةل يف وسط بيته ،هناك من تكرهه وال تعتربه أابها،
متقاعسا ،يأيت الواقع يزحزح بعضً ا من راحته
لكنه اكن
ً
فيطرده بعيدً ا ويمكل هنيئًا ،طاملا كره اهلم ،وتكل املعضالت
اليت تريد املثابرة.
وها هو قد امتل من الكم "أمن" الكثري ،ال ينهتيي حديثه
وال يتالش ارصاره ،ابماكنه اصالح لك يشء ،مل يفت
الوان وال جمال للهرب ،عليه أن يصلح ما أفسده ،خاص ًة
بعد الصفعة اليت تلقاها.
 "يقني" ،هل ميكننا احلديث ًقليال؟
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مل جتب
 أن أسف.أوقف الس يارة جان ًبا فاحلديث س يطول
 عىل ماذا السف!قالهتا مستنكرة
 عىل لك صيحة ،ولك دمعة ،ولك أمل.اكن يتحدث هبدوء ،قد عاهدها يف نفسه أال يغضب جمددًا.
 أنتظر ِمنك أن تسأليين "ومن قال كل أنين كنت أتأمل
؟" ،أو حت تلوميين " ان كنت تعرف مفا اذلي كنت
تنتظره!" ،أو حت تنفي وجودي اكذبة أنك مل تتأملي ومل تعبيئ
ساسا ،أنتظر منك ما ال ينهتيي ومعك احلق لكه.
يب أ ً
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اكن يلوث جرهحا اذلي مل ولن يندمل ،اكنت تراقب الظالم
جانهبا وتس متع هل وغصة المل تألكها.
 ال أقدر أن أقول ِكل أنين تغريت ،وال أن أعدك ابلكثري،ولكنين أقر وأعرتف ،أن أسوء أب يف هذه احلياة ،بال ال
اس تحق ،كنت جاهل ومتغافل ،أكره طبعي ذاك ،أمقت عدم
املس ئول والضعف اذلي جيتا ُحين يف وقت الزمات ،اكنت
أزمة أمك قاتةل اي "يقني"ُ ،
كنت كسري ومن َ ّمث حتولت
لوحشِ ،
كنت الضحية ،مل استيقظ اال بعدما هشمتك ..
احلقيقة الكرث سوادًا تتجىل أمام عيوين.
بدأ "خلف" يذرف دموعًا ،ولك حياته الباطةل تتكشف
عقااب عىل أفعاهل.
أمامه ،بعني البصرية اليت فقدها ً
 والن اسأليين ِل َم الن ترى ،وكنت أمعىِ ،ل َم الن تشعروكنت عدمي االحساس ،كنت ومازلت اخملطئ الوحيد وسبب
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دمارن ،اكنت املشلكة واحلل أمايم ،اكنوا أمايم وبني يدي
ويف حلظة رأيهتام وأدركت أن لك يشء قد يضيع أكرث مما
ضاع ،مث جاءت نفيس تقول ليت ،ليتكام ترجعان فقط
وأصلح لك يشء ،ليتكام تعودان لنصبح أرسة سوية ،تعرف
احلب ،حتس ابدلفء ،ليت الرابط يعود متينًا ،أدركت
شعورمه يوم العقاب عندما يمتنون فقط أن يرجعوا للوراء،
يصلحوا أخطاهئم اليت ال تُغتفر ،وها أن قد حصلت عىل
فرصة  ..اكنت صفعة ،بدأت هبا ُوردت ا ّيل.
عض عىل شفتيه ملا فعهل يوهما ،يبرص س يالن المعان
يتدفقان بصمت عىل خدهيا ،اكنت صامته ،تغلق عينهيا بأمل،
تقاوم الاختناق.
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 أن أسف اي "يقني" أسف اي حبيبيت ،أسف عىل لك مافعلته ِبك ،ال أعل كيف ميكنك أن تساحميين ،كيف تساحمي
ش يطانً  ،كيف تساحمي أ ًاب مل جياهد أن يكون أ ِ
ابك.
ً
متجلجال وقد ختىل عن ثباته ،أقرتب مهنا جفأة،
اكن صوته
أحاط رأسها بكفيه ادلافئتني ،مضها لقلبه املذنب ،مسع حيهنا
شهقات المل ،مل تعد حتمتل ،بكت بأعىل ما عندها ،تَ َفتت
اللكامت ،انسالت الرصخات ،حتولت لشالل دمعات تقافز
من املقالت ،ضغط عىل رأسها يغرزه يف صدره أكرث ،ظلت
تنئ يه ويتفتت هو ،يف لك أايهما مل ترد اال تكل الضمة ،مل
ترد غريها ،اكنت جائعة للحب ،لكهنا مل تطلبه ،مل تطلب
احلب وال احلضن ،وكيف لها أن تفعل ،كيف يُطلب احلضن
من الب ،كيف  ..كيف ،ذكل يشء ال يطلب وال ُيرىج،
وكيف ترجو وهو سكهنا ومسكهنا ،هو حصهنا وملجهئا،
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اكنت تعيش وهو موجود ولكنه أبعد البعد عهنا ،تكل احلقيقة
قهرته وقهرهتا ،كيف هيجر السكن ساكنه ،كيف يطعن امللجأ
الجئه ،كيف هيمل الب ابنته ،وهمام تعددت الس باب
واختلفت املربرات ،س تظل هاوية ،خاوية ،ابلية ،ال جتيب
سؤال وال تطفئ أالم.
اكن خيب رأسها داخهل ،مسع حروفها اجلرحية ،بني شهقات
وعربات.
 قليب يؤ ..يؤملين ،الشق داخيل يتسع ،يقسمين نصفني ..لكام حاولت التناس ،التجاهل ،التغافل أجده يبتلعين ،لن
أكذب عليك ،أريد أن ُأساحمك ،أريد ان أعيش دامئًا هنا ..
هنا
 ..هنا للبد.
اكنت ترضب حمل قلبه..
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 لكين مل أجد املتسع ،تظنين كنت أرفضك ،لكين كنتأشعر ابلرفض قبكل ،أيب يرفضين ،يصيح يفّ ،وهيجرين.
 ساحميين ،أعدك اي ابنيت ،لن أعيد الكرة ،أعدك ،أعدكاي "يقني".
اكن يبيك باكهئا ،اكن جييب رصاخها ،أفرغت فيه شالل
عيهنا لكه ،مهست قبل أن تبتعد عنه
 أعدك سأحاول  ..ولكين ال أمضن قليب.******
 ها يه املذكرة اي س يدة "رقية"!ألقت لها املذكرة ،مث جلست جبانهبا مبتئسة ،جف دمعها
ّ
وخف قهرها اذلي أغرقها بعد رحيل "يقني" مرة أخرى ،ما
ّ
صربها هو وعد أبهيا بعودهتا قري ًبا ،والكمه أن يدعوها وشأهنا
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ً
قليال ،كام أن وجود "رقية" خفف عهنا الكثري ،ظلت تطلب
مهنا املذكرة ،ترصفت وجاءت هبا من أبهيا بعدما تأكدت مهنا
أهنا لن تتعب جمددًا بسبهبا ،وما زاد من طمأنينهتا أن "رقية"
ال يبدو علهيا احلزن كام يبدو الظفر برجوع حق "معر"
رويدً ا ،عاد وعاد معه حق الكثريين ،وغدً ا يكونون أكرث ..
رب رضة نفعة ،لن نغري القدر ،لعهل خري ،قدر هللا ما شاء
هللا  ..تكل اكنت لكامت يقيهنا اليت ترددت علهيا مرة وراء
أخرى ،قالهتا لنفسها حت صربت واحتسبت ،اكنت قوية.
مل تلتقفها من عىل جحرها ولكهنا التفتت لـ"شوق" ترضهبا يف
كتفها خبفة :
 ما ِبك اي وجه البومة ،قلنا س تعود ،حتبك وس تعود.ردت لها الرضبة بغيظ فسقطت املذكرة عىل الرض
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 أنظري ما ِفعلت! ماذا أفعل بك الن ،بومة مزجعة!
هتفت هبا ويه متيل لتعيدها ،بيمن أخرجت لها "شوق"
لساهنا وظلت متيهل ميني ويسار بسخرية.
حضكت عىل شلكها ،فاتبعهتا الخرى مبزيد من الضحاكت
حت وقعت عيناها عىل بعض احلَب املتناثر عىل الرض،
أشارت مس تفهمة :
 ما هذا؟! ال أعرف!قالهتا "رقية" ويه تلملمه بيدها من عىل الرضية.
وضعته عىل الطاول أماهما مث الحظت وقوع املزيد من بني
يدهيا ،من املذكرة!
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التقطهتا مهنا "شوق" وقد تلبست خشصية املتحري الشهري
"توغوموري"!
الحظت ثقب يف الغالف اجللي من نحية الورق ،تتساقط
منه تكل احلبوب ،أمسكهتا بوضعيه ال جتعل ابيق البذور تقع،
مقصا و ُعلبه صغرية لتضعهم فهيا ،قد عرثت
هرولت جتلب ً
عىل الكزن!
عندما وجدت "رقية" املقص بني يدهيا هتفت فهيا حتاول أخذ
املذكرة مهنا :
 ما اذلي تفعلينه!! هاهتا. امصيت أيهتا الطفةل احلاملة.أمسكت املقص ،تس تدعي هماراهتا ،مث أقامت شقًا طول ًيا يف
الغالف اجللي املطوي ،وجدت أاثر لالصق!
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قلبت املذكرة رأ ًسا عىل عقب وظلت هتزها حت أفرغهتا من
البذور.
 ما اذلي جاي بتكل البذور هنا  ..وملاذا؟!تساءلت "رقية" ُمقطبة اجلبني
 ال أعل ،انتظري أرى الناحية الثانية.أعادت ال َكرة ،اكن املقص حام ًيا ،اكد يقتل أخهتا يو ًما ما.
هزت ومل يتساقط يشء ،أخذهتا مهنا "رقية" ،حتسست
ابصبعها فوجدت ورقة صغرية مطوية ،أخرجهتا مبهل ترمقها
العيون بدهشة وخوف يف أن واحد ،ما احلقائق اخملفية!
بدأت تقرأ بصوت مسموع :
عليك وعىل ِ
« السالم ِ
قلبك اي "رقية" ،أو أ ًاي اكن من يقرأ،
ال أعرف مباذا أبدأ ،الالكم كثري واحلديث طويل ..
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قد تتساءلني ،ملاذا فعلت ِبك هذا ،ملاذا أعذبك معي ،ملاذا
أذنب يف حق قلبك هكذا ،ولكن يف احلقيقة  ..احلقيقة اليت
قد تبدو غري واقعية وال حت منطقية ،وجدت يدي يه من
تكتب ِكل..
كنت الايم السابقة أ ِ
شاركك لك اخباري وأفعايل ،حت
اعتدت ومتاديت ،ووجدت نفيس أكتب ِكل لك هذا ..
لقد نويت الن أن انسخ لك يشء ،أن أحصح خطيئ ،أن
أبعث لـ"حمسن" لك ما حدث ً
بدال ِ
منك ،فاذا حدث وقرأ ِت
تكل لكاميت فاعلمي أن الوقت للسف وبلك الس مل
يسعفين ،اضطررت اي "رقية" ،أعل أنك قوية س تنيس
وتساحميين ..
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اختفى صوهتا مع انهتاء الوجه الول للورقة ،حتاول أن
تامتسك ،تنفذ الوصية يه قوية ،س تنىس وتسامح  ..أخذت
مهنا "شوق" الورقة وأمكلت نيابة عهنا
تكل البذور ،اليت س تجديهنا داخل الغالف اجللي لظهر
املذكرة ،يه بذور طامطم مرسطنة ..
شهقت عند اللكمة ،فهمت الن معن السهم للميني ،ميني
املذكرة ،لهنا مثل أي مذكرات حالية ظهرها عىل يدك الميني،
كهنا صنعت للغرب فقط! ،ابالضافة اىل ميني جشر اللميون،
حماصيل القمح! ،وما هو الكثري ،كثري من البذور  ..البذور
املرسطنة!
أمكلت :
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 ...الحظت وجودها بني بذور الطامطم التية من الرشكة،
تأكدت من مرضها كام جيب أن تتأكدي كذكل فتبعثهيا ملن
يتأكد ،فهيي اكفية لغلق الرشكة وحبس املسؤولني!
ابلتأكيد مل أمصت ،ذهبت هلم وليتين ما ذهبت ،قلبت ادلنيا
علهيم ،ولكهنم طردوين ومن َ ّمث ظلوا هيددوين ،ومن هنا
بدأت احلاكية..
مل أعرف كيف أترصف ،لو رفعت قضية اكنوا ليتخلصوا مين
كام ختلصوا ابلفعل ولكن وقهتا مل أكن لس تطع فعل ما فعلت.
بدأت فكرة الاسرتاد تلعب يف عقيلُ ،
بعت فداين وطلبهتا،
اكنت الهتديدات قد اختفت ً
قليال عندما اطمأنوا أنين
تراجعت ومل أجد من يساعدين ،ولكن عندما وصل هلم خرب
ضاراي ،كنت قد بدأت
عيل جهو ًما ً
الشحنة وما أنويه ،ش نوا ّ
أكتب لك يشء وأجسل ،لعلمك تس تطيعون فضحهم واخلالص
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رض بسبب
مهنم ،وأخذ حقوق لك من تعب من أسعارمه او ُأ ِ ّ
بذورمه.
وزعوا الشحنة عىل احملتاجني ،وأخربي "حمسن" أن يرعى
أيم ،أخربهتا أنين مل أموت سدً ا ،عرفوها أنين لن اراتح ويه
حزينة تبيك .أخربي "حمسن" أنه أغىل الغاليني عندي،
رفض قليب أن ُأعرضه للخطر ،يكفي أن أموت أن ،لعل
أخرين حييوا بعدي.
أخربيه أنه أيخ وصديقي ورفيقي ولك أهيل ،أخربيه أن ال
ذنب هل يف يشء ،فأن أعرفه أكرث من نفيس ،أاكد أجزم أن
الندم واذلنب يقتهل يف الثانية ألف مرة ،قويل هل أن ذكل
قدري ،وأنه بريء ،بريء من لك يشء اال تعذيبه لنفسه،
عييش اي "رقية" وأخربيه أن حييا ،الس باب وادلوافع ال تنهتيى
ليك حتيوا وال تعلقوا أنفسمك بنفيس ،ولكن السبب الكرب
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أنين لن أراتح اال بعد تنفيذ الوصية ،ابس تكامل حياتمك،
وختليص الناس من فسادمه » .
******
 "يقني"!قالهتا متفاجئة ،متعجبة ،مبهتجة ،لتقفز الخرى يف حضهنا
ابكية
 " ُصدفة"  ..توحش تك ،أحتاجك اي " ُصدفة".جلس تا وسط الزهور مثل املرة السابقة ،مرت ادلقائق
والساعات ويه حتيك لها لك دقيقة واثنية منذ أن اختفت
مرورا ابلقتل والاختطاف،
جفأة حت عادت االسامعيليةً ،
رسدت الكم أبهيا وأفعاهل لكها ،مث قصت حاكية حياهتا
بأمكلهاّ ،فرغت علهيا املشاعر والحداث مجيعها.
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ظلت " ُصدفة" تس متع ،ولها بدل الذن ألف ،تنصت
ابلعاطفة أحيانً وتبيك وتتأثرُ ،حتَّمك العقل أوقات كثرية وتُكَّون
داخلها الرأي واحلُمك ،تتساءل مع لك قضية من املُخطئ ومن
الصواب ،الزتمت ابحليادية التامة مث أخذت دورها يف الالكم
وطفقت تتحدث :
 قبل أي يشء ،هل ميكنك اخباري مك سعة قلبك ،عقكلأو حت روحك اي "يقني" ،كيف حتبيس لك ذكل داخكل اي
حبيبيت!
اشارت نحية قلهبا
نت! ،أ ِ
 أتعلمني ،لكمك خمطئون اي "يقني" ،حت أ ِخطئت
يف حق نفسك!
استنكرت "يقني" واكدت تربر ولكن " ُصدفة" اس تطردت :
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 أن لن احتدث عن أخطاهئام  -أبيك وأختك  -لهنام ابلفعلذكروها واعرتفا هبا ،ولكن سأحتدث عنك ،امسعيين للخر،
أحببتك حبق اي "يقني" وال أبغي سوى راحتك وسعادتك.
ابتسمت لها حبنان وحب فقابلهتا ببسمة مشاهبة.
 أعل أن حياتك اكنت صعبة ،عسرية وهبا من احلزنملت و ِ
الكثري ،تأ ِ
بكيت ومل جتدي من يربت عليك وال من
يس متع لنني روحك ،أعل لك ذكل وأشعر بك ،ولكنك
سيت يشء ما اي "يقني" ،تفصيةل دقيقة لكهنا المه ،ن ِ
ن ِ
سيت
أن ما احلياة اال امتحان ،به من الس ئةل اليسرية ومهنا املعقدة،
ربك ليس ظاملًا حاشاه ،ربك يعل مك أنت قوية ،وضع كل
اختبارك املناسب ،ويعل أن مبقدورك اجتيازه.
ال يوجد راحة اكمةل وال سعادة أبدية يف تكل ادلنيا اي
"يقني" ،حنن نأيت لنسعى يف حياتنا ،جناهد نفس نا ،نُبتىل
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ويأتينا العرس ،نعيش أاي ًما صعبة ،ونقف أمام اختبارات
معقدة ،ولكن أتعلمني ما اذلي يدفعنا لالس مترار ،للجهاد
وعدم القنوت اي "يقني"  ..هو اليقني اي حبيبيت ،اليقني بأننا
نقدر ونس تطيع ،اليقني أن بعد لك أمل فرحة وان تأخرت ،أن
مع لك عقبة وسقوط هناك قيام وهنوض ،أن للك حدث
حمكة  ..حمكة موجودة أمامنا وحولنا ولكننا نعمى أحيانً  ،أو
ال نراها اال بعد حني ،الكرب طويل ولكن الفرج أت  ..أت
ال حمال.
احتوت يداها بني راحتهيا ،أمكلت مبتسمة بديفء :
 لقد أخطأت يف حق نفسك عندما غفلت عن لك هذا،مث بدأت حتبيس وتسجيل أفعال البرش داخكل ،البرش اذلين
ِ
ينتقدوك همام ِ
كنت ،عندما استنكرت زميلتك جامل
س يظلون
شعركِ ،ل َم مل يأيت بباكل أن ال أحد حيصل عىل لك يشء،
- 379 -

أرزاقنا متساوية ،ولكن اختلف توزيعها ،أر ِاك غري راضية
عن شلكك وال جامكل ،ولكن صدقًا أر ِاك مجيةل ،مجيةل وهبية
أكرث من أمجل وردة يف هذا احلقل ،يف حني أن جامهلم هذا -
ان اعتربنه جامل  -قد يكون مزيف أو حت قرشة ختفي كثري
من القبح يف ادلاخل ،امجلال ليس يف الشلك فقط ،الروح
امجليةل الطيبة العفوة احملبة تفوق أي جامل ،القلب البيض
اذلي ال حيمل حقد وال حسد هو أمجل من أي يشء  ..مث
أال ِ
تكفيك شهامتك تكل ،ال أس تطيع ادراك كيف صفعت
ذكل العفريت!
حضاك م ًعا مث قالت "يقني" غري مصدقة :
 أن أيضً ا ال أعرف  ..كفي يه من فعلهتا! بل شهامتك ،وحبك لختك ،هيا اعرتيف!- 380 -

قالهتا بنربة حمقق ويه ترفع س بابهتا أمام وهجها ،حضكت
"يقني" ويه ال تصدق أهنا تضحك من الساس ،رفعت
كفهيا اكملذنبة :
 أعرتف اي حرضة احملقق. ب؟!سألت مؤكدة فأجابت متذمرة :
عيل المر ،نعم أحب "شوق".
 ملاذا تصعبني ّ حس نًا ،جسيل اي أيهتا الويناك امحلراء ،معيليت الوىل حتبأخهتا ولكهنا تس تصعب الاعرتاف.
قاطعهتا متعجبة :
 معيلتك!فغر ثغرها مث تضاحكت قائةل :
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 أمل أخربك! لقد درست طب النفس اي أيهتا الكعكةالطرية ،مل أرد أن أقول مريضيت جفعلتك معيليت  ..ال تغضيب،
لكنا مرىض نفس يون بطريقة أو بأخرى.
زادت الضحاكت وتعالت  ..كعكة طرية! مل تكذب " ُصدفة"!
 حس نًا دعيين أمكل  ..أنت حتبني أختك اي "يقني" وحتمؤخراِ ،ل َم ال حتاولني تنظيف قلبك جتاههاِ ،ل َم ال متسحني
لو ً
لك اذلكري السيئة ولك الظل ،لقد تأكدت من حسن نيهتا كام
أهنا اعرتفت خبطهئا" ،شوق" تألكها الطيبة والندم ،أغبطك
علهيا.
تفامق الشعور ابلندم حنو "شوق" داخلها ،اكنت ظاملة
ابلفعل ،ليس لـ"شوق" يد يف أي يشء .ليست سوى طفةل
مسكينة حت
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ى لو اكنت مدلةل ،فهيي حرمت من الكثري وها يه ترص عىل
أن حترهما من نفسها ،من الخت.
قالت بنربة خافتة تتأرحج بني الرهبة والرغبة :
 أن ال أريد الابتعاد عهنا ،لوهةل شعرت أهنا تنمتي يل وأنمتيلها ،يوم الطلقات شعرت أين ملكها الوحيد ،ولكين ال أريد
العودة للبيت.
تفهمهتا "صدفة"
 حس نًا  ..لن تعودي الن ،ابقي يف البل مك يوم ،وتعايليل لين اش تقت ا ِ
ليك.
قالت مث قامت حتتضهنا قبل أن تودعها ،س تجعلها تعود،
تعود بقدمهيا والشوق يدفعها .حالهتا ليست صعبة للرجة،
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تكرار الالكم س يكون اكف ًيا ،ليست عنيدة وال ترص عىل
أخطاهئا.
ودعهتا "يقني" ورحلت ويه تفكر يف الكهما ،جتده منطق ًيا،
فهيي مع لك اذلي تعرضت هل مازالت حية ،تتنفس وتروح
وتأيت ،حت ولو خبدوش وكسور فهيي حية ،ولعل حيدث ما
جيرب لك يشء ،سارت متفائةل لول مرة ،هتتف يف نفسها
سأعود اي "شوق" سأعود ،انتظريين لتعاىف ،وأكون أخت
سلمية بقلب سلمي ليس بقااي قلب ،انتظري قليب ليُشفى ويأيت
ليحمكل داخهل ،داخهل للبد.
حثت خطاها وقراراهتا تتواىل ،س تذهب للمشفى القابع فيه
"حمسن" س تطمنئ عليه ،تأخذ مفتاح الصيدلية ولو ابالكراه،
س تعمل ،ستتعاجل ،ستس تعيد نفسها  ..ابذن هللا.
******
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م
ن
ت
ل
ا
فوى ضف سياء
« وقد جاء يف أخر النباء ،اغالق رشكة "القمحة" للبذور
والعالف واحلمك عىل بعض املسؤولني عهنا ابحلبس أعوا ًما
عديدة ،مع قدر ليس ابليسري من الغرامات ،وذكل بعد
الكشف عن متاجرهتم لبذور مريضة..
وملزيد من التفاصيل يرجو ادلخول عىل موقعنا االلكرتوين» ..
ظهرت البُرشة عىل وهجها للحظات ،فقد جاء الوقت اذلي
ترى فيه الصورة لكها ،الحداث أماهما ،تبرص نتائ الشقاء!،
حتمد وتشكر مبهتجة ،اي ُترى هل وصل اخلرب لـ"حمسن"؟
 -هل أخربت "حمسن" ؟
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ابتسم  ..ال يعل أهنا قد تتغري هكذا يف بضع شهور ،تنظر
اليه ويه حتدثه ,تبتسم وتبدو أكرث ارشاقًا ،وها مه عائدون
للقاهرة! أمر ال يُصدق حقًا ،زادت بسمته وهو يتذكر أخر
اتصال ،ختطى سؤالها ً
قائال بنربة سعيدة :
 يريد أن ُيكتب كتابكام! يبدو أنه يستثقل اخلطوبة  ..يقولال داعي لالنتظار.
ابتسمت حت دمعت ،تورد وهجها وامحرت وجنتاها ً
جخال،
أحضى لقلهبا جناحني ،حضك عىل شلكها ،تذكر أايم خطوبته،
ترمح عىل "أروى" ،يريد أن حيتفظ بتكل اللحظات الهادئة.
 قلت هل أنين موافق عىل لك ما تريدينه ،ما رأ ِيك؟
مل جتيب ،انعقد لساهنا ،وبدأت تبيك  ..ولكن ليس الباكء
املعتاد ،بل باكء فرحة ،مؤمل ولكن بذلة ،تستشعرها لول
مرة.
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أوقف الس يارة ،أمسك برأسها بني يديه وطبع قُبةل عىل
جبيهنا ،أخذها بني ذراعيه يربت علهيا حبنان ،صار يعرف
كيف يتعامل معها ،خاصة بعد ماكملة تكل الـ" ُصدفة" ،اكنت
ماكملة رسية طويةل حبقَّ ،عرفت فهيا عن نفسها بأهنا طبيبة
ابنته ،المته بشدة ،وأملت عليه ما يلزم فعهل ،أطاعها صائ ًعا،
يريد أرس ًة سوية.
 مبارك اي مجيليت الصغرية.اكن دافئًا رمغ الربد الطاغي ،عالقهتام أصبحت أكرث دفئًا منذ
أن بدأ حيدهثا لك يوم يطمنئ علهيا ويه يف االسامعيلية ،يف
أول المر مل تتقبل ولكن الكم "صدفة" عن الرب ،عن واجهبا
اكبنة ،عن صةل الرمح َّ ..غري رأهيا وان مل يغري ما يف قلهبا
كثريا.
ً
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أما الن فبدأ قلهبا يتخلص مما فيه رويدً ا عندما استشعرت
اهامتمه الصادق ،عندما بدأ يروهيا حببه املفضل دلهيا ،عندما
أصبح يأيت االسامعيلية وال يكتفي ابملاكملات ،يأيت ليضمها
وميسح عىل رأسها ،تعود ُللزنل لتجده ميلء برسائل الاعتذار
واحلب ،اكن حنونً ومل تس تطع الثبات أمامه ،طفقت تلني
وتنتظره ،تنتظر مضته ورسائهل.
مث بدأت تتواىل نبضات الفرحة ،تدق ابب قلهبا املسكني ..
بل اذلي اكن ،تلّون ابحلب حيمن عاد "حمسن" للصيدلية،
اكن يقيض ساعات قليةل يتحاكيان فهيا عن رحالت العالج،
يه مع " ُصدفة" وهو بني املشفى جلرح بدنه ،وطبيب نفيس
لعالج ومهه.
اكن ًالك مهنام يربت عىل قلب الخر ،هيمسان ابليقني
والمل ،اكن متشاهبان ،واكنت بذرة احلب داخل ًالك مهنام
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تمنوا خبفة ،وعندما تفتحت وردهتا داخهل ،طلب يدها رمغ
حالته الصحية ووضعه املادي ،لكنه َّ
تعل  ..لن يتأخر جمددًا.
ملع خامت خطبهتا اذلهيب البس يط يف ميناها ،رضيت ابلقليل
وأرصت ،يكفهيا حبه وتكل النظرة لها يف عينه.
أمكلت الس يارة طريقها حنو القاهرة ،طفقت تتذكر تكل
الاحتفالية الصغرية اليت أقامهتا لها " ُصدفة" يف حقل
زهورها ،اكنت الزهور يه أكرث احلضور تلوح ابلوداع مع
رحيل الصيف ،وجشرة اليامسني الفتية اليت تفقد أزهارها
رويدً ا ،الرواحئ العطرية واملشاهد اخلالبة دامت ملكة
الصورة ،حت الشمس اكنت سعيدة فل تقسو علهيم تكل
املرة ،الوراق تتطاير فقد قرب اخلريف حيهنا وتصبغت
املشاهد ابلمحر ،اكن يو ًما هب ًيا واكنت يه الهبيى  ..الهبيى
والمجل بفس تاهنا بلون اخلريف ونبضات قلهبا ال َف ِرحة ،القلب
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اذلي تعاىف ،وها هو هيرول ،يريد أن يشارك أخهتا السعادة
وتكمتل الهبجة.
******
رن جرس هناية اليوم ادلراس ليطغى عىل صوت ثرثرة
الطالب ،ويقطع رشح بعض املعلمني.
مللمت حاجياهتا وانطلقا يه وصديقهتا حنو البوابة ،اليوم
يوهما ،يوهما املمزي ،ومع ذكل فهو ملطخ بذكرى مؤملة،
والزالت تعيشه بنصف سعادة ،أو لعلها أقل من ذكل.
 "شوق"  ..أريد أن أرى البسمة ،يبدوا أنين ال أ ِكفيك.
قالهتا "رقية" بصوت حيمل من الشفق ،اكتشفت الن أهنا
أقوى من "شوق" ،تعبت لفرتة ولكهنا اس تعادت نفسها
وعادت لصواهبا واجتازت" ،شوق" تبدو خبري أيضً ا ،الزالت
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طفةل مترح وتضحك وترثثر ،ولكن هناك شيئًا ما ُكرس داخلها
أو لعهل انطفئ ،ال يالحظه اال من حيفظها ويعرفها حق
املعرفة.
مل جتهبا "شوق" ،قلهبا مع خشص أخر بعيد ،أرص عىل
البعض ،ولكهنا تعيش عىل أمل أنه س يأيت يو ًما ما ولو بعد
حني!
ُرس عىل وهجها ش بح ابتسامة ،اكن ً
هالال يرفض أن يكمتل
يوم بدره.
 أريد أن أرى الابتسامة أن أيضً ا.جاء الصوت من خلفهام ،ال تعل مك شهر مر مل تسمعه فيه!
التفتت مرسعة ،ختىش أن يكون ً
خياال ،طيف من صنع
عقلها املش تاق ،نظرت للواقفة خلفها وادلموع تلمع عىل زيتون
عيوهنا ،هتفت غري مصدقة :
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 "يقني "! " ...يقني" لقد ِعدت!
ال تقدر  ..ال تقدر عىل الامتسك أكرث ،انفجرت ابكية غري
مصدقة أن الواقفة أماهما ال يفصل بيهنام سوى خطوات ،تكل
السمراء  ..السمراء ذات المنش واحلاجبني السوداوين
املمنقني ،تكل صاحبة التنورة الش توية السوداء ،جحاب
" ُصدفة" ،وشال صويف متدرج اللوان ،لوحة راقية ،أزرق
وساموي وزهري ،اندجمت ألوان خيوطه وامزتجت مع
بعضها ،يلتف حولها حيتضهنا ،حتمل بني يدهيا مثيهل  ..بل
توأمه.
دمعت عيناها ،اقرتبت مهنا تدثرها به ،احتضنهتا ،بل
مضدهتا ،أسكنهتا داخل قلهبا املتلهف ،مهست يف أذهنا بني
العربات :
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نت  ..وأ ِ
نت خبري ،لك عام وأ ِ
 لك عام وأ ِنت أخيت اي
"شوق".
زاد طوفان ادلمعات ،حت اس تعادت "يقني" متاسكها،
ابعدت عهنا "شوق" خطوة ،جففت دموعها املرهفة براحة
يدهيا ،عدلّت لها شالها وأحمكته تقهيا برد ش تاهئا املفضل،
أوقفهتا جبانهبا مث دنت من "رقية" تنظر لها بأسف :
 أعتذر عام بدر مين.مدت أنملها متسك يدها املس تقرة جبوارها
 أعتذر ُ ..كنت فظة بعض اليشء.
هتفت "رقية" بنربة حتمل بني طياهتا السخرية :
 بعض اليشء!ِ ،كثريا عزيزيت.
كنت فظة ً
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اكنت تريد أن ترصخ يف وهجها ،فهيي سبب لك ما مرت به
صديقهتا املقربة ،ولكهنا تراجعت وعزفت عن المر بعدما
خطفهتا نظرة "شوق" ادلامعة ،فهمت أنه حان طي الصفحات
املاضية ،لنبدأ حياة جديدة.
 ولكن  ..حس نًا ،لقد ساحمتك.التفت "يقني" لـ"شوق" بعد أن ختلصت من هذا امحلل،
الزالت ال حتب "رقية" ،حتول احلنق لغرية.
 هيا اي "شوق" ينتظرك الكثري.قالهتا بعد أن تشابكت الايدي ،اقرتبت "شوق" من ُأذهنا
هتمس برجاء ،أومأت مبضض أخفته ،فهتفت "شوق" بفرحة :
 -هيا اي "رقية" معنا.
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ساروا حت وجدوا "خلف" يف انتظارهن ،ركنب معه ،قطعوا
طرقًا جديدة حتت تساؤالت "شوق" الفضولية ،لقد
خريا ،أقلهام اىل بيت قد يبدو غريب عىل
اس تعادت نفسها أ ً
"شوق" ولكنه حمفور يف ذكرى أخهتا ،اس تقبلهتم جشرة
اليامسني اليت فقدت أزهارها ،ولكن ال بأس ،الربيع أت ال
حمال.
أمسكت "يقني" مبفتاح البيت ،فتحت ،مث مغضت عيون
أخهتا بيدهيا ،دخلت هبا ودخل "خلف" و"رقية" خلفهام،
رحب هبم رحي أهما يف البيت ،فتحت عيوهنا لتقع عىل مشوع
بعدد س نني معرها ،أقاموا يوم ميالدها يف جو من احلب
والامتنان ،الفرحة والرسور ،اللهفة والشوق.
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اكنت البسامت هنا وهناك ،وروح "شوق" املرحة ُحت ِ ّيل
الجواء ،تتشبث هبدية أخهتا وال تريد أن ترتكها ،وهل لها
أغىل مهنا؟
أهداها أبوها شيئًا هو الخر ،تفحصهتا بعيون المعة ،اكمريا
زهرية مجيةل ،مهبجة ولطيفة مثلها.
جاء ببالها فكرة ،فأعطت الاكمريا لبهيا مرة أخرى ،مهست
يف ُأذنه ،أضاءت النوار مث اس تقرت جبانب "يقني" وأشارت
للاكمريا ،رمست عيل وهجها البسمة ،فقامت يقني ابملثل،
احتضنت "شوق" جانهبا ،مث ُأل ُت ِقطت صورة ..
صورة يزيلها الفرحة
حتتوهيا الهبجة
عنواهنا سعادة.
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******

ب
ل
ا
ش
ع
ه
« بعد سنة و ض ور »
خريا لتطل الشمس هبية راقية ،ختطو
انزاحت س تائر الظالم أ ً
حنو صدر السامء لتشهد عيل أايم انزال من علهيا السواد.
أرجي الفل واليامسني أحضي طاغ ًيا ،ساد طاردًا رحي الكره
والرشور.
احلر تبدل برد ،ومن مث حرض الصيف مرة اثنية ،اجزتن
اخلريف ومن مث الش تاء والن حنن يف منتصف الربيع.
ماء ادلمع أمىس زخات مطر ،تقل وتزيد أحيانً .
وبعد ليةل ماطرة ،أنرت الغرفة ،فاستيقظت متثائبة ،ولكهنا
مبتسمة ،أزالت من علهيا الغطاء ،وطفقت تتأمل الراقدة
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جانهبا يغشوها النعاس ،يه ليست جبانهبا ،بل ملتصقة هبا ،مل
يفرتقا منذ يوهما ،عاشت لك واحدة يف قلب الخرى ومل
تبتعد.
اكنت تتوسد ذراعها ،أما اذلراع الخرى فتحركت ،تزحي
بأنملها شعرة ذهبية اختذت من مفها مسكنًا.
مسحت عيل وهجها برقة والبسمة تزين ثغرها الصغري ،اجمتع
خريا ،يف البيت القدمي ،ارهثام الغايل من أهمام الراحةل.
الختان أ ً
صغري  ..ولكنه ميتل بـ"أروى" ،بدفهئا ،وذكراها ..
اذلكري ليست دامئا مؤملة ،ميكننا أن نتقبلها بطريقة ما،
وعندما تعود تطرق عيل أبواب عقولنا ،نس تقبلها ببسمة،
دمعة مرتمحة ،صدقة ،او دعوة صادقة.
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خريا ،تكشف جحاب العيون ،اكن خيفي وراءه حقل لميون،
وأ ً
تثاءبت ،أمغضت عينهيا مرة أخرى ،اقرتبت حتتضن املتأمةل
مث مهست بنربة نعسة :
 "يواك"  ..هل جاءت السادسة؟ "شوق" ،قلت ِكل مليون مرة ال تناديين هكذا ،مل تأيتالسادسة بعد ولكنك ستستيقظني الن.
قالهتا بغضب مصطنع ويه تضيق عينهيا لتتقلب الخرى
ساخرة :
 ها يه "يقني" القدمية تعود مرة أخرى ،أخربهيا أن تناموتستيقظ "يواك" بدالها.
دفعهتا "يقني" قائةل خببث يتبعه حضكة رشيرة :
 هكذا اذن ،قابليين ان أخربتك مباذا حلمت!- 399 -

هبت جالسة ترجوها أن ختربها ولكهنا مل تنطق بلكمة اال
بعدما وعدهتا أال تنادهيا هبذا الاس جمددًا ..
جلست "يقني" بدورها مث بدى عىل تقاس ميها التأثر ،نطقت
خبفوت :
 لقد رأيت أيم..اندفعت دمعة من عني "شوق" مبجرد سامعها لكمة (أيم)
ولكن "يقني" أرسعت جتففها هاتفة بشجن :
 لقد اكنت سعيدة اي "شوق" ،فَ ِرحة بنا حنن االثنتني،يكفينا باكء ،ال باكء بعد اليوم.
أهنت لكامهتا مث مضت أخهتا املسكينة ،تشعر الن مبا حصلت
عليه وقد ُحرمت منه أخهتا.
أومأت "شوق" برضا مث هنضت الك مهنام ترتدي مالبسها.
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"شوق" اىل جامعهتا ،فقد انتصف عاهما اجلامعي الول يف
لكية الهندسة و"يقني" اىل معلها يف الصيدلية  ..صيدلية
"احلسيين".
وقفت أمام املرأة ترتدي جحاهبا اذلي أصبح أكرث ً
طوال مما
كثريا بعد
اكن ،تفحصت ابس تحسان برشهتا اليت حتسنت ً
قليل من الاهامتم ،ومالبسها أيضً ا اليت أصبحت أكرث
احتشا ًما من ذي قبل ،وذكل بعد حمارضات طويةل عىل
لسان "شوق" قد حفظهتا من الكم "رقية".
اصطفت الختان تصليان الضحى ،وبعدما انهتا ،أمسكت
"يقني" بيد أخهتا وهام يزنالن اىل السفل اكلعادة ،فهيي فتاهتا
الصغرية اليت حرمت مهنا طو ًيال ،الحظت "شوق" شيئًا
غري ًبا فهتتف متعجبة :
 أالز ِلت ترتدهيا يف الميني؟!
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 ما يه؟قالهتا "يقني" غري مدركة حت رفعت "شوق" يدها الميين
تشري اىل خامت اخلطبة املُزين لها ،تورد وهجها ً
جخال مث
سارعت ختلعه لتضعه يف ماكنه الصحيح  ..بنرسها اليرس!
ابتسمت "شوق" عيل جخل أخهتا ،مث جاء ببالها ماكملة أبهيا
الخرية.
اس تقبلهام "خلف" بس يارته السوداء اجلديدة أسفل املزنل،
خصيصا بعد انهتاء قضية احتاكر
مازالت القوايض تتواىل
ً
البذور ،ومازال يبيت يف املكتب كعادته.
قابلهام ببسمة واسعة وحضن دائف ،اكتشف الن أن قلبه
متسع للكتهيام ،ليس لواحدة فقط.
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أوصل "شوق" للمدرسة مث انطلق بس يارته اىل الاسامعيلية
كام يفعل لك أس بوع او بضعة أايم ،فهيي ال تقدر عىل البعد
عن " ُصدفة" وجلساهتا ،وابلتأكد "حمسن".
لك مرة هيُ يأ لها أن الطريق يطول أكرث وأكرت ،أو لعهل الشوق.
ولكهنا هانت ،أايم قليةل فقط وجيمتعا  -يه وحمسن  -يف
ماكن واحد ،يف بيت مجيل يف الاسامعيلية ،ولكن ما يشغلها
هو عدم قدرهتا عىل ترك "شوق" وأهنا تريد أن تش بع من
بيت أهما ولو ً
قليال قبل زفافها املرتقب ،س ترتكها عىل هللا،
ولك يشء س مير خبري.
 "يقني".نداها أبوها فنظرت هل مس تفهمة
 مك تبقى يف قلبك مل يساحمين بعد؟- 403 -

قالها بنربة التزال ندمة ينتظر اليوم اذلي تساحمه فيه باكمل
قلهبا :
 دعين أفكر  ..ساحمتك بنس بة مخسة وتسعون ابملئة!كثريا وختلص مما
قالهتا ضاحكة ،مل تعد تكرهه ،خف قلهبا ً
كثريا ،أصبحت أمريته
فيه ،لن تكذب ،لقد جاهد معها ً
املدلةل حت اكدت تغار "شوق" ولكنه اعتدل ،لكام تذكر أنه
سرتحل عنه قري ًبا ،بل عن القاهرة لكها يشعر بنغزة يف قلبه،
وزادت تكل النغزة مع اتصاالت "أمن" ،قال وقد تذكر شيئًا:
 أتذكرين "أمن"؟ ذاك الشاب السخيف!قالهتا ويه متط شفتهيا لريد علهيا مقهقهًا :
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 ليس ُسيفًا اي "يقني" ،ابلعكس هو ذيك ومرح وخفيفكثريا.
الظل ً
رمقته بطرف عيهنا
 حقًا!ُسرت يف نفسها من أفعاهل ،لك شهر جتد سةل فاكهة جعيبة
أمام ابب البيت ،مبعوثة منه لشخص يسمى "شويق"،
وعندما رمقت "شوق" أول مرة يف شك ،وجدا ورقة مطوية
خمطوط علهيا « ال تذهب رأسك ميني أو يسار ،أمل تسمعي
عن شاب يسمى "شويق" من قبل! ،ما بك اي فتاة؟ أماز ِ
لت
تتشاجرين مع أختك؟
حس نًا ،جدك "مندل" بعث كل تكل اخلوخات ،املرة التية
س يأيت ابلبازالء ،ولكن ال تنيس ،تكل خوخات ممزيات ال
تألكها سوى امجليالت» .
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لقد صدق ً
فعال ،اكنت املرة الثانية مليئة ابلبازالء!
تس تطيع رؤية الاهامتم والسعادة يف عني أخهتا حت وان اكن
يثري حنقها.
 حدثين منذ يومني ،يريد خطبة "شوق".اتسعت عينهيا ،مل تتوقع أن يكون هبذه الرسعة.
 ماذا! ،ولكن  ..لكن "شوق" الزالت صغرية!أومأ متفقًا معها ،ابلفعل ابنته مازالت صغرية" ،أمن" نفسه
جاهزا بعد  ..هكذا أخربه.
ليس ً
جاهزا .ميكنين
 أعرف ،قال أنه الكم مبديئ ،حت يكون ًأن أخربه أن ينتظر ،وننتظر حنن أيضً ا ،ولكن المه أريدك أن
تعريف رأهيا.
ابتسمت ببالهة يه تعرف رأهيا ابلفعل ،رمقها ينتظر االجابة
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 حس نًا ،سأفعل.حل الصمت وظل الك مهنام يراقب الطريق حوهل ،مرت
ادلقائق حت ً
خريا ،توقف عند الصيدلية ،اكدت
وصال أ ً
تودعه وترحل ولكنه أمسك يدها برقة قائ ًال :
 انتظري . نعم اي أيب.مد يده الخرى تضامن كفهيا حبنان
 أريد أن أخربك فقط  ..أنين أحبك اي "يقني" ،طوالحيايت كنت أحبك حت عندما كنت بعيد ،حبك اكن
بداخيل وان اكن ساكنًا ،ال أعل كيف كنت قاس ًيا هكذا،
متحجرا صل ًبا ،أندم لك حلظة عىل ما فعتهل،
كيف اكن قليب
ً
ال أريد سوى أن تساحميين من لك قلبك.
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جففت دمعة انسالت نتاج لكامته ،دمعة قد خانت العهد،
ابتسمت حبب حقيقي ومهست خبفوت والعفو ينبض نبضاته:
 ما فعلته يف الس نتني املاضيتني اكن اكف ًيا اي أيب  ..أنأيضً ا ،اكتشفت أنين كنت خمطئة عندما أوصدت لك
البواب ،عندما مل أواهجك ،فقد علمتين الايم أن اللكامت
احملبوسة تلهتم صاحهبا ،حترقه رويدً ا رويدً ا ،حت يصري بقااي
انسان ،قنبةل موقوتة ،تنفجر وحترق ما حولها.
أن اخطأت يف حق نفيس ويف حقك أنت و"شوق" وجيب
أن أعتذر.
مصتت هنية ،ال تصدق أن اللكامت تكل قد خترج مهنا يف
يوم ،أضافت مبرح قبل أن تغادر الس يارة.
 لكه بفضل هللا ومن مث " ُصدفة" كن ممتنًا لها ،سأبيتمعها اليوم ،اعتين بـ"شوق" وال ترتكها وحدها.
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غادر هو الخر الس يارة ،مضها داخهل حبب وأسف ،مث عاد
لس يارته ورحل.
أما يه فسارت يلهفها احلنني ،ختطوا جتاه الصيدلية.
اس تقبلهتا اللهفة ممزوجة ابلعسل ،دىن مهنا ً
مقبال جبيهنا ومن
مث ظهر كفها ،فقد وصلت أمرية حياته.
تعبت ِ
 ملاذا أ ِنفسك؟
 لن أتركك.قالهتا حبزم مث تبدل خبجل
 كام أنين .........مل تس تطع قولها فعدلّت :
 كام أنين أريد أن أمعل.ابتسم وقد فهم مرادها مث قال خببث :
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 وأن أيضً ا اش ِتقتك.
مبجرد أن تفوه هبا اش تعلت ً
جخال مرة أخرى ،مث دارت متجهة
لباب الصيدلية ،بيمن هو يضحك بصخب عيل حراكهتا الهاربة
هتفت قبل أن خترج :
 أن خمطئة أنين جئت لساعدك ،مع السالمة سأذهب لـ"صدفة".
خرجت ،مل تمكل ثواين ،وجلت اثني ًة
 لن أتأخر ،فقد  ......أريد أن أمعل.حضك حيت اكد خيتنق ،أمسك يدها قائ ًال حبزم مصطنع :
 ال ،لن تغادري! ابقي معي ،أريد أن أراتح.أهنيى لكامته مس تعطفًا فقابلته بقلق حقيقي
 هل أملك جرحك جمددًا؟!- 410 -

عاد لضحاكته العالية ،مصت جفأة ،اقرتب أكرث ،مهس سا ًحبا
يف مالحمها احملببة لقلبه ،يتذكر أول لقاء وان اكن ُمهب ًما ،يتذكر
لكامهتا عندما رأى فهيا "معر" ،الزالت حروفها يف املستشفى
نغمة نمعة ترسي يف أذنه ،وفرحهتا اليت حاولت اخفاهئا يوم
تعافيه وعودته للصيدلية ،ال ينىس حديُثا عن المل ،ويوم
عالهجا ابليقني ،وال دمعاهتا اليت حفظها ،ذاك المل اذلي
يشعر به عندما تبيك جفأة حيمن تتذكر شيئًا أو ترى موقفًا،
ونفس ادلمعات ال َف ِرحة عندما تتجىل الهبجة عىل صفحة وهجها
 ..وهجها الساكن يف قلبه :
 أحبك اي "يقني" ،ومع لك نبضة يفتعلها قليب خيربين فهياحببك  ..أحبك اي مجيةل قليب.
******
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بعد س نتني من احلب ،اللفة ،والسعادة ،ليست سعادة
لكوهنا حياة يسرية وهنيئة ،بل سعادة اجتياز الوقات الصعبة
العسرية ابلصرب ،السعي ،واليقني..
اليقني بأن اليرس والعرس صديقان ال يفرتقان ،يقني بأن احلياة
ليست سوداء متا ًما وال نصعة البياض  ..يه بني بني ،يامتزج
فهيا هذا وذكل.
وقفت تراقب أمواج الصباح الهادئة ،خال املاكن اال مهنام،
يشاهدان الشمس خترج من ممكهنا مبهل ،حييطها الزرق،
يضمها حبنان ،متزتج اللوان ،مشهد قد يتجىل لك يوم ،ولكنه
س يظل ممزي ،خمتلف ،يرسق النظار وهتوى به القلوب.
أحاطها بذراعه ،يتحسس عىل صاحب النبض الصغري ،مثرة
زهور حهبام اليت يف الطريق.
 ما أول ما س نعلمه لـ "معر" ؟- 412 -

قالها اببتسامه واسعة ترتاقص يف عيونه الفرحة ،اجابت
اببتسامة أخرى فاتنة ،تسكن يدها الميين فوق يده عىل
جنيهنا ،تستشعر النبضات املرهفة ،بدأت اللكامت تنسال
من فهيها ،لكامت يه غنمية حياهتا
 س نعلمه اليقني ،س نحثه عىل البحث عنه ،عدمالاستسالم اال وهو بني يديه ،بداخل قلبه الصغري ،ينبض
وينبض هيديه الكثري..
سأعلمه أن اللكامت نبضات ،والنبضات لكامت ،مفا ي َُس ّري
حياتنا اال بعض نبضات.
مهنا يروينا ابحلب ،ومهنا يسقينا المل
مهنا خيدش قلوبنا ،ومهنا يطبب أالمنا
مهنا يعيش معنا لفرتة مث  -بدون أسف  -يأيت الفراق
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ومهنا متقلب ،مثل الفرحة  ..ال تس متر ،تروح وجتي.
ومهنا ال حياة بدونه وال طعم وال طريق
سأعلمه أن يسعى وجياهد حت ينبض قلبه ابليقني..
ومع الساعات والس نني س يأيت ال حمال
س يأيت
س يأيت

ل
ا
ن
ب
ق
ي
ت
ص
ن ات ..
 متت حبمد هللا - ٣:٢٠ص جفر الحد ٢٠٢٠ / ١٠ / ٤
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أمتن من لك قليب أن تعجبك الرواية ،وأن تصل لقلبك
الرسال ،ال أعل كيف س تصكل الرواية ،ولكين أنتظر لك
الراء ومن لك ماكن وبأي طريقة.
دمت بود ،حبب ،دمت بلك خري 💜
س
مي
س
ب
يا ن و ف

س
خ
ك
 ر اص -شكرا للك من قرأ ،اتبع ،شارك ،رافقين رحليت الوىل ..
ً
شكرا للك لكمة حلوة ،رأي مهبج ،دعوة ،مباركة ،مزاح،
ً
حضكة مجيةل ،وحت دمعة متأثرة ..
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لكن واحدة واحدة ،ايمن بقينت جبانيب ومل تفارقين
شكرا ّ
ً
حلظة ،من شد عىل يدي حني يئست ،من جشعين حني
تعبت ،من زرع الثقة يف نفيس حني ُأحبطت ..
لكن ،والشكر مل ولن يكفي ..
شكرا ّ
ً
بفضلكن بعد هللا خمتت رواييت الوىل
ّ
خريا وبركة.
اكن هللا ً
جز ّ
شكر خاص حلبة القلب "چن اتمر"
أخيت بل أكرث ..
من لو بدأت عهنا الالكم فلن أنهتيي أبدً ا
فلن أقول سوى أحبك ورضيت بك أختًا اي رفيقة الطريق.
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شكر خاص لاكئن الرقة "رمحة أمحد"
ِ
لوالك ملا خرجت هذه اخلامتة أبدا.
زرعت ّيف الثقة و ِ
مل تبدأي معي ولكنك اهنييت معيِ ،
لوالك ملا
ُ
كنت انهتيت.
شكر للمبدعة "بيان ادلاكك"
من وهجتين للطريق الصحيح ،الامتنان ِكل ال ينهتيي.
شكر لفريق قنابل الكم رواايت ،واحدة واحدة ،بدونكن ما
ُ
حبكن من أعامق قليب اي حصبيت وعائليت وبييت 💜
كنت ،أ ّ
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