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ًة تلك اليت تسعى النتقاء ُحّب، ة وخاص  ردي  ت األحالـ الوَ ديسمرب شهُر تفت  
ة، ديسمرب ال ػِحب  َت ساٍع ؽبدـ بيوت ُصنعت الحتواء قلوٍب مُ ديسمرب خَ 

الدنيا، ديسمرب كاٍؼ عبعل كل األلواف باىتة وكذلك الوجوه، يعًتؼ بألواف 
  ديسمرب ُمتقٌن وبارع يف اهبات األرواح...

ُِحب ة. ديسمرب باترُ  
 اغُببِّ وُمهلك القلوب اؼب
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  .، يف منزؿ بسيطةديسمرب البارد ؿِ ان ليمِ  ذات ليلةٍ 

 اؼبنضدة. علىُيشعل النَتاف، فنجاف قهوة، وصورة مقلوبة 

 يده والتقط الفنجاف.. مد  

  أخذ الرشفة األوىل

تلك القهوة  وجهو َكَمٌد ََيلُئ الكوف وما َياثلو، يبدو أيًضا أف   على ىبد
 مراراهتا كحياتو.

 ارتشف الرشفة الثانية 

امسة وجهو، وسبلئو التجاعيد مع أنو مل يتجاوز اػب ىعل الشحوبُ  ىفبد
عت حوؿ حروب العامل ذبم   بَعد، ربت عينيو سواد َحاِلك، وكأف   والعشرين

قلبو، ويف   ىحده، وال َيلك ِسوَ جيوش العامل وَ  و ُُيارب كلكأن  تلك األعُُت،  
، ويُدىس قلبو..ر  كل مَ   .ة يُهـز

مالمح وجهو، جباؿ من اؼبتاعب،  ىذا ما قد  ىالليل وسكن عل ىلقد أت
 شيخوخو.أصابتو ال و شاب  علىيُطلق 
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 رشفة ثالثة 

 .إيذائو.. ىالعامل اجتمع عل ىات وكػأف  بدأت زبرج منو بعض التأو   

العامل يريد سلب  ة، استمر بإحكاـ قبضتو، وكأف  ك بقلبو بشد  أخذ يتمس    
مث نظر للصورة حُبرقة،  اؼبنضده،  ىن عليده والتقط الصورة مِ  مد   قلبو منو، 

 تلك اغباؿ لثواٍف، مث قاؿ بصوت يكاد ُيسمع: على وظل  

ت أحضاين لِك، غلبتٍت ، وحن  يناي، واشتاؽ قليب لوجودؾِ عَ  فت لػرؤيتكِ _تله  
َلْوعة االحتياج لوجودِؾ معي، يف كل ليلة يقـو صراع بداخلي، ويُهـز قليب يف 

 .كل مرة، ما عاد يريدين، ما عاد يريد البقاء بدونِك..

حتشد فيو كل بؤس اوقاؿ بصوت  ، ظيم، مث ترقرقت عيناهه بصوت عتأو    
 الدنيا:

، ت وتركتٍت، تركت جسًدا خاويًاماتت من أعطيتها قليب، ذىبَ  .._"مػاتػت"  
 ..مت مشاعري باؽبجراف، ذىَبت فجئة دوف وداع.لقد ُبًت قليب بالرحيل، ربط  

༺༽༼༻ 
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ن"
آ
 "قبل عاٍم ِمن ال

 ."الكورنيش" علىيف ديسمرب اؼباضي  بالتحديد  

ا  مهموًما، لردب   ىت يُكن شاحًبا، وال ح، ملَ اىا ىو واقف، ولكنو يبدو سعيدً   
 اف الكوكب البائس يف تلك الليلة.ك  أسعد سُ  كاف 

نساء الدنيا ؾبتمعُت، ولكن  كل  اثلجبانبو فتاة سبتلك من اعبماؿ ما َيُ  
 .حبجاب..

ف، ويلمعاف كمطر الشتاء، "فتاة شقراء، ذات عيناف ذرقاواتاف كسماء الصي 
اللوف، معتدلة يف طوؿ قامتها، سبأل  ولو استطعت رؤية شعرىا لرأيت أنو ُبٍت  

حمّر مِ 
ُ
ت اػبجل وجهها؛ فظل   ى  ن كثرة خجلها، لقد كسالربائة وجهها اؼب

 ىتُرسم عل صباؽبا، ى؛ لُتزيدىا صبااًل علاضبرارً اها يْ ها، وتزداد وجنتػَ يْ كف    إىلناظرًة 
 ستحياء.ا علىبتسامة خافتة تكاد تُبديها اوجهها 
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بتسامة رقيقة، ويزيد اوجهو  علىم ، وتُرسَ بعينيو البني تُت هاإلىنظر أما ىو في
 وىو يعزؼ للعظيمة الراحلو  "ادالعو  "اؼبشهد روعة 

 وبالتحديد الكوبليو العظيم "ألف ليلو وليلو "..." أـ كلثـو"

 "قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبييب أوصفلك يا حبييب إزاي"  

 

سعادتو من  كالا منهما  يستمد    ما، وكأف  هِ ا مل تُفارؽ االبتسامة وجو كليْ وحقً 
 وجود اآلَخر.

وتتالطم الالمعة، كاف القمر ُمْبهًجا، يف ظباٍء سعيدة مليئة بربيق النجـو 
 أمواج البحر وكأهنا مسرورة لرؤيتهما...

و يريد أف يسًتؽ السمع ؼبا يقوالف، ونسمات وكأن   ىضوء القمر ينَت ؽبما بد
 تاـ. بُلطفٍ وكأهنا تُعانقهما ل بينهما اؽبواء تتخل  
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 نظر لعينيها وقاؿ بابتسامة: 

 ئ.ضأف تُ  علىف السماء تتوق   _أحبك وسأظل أحبك حىت

كانت ابتسامتها كافية ضبرار وجنتيها،  اىي مل يسع العامل سرور فؤادىا، وازداد 
 لتُنسي حزف قروٍف َمَضت.

 و بابتسامتها اليت ُتذيب القلوب، وقالت: إلىرفعت وجهها ونظرت 

 .معك _وأنا أحبك وسأظل  

كاف بصدد اظرًا ىائًما يف عينيها لثواٍف،  ن استحياٍء، وظل   ىأمسك بيدىا عل
 قوؿ شئ ما، إال أهنا قالت:

 .ا..ُتشرؽ مشسنا سويا  مًعا للنهاية، سُنحاوؿ حىت _سنظل  

 _أتعدين؟   أحكمت يف قبض يديو وقالت:

 َُيناىا، وقاؿ بابتسامتة: ىت علفأخرج َيناه من قبضتها، ورب  

 دِؾ._أعِ 
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سواد  إىلىلة شاء القدر إفساد قلب أحدىم، وربويل وميض دنياه مث لوَ 
 َحاِلك.

رتطمت بكليهما االطريق،   علىحدث حادث سيارة  ىغبظة دخوؿ اؼبشف
 .أحدمها سفاىًة عن اآلخر.. بُت شابُت ال يقل  نتيجة لسباؽ 

 

 اآلف يفيق ويسأؿ:

 _أين حبيبيت؟ ماذا حدث ؟

 ترد اؼبمرضة: 

 لتك مل تتحسن بعد، ربتاج للراحة_صربًا حا

 فكرر سؤالو  

 فرد الطبيب:

  ةي فحالتك سيئة، ويف حاجة للراح_إىدء يا سيد  
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 نفس السؤاؿ، ولكن بعصبية كبَتة. بضع ثواٍف إال وكرر ىومل يأخذ سو   

 د الطبيب تنهيدة طويلة، وأردؼ:فتنه  

 ىيُرث ىنا كنتما يف حاؿٍ  إىل ادما ُجلبتم_أنَت ىنا منُذ ما يقرب ألسبوع، وعن
ؽبا، ولكن ىي كانت أسوء منك حااًل، لقد ُأصيبت بكسور عديدة، وجروح  

 .كثَتة فبا جعل جسدىا ينزؼ كثَتًا..

 ، وانقبض قلبو وكأنو يعلم اعُبمل اآلتية قبل أف تُنَطقالًتقرؽبدأت عيناُه يف 

 زينة:اغب توُيكمل الطبيب بنرب 

ل جسدىا كل ذلك األمل، حاولنا أف ُنساعدىا، ولكن شاء ربك _مل يتحم  
ماتت، وقبل فباهتا تركت لك   و..سيدي من كانت معك لقدإلىأف تذىب 

 كلمات وكانت تلك آخر كلماهتا، قالت:

ت أف ُتضئ مشوسنا يْ عهدنا مل يُنقد، وأين سبنػ   }أخربوه أين أحبو، أخربوه أف  
 سوياا، ولكن سرعاف ما غابت مشسي{

༺༽༼༻ 
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 في موزله

 فارؽ الدموع عيناه نظر للسماء، وقاؿ:نفس حالو، ال تُ  على

ت روحي، كَ ب يف تلك األرض، ملَ أخدت من سبل  _يا اهلل ملَ تركتٍت أتعذ  
ها إصبع فؤادي هبا، إلىوتركتٍت ىنا بدوهنا أُعاقب، ال أريد العامل بدوهنا خذين 

 فأنا من دوف قلبها ال شيء.

 مث خّر واقًعا. 

   

༺༽༼༻   
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أين أنا؟.. ما ىذا اؼبكاف وما كل ىذا الضوء! وملَ أشعر بكل تلك الراحة _
 واالنتماء ؽبذا اؼبكاف ىل مت! 

ور بعقلو حينما أفاؽ ورأى نفسو يف مكاف غريب ال تدكانت تلك الكلمات 
نظر أمامو لُيذىل بال قبل أف يهم   يوجد بو شئ فقط ضوء أبيض ال هناية لو،

 ، فبا رأت عيناه

أيُعقل أف تكوف ىي! ولكن كيف لقد ماتت منذ سنة كاملة، ؿُباؿ أف تكوف 
 ...لوال نطقها حبروؼ أطبدت بركانو رأسو ر رأسوكاد التفكَت أف يُفجِّ  ىي

"أمَت"ك يا إلى_اشتقت   

أما ىو فعجز ، كاغبوريات يف صباؽباكانت تلك اعبملة منها واليت كانت تبدو  
 مث قاؿ بتلعثم:، لسانو عن النطق لبضع دقائق من شدة ذىولو

أالزلِت حية، أمل تفارقيٍت ماذا ُيدث؟، وما ىذا  كػ.. كيف.. كيف ذلك!_
 أين كبن، ىل أنا ميت؟ أتلك اعبنة؟ اؼبكاف؟
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 ذباىل كل تلك التساؤالت، وقامت باحتضانو بشدة وكأف   ىما كاف منها سو 
 بأمو، وقالت:  ثُ طفاًل يتشب  

معك، ولسماع صوتك،  حديث_اشتقت لك ولكل تفاصيلك، اشتقت لل
 لقد اشتقت غبُبك، ولكلماتك اليت سبلئ قليب فرًحا..

ك، أنا أتعذب من غبظة مويت أحب حىت ىأحبك، والزلت، وسأبقفقاؿ: أنا 
عاـ وأنا أِئن يف كل ليلة،  ىعاـ وأنا أتأمل يف كل ثانية فيو، مض ىفراقِك، مض

 ، وكلما زاد ابتعادِؾ ازداد كبيبو..ى  ربًا بكفقليب صار كطفٍل إف ابتعديت عنو شِ 

 قالت وىي تتمس ك بو أكثر وتُريح رأسها على كتفو

أذوؽ أضعاؼ ،  أىجرؾ، قليب بقرب قلبك دائًماا ملَ ا بقربك دائمً أن _
 ..ك.على ى  نفطر قليب من األساما ظبعت كبيبك عذابك، وكل  

 هناية الدنيا مًعا حىت ىسنبق "ىدى"لن نبتعد ثانية يا  _

ؾبتمعة، واستمر يف ضمها،  إىلو واحتضنها بشوؽ َياثل كل تلك الليإلىجذهبا 
 وكأنو قد وجد قلبو الذي كاف قد ُبًت منو.
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 قالت وىي الزالت على حاؽبا "رأسها فوؽ كتفو"

مهما أبعدت األياـ بُت  _كبن مَل نبتعد يا "أمَت"؛ فالقلوُب ال هتُجر القلوبَ 
 األجساد، قلوبنا على عهدىا ما دامت الُدنَا...

ة، مث أحكمت يديها أوجهها الكَمد فج ىعل ىوبدها دمعة من عين تسقط
بدء و أف تسكن بداخلو، واستمرت دموعها يف التساقط،  حولو وكأهنا تَود  

 كبيبها يعلوا

 ًبا وقاؿ:ها متعجِّ إلىن حضنها، ونظر فخرج مِ و فبا لفت انتباى

 البكاء؟ _ملَِ 

وشك  ىكانت علات عنو والدموع تنزؼ من عينيها،  ، وبادرت بااللتفمل ترد  
 الذىاب إال أنو قد أمسك بيدىا وقاؿ بنربة رجاء:

 _ال تًتكيٍت ثانية أرجوِؾ إبَقْي معي 

و األَين، وقالت كفِّ   علىتت و يف صمت والدموع سبلئ وجهها، ورب  إلىفنظرت 
 بنربة حزينة: 
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 ب.ت لإلنساف ما ُيُِ إلى_ي

 .وبدء جسدىا يتالشا

 

༺༽༼༻   
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"في الموزل"  

بُت  ظل  يُنادي "ىدى" ِمرارًافتح عينيو و ، األرض كما كاف علىلًقا مُ  "أمَت"
 قاؿ:و مث أمسك برأسو، تأو ىاتو 

 أين ذىبِت؟ إىل_

وجهو اغبزف  ىعل بدىف، ن عدـ وجودىان مِ ولو بلهفة ليتيق  ت حَ ف  لتبدء ي
 وقاؿ:

 .المً _لقد كاف حُ 

 اغبماـ، وقف أماـ اؼبرآة، ونظر فيها قليال مث قاؿ: مث قاـ، وذىب إىل

 وجهَي العبوس. الشحوبُ  رَ مَ _لقد غَ 

 خبلع مالبسو ليستحم. مث ىم  

 

༺༽༼༻ 
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 "في الشارع"

، صامت خارجياا ولكن ونيس وال رفيق يف ليل شتاء ديسمرب وحيًدا دوفَ  يسَت
فوضى عارمة، قد تراُه ىادئًا ولكن األفكار تُقهقر وجدانو وَتعقد ُعقًدا  بداخلو

 ال ُمتاهنية بعقلو.

ليلة مشاهبة، لقد ، وتلك حدث فيو اغبادث منذ سنة ذاؾ نفس اؼبكاف
لنحيب،  ولبكاٍء، وابتسامت وؿ ضحكعقب، ربو   علىا رأسً  هانقلبت دنيا

 ...هبب ؽبالؾ دنياـو سلىاوذاؾ  ولوحدٍة، ىنا انفطر قلب ووونس

ن فوقو ظباء باىتة، مِ ، ا تلك األياـغَت عادتو، خاصتً  ىكاف البحر ىادئًا عل
الذابلتاف. ناهبريق دموع عي ، وربوؿ بريق النجـو إىليتوسطها قمر مقفهر    

 علىجد إحداىن تقف و ىادئًا لعدة دقائق، مث نظر أمامو ف ىوقف جانًبا، وبق
فبا أثار  "ىدى"مالمح  اليت كاد يراىا اعبهة اؼبقابلة، وتكاد تطابق مالؿبها

 ب:ذىولو وقاؿ بتعج  

 .شبهها_ما ىذا االزلت يف ذاؾ اغبلم، أـ أف تلك فقط ت
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 من تبحث؟  علىن تفكر و يف مَ _

قطعت تفكَته وكالمات عقلو  تقف جبانبو، وقد" ىدى"يساره ليجد  إىلنظر 
 صامًتا. ىوبق دقتا عينيو تتسع، وتنتابو اغبَتةجعل ح؛ فبا بتلك اعبملة

 فتقطع ىي الصمت بقوؽبا:

 عن من تبحث؟_

 ػمَ فرّد: الزت أحبث عنِك وال أعلم لِ 

 عد؟ذبدين بَ  ملَ  ػمَ _ولِ 

 _إلنِك ما عدِت موجودة لقد ذىبتِ 

 عد؟  ذبدين بَ ملَ  ػمَ _أتعلم لِ 

 ت:مناه بكلتا يديها وأردفَ أمسكت بيُ 

 اؼبكاف اػبطأ _إلنك تبحث يف
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 ، وقالت:بلطفٍ  صدره ىلإَُيناىا  نقَلت

  تبحث ىنا. _أنت ملَ 

 إًذا تبحث باػبارج  لِػمَ أمل أخربؾ قبال أين بداخلك 

 "ما ُخلق للفؤاد لن يفارقو"

ولكٍت أحتاجِك ىنا، أريدِؾ أمامي أريد أف أؼبسِك، أف أشعر بوجودِؾ أنا  _
 علىت أجزاء روحو أف ُيصل أريدِؾ أنِت، ولكن كيف...كيف إلنساف فنَ 

ـو يلانتظرت لثماِف سنوات ألعًتؼ حبيب لِك، ويف القد !  جسده من فٌت
توا اِؾ وبضع ثواٍف فت  الذي أحبت فيو عنو كاف آخر لقاء، شباف سنوات أسبن  

تٍت إلىات جبانًا فيأت يف تلك الليلة، عشت لسنو مٍت، يا ليتٍت ما ذبر  الت  
 تردين؟ ال ..ملَ أكملت ُجبٍت.

 قاؿ:، فتنه د و فلم جيدىاجبانبو نظر 

 اؼبنزؿ  إىلث نفسي جيب أف أعود _لقد صرت أىذي، وُأحدِّ 
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جد أهنا و ف "ىدى"الفتاة اليت تشبو  ىعيناه عل تباؼبشي، ولكن سقط مث ىم  
 بالسَت كبو منزلو.  أرأسو وبد هز  ا أماـ النهر  فالزالت واقفتً 

ظبع صوت شئ قد أُلقي يف اؼباء فنظر خلفو  بضع خطوات ى  بعد أف خط
اًل، وقفز يف اؼباء ذىب مهروِ ف، قن أهنا قد ألقت بنفسهاأيجيد الفتاة، ف مفل

 لينقذىا، وقد فعل ذلك بصعوبة؛ لعدـ إتقانو السباحة جيًدا.

 

 األرض ليلتقطا أنفاسهما.. علىبعد أف قاـ بإنقاذىا جلسا 

ا تسىرقو ، تأخد كل شهيق وزفَت وكأهن  س بصعوبةالفتاة كانت تتنف   ولكن  
ها وقاؿ إلىفالتفت  ىونتبااتنوح بصوت عاٍؿ فبا أثار بدأت ِخلسة من الدنيا، 

 بصوت ـبشن:

 _ملَ فعليت ذلك أتريدين أف سبوِت! 

 مث َسَعل لثواٍف وأردؼ:

 _أنِت الزلِت صغَتة ما دعاِؾ لذلك.
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وتدفن رأسها بُت ذراعيها، وىي جالسة  ة كما قلبهابنربة حزينو يعلفردت 
 :علىوتثٍت ركبتيها أل

 ؟ى_ملَ أعدتٍت للموت مرة أخر 

 احتل ت عالمات التعج ب عقلو فبا ظبع وقاؿ:

واا، لقد كدِت سبوتُت منذ _أعدتِك للموت! لقد أنقذتِك من اؼبوت ت
 ...دقائق

 وتة واحدة، وأعدتٍت ألموت كل يـو لقد أخرجتٍت من مَ  _

 :وقاؿاخشن صوتو أكثر 

، وأين عقلِك كيف فعلتِ  _ماذا تقولُت؟ أي    موت ذاؾ الذي يأيت كل يـو
 ذلك.. أتريدين اؼبوت منتحرتًا؟

 و وقالت:إلىأخرجت رأسها ونظرت 

 أنت ال تعلم شيًئا.. _
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وقاؿ  "ىدى"ىو تاه يف وجهها اؼبغمور بالدموع ومالؿبها اليت تكاد تطابق 
 :بصوت خافت

 "ىدى"_

 والدموع تغمر وجهها:وىي ُتكمل، 

، أنت ال تعلم شيًئا_أنا أم  ...وت يف كل يـو

 حالو ويقوؿ بصوتو اػبافت: علىالزاؿ 

 "ىدى"ضبرار وجهك يشبها، وتلك العيوف عيوهنا لقد أخذيت مالمح _حيت ا
 ...بأكملها

ها علىت فأمسك بيديها ورب  ، ، واليت ُسرعاف ما عادت للبكاءاأفاقتو نربة صوهت
 وقاؿ: لُيطمئنها

 ىدئي، ال تبكي ىيا بنا سأوصلك إىلاما يراـ  على_ال تقلقي كل شئ 
 سويًا.ى ىمنزلك لنتمش
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فقاما سويًا وبادروا باؼبشي، وبدء يتحدث معها ليُلهيها عن ما بداخلها وقد 
وقد  ا، وقد بدءا يف تبادؿ االسئلة ليتناسيا طوؿ الطريق،قبح يف ذلك نسبيا 

 ،د للبكاء ثانيةً ب ما فعلت عمًدا حىت ال تعو تغاضى عن أف يسأؽبا عن سب
ـو مبتسًما، عاد يضحك بعد ما كانت قد انعدمت لىاوالغريب أنو قد عاد 

 .حكاتو منذ تلك الليلة اؼبشئومةض

 كانا يتباداالف اغبوار طواؿ الطريق فسأؽبا عن اظبها فقالت:

 اظبي نور نور_

 وبادالتو نفس السؤاؿ فأجاهبا بابتسامة:

 مَتظبي أا_

 سألتو ىي: ذاؾ اغباؿ حىت علىاستمرا ، كمال سَتمهاْورىا وأفابتسمت لو بدَ 

 ؟_أمل ربب قباًل 

 ، مث قاؿ:قلياًل  فبدء يتلعثم
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 _أالزاؿ الطريق طوياًل؟

 ..._اقًتبنا كثَتًا إنو ذلك اؼبنزؿ

 منزؿ بسيط إىلوأشارت بيدىا  

 ...اللقاء إىلحسًنا سأعود أنا  _

وشك الذىاب إال أهنا أمسكت بيده  علىكاف ، عنها سريًعا التفتو  
 وقالت:

 _أَيكنٍت أف أراؾ ؾبدًدا؟

 فأجاب بسرعة:

 كثَتة قد نتالقا..  اؼبكاف الذي رأيتٍت فيو_أنا أتواجد عند 

 منزلو. إىلوذىب عنها سريًعا ُمتجًها 

 تنهد تنهيدةبتسم و افوما حدث  "نور"سريره ويتذكر  على_يف منزلو جيلس 
 تدؿ على راحٍة غمرت قلبو. طويلة
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 اؾ ُعدت مبتسًما أنا سعيدة لذلك _أر 

كتفو   علىوكانت قد احتضنتو من ظهره وأسندت رأسها  "ىدى"كانت 
 األيسر.

 ها:إلىفقاؿ وقد نظر 

 ..."ىدى"_

 فقاطعتو بقوؽبا:

 _ىل ماؿ ؽبا قلبك؟

 وجهو: وقد اضبر   فرد  

وكفاين ُحزنًا لقد ، لن يفارقو "_أنا أحبك أنِت وكما قلِت " ما ُخلق للفؤاد 
 عن حبك. ىِك أنا لن أنساِؾ ولن أسهعلىع قليب من اغبزف تشب  

_ومن قاؿ أنك حببها ستنساين، أنا ساكنة بداخلك، ولكٍت أراىا قد سكنت 
 ...جبانيب سريًعا
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 صدره وأردفت: علىتت مث رب  

 و ال يكذب"  لكن  ااًل _"قد يكوف الفؤاد مي  

كثَتًا حيت خلد و  الكلمات، واليت ظلت تتكرر يف عقل بعد تلك اختفتو 
.  للنـو

 

༺༽༼༻ 
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لح   علىب التغل    "أمَت"ع مل يستطِ 
ُ
، فكثرت "نور"ة لرؤية رغبة قلبو اؼب

 كن مل تُطل فقد كاف يراىا لوقت قصَت ويذىب.ول امقاباالهتم

 

 ها وقاؿ:إلىنظر  جيلساف سوِياا، وبعد حوار قصَت اؼبقاباالت ىيف إحد

؟ وما الذي ال أفهمو؟..لىاملَ حاوليت االنتحار يف ذاؾ  "نور"_  ـو

كانت تفركهما ببعضها   كفيها الذاف  إىلتنهيدة طويلة، ونظرت  "نور"دت تنه  
دت تنهيدة أطوؿ من ت ىكذا لثوٍف، مث تنه  ظل  ، لشدة توترىا؛ طواؿ الوقت

 اء يف صفائها،عينيها اللوات يشبهن السم زتسابقتها، ورفعت رأسها، ورك  
 شديًدا: ءً وقالت بنربة زُبفي خلفها بُكا

أنا....أنا مريضة سرطاف..علمت بابتالئي بو منذ أشهر، وحاؿ أسريت  أمَت _
 .ل مصاريف عالجي..تكف   علىُمعسر ولن يقدروا 

 بدأت أنفاسها تتسارع، وأردفت:
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ال منلك من _بدأت حالنا تسوء شيًئا فشيًئا، وُعسرتنا تتزايد أضعافًا؛ فنحن 
الطعاـ، أنا مل  علىحوا عالجي هم رج  اؼباؿ إال ما يكفي إلطعامنا، ولكن  

هم، وصرت أشعر بالذنب، يعلل عنائهم ألجلي، وصرت أشعر بأين عبأ أربم  
 .ي..وأين السبب يف حاؽبم ذاؾ، فقررت أف أُرُيهم من مهِّ 

 .سريًعا يعلوا بصوت ظل ت وجهها بكفيها وبدأت تبكي، غط  

وجذهبا ها من و مسحها وابتسم ودىنساقطت من عينيو بعض الدموع؛ ولكن  ت
 بصوت مطمئن: قاؿظهرىا، و  علىت يُربِّ  و واحتضنها، وظل  إلى

كل ذلك بسالـ، إف اهلل   _سيكوف كل شئ خبَت ال زبايف أنا جبانبك، سيُمر  
 ..َيُّر. أف جيعل كل ُمر   علىقادر 

كتفو، مث أكثرت   على، وأسندت رأسها "أمَت"ها حوؿ ضتقب "نور"أحكمت 
 فمها من أذنو وقالت: من دنوِّ 

طمئناين يف ىذا اكبَت جبانبك، لقد أصبحَت مصدر   _أنا أشعر باطمئنافٍ 
 "أمَت" العامل يا
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قليال وكأنو  ىت عينيو يف الفراغ وسهب  ػظهرىا برفق، وث علىت ورب  فابتسم 
 يتذكر شيئا ما.

 

༺༽༼༻ 

 

 يف غرفتو أماـ مرآتو ُيلق ذقنو اليت قد صارت كثيفة. "أمَت"يف اؼبنزؿ 

 ..قاـ بغسل وجهو، مث جاء باؼبنشفة؛ لُيجفف وجهو. ىبعد أف انته

 ..".أمَت"ف لقد رأيتك أخَتًا ُعدت تبتسم، أِطْع قلبك يا _أنا سعيدة اآل

إلنو قد ظبعها تقوؿ تلك  "ىدى" أزاح اؼبنشفة عن وجهو؛ لينظر إىل
 سريره ليناـ. إىلد وذىب و مل جيدىا، قتنه  الكلمات، ولكن  
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و نظرة خاجلًة إلى "نور"نظرت ، جيلساف سوياا كعادهتما ىيف مقابلة أخر 
 وقالت:

 أنا أحبك  "أمَت"_

 دت وبدأت تفرؾ كفيها وأردفت: مث تنه  

قليب  ك، وصدإلى لك، حاولت إخفاء نظرايت رارًا إخفاء حيبِّ _لقد حاولت مِ 
عن حبك، ولكٍت اكتشفت "أف إخفاء اغبب أصعب من إخفاء حبَتة يف 

 ينة".. أنا أحبكقنِّ 

 د وقاؿ:ها وتنه  إلى "أمَت"نظر 

م وخاٍو ال _أنا ال أصلح للحب ؾبدًدا، وكيف ُأحب بقلب قد ُبًت! أنا ؿبط  
 أصلح ألحد.

 سوياا وسػ..... ى_وأنا أريدؾ كماف أنت، سنبق

 :عايلصوتو القاطعها ب
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_أنِت ال تعلمُت شيًئا، أتذكرين حينما سألتٍت عن إف كنت قد أحببت من 
ؿ من سكنت قليب، ونتيجة لذلك صار ؿ حب، أو  قبل؟..لقد أحبتت مرة، أو  

بت منِك ؽبذا اغبّد رغم ىكذا بائس ال يصلح للبشر، ال أعلم ملَ تقر   يلاح
ليب وعدت أتذكر طمئنانِك انقبض قاخويف، عندما أخربتٍت بأين مصدر 

،  ُت حزنومن فؤادي حياا بسكِّ  ، وعاد يل اؼباضي يطعن ما تبق  ىلاح
كيف ..ر!خَ طمئناف آلاكيف..كيف لقلٍب خائف أف يكوف مصدر 

خر..كيف لفاقد شٍئ أف يبادر بابتسامة اآل لشخص قد ال يبتسم أف يهتم  
أضائت فقط إلطفاء قلوٍب قد  ى  وملَ ذلك العامل يسع.وُياوؿ إعطائو..

 !باغبب

د تنهيدة طويلة، نظر ، وتنه  أدُمعصمت لثواٍف، ومسح ما تساقط منو من 
وبعد انتهائو وقف، ومل ا موهت حىت "ىدى"، وبدء يف سرد قصتو مع "نور"لػ

كتفها األيسر بُيمناه   علىت ينتظر أف يستمع ألي حروؼ قد تُقاؿ،  ورب  
 وقاؿ: 

 سأذىب وداًعا.-

༺༽༼༻ 
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"، ىدى" تأتيو عادت وال حىت "نور" يف منزلو قرابة الشهر ال يرى "مَتأ" ظل
 أتتُو رسالة يف بريديو، ففتحها وبدء بالقرائة... ىتح

 

" أمَت أنا نور كيف حالك، إف كنت تقرء رساليت اآلف فاعلم أين الزلت 
 أحبك، وما أظن أف قليب سيستطيع نسيانك.

منت،  زيل، وكنت أبكي حىتـو وتركتٍت عدت ؼبنلىابعد أف ذىبت يف ذلك 
كانت مبتسمًتا،  يف منامي وكانت تشبهٍت،  ولكن جائت إحداىن يل

 وأمسكت بيدي، وقالت يل:

 _أريد منِك االعتناء بأمَت

 يف يدي قصاصة ورؽ مكتوب فيها..  مث أفلتت يدي وذىبت فوجدتُ 

 ساكوها حتي يبهج فارقه.. فاجعل الفؤاد مبَهج  " ما ُخلق للفؤاد لن يُ 

 وما صادُق.وما اعتدها من الفؤاد كذبا..فوربي إن الفؤاد دَ 

حَب..
 
 فإن المِحب للمَحب راضُي".فيا من ُامرت بالحب ا
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 كتبت اغبلم، وتلك الكلمات يف ورقة، ا ولكٍتِّ وعندما استيقظت مل أفهم شيئً 
فأنا مل أخربؾ أين  ى  أجل يف اؼبشف ى  أنك تقرء رساليت اآلف أين يف اؼبشف ٌتومع

اعبمعيات  ى  استئصاؿ ذاؾ السرطاف، لقد تربعت إحد علىمبادرة  كنت
ولكن يَل  ،منها اقاؿ أهنا عملية صعبة قد ال أقبو اػبَتية يل بتلك العملية، يُ 

منك رجاء أريدؾ أف تأيت وسبسك بيدي  فإف ِمت سأكوف مطمئنة بُت 
 يديك..سأترؾ لك العنواف يف ظهر الرسالة وداًعا."

 ، ظلىاؼبشف إىلُمسرًعا  دربالدموع وىو يقرء الرسالة وبامتلئ وجو أمَت ا
ُيمناىا بكلتا ػغرفتها، ووقف أماـ سريرىا، وأمسك ب إىلوصل  يبحث حىت
 يديو وقاؿ:

سبًقا لقد أخربتك بأين ال ما بدر مٍت مُ  علىف أنا أتأس   "نور"_لقد جإت يا 
يتك يف كل ف لرؤ أحبك، لقد كذبت ففي اغبقيقة أنا أعشقك وقليب يتله  

 حُت.. أتذكرين حُت أنقذتِك من الغرؽ؟

 أنا مل أنقذِؾ فقط بل أنقذت روحي بِك.. أرجوِؾ ال تًتوكيٍت.
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  .اهلل أف يبقيها لو مرارًا.. ايدعو  ظل  

 وسألو: "أمَت" واقًفا لمث دخل الطبيب بعد دقائق، فًتج  

 ستكوف عملية االستئصاؿ؟ مىت

ًباو الطبيب على فرد    :متعج 

 _لقد أجرينا العملية منُذ ساعات، وننتظر فقط إفاقتها.

 ارًجا...مث ذىب الطبيب خ

بعد بضع دقائق ظبع صوت مههمة و جبوار سريرىا،  كرسي    على "أمَت"جلس 
بلهفة:فوجدىا تفيق فقاؿ  "نور"ظر ناحية فن  

 ._نور..

يديو وقالت: علىو وأسندت رأسها إلىفنظرت   

 _أحبك يا أمَت.
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رؤيتها دبثابة إعادة الروح  تحُت رآىا أخَتًا قد استيقظت، كانابتسم أمَت 
 :وقاؿ وتنه د إليهانظر عبسده اػباوي...

 _نور أنا أعلم أف  الوقت قد ال يكوف مناسًبا، ولكٍت جيب أف أخربؾ بشئ

 أومَأت لو برأسها 

وأخربىا أف  ، مرة أخرى ولكن تلك اؼبرة كاملة "ىدى"فسرد ؽبا قصتو مع 
ال يعلم ولكن و  ؟كيف، ن جائتها يف حلمهاوًما وىي مَ تأتيو دَ " ىدى"

 ُيدث.......

وأمسك بُيمناىا مَل تُزِح عيناىا الذابلتاف عنو، وىي انتهى من سرد قصتو 
 وأردؼ:

ألمر ال ُيصد ؽ تٍت بأف ُأَسِلم لقرار قليب حببك، أنا أعلم أف  اوىي من أخرب _
.ولكن ىذا ما حدث  

على يده وابتسمت لو وقالت:رب تت بيدىا   

 _أصدِّقك 
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 ابتسم ؽبا وقاؿ:

 _أتتزوجُت يب؟ 

 ابتسمت ابتسامة كبَتة يتخللها خجٌل أكبَت وأومَأت لو مرارًا...

 

༺༽༼༻ 
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 _ىدى اقًتيب يا حبيبيت لنلتقط الصورة 

تلك اعبملة فأسرعت إليو فتاة شقراء يف اػبامسة من عمرىا ىي " أمَت"قاؿ 
 فقد مضى على زواجهما سبُع سنوات اآلف..." نور"ابنتو ىو و

وابنتهما تقف بينها ولكن متقدمة " نور"وقف ىو يف اؼبنتصف وعلى يساره 
 قلياًل وتركوا َُيناه خالية.

على َيينو وكأن و قد  "ىدى"ا ورة وهبا اعبميع مبتسموف وظهرت هبأُلتقطت الص
 ترؾ ؽبا َُيناىا خاليًة عمًدا 

 وتسند رأسها على كتفو. جنبو  ِمنظهرت وىي ربتضنو 

 بعد التقاط الصورة نظر ؽبا وابتسم وقاؿ: 

 _ما ُخِلَق للفؤاد لن ُيفارقه. 
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"لعل  ديسمرب باتُر األحالـ وبارع يف اهبات األرواح وُمهلك القلوب 
ُِحب ة ولكن و قد يكوف أيًضا ُمنزؿ غيث ُحب  جديد" 

 اؼب

 

ػػرىا"ُقل لقلبك دائًما  "تػذك   

 

 _سب ت_


