
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عندما سقطت الشمس

 

 دنيا الهليس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ات هذه الرواية من جميع شخصي

وحي الخيال، وأي تشابه بينها 

 أّما . بين الواقع هو محض صدفةو

ال تزال موجودة إلى ف ،األحداث

 يومنا هذا.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الفقراء سوء يسوم ّظف من العقاب، سيقع في الفساد وعندما يأمن المو" 

                                                               العذاب"
 نجيب محفوظ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الّسياسيون والمحامون يمتلكون ُرخصة ليسرقوا.. نحن ال "القضاة و

 نحتاج رخصة"

 كارلو غامبينو ) زعيم مافيا(

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 إلى كل ضابط وشرطي و جندي، ذاق الخوف ليذوق غيره األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيب صالح فهمي خضر،إيطاليا، صديقي الن   فخر نه لشرف عظيم أن أقدم لكم إ، أعزائي طالب مدرستنا الغالية بورتا رومانا "        

"بفلورنسا. هنا في هيئة مكافحة المخدراتممي ز  نقيب  

فة قد م مدير المدرسة لطالبِه الن قيب   ة بفخر تقد م  ،  الذيصالحبهذه الكلمات الُمشر  ع ه مسحة من تواضع،تنزي  نحو المنص  نظراته  وز 

جمن مقاعدها في  الوجوه الفتي ة التي تراقبه بشغفبين   شكرا لك أيها المدير :قال جرعة ماء من كأسه،ب رط ب حلقهي قبل أن المدر 

:العريقة بورتا رومانا مدرسة أعزائي طلبة سيلفيو ريزي،، السيد العزيز  

ً قاشرلمستقبل أكثر إ نبنيه معاً لبنةً لبنة، ليوصلناأنتم ِجسُرنا الذي  تُغريكم  ؛الماكرة إن المخد رات هي طُفْيلي ات العَْصر ،بناة الغد . أحبتيا

بسعادة ُمزيفة، وسكينة كاذبة،  لتسل موها مفاتيح أدمغتكم طائعين، لكنها ما إن تستعمر الدماغ حتى تمتص منه رحيق الحياة واإلبداع 

اآلن بمرحلة نمو حرجة، يا أحبتي يمر  دماغكم إنتدهور اإلدراك. يسة األرق والتوتر والسلوك العدواني وفر تترككمل ،بشهية السعادةو

ني أن أخبركم بأننا التي تواجهكم كمراهقين، لذا النفسية نحن نعي الضغوط اسة.المرحلة الحس   المخدرات سيعيق النمو بهذه إدمانو  يسُر 

موم.هذه السل اً أسير كمدحأ يقع ال حتى ،سترخاءاالللمرح وتخفيف التوتر و أنشطة كثيرة بعة لهيئتنابالنوادي التانوفر   



فلورنسا، لهو  مختبرات الميثامفيتامين فيعصابة معروفة تمتلك أكبر ة، التي أسفرت عن القبض على إن نجاحنا في المداهمة األخير 

على محاربة جميع مل تلورنسا يشمخدرات بفلا. إن دورنا هنا كهيئة مكافحة احالحمد هلل لم تحدث خسائر باألروو عمل جماعي بامتياز،

فسه ل له نعلى كل من تسو  القبض ال يقتصر عملنا على المداهمة و وغيرها. الميثامفيتامين ايين والكوكالهيروين وكنواع المخدرات، أ

.تجفيف منابع توزيعهاو توعيته من مخاطرها،عليها و بعالج من يدمنوبل  التجارة بهذه السموم اللعينة،  

 نحن سنساعده.عليه منا ف وال تخشوا ب تشتبهون بسلوكه،بلغوا عن أي طالوشخص غريب، الحلويات من أخيرا، ال تقبلوا المخبوزات و

وفقكم هللا لخدمة مجتمعكم." كنز، فال تبيعوها بثمن بخس.. أغلى حياتكم  

ت تجارة المخدرات ودمان نقيب صالح درعا تكريميا من المدرسة، لجهوده في محاربة اإلداء ال  تم إهو ،الحاد عة بالتصفيقالقا دو 

حماية المراهقين من شر سمومها.بأنواعها، و  

*************************************************  

 

ة                الكة دروب الحياة داستها األقدام الس  رض وس كورقة خريف عابرة، سقطت على األتُمر على بعض الن اس تواريخ ثم 

القلب، إما كزهرة يفوح عبيرها بالذ اكرة في ذلك الت اريخ من كُل  عام، أو كجمرة تحرق تُحفر في الذ اكرة وسناك تواريخ هُ الُمختلفة، و

 القلب في ذلك الت اريخ من كُل  عام. 

وز بصمة جميلة في ذاكرة الن قيب صالح، الذي ركب سي ارته عائداً إلى منزله بعد يوم حافل، في مساء كانت       كان للسابع من شهر تم 

انعكست صورتها على  شكلت مع هذه المدينة التاريخة لوحة أخاذة، ،مرصعة بالنجوم المتأللئة رنسا اإليطاليةدينة فلوقبة سماء م فيه

أن يتفق د حديقة الحي  كالعادة  ومض في ذهنهف ،إلى حي نوفولي الذي يقطنه النقيب الشاب وصل الذي يخترق هذه المدينة الجميلة. النهر

ها من ليتأك د من  فتسل ل  قة التي يحيط بها سور مشجر،ببطء في السيارة حول الحدي دار الش جر ستاراً إلدمانهم،مدمنين اتخذوا الليل وخلو 

ر ،فارغة الحديقة تبدووقت متأخرا وان الك .المنتشرة فيها زهور األوركيدأزهار الليمون و أريج إلى منخريه أن يركن سيارته  قر 

ة من الن سيم الُمنعش باالختناق وبالرغم كان يشعر  قليال،فيها ويتمشى  رجاله بالقبض ثانية على شبكة هو و حْلقه، فقد أخفق تعُصربغص 

أحس   تنصيبه بطالً بعيون طاُلبها.ة، ومافيا تعمل بتهريب الكوكايين، بعد أقل من ساعتين على تسل مه درع تكريم من مدرسة ثانوي  

ً  اسُك ان فلورنسذل خ وبل لطالب بأنه قد خذل هؤالء او بالعجز ، لكن في المطاردة أقصى جهدهبذل قد  كان عزاؤه الوحيد أنه .جميعا

  .صابون العصابة انزلقت من قبضتهم كلوح

قليةصالح  كثيراً عن المافيا الن قيب درس  ة المافيا الص  باألكاديمية العسكرية  ستهدرا ) كوزا نوسترا( عندما  أكمل اإليطالية خاص 

لها قوانينها  يعملون بشبكة منظمة جدامجرد رع اع يقتلون و ينهبون بشكل عشوائي، بل على العكس، إنهم  اليسوإنهم  ،بفلورنسا

ةً و ماتها أنظمتها الخاص  ( الذين ز، يعمل تحته مباشرة رؤساء فرق ) الكابيله احترام خاص ) الد ون(ـ بغالباً  يلق ب لهم رئيسف؛ بل و محر 

ى الكونسيلجن دينمن المُ يُديرون عدداً  المافيا  يحاول االلتفاف على القانون لربطيير يقد م نصائحة القانونية و، و يوجد مستشار يسم 

إيطاليين، أما المساعدين ) المافيا عضاء يجب أن يكون جميع أ  .حكومية حس اسة تشُد  خيوط الحياة في المجتمع اإليطالي بمناصب

قد استفاد منه اليوم، الن قيب مما تعل مه أن الشيء  لكن يبدو جنسية.  ةالفاسدين( فيمكن أن يحملوا أي  األطباء كالمحامين والمسؤولين و



حتى لو تم زجهم بالس جن،  هوية رئيسهم البتةعن  ال يكشف أعضاؤهاو أن المافيا تلُف  نفسها دائماً بوشاح الغموض،هو لسبب بسيط، 

صاصة التي ستستقبلهم بعد اإلفراج عنهم ألنهم يعرفون أن عتمة، مت(الص   ) قانون األوميرتاقانون بما يُعرف ب  إن الس جن أهون من الر 

بغرض  في عالمهم تحت اسم مستعار التوّغلالرصاصات القاتلة تسكن جسد كُل ضابط يحاول  ، كما أنأمام الشرطة فتحوا أفواههم هم

مشي حتى هدأت تصالح ي ظل   . بول عن المافيارأكثر مما يعرف اإلنتكشفهم، ألن المافيا تعرف عن اإلنتربول التجس س عليهم و

ر العودة إلى ساعته، و ألقى نظرة على عقارب ،أعصابه عندما تناهى  ،المجاور لمنزلهالن ور مسجد العشاء في  لبيت ليستعد  لصالةاقر 

لفتاة ليجد شابين ممسكين با بات جاه الص وت ركض بأقصى سرعة .َصدر من داخل الحديقة فتاةهستيري  لصراخ صوت  إلى سمعه

ل يثب  كان الش اب ا .المذعورة بين األشجار التي اكتحلت بسواد الليل  القذرتان الن حيل بيديه القويتين بينما كانت شفتاه ت خصر الفتاةألو 

كمن  بجنون يُسرةيُمنة و ضذي كان ينتفوجه الجميل المذعور اللقبل أن تحاوال عبثاً شق طريقهما نحو ا ،أذنها بغزل سوقيفي  انتهمس

مكة ألقاها الموج على يُحاول انتزاع أساور ذهبي ة من يدها اليُمنى، كانت الفتاة منتفضة كس الثانياألرعن ، بينما كان سُكب عليه دلو ماء

ته الجسدي ة وسالحه واكتفى أن يُشهر  حصاللم يحتج  .القذرة هي تحاول تحرير جسدها من بين أيديهمالش اطئ، و مرونته العالية؛ دنا بقو 

ً  منهما ً لمدر  عاجل األول بحركة سريعة من ساقه او مسرعا ، ثم ضربة على صدر المعتديالث قيل سطاره ببُ د قبل أن يسد   بة فأسقطه أرضا

ن الشابان سرعان ما الذا بالفرار قبل أن يناال ُمرادهما.لك حاول ضرب اآلخر  

الن قيب بأعلى صوته: هد دهما  

 د اإلنارة أمام جميع أهل الحي! سأعلق جثتيكما على عموف الحديقة مرة ثانيةهذه في  ارأيتكم إن  -

جذب إليها  ساورها الذهبية رنينا البد أنه ماأصدرت أف، الذي بعثره االعتداء لملم شعرها الحريري األسودكانت الفتاة المذعورة ت

ت وجنتاها اللتان تتوسطهما شفتان ترتعشان.  ،اللصين احمر   

سألها بإإليطالية: قلقاً و إليهاالتفت صالح   

 هل أنت بخير؟ -

ر العلوي لقميصهاو الهثةبأنفاس  هأجابت : هي تصك  الز   

ابط أنا بخير سيادة - .الض   

ألها ثانية: الحظ أن معها حقيبة سفر صغيرة، س  

 منزلك؟؟ و أين لم تتمشين هنا وحدك -

ً ابتلع الخوف  : عميقاً أعاد تنفس ها لوتيرته، أجابت كلماتها للحظات، قبل أن تأخذ شهيقا  

ابط هنا ة ليلزيارة صديق نابولي مدينة من وحدي جئت -  ،بالمنزل لم أجد أحدا بيتها لكننيركبت تاكسياً من المطار إلى  ،يا حضرة الض 

سأعود  غداو اً ألبحث عن فندق،قررت أن أتمشى قليال في الحديقة قبل أن أستقل تاكسي تصال بها و لكن هاتفها مغلق،حاولت اال

.لنابولي  



ن كعيني الواسعتا هاعينا؛ الفتاةنفسه يهيم بتفاصيل صالح ال مع وظيفته، وجد مع تدي نه، وال ل، وفي رد ة فعل ال تتناسب مع الحدث الجل

، أنفها نالُمرتعشتا ن، شفتاها المكتنزتاداخل شرايينهى كتفها واألسود الن اعم الذي تناثر عل، شعرها اخترقت نظراتهما سويداء قلبه المها

أت تنحنحت عندما الحظت أن نظراته قد بد . قميص زهريوغامق  أزرقية البارزة تحت بنطال جينز تها األنثوالبارز الد قيق، انحناءا

ما كان عليك "   :بلهجة بالغ بجعلها رسمي ة بدأ يُعاتبهاعليها الس خيف  اندالقه من حرج لُينقذ نفسه، وتدور في فلك حول خصرها النحيل

 ما رأيك بأن هنا."   ثُم  هبطت عليه فجأة ُجرأة عجيبة، وجد نفسه يقترح: "عن  ثم إن الفنادق بعيدة جداً  تمشي هنا وحدك، أن ت

من  قريب منزلي إن غدا، نابوليريثما نحجز لك تذكرة العودة إلى  تنامين عند أختي ،صطحبك معي لمنزلي؟  أمي و أختي في المنزلأ

"، وكنت ذاهبا هناك على كل حال.هنا  

ً يبدو  لكنها وافقت، دت قليال ترد   كو حال. ركبت سيارته أنقذها على أي هو من، وخلوقا ضابطا   .هبيتمعا لانطلقا ، ثم أدار صالح المحر 

محاوال كسر توترها:  بدأ الحديث  

 يطالي من أصل أردني.، إمن هيئة مكافحة المخدراتفهمي  صالح النقيبنا أ -

 اكتست مالمحها بتعبير الدهشة، ثم ردت بالعربية:

   "إيطالية من أصل مصري. شيرين.."   -

ا بضحك ينم  عن دهشة  : يمينا بالسيارة وهو ينعطف اقترحح بوالدته وأخبرها بأمر الضيفة، اتصل صال  !يالها من صدفة ،ضج 

ة فن كنت  إن ستحب ينهالن هضة األوروبية، وعليك أن تزوري هذه المدينة ثانية، إنها رمز من رموز ا - من عش اق الفنون خاص 

 عمل دؤوب لفنانين عظماء مثلمت قصص مواهب أظهرها للعلن شغف والنحت.  تزخر هذه المدينة بالتماثيل التي تحكي بص

ر التاريخي للمنطقة مثل الكاتدرائية والمتحف التابع لها.مباني و غيرهم،مايكل آنجلو ودوناتيلو و  تشهد على التطو 

:اكتست بالن عومة بنبرة ه، أجابتشف ت عن أسنانها اللؤلؤي ة قت ابتسامه جميلة على محي اهاتأل  

 سأفعل إن شاء هللا.  -

رت كل حرف وقف على عتبة شفت فيانبعثت فجأة  ، لكن حرارةأراد الن قيب أن يشرح لها عن تاريخ الكاتدرائية الشهيرة يه جسده بخ 

أمام بيت ازدانت شرفاته   أكمال بقية الطريق بثغرين صامتين و قلبين يتناجيان سراً بأعذب الكالم. فاكتفى باالبتسام، المرتعشتين

تة باألزهار فتحت والدته الباب واستقبلتهم  والدته و طلب منها أن تفتح الباب لتطمئن شيرين. توق فت سي ارة صالح، الذي هاتف الُملو 

الذ هبية على  بالش عارات ان يبدو وسيما بزيه الكحلي المزي نك ، ثم نزل صالح من السيارة وفتح الباب لشيرين كجنتلمان.بثغر باسم

در التي تقف  الباب تبةع عند وصال .، والُمسد س الذي يتدل ى على جانبهذهبيأيضاً بشعار  والقبعة الُكحلية التي توش حت ،الكتف والص 

مت شيرين عليها.ثم سل   ، جبينهاها وبتقبيل يدصالح قام  حيث ،والدته اعليه  

بتأم صالح عينا التمعت : بحفاوة بها ، رح   

 شيرين. اآلنسةعلى  سل ميتعالي و ..يا داليا . سهالً أهالً و تفضلي يا ابنتي -



قال صالح:  صدح صوت اآلذان في المسجد القريب،  

اعن إذنك  -  .مع أبي ثم نعود لنتعشى سويا ، سأذهب للصالة في المسجديُم 

. لتضع حقيبتها فيها لغرفتها ثم أرشدتها ،سلمت على شيرين ،في شهرها الس ابعالتي كانت حامال شقيقة صالح داليا  بخطى متثاقلة قدمت

  .منزلالإلى  ابنهو أبو صالح دلف، العشاء صالةبعد انتهاء   .فرةسال تحضيرفي  أصرت على مساعدة النساءرين يديها وشيغسلت 

علت ، شالل فض يكأنها  لحية حوله انسابت الذي ،آثار السنين محي اه الوضيء إمام مسجد النور المجاور، قد عانقتأبو صالح كان 

 تراقصت خرزاتيب، وبين أصابعه طاقية بيضاء فوق شعره األش رتديي كان الش يخ .ناصع البياض جسداً نحيال انسدل فوقه ثوب

رد وا عليه الس الم.،  سل م على الجميع ببشاشة وبحته الس وداء األثيرةمس  

ية لجنسية اإليطالبعقد مدرس للغة العربية، ثم حصل على ا عمل ، حيثماعشر عا دأح بلقاألردنية صالح من مدينة إربد  أبواإلمام قدم 

ي األرض الهائلة التي ورثوها عن مزارعين ف اعملومن بين إخوته الخمسة، الذين  كمل دراسته الجامعيةلوحيد الذي أاكان  عائلته.هو و

اد بسحرها و . أما هو فقد استباحتقسموها بينهم بعد وفاتهو بيهمأ كان  ها فدرس مكنوناتها في جامعة اليرموك.ألقِ شغاف قلبه لغة الض 

ن العرب ) ال يقدرون النعمة التي يتمتعون بها، وأن عليهم إحياء هذه اللغة كان يعتبر أو ُحلمه أن ينشر رحيقها الفواح لغير الناطقين بها،

جه مع الجميلة والتحدث   رزق من زوجتهتزوج والفترة  ، وخالل تلكالحكومي ة إربد إحدى مدارسبها بالشكل الصحيح(. تعاقد بعد تخر 

التي تصغر أيهم  دالياابنته أخيرا و ،فقط الذي يصغر هيثم بعام واحد أيهم ابنه ثم هيثم،ب دها بعامين رزقبعو ابنه األكبر صالح،ب

 اللغة اإليطالية تعل مو كما كان يحلم، في مدينة فلورنسا اإليطالية للغة العربية في مدرسة خاصة وجد عمال كمدرس بعد تقاعده . بعامين

وكانت تندب حظها على  ،يطاليا في البدايةإقلبها بوجه  أغلقت. على عكس زوجته التي هذا المجتمع الجديدلينصهر ببوتقة  قياسي بوقت

اكتشفت أن عندما  ال سي ماتأقلمت مع الحياة هناك شيئاً فشيئاً  ها(، بيد أنهاأبنائ تربية الذي قد يفسد لد المتحرر جداً وجودها في ) هذا الب

بقي أبو صالح يعمل   .من نفوسهمتلعها نمط الحياة الجديدة لم يق  ،األخالق راسخة الجذورائها كان شجرة من القيم وما زرعته بأبن

 ً سا أن يصبح إماماً لمسجد الن ور المجاور  كمسلم أن من واجبهد وج الت قاعدبعد أن أحيل على بفلورنسا عشر سنوات، وعربية للغة ال مدر 

.بحي نوفولي ه، ليكون محط ة انطالق لهداية القاطنينلبيت  

بت شيرين أل  ةجر  زوجته مام واإل تمنى بعد العشاء مباشرة .الس لطة الخضراء بجانبهامقلوبة الباذنجان و ؛الط عام األردني اللذيذ ول مر 

يث مع شيرين لكنه حدفتح ل خفية برغبةيشعر  نتقل البقية للجلوس أمام التلفاز. كان الن قيباو ،غرفتهماثم صعدا إلى  ليلة سعيدة لآلخرين

تشمة نوعا ما لكن بال . كانت شيرين ترتدي ثيابا محهو يُراقب ُركبته التي صارت تهتز  بتوت ره وبصر اً ضاغ بقي لم يفصح عن شيء،

.كانداال على كتفيها كشالل ينساب حجاب، وكان سواد الليل قد ترك لمساته السحرية على شعرها الذي  

اة سرقت انتباه شيرين بضع صورة مالبثت رائحة الشاي الس اخن الذي بدأت داليا بصب ه و ،رفوفا عليها دروع تكريملحائط، وعلى ا مسج 

: لمن دروع التكريم هذه؟بفضول لتسأ، بمداعبة أنفها  

داليا باعتزاز :  هابتأجا  

س مهمة في هذه التجارة ساهم في القبض على رؤونسا ورفلوب هُنا صالح، إنه يعمل ضابطا في دائرة مكافحة المخدرات ألخي النقيب -

أشخاص على عالقة بالمافيا اإليطالية. القذرة، منهم  



  :تمتم خجالهو يفرقع بأصابعه بتوت ر خفي و، أخفض صالح بتواضع وجهه الوسيم المحاط بلحية خفيفة

 هذا من فضل هللا تعالى. -

كت ُجد   :إن كانت تنم عن ُحزن، سألته بصوتها العذبران قلبه تنهيدة صدرت من شيرين وحر 

 (؟2017 )في العام  ونحن ،يا حضرة الن قيب موجودة إلى اآلنالمافيا  تزال لم ال  -

:هو يجيبو لمحت على صفحة وجهه األسى  

 التهديد،والوالء المطلق و جذعُها يقوم على الس لطة قلة النزاهة،الفساد و شجرة كبيرة، تتغذى جذورها علىيا آنسة شيرين افيا إن الم  -

، إنهم فحسب لمخد راتايتاجرون بو ن يقتلون بالسالحالم أجمع. ليست المافيا مجرميالع ليس فقط في إيطاليا، بل فيتمتد  فروعها 

يتخف ون خلف قناع األعمال الش رعية.لكنهم كالحرباء يُغي رون لونهم و، تحايل على القوانينبتهريب ورشاوي واً أيضيتورطون   

 :، ثم سألتهاشيرين الفضولية بهيئة داليا جابت نظرات

 أنت مسلمة؟شيرين، هل  -

 داليا من هذا الجواب.استغرب صالح و  تقريبا." " : هاأجابت، فرجت شيرين عن ابتسامة متوترةأ

 سألها: تشجع صالح و

 ؟يا آنسة شيرين ذلك كيفو -

:هي تجيب بترددالمالئكي وات، قبل أن يطرب أذنيه صوتها الص مت للحظساد   

قت بعض النبيذ بدافع أن أهلي متدينون، و رغم ..ال أصليو الحجابارتداء في  برغبة يماني قوي..ال أشعرأنا ..ال أعتقد أن إ - ة تذو  مر 

 الفضول بعد أن عرضته علي صديقة إيطالية.

:قالتبخجل و بصرها شيرين غّضت  ضبة،غابنظرة  شهقة، لكن صالح حدجها دالياند ت من   

أعرف..أنا شخص سيء. -  -  

:صالح الذي قال رف ت على ثغربتسامة خف فت من توت رها ا  

كم كتابا قرأت عن اإلسالم؟ ،جي داً  أنك ال تعرفين دينكهو ما في األمر شيرين، كل آنسة أبدا أبدا يا  -  

:هأجابتعد لت جلستها واحتست بعض الش اي،   

لتواصل الألسف أنا مدمنة على وسائل  ،يا حضرة الن قيب نها حديثاجت مكتب تخصص إدارة األعمال التي تخر أنا لم أقرأ سوى -

  .ين سوى األساسياتمن الد   ال أعرفو، هم لم يحدثوني كثيراً عن اإلسالمأهلي متدينون ولكن ،جتماعياال

ضى صالح ارتسمت تقطيبة بين حاجبي :تنطق بعدم الر   



ال  ،بشكل خاص بالدين والتفق ه بشكل عام على القراءة جتماعيوسائل التواصل اال لة كثير من الشباب، أصبحوا يؤثرونإنها مشك  -

بد، ون بيعرفون م واب،حر إسالمنا العظيم إال الز  لكن هذا ال يعني أنك و ال يعرفون بأن القراءة والتفق ه بالدين حقيقة بأن تدل هم على الص 

شيرين. آنسة سيئة ياإنسانة   

عقدت حاجبيها   بما ساقها هللا تعالى لهذا الشخص،رتياح، رواعتراها شعور باال ابتسمت شيرينبدأت نسائم رطيبة تهب  من الن افذة، 

:هسألت فجأة و  

كن..لماذا يشجع ديننا على العنف؟ل -  

ل: أجابها بسؤا  

 الذي دفعك لتظني ذلك؟م -

  خالط التيه سواد عينيها، قالت:

  ) قاتلوهم يعذبهم هللا بأيديكم ويخزهم و ينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.( مثال قوله تعالى  -

:قبل أن يرتشف من فنجان الشاي، أجاب ُمبتلعاً حسرتهداعب البُخار شفتيه   

التي قبلها: ) م تقرئي اآلية لال ميديا، مستغلين جهل الناس. أينشرونها في السوشمن الحقيقة و شيرين، يكتبون جزءاآنسة لألسف يا   -

  كم أول مرة، أتخشونهم فاهلل أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.(وهم بدؤم وهموا بإخراج الرسول وأال تقاتلون قوماً نكثوا أيمانه

: ثانية هسألتعد لت جلستها وحد قت بالفراغ وكأنها تُرت ب أفكارها،   

هم ى يعطو الجزية عن يد ورسوله حتخر وال يحرمون ما حرم هللا وباليوم اآلال قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل و ) وقوله تعالى  -

؟(صاغرون  

  :بسرعة صالح هاأجاب

الروم لقتال المسلمين  ت حشودة تبوك، حيث اجتمعغزوأنها نزلت في  اكثير من المفسرين قالوهذه اآلية نزلت في حالة حرب. و -

ال من لم وال قتال النساء واألطفال والشيوخ و بينهم سالمأهل الكتاب الذين بيننا ود قتال ليس القصء اإلسالم في الجزيرة العربية. وإنهاو

حات اإلسالمية بعد الفتوو ،غيرهملهم حقوق العبادة ما لم يؤذوا شون مع المسلمين في سالم ووئام و. كان أهل الكتاب يعييُشارك في قتال

كانوا فقط يدفعون  أمالكهم،ظين ببيوتهم و مزارعهم ومحتف ،تحت ظل الدولة اإلسالمية كان أهل الكتاب يعيشون معززين مكرمين

 هو لمن يحاول حربنا و أذيتنا.فأما الذل والهوان  لها الحماية من الدولة اإلسالمية،ينالون مقابالجزية و

 ً ترك عينين اللتين ه أسيراً في مملكة عينيها، تينك الكانت كفيلة بإيقاع ره،  لكن النظرة األولى في الحديقةبص كان الن قيب يتحدث خافضا

باني الذي عجزت  الجمال العربي   هذاب سُِحر قلبه قصيدة ُحب. جدران ا الط ويلة علىم، نقشت رموشهسواد الليل فيهما قُبلتين الر 

فكان حكاية  هايالمتهد ل على كتف . أما شعرها الحريريُصنع مثيل له عن ورفايللو كل آنجلورسومات ليوناردو دافنشي ومنحوتات ماي

 لذي استطاع أخيراً ترويض قلب الن قيبأُخرى، أسطورة من األساطير اليونانية القديمة، لقد كانت هذه الخصالت الس وداء الن اعمة الل جام ا



د، ا ما كان لها  فيها هو أغراهأكثر ما  لكن  ،بلده الثاني إيطالياأهله و الزواج تفانيا في خدمةلذي عزف لسنوات طويلة عن الحب  والمتمر 

هالة البراءة والنقاء التي أحاطت بها فزادتها جماال.في النقاش، و جسارةمن لباقة في الكالم و  

: نظرة حماس، قالتداليا  ند ت من  

اإلسالم  بثالث  عن نشر فيها فيديوهات يتحدث فيها عن السيرة النبوية و رد الشبهاتوأنشأها صالح قناة يوتيوب  سأريك يا شيرين -

  اإليطالية.لغات، العربية واإلنجليزية و

يتحدث باللغة هو و مبتسما ابتسامة جذ ابةالوسيم صالح الش اشة وجه  فزاحم فضاءداليا  شغلته يوتيوب،ال لفاز الذكي مزودا بتطبيقكان الت  

بعض صفحات التواصل اإلجتماعي المعادية  خطر ث عنلهجاتهم. تحد   على تباينم أكبر شريحة من العرب فهِ العربية الفصحى ليُ 

في إلحاد شريحة كبيرة من الجيل  تالتي تسببو الباطلة على الدين اإلسالمي عن مزاعمهاسميات علمية، وتحت م ، والتي تنتشرلإلسالم

أن اإلسالم دين سالم  شدد علىو  يمكن أن يليق بها كذب و افتراء،عن شخصية النبي صلى هللا عليه و سلم التي ال، والذي لم يعد يقرأ

قدرته العجيبة و ،حرصه على السالموتحدث عن حكمته صلى هللا عليه وسلم و  اإلرهاب،العنف وبريء كل البراءة من باألساس، و

 حتىة عن اإلسالم في دول الغرب، وصورة حسنبإيصال  شد د على أهمية دور المسلمين، والنزاعاتو حل المشاكلإدارة األمور وعلى 

يانات األخرى ويأن يتثقفوا جي داً بأمور دينهم ويتم ذلك عليهم  نوا عقائدهم حتى لو اختلفوا معها، ال يهينوهم أو يهيحترموا أصحاب الد 

 قال:

عليه ، و لكن كل هذه األمور عرضت المنصبدف دنيوي، كالمال والجاه ولو كان النبي صلى هللا عليه و سلم كاذبا لكان لكذبه ه  -

الناس  صخل  دينة المنورة بعد تشتت قبائلها ود الميوحقام بتوال ينقض عهود السالم، كان أشجع الشجعان وال يفر من قتال، ورفض. و

ت رجل كذاب؟نجازا. فهل هذه باهلل عليكم إغيرهاوا الزنة ومن آفات الخمر والسرق  

سلم.:  صلى هللا عليه وتمتمت باعتزاز ،شيرين لمعت عينا   

 سالمه مرفهاعاش قبل إ ، ذاك الفتى الذيرضي هللا عنه منهم مصعب بن عميرنقالب الكبير في حياة الصحابة، واالتحدث صالح عن 

محاربة والدته له،   رغمالحبشة  هاجر إلىترك هذا كله و ن العيش،م رغديغرق في العطور و أغلىيضع يرتدي أنعم األقمشة و مدلال

عليه قطعة ثياب ليه وسلم وة أحد دفاعا عن النبي صلى هللا عغزواستشهد في  ير لإلسالم في المدينة المنورة. أصبح أول سفثم عاد و

وال أحسن   لقد رأيتك بمكة، وما بها أرق حلة، :) فن بها وقالكعلى بردته التي حزينة نظرة  النبي صلى هللا عليه وسلمألقى  خشنة، 

بثروته  رضي هللا عنه  مدلل كمصعب بن عمير غني فباهلل عليكم، هل يضحى شاب  لمة منك، ثم ها أنت أشعث الشعر في بردة.( 

حب أهله من أجل أكاذيب؟ البد أنه فكر كثيرا قبل أن يسلم.و    

 قام  سلم،به النبي صلى هللا عليه و فرحر عميق وفقد أسلم بعد تفكي ، سيد فرسان قريش،رضي هللا عنه كذا العبقري خالد بن الوليدو

بعد أن شهد الشهادتين.تعالى بنزع الحلي الثمينة عنه لتكون في سبيل هللا  خالد بن الوليد رضي هللا عنه  

قالت:سالت دموع شيرين و  

يبةأن محمدا رسول هللاأشهد أشهد أن ال إله إال هللا و  - أحضري لي يا داليا حجابا لو هداني للحق، و ، الحمد هلل الذي أزال عني الر 

.سمحت  



لمعت تحته  أزرقاً حريرياً حجابا  داليا تلف حول رأسهابدت شيرين كالمالك و  حجاب،هرعت داليا إلحضار وداليا، و تهلل وجه صالح

وضعتها على و عن معصمها قامت شيرين بنزع أساورها الذهبية عقدت الد هشة لسان صالح و داليا عندما. عيناها الس وداوان حماسة

قالت:   ،المنضدة  

   ه لفقراء المسلمين هنا بفلورنسا.عل أساوري هذجأد رضي هللا عنه، وسأفعل مثل خالد بن الولي   -

خارق رائع لم يشعر به من قبل، أحس  بأن روحه قد جسده شعور  هز  ب صالح خفقة لم يخفقها من قبل، وقل في تلك اللحظة، خفق

  على أوتار الس عادة.أمست تعزف 

 ..."يا آنسة شيرينعلى الحق  تكثب  الحمد هلل الذي هداك و "

 ثم قال لها هامسا: ، أوصد البابإلى غُرفتههو يومئ برأسه لداليا أن تتبعه قالها و

 زوجتي. أن تكون هذه الفتاةأريد   -

 : بانفعال ، رد تاتسعت حدقتا عيناها

 عشر سنوات، يطلبه اآلن؟زواج منذ ال صالح الذي أحجم عن -

 : أجابأشرق وجهه األسمر الوسيم، 

 أم أوالدي.رفيقة دربي وأريدها أن تكون اآلن وجدت الزوجة المناسبة التي  -

  هي تضع يديها على خصرها:وماكرة ابتسامة عريضة داليا  جرت على شفتي

اخترت المصرية؟لدك األردنيات، وجميع فتيات ب عزفت عن  - -  

ً  هو يضع يده على كتفها، أراد بجوابه أن يُعل م شقيقته درساً قي ماً فقالامته واتسعت ابتس :واثقا  

مسلمة؟أليست عربية  أيضا ابنة بلدي، إنها  -  

ا. هل تريد مني أن أحادثها اآلن؟بصراحة يا صالح،  أنا أيضا أحببته -  

م هاتفها أن تطلبي رق في .  ما رأيكو ال نعرف بعضنا جي داً  سنة تقريبا أنها تصغرني باثني عشر لها، ال سي مامن ردة فع أخشى -

؟نابوليتحادثيها عندما تعود لو  

 يا جبان! اآلن سأحادثها. -

صلى ركعتين ثم دعا هللا تعالى: فتوضأ و فتهبغر صالح بقيخرجت داليا لمحادثة شيرين، و  

إن كان شرا فاصرفه عني. ، وقهيارب.. إن كان هذا األمر خيرا لي فحق  -  

بأن  شيرين  ههي تبش رو وضيئة مةابتسابمشرق عن وجهها ال أفرج الباب قيقته بالد خول،فأذن لش سمع طرقاً على الباب بعد ربع ساعة

.موافقة على االرتباط به  



،" قالها مندهشاً.! بهذه الس رعة هكذا!  " وافقت؟  

 : استغرابه بجواب أثلج صدره تطل عت إليه بعينين المعتين وهي تقابل

ها.ربما رأت فيك ما رأيتَه في - -  

لقد بات في وقت  ،على هذه الن عمة الكبيرة صلى ركعتي شكر هلل تعالىقام وف، أصبحت الد نيا ال تسعه من الفرحةو وجه صالح تهلل  

أسير العشق. قصير  

ائعة.التي أ ُكل حرف فيه ينضح َشْهًدا، تحيا مصر الش قيقة !هللا ما أجمل هذا االسم شيرين.. نجبت هذه الملكة الر   

ضبط المنب ه ليذك ر نفسه بأنه عليه االستيقاظ باكراً.. لكن  ..عل  النعاس يرأف بحاله ساعة استغفرسب ح وهل ل و ،ليلتهاأن ينام  عبثاً حاول

من الن وم اللذيذ، سرق من الليل الط ويل أربع ساعات   تعبث من اآلن بساعته البيولوجية!ة شيرين قد بدأت يبدو أن  هذه الس احر ..عبثاً 

حتى بدأت الشمس ترسم الكريم القرآن من يقرأ  ، ثم  ظل  في مسجد الن ور خلف والدهصالها جماعة قبل أن توقظه والدته لصالة الفجر، 

ة الضابط، ثم  انتعلمنزل وإلى البعدها د عالوحات صباح فلورنسا الباكر،  بأشع تها الذ هبية أولى عه وبُسطاره العسكري  ارتدى بز  لم 

هو بسي ارته إلى عمله قبل أن ينطلقجي داً،  ، هو يخوض معركة ضارية ضد الن عاس، ساعده فيها فنجان القهوة الس اخن الذي أعد ته أم 

.صورة شيرين التي احتلت عقلهو  

ابط الوسيم التي رسمها خيالُهفداليا،  حجرةفي  أما شيرين التي أمضت ليلتها   ابط لحجرةسقف اا على بقيت تحد ق في صورة الض  ، الض 

أيقظتها  الهيام نعاسها فنامت متأخرة حتى أطارداس على أحدهم ببُسطاره من أجلها! لذي أنقذها من المعتدين الهمج، والقوي  الش جاع ا

افئة على خد ها، لذي لف ت حول شعرها الحجاب ا. ارتدت ثيابها وفي عينيها جفونها فانسكبت أشع ة الذ هبفتحت  قُبلة شمس الض حى الد 

الفطور.ت لها طعام لتجد داليا قد أعد  لمطبخ اأهتدتها إياه داليا، ونزلت إلى   

، قالت: هاغّمازتيمة عريضة كشفت عن ابتساابتسمت داليا   

 األمس، مالذي فعلته به يا شيرين؟ب ن الن وم هجره قالت إ . مامافطوره باكراً مع أهليوسيم تناول وحدنا، ضابطك ال سنتناول فطورنا   -

ت وجنتا شيرين، تمتمت بخجل :احمر   

 شكراً ألنك أيقظتني لنصل ي صالة الفجر معاً، من اآلن فصاعداً لن أقطع أي فرض أبداً.الفُطور يا داليا، و شكراً على   -

مسجد وصلتا إلى  ذلك اليوم، عصر شيرين سفرالحي، قبل أن يحين موعد  حول في جولة خرجت الفتاتان، بعد تناولهما طعام الفطور 

ا: ، قالت داليالقريب من المنزل ورالن    

المساهمين في بناء المسجد في هذا الحي.أيضا من أبي هو وكان بل  ليس هذا فقط، ،حمن المصلين هنا أسلموا على يد صال كثيرال  -  

:، قالت بلهجة نمت عن اعتزازشيرين المعت عين  

ً  أبوك إمام المسجدو ماشاء هللا!   - .أيضا  

: قليال وعيناها تلمعان، أردفت قائلة دالياصمتت   



على رأس عمله. إذا كان دائرة مكافحة المخدرات ال جماعة في المسجد، أو فيصالح ال يصلي إ  -  

على طاولة في المقهى القريب استقر  كوبان   .إنه الشمس التي تنير درب التائهين؛ ، إن صالح اسم على مسم ىشعور بالفخر شيرين مأل

ً  واقفتين، كما هي العادة في المدن اإليطالية. احتستهما الفتاتان االسبرسو من  إكسير وبجانبهما مجموعة من اإليطاليين يشربون أيضا

باحي بفلورنسا :قالتاحتست داليا بعضاً من قهوتها وهم يتبادلون الث رثرات بلهجتهم الممطوطة.  و الحياة الص   

ادمة عندما تعودين لفلورنسا سيأخذك صالح في جولة حول هذه المدينة التاريخية، يُقال أن فلورنسا هي أول مدينة في المرة الق   -

ونها بال يتجل ى ذلك في تماثيلها العارية التي تمتلئ بها الش وارع، وهو ما ال ن هضة، وخلعت رداء القُرون الوسطى لترتدي ثوب ما يُسم 

. ) ثم عقدت داليا حاجبيها للحظات(.أحب ه فيها  

  هي تسأل:ابتسامتها سرعان ما عادت و بيد أن 

 ؟ لي يا شيرين، كم أخا وأختا لك قولي-

: هي تُعد ل حجابها الذي لم تعتد عليه بعدو شيرين هاتأجاب  

؟ أنتو ،أهلي في نابوليوحدي مع أسكن  وجات في مصر و ليس لدي إخوة شباب،تزأخوات م ثالث لدي  -  

  :أجابت، التي تزين كوب االسبرسو الّرغوةحد قت داليا للحظات في 

ي رزان متزوج  مقيم في األردن، هوو اسمه أيهم أخي األصغرشباب،  ةأنا فتاة وحيدة بين ثالث - أوالد؛ هاشم وعنده ثالثة من ابنة عم 

اف و ً و ،سليمونو  الذي  صالح النقيبأخي األكبر و طبعا  إربد،مدينة ب قرية سال  في مزرعتنا الكبيرة في يعمل مهندساً زراعيا

تدريبه ية اإليطالية أكمل تعليمه وبعد أن حصل على الجنسلية الشرطة الملكية في األردن، و، تخرج من كستصبحين زوجته إن شاء هللا

ت ترقيته من مالزم إلى نقيب، وفي هيئة مكافحة المخدرات هُناأصبح ضابطاً و ،األكاديمية العسكرية بفلورنساب . أما فخر حديثاً تم 

على  روماجامعة سابينزا في األعصاب و  الدماغ رجة الماجستير في جراحةدحاليا ثم، الذي يكمل هياألوسط العائلة الحقيقي فهو أخي 

.حساب الجامعة  

ت : ، قالترأسها ُمعترضة شيرين هز   

أيضا مدعاة للفخر. و المهندس الزراعي الضابط  -  

داليا في خبث:  غمزت  

.خاصة الضابط  -  

دت وجنتا  : ها، سألتشيرينتور   

متى ستلدين؟و يا داليا؟ إربدإلى متى ستعودين و أنت؟   -  

أجابت: ا التي تسل لت خلسة من حجابها،بعض ُخصالت شعره دالياأخفت   



بعد ثالثة أشهر إن شاء هللا. أما مولودي فسأضعه ،بعد زفافكما مباشرة   -  

************************************************** 

تم . شقيقتهوالدته ووصلها إلى المطار بصحبة أ بالش غف الط ائرة التي أعادت حبيبته إلى نابولي، بعد أن الحقت عينا صالح بحزن مقترن

، حتى فلورنسانابولي جنوب مدينة إلى الشهر القادم داليا  أن يسافر صالح ووالديه ومعهما مع والد شيرين عبر الهاتف على االتفاق

 يتقدم صالح رسميا لخطبة شيرين.

ن الزفاف في فبينما أصر أهل شيرين على أن يكو ،كثيرة على مكان انعقادهتم أيضاً تحديد موعد الزفاف بعد خالفات تمت الخطبة، و

 حفل انتهت المشاكل على خير عندما أصر العروسان على أن يكون في األردن، أصرت أم صالح على أن يكون الزفاف مصر،

مدينة فلورنسا اإليطالية، كمدينة حياد.الزفاف في   

ج حب الش ابين بزفاف بسيط لكن جميل بعد شهرين فقط من الخطبة    اختار صالح الخامس عشر من . في صالة لألفراح بفلورنساتو 

فاف، ألنه يصادف ذكرى ميالد عروسه الحبيبة شيرين، ليظل  هذا الت اريخ ذ كرى جميلة تجد د العشق و الفرح أيلول ليكون تاريخ الز 

اة على الجدار إلى عنوان للفرح.والهدايا كُل  عام، و د تاريخ في ُرزنامة مسج  ل من مجر  نابولي  منحضر والدا شيرين  هكذا يتحو 

الدكتور  نتظرون أخا العريسكان أهل صالح ي زوجته رزان من األردن. ح أيهم وحضر شقيق صالو تها من مصر،اخوأ حضرتو

باط و ايطاليا أصدقاء العروسين في من همكان عدد الحضور قليال، معظم .القادمة من روما هيثم، الذي تأخرت طائرته بعض الض 

الة بشغفظلت أم صالح التي  ارتدت .زمالء صالح عقد طويل من الليرات ب تزي ن جيدهاالثوب األردني المطرز، و تراقب باب الص 

ترتديها اال في المناسبات الخاصة، توهجت تحت أضواء الشمعدان ال ي زينت أيضا معصمها، والليرات الت ب. تلكحجاالفوق  ذ هبيةال

سقف القاعة.ب الكريستالي الض خم المثبت  

تظاهره بالس عادة د ُرغم بالورو على األريكة المخملية المحاطة ، والحظت تململهها الوسيمعريس شرود ذهن العروس الجميلة تفهم

: الس مراء، همست بصوت ناعم على يدهالد افئة يدها  وضعت .المطلقة  

 أنه سيحضر اآلن.بثني هيثم، ال تخف، قلبي يحد   أخوكسيحضر   -

م صالح فجأة:أ رائحة عطر رجالي جميلة في األجواء قبل أن تهتفانتشرت  بعد ربع ساعة   

 حبيبي الغالي هيثم! -

يصغر أنه  . ُرغمسامةأكثر وكان هيثم، كان شابا فارع الطول، شديد الشبه بصالح، ولكنه الد كتور اتجهت األنظار كلها نحو فخر العائلة 

جسده ب ، بداتهوأناق تهوسامبالحاضرين  طغى على زبون دائم للنوادي الرياضية. كان أطول وأضخم، كان جلي ا أنه بعامين إال أنه صالح

 بخيالء صوبمشى  . قام بنحته كأن نحاتا اً مصففالكستنائي الن اعم كان شعره و كأرستقراطي إنجليزي، الفاخرة بدلته األنيقةالممشوق و

ثم  ، بسبب إقامتهما في األردن ا منذ وقت طويلما كثيرا كونه لم يرهمكان مشتاقاً له أيهم اللذانو خاصة داليا ،هم بحرارةعانقأهله ثم 

و عاد للجلوس مع أهله. ثم بارك للعروس باقتضاب  ،بارك لهو بحرارة صالح عانقذهب نحو العروسين ف  



ثم اندس  عليهم بإشارة من يده م، سل  لو قليالً و هيثم نفسه الجلوس مع أهلهاالدكتور ، لم يكلف زائفة يرين امتعاضها بابتسامةش طمرت

ت في نفسها من يحسب نفسه؟   ياله من مغرور!  ؟ا هو الد كتور هيثم الذي صد عت حماتي رؤوسنا بسيرتههذا إذً  :بجانب أهله. أسر 

أدامه.زوجي الحبيب صالح حفظه هللا لي وشتان ما بينه و بين   

الة ب تعل قت واحدة منهن أي  عرلم يالمخلوق المثالي الذي ظهر فجأة ودكتور هيثم، هذا الأنظار الن ساء العازبات الجالسات في الص 

 ً بدأت بينهن حرًب باردة ي دورة المياه التابعة للصالة، وعن مرة واحدة ففي تعديل مظهرهن فتجم   برغبة. أحسسن الشعوريا اهتماما

لكنه لم يلتفت إلى أي فتاة منهن، بل هيثم حتى على العريس نفسه، و الدكتور كاريزما لقد طغت قطة(،) الل   العازب ستئثار بهذاة لالخفي  

ل.غوال إما مع أهله أو بهاتفه النقاكان مش  

: قالتو على حماتها، ثم مالت الُمغل فة بكريمة بيضاء قطعة كبيرة من كعكة الزفافرزان ابتلعت   

هي وتلك الكلمات ب نطقت "اهتماما؟ أياً منهن  و ال يعيرههيثم، ولفتيات بعد حضور الدكتور انظري يا خالتي كيف انقلبت أحوال ا"  -

ها منىتت  ، حمدت هللا في تلك اللحظة على أن حماتها ال تقرأ األفكار.مركزهبوسامته و هيثم مثلكان أيهم زوجها  لو أن في سر 

: ، قالتأم صالح الح وميٌض من تكب ر في عيني  

مثلُها في يق بشاب في مستوى هيثم، فتاة ال يوجد من هذه الفتيات، ستكون فتاة مميزة جداً تل عروس هيثم يا رزان لن تكون مثل أي"  -

.ذات لتحصينه من الحسدالُمعوّ بدأت تقرأ آية الكُرسي وفلكن ها ما لبثت أن تطي رت من األعين المتعل قة بهيثم  الكون كل ه،"  

أيهم المهندس ثم  تقد م  قبل أن يُكل ل جبينها بقُبلة تفيض ُحب اً،  ،بية وسط الزغاريدالُحلّي الذه هعروساس في نهاية الحفل، قام العريس بإلب

وجبينه، ثم يد والدته  الحاجانحنى صالح فقب ل يد والده وس برزم النقود حسب العادات عندهم، هيثم فأحاطا جيد شقيقهما العريالد كتور و

 ،بعد انتهاء الزفاف. الّزغاريد وسط المزيد منها الذ هبية التي ألبسها إياها والداجبينها. ازدان جيد العروس و يداها بالمزيد من الُحلي  و

منها في توفير  رغبةاستأجره صالح مجاورا ألهله، رغم اعتراض والدته الذي منزل ال إلى بسيارة العريس الُمزي نة توجه العروسان

وجه من المنزل أفضل حفاظاً على خصوصية زوجته.لكنه كان يرى أن خر النقود،  

وجية جلس صالح بجانب عروسه  في عينيها المالئكيتين المسبلتين بانتشاءحد ق رفع طرحه الت ل عن وجهها الخجول، و في عُش  الز 

هاالمكحولتين ز ب إليه ، ثم ضم  ن، واتحدت نبضات بلهفة حتى أحس بحرارة جسدها تحت قماش الس اتان األبيض المطر  الخرز الُملو 

ة تخرج من صدر يعلو وشعر بأنفقلبيهما، و قال: انظري إلي يا  زرع على جبينها قُبلة أنبتت حقوال من العشق، يهبط. اسها الحار 

يك.. تتحد أرواح الخالئق في صفاء عين، والكرزيتين سي في معبد شفتيكابتسمي، حتى تشتعل ناُر عشقي المجوو زوجتي الحبيبة

ية لكي تعزف فقد مد  القم غاليتي ابتسمي يا تزهر حقوال من في القلوب لنمت بذرته حالل لحب   ،الفرحأغنية  عليهاالنجوم ر أوتاره الفض 

    جن ب الش يطان ما رزقتنا.اللهم جن بنا الش يطان و .ورد المس رات

 بسبب ضيق المنزل . رغبة منهم في أن يكونوا ضيوفاً عندهم ،فندق رغم اعتراض أهل العريس فيليلتهم أهل العروس  أمضى   

مساء اليوم الذي تال حفل  قامت أم صالح  .بعد توديع ابنتهمباليوم التالي  ا لنابوليعادو، ثم اضطر أهل شيرين للرفض بكل أدب

حضر  رزان التي كانت طاهية ماهرة.  زوجة أيهمو داليا ساعدتها في إعداده يحتوي على أصناف كثيرة،عشاء لذيذ بإعداد  الزفاف



أن تعلمها  طلبت من حماتهاو ،أعجبت شيرين بالمأكوالت األردنيةكان العشاء لذيذا و الدكتور هيثم.وأيهم وزوجته و العشاء العروسان

ن(   طهوها.   :رد ت بزهوفي طبق ابنها العريس،  وضعت أم صالح قطعة من ) المسخ 

 دائما.جواري فسيأكل حبيبي صالح من يدي  اسكنتم الكن بما أنكمو ،أعلمك طبعاس-

حظت شيرين أن يأكلونه بأيديهم. الالذين كانوا البقي ة  على عكس الس كينالذي كان يأكل المسخن بالش وكة وبالد كتور هيثم حد ق الجميع 

سق ى بمرقة الد جاج ومحشو بالدجاج والبصل مُ ف من عيش ) خبز مشروح( ليُحب  هذه األكلة األردنية التي تتأزوجها الحبيب صالح 

مت على تتعل مها من أجله.  الس ماقو الذي قد مته رزان. كان  الجلوس لشرب الشاي صالةانتقل الجميع إلى ، بعد الوجبة اللذيذةفصم 

ق  .يحدثكان الجميع فرحين بلم  الش مل الذي نادراً ما  قد حنانها قبل أن يعود لألردن، وا ولينهل من دفء جسده والدته بذراعهأيهم  طو 

ً سأله وصالح حانت منه التفاتة ل، توه ج بمقلتيه بريق الش وق للجميع  : باسما

 يا عريس؟ما أخبار المافيا   -

 صالح ضاحكاً:  هأجاب

 على قدم و ساق.يومي اً نُحاربها  -

ً من جمال شيرين تلدغ قلب رزان، و كانت الغيرة تضع مكياجاً صارخا مما جعلها فاتنة، تساءلت بحنق كانت أن شيرين  زادها غيظا

بل ألن شيرين بدت أجمل لم يكن ضيق رزان من باب التدي ن،  خوته؟ج زوجته بهذا الش كل أمام إكيف رضي صالح المتدي ن أن تتبر  

سوى أن تميل على حماتها أم صالح  عن غيظهاأنها من جنسية مختلفة، لم تجد وسيلة لتنف س  انصب االهتمام عليها ال سي مابكثير ومنها 

بل لم يحب صالح أن يضغط عليها بأن شيرين حديثة العهد بالحجاب ووتنتقد مكياج شيرين بصوت خفيض، لكن أم صالح أفهمتها 

عل  شيئاً من المديح يصلها، مستغلة أن  رت بتهفاقت رزان مبك رة في ذلك اليوم ونظ فت بيت حماتها وأحب أن تكون األمور بالت دريج. أ

صالح يفرط بتدليلها كونها ، كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن تساعد حماتها لمقت الغداء وتحضر لبيت حماتها سوى و شيرين العروس لم

 دري؟ لعله ينظ ف البيت عنها أيضاً، قطع تيار أفكارها سؤال زوجها أيهم:من يعروس و

 ! بغريد م طرق مكافحتها؟ إنه لشئ نشطة إلى اآلن؟ رغم تقهل ما زالت المافيا  -

 قال: و مائدةعن ال كأس الماءرفع   ة ُحزن انطلقت من بين شفتيه،تنهيدتبد لت مالمح النقيب مع 

المصالح، و تنساب بسهولة من بين تتبد ل نشاطاتها حسب الظروف و شكٌل ثابت،هاشم؛ ليس لها  أباالمافيا مثل هذه المياه يا  -

على سبيل  ، منهاتصر فقط على القتل والس لبل كثيرة ال تقاأشكاآلن للمافيا  العدالة في كثير من األحيان. لقد باتأنامل قبضة 

تزوير ، وبشكل جنوني مستغلة حاجة الن اس إليها رفع أسعار األدويةالمثال شركات األدوية التي تزيد من أرباحها عن طريق 

راف يوت المغشوشة والتالعب بألعاب الق، واآللي بطاقات الص  لألسف مازالت المافيا  .غيرهامار االلكترونية والتجارة بالز 

 أغواره.لغزاً ُمحي راً لنا نتمنى سبر 

  :لعازب الوسيمفالتفتت ضاحكة نحو ا ن تغيير الموضوع،أرادت أأحس ت رزان بالُحزن و 

 ألم تجد لك عروساً ياهيثم؟ -



 : أجابها غروربلهجة ال تخلو من ، كأمير إنجليزي اخنارتشف هيثم من الكوب الس  

 الدكتوراه.ال أمامي الماجستير وال أفكر بالزواج اآلن، ماز -

 : عت رزان بزهوتطو  

 ن شاء هللا.عن عروس في إربد إأبحث لك سأنا  -

 : حماستعبير ال صالح اتخذت مالمح أم

 ي بالبحث يا رزان.هيا ابدئ -

 شمئزاز: هو يشير بيده عالمة االرض هيثم واعت

 !الخاص عربية وستكون زوجتي من اختياري أنا، على ذوقي  بنتمن لن أتزوج ..ال ال -

ت شيرين شفتيها  : سألتهو زم 

 ؟العربية يا دكتور هيثم البنتمالها  -

داً عدم اإلجابة فوراً  هيثمارتشف   :، أردف قائالً غاظتهاإرواء ظمئه بإلمن كوبه ُمتعم 

نهن إيطالية أو أوروبية بشكل عام، إ لكنني أريد الزواج من بنت ..شيرينمدام يا  العربية نتقاص من قدر البنتال أقصد اال  -

 لسن ماديات.أجمل وأرشق وأكثر ثقافة و

 بانفعال ناسية وجود اآلخرين: ، هتفتأكثر وأكثر شيريناحمر وجه 

 هيثم؟ قصدك إيييه يا سي -

  :قاطعتها رزان بمرح لتخفف من حدة التوتر

ً نزوجك  -  .يا هيثم مصرية بنتا

 :، هتف بمكرأكثرأكثر و ليغيظ شيرينالفزع م هيثع تصن  بسادي ة 

 يا رزان.. هل تظنيني ساذجاً مثل أخي؟ إال المصريات ال ال رجاء..  -

 بحدة: ، قالعندما رأى أن أخاه قد تمادى بقل ة أدب ال تتفق وتربيته صالح خض ب وجهت

 الزم حدك! هيثم..  -

عت براكين العالم في دماء شيرين، عل قت   : خنقها الغضبدالل بنبرة تجم 

 مغرور.و صالح..سي أخوك عنصري يا  -



ر بسرعةتخليص نفسه بابتسامة، ثم هي حاول  : بر 

 مزح يا زوجة أخي.كنت أ -

 :نعومتهاال يت فق و شيرين بعنفردت 

 ال لم تكن تمزح.  -

 : بابتسامة باردة صالح أبوالحاج تدخل 

 أدام هللا علينا األفراح. حالية..ز على فرحتنا اللنرك  و فلنغير الموضوع.. -

 س هيثم في أذن أيهم:هم

 عليها.المساكين قوية الشخصية، أعان هللا أهلي المصري ة هذه  تبدو زوجة صالح   -

  هي تُدق  على الخشب:، قالت ومباهاةببريق ال أم صالح التمعت عينا

في  بدراسة الدكتوراه فوراً  سيبدأ ثم ومن األعصاب،جراحة الدماغ و ر هيثم سينهي قريبا درجة الماجستير فيووحبيبي الدكتو -

د، هذا التخصص النادر.  أبنائي وستالحقه النساء ليختار منهن أجملهو فخر العائلة و ما شاء هللا، اللهم صلي على سي دنا محم 

ذتين كل ليلة قبل أن تنام يا هيثم، ال تُصيبن ك أعيُن الُحس اد يا حبيبي.. ال تنس أن تقرأ آية الكُرسي ويريد من  المعو 

 : هو يرمق شيرين بطرف عينيهو ق هيثم نافشا ريشه أكثرعل  

 لدي أصال.وال وقت  من اآلن! ولكن لم تعجبني إحداهن،هن يالحقنني  -

 أضاف صالح باسماً: 

 شاهداً على عقد قرانك، المهم أن تكون فتاة خلوقة متدينة تُراعي حرمات هللا. أصبحُ نى أن تتزوج يخوي ويوم المُ  -

 ضاحكة:بذراعها قبل أن تسأله  دالياشقيقته  أحاطته

 اإلنستغرام.لني أبحث لك عنها في هيثم؟ ع الفتاة التي تريدها يا دكتوووور زاياما هي مو  -

 :بعجرفة قال بأناقة ثُم  الشاي  وضع هيثم ساقاً على ساق، احتسى مزيداً من

بيضاء خالية من أية عيوب وعيناها ذهبي ناعم طويل وبشرتها فاتح مائل للها أشقر عرة جمال الكون؛ شأريدها أجمل من ملك  -

اندا كير، طولها ال يقل مثل أنف ميردقيق مصقول أنفها ة من الرموش الس وداء الط ويلة وواسعتان خضراوان تحيط بهما هال

في  شهادة الدكتوراه تحملحاد ة الذ كاء و ،ذات ذوق رفيع بالمالبس مثلي أناو رشيقة مثل آدريانا ليماو سبعين سنتمتراً عن مئة و

  حب مشترك للس فر حول العالم.مرحة ولدينا هوايات مشتركة وص علمي، تخص

أجمل منها؟ فكيف إذا ستكون زوجة الدكتوووور  سها، أال يكفي أن  صالح أحضر لها سلفةالغيظ يتسامى في نفأحس ت رزان بشعور 

سيزداد حضرته ستخلب األلباب بجمالها األخاذ ورشاقتها و أكيد و تتمنى جميع الفتيات إشارة من يده؟ عجبهيثم الذي ال يعجبه ال

ال  تخاف من الحسد إال على هيثم، وسينفشان معاً ريش حماتها التي الو ريشها بغزله،ينفش بجمالها وريشه ستنفش وتكب راً وغروراً 



 ُ ر إال حبيبها هيثم، والقُر تقرأ ة(. آن وال تُبخ  حسناتها، نعم فهي ست بيت صارت رزان تهون عن نفسها بتذك ر كأن  أيهم و صالح ) كُخ 

إعداد أشهى المأكوالت األردنية التي لن وطريقة تطبيق المالبس بالخزانة، وونظافة مطبخها غسيلها ال أحد يُجاريها ببياض ماهرة و

 : الت لتعيد الس طوع لنجمها الذي بدأ باألفولالمجهولة أن تعد ها، ق األوروبي ة ال زوجة هيثمو المصري ة تستطيع شيرين

 ماهرة مثلي. ست بيت األهم يا دكتور هيثم أن تكون زوجتكو -

 : هو يرمقها بنظرات االستخفافو بزهو أردفهذ ب هيثم شعره بأنامله للمرة الخامسة، 

بأدوات  الن اعمةأناملها تتلف أظافرها المصقولة المطلية ولن  المستقبلي ة زوجتي، لت تعيشين بعصر جد تي يا أم  هاشمماز -

 ، لن أجعلها تضيع وقتهاعلى المنزل شرافاإل، وستكتفي بالتنسيق وأو خادمتين خادمة التنظيف القاسية بل سأحضر لها

 .قلبيلتمأل عيني و رشاقتهاوأناقتها و أريدها أن تهتم بجمالها ، الكالم الفارغو لترتيبابالتنظيف و

 بدال من أن تُقفل فمها كما كان زوجها يأمُل قالت ُمتكل فة الحماس: لكن غضباً،احمر  وجه رزان 

 نحجز لك أفضل صالة بإربد.علينا أن عليك العروس و      -   

 هو يضغط على بطنه من شد ة الض حك، قال بعد أن تمالك نفسه:اد الش اي ينسكب على ثياب هيثم وك

ج عروسي الحسناء سنأي صالة يا بنت الحالل؟ أنا و    -   فاف فهي قِ بميالن بُحيرة كومو الرومانسي ة  على ضفافتزو  بلة حفالت الز 

اقية، أو  فاف  رقى محل لتخطيطأ سيقومسا أو بحدائق لوكسمبورغ بباريس وبفرن أو بحقول الالفندر  على ضفاف نهر الس ينالر  الز 

هور وبتنسيق  اقيةوالط اوالت والط عام الز  االت  ألهل إربد، حفل زفافي سيكون ُمفاجأة لكم والموسيقى الر  الذين ال يعرفون إال الص 

 الفنادق!و

ح بكُل  وقا إال غروراً،التفّوق الدّراسي  هلم يزدمنّى أن تخرس رزان و يخرس هيثم الذي توابتلع أيهم غيظه،  إلى صالح حة إليه وهيثم يُلم 

فاف بها جميلة ويتم  تنسيق الموسيقى على ذوق و راح؟ الد يكوراتاللذين أقاما حفل زفافهما بصالة لألفراح، ما بها صالة األف كعكة الز 

إلنهاء  قال باقتضابي دماغ و أعصاب(، تمالك أعصابه و، لكن أخاه يظُن  أنه فوق البشر ألنه ) اختصاصممتازةالخدمة و العروسين

 :الموضوع

ج من صاحبة الن صيب و على بركة هللا يا هيثم، إن شاء -  نرى عيالك.هللا تتزو 

ة أخرى ضج  هيثم بالض حك   حت ى صار يسعل، عل ق قائالً:مر 

واج عندكما عيال ودق ة قديمة( مثل زوجتك، بعد زواجكما بعام واحد فقط رزقت و أنت أيضاً يا أيهم ) - ليات مسؤوما بهاشم، الز 

ُمزعجين  حي ة قبل أن نفك ر بإنجاب أطفالنزور كل  المناطق الس ياو تدريس وُصراخ، ال يا حبيبي، أنا وعروسي سنلف  العالم و

ة علي  لما فك رُت باإلنجاب أساساً! من غضبهللا لوال خوفي ، ويُنغ صون علينا حياتنا  الحج 

ه، زاد من وغضباً احمر  وجه أيهم  قالت دون أن تنتبه إلى أن شفتيها تترجم التي ، التي أطلقتها زوجته الت نهيدةغيظه استغفر هللا بسر 

 :أفكارها إلى كلمات



 من اآلن. أغبطها آه كم  -

ه هيثم، و غبطلطالما  غاضبة،أيهم بنظرة  قذفها  أكثر.لثرثارة اآلن لتزيد الط ين بلة وتنفش ريش هيثم أكثر واالحمقاء  جاءت زوجتهبسر 

ديوان شعر أبي الرتداء نظ ارة القراءة،  فتح أبو صالح  لجميع الذين الذوا بالص مت للحظات استغل هاأصبح هيثم للحظات مصدر ضيق ل

ام و هي تكاد تنفجر، لَم لْم يضعه أحد حد قت شيرين بهيثم و ،و لكِزها له عد ة مرات نظرات زوجته المعاتبة ُرغمبين الجالسين  بدأ يقرأتم 

رت أن تُنف س عن فعال إن أيهم وعند حد ه؟   : بنبرة هجومي ة هسألتوغيظها صالح طي بان زيادة عن اللزوم بعكس أخيهما الخبيث، قر 

 ثال؟أم أنك تريدها ملحدة م ها يا دكتووور هيثم..لم تذكر شيئا عن دين -

 : أجاب إلغاظتهاال تخلو من محاولة أخرى  بثقةتبس م عندما رأى الغضب بقسماتها، بنظرة شريرة، و هيثم رمقها

. األجنبية عندما ستسلم فوراً و سأريها فيديوهات زوجك الشيخ صالح يا مدام شيرين أكسب فيها أجراً، إلسالم وسأدعوها إلى ا -

 ُ ُ الن كدي ة بعكس المرأة العربية  ن إسالمها ألنه عن اقتناع،سلم يحسُ ت الناس،  تستغيبا، ترتدي الحجاب وسلم وراثة عن أهلهالتي ت

 النميمة على الجيران.هي أكبر طموحها إعداد طبق شهي أو تنظيف البيت بسرعة قياسية، هوايتها الوحيدة سطحية و

 .بعد أن أنساها الغضب أن تستأذن بالذ هاب الةالص   غادرتت من مجلسها وقامثم  على هيثم نظرة تفيض كُرها،شيرين  أسقطت 

 : قال هامساً صره لصالح ونقل هيثم ب

 دون أي اعتبار ألهلي. غادرتنا و، تركتيا صالح مهذبة غيرزوجتك  -

 :، أخيراً قالحنقتعليق أخيه بوجه محتقن بدم ال صالحقابل 

ة ي داً يا هيثم، شيرين خطٌ أحمر واسمعني ج   -  أسمعك تتحد ث معها بهذا األسلوب أتفهم؟هذه ستكون آخر مر 

الس طحي  بعد رحيل هذا ) المغرور تنفست شيرين الصعداءو، قتراب امتحاناتهال رومافي اليوم التالي إلى الذي عاد هيثم  لم يُعل ق    

بت كُل  العجب من أن ي، و(الت افه أشفقت كُل  اإلشفاق على ، والط يبكون هذا المتعالي شقيقاً لزوجها الغالي صالح المهذب الهاديء تعج 

دعاها عريسها الحبيب عندما مساء ذلك اليوم ظل لتها الس عادة  تعيسة الحظ التي سترتبط بمتكب ر مثله يعتقد أنه بمنزلة ملك من المالئكة. 

عام فيه لذيذا كان الط .يعكس حضارة هذه المدينة الخالبة ،ا مصمم على طراز القرون الوسطىإلى عشاء في مطعم جميل بفلورنس

 األجواء رومنسية، تذوقت آذانهما بنهم صوت الكمان الذي كان يعزف سيمفونية ) ضوء القمر( لبيتهوفن. و

 الس اطعةف النجوم هذا الفضاء الذي كانت آال ،لتغوص نظراته في فضاء عينيها الس وداوين لس قبالتهالتجلس، ثم ج سحب لها الكرسي 

 قال:  ،به فال يخبو توه جهة لتخترق قَلْ بال نهاي ه تتهاوىفي

 أرجو أن يعجبك الطعام هنا. هذا المطعم ألنه األفضل بفلورنسا،اخترت لقد الجميلة،  ملكتي -

 : بدالل قالت  ،فازداد توه ج قلبه نور السعادةقد استقر بعينيها ابتسمت و

 يا ضابطي الوسيم. أثق بذوقك الرفيع -

  سألها:رمقها بنظرة حالمة، 



 ؟يا غالية أعجبتك صالة األفراح هل -

  : هي تجيبأسكرت جوارحه ابتسامتها العذبة و

 جميلة جدا، كل التفاصيل أعجبتني. -

 ما رأيك بإخوتي؟و  -

اً حبيبة دالياً طبعو لكن شخصيتها قوية،ه. رزان مرحة  رزان تسيطر عليزوجته طيب، لكن يبدو أن أيهم شاب هاديء و  -

 قلبي.

  الُخبث،  سألها:نطقت عيناه بتعبير 

 الدكتور هيثم؟و -

 بحدة:  ةأجابتتبدلت مالمحها الجميلة فجاة،  

 .(فخر العائلة)ـ حماتي ب لقبهمن تهو ..عنصري وسطحيمغرور و ،لم أستلطفه البتة -

 : ةبسرع بررتالحظت العتب بعينيه ف 

 ا تجاوزت الحدود.، ربمحبيبي أنا آسفة -

  :هو يقولو برقة أمسك يدهااإلشفاق في عينيه، ترقرت نظرات الحب و

هو فعال فخر العائلة، فهو دائما األول على دفعته، لذا و لكنه طيب القلب صدقيني،شيرين، أنا أيضا تضايقت من هيثم،  غاليتي -

حذ رته من أن يُغضبك بأي بل و أمس لقد عاتبته ،على فكرة ا. لم يدفع فلسا واحديف دراسته والجامعة جميع مصار غطت

ة أخرى،   أغضب هاتين العينين الجميليتين فسيدفع الثّمن غالياً.وهللا لو فعلها وكلمة مر 

 : رد ت عليه تخض ب خد اها بحمرة الحياء مما زاد وجهها فتنة،  بإعجاب

 .هعلياإليطالية نجيب شجاع ال تقدر حتى المافيا  صالح، ضابطسي ت أيضا فخر العائلة يا أنو -

 ً كأنها  تفبد، على صفحته المتأللئة النجوم ةصور عكسالذي  نزهة بجانب النهرطعامهما، ثم خرجا في  وتناول اإلثنان ابتسم راضيا

بينما كان صالح يحدث شيرين عن مسقط رأسه؛ بلده الحبيب  األيدي، متشابكي تمشى العروسان . أزهار ياسمين تطفو على وجهه

(، فهي لم اإلسكندري ة)  كانت ُمشتاقة جداً لمسقط رأسها. تحد ثه شيرين عن بلدها مصر الحبيبة ) أم  الد نيا(، وإربدتحديدا مدينة و األردن

 األردن يوماً ما.صالح بأن يسافرا معاً إلى مصر و وعدها زرها منذ عامين بسبب ظروف والدها،ت

فل أو الط فلة.  بالغ صالح زوجها فرحا وشرعا يقترحان أسماء للطة أشهر أعراض الوحام، فطارت هي وظهرت على شيرين بعد عد     

والدته التي رأت بأنه يبالغ بتدليل زوجته مما سينقلب  حفيظةينظ فه بنفسه مما أثار ته فكان يمنعها من تنظيف البيت وزوج بخوفه على

بعد عام تقريبا من حفل  زل الغير شاقة ال تضر  الحامل. بأن أعمال المنالذي أك د له الطبيب  لم يقتنع إال من، لكنه عليه بآخر المطاف

فاف ء بنت أبي بكر رضي هللا أسماء نسبة إلى ذات النطاقين أسما طفلتهاشيرين سمت  بنت. ولد و بتوأم؛  تكل ل زواجهما المبارك الز 



عنه، أحد العشرة المبشرين  رضي هللاسمى صالح الولد سعد، نسبة إلى أول من رمى سهما في اإلسالم، سعد بن أبي وقاص عنهما، و

ثُم  سلم، كان يفعل النبي صلى هللا عليه و كما يقيم باليسرىاليمنى و ب أذنيهماذن قرصار يؤوحمل صالح المولودين الجديدين  بالجنة.

ع عليهما قُبالته الحانية و  بهذه المناسبة السعيدة، فقراءالصدقات على الع وز    يتنش ق رائحة البودرة الممزوجة برائحة األطفال. هو وز 

ً أسماء حلق اشترى لمولودتهو ان صالح يحفظ كتاب هللا كعلى تعليقتها كلمة ) شيرين(.   نُحتشيرين قالدة ذهبية ألمها من ذهب، و ا

أهله عمرة. أن يأخذها وكامالً الكريم وعدها إن هي أتمت حفظ القرآن أجزاء منه،  فحفظت ثالثة على الحفظ قد شجع شيرين تعالى، و

 صالح حول الكعبة.الغالي  تتخيل نفسها تطوف معحفظ المزيد، وطارت شيرين من الفرحة وبدأت تشد من همتها ل

****************************************************** 

س الكة دروب داستها األقدام العابرة، سقطت على األرض و يةلن اس كورقة خريفسيمر  الخامس عشر من أيلول على بعض ا               

ل  عام، أو ذلك الت اريخ من كُ في الذ اكرة ب القلب، إما كزهرة يفوح عبيرهاحفر هذا الت اريخ في الذ اكرة وعند آخرين سيُ الحياة الُمختلفة، و

ذلك الت اريخ من كُل  عام. كجمرة تحرق القلب ب  

ج هذا الت اريخ العام الثاني وشيرين، ففيه ذكرى زواجهما ور من أيلول مناسبة سعيدة لصالح كان الخامس عش     عيد ميالد شيرين، يتو 

واج بالحب  المتجد د.  ، كارلوت االحزينة الش قراء الجميلة أي ام بين  منسقطت سوى ورقة خريف عابرة لم يكن  لكن هذا الت اريخ من الز 

أنفها،  ثم أسندت يثم في عيادتة، مسحت به دموعها والعلبة الموضوعة أمامها على مكتب الد كتور ه آخر منورقي ا منديالً  التي سحبت

  :اً غضب هي تُرعدإلى هيثم و عُد يعرفها، قبل أن تلتفتوالدها الذي لم يكتف على  رأسها

هايمرعالج مرض اا في لم تنجحو من ذلك و بالّرغمتبتلعون آالالف الكُتب.. و تدرسون طوال اليوم - عقل أبي  الذي يلوك لز 

لس معه. جلست مع والدي في المنزل ريثما نتدبر إحضار ممرضة جديدة لتجالجامعية ولقد ضحي ت بدراستي  . ببطء الحبيب

 .الترفيه عنه قدر اإلمكان، لكنني لم أنجح في طرد الحزن الذي يسكُن قلبه طوال النهارأنا أحاول تسهيل حياته و

 : رباً طُمضأفرغ هيثم ما تبقى من كأس الماء بجوفه، قال 

 لكن..أنا أفهم شعورك و -

 ك الذاكرة من قبل يا دكتور هيثم؟أهلمن هل فقد أحد   -

 لكن..ال.. و -

أن تنظر في  يُدلل ك، ن كان يوماً ما يُحبك وم..عليك من روحكغلى أن ينساك من هو أشُعور  شُعوري؛ أنك تعيلي إذاً ال تقل  -

 ً   مكانك،ن ومكان يختلف عن زمانك وقلبه في زماأن يعيش فكره و ..الفراغعبثي ة قدوة لك لتجده هائماً في  وجه من كان دائما

ك يا دكتور هيثم هي اليوروهات التي تقبضها.  كل  ما يُهم 

تقتلون  بنا.. ونال تشعر مأنت ..طب اء فاشلونأنتم األ ة من المرضى )كلمات الجارحال، هو معتاٌد على ِسهام قابل كالمها بابتسامة هادئة

 تخيل في تلك اللحظة لو أن والده قد نسيه، رب ما كان سيُجن  وقتها.  تكسبون الن قود..الخ(. أبناءنا و

 ة: قال لها برق  أشفق عليها كثيراً، ببساطة ألنه لم يكن يعلم أن الخامس عشر من أيلول سيقلب حياته هو رأساً على عقب، 



ر كُ "  - اتبعي اإلرشادات التي الد واء لوالدك في موعده، و يكتشف العلماء سنويا أدوية جديدة. تابعي حاليا إعطاءل  يوم، والعلم يتطو 

 ت الفتاة على إخراج والدها من العيادة،الممرضة التي ساعد تزمي بإحضار والدك للمراجعة،" ثُم  استدعىالوكتبتها لك على الورقة 

 أجاب:و سحب من جيبه هاتفه الذي بدأ يرن  

  ووالدينا؟ الت وأم؟حال شيرين ووكيف  كيف حالك؟ ..حبيبي أبو سعدأهال أهال   -

وأخطط ألخذ  هو ذكرى زواجيتذكُر فاليوم إن كُنت  ..اتصلت آلخذ رأيك بموضوع ..نحن جميعا بخير الحمد هلل ..غالي ال ياأه -

أفك ر بشراء هدي ة لها لكنني ال أعرف ماذا أهديها؟ خاصة أن اليوم يصادف ذكرى ميالدها و شيرين لنتعش ى وحدنا في مطعم رومانسي..

 أيضا. 

 .هللا لبعضكما البعضهههه ال خبرة لدي  بهذه األمور يا أخي الحبيب.. لكن رب ما قالدة ذهبية أو عطر أو ما شابه.. أدامكما  -

سأتكلم معك  هيثم..  .كهدية لها إن شاء هللا خذها وأهلي عمرةط ألأخط  ، والكريم نمن القرآ شيرين حفظت عشرة أجزاء على فكرة،   -

 مهربي مخدرات.عصابة  عن جاءتني إخبارية ..الحقا

ع     إيقاف أي الت فتيش على الط رق الخارجية، وعند نقاط في الش وارع الرئيسية لفلورنسا وأصدر الن قيب صالح أوامره لرجاله بالت وز 

وحده بالط رق الخارجي ة الفرعي ة التي قد تلجأ إليها العصابة، على  يتوّغل أن ات الس يارة المطلوبة، بينما عزم علىسي ارة تحمل مواصف

مترامية قد كثيفة غابات  جانبهب تمتدالذي  الخارجي في الشارعمسافة طويلة يقود  بقي أن يتواصل مع زمالئه في حال شك  بأي سي ارة. 

قرر حدود مدينة فلورنسا الشمالية، . أوصله إصراره على البحث إلى حر القريبزرقة البإلى  أشجارها لتسترق النظر هامات طالتاست

تشبه مواصفات اللون،  ادف سيارة من نوع فيراري زرقاءعندما صيميناً لطريق فرعي زراعي ال توجد عليه نقاط تفتيش،  االنعطاف

ضغط على الزمور فتوقفت السيارة هو يوطالباً منه االصطفاف على اليمين مكبر الصوت  قام بمناداة السائق بجهاز. سيارة المهربين

 فورا.

ل ل رقم الس يارة اقترب منهمومن سيارته صالح  ترج  ر بعد أن سج  ل ُمواصفات الس يارةو الذي شك  بأنه مزو   ةالط ويل ، أحنى قامتهسج 

ة ل مقل باً نظراته في كاب الوجوه الُمكفهر  ، متقاربين بالعمرو نن متشابهياثنان منهما شاب يكان . التي وشت بدخيلتهم الس وداء الثالثةلر 

اكب أما أنحف من أخيه، الذي كان أطول و الس ائق كان أحدهمااألنف المدبب،  الحنطية وشرة البتلكان نفس الش عر البني المموج ويم الر 

ماديو يشبههما لوال الوزن الزائدكان لى الكرسي األمامي بجانب ابنه، والذي يجلس عوالدهما فكان  الثالث ن اللذي لون الشعر الر 

الس يارة من أوراق  صالح طلب . الت جاعيد التي تسل قت على وجهه و حول محجريه اللذين تلوح منهما نظرة قلقة، واكتسبهما مع الزمن

 لم يكونوا المشتبه بهم،دق ق باألسماء،  .فسلموه إياها هو يعدل قب عتهو بطاقاتهم الش خصيةثم طلب منهم  ،بيد مرتجفة عطاه إياهافأ ائق،الس  

  :بقلق األب سأله .بعد أن ارتاب بأمرهم لكنه طلب منهم النزول من السيارة لتفتيشهاو

 تريد إنزالنا من السيارة يابني؟ لم -

  وجوههم، أجاب بحزم:برتباك اال صالح لمس



 من السيارة وانزل. امخدر الكوكايين بحوزتكم، وأشتبه بأن بفلورنسا من دائرة مكافحة المخدرات صالح فهمي معك النقيب -

إن لم و ،الُحصول على ُمحامين، لديكم الحق بالبقاء صامتين واالعتقال اآلرهن واضعين أيديكم فوق رؤوسكم، أنتم  حاال

 .ستكون العواقب وخيمةف تمتثلوا لألوامر

  :  مصطنعة براءةبنبرة فيها  حزام األمان كإشارة منه بأنه مواطن صالح، ثم سألجسده باألب  أحاط

 هل نحن مطلوبون؟بالذات؟ لم شككت فينا نحن  -

 :هيئاتهمعيناه تجوبان في و قال صالح

نتم أ غريب،المحرك  ساع البؤبؤ.  كما أن هديروات، واضح من جحوظ عينيه مدمن كوكايينفينيتالي بينيتو لوكا ائق الس  بنك ا  -

 ي هذا الطريق بالذات، هيا انزلوا.المخدرات فيه، مستغلين أن ال نقاط تفتيش ف تخبئون

من النقود  من جيبه رزمة كبيرة بإدمان ابنه، لكنه تمالك نفسه و أخرج أظهرت أمارات الدهشة التي ارتسمت على محي ا األب  جهله

ف بنفسهصالحمدها نحو و  : بعد أن كُشف أمرهم ، عر 

قليةفينيتالي  أنا الدون بينيتو - في كل  ، ولدينا أذرعفينيتالي ماريو الُمحاميهذان والداي لوكا و، وأحد أهم أقطاب المافيا الص 

ستحدث فارقا كبيرا د هذه النقوأعلم أن أنا ، وحضرة النقيبطموحا يا تبدو شابا ذكيا ومن أي ورطة.  قادرة على انتشالنامكان 

 زيد يا بني.معي المفي حياتك، و

 قد ارتجف صوته من فرط العصبية:و صاح صالح

إن شرطة فلورنسا لم على فكرة،  ستكون عقوبتك مضاعفة. هيا و اخرج من الس يارة ترشيني؟ استغفر هللا العظيم. و دنيتهد     -

  قت النار واستدعيتطلال أو إ ..من السيارة.. هياانزلوا  يا ابن المافيا القذر! ..انحن لسنا بالماضي ي تعد في جيب المافيا. 

 ُزمالئي.

اسة ضغط على لم يُذعن بل  لوكاالس ائق لكن      ً البنزين ودو   بسي ارة صالح الذي تبعهم . عال صوت صف ارة البوليسانطلق مسرعا

شعر اديو، لسبب ال يعلمه لم يعمل الرالشرطة عن طريق الراديو، لكن وزمالئه أو مع مركز التواصل مع الن قيب حاول  بأقصى سرعة،

 ،حتى هاتفه النقال كان خاليا من الشحن، زميله على ُمرافقتهإصرار  ُرغم بالن دم الش ديد على قراره األحمق بالبحث عن مشتبه بهم وحده

، بقي دخلوا جنوةوالش مالية  لورنسامن حدود ف واحتى خرجبال هوادة ، بقي يطارد الرجال الظ روف ضده رغم تآمر ييأسلكنه لم 

باللغة ائم ، كل ما اقربت سيارته من سي ارتهم كالهم بالش تإلطالق الن ار عل هم يستسلمون دون أن يضطر متواصلة ساعات ألربعيطاردهم 

 : هو يهد د بالمسد سلم يستطع أن يتمالك نفسه، صاح و يحب  أن يُزف ر لسانه، إالاإليطالية، لم يكن 

صاص يا كالبسأ - راصير أدوس على جثثكم ببُسطاري، وثقب أجسادكم بالر  أوباش سفلة يا ، يا عصابة المجرمين المنحط ين، يا كالص 

 يا خنازير يا ُحثالة األرض!

 هو يخرج جزءاُ من جسده خارج الس يارة: صاح ماريو و



     " أرمي جثتك للكالب أمثالك قبل أن تفكر حتى بخدش سي ارة أخي.؟ سأقتلك و ! من تحسًب نفسكبل أنت الكلب الُمنحط"       -    

ل مرة منذ أربع ساعات وماريو  حاولثم  تبعثرت أنه لم يكن يُريد أن يت ورط بقتل ضابط، رغم صالح الن قيب على  إطالق النارألو 

صاصات  جاج األمامي للس يارة  بالهواءالر  ة عن روح تمل ك الخوف  .عدا رصاصتين هش متا جزءاً من الز  دما تيقن أنه وحيد الن قيب، خاص 

ً  في هذه الغابات الن ائيةبعيٌد عن مدينته، لو حدث له شيء بال َدعم بل و هة  في تلك اللحظة شعر. فلن يعلم أحٌد عنه شيئا بأنه يقف على فو 

دى، ف كبده  ، زوجته الحبيبة شيرين، فلذتا) الحاج والحجة( ليينه الغارض نفسها أمام عينيه كفيلم؛ والدامن يُحب  تع صارت وجوهالر 

يدعوه بأن  هللا؛  إلى يلهج بالدعاءلسانه هيثم. بدأ الد كتور أيهم والمهندس ن المدللة داليا، شقيقاه الحبيباالوحيدة ماء، شقيقته سعد و أس

ة إلكمال مهمته، ألنه يعرف نفسه، نفسه  بقلب  هو يدعوظل  يناور بالس يارة ومهما كان. للش ر  لتي ترفض االستسالم ااألبية يلهمه القو 

ني إما الن صر على هذه ال تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ارزقني كل ه ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأ "  : خاشع

حابة و و الفردوس األعلى، في سبيلك أهلي، أو الشهادةإلى العودة سالماً عصابة وال الش هداء في مع النبي صلى هللا عليه و سلم والص 

 " عليين.

صاص فلم يجدأط    بحنق: ماريو صاحلرد بالمثل. مناصا من اصالح  لق ماريو مزيداً من الر 

ذ لم ينففي الغابات وكثيراً توغلنا  رغم أنناال يستسلم! إنه يطاردنا منذ أربع ساعات وحده  هذا النقيبإن ! ماهذا بحق الش يطان -

 هو!أي نوع من الضب اط  لو في الجحيم،، إنه يريد القبض علينا ومعه البنزين

ائدة الشعر الرمادي القليل الُمتبقي على رأس الد ون، تمتم  كته الس رعة الز   : مغتاظاً راقص الهواء الذي حر 

 بدو أن الدعم لم يصله.ي  لكن الحمد هلل، .أننا سرنا بطريق ال توجد عليه نقطة تفتيشرغم صادفناه  -

  : أكثرالذي بدأ يتوت ر أكثر و ماريو اقترح

 نحاول رشوته ثانية.با وفلتوقف با -

 : بعصبية صاح الدون

ة.دق ق الت صويب طالق النار عليه مجددا، وبل حاول إ كال يا جاهل -  هذه المر 

ة أخرى على صالح صار يطلق النارو من السيارةالُمرتعش نصف جسده  أخرج ماريو نجح في بدوره النار أيضاً وصالح . أطلق مر 

ب ارتمى ماريو .األيسرصابة كتف ماريو إ   بالصراخ بدأ لوكا، وهو يصرخ بأعلى صوته من األلمو بدمائه على الكرسي الذي تخض 

 :الهستيري

 أخي.. أخي يا بابا.  -

الذي مازال يتمت ع بحيوي ة الش باب كبر سنه، لف  جسده رغم والذي  سقط بجانبه على المقعد الخلفي،  هنا تناول الدون مسدس ماريو

ن تحت حاجبين كثين رماديين كل الت ركيز على الهدف،و للوراء بكل  ما أوتي من قوة، أطلق النار على و ركزت مقلتاه اللتان تستظال 

 .تتحطموالكثيفة جنوة  أشجار غاباتلترتطم بإحدى  في الواديفوراً انقلبت سيارته صالح، فأصاب اإلطار والنقيب سيارة 

 :فينيتالي الدون هتف



 إلنقاذ أخيك. قريب عن مستشفىبحث اآلن االمجنون! و ممتاز، تخلصنا من هذا النقيب  -

ً   GPSطريق الـعن   وجد لوكا مستشفى صغير بقرية كاموغلي القريبة، بينما رجع الدّون إلى المقعد الخلفي ليجلس بجانب ماريو ضاغطا

خلف الغابات  مستشفىالر على الط ريق حتى عثقل ب بصره المضطرب بين الخريطة وبدأ  لوكا ي على مكان النزيف قدر اإلمكان، 

عداء،   :  بأنفاس الهثة لوكاالدون  أمرفتنف س الص 

ضعنا وو ةتعرف، أخوك مصاب برصاصأنت  قريب.  رات في مكانأنا سأخفي المخد  لمستشفى، وإلى ا ماريوك دخل أخاأ  -

 نه تعرض لرصاصة طائشة من شجار.إ سنقول مشبوه،

. ،المستشفى القريب فأكمل طريقه صوب لوكاأما  ،ي مكان آمن بعد أن ترك عالمهرات فالمخد   ووأد الكثيفة بين األشجار نزل الدون

جد لي ،لطوارئاقسم الدون  وصلبعد نصف ساعة لمستشفى. اب نحو قسم الط وارئبه هرع  ثم  من الس يارة أخاه المضرج بالد ماء  أخرج

 .وجهه شحوبقد تجل ى الخوف في ت وتر والمن ن يضغط بيديه على بطنه ليخف ف كا ،خائر القُوىد الباب الرئيسي للقسم عنجالساً  لوكا

ت الد قائق قبل أن ي الُمطاردة.بهذه  طاقتههو اآلخر قد استنفذ جلس الدون بجانبه ثم ضمه، كان  من قسم الطبيب  خرجكسنون مر 

  :، قالالط وارئ مبتسماً ليخفف من توتر الرجلين

لن يخرج قبل د دما كثيرا وللطابق العلوي، لقد فق سننقُلهنا لكن ،أوقفنا الن زيفو فينيتاليمن كتف ماريو الرصاصة  لقد أخرجنا  -

 الغد.

  :محاوال إخفاء اضطرابه قال الدون

 ال بأس، المهم أن نطمئن عليه.  -

  :، قالتبدلت مالمح الطبيب فجأة

 علينا أن نستدعي الشرطة، األمر فيه إطالق نار. -

هو تمتم بسرعة و ذا الطبيب نزيها مثل النقيب صالح.هللا أن ال يكون هحزمة النقود بيد مرتعشة، راجيا من جيب معطفه أخرج الد ون 

عن الطبيب  افتر ثغر  "ال داعي للشرطة ووجع الرأس. .رصاصة طائشة يا دكتور، ال ندري ما مصدرها." يدس  النقود بجيب الط بيب:

ً لرؤية مريض جديد مضىوابتسامة رضى   .صالحقيب الن  نزيها مثل  ، لُحسن حظ هم لم يكُن شخصا

ي حديدية في إحدى ممرات المستشفى التي تفوح منها رائحة معق م يشربان القهوة على كراس كالو ابنهفي المساء كان الدون و

                                         :رأسه على كتف أبيه، لطالما اعتبره ملجأه من كل  كرب، تمتم بصوت خافت لوكاأسند   األرضي ات.

 مد هلل.مستقر الح وضع ماريو -

 : ، قال هامساً شعر ابنه البنيأصابعه تجوس خالل الدون و ابتسم

تهريب األسلحة والقمار و سنبقى في تجارة معلبات الطعام ن األخيرة،ستكوتجار بالمخدرات ولحمد للرب. هذه أول محاولة لنا لالا  -

 فهي أقل خطرا.



 ميالن لفلورنسا. موثوق فيه لما قطعنا كل هذه المسافة منال أن تاجر المخدرات هذا صديقك ولوو، يا بابا تعلمنا منهاتجربة و  - 

  :هو يقولو على الكرسيالُمثقل بالهموم أسند الدون رأسه 

 الذي القانا في دْرب نقطة تفتيش واحدة، لكن ذلك النقيبال يوجد فيها التي جئنا منها آمنة والفرعية الطريق لي صديقي أن  أك د   -

 يا ترى مالذي حدث له؟ مر كل شيء،العودة د  

 : هو يشد  على أسنانه قائالو ارتسمت تقطيبة بين عيني لوكا

ً و ببهيموت بس كاد ماريو ..با لهت ..أكيد مات  -  بابا.يا جيد أنك رشوت الطبيب  ،كدنا أن ننكشف أيضا

 :ثم همس غاضبهبنظرة فجأة الدون  َرَشقه

فينيتالي أبناء الدون  ،المظلم القصر ردابألحبسن ك بسو ك عقاباً شديداً ن  عاقبأل و العذراء المقد سة ..؟ تتعاطى الكوكايين؟يا لوكاكوكايين   

ال يهمه سوى  سأجعل طبيبنا يعالجك من اإلدمان، متى سينمو لك عقل و تتوق ف عن الت صرف مثل بغل مفهوم؟ وم مهذه الس   يتعاطون ال

 مفهوم؟ اهاال نتعاطبالمخدرات لكننا نحن نتاجر  ؟أخيراً الكوكايينهو والن ساء وإنفاق الن قود بال حدود والل

كت فجأة كحيوان ت ينتفضوكا رأسه خجال للحظات فقط، قبل أن ل طأطأ عندما التقط أنفه المتحف ز رائحة عطر نسائي  جميل هُ،  غرائرحر 

تحمل ضمادات التي  جميلةالشقراء الممرضة المتأهبتين لالنقضاض على فريسة ثب ت بصره على العلى بعد عد ة أمتار،  بعيني الذ ئب 

م مغناطيسي اً لحقهاقسم العناية المركزة صوب مت جه محاليلو ورش   ،بنيهذ ب بأنامله شعره ال .متجاهال نظرات والده القاسية ، كالمنو 

 :هو يمشي بمحاذاتهاو حياها بوجه بشوش ناسياً مأساتهمثم   على رقبته عطراً فاخراً من زجاجة صغيرة كانت في جيبه،

  ؟مالكي؟ مااسمك يا  ياقمر ، كيف حالكفينيتاليبينيتو أنا لوكا    -

 محت اتركني في حالي فأنا مشغولة.لو س ،(ال شأن لكاسمي هو ) -

 :هو يهمسو بأذنهاالتصقت شفتاه ، لحقها بدورهف قسم العناية المركزةاه باتجبخطى عصبية مسرعة تسير هي ردت عليه و

 ممرضة بعد اليوم،ألن تعملي لن تحتاجي ، وصرت حبيبتي عليك األموال إن غدقأس ديد الثراء.أنا شمال، وأنت فائقة الج  -

 . هيا أعطني.. هيا..أعطني رقم هاتفك يا حلوة.

  :هي تدفعه بعيداً عنهاو زمجرت بصوت حاد

 ال طلبت األمن.إو اتركني ا؟ نحن في قسم العناية الُمرك زة!أال تستحي يا هذ -

 عالية شهقة لتفلت منهتبعها للداخل ، صيحات المستغيثين انفجر لن تمنع حممه فالبركان إذا لكن لوكا لم ييأسلت الممرضة الغرفة ودخ

  :، سألتهمدهوشةبصرها إليه نقلت ، لفتت انتباهها

 ؟هل تعرف هذا الضابط  أيها المزعج؟ مابك -



ً النائم  النقيبفي وجه بصره  لوكا ثب ت    زة متنوعة أجهملفوفا بالضمادات، و كان رأس صالح ،الممدد أمامه على السرير مصعوقا

ر مكانه وجسده، كان فاقداً وعيه لكن  رؤيته بث ت الر  لة بكانت موصو عش كمن سُكبت عليه مياه يرتصار عب بجسد لوكا الذي تسم 

لو   يا ويلي ماذا هل سيستيقظ؟   هل هو بسبعة أرواح؟ هنا؟إلى  الن قيب كيف؟ كيف وصل   :مالبثت األسئلة أن اشتعلت برأسهباردة، و

 استيقظ و عرف أننا هنا؟

 : ، سألته بمكرالممرضة كانت تقرأ أفكارهوكأن 

 من الواضح أنك تعرفه، ما اسمه؟ -

ً  هاأجاب  :نظراته لم تتزحزح عن صالحو ُمرتبكا

 ي؟لم تسأليننليس اسمه عندكم فأ  -

مادات  بدأت   بأسى: قالتلمصاب، للنقيب اتغير الض 

له بلحظات اشتعلت السيارة. بعد أن انتشإنه وجد سيارته مقلوبة في الغابة، ول أحضره حطاب إلى هنا، قا ال نعرف اسمه،  -

عاد  قسم الط وارئإلى  الحط اب ، بعد أن أحضرهأوصلتهما إلى هُنا عابرة في الطريقرة سيا بين ذراعيه ثم أوقفحمله 

في اآلن هو في الجمجمة و كسرأصيب بضربة قوية على الرأس ولقد  جميعها. فوجدها قد احترقت وراقه الثبوتيةأحضار إل

 غيبوبة.

 ة الموصولة بجسدهاألجهزراقبت قراءات بحرص شديد، ويل لألنابيب الموصولة بذراع صالح إضافة بعض المحالب بدأت بعد ذلك

ً  لوكاإلى  ثم التفتت ،باهتمام  : ال تخلو من خبثناعمة بلهجة  أضافت، الذي نسي فمه مفتوحا

ح انك تعرفة، من الواض، الّشاغل اآلن أصبح هذا الضابط شغلكنفسك حتى تحصل على رقم هاتفي، و قبل لحظات كنت تذل   -

 ؟تعرفه جيدا. من هوو

 ن تفكير: دو هاأجابصدمته مالحظتها،  

ً  خارج غذّ الخطىثم   " أخي روبيرتو...إنه أخي"   - غرفة ماريو الذي كان نائما، همس في أُذن نحو  قسم العناية المركزة متجها

 .الممرضة أنه أخي أخبرت بسبب ارتباكيو ،في غيبوبة لكنه اآلنو يا بابا، لقد أنقذوه صالح في العناية المركزةالنقيب "  :والده

 " حاالً. علينا الخروج من هنا

  ، قال بصوت خافت: الوسادة التي تسند رأس ماريو الدونعد ل 

ً  فاق فلن يخرج من غرفتهلو أحتى ، وكما قلت غيبوبة ن النّقيب في، إيا ولد أخفض صوتك - قد  نحن عندما يخرج نكونو ،قريبا

 غادرنا.

على خْلع ساعدها لوكا  تسبقها رائحتها الجميلة، المعقّمات لتغيير الجرححاملة الّضمادات وفي اليوم التالي، دخلت الممرضة غرفة ماريو 

عّض ماريو على شفتيه حتى ال تفلت منه تأوهات  ثم بدأت بتعقيم الجرح.  ،ةالقديم الضمادات بتغيير قبل أن تقوم، قميص أخيه الجريح



بوضع  الممّرضة  بدأت .ضعفه أمام الناسيُظهر ألمه و أاليجب قد علّمه أبوه أن ابن المافيا ل ؛الممّرضة الحسناءو أخيهو األلم أمام أبيه

  :قائلة للدون التفتت لترتسم البهجة على محياها، لت قسماتهافتبدّ عندما تذّكرت شيئاً  الضمادات الجديدة

 أهله هنا.أخبرته أن ، و17ة رقم نها حقا معجزة، نقلوه للغرففاق، إأروبيرتو قد اآلخر ، ابنك كأبشر  -

ق الذ هول   إخفاء ارتباكه:ون محاوالالد   سألها ه بالحكاية،ماريو الذي أخبرا الدون، ولوكا و طو 

 ؟.. كيف هو؟ ماذا قال لكالحمد هلل..أوه  -

 بأسى:  تابعت الُحزن وجهها الجميل، فظللأثار سؤاله ببالها خاطراً 

 نكم المسكين فاقد للذاكرة تماما!عندي خبر سيء لكم جميعا، اب -

ً  لوكا سألها، مشدوهة إليها بأحداق متسعةالجميع  رنا  : فـ.. فاقد للذاكرة؟مصدوما

ت رأسها  :بحسرة تابعت، إيجابا بأسى هز 

 .فينيتالي قلت له أن اسمه روبيرتو  اسمه،إنه ال يذكر حتى   -

ً متوج   الدون سألها  : سا

ة ضابط؟ مثال إنه وصل هل قلت له شيئا آخر؟ -  إلى هنا ببز 

ت رأسها نافية، أطلقت تنهيدة ضيق وهي تقول  : هز 

 طمئنان عليه؟ال تريدون االأ ها، لكثيرة التي لن أستطيع اإلجابة عليالتعرض ألسئلته او أبدا، لم أشأ إرهاقه  -

  :  بحماس مفتعل ليداري قلقه الدون قال

 طبعا طبعا.. هيا بنا يا لوكا. -

ُ  همس لوكا بأذن أبيه   :متوت را

 ماذا لو تعرف علينا يا بابا؟ -

ً  الدون رد  :بدوره هامسا

 ال أثرنا شكوك الممرضة.إدليل ضدنا. تعال معي وأي إنه نسي نفسه،  فكيف يذكرنا؟ ثم ليس معه   -

حتى الصدر الُمغط ى وجداه ُممد داً على الس رير وجسده  ،ين مرتجفينببقللوكا و الدونتبعها ، وغرفة صالحاتجهت الممرضة نحو 

 بأجهزة مراقبة،  رأسه ملفوف بضمادات بيضاء سميكة، تعكس نظراته الُمبعثرة التيه الذي استولى عليه. موصولٌ  ببطاني ة بيضاء

جل المرتبك وابنه.نظرات الحيرة  أرسلتاذابلتين تحت عينين  الواهنة، ابتسامته تسعت حدقتاهما دهشة أماما بصوت قط عه األلم   للر 

 ؟فينيتالي ون أنت بابا الد  أ.. ابا؟ ـ..بب : سأل



  برقة:له قال و من صالح ، دنابنظراتهاهم تلتهمالفضولية الد ون خلفه فوجد الممرضة  التفت

 .بينيتو فينيتالي أبوك الدونا.. يا روبيرتو. أنا نعم ي -

 : جبصوت متهد  تابع   ،هو يعض  على باطن شفتيه من األلمو غطاء األبيض يتجع د بين يدي صالحبدأ ال

 رأسي يؤلمني يا بابا...آآهرأسي..  -

 : صاح بهاو لممرضةحانت منه التفاتة لوضع الد ون يده برفق على يد صالح، ثم 

 ..حاال!لم تسمعيه؟ أحضري المسكن أ -

  سأله:و مبتسماً ابتسامة ال تخلو من خبث من الن قيبلوكا  دنا حضار المسكن،إلالغرفة خارج هرعت الممرضة 

  تذكر شيئا يا.. روبيرتو؟الأ -

 : بصوت متشنج أجاب، بنبضات موجعة وتمتد  لعنقهأكثر أكثر وبدأت اآلالم تحتشد برأس صالح 

 رأسي...أخ .... أخأذكر ال -

هات خفيفة قبل أن يقولويد الدون،  المرتعشةت يده أمسك   : ند ت منه تأو 

 .، أعيدوني إلى البيتيا بابا أكره المستشفيات -

 : الشاحب هو يمرر أنامله على خد  الن قيبو قال الدون برقة

 .نُعيدك معنا للبيتو متى سمح بإخراجك سنخرجكطبيب، وسأسأل ال -

ضة وح  :هي تقولوضعت يدها على جبينه و ي،صالح بمسك ن قوذراع قنت دخلت الممر 

 . نوماً عميقاً يا روبيرتو ستنام سيهدأ األلم بعد قليل، ثم  -

 هو يمسك يد أبيه:و بعصبية تدخل لوكا

 ث معك خارجا.بابا، أريد الحدي  -

  : خلفه ينادي من صالح  ، قبل أن يترامى إلى أذنيه صوتبضع خطوات و خطا استدار الدون

 .ابقى معي ..بابا -

 : قالكا للنقيب نظرة تفيُض كُرهاً ولونظر 

 طمئنان عليه ثم نعود.اب في الغرفة المجاورة، سنذهب لالماريو مص أخي -

 : هو يسألمزيجاً من الحيرة والقلق و صالح عكست مالمح

 لي أخ مصاب؟ كيف أصيب؟ -

 : هو يجيبأعصابه وتلك اللحظة، لكنه تمالك يجهز عليه ب كم تمنى لوو ،توث بت أعصاب لوكا منذرة بعاصفة

حيث وقفا بضعة أمتار بعيداً  خارج الغرفةمعاً  يد والده، ومضيا لوكاجذب ا بابا،" ثُم  هيا بنا ي ..وغد أطلق عليه النار نقيبٌ "  -

 : عتابظٌل من بنبرة فيها  هسألصالح،  غرفة عن



 تتعاطف مع هذا المجرم؟ يا بابا؟ماذا دهاك  -

ً  سألهالُمثقل بالهموم، أسند الد ون ظهره  المقابل إلحدى الغُرف على الحائط األبيض  :هامسا

ذات البشرة السمراء وذات الشعر األسود المموج وذات  لهما بين المرحوم كارلو؟و ألم تالحظ الشبه الشديد بين الن قيب صالح  -

 الش فاه الدقيقة.

قبل خمسة أعوام في حرب العصابات  أمامه،  كارلو فينيتالي الذي فقد حياتهذكرى ابنه األكبر تتجس د تألألت الد موع في عينيه و    

تبر الن ساء فقد كان كارلو فتى لعُوباً ال يعفيها، الرئيسي كان هو الس بب ي الت ،ية اإليطاليةجزيرة صقل مدينة باليرمو عاصمة التي هزت

ن عرف بعالقة إكليمونزو ديفينو، الذي ما ابنة رئيس المافيا  بشباكه؛ينيو تُدعى إيميليا ديفكان قد أوقع فتاة جميلة سوى أداة للتسلية، و

زواج من إيميليا ، قال فيها أن على كارلو التهديد إلى الد ون فينيتاليانتشار الفضيحة على المأل حتى أرسل رسالة و فينيتالي بكارلوابنته 

قلية المحافظة، ورس التي مازالت تما شرف عائلة ديفينيو فوراً الستعادة ث شرف ابنتهم أن على كارلو العادات الص  االختيار الذي لو 

انقسمت بقية عائالت المافيا بين الط رفين المتحاربين كارلو التهديد ووقف أهله معه، و بين مراسيم زفاف أو مراسيم جنازة. رفض

العالقات . كانت مشكلة كارلو القش ة التي ترب عت فوق كومة من منهم كارلو نفسه فاندلعت حرٌب ضروس قُتل فيها الكثير من أبناء المافيا

مت ظهر البعير القش ة التي قس، في قُرى هذه الجزيرة الجميلة بسبب الخالفات على حدود األراضيبين عائالت المافيا متوت رة أصالً ال

مع فينيتالي يغادر الدون  فيما بينها بشرط أن المافيا السالمقبل أن تعقد عائالت شهراً كامالً اليابس األخضر والحرب  كما يُقال. حرقت

بعبقريته   .بعد أن باع نصيبه من األراضي في صقل ية لميالن لوكاماريو و ابنيه غادر الدون مع، فصقليةأمالكه جزيرة ورجاله و ولديه

التي تخوضها الحكومة  ه رغم الحرب الد ؤوبتحت سيطرت من ميالن كبيرٌ  جزءٌ  باتمن العالقات وبسط نفوذه، و الفذة أنشأ كثيرا

 اإليطالية على المافيا.

ضى قائال حاجبيه لوكا عقد   :بنبرة وشت بعدم الر 

  الوضيع بكارلو. رجاء بابا ال تقارن هذا الضابط -

 ً ا من أمامهما، ثم أردف هامسا  :انتظر الد ون ريثما ابتعد طبيبان مر 

لم يرضخ  شجاعٌ، ولم يقبل الرشوة أمينٌ  ى بحياته في سبيل أمن بلده،ضحمخلص نزيه  نه ضابطالنقيب صالح ليس وضيعا، إ  -

 .اآلن  صالح لربما كان على قيد الحياة نه. آه لو كان كارلو بذكاء النقيبصالح أكثر ذكاء مالنقيب لكن و مقدام مثل كارلو،وللتهديد، 

 أكثر ذكاء؟  -

لكنني ..قا، المتدت سيطرتنا إلى جميع ميالنابني ح صالح أليس عبقريا؟ آه لو كان ن معنا مخدرات دون كلب أو جهاز!اكتشف أ - 

 .وساعدي األيمن سأجعله ابني

 ماذا تقول يا بابا! كيف تجعله ابنك؟ إنه عدونا! -   

 أنا احتاج إلى رجل مثله يا لوكا. .بيضاء، نستطيع أن نكتب فيها ما نشاء صفحةاآلن إنه  ،قد للذاكرةلكنه فا -    



يُريد أخذ صالح فقط ألنه يُشبه المرحوم كارلو، بل ألنه رأى بصالح البصيرة الن افذة  ذو، لم يكن أبوه إلى ما رمى إليه لوكا فطن    

ة بعطاياه ودعمه ومبراطوري ته. كان يجذب يوس ع او أعوانهعدد من ليزيد  واغتنمهابديال عنه. كان والده ال يدع فُرصة إال  طرقه الخاص 

لي الضرائب..الخ، ليضعهم تحت جناحه.  بينما والشرطة تفيد منهم مستقبال، كالمفت شين ود يسق كل من يهوى بقي ة الن اس جمع محص 

جال! ليستعين فينيتالي الت حف، كان الد ون الطوابع والعمالت و ت المافيا عائالو بهم على حربه الباردة ضد  الش رطةيهوى جمع الر 

 األخرى.

 :الذي وجده أمامه الدونسـأل  بعد أن خرجلالطمئنان عليه، و صالح غرفةالطبيب  في تلك اللجظة ولج

 لكن نا نحتاج ألوراقه الث بوتي ة إلكمال العالج. فينيتالي،بينيتو  رتويأن اسمه روبي الممرضة أنكم أهل هذا المريض وأخبرتن  -

 :محاوال الحفاظ على هدوئه قال الدون

 ماريو بصفتك طبيبهما، ابني اآلخروراق األخرى بميالن. رجاء اكتب له الخروج هو واألرقت مع السيارة، وتحأوراقه ا  -

 بميالن. مل عالجهماأن نكبنعدك و

قبل  يريد أخذ الن قيبالد ون كان  ن هذا الطبيب كان فاسداً،قود في جيب الطبيب، كان محظوظا ألمن الن ضخمة الدون رزمة ثم دس  

 مضى بعيداً.بيب الذي أعمت الن قود بصيرته و، الح طيف ابتسامة على شفتي الط  انتشار نبأ اختفائه

ً في أذن أبيه  لوكا همس  : مصدوما

 تخطفه من أهله!يعيش معنا في القصر يا بابا؟  -

 : هو يُعد ل ياقة قميصةو الدون رد  

 أحتاج لشخص بإخالصه.  ابني؛ أريد أن يكون هذا الشابو ..يكلمُ ك شيء فإنه يصبح بتمل   أرغب عندما ..أنت تعرفني يا لوكا  -

 ال تستطيع أن تملك رجال يا بابا.لكنك   -

 كأنني أملكهم. ؟..هل نسيت يا جاهل أن ربع رجال ميالن تحت تصرفي  -

 .ائلةيشارك بإدارة أعمال العبالقصر و امعنيعيش ن تجعله أخي وتخطط أل تأن ..حالة خطف هذه ..بابايا هذه حالة مختلفة  -

ابه سأكونبالضبط يا لوكا،  - ً و عر   .فينيتالي اسمه روبيرتو بينيتو  سيصبحو ،أباه بالت بن ي أيضا

 عادت ذاكرته؟ وإن -

 بكل بساطة، نقضي عليه!  -

********************************************** 

                                                                                       !أنه في مهمةلنا قلتم  مفقود؟زوجي النقيب صالح يا نهار أسود !   -

 صاحت شيرين التي تلب سها الذعر.

 بأسى:  قالأفرغ الضابط لويجي ماء القنينة في جوفه، 



جاري البحث عنه في كل و ،على أثر ثر لهلم نعيات فلورنسا ومستشفلكننا خابرنا جميع  ،عندما هاتفتمونا خافتكم لم نكن نريد إ -

 ساعة على اختفائه، إنه مفقود منذ الخامس عشر من أيلول. ونوثالث رنا إخباركم بعد أن مضى ستٌ مكان، قر  

ألنه نسى هذا  منه غاضبةهي التي ظل ت اجهما، وزو ذكرى أبو طفليها مفقود منذ يوم، زوجها الحبيب وشيرين بدأت الد نيا تلف  حول

 بهستيري ة حصال . صرخت أم  وعيهافقدت ما لبثت أن لمهمة دون حتى أن يعتذر، أحس ت بتوت ر جنوني يفوق احتمالها ثُم   غادراليوم و

  : هي تشق  ثوبهاو

ا..  - اااا يا صالح.. يا حبيبي يُم   الحاج أبيبدأت خرزات الس بحة ترتجف بين أصابع  عيها هي األخرى. ثُم  فقدت و يا رب ال."  يًم 

  هو يقول للش رطي:الت ماسك قدر اإلمكان ون. حاول حاول إيقاظه الذيصالح 

 . يا رب الطف يا رب.باكراً، اآلن ستقل احتماالت العثور عليه. كان عليكم إخبارنا لنساعدكم في البحث  -

ابطبدأ ال  : قالبمساعدة أبي صالح على إيقاظ المرأتين،  ض 

 أكثر من مرة في مهمات سرية غابقد و ماهر، ح ضابطصالالنقيب صديقي هذه الدرجة، فلم نكن نتخيل أن األمر خطير إلى  -

 .لكشف تجار المخدرات

 : بنبرة ُملؤها الغيظ قاطعه أبو صالح

ي جميع وسائل سأنشر صورة ابني فو سأقدم شكوى بحقكم،أنا لن أسكت و مرات الماضية كان على اتصال معكم.لكن في ال -

 هللا الُمستعان على ما تصفون(.فصبر جميل و )  :قط عه الن شيجخاشع  صوتثم  تال ب  التواصل اإلجتماعي،

ً هيثم الد كتور كان  تحديداً في سكن الط الب،و روما، في العاصمة     لم باإلرهاق يثقل جفونه، و يشعرفي شاشة الحاسوب، بدأ  غارقا

ص كانت رسالته تتلخ   رسالة الماجستير بأسرع وقت ممكن. عليه أن يكملفي تنشيطه، لكن الزمن يسابقه، و ينجح كوب القهوة الثالث

المختبر حتى ، أمضى بسببها وقتاً طويالً في تطوير عقار لتأخير تقدم المرضو في تحديد جين جديد مسؤول عن مرض الباركنسون

كُل رائحة شكل وحفظ  ها يضطر لقتلها لدراسة خالياها، كما أنهبعد أن يتعل ق بيقاً لفئران الت جارب؛ يُطعمها ويالعبها وأصبح صد

على طوير العقار، ثُم  بدأ تحديد الجين وسهر الليالي نجح بتلسلة طويلة من التجارب الفاشلة والحسابات وبعد س مرك ب كيميائي بالُمختبر.

جامعة يال إلى كل ية الط ب قسم ليكون مبتعثا من  ورز في القسم مما أدى لترشيحهعلى إعجاب البروفيسالذي حاز البحث  بكتابةأساسهما 

في مجل ة علمي ة األعصاب، بعد أن يتم نشر اكتشافه القي م و توراه في جراحة الدماغدرجة الدك الواليات المتحدة األمريكية لنيلفي 

 ابا.يمساء الخير : بصوت مرهق عندما رن هاتفه،  ردقسطاً من الراحة ه متثاقال ليأخذ ن كرسي  قام هيثم م  مرموقة.

 صوت والده ُمرتعشاً من الط رف اآلخر:  وصله

 صالح اختفى.أخوك  رة قادمة لفلورنسا..تعال على متن أول طائ ..هيثم -

 !ماذاهوى هيثم على ُركبتيه، صرخ: 

زر  منزله، ضغطتقل هيثم تاكسيا أوصله إلى اس ورنسا،مطار فلطائرة القادمة من روما مدرج العجالت  في العاشرة صباحا المست

كمختص بالدماغ الضخمتين والده العجوز المتعب، وحاط هيثم بذراعيه أ  يرتمي بين ذراعيه.أبو صالح الباب والحاج جرس ليفتح له ال



قال ريكة، ثم أحضر له كأساً من الماء، أجلسه على األو قاد الحاج مثل سنه.فقد كان يعلم خطورة الضغط النفسي الشديد على رجل في 

 ن: هيثم محاوال أن يتماسك قدر اإلمكا

 شابا متدينا خلوقا مثل صالح. هللا لن يضيعابا، سيعثرون عليه ي -

 : بنبرة مرتجفة قال الحاج

 بمساعدة شيرين. فيسبوكلم يعثروا عليه، لكن أنا نشرت صورته على طوا جميع فلورنسا ومش    -

 كيف حال أمي؟شيرين؟ كيف هي؟ و -

اآلن في  طفالها ينامانشيرين و بالتوأم.و لويجي تهتم بهن زوجة الضابط ال حبيب،حالتهما ال يسر  بها عدو  و منهارتان تماما،"  -

 ثُم  أجهش أبو صالح بالبكاء()  دون.."  هامنزللم تعد تستطيع الن وم وحدها في لغرفة التي كانت تنام فيها داليا، ا

  هيثم قبلة على جبين والده الش احب: زرع

 ؟ السكريناولت دواء الضغط وهل ت.. أنا ًمتأكد من ذلك ال تقلق يابا.. صالح سيعود -

  بصوت مبحوح: الحاج أجاب

 الهم تناول الدواء. أنساني  -

انتهاء بمراقبة وضعكم ح وسأتدبر كل شيء..ابتداء من البحث عن صالأنا هنا و ..ال تقلق..أنت رجل قوي اإليمانبا، سامحك هللا يا  -

 الصحي.

جميع أصر  على أن يُشارك في ، وصبيحة اليوم التالي كان هيثم يجلس في مكتب الُمقد م سيرجيو قائد عملي ات البحث عن صالح  

باط المكل في بعض كان .التحقيقوجمع المعلومات و عمليات البحث لته كاميرات  نالض  بالبحث يُراقبون عبر الش اشات العمالقة ما سج 

عةويالتص بجميع إبالغه جلوس الُمقد م سيرجو مع هيثم ورغم  اميرات ُمساعدة كبيرة.لكن لم تقد م هذه الكالش وارع، وفي  ر الموز 

أصر  على أن يبحث بجميع ُمستشفيات فلورنسا بنفسه، وقام بتوظيف متحر  بُمجريات البحث وإال أن هيثم لم يقتنع تفاصيل التحقيق، 

، مما فلورنساكامل فوق  بدأت رسمياً عملي ات البحثقد أبلغه بأن طائرات الهيلوكبتر اتصل به الُمقد م سيرجيو وبعد يومين،  خاص. 

اصين المحترفين بالغوص في  بأن هذا اإلجراء متاخٌر جداً.  بالتعاون مع اعتبرالذي أثار حفيظة هيثم،  الش رطة، قام فريق من الغو 

اة في القاع أو جثة قغارالبحر عل هم يعثرون على قارب  أي شيء. التهب إسفلت الش وارع بأنفاس الكالب  ، لكنهم لم يجدواُمسج 

ائحة العالقة في عقلها، خمة للعثور على الر  في جميع فوق األسوار  المفقودالن قيب صور  ترب عتو البوليسية الالهثة التي تتوق أنوفها الض 

كأن  الن قيب صالح ، وعن_الن قيب_صالح( تويتر و فيسبوك، لكن دون أن يعثُر عليه أحدتصدر هاشتاغ ) # البحث_و  شوارع فلورنسا،

ر في   الهواء.قد تبخ 

ة، عندما هاتفالمفقود كان هيثم يعرض صورة أخيه  لتفتيش المنزل، غداً أن الش رطة تنوي الُحضور ب أنبأهه الُمقد م سيرجيو، وعلى المار 

 الُمقد م: ب وجد هيثم نفسه يصيح سفر صالح،تُريد جواز و



  ؟ خارج إيطاليا دون إخبارنا؟ أم تشُك  بأن أخي قد هرب ؟ هل تشُك  بأن نا قد آذينا أخييا حضرة الُمقد م  ما هذا الُهراء  -

 : بهدوءالذي قد ر حالة هيثم الن فسي ة رد  الُمقد م 

 . القيام به يا دكتور هيثم، علينا التحقق من جميع االحتماالت كما تعلمعلينا هذا إجراء روتيني و  -

ة رمل في عاصفة صحراوية، وهيثم الخط أغلق  كان  صالة العشاء في المسجد مع والده. نظر إلى ساعته، لقد فاتته هو يشعر بأنه ذر 

صل ى هيثم على  .هذه الط امةالمسجد بلسماً يخف ف عنه وطأة في جماعة الص الة كانت  مصيبته، بل لقد ُرغم اس يزال يؤم بالن  والده ال

صيف، ً  انساب الُحزنخيه صالح من أعماق قلبه، وعندما سجد دعا ألو الر  الذي بدأ يرسم برذاذ المطر اختلطت  على وجنتيه دموعا

الباب فتح  ما إن يزداد،  هطول المطر إلى البيت عندما بدأ ات خذ طريق العودةاً واستقل  تاكسي.  الط رقاتاألرصفة و خرائط ُمبهمة على

 : صالح.. صالح .. قُل لي أنك وجدت أخاك يا هيثم.حتى هرعت إليه والدته تنتزع كلماتها من بين العبرات

بان المرارة من  ة عل  ساعديه يتشر  ا ؟قلبهاعانقها هيثم بقو   ، سألها: أين أم  سعد يُم 

 :هو يجيبي بين ذراعيه، بان القلق بصوته وبدأ أبو صالح يهدهد أسماء التي كانت تبك

 ال ترد على هاتفها الن قال.عن صالح، ال نعرف أين هي، و خرجت تهيم على وجهها في الش وارع بحثاً شيرين   -

 : بحنق صاح شتعل،عُذراً لت ت أعصاب هيثم المتحف زة أصال تنتظركان

ضع المطرليل وال  ! كيف تخرج وحدها هكذا في الحمقاء  - امل الت عن المصري ات، قوي ات الش خصية وهكذا هُ لكن  ؟تاركة طفليها الر 

  معهن صعب، أعاننا هللا عليها، سامحك هللا يا صالح! 

 بضيق:أسماء لزوجته، قال أبو صالح  أعطى

م أمن ؟ والعنصرية يا هيثم ما هذه -  .كُل نا شعٌب واحدو ة رائعةشيرين امرأ ؟ حكامك على الن اسأعطاك الحق لتُعم 

 صاح هيثم الذي أخرجه الت وت ر الش ديد عن طوره: 

دة!عندما تعود ؟ وهللا ألؤدبن هاة رائعةامرأ -  ، هذه المصري ة المتمر 

 صاح بها دون أي ُمقد مات: لها هيثم وتح ، فلبابَ ا نتظار المؤلم طرقت شيريناال بعد أن ألقتهم ساعة على قارعة

 ؟هذا الجوفي هذه الس اعة و؟ لم خرجت وحدك أنت مجنونة هل -

اخل واحتراما ألهل صالح تجاهلته  فيها تنفض المطر عن حجابها ومعطفها الش توي، ألنها نسيت أخذ مظلتها. صرخ هيثم دلفت إلى الد 

 ثانية:

 كان يُمكن أن تتعرضي لألذى.. يا ُمستهترة. ؟ خرجتهذا الفعل األخرق و ارتكبتيني يا قليلة التهذيب، لم ال تتجاهل  -

اقد عالتفتت إليه و قيقان المحمر  قد و صراخ هستيريقابلت كالمه بتلويح ون من البرد، ثُم  ما لبثت أن بس وجهها و اتسع منخراها الد 

 :أنساها الغضب و الت وتر للحظة وجود أهل صالح



 بالعثور على أخيك.. من اآلن فصاعداً سأبحث عنه بنفسي. ! فشلتنك فاشلأل  -

ل  :مسك ذراع هيثمالذي أ أبو صالح تدخ 

 عن حدود اللياقة.الت وتر يخرجكما ! ال باهلل استهديا  -

 : بحنق زأر ،الثّائرة غلبتهوالديه لكن أعصابه أن يسكت احتراماً لهيثم  حاول

رتها سوف...، سمعيني أي تها المصري ة طويلة اللسانارتبط بك، اأخي وال أدري كيف ُجن   !متعجرفةيالك من  -   وهللا إن كر 

 : بصوت ُمتشنج ، كان يجب أن تُرد على هذا الوقح، قالتوضعت شيرين يديها على خصرها

من اآلن لت هذيب، عل مك كيف تتكل م معي باحترام يا قليل الو كان صالح هُنا ألد بك و. فاشل .يا عنصري  يا . ال شأن لك بي.. يا . -

 .أبا سعد .. أعيدوا لي زوجي عن زوجي وحدي فصاعداً سأبحث

 بين هيثم. ،  قبل أن تشتعل الحرب بينها وداليا حجرة فوراً إلى اقتادتهامسكتها أم  صالح من يدها وأ

***************************************************** 

      

ك الس تائر وهب  نسيم خنحو األفق بقرية سال، و بدأت الش مس تنحدر    عر رزان التي جلست على الس رير داعب شفيف من الن افذة حر 

 الرؤية أحد ومعظم الوقت ه يرفض فراشمعتكف بهو م، الذي مذ عرف عن اختفاء صالح وحبة المهديء أليهو عصير الليمون قد متو

ر على يتحد ث سوى مع أهله بإيطاليا، و ة باليوم على األقل أنيكر   تمتمته سيسافر إليطاليا ليبحث عن أخيه، مسامع زوجته مئة مر 

  :بانزعاج رزان

  نت تعرف حالتنا المادية.هيثم هناك فما الحاجة لذهابك؟ أ -

ً  أيهم وجهه الحزين بكفيه، قال وأد  :متألما

معه عدة طلبت الحديث  خطب ما بعدما ثمة! لوال أنني أحسست أن  حدلم يخبرني أا رزان، مضى أسبوع على اختفائه ولي يتخي    -

 ا أخبروني.لممرات مع 

تذكرهما مذ  ثنان اليفترقان منذ الط فولة،كانت تعلم مكانة صالح في قلبه، كان اإلحاولت تهدئته قدر اإلمكان، أمسكت رزان يده برقة و

ى أمام منزليهما عنالطريق الت رابي  انت تُشاركهما اللحاق وراء الكرة علىك ما زالت تذكر دما كانت تمل  اللعب بُدميتها، والُمسج 

على وجهها الش احب ستار  أهله إلى إيطاليا بوقت قصير. أسدلتأيهم قبل أن يهاجر وعقد قرانها ببوضوح يوم كان صالح شاهداً على 

. انتشر خبر اختفاء صالح في طفليهوزوجته و صالحفكر في أهل ت كانت ؛ابتسامة حجبت مشاعر القلق الش ديد الذي اعتصر معدتها

لش غل الش اغل صار الن قيب المفقود االخبر، و جتماعي عرف جميع أهل األردنبفضل وسائل التواصل اإلوإربد كالنار في الهشيم، 

وار اف أيهم،بيت  إلىيفدون  للناس.  بدأ الز   .الضيوف غرفةصبحي في  بأن أبناء المرحوم أبي نبأهأإلى الغرفة و دخل ابنه نو 

 ُمغتاظا: هو يدمدم رأسه على الوسادة وأيهم أسند 



ً سُحق ..ي متعبننلهم إ قُل -  ؟بنفسي قليالنفراد اال أال أستطيع ا

 : حسب معلومة قرأتها على الفيسبوك، تمتمت بضيقبدأت رزان تدل ك أصابع يده لتخف ف ت وتره 

 طمئنان عليك.على األقل.. يريدون االاجلس معهم عيب يا رجل، لقد صب هاشم القهوة، ف -

 : من أخبرك؟هاسأل ،قد عال صوتها بالن شيجم، حضنته وأيه غرفة في تلك اللحظة هرعت داليا داخل 

 أجابت: ماما..اليوم!     

                           *********************************************** 

 

ه الكاتدرائية الش هيرة     غير فوق مدينة فلورنسا، لم تكن تُهم  كان فقط يبحث عن   ،المنتشرة في الس احات ال الت ماثيلوحل ق العصفور الص 

احة  فهبط رزق فراخه. أحس بكللِ و رزقه قاً خاللها  على حافة نافذة،  ليأخذ قسطاً من الر   بالزوجة الش ابة الملكومة التي كانتمحد 

ها بجانبها، ال تعرف أين لم يكُن طفال لتتبعثر على صخور اليأس، دماغهاكانت األفكار تتالطم كاألمواج داخل ، بدموعهاتروي الوسادة 

ُمد ة ثالثة أي ام بمنزل  أقاما معهاالي. حضر والدها من نابولي وبشيء بعد أن راح الغرغبة ال طاقة لها لتعتني بهما، لم يعد لها هُما و

، قال أبو صالح الباب طرق الحاجاإلمام أبي صالح، قبل أن يعودا إلى نابولي بعد أن رفضت شيرين رفضاً قاطعاً أن تذهب معهما.  

 ً  : راجيا

 .لقد اشترى هيثم طعام الغداء ، رين، تعاليابنتي شي -

م داخل قبضة يدها،   ت عليه: بصوت واهن رد  مسحت العبرات بمنديل تكو 

 يا عمي. ال شهي ة لدي   -

 أت، هيا.. أم صالح تنتظرك أيضاً.لم ت نه لن يأكل إنهيثم يقول إ -

شترى باستا بالجبنة كان هيثم قد ا .لتشاركهم الجلوس على المائدة نزلت الساللم بخطى متثاقلةورأسها،  الحجاب حول لف تقامت بتراخ و

اً مسلوقاً مع اللبن .على المنضدةا ووضعه مشوي ة اً خضاروبيتزا و  أخبرتها أم صالح بأن هيثم قد ساعدها بإطعام سعد و أسماء أرز 

بادي. شعرت شيرين بالخجل، و  : بصوت واهنقالت خافت أن يت همها هيثم بالت قصير بحق طفليها، فركت يديها بتوت ر والز 

 ..لكن بارك هللا فيك يا هيثم، وهللا أنا خجلة منك.. -

 محاوال تليين لهجته قدر اإلمكان: مقاطعها هيث

جي مني فأنا لسُت أفهم حالتك النفسية يا أم سعد،  -  رجاء لكن إيماني برحمة هللا كبير، كلنا نشعر بالحزن، غريبارجاء ال تتحر 

 د أخي قريباً مهما كل فني األمر.أنا أعدكم جميعاً بأنني سأج تحلوا بالصبر،تناولوا الطعام و

 قالت بصوت مخنوق:

 نعم الوكيل بهذه المصيبة. وحسبنا هللالقدير، وللعلي  افوض ت أمري إن شاء هللا يا هيثم..  -



فيع بيد أن هاأ رغم ال يستلطفها،لم يكن هيثم ينسجم معها ابداً و ما جعله  الذي ال يُريد تغييره الحاميال تحتمل طبعه  نه يشهد لها بخلقها الر 

لها من أجل الغالي صالح، نها مثله؛ عصبية إلى أبعد الحدود عندما تتوت ر، لكنه مستعد أل، ويتجن ب الحديث إليها قدر اإلمكان ألن يتحم 

  كما أن ُمصيبتها الحالية تفرُض عليه أن يتعامل معها برق ة قدر اإلمكان.

مو، ليتشاطروا المزيد من لحظات الت عاسة الجلوس غرفة طعام قدر استطاعتهم، ثم انتقلوا إلىتناول الجميع ال ع كانت أم صالح تذرف الد 

هامس. جلست شيرين بجانب ما اإلمام فأمسك القرآن الكريم وصار يتلو سورة البقرة بصوت هي تُحد ق بصورة صالح، أبصمت و

لم يكن هيثم أقل حسرة منهم  رة الفقيد.الد موع والت حديق بصوهي تشارك حماتها يها على األرض ليلعبا باأللعاب ووضعت طفلحماتها و

ً منذ سبعة عشر المفقود  على أخيه على إن فاجعة الموت أهون بكثير من فاجعة االختفاء، فأهل المي ت يعرفون  ، لكنه كان األقوى.يوما

حيم، يرقد جمكانهاألقل  مصيره و ؤوف الر  هور.أكاليراب وسده الُمسجى بسالم تحت الت  ، يعرفون أنه أصبح بجوار رب ه الر  أما  ل الز 

ض في تلك اللحظة ألبشع صنوف العذاب المفقود.. فال يدري أهلهُ أحي  هو أم مي ت ، جائع أم شبعان، خائف أم آمن، أو.. أو رب ما يتعر 

ه بلحظة يأس أن يصلهم خ ه ال بر وفاتعلى أيدي مجرمين أو مدمنين أو مرضى نفسيين.  كل فرد من أهل صالح كان يتمن ى في سر 

  األمل.وجود أحياناً يكون فقدان األمل أقل  أيالماً من  ،لو قليال من جحيم االحتماالت حتى لو فقدوا األمل برؤيتهلشيء إال ليرتاحوا و

 :باهتمام حار قالو شيرين نحو، ند ت منه نظرة قلقة الشاي ثم جلس معهمهيثم قدم لهم 

 ، هل آخذك إلى الط بيب؟أم  سعديا  وجهك شاحب  -

ت رأسها  ه ابتسامة امتنان، أردف قائالً: هي تبتسم لنافية و هز 

 أي شيء أخبريني فورا.إلى إذا احتجت و أمانة في عنقي يا أم سعدوأنت أختي   -

ا العام بمحاولة المشيبدأ سعد و  غيرة  أسماء اللذان أتم  المشي حديثاً لكن اختفاء  على األرائك، كانا قد بدآ بمحاولةُمت كئين بأيديهما الص 

ن، هو يُغن ي لهما ُمحاوال إشاعة جو  من المرح في المكاو صار يمشي معهماهتمام، وقف هيثم و أمسك يديهما ووالدهما أبعد عنهما اال

الة بهما حتى  إذا اقتربا من جد تهما أف لو قصيرة ة واملتهما فيركضان إليها ضاحكين، كان مشهدهما الجميل يخط  ابتسكان يطوف الص 

وضع سعد إصبعهُ  هو يُغالب دموعه شفقة عليهما،ة وجلس بهما على األريكهما هيثم بين ذراعيه المفتولين و. حملعلى الوجوه الحزينة

غير  ً  قال جال إصبع هيثم بين طي ات لث ة سعد، صار يبكى،بفمه والص   :باسما

 رتفع حرارتهما قليال أثناء بروز أسنانهما، سأشتري لهما مرهما مسك نا.حبيبي سعد لقد برز له سن  صغير، راقبيهما يا شيرين، قد ت -

 : قال ضيق ثُم  هو يُحد ق بصورة أخيه الفقيد، أطلق تنهيدة اً وهُد سعدصار يُهد ثُم  

بعائلة للعناية بكما و هناإلى أطلب منه الحضور تصل بأيهم وسأ ،الماجستير رسالة كمالستروما العلي العودة إلى  يابا..  ا..م  يُ  -

 .على حسابي الخاص لرزانوه سأحجز ل ،صالح

 :رأسها على ذراعه، سألته والدته أسندت

 ؟ يا ولديكافية معك نقود هل   -

 برق ة:  هاأجاب، طبع قبلة على جبينها الذ ابل



 .وفرت نقودا من عملي الجزئي بالمستشفىلقد  ..ال تقلقي يا حجة -

 : بأسى ، أعلنم، كان الُمقد م سيرجيوفي تلك اللحظة رن هاتف هيث

تم و ،خمسمئة كيلومتر عن فلورنساتبعد أكثر من  ،جنوة غابات على سيارة النقيب صالح محترقة تماما في إحدى تم  العثور -

أبداً.  صالحلجث ة لكن ال أثر  ، على الش ارع العامفُتات ُزجاج وسبع رصاصات و حول الس يارة جاف ة ماءآثار لبقع دالعثور على 

ةجميع مستشفيات جنوة تواصلنا مع اسمه  ، لكن الضابطفي الخامس عشر من أيلوليح جر مستشفى صغير وصل إليه ضابط ، ثم 

  .قبل أسبوعين أخذوه معهم، وقد حضر أهله وفينيتاليبينيتو رتو يروب

 ؟ أين هو لكن.. إذا هو لم يمت.. رة..السياصالح ليس في ، الد افئ بوشاح األمل شيرين تدث ر قلب صقيع اليأس بكالمه ُرغم

                     ************************************************* 

تالل البعيدة التي استحال لونها إلى قبل أن تنزلق الشمس خلف ال ،إربدقرية )سال( في في أفق  يُضرم نيرانهبدأ الشفق األحمر      

ليزيد الصغيرة  الجافةغصان األ. نثر أيهم مزيدا من سنابل القمح التي انحنت له بإعجاب الهواء العليل فأخذ يُراقصزاد نسيم  ألسود.ا

خل داهو يغلي و ماءال أخذ أيهم يُراقب بصمت  (أنا الملكة اآلن. وداعاً، أمسيت) كأنها تقول للشمس: قوة النار، التي تعاظم لهيبها و من

البن . بعد أن أعد  الش اي، صب  في كأس كيسين من الشايأضاف الس كر وحزمة صغيرة من النعناع المغسول و، ثم اإلبريق النحاسي

ه المهندس نور الد ين.   :  الش اي اللذيذهو يحتسي والد ين ور ابتسم نعم 

 !أحسدك يابن العمذاهب إليطاليا؟ آه كم  -

 : امتعاضفي  غمغم ،مقلتي أيهم لهيب المتصاعد علىانعكس ضوء ال

 !؟ عجبايا نور أخي مفقودو تحسدني  -

ب كفيه الباردتين من اللهب، قال بحسرة:أزرار معطفه و فأغلقشعر نور الد ين بالبرد   قر 

 آلن لم أجد عمال سوى في محلي لنآخ لكن اسة الهندسة المعمارية..حبي لحضارتها دفعني لدر أعشقها.. ليس بيدي.. أعشق إيطاليا..  -

 في المدارس.لم أجد حتى عمال  ،لألثاث خالي صبحي

 .عملوا بوظائف أحالمهمأعرف مهندسين مثلك تخرجوا وأنا صبر يا ابن العم، لاتذرع ب  -

 .اإلقامة في أحد مدنهايطاليا وإلى إ بالهجرةزوجتي أنا وولكنني أحلم يا أيهم كثيراً  أنا أحب قريتي ،نعم باهللو -

ً ادع لنا أن نجد صالح -  ول أن أدبر لك هجرة إلى هناك.سأحاأنا و ا

 أعاد هللا صالح لنا بالسالمة. ..وعدني قبلك هيثم وصالح وفشال -

ن ملكومان. كان باستقبال أيهم على متنها قلباو مدرج مطار فلورنسا طائرة القادمة من األردن علىال هبطتبعد أسبوعين،        

تم سيهئناً ألن أخاه أيهم سيحل محل ه و. كان هيثم قد سافر مطملبيت أهل أيهم ماصديقهُ فريد، الذي أوصله زوجته رزان بالمطارو



إلى  أيهم عهدو ،المدارس دوام إربد عند أهل رزان بسببأن يتركا أبناءهما في إلى ان رزأيهم و اضطر  .أهلهو زوجة صالحبرعاية 

ً  ليساعد أهلهللثياب بفلورنسا يعمل بمحل صار ، واالهتمام بالمزرعةبابن خالته  أما شيرين فقد لملمت  .طوال فترة مكوثه عندهم ماديا

ور المنزل في بيت جميع أمكانت رزان تهتم ب  .ي شقتها المجاورةفوحيدة مع طفليها عادت لتسكن وبيت حماها،  غادرتا وحوائجه

غط بانتظاما تقيس لهماد أدوية حماتها وحماها، وتهتم  بمواعيحماتها، تكنس وتمسح وتنظف وتطبخ و كانت حريصة على أن تقوم  ،لض 

شكرها ت الحجة أم صالح قد تحق ق لها ما أرادت، عندما أصبحتها ) الكن ة المثالية(، وبواجباتها على أتم  وجه، كي تُصبح في نظر حمات

ال ها المجاور و تزور بيت حمااطعت الجميع فجأة دون سابق إنذار؛ البين شيرين، التي قبينها و تقارن طوال الوقتدائماً، و تدعو لهاو

روا معها البت ةأنهم لم يُذنبوا بحق ها و رغمتتصل بهم أبداً،  طمئنان عليها وعلى زوجته ووالداه لزيارتها ببيتها لال. ذهب أيهم ولم يُقص 

 ،ترحيب جليديو بلتهم بابتسامة فاترةاستق، لكنها الغيارات للط فلينوالحليب الكثير من الهدايا والمواد الت مويني ة وأحضروا لها الت وأم، و

يافةدون  جلست معهم ُمتململةو سوى لهم ، فلم تُقد م عندما كان صالح موجوداً  لى أحسن وجه كما كانت تفعل آنفاً ع أن تقوم بواجب الض 

ون مع تركتهم يتحد ثوتكل ف نفسها حتى عناء الحديث معهم،  ها لمنبل إ الحلوي ات.، بعد أن كانت تتفنن بالمعجنات والمقب الت وشايال

أحس ت أم صالح بأنها تكاد تنفجر، فقد أخزتها شيرين أمام الموجودين، خاصة رزان الثرثارة التي ستنقل  موجودة.غير كأنها بعضهم و

ا أيهم فقد بدباردة،  بابتسامة داراهصالح بغضب أبو شعر ث لألقارب في إربد، وما حد ، يبدو أن شيرين قد بدأت تفك ر يساوره القلقأ أم 

واج ثانية، فهذا هو السبب المنطقي الوحيد  ُرب ما طلبها أحد أقاربها في إنها لن تُضي ع شبابها وجمالها الفاتن هدراً، ولتغي رها معهم، بالز 

هاليقدران على البعد عن طفلي صالح. ه الُمشكلة أن والديمصر،  صالح تزوج شقيقة رزان أخي ما هذه المعضلة؟ ليت  : قال في سر 

   .كما كانت رزان تتمنى

ل معاملتها الباردةب نصرافاستأذنوا باال  غياراتهم مع كيس فيه حليبهم و طفليهاب فوجئوا بها تدفع إليهم، لكن هم عد أن عجزوا عن تحم 

وا بسعد و أسماء" تقول: و  "    أنام.أريُد أن و ، أنا ًمنهكة القُوىاهتم 

أما رزان فقد  يا لها من امرأة قليلة التهذيب! لم تد عي أنها منهكة القوى؟ هل كانت تُقط ع أحجارا مثالً؟  الذهول على وجه الجميع، الح  

هتمام بطفلي شيرين سيقع عليها، لكنها انتزعت لقب ) أفضل قدر اإلمكان، صحيح أن عبء اال شعرت بسعادة عارمة حاولت إخفاءها

تكون طموحاتها تافهة هذه الت فاهة. لم ، فكان من الط بيعي أن نجازاتن الث قافة أو الهوايات أو اإللرزان أي نوع ميكن  ة( بجدارة. لم كن  

 تكن رزان تكره شيرين أبداً، لكن النجمة ال تلمُع إال إذا اعتزلت الش مس صفحة الس ماء.

قد متهم بجانب سلطة خضراء، تبادل و صيني ة كفتةباألرز وقد أعد ت الدجاج المحشو  كانت رزان ،العشاء جمعتهم مائدة ذات مساء    

ت المائدةالجميع أطراف الحديث المُ  تُخلل  ، ثم جلست في المطبخاألوانيتنظيف ب رزان قامت سل ية للترويح عن أنفسهم. بعد أن انفض 

هوقد تمل كها و ،بعض الخيار  : حانيةقالت بنبرة و قدمت أم صالح .الز 

 أسماء.لو سمحت، ريثما أنهي إطعام سعد و قد ميه مع المكس راتوتي رزان أعدي لنا الشاي حبيب -

 غضب: المالمحها رداء رزان  ألبست

ال تأتي لتساعدنا أو حتى لتجلس معنا  انكفأت على نفسها،و ،كأننا أعداؤهاعتزلتنا جميعا وا هل يرضيك تصرف شيرين يا خالتي؟ -

 هو ال يقص ر معها أبداً.، وأيهم مذ جاء ونا جميعاً لم نقصر معهاأن رغم و ُشاركنا الط عام،



 ؟ أن أفعللكن ما عساي   ال يرضيني،ال وهللا -

 تستغلكم. هيزوجي أيهم طيب القلب، وإن شخصية هيثم أقوى من شخصية  ..علينا االتصال بهيثم ليضع لها حدا -

 هي جزء من ا، لكنها تجاهلتني.مقبول، نحن عائلة واحدة و غير بيتها أمرقلت لها أن انعزالها في تحدثت معها يا رزان، و -

 بدأت رزان بصب  الماء في االبريق، ثم وضعته على الموقد،  دمدمت بخشونة:

تعود لتنام  حليبهم ثممع ثيابهم و لنا الطفلين كُل  صباحترسل ، بعد أن اختفى زوجها ظهرت على حقيقتها، هذه الغريبة الوقحة   -

  ما كان يجب أن تقبلي بكن ة من خارج العائلة يا خالتي. إال مساء ألخذهم،تعود  ، والكما تد عي ببيتها

ت أم صالح كتفيها   :قالتو هز 

 ظهرها يؤلمها.. لست أدري.و ..نها ُمرهقةدائماً إتقول لكنها  القريب أحن من الغريب.. يا رزان.. معك حق  -

 :ُمفتعلة ، أكملت بعصبيةأوراق النعناع اليانعة غسلتفتحت رزان صنبور المياه، و 

هي سليمة مئة في اليل دم وأشعة، وتحأخذها أيهم إلى المستشفى حيث قاموا  بإجراء كافة الفحوصات لها؛ لقد  بة يا خالتي؛إنها كاذ  -

 المستشفى.المئة، إنها ليست أصدق من تحاليل 

 -  ُ  اليهتم بهم التوأم فستعود إلى نابولي مع الوضعي لم يعجبن نه إنإلي  فقالت ، غير مقبولفها قلت لها أن تصر  وها يا رزان، واجهت

 أهلها.

 .اهتمام بهملست مجبرة على االكبيرة بالسن و أنتيا خالتي،  افلتسافر بهم ،دعيها -  

 الغالي. الفقيد طفلي ..عنيموت لو ابتعد سعد وأسماء سأ ..ال -  

ً  ،قليلة الذ وقإنها وقحة و -    ليضع حدا لها. ..يا خالتي تصل بهيثمسأ ،برأيي أن نُخاصمها لنلق نها درسا

 دعيه يركز بعيدا عن الهموم.، موعد مناقشة رسالته قد اقتربفمشغول حتى النخاع  إنه مت باهلل عليك أن ال تتصلي بهيثم،أقس -  

 أبناؤنا بأمس الحاجة إلينا،وع وقد بدأت المدارس قبل أسب، فإلى إربد أن نعودعلينا  نا لن نبقى هُنا إلى األبد، أنت تعرفين أن ..خالتي -   

 ليقوم بإجراءات منحة الد كتوراه. هيثم سيبقى في روما بعد مناقشة رسالتهو الس فر معنا إلى إربد هداكم هللا،أنتم ترفضون و

، سأطلب من هيثم أن سعد، لذا ال نستطيع السفر إلى إربدماء وأنا ال أصبر بعيدا عن أس، وإلى األردن طالياأن تغادر اي شيرين أبت -    

 .. ال أدري مالذي حدث لعقلي يوم أن وافقت على ارتباط صالح بها. آه ما أشقاني يعود إلى فلورنسا بعد تخرجه من الماجستير.

من جنسية ُمختلفه.. الغريبة ال فتاة من خارج العائلة بل وبلقد أخطأ إذ تزوج  الذنب ذنب الفقيد صالح؛شيرين.. األفعى أخ من  -     

 أعاده لنا بالس المة. كن أن تكون حنونة.. سامحه هللا ويُم

************************************************* 



 

في بالكاد وجد عمال كمدرس الرياضيات،  بماد ةله بتدائي ليعطي أول درس بقلب وجل إلى الصف التاسع االنور الدين المهندس دخل    

ً  ،خاصة مدرسة يعتبر الواسطة تنينا يحرق ذوي الكفاءات بنيرانه، بينما يرفع الفاشلين  ألنه لم يجد عمال بالواسطة، ألنه كان مغتبطا

ساً بإحدى الجامعات ألنه ال يُحسن اليا، فيساهم بدمار الوطن الغالي. كان يتمنى أن يمتلك بأجنحته ع اً به أو أن يكون ُمدر  مكتباً خاص 

حي ا العشرين طالباً الذين وقفوا خلف أدراجهم الخشبية  آلن.ستطاع الحصول عليه إلى اماا مراهقين، لكن هذه الوظيفةالت عامل مع ال

فهم بنفسه ُمبتسماً. استدار نحو  تناهى إلى سمعه همهمات الط الب تعنوان الد رس، قبل أن ت اريخ وليكتب البورة الس  احتراماً له، ثُم عر 

وجهه الط فولي  وفاجأ بصواريخ ورقية تصطدم برأسه، عرف أن  ضآلة حجمه الشرح، لي أماكنهم ثم استأنفتغيير قام ب ضحكاتهم.و

صاح والتفاتة حاد ة التفت خلفه اته كأستاذ، صالحيا بصوته الخشن ومأن يُغط ي عليه يوما ما سبباً بمتاعبه فاستل  عزمهُ على انكونسي

 : من فعلها ؟بصوت هادر فيهم

 لم يجب أحد.

ر أن يفرض هيبته على هؤ ل فأسند جسده بكف يه على الط اولة، قر    :هد د بعنفالء الُمدل لين من اليوم األو 

 .القادم متحانمن من كل واحد منكم عالمات من االلم تجيبوا ألخصأقسم إن  -

 : بتحد  واضح طالب أعلن

 نحن لسنا وشاة يا أستاذ. -

داً:  ضرب نور بقبضته حافة الط اولة بعُنف، استطرد مهد 

بكم  ال يأبهونه جبان لم تهتمون به؟ إ عالمات.. من كل واحد منكم خمس نخصماآلن أل الفاعل لم أعرف من هو أقسم إن  -

ً  يبدو لي بتهديدي لكم..و  أخرقا تعيسا. طالبا

هو ألننحو طالب  ال إراديا الطالب، فوجدها تتجه هو يراقب نظراتالكلمات و بتلك طق ن قد نجح، صاح  تكتيكه في الخلف، شعر بالز 

 : بالط الب

 مااسمك؟ -

             ماجد..                                                                                                                        -

 .يديه خلف رأسه هو يشبكو أجاب الطالب بالمباالة

ً  بصوت يرتجف نور الدين أمرهُ   : غضبا

 .قف بجانبي تعال هُنا و -

 :يرعدالذي بدأ يزبد و حتى انتهى إلى نور الد ين داً الفتيات ليثير ضحكات زمالئهقام ماجد من مقعده، ثم  تمش ى بكل وقاحة مقل  

 يا قليل الت ربية. المدير إلى مكتب ترافقنيسوف بعد الحصة   -



جاً، ضحك ملء شدقيه قبل أن يسألهائط، تأمل نور الد ين باستعالء وأسند ماجد ذراعه على الح ل ُمهر   ثم؟ :كأنه يتأم 

 .اً ثم تنال إنذار  -

 ؟ و بعدها  -

 نذار آخر ثم طردبعدها إ  -

ً استشاط نور الدين  ،بالض حكماجد وبقية الطالب  ضج   ح بالقلم ويُلهو و غضبا :، سألهمكأنه سيف عنترةو   

  ؟ ضحكونت لم -

على األرض  يُلقيها قبل أنواحداً ها نفساً فيسحب أسكنها بين شفتيه للحظات أشعلها، د ين أخرج ماجد من جيبه سيجارة وولدهشة نور ال

 أردف بنبرة استهزاء:  ،الفاخر سحقها بكعب حذائهيو

 ووالدي صاحبها؟المدرسة يا أستاذ كيف أُطرد من  -

دمة عن وجههطرد نور الدين بالق ة تعبير الص   زأر بتحد: و و 

  نا.سنرى يا ماجد، إما أنا أو أنت ه -

على طريق  تعفر حذائه القديم بالت راب، منزله تاكسي اً أوصله قريباً مننور الد ين استقل ، انتهاء الدوام الد راسيبعد أن رن  الجرس ُمعلنا 

جة يتون بين ضي قة متعر   .يُسل م عليههرع فالمجاور  همنزلواقفا على عتبة باب  أيهمفوجيء بوجود  هبيت قبل أن يلج . أشجار الز 

 متى وصلت ؟ أيهم، حبيبي على السالمة حمدا هلل  -

 قبل ساعتين. ..غالي يا سلمك هللا  -

الخيار  التي نضج فيهاأيهم مزرعة يتمش يان في  بدأ االثنانأصبح الجو  لطيفاً، فمس قد بدأت تتوارى خلف الغيوم وكانت الش  

اشتكى  أصالً؛ أيهم يفرغ ما بصدره من هموم لنور المهمومنقشت أحذيتهما أديم األرض الخصب و .ريثما يجهز الغداء والفقوس

رزان عن اضطراره و ، وأنهم لم يُقص روا معها أبداً  ُرغم تعاملهاضطروا لمقاطعتها بسبب سوء كيف أن الجميع اله من شيرين و

ر كان في عالم الحجة وحدهما، ألن هيثم لن يناقش رسالته قبل أسبوع من اآلن، لكن نوالحاج و أنهم تركوا غمرُ  لألردن للعودة

موطن حسد من قبل يظل أي شخص يحمل الجنسية اإليطالية ألسى الذي كان يُغل ف وجه أيهم إال أنه وُرغم ا آخر، عالم إيطاليا.

تمتم ببضع كلمات عزاء ثُم عنها التراب ثم بدأ يلتهمها، حبة فق وس، نفض نور الد ين  قطفت نسائم باردة قد بدأت تُهب، كان  نور.

 :بنبرة رجاء سأل

 ؟يا أيهم إليطاليا ماذا عن موضوع هجرتي  -

 هو يُحد ق باألفق:  وآسفاً أيهم  هأجاب

 أنا آسف. تستوفي الشروط الالزمة..للهجرة يا نور الدين، أنت ال  سألت لك، ال مجال لقبول طلبك -

************************************************* 

 



 ". األعصابو في جراحة الدماغ أصبحت رسميا تحمل درجة الماجستيرقد "مبارك يا دكتور هيثم، تعلن لجنة المناقشة أنك 

عبة التي نطقها البروفيسور المناقشة  أنهت تلك الكلمات عداء، وبنجاحالص  تأل قت   .قبل أن يفرغ قنينة الماء بجوفه تنف س هيثم الص 

قد ألقت الحسرة  غمامة . كانتأصدقائهمع أساتذته وهو يرتدي روب التخرج  و صديقه الذي التقط له بضع صوركاميرا ابتسامته أمام 

أفرجت عن أسنانه  بابتسامة عريضةالمرير لم يشهد هذه اللحظة السعيدة، أخفى شعوره  على األجواء، ألن أحدا من أهل هيثم بظاللها

معهم القهوة لكن لفيفاً من األصدقاء حضروا و إلى روما لحضور المناقشة، السفرلم يستطعوا أهل الدكتور هيثم  أن صحيح ،البيضاء

 لو لوقت بسيط الهموم المتراكمة على صدره.هج هيثم وأنساه ومما أب ،الزهوروالشوكواله و

 : صافحهو سور نحو هيثمتقدم البروفي

 لقد رشحناك جميعا لتكون مبتعثا للواليات المتحدة نجازك العظيم هذا فخر لقسم الطب بجامعة سابينزا روما.مبارك يا هيثم، إ  -

 اليوم بعمل اإلجراءات الالزمة. ا هيثم.. ابدأ، هيا يالدكتوراهدرجة األمريكية لتنال 

 التمع شعاع الحماس بعيني هيثم، قال: 

 .سأفعل يا بروفيسور ليوناردو  -

جه هيثم أصدقاء احتفلَ  األنيقة وسط روما Antico Arcoمطعم بأجواء      ا أضواء المصابيح كبت عليهسَ جلسوا حول مائدة  ،بتخر 

لم يطلبوا أي مشروبات كحولي ة بل  اللحوم،  ُمراعاة لمعتقداتها والمعجنات واألرز ونُض دت عليها أصناف من الباستُصفرة هادئة، و

ثُم  ذهبوا للعب البولينغ بإحدى الص االت  ،ت الش مس تميل نحو األفقحتى بدأ يتحد ثون بمرحيأكلون و، صاروا الماءو شربوا العصير

ياضي ة،  كانت فتاة جميلة ذات شعر كستنائيحتفال أمالً منها بلفت نظره عبثاً، باالنفسها إحدى زميالت هيثم بولينا روميو  فرضت الر 

لها، لكن هُ نظارات طب ية زادت من جماترتدي ووجه طفولي أسمر، قصيرة القامة ومقصوصة غُّرة ن تحت ن بُنيتين واسعتييوعين قصير

، معه دون غيرهُمحاولة الثرثرة بالمبالغة بإظهار الفرح و ا عليهتجاهلها عمداً عندما أحس  بأنها تُحاول فرض نفسهلم يلتفت إليها بل و

لالئحة  عالوة على ذلك لم تكن الفتاة ترقي، لها كُل وقته كان كُل  ما يُفك ُر به في ذلك الوقت هو منحة الد كتوراه التي خط ط ألن يهب

مات به العديد من المكالفإذ  شحن هاتفهبإعادة قام  ، الط الب بسكنغرفته إلى  بعد سهرة جميلة عاد  التي وضعها بخياله لفتاة أحالمه.

 فوراً، قال ُمداعباً بفرح:  فهاتفها الفائتة من والدته 

ة الجميلة  -  أمضيت يومي احتفل مع الش باب.ألبشركم بنجاحي انطفأ هاتفي وظهراً بعد أن هاتفتك   .. أنا آسف..أهال بالحج 

 قابلت والدته لهجته المرحة بنبرات راجية:

جَت يا حبيبي    -  .فنحن بحاجتك فلورنساإلى  غداً عُد و احزم أمتعتكف ها قد تخر 

جي و إجراءات  .. يجب أن أستأنفأعود لفلورنسا؟ ُمستحيل !   -  .من هنالمنحة الدكتوراه بتعاثي اتخر 

 :قالت بنبرة حرقت قلبهو أجهشت أم صالح بالبُكاء

 نحن وحدنا.. وحدنا يا هيثم.تق هللا فينا و عد إلينا حاال، ا ..هيثم   -



، لكن منحة عسيرةفي هذه الظروف ال ثم بغضب داخلي شديد لم يفصح عنه، هو يعلم أنه يجب أن يكون بالقرب من أهلهشعر هي

قد لدته هيثم ال يقصر معهم ماديا. لكن بما أن واجي يتفقد أهله و يلبي طلباتهم، ولوي ضابطلكما أن ا لدكتوراه هي حلمه الذي يصبو إليه،ا

ج. فلورنساطلبته بإلحاح، فعليه أن يعود إلى   فور إتمامه إجراءات الت خر 

حبه  رغم .بالحلم الذي سيضيع خاطره يهجس الزجاج ولبيت، كان يسند رأسه على تاكسي التي أقلت هيثم من المطار إلى ااقتربت ال

بشدة.. غاضبا منهم وأنه كان يشعر بالغضب الشديد منهم، هو يعلم أن الذنب لهم، لكن أليسوا هم من ضيعوا حلمه؟ إذا فيسبقى ألهله إال 

ل  طوال العمر. اً غاضب فسها بين ذراعيه، بنبرة منذرة ن حتى رمت والدتهُ يجر  حقائبه المنزل حديقة دخل و اكسيمن الت ما إن ترج 

 :بالبكاء هتفت

 يا حبيبي.أكرمنا هللا بعودتك   -

واحدة  ذراعب كان أبو صالح واقفا فعانقه هيثم ،شاحباً مرهقاً ومتقل ص المالمح التي كان وجهها الحجة على هيثم في قلب  شب ت نار القلق

 سألهما قلقاً:هو يضم  الحجة بذراعه األخرى،  و و قب ل جبينه

ا   -  بخير؟ اهل أنتم ..اباي ..يًم 

 : تمتمصالح بضيق وزفر أبو 

 الحمد هلل على كل حال. -

 : بفضول حوله، سأل هيثم تلف ت

 ؟نالطفالو أين أم سعد  -

 الكدر.يا لوال وجهها الذي نطق بالحزن وكان جواب األم سيبدو عاد "عندنا، نالطفالفي بيتها.. و شيرين"  

 : سألها بانفعال الذي تضاعف ذبوله بغيابه، القهر بصفحة وجهها  هيثم قرأ

ا ما المشكلة يُ  -  ؟م 

 : قالبرفق من قميصه و صالح أبو شد ه

 بعدها نتحد ث.و إلى المنزل يا بنيادخل أوال  -

 :، بنبرة تنذر بحرب شعواء سألهامسعور غضبيتحول إلى شيئاً فشيئاً بدأ قلقه و ،لكن هيثم لم يتزحزح من مكانه 

ا  -  ؟ماذا فعلت شيرين يُم 

 ردت بصوت متقطع: 

ذ كان أيهم هنا، ال ممعها متخاصمون لكننا  إكراماً لذكرى أخيك، حتى ال نشغلك عن رسالتك و أن تعرف يا حبيبي،لم أكن أريد  -

 مساء. إال اال تأخذهمتعود لبيتها بحجة أنها متعبة و الثياب ثمصباحاً مع الحليب و ال تحادثنا. تحضر لنا الطفلينا ونحادثه

ة، قال بصوت متهد ج أبو صالحقبض   : على خرزات السبحة بقو 



 معها أبداُ.نحن لم نُقص ر سليمة،  و هاحوصاتفن جميع قالوا إيهم بأخذها للمستشفى وقام أ -

مير ألن مشكلة ستندلع بسببها هيثم،  في عينيها زاد من وجوم لكن القهر  بالص مت لبرهة، صالحالذت أم  أحس ت بقليل من تأنيب الض 

 الّرغبةلقد توارى حب ها لشيرين خلف سحابة كثيفة من العتاب و بأن تنتقم من شيرين التي أساءت معها األدب كانت أقوى،رغبتها لكن 

 : أكملت بصوت مخنوقلن يستطيع أحٌد أن يعيد لها قيمتها سوى هيثم فو االحترام الذي تستحق ه،في أن تعود لها الهيبة و

 يا هيثم؟ هتمام بالطفلين وحدهان تقوم والدتك الكبيرة بالسن باال، هل يرضيك أمن شيءال تشكو و شيرين كاذبة يا هيثم -

الوسيم بدأ وجهه  بإطفاء الن ار التي اضطرمت بصدره، الباردة لم تفلح نسمات أيلول و، من سُباته على شيرينقديم استيقظ حقد هيثم ال

ً  يتشنّج  :هو يزمجرو غضبا

 ؟ لَم لْم تواجهوها  -

 : هو يزفر من األعماقو أبو صالح غمغم

عرف أننا ال نصبر على بُعد سعد أنت ت، وألبدافر إلى نابولي عند أهلها إلى الم نهتم بأطفالها فستس نحن إن لنا واجهناها فقالت -

 أسماء عن ا فسكتنا.و

ً و  بدأ هيثم يعض  على أسنانه حتى كادت تتكس ر  :بدأت طبول الحرب تقرع بصدره، استطرد حانقا

ه لم لكند عهدُت إليه االهتمام بأموركم وسامح هللا أيهم، لق ني من قبل؟َم لْم تخبرال سن كما، و اتستغل طيبتكم ..المصري ة القوي ة!  -

 أوقفها عند حد ها.بت به وبكما، لكنني سأؤدبها اآلن وضعيف الش خصية فلعِ يُحسن الت دبير، إنه ساذج و

وافق على إخبار هيثم الذي ال يستطيع ضبط الن دم ألنه جارى زوجته و قد وخزهوبدأ يشد ه نحو المنزل، ذراعه و أبو صالحالحاج  أمسك

 : بصوت تبد ى فيه القلق أردفالمرحوم صالح، أعصابه مثل أيهم و

 تفتعل مشكلة يا هيثم يرحمك هللا.ال  ،نشأ أن نشغلك عن رسالتكأعانك هللا يا بني، لم  -

 ب بعنف: يطرق البا هوصاح و  ،الحاجمطيحاً بعناده رجاء  ةالمجاور شيرين شق ة صوبهرع والده وذراعه من يد هيثم  خل ص

 !افتحي الباب يا أم سعد.. يا أم سعد.. -

فلبست ثياب الصالة  النوم غرفة هرعت صوبثم أزاحت اللحاف عنها  ،مرعوبة الصالة التي كانت نائمة فوق أريكة استيقظت شيرين

 بصوت ضعيف فيه ظل من دهشة:  تمتمتفتحت الباب ليقتحم نور الش مس وجهها المرهق، و

 .اً هلل على سالمتك..هيثم؟ حمد سـ.. سي -

فأصبحت كورقة صفراء ألقى بها خريُف  شبح؛ التهم فقدان الش هية نصف جسدها بشهيةتحولت إلى  عق هيثم من مظهرها، كانت قدصُ 

كمدينة مهجورة  ضحىأالجميل  وجهها في محجريهما المحاطين بهاالت سوداء، نغائرتاالجميلتان عيناها  ،الحزن على قارعة الط ريق

 .غرقت في ظالم ديسمبر



 :سألها محاوال ضبط أعصابه الث ائرة

 هل يمكنني الدخول؟ سلمك هللا..  -

 هي تفسح له الط ريق:أجابته بصوت ضعيف و

 سهال.. أهال وتفضل.  -

وقعت  مشحون باالنفعاالت جلست شيرين قبالته تُعد ل حجابها بأنامل متوت رة، شملهما للحظات صمتو، الجلوس في صالة جلس هيثم

ةعلى صورة أخيه  نظرات هيثمخالله  ابط  الحبيب ببز  هو فذاب قلبه ُحزنا معل قة على الجدارالض  م عليه في سر  ، لكن الغضب ترح 

 :بلهجة جاف ةل سرعان ما استعاد الس طوة على قلبه، فقا

 من اآلخر..لم تصوني العشرة ولم تحترمينا.  باختصار و داليا، ولكنك لألسف أختي لك مكانةاسمعيني يا بنت الناس، أنت منا و  -

 ألضعك عند حدك.و ألضع النقاط على الحروف،  اليومَ جئتُ 

  رد ت عليه دون أي مقد مات بنبرة قاسية:تطاير الش رر من عينيها و

  ، هذا أمر متوق ع منك يا هيثم، لو سمحت اخرج من هُنا حاالً.صدرك علي أوغروا بعد أن د ي أهلك ضفي صف   واقفطبعاً أنت  -

 : هو يضرب حافة الط اولة بقبضتهو أعصابه الهائجة أصال، زمجر فتيلَ  أشعل رد ها

ليقوما باالهتمام  نالمتعبي نطفليك عند والدي العجوزي ترسلينأنك  سبب؟ هل تنكرين بالالمساكين هلي قاطعت أ هل تنكرين أنك -

 يا مهملة. .. ..يا؟كل صباح بهما

ح   بيديها متحد ية، أكملت صارخة:  بدأت تُلو 

 .عند أهلي سأرحلهيثم سي يا  الحالإن لم يعجبكم  -

ر جوابها قنابلَ   :الُجدران بصوت زلزل هاصاح فيانتفض واقفاً و، ذريةٌ في صدره فج 

أخذ سعد حاولي تهديدي بحدوده مع أهلي مفهوم؟ ال ت لن أسمح ألحد بأن يتعدىوهيثم،  أنا ..ال أبينا لست أيهم وأ اسمعي..  -

 .يا أنانية يا عديمة المشاعر عندما يكتشف إهمالك آخذهم منك.. سيأخذهم القاضي منكقضية وسأرفع عليك غدا  منا، أسماءو

 : بدأت تبكي بمرارة لدهشتهو بين كفيهاالذ ابل وجهها  دفنتف صدرها كسكين، تهديده القاسي إلىكالمه و نَِفذَ 

القاتمة  هذه الحياة السوداءأنا مجرد نقطة حبر زائدة في  مة لي..ي أم مهملة فاشلة ال قين؟ ألن تعلم لماذاأ سيحكم لك القاضي يا هيثم.. -

د خيط تافه سقط سهواً من نسيج اليأس،  ،القاتلة ال الحياة وهذه ال أستحق  .. أناأنا ..طفاليبب تعاستكم و تعاسة أهلي وأنا سأنا ُمجر 

 .يا هيثم أريدها

تبد لت مالمحه لتصبح مفرطة و جلس  يزة الطبيب أن شيرين ليست طبيعية،انتبهت جميع حواسه، لقد عرف بغرهنا سكت هيثم و

 :قال مستدركاالل طافه، 



ا األعراض التي تشعرين م كل شيء..برجاء أخبريني  لقد تسرعت.. معك حق.. ..هدئيا .ختي الغالية أم سعد.أنا آسف ي أنا..  -

 بها؟

 فاض على بُستان روحي فجرف معهقاتل الحزن نهر من ال"  : هذا السؤالكانت تنتظر أن يسألها  كأنهاو هي تجيبهقرأ اللهفة بعينيها و

الة جسأصبحت أنا و  .قلبي ُجذور األمل شغاف اقتلعت من سوداويةال أعاصير األفكار الس عادة. كُل أزهار داً واحداً من التعٌب أريكة الص 

قته تمزيقاً،دق ت مطرقة الهموم م .كثيرالنوم الالمستمر  و ال أطيق و طفاليأحب   ،أكره رؤيتهمب  الناس وحِ أُ  ساميرها في ظهري فمز 

وم من شخصاً مقيتاً كريهاً.. ال أل ..من ي شخصاً أخراً يا هيثمصنع قلبي ورحالهُ في األلم  حط   صرت عصبي ة ألبعد الحدود.. لقد .المسهم

ة أخرى.  " ة سيئة،يكرهني فأنا امرأ  ثُم  أجهشت بالبُكاء مر 

ً مد  يده  ئا  برقة متناهية:ال ق ،ر أن ذلك ال يجوز فسحب يده، لكنه سرعان ما تذكليمسك يدها ُمهد 

بب س أخي أبي سعداختفاء  ل ما يحصل لك هو خارج عن إرادتك؛وكأنت مريضة، ة سيئة أبداً أبداً.. أنت لست امرأأبدا يا أم سعد،   -

 ال االهتمام بالطفلين.أنت ال تستطيعين معاشرة الن اس ولك اكتئابا مرضيا لذا 

 يُنذر ببكاء جديد: قالت ُمجادلة بصوت

 ليس فقط أنا.والكل مكتئب يا هيثم  -

 هو يجيبها:يُطالعها بحسرة، تمالك نفسه وأظلمت عيناه وهو 

منذ عام كامل ولم يشخصك أحد، لذا لم  أنت تعانين منه  كتئاب،اال مرض هذا أمر يختلف عن يا أم سعد، نحن نشعر بالحزن، وال  -

 سامحيني. سامحيني يا أم سعد.. ..ألساعدك كان يجب أن أكون هنا منذ وقت طويل ،رموك باألحكام المسبقةو يتعاطف أحد معك

  :بصوت كاألنين هي تسألهلع مالمحه على بشرتها الذ اوية وهخط  الأحست برعشة قوية تغزو جسدها، و

 سليمة. ننيقالوا إني للمستشفى وأيهم أخذك أخاكتئاب؟ لكن نا مصابة بمرض االأ  -

هذا المرض الن فسي هذه هي ُمشكلة  ..بشكل صحيح لم تكن الفحوصات التي أجروها لك كافية، لذا لم يتم تشخيصك ..ال يا أم سعد -

 .إليكم نني عُدتالحمد هلل أ ال يتم  تشخيصه..  اللعين؛ في كثير من األحيان

   هيثم؟ لحل يسيماو  تعل قت نظراتها المستنجدة به: قدأت تفرك يديها في توت ر متزايد وبد

  الهلع بنظراتها، فابتسم ليهدئها، قال: لمس 

 أخي هيثم.(نادني بـ )  -

 بالدفء العائلي الذي افتقدته. ( أخويا)أشعرتها كلمة  "  ؟ هيثم خويا" مالحل ي -

 و ريتشي، أهم طبيب نفسي بفلورنسا،صديقي الدكتور أنطونيخذك عند سأمر عليك آلفي العاشرة  صباحا تكونين جاهزة،  غدا  -

غيرة . أنت أختيدعي أمرك هلل ثم لي. ، فمرضك له عالج أم سعدختي سأشرح حالتك ألهلي. ال تقلقي ي اليومو أمانة في و الص 

 رقبتي.



ر شعور االمتنان الد موع  : هي تقولجهها الش احب عن ابتسامه ضعيفة وافتر و، ومن مقلتيها فج 

  ك جئت.نالحمد هلل أ كنا في ضياع بدونك..، خوياالحمد هلل الذي أكرمنا بعودتك ي -

 أترككم أبدا أبدا.لن سأبقى هنا وأنا ال تقلقي..  -

 ؟ لكن منحة الدكتوراه -

ن الليلة عند أمي اينام سأدع التوأموأنا ، أم سعدختي ي ونامي يبن مئة منحة. اذهأنتم أهم عندي ملجحيم، فلتذهب المنحة إلى ا  -

 لهم؟ الغياراتمن الحليب وعندها هل هناك ما يكفي لترتاحي أكثر، 

 نعم يكفي. -

 .الكثير من الحاجياتمن روما  الهملك وأنا أحضرت و ممتاز..  -

 أتعبت نفسك يخويا. -

 هو ينهض من مكانه:، قال ورسمت ابتسامة شاحبة على وجهها الُمرهقأت من روعها ونظر إليها نظرة هد  

 أراك غداً.الغالي، استودعك هللا و ا طفالإنهم من روحي.. أغلى سعدو إن سوسو ؟ أم سعدختي ما هذا الكالم ي -

ً كوب لتُعد  لهقامت من مكانها  ، مسكينة شيرين، لم شفقة عليها هو يغالب دموعهو من شق تها خرجمن الش اي لكنه أشار لها بأن تجلس،  ا

ً كتئاب جمرة خبيثة، تحرق الن فس وإن اال. واهحد سيفهمها أ وح شيئاً فشيئا ال يشعر بها إال من يكتوي بنارها، ألن الن اس ال يرون ، والر 

ماد  بسبب  من أهله لم يعد هيثم يشعر بالغضبالكسل.  الجفاف والعزلة والالُمباالة والذي يغطيها، رماد لساكن الباهت امنها  إال الر 

شيرين يعانون منه كان أهله و الضياع الذيتت وعلى عودته لفلورنسا، بعد أن عرف التشألف مرة ضياع المنحة، بل صار يحمد هللا 

 مما أشعره بالرضى. أنه هو المنقذ لهمبأحس  ،غيابه أثناء

  ؟أين أنت يا صالح ..آه

ه لهما فارتميا بأحضانه فتح ذراعيضا نحوه مبتهجين، جلس القرفصاء ورآه التوأم فركفوجد أهله بانتظاره على العشاء،  هتبيهيثم  دخل

أصبح وجهها واألسود الفاحم  أسماءبه أباه الفقيد أكثر، طال شعر بات سعد يُشحظ أن مالمحهما قد توض حت أكثر وبالقبل، ال أشبعهماو

ً  تناولوااألبيض أكثر تدويراً.   بادي و المجد رة الُمزي نة بشرائح البصل المقلي معا  شرح حيث الجلوس غرفةإلى  ثم انتقلوا ، الس لطةمع الز 

 كيف يتعاملون معها. لهم بي نمرض شيرين، و لوالديه هيثم

ووصف لها  ،كتئاب الشديدصها باضطراب االالنفسي الذي شخ  الطبيب صديقه لم يضيع هيثم وقتاً، أخذ شيرين عند  في اليوم التالي،

 غابرنامج لليوب، وظهرها ماللعالج آ ببرنامج للعالج الطبيعي بإلحاقهاهيثم ثم قام   ،جلسات عالج نفسي مكثفةباإلضافة إلى  األدوية

ـ أن يكون كل ذلك على حسابه. كان حريصاً على أن يناديها بعلى أصر ، ومن األفكار السوداويةالتخلص ليساعدها على االسترخاء و

  :بعد أن خرجا من المستشفى اقترح لتشعر بالدفء األسري. (أختي)

 لمنزل اآلن.أن تعودي إلى ا لكنني بصراحة ال أفضل ؟ طبعا لك حرية الخيار،ي بأن نتمشى معاً اآلن بمكان هاديء ختما رأيك ي  -

 يا هيثم. ال أريد التكليف عليك - 

غيرةم مرة ثانية. إياك أن تكرري هذا الكال -  ً و أنت أُختي الص   .بال ترددو ه مني فورافاطلبي أي شئإلى احتجت  إنو ،بمكانة داليا تماما



تحسنت بشكل ملحوظ، لم تكن قد  قد بأنها هذا الوقت خاللشيرين ت أحس ،ساعةلمدة في حديقة هادئة على مرج أخضر  تمشيا   

نفبدأت ألوان األش شهر أيلول قد حل   كان .إال للضرورة خرجت من البيت منذ وقت طويل مر، األحمابين األخضر واألصفر و جار تتلو 

غيرة بالد فء، فتتمايل بخف ة في تمازج سحري بين الميالد و الموت. كانت الش مس ساطعة، تغمر أشع تها الذ هبية أجساد العصافير الص 

العشب األخضر رائحة  كانت أنفاس أيلول تُهب  بدالل متوش حة الحياة.التفاؤل و تعزف للجالسين في الحديقة تغريدةهي و األغصانعلى 

اء أهمية الغذهيثم شرح لها ، وفي مطعم هادئ خفيف غداءشيرين لتناول وذهب هيثم .  اميةمروي حديثا ليبعث البهجة في القلوب الد  ال

 قال: أسند مرفقيه على الط اولة وكتئاب ليشجعها على األكل، عالج االالدماغ وصحة في  السليم

في حالة و غيرها،مين والد وباكالسيروتونين ولن واقل العصبية؛ باليين الخاليا العصبية، تتواصل فيما بينها عن طريق ادماغنا في  -

ففيه مثال مرّكبات التريبتوفان ، في عالج هذا الخلل ال يقّل األكل الّصحي أهميّة عن الدواءكتئاب قد تنخفض هذه النّواقل، واال

 فيتامين سي الذي يزيد من ناقل الدوبامين.ورية لتصنيع ناقل السيروتونين، ويك الّضرحمض الفولو

 : وهي تقول ابتسامة شيرين اتسعت

 تفوقك، إنهم يفخرون بك. الك، الكُّل أخبرني عن عبقريتك وماشاء هللا عليك يا هيثم، عندك ثقافة واسعة بمج -

  امتألت نظراته زهواً، أطرقت هي قليالً ثُم  سألته: 

 ؟غاضبين مني أم صالح هل مازال عمي أبو صالح و طنط -

ً ها مسح فمه بمنديل ناعم، أجاب  :مطمئنا

 الغداء لكنني قلت لهما دعوتك على اأرادعلى ما حدث، بل وا يلومان نفسيهما همحالتك و اشرحت لهملقد ، أم سعد ختيأبدا أبدا ي   -

 .المطعمنتغدى في و لتستنشقي الهواء الطلق للحديقة اصطحابك معيريد إنني أ

  مالمح وجهها فجأة، سألته: تقل صت

ة بأنك ستجدههل مازلت تبحث عن أخيك يا  -  .هيثم؟ أنت وعدتني مر 

  أجاب:الها عليه، لكنه استجمع شجاعته وتعل ق كل آممازالت شيرين يبدو أن  طعنهُ سؤالها كخنجر مسموم،

 تعلمين..أنا كنت في روما و.. كن..بالط بع يا أم سعد، ل -

 : بلهفة قاطعته

-  ً  !سيارة صالح جنوة حيث وجدوا غابات فلنبدأ من..فلـ..يا هيثم و ها أنت اآلن قد عدت لفلورنسا، فلنكمل البحث معا

 بأسى:  هو يجيبهانكس رأسه و

ذكرين؟ لم أترك مستشفى في جنوة وال بحثنا كالمجانين، أال تمع الش رطة عدة مرات يا شيرين، وبنفسي إلى هناك ذهبت لقد  -

ً  تابعت مجريات البحث بنفسيفلورنسا إال وذهبت إليه بنفسي، و إنه  ، لكن ال أثر له.. كأنه فقاعة صابون اختفت في الهواء! أيضا



مود في وجه تي ار الُحزن و األسى لنستطيع  طفليك  إكمال الحياة، من أجلأخي يا شيرين و اختفاؤه قتلني كما قتلك، لكن علينا الص 

 أسماء.سعد والغاليين يا شيرين؛ 

 : نفسها على ابتالع قطعة خس، أردفت قائلة تكأنه ساحة معركة، ثم  أجبرفي طبقها وحد قت شيرين 

نثانية، و اكثيراً، كأنه كان يعلم بأنه لن يراهم اقب لهمو ا نائمينهمو سوسوالمشؤوم حضن صالُح سعداً و في ذلك اليوم - ي يومها ضم 

خف ف و راً قبل أن يخرج هتم  بهندامه كثي.  يومها افي قلبي صاني كثيراً بالط فلين حتى دب  الفزعأوبقوة حتى كاد يعتصرني، و

ات، ولم  ولحيته،  بأبهى ُحل ة.  يا  رب هلُمفض ل، كأنه أراد أن يقابل تطي ب بعطره اع بُسطاره العسكري جيدا، وعد ل قُب عته عد ة مر 

 أال يُبعث الش هيد يوم القيامة بالحالة التي استشهد عليها؟ ..هيثم

فهذه  ،هأشرق وجه، الليلة معهمأصرت على أن تتعشى شيرين و ،كانت أمه ،هاتفهين رنانعقد لسانه، قبل أن ينقذه اضطرب هيثم و

 : قال فرصة لتغيير الموضوع،

 ك مطلق الحرية بالقبول أو الرفض.؟ لوتك على العشاء. هل تقبلين الد عوةختي أم سعد؟ أمي تصر على دعها..ما رأيك ي -

 : تألق وجهها بابتسامة جميلة، قالت

 أريد أن أعترف لك بشيء.. ..يا هيثم  عندهم، اشتقت لهم كثيرا، لتناول العشاءأذهب معك سبل  -

 ماهو؟  -

ة التمعت الس عادة في عينيها ل مر   هي تقول:و ألو 

 أنت شخص رائع يا هيثم. أنت.. طئة..مخكنت لكنني اآلن اكتشفت أنني و ة رأيتك فيها كرهتك من كل قلبي،أول مر -

 :قالو وجههملء  ضحك هيثم

 هذا الكالم.لي لست أول من يقول   -

كبيرة التقاء الشمس التي تربعت  إجاص المقاعد الخشبية البيضاء تحت شجرة أحد قررا الجلوس علىبعد الغداء، خرجا من المطعم، و

 .أشعة الشمست تحت صوت خرير مياه النافورة التي تألألل أرخيا أُذنيهما ن كشك قريب.وسط السماء، بعد أن اشتريا عصير برتقال م

 نيها ثم  قالت: شيرين عيأغمضت زاحم الفراَغ بجبهة هيثم العريضِة بضُع ُخصالت  ناعمة من شعره تراقصت بفعل الن سائم الُمتهادية. 

 ، لكنه اختفى قبل أن أعلم ما هي.يحض ر لي ُمفاجأةفي ذلك اليوم المشؤوم أخبرني صالح بأنه  -

 بصوت مخنوق:  هاأجابريقه الجاف ببعض العصير، هيثم  بلل

 أهلي.يد أخذك إلى العمرة، أنت وكان يُر -

ر هيثم تلطيف األجواء، قال حد قت شيرين في الس ماء و ً مقد التمعت الد موع في أطراف أهدابها، فقر   :مازحا

 !اختفيت ليت عندي زوجة تذكرني إن  -



 : سألته ضاحكةالتفتت إليه و

 ؟بعد ألم تقابل فتاة أحالمك الخيالية -

 :قبل أن يُجيب في دعابة النافورةحتت بمهارة على الوجوه التي نُ بين نظرات هيثم للحظات  هامت

ً الكث  -  لكن ال وقت لدي إلحداهن. يرات يطاردن ورائي حاليا

ً  أتمنى أن تجد عمال هنا بسرعة  ،العزيز ستتزوج أجمل فتاة تليق بك يا أخي  -  .أيضا

 .على عمل، ال تقلقي فتخصصي مطلوب جدا بفلورنسا سأبحث غدا  -

مادية بدأت   او،  منذرة بصي ب قريبتلتحم السحب الر   بتلعهت مود عة قرص الش مس الذي بدأت تياصارت أوراق األشجار ترفرف كالر 

لت  لحديقة.شيرين يتمشيان قاصدين الخروج من اصار هيثم وفالغيوم،  ةشيرين  تأم  اختلست وعسكري ة لضابط مر  من أمامهما، ال البز 

لتالش عارات الذ هبية على كتفه و نظرات إلى  المسد س الذي يتدل ى على جانببُسطاره العسكري و وجدانهابملء عينيها و صدره، تأم 

ح عها على اإلفصاشج  ألنه ، كتم حزنهاشيرين لم تحاول  .هيثممن  على مرأى بالبكاءأجشهت بالحرارة تحرق قلبها و، فشعرت خصره

 لشيرين. األول منازع مصدر األمانأصبح هيثم بال لقد ، كجزء من العالج. عن جميع مشاعرها الس لبية أمامه

 : الفارغ من يدهاالبالستيكي هو يأخذ الكأس وقلقاً  هاسأل

 اً؟أيت ضابطتبكين كلما رهل  -

 :هي تجيبو جففت دموعها بمنديل

أنه  ، ُرغمجمرة تحرق قلبي كُل  عاماألسود سيظل  هذا الت اريخ   الخامس عشر من أيلول.. ختفائه..، مضى عام على اأتذكر الغالي  -

 الجميلة. الذ كريات حرقت زهرة فقد أبي سعدأيضاً، لكن جمرة  ميالديو ذكرى زفافي

 : هو يقولو ابتسامة فيها ظل من حزنهيثم  ابتسم 

زنامات، لك - د تواريخ مكتوبة في الر  ا كُل  عام لترفعهم إلى كأنها تُبعث من قبره!  يالقدرتها على الت أثير بنفوس البشر نإنها مجر 

ب، أجل ، معا سنحاريا أم سعد الذ كريات المؤلمةى الت واريخ وأسر ال يجب أن نبقى .في جحيم األرض لسماء أو تُلقيهمجن ة ا

 من أجل الحياة.سنحارب من أجل الس عادة ومن أجل من نحب و

******************************************** 

    

بدأ بصعود الس اللم بات جاه الص ف الت اسع، اصطدم ببضع طالب  الُمحتوي على أوراق اإلمتحان والجرس، فأمسك نور الدين ملف هُ  رن  

ة ويع ات، حمد هللاتبرون الوقت الفاصل بين الحص   على أن  الش تيمة لم تُبارح لسانه األخرى سبباً لخوض سباقات ماراثون داخل الممر 

هو ماجد الممدودتين على األرض و كاد يتعث ر بساقي، في هذه المدرسة الفخمة الئقةغيُر المتوث ب، سيكون عيباً كبيراً أن تند  منه ألفاظ 

ج على فيلم  هم داخل الص ف تسبقهم لقوا كالس  بجهاز اآليباد محاطاً بأصدقائه الُمندمجين معه بأحداث الفيلم، قبل أن ينطأكشن يتفر 



ع أوراق االمتحان وهم يشيرون لحذاء أستاذهم ) القديم(. بدأ نوضحكاتهم وهمهماتهم و عيناه تمشطان األدراج كرادار بحثاً ر الد ين يوز 

امت، ثُم  بدأت، أخرج هاتفه من جيبه وغُشعن براشيم أو موبايالت أو أي وسيلة   تتوزع بين هنظرات وضعه بسرعة على وضع الص 

 هو يُقرقع اللبانة بفمهواً ينقل من ورقة زميله ماجد عيناه تلمح يتأه ب لالنقضاض على فريسة، صقرمتحان كاالالمنهمكين بحل طالبه 

جة بصدره إليه بهدوء  ذهب  ،بكل  وقاحة  : هو يقولو عالمة حمراءب ورقته وصموال يعكس نيران الغضب الُمتأج 

 .غشاشمتحان يا أنت راسب في اال -

ر الغضب بحنجرةكأنه يتمشى في بيته،  اصدا مغادرة قاعة الفصل بكل صفاقةق ، ثم قامباحتجاج لوى ماجد فمه  نور الدين:  تفج 

 ؟يا قليل الحياء أين أنت ذاهبإلى   -

 اجد: م هأجابال ُمبالية بوقاحة 

 ليضع ألمثالك حداً. للمدير.. -

 : بعصبية ، قالنور الدينوجه ب اندفعت الد ماء

 عن وجهي. اغرب انقلبت اآلية.. !..هلل سبحان ا -

  .أن يُعيد اإلمتحان لماجد، على أن يُقد مه في مكتبه طلب منهو، على انفراد مكتبه ى المدير األستاذ نور الدين إلىمتحان استدعبعد اال

 أشعل مرة األدهى من ذلك أنهو، شرحلما ينه ال ينتبه أبدا إل في مادته، ُمكع با سيأخذ صفراً أك د بأن ماجد ، ونور الد ين رأسه بإباء هز

مالءحترام للمعلم ومالئه راكال بقدمه جميع قواعد اإلسيجارة في الفصل أمام ز  .الز 

ينظ فها أن  نفخ عليها قبللثة بختمه األرزق، خلع نظارتهُ وختم ثاو بدأ المدير يرتب أوراقاً تناثرت على مكتبه، ثم قام بتوقيع ورقتين

ً  لن يقبل والده بفصلهو الس يد قاسم يوسف. المدرسة ابن صاحبقاسم هو ماجد الطالب : محذ راً  أردف عينيه، يعيدها قبالةبمنديل و  ، طبعا

 أطفالك من الجوع.نور الدين، وستعاني زوجتك و مهندس بل ستخسر أنت وظيفتك يا

  :ه في كأس ُزجاجي، صاحمياالضرب نور الد ين بقبضته على سطح المكتب فاهتزت 

ازق.. لن أُطعم غدسأقدم استقالتي  لطختم صورة وطننا الجميل.امية، وهتم وظيفة األستاذ السوظيفة مذله. شو  لهكذا  تبا - اً، هللا الر 

ساً بالذ ل.  عيالي رزقاً مغم 

 أي دت تساعده ماديا عن طريق خياطة المالبس. ما حدث على زوجته شذى التي كانتقص للمنزل مكتئبا و بعد الد وام عاد نور الدين

ين، ألنه ببساطة مهندس  .رحت عليه أن يعود إلى محل  خاله صبحي لألثاثاقتعل، ألنها مثله ال تقبل الذ ل، وزوجته ماف اعترض نور الد 

 خاصة في بلد أحالمه؛ ايطاليا.و يريد أن يعمل بمجاله،و ،األردنية التكنولوجيابتقدير امتياز من جامعة العلوم و معماري، تخرج

 :  بحنان هسكبت له زوجته الط عام في صحنه وهي تسأل

 ؟يا عزيزي هيثمالدكتور  هل هاتفت -

 النافذة، أطلق تنهيدة حزن قبل أن يجيب: ببصره من  ألقى نور الد ين



 قبل أن تطأ قدمي  تلك البالد يا شذى.، أخاف أن أموت إيطالياإلى  طلب هجرةأن أقدم علي نه يستحيل هو اآلخر أقال لي نعم و  -

            ************************************************* 

     

ل خطوة للعالج من ى برعاية الجميع. تحظتتابع جلسات العالج و بقيت هالكنتوقفت عن تناول الدواء و تحسنت شيرين كثيرا؛    إن أو 

في  ر هذه الخطوة أصعب من العالجعلى عكس المرض العضوي، تعتبالكتمان والبوح به، وحجيم المرض الن فسي هي إخراجه من 

 العناية بالتوأمعلى أعمال المنزل وعصرا فتتعاونان  شيرين تذهب لبيت حماتهاكانت   ظل  االفكار المتخلفة عند بعض الُمجتمعات.

بمرافقة  ثم يقوم العشاء، يسهرون معاً  يتناول معهم طعامف اء بعة مستطهوان معا طعام العشاء. كان هيثم يعود من عمله في الساو

ه، بشيء تُحب   اغهاأخبرها بضرورة شغل فر .يغمرها باهتمامهو ، كان حريصاً على أن يُبقيها بقربهم قدر اإلمكانلبيتهمالطفلين شيرين و

ُمستغل ة إتقانها للغة اإليطالية، كانت تتقاضى من زبائنها  بالعكسن اللغة العربية إلى اإليطالية وأدبي ة مفبدأت تُترجُم مقاالت علمية و

فت إليهم عبر االنترنت مبلغاً زهيداً من المال أن الحكومة  بشيء ُرغم، فلم يكُن هيثم يضن  عليها إذ إنها لم تكُن بحاجة إليه الذين تعر 

 اإليطالية صرفت لها مبلغاً شهري اً ُمحترماً كونها قد أصبحت )أرملة ضابط قُتل أثناء آداء الواجب(.

على الجميع  أثنى شيرين، اي أعد تهسكندراني التاإل فاختلطت برائحة الكبدة، الباردة من خالل الن افذة هبت نسمة من نسمات أكتوبر    

صمت، اختلست شيرين نظرة إلى هيثم الذي كان مشغوالً بإطعام سعد فتبس م قلبُها، بشهي ة ولتهموا ما بأطباقهم مهارتها بالط بخ قبل أن ي

وصار يقرأ لهما  على ُركبيتهأسماء و اً سعد هيثمأجلس  الجلوس،إنه يقوم بدوره كعم  على أفضل وجه. انتقل الجميع بعد العشاء لغرفة 

رة و ة ُمصو  عت الش اي حضرت شيرين و، الن طق يحاول تدريبهما علىقص   بدأت  ،على الجالسين الس اخنةكعكة البُرتقال الهشة ووز 

 :أسماء بالبكاء فأطلقت شيرين تنهيدة ثُم  قالت

 إنها تبكي طوال اليوم. -

 ، قال:أخرج هيثم مرهماً من جيبه

، بسم هللا ما فاشتريت لها هذا المرهم  هي تشعر باأللم ، لقد بدأت طواحينها الخلفية بالبروز لذافحصتُهاالحظت ذلك أمس أيضاً و -

 .يا شيرين شاء هللا، ال تقلقي

يتخل ل سكوتها ، بالدموع تينغارق بعينين هي تحد ق بهلك لث تها بالمرهم برفق فسكتت وفتح فاها، ثُم  بدأ يُدحمل هيثم أسماء بين ذراعيه و

 :سألها تفاتة إلى شيرين وحانت منه الشهقات تُنذر بوصلة أخرى من البكاء، 

 ؟لوالدة حتى العامينم سعد؟ من اهل أخذوا جميع مطاعيمهم يا أ -

 شيرين و هي تنظر ألسماء: هاجابت

ي إلى طبيب األطفال وأيوا يخويا، كنت أذهب أنا و سي  -  نُعطيهم المطاعيم.أيهم أو عم 

 صارت تدعو:ها ويحانية، رفعت أم  صالح يدبلة نامت بين أحضان هيثم الذي طبع على خد ها قُ ت أسماء تماما وهدأ



الحة وو - وجة الص  الحة.فقك هللا يا هيثم يا ابن فهمي، وزوجك الز  ية الص   رزقك الذر 

 شيرين ضاحكة: عل قت

 ال تنسي يا خالتي أن تشملي بدعائك شروط سي هيثم الت عجيزي ة، أوروبي ة شقراء خضراء العينين مي اسة القد.  -

 : ساخرة حتى ال يبدو متكب راً، وإن كان يعني ما يقولأجابها هيثم بلهجة 

 أبنائي كذلك.تقبل ية ستكون ُمفاجأة للجميع، وُمسلن يت سع ُدعاؤها لشروطي يا أم  سعد، لكن زوجتي ال -

 هي تقول:، لكن  مالمحها تبد لت فجأة وأبرزت جمالها ضحكة عذبة شيرين ند ت من

 قد طلبوا مني السفر إلى هناك.و في اإلسكندرية لمسقط رأسنااآلن في زيارة  ها و بابا، إناليوم مامابي اتصلت  -

ط فلين بالمنزل يبعث به البهجة واألنس، الفوجود شيرين و ،التي كانت قبل قليل تعم  الجلسة سكتت الثرثرةو الجميع، وهوج  الضيق غشى

هُم يحتسون األحاديث التي يتبادلونها معاً وو، الهموم غُبارتنفض عن قلوبهم  طاقة إيجابي ة عجيبةفلين التي تترد د بجنباته ضحكات الط  لو

 : بنبرة حزينة أم صالح هاسألت، تضفي عليهم نوعاً من الد فء و األلفة مساءالش اي أو القهوة 

 ؟يا ابنتي ستتأخرين هناكهل  -

ل  ورة المعل قة على الحائطبصرها للحظات عن  شيرينلم تحو   :أجابت، التي ال تفتؤ تشعل نار الحنين بضلوعها الص 

 .أبداً  صالح سي ، ال أريد االبتعاد عنوهللا لوال إصرار أهلي ما قررت الذ هاب  -

 الحبيبة التي طعنها العشق بخنجر القلب،فقيدها فقيد الروح و صورةطفرت دموع الجميع من المآقي ُحزناً على أرملة تتعل ق حتى ب

ه، وعاهده أال يُقص ر مع زوجته ولحنين، نظر هيثم ا م عليه بسر  وح، لشد  ما اشتاق إلى صورة صالح وترح  إلى أوالده مادامت به الر 

لة، حانت هُما يلعبان الكُرة معاً أمام البيت بإربد أي ام الط فول مه، وتخايلت لعينيه صورتهما وُمعأخيه الكبير الذي كان أخاه وأباه وصديقه و

 :هو يكفكف دمعته بيدهو سألهان و منه التفاتة لشيري

 .أليس كذلك؟ لم تقيمي في مصر أبدا يا أم سعد إيطاليافي  هنا أنت ولدت  -

 : هأجابتارتسمت على ثغرها ابتسامه باهتة، 

يفية -  .كال، لكننا كن ا نزورها في العطلة الص 

 : ، قال باسماً رمقها بنظرة ملؤها حنان األخ على أخته

األقارب واستمتعي مع األهل واذهبي   ،سكندرية كما يقولون عروس البحر المتوس ط،  فاإلافرينعندما تس ختيستتحسن نفسيتك ي -

 اتصلي بي في حال احتجت ألي شيء.وال تتأخروا علينا، و

المسافرين ود عوا قام هيثم بشحن الحقائب والحصول على تذاكر الس فر. قرب منطقة تفتيش لمطار، الجميع شيرين إلى ا شي ع يوم الس فر، 

ت رأسها ُمعترضة و  مد ه نحو شيرين،بيرا من النقود وأخرج هيثم من جيبه مبلغاً ك الدموع،األحضان ووودعوا التوأم ب شيرين هي هز 

 : تقول



 .متشك رة ..يخويامعي نقود تكفيني  -

 سألها: رفع حاجبيه ُمستغرباً و

 من أين؟ -

 : ُمطمئنة هأجابتأمسكت بيديها سعداً وأسماء، 

 ه من الحكومة كوني أرملة النقيب.التعويض الشهري الذي أتلقامن  -

 :قائالً  استطردزم  هيثم شفتيه ُمنزعجاً و

الن قود  ، خذي هذهواحداً  وهللا لن تصرفي منها ِفلسا مستقبال؟ سوسولبنك لدراسة سعد وأن هذه النقود ستبقى باعلى ألم نتفق   -

 .عيالك بشيءواشتري بها كل ما تحتاجينه وإياك أن تضن ي على نفسك و

 ولكن.. -

 : وهي تربت على كتفها أم صالح بحنانقاطعتها  

جي منه أبدا،كبر، وأخوك األهيثم يا شيرين  -  نف ذي ما يقول يا ابنتي.  يجب أال تتحر 

 : ، تمتمتاحمرت وجنتا شيرين

 السالمة جميعاً. مع ..متشك رة يا هيثم حاضر.. -

خفق قلب شيرين وهي تُشاهد عروس البحر المتوسط من نافذة الط ائرة  سكندرية.من روما إلى اإل حلقت الطائرة من فلورنسا لروما، ثم

ة البحرو .  بعد أن أخذت حقائبها من المطار، خرجت من الباب الزجاجي حيث وجدت المعتم هي تُغمر طرف ثوبها الليلي المضيء بلج 

 فاتن شقيقتها الص غرىوأمطرتها بالقبالت، ثُم  عانقت أباها حملت عنها أسماء و التي عانقتها أمهاها الط افحة بالس عادة،  أهلأمامها وجوه 

يشة بعد أن ساعدوبحرارة. أحس ت   لط فلين. اوها بالحقائب أنها خفيفة كالر 

منذ زمن طويل. حولها كثرة الناس  هي لم تعتد علىجميع األقارب ببيت أهلها اآلن و تعلم أنفهي ، في الس يارة بدأ التوت ر يزحف لقلبها

 غبار الهمومنفضوا بكالمهم وضحكاتهم تجمعوا حولها و ، فوجئت بكمية الحب الذي قابلها به األقارب.بيت أهلها لكنها عندما وصلت

الة اختلطت   حرصوا على أال يتكلموا كثيرا عن زوجها النقيب الشهيد أمامها. عن قلبها. بشري ة كثيرة مع أصوات أصواٌت في الص 

 بالس منغريبة و هش مغط ى بالس كر الن اعم قد مته مع كعك بالتمرأم إيهاب الشاي الساخن وخالتها الفناجين، جهزت المالعق والص حون و

 : من الفرن، قالت التوه ةخارج

 .رت اإلسكندريةنو   ، اسم الن بي حارسهم!ما أجمل عيالكلك وما أجم وحشتينا موت،  شيرينحبيبتي  -

رخ، تخرج سافرة بمكياج صاأن كانت ترتدي المالبس الضي قة والحظ الجميع الت غير الجذري الذي طرأ على مظهر شيرين، بعد  

موا  حجاب، عباءة وملتزمة بارتداء أصبحت ال تضع مساحيق تجميل و هم ترح  على زوجها الش هيد الذي ترك بزوجته أثراً طي با قبل بسر 

أنهم يُحاولون قدر استطاعتهم االبتسامات، وون إخفاء شفقتهم عليها بالض حك والحظت شيرين أن الجميع يحاولأن ينتقل إلى جوار رب ه.  



لم تمارس فاتن  ليها نظرات شفقة حاولن إخفاءها، ا الثالثة؛ منة وزينب وفاتن ينظرن إالحظت أن شقيقاتهو قلبها، بث  البهجة في

 سألتهاة. خاصالُمعاملة وجها قد أعطتها مي زة الكأن ُمصيبتها بزتيش حقائبها بحثاً عن الهدايا، وتفشيرين وبإغاظة هوايتها المعهودة 

  :بلهجة مرحة عمتها أم شوكت

في نزهة عائلية قريبا  سنذهبلرائحة مصر ، ت ألقاربك المصريين يا حبيبتشي واألردنيين؟ ال بد أن ك اشتق" كيف حياتك بكنف  -

تك  التي من المؤكد أنك اشتقت لتذوقها سكندرانيةنذيقك أشهى المأكوالت البحرية اإلالبحر، و عند  "،يا روح عم 

ة األلفة شيرين قلب  أشرق   ة هذا الدفء العائلي الجميل، قالت بحنان: ذابت أحزانهاوببهج   بلج 

لهواء ون، لكن ني اشتقت للوجه المصري وللهجة المصرية وأروع ما يك، األردني ون من أم  شوكت يا عيني على أي امك يا خالتي -

 .اإلسكندري ة

الُمشبع برطوبة البحر ليعبث  تسلل  النسيمل، وُمستأذنه بالدخوالمغمضين ي شيرين جفن اليوم التالي  صبيحةشمس داعبت أشعة       

التفتت عن  . جسدها النشاطفغزا  صباحاً تبحث عن رزقها  أعشاشها التي غادرتغازلت أُذنيها أصوات العصافير و، بشعرها الناعم

؛ داد الفطوربإع الثالث قد بدأنأخواتها ووالدتها  اتجهت نحو المطبخ لتجد نائمين. هاطفليفوجدت هي تلملم شعرها بربطة سوداء ويمينها 

في  مع أهلهافطرت أثم  بمساعدتهنشيرين . قامت الش اي الس اخنو الحالوة بالط حينيةوق والفول والبيض المسلالعيش البلدي الس اخن و

ة ليتناولوا منها التي تستقطب ال الكبدةو الط عميةوات الفول يعربة والباع ؛الشارع الذي كان يُضج  بالحياة الشرفة الُمطل ة على مار 

اب حضر ابن خالتها إيه  ، حاولت شقيقتها الكُبرى من ة دس  ما يُمكنها دس ه من طعام بفم شيرين لعالج ) نحافتها المفرطة(.فُطورهم

 تمشوا في سوق زنقة الستات  .أخواتهاو م في رعاية أمهاسكندرية، بعد أن تركت التوأحول اإل ي جولةألخذها ف بعد ساعتينأخته إلهام و

لكن ما زي ن  .مواد التجميلوالحقائب و اإلكسسوراترت المحالت بشتى ألوان المالبس وقد زخكانت مبانيه تاريخية و المشهور،

 ة،جميلة ملون خريفي ةأبناء أخواتها مالبس لطفليها و اشترت شيرين وجوه الباعة البشوشة الُمرحبة بالزبائن. المحالت أكثر كانت

اصطحب  اء صالح أصبحت ال تستر جسدها سوى بالس واد الذي ياُلئم حياتها.  منذ اختف عباءات سوداء.حجابات و واشترت لنفسها

فراء للقلعة التي تقع بنهاية اإلسكندرية،  أقصى غرب التاريخية لعة قايتبايق إلىالفتاتين إيهاب  لفت نظر شيرين الواجهة الحجرية الص 

ات وقام إيهاب حيث دلفوا إلى الد اخل  .مسط ح أخضر بشرح تاريخ هذه القلعة التي بناها السلطان الد هاليز أثناء تجوالهم داخل الممر 

جوا على  األشرف أبو النصر قايتباي على ساحل البحر المتوس ط لحماية مصر الحبيبة من الط امعين، ثُم  صعدوا إلى سطح القلعة ليتفر 

يا؛ األصوات المصرية المتداخلة والمساجد والفتيات المحجبات إيطالن طبعاً الفروق بين االسكندرية وظت شيريالح .اإلسكندرية من عل

ر. لقد كالسي اح ومظاهر التكنولوجيا و بالمقابل الحظت أشياء كثيرة ُمشتركة؛المطاعم في االسكندرية، لكنها ونوعية المأكوالت و التحض 

ة ا األرض قرية  تصبحُ جميع الثقافات و تضمحل  وف لث قافية بين البُلدان، من يدري؟ رب ما بعد مئة عام سبدأت التكنولوجيا ترُدم الهو 

، ثُم  القريب بإحدى مطاعم المنتزهالمبه ر مع تشكيلة من الس لطات تناولوا السمك المشوي  بعد ذلك ال روح. تكنولوجية بال عبق و

لكنها  ،قليالً  يدفع ثمن كل شيء، مما ضايق شيرينأصر إيهاب على أن   .كشك عم فتحياخرة من الفالمغلي ة استمتعوا بمذاق القهوة 

 حتى أقبلاعتراضها، ُرغم في اإلسكندري ة  أهلها بقيت مع .  ألن والدها قد ترك عمله القديم بنابولي، كثيراً في ذلك اليوماستمتعت 

   إحاطة شيرين بها. أجوائه الجميلة التي حرص األقارب علىو بقسوة برودتهديسمبر 



نة التي على حي نوفولي، و قد خي متالبيضاء كانت أجواء الكريسماس الجانب اآلخر من البحر المتوسط،  في    انعكست األضواء الُملو 

ت البهجة والس اخن فاحت رائحة الكعك  الثلج األبيض. فوق أبواب البيوتلميالد وأشجار ا تقل دتها األطفال صخب من الن وافذ، وعم 

 بقيت الحسرة تظل له.واحداً ، إال بيتاً البيوت

لالُمثب ت على ذراع والدته اقب قراءة جهاز الض غطهو يرعقد هيثم حاجبيه، و الممددين على أرائك  الجسدين الكئيبين بصرهُ نحو ، ثم حو 

الة نة ُمتراقصة من الخارج،  الص  تناول كأس  .متلف عين بثياب من الص وف الس ميكالُمدف أة التي انعكست على ُجدرانها أضواء ملو 

 : قائال ضيقهما بعاتب احتسى منها قليال،تة الس اخنة التي قام بإعدادها والشوكوال

 ضغطكما مرتفع! تُهمالن الد واء؟ف قليال اعنكم أسهو -

  :، تمتمتوضعت أم صالح رأسها على جبينها

بر ياهلل..  - ا أبوك سنموت حسرة أنا والص   هيثم.يا يُم 

 : ، قالكأس ماءأعطاها هيثم حب ة الد واء و

ا  -  أطال هللا في عمركما. ،ال تقولي هذا يُم 

  الحجة بصوت واهن: رد ت

ع أهلها عندما يجد والدها عمال منها ستعود إ لي كلما اتصلت بها قالتو التوأم في مصر،و شيرين على إقامةمضت ثالثة شهور  -

 .جديداً بنابولي

 : بحسرة نُدف الثلج التي كانت تتساقط بغزارة، قالغبش الضباب الُمغل فة ب خالل الن افذةراقب هيثم من 

 ربما هي سعيدة هناك. ،ينا كثيراً فعال تأخروا عل -

 : هو يغالب دمعتهقال وتمتم باألذكار بصوت خافت ثُم  على األريكة،  الحاج أبو صالح تقلب

 صالح.الشهيد  ونحن سنموت شوقاً لطفلي -

 : ، قالكأس ماءو الد واء ألبيهحبة أعطى هيثم 

غط و ات لكمسْ كلما قِ  ..اكمينفسا ؟ ارحمما عسانا نفعل يابا  -  ن للهم.تستسلماتهمالن الدواء و..ما مرتفعين أجده الس كرالض 

                       ********************************************************** 

    

دميها خلخاالً من أصداف صنع لقالذ هبي المترامي بأمواجه، و ، فغسل أطراف فستانهااألبيض المتوسط عروسه الجميلةدل ل البحر 

عروسه بنظرة، نظرة إلى شوارعها وُمدنها وسُك انها، ود به نفسه من ثمار البحر، نظير أن تسمح لهُ أخرج لصياديها ما تججميلة، و

 يخي ة، إلى إكليل المجد الذي يُزي ن جبينها الُمشرق.مبانيها الت ارنظرة إلى معالمها و



طبكانت شيرين تستنشق   رخي أذنيها لصوت الموج الهادر الذي تُ و، ملء صدرها الطحالباألمالح و الُمشبع بعبق نسيم البحر الر 

مد  البصر تكانت إيهاب،  نفسه معهن فرضو هامإلشقيقاتها ولها  هاتنظم يالجميلة الت، في الرحلة الذي يشق  عباب البحر ياُلطم المركب

قد استعمرت المكان،  ولكأن مالمح نقيبها المفقود  أهله،صالح والشهيد  ن ورائه؛تتذكر مَ والذي ال يلوح له منتهى  األزرق البحر نحو

الجميل الس ماء  مبتسماً بزيه العسكري احتل  يل فوق األمواج الن اعمة، واقص وجهه الجمإليه شيرين، فتر تذهبكل  مكان  كما استعمرت

يد و مراكبو الشاسعة  الش اطئ البعيد.الص 

ثم رحلت فقلبتها  ..ظهرت في حياتي فقلبتها رأساً على عقب ..أين أنت؟ أوقدت نيران الحب بدمائي ثم اختفيت .. صالح يا وجعي ..آه

 من الوريد إلى الوريد. ذبحني غيابك يا غالي..أيضاً رأساً على عقب

باب الخفيف. و ن برد ديسمبر قد طغى على األجواء،كا  افئةتزي نت اإلسكندرية ببرقع  شف اف من الض   ارتدى الجميع المعاطف الد 

والتي مأل زعيقها  بالنوارس المحل قة فوقهما، ةقحد  م . كانت شقيقة شيرين من ة تقف بجانبهاليستمتعوا بالرحلة دون أن يصابوا بالبرد

 ثمأحكمت أزرار معطفها الش توي، سكت جوعها، تُ عليها وهي تترصد أي سمكة متهورة تصعد لسطح البحر لتنقض  تراقبها و المكان، 

 : سألتهاو شيرينبصرها نحو  أدارت

 هل أعجبتك الرحلة يا شيرين؟  -

ً  هي ال تزال تحد قو شيرين هاأجابت  : في األفق ملي ا

 .. أشكركم من كل  قلبي.حبيبتيكتير يا  -

  : بسعادةالتي كانت تقف بجانب شيرين  قالت إلهام

ك، كم شيرين عندنا؟  ده واجبنا، ندل عك و - و مدحت غدا  ال أصدق أنك ستعودين أنانفسح  إلى نابولي يا عزيزتي، الحمد هلل أن عم 

  كثيراً. سوسوأنت وسعد و سنشتاق لك وجد عمال بنفس المدينة التي كنتم فيها.

داً و منهما إيهاب اقترب  :بصوت رقيق كشف عن إعجاب دفين ، قالعيناه تتفرسان شيرينمتود 

 معنا وقتا ممتعا يا ابنة خالتي. أتمنى أن تكوني قد قضيت  -

ته ين، سحر،  تحت شعاع ضعيف من الش مس تجل ى الل معان بعينيها الس وداوين الواسعتسندت شيرين ِمرفقيها على طرف اليختأ

 : هي تُجيبهبابتسامة سكنت ثغرها و

 أهل. يا أغلىاألوقات،  قضيت أحلى -

  همس:أمسك إيهاب يد شقيقته و

 ؟ شيرين بأنني أنوي التقدم لها هل أخبرت:  بصوت خافت سألهابعيداً و ب أُختهجذثم  "لجظة،لمعك  أريد التكل م إلهام.."  -

 :  ه بصوت خافتند ت من عينيها نظرة ترد د، أجابت



 ها متزوجة.نالزواج فقالت لي إن كانت تفكر في سألتها إ إيهاب.. هللا ال أدري ما أقول ياو -

نعم األب نعم الزوج ولها سأكون  قولي لها يا إلهام أنني رتباط بمن تريد..شرعاً تستطيع االو عامين تقريبا،لكن زوجها مفقود منذ  -

 .قلبهايُنسيها األلم الذي استوطن سأدللها دالال ، وللتوأم

 برأيي هذا أفضل. .نابولي.إلى  عندما يعودونغادة سأخبر طنط   -

فلورنسا. كانت تعتقد اعتقاداً جازما لسبب ال تعلمه بأن بأنها ستعود إلى  نابولي حتى أخبرتهملبيتهم في مع أهلها  شيرين عادتإن ما   

غيرة وفي منزل أهله وروح صالح مازالت تطوف هناك؛ في شقتهم ا بدأ  ا فوجئت بوالدها يرفض رفضا قاطعا،لكنه بمسجد الن ور. لص 

 : هو يقوليعبث بشاربه بعصبية و

 هذا ال يليق. ،فلورنساب تسكنين في بيت وحدك ألنك يا شيرين،لقد انتقدك األقارب  -

غير يتراقص فوق رُ  ا حول هألقت ذراعو على األريكة والدها جوار. جلست شيرين كبة جد ه التي أخذت تهتز  بتوت ركان جسد سعد الص 

 : ُمتود دة سألته، رقبته

 جواري.أهل صالح  بابا؟ ثم إنيا  وحدي ما المشكلة في أن أسكن -

 : السيد مدحت بان الحزم بصوت

مع ال إ لن تغادري بيتي علمين أننا من عائلة محافظة جداً،د يربطك بهم شيء، أنت تلم يعويا شيرين،  صالح انتقل إلى رحمة هللا -

 مفهوم؟ زوج،

جة منها خيوط  تعليها ثالثة فناجين تصاعد مذه بة ُصف ت قهوةتحمل بيديها صينية  أم شيرين قدمت ل بعبق القهوة متعر  من البخار المحم 

 :قالت الش هي،

 ؟ إيهاب طلبك يا شيرين..ما رأيك  -

 :  رن  الغضب بصوتهاو اكفهر وجه شيرين

 أنني متزوجة؟ ا! هل نسيتماما بكم -

شمسها بفجر  التي غابتعلى ابنته  شفقة بنبرة عتاب فيها ظل  قال  ارتشف رشفة هد أته قليالً،ينية وأخذ السيد مدحت فنجان قهوة من الص  

  :حياتها

 .بحياتكقُدماً المضي نسيانه و عليك ..أصبح اآلن في ديار الحق ..افهمي ..صالح استشهد يا شيرين  -

تابع حياته  هيثم، الكل  شقيقه على قيد الحياة سواها ومازال أن صالح ب ال أحد يحمل بقلبه ذرة إيمان ، يبدو أنعيناها بالدموع اغرورقت

ً و كأن  صالح د ماضي. ا القابع األحمر سترتدي الفستان بعيد زواجهما ومعاً سيحتفالن .. نعم سيعود وصالح سيعود  أصبح مجر 

جالية التي مل ت االنتظار بعلبتها تُحيط بمعصمهه للغالي، وبخزانتها منتظراً أن ترتدي  . المغل فة بورق الهدايا الس اعة الر 



 تمتمت بصوت مخنوق: 

أن أخويا هيثم سيكون عند ب سيفعل.. أنا واثقةني بأنه سيجده ووعدوشقيقه هيثم يبحث عنه و ..لم يجدوا الجثة يا بابابعد الش ر عنه..  -

 وعده يا بابا.

 :ته خلف نظراته القاسية، كان يجب أن يُخرجها مما أسرت نفسها فيه بأي ثمن، قال بحزمكمنت شفقة السي د مدحت على ابن

عليك إلى يوم  فسأغضب شيرينيا خالفت أمري إن و ،مع زوجهذا البيت  ما أن تبقي هنا عندنا، أو تغادريأمامك خياران، إ  -

 الدين.

ة خلفها صك ت البابو بخطى عصبية غرفتها ، ثم اتجهت نحوواقفة شيرين هبت  إلى زوجها:  غادةالتفتت مدام   ،بقو 

 !مدحت ؟ لم يعد أحد يفكر مثلما تفك ر ياأهل صالح بجوار وحدها جل؟ ما المشكلة في أن تعيش شيريناريا  مالك -

ا يضاف إلشيرين و غاليتهقط ب الس يد مدحت حاجبيه، ال أحد يفهمه، أصبحت  على ى همومه المتراكمة، خوفه عليها وطفالها هم 

مرحها، أصبحت رجع شيرين القديمة، بابتسامتها ومستقبلها يلسعه باستمرار كسرب من الن حل، كُل ما يُريده في هذه الد نيا هو أن ت

 :بحالتها هذه، التفت إلى زوجته قائال برق ة هااة زوجها، وخاف أن يتأثر طفالانسانة تعيسة منذ وف

ألبد، سيعودون بفلورنسا إلى ا صالح لن يبقوا متأكد من أن أهل الشهيد ني بل ابنتي. أناليس كالم الن اس ما يهم يا غادة،فهميني ا  -

صالح؟ فلنزوجها في  حدها مع ذكرىسيحصل لشيرين؟ تبقى بفلورنسا و عندها مالذيعاجالً أم آجال وألردن إلى مسقط رأسهم ا

مصر وقتما أحبوا الش هيد صالح إلى ليتفضل أهل و .عذاب فقدهو صالحهوسها بتنسى إيهاب وبابن خالتها هناك ستتعلق مصر و

 .سيجدون هناك كل ترحيبو سعدلرؤية سوسو و

********************************************************** 

     

خلف ذلك يحدث عما  لم يتزحزح تفكيرهمو العمليات األبيض، غرفة عن باب القلقة  عيناأللم تتزحزح ، ومضت أربع ساعات      

 : تنتحب بمرارة أخذتو األبيض الكبير ت أم بيلي رأسها على البابالباب. أسند

لن  .هذه طبيعتك.تشاء من الت حف فأنت طفل صغير و لن أؤنب ك، وهللا لن أفعل. حط م ماعُد إلينا يا بيلي، عد والعب و شاكس و -

 ا أرجوك.لكن عُد إلين..أعاقبك..أعدك

  :قلقهغم رَ  قال مطمئناً ع زوجها يده على كتفها، وض

ب -  يا روزا، سينقذونه أنا متأكد. ضعي ثقتك بالر 

لعمليات حاملين معهم ا ُغرفةفمشوا كنهر ذابت ثُلوجه نحو الممر  الُمفضي إلى باب  لمستشفى،سُمح أخيراً للصحفيين بالولوج إلى ا

عت أجهزةُمعد اتهم و  : ند  من بين األفواج صوٌت عال ُمتحم س الت سجيل قرب فم األب الملكوم و أمالً بسبق صحفي،  تجم 

بط مع أخبرنا  -  ؟يا سعادة النائب فالفيو بيليابنك مالذي حدث بالض 



 : بدأ األب بإبعاد األجهزة عنه بعصبي ة واضحة، بكلمات مقتضبة أجاب

اء رج الفريق الطب ي،ب وهو اآلن تحت رعاية الر  و ،بيلي بنزيف في المخطفلي أصيب حادث سيارة، توفي سائقتا الخاص و -

نا يكفينا.  اتركونا وحدنا فهم 

 : حتى كادت تصدمه  الميكروفون نحو فم الن ائب هي تدفعبعنف و خلتلكن صحافية أخرى تد  

يا سعادة  ياتالعمل غرفةجد في هيثم فهمي على رأس الفريق الطب ي المتوااألردني المسلم لكن كيف سمحت بأن يكون الدكتور  -

ببت في منع بناء عد ة مساجد بل تس، وعداؤه الشديد لإلسالم نائب في البرلمان اإليطالي معروفٌ ؟ أعني..أنت فالفيو الن ائب

 حتى المواطنين المسلمين؟اجرين وجاهرت بتصويتك على قوانين ضد المهو

 : ناسياً لباقته التي فرضها عليه منصبه صاح مذعوراً  الذي وجه النائب كحب ة ليمون أصبح

 سينتقم مني اآلن بابني!  ن أعلم،هل الطبيب الذي سل مناه تواً حياة ابننا..مـ..مـ..مسلم؟ لم أك هل.. -

مما ، أمام الغرفة الصحفيين وجود األمن مغ سرعان ما تكاثفالعمليات، لكن األمن منعهما، و غرفة حاول الوالدان المذعوران اقتحام

، الُمحمر العرق على جبينه حب ات قد تجمعتساعة تقريبا، خرج الدكتور هيثم و بعد نصف  االنتظار.أجبر الوالدين على الس كوت و

امة عن وجههو ية من األوكسجين أزال بيد مرهقة الكم  عو تزاحمت عليه األعينسرعان ما و ،ليستنشق أكبر كم   ت المايكروفوناتتجم 

 : أعلن بسرور ،أمام شفتيه المبتسمتين أجهزة الت سجيلو

لم تصب مناطق حيوية بالد ماغ لكن  ،بعد عملية دقيقة جداً  إنقاذ األنسجة العصبيةو العالمين، استطعنا إيقاف النزيفالحمد هلل رب    -

 .بإذن هللا بيلي سيكون بخير  زة لمتابعته،بيلي سيُنقل إلى العناية الُمرك  

فالشات  لمع تحتشيكات أخرج من جيبه دفتر  قب ل جبينه، ثمة الجميع ضم الن ائب هيثم بقوة ولدهشوضج  البهو بأصوات الفرح، 

 : هو يقول برجاءشيكا على بياض و يثمهللد كتور قد م  الكاميرات،

 .اطلب المبلغ الذي تُريد يا دكتور، كعربون شكر -

 قائالً:ائب ربت على كتف الن  ابتسم هيثم و

 ، هديتي هي أن يعود بيلي سالماً بينكم.فأنا لم أقم إال بواجبي أعد الشيك لجيبك يا سعادة الن ائب -

 :، أعلن بصوت مؤث رهو يُحيط هيثم بذراعهو جميع الصحفيينالتفت النائب ل

 من أجل هذا البطل الذي أنقذ ابني.عونا لمسلمي إيطاليا، من اآلن فصاعداً سأكون سندا و  -

فة عن العرب حمد هللا على أبتلك اللحظة أنه ممث ل مشهور، و شعر هيثموالت صوير، أل البهو بالت صفيق وامت نه أعطى صورة ُمشر 

ا إذا كان أهله قو، التسوق معه أغراضوبسيارته الجديدة إلى المنزل  عاد بعد هذا اليوم الحافل،المسلمين. و د شاهدوا ما هو يتساءل عم 

أشعره إنقاذ بيلي بسعادة عارمة، خف فت عنه ألم عجزه عن إنقاذ أخيه الذي قد يكون نزف حتى الموت لذات  التلفاز،حدث معه على 

 تجهش بالبكاء على الساللم. دخل، ليجد والدتهر المفتاح بالباب وأدا الس بب،



 الدته: ع نحو وهرووالبالطو األبيض على األرض، رمى األكياس 

ا -  ؟ماذا هناك ..يُم 

 : هأجابت بصوت مخنوق وجهها بين كف يها، تدفن

 رين من ابن خالتها لتعيش في مصر.يريدون تزويج شي  -

ايُ أخفتني   -  مبارك لها. ..أن مكروها قد حدث ألحدظننت   ..م 

 ألبد؟ يربيهما الغريب؟عدان عني إلى ايبت ..؟ سعد و سوسونالطفالمبارك لها؟ و  -

الي صالح. لطالما أسماء، هما كُل ما ظل  من الغلنيران التي تأكلها شوقاً لسعد وكان يشعر با، قب ل جبينهابجانب والدته وهيثم  جلس  

اً وهي تُقب ل صورته وتبث  له أشواقها و مت أكياس بُعد طفلاستشهاده و تُخبره عن عذابها الذي خل فهُ ومها، وهمراقبها سر  يه عنها. تكو 

في طريقها.  حتى لو داست البعض تظار عودة ) نصفي قلبها(، لكن على عجلة الحياة أن تدوراأللعاب التي اشترتها بغرفتها بانالث ياب و

ه و س أمسك هيثم يد أم  ا .. برق ة: عينيها المنتفختين، أردفتفر  الحي أبقى و ،أن تعيش حياتها كما تريد على شيرينصلي على الن بي يُم 

 من المي ت كما يقولون.

تين أدمتا قلبه    :، رد تنظرت إليه بعينين محمر 

د.. - واج من ابن خالتها هي اللهم صل  على سي دنا ُمحم  ُ  ..هييا هيثم  ال تُريد الز  لكن والدها يمنعها من ُمغادرة ا وهنإلى ريد العودة ت

 لكنه يتعذب.هيثم وأبوك ساكت يا  عنا.. عد التوأمموت موتا بطيئاً بسبب بُ أبوك نأنا و. المنزل دون زوج

الث الجة ليُخف ف الش غل بترتيب الحاجي ات في الخزانات و ثُم قاململم األكياس ووضعها في المطبخ، قام من مكانه و لم يدر هيثم ما يقول، 

ه،عن أ الة عاد  بعد ذلك  م  اً آخر بين درجات له شيئ ، دون أن يدري بأن القدر يخبئقاصداً غرفته بدأ بصعود الساللموفأخذ البالطو للص 

  تعل قت والدته بثيابه، قبل أن تُلقي القُنبلة الت الية في وجهه: هذه الس اللم،

 جها يا هيثم!تزو    -

 التفت إليها :لما سمعه للت و،  رأسه غير مصدّقنفض و، مكانهما قدماه تسم رت

ا ماذا قلت  -  ؟يُم 

، قتلتها نظرات هيثم من الولد إال ولد الولد أغلى أناني ة على وجه األرض، لكن مابُرهة، عرفت في تلك اللحظة أنها أكثر الن اس لسكتت 

بطرف المحترقة دموعها  تمسحأسماء سرعان ما استعاد ملكوت الفضاء أمام عينيها الذ ابلتين، لمصدومة المشدوهة، لكن طيف سعد وا

ها  :ه، بصوت خنقته الحسرة أجابتكُم 

 ن أولى بأبناء الغالي من الغريب.لحل يا هيثم.. نحال يوجد سوى هذا ا جها..تزو    -

  :يهّزه غير ُمصدّقهو و وضع يديه على رأسه

ايُ هل فقدت صوابك  - ُ م   ها تناديني بأخي؟؟ أتزوج من جعلت

 منك يا هيثم.لن يكون هناك أحد أحن على التوأم أختك.. ولكنها ليست و -



ا - إن  حتى لو وافقت،و. عرفت عن الموضوعهي إن  تفقد ثقتها بيو تكرهنيوف لعكس سبل على ا ..هي لن تقبل الزواج مني ..يُم 

 !جنأصبحت زوجتي فسيُ قد عاد أخي صالح ليراها 

  بدأت تلطم بهستيرية:

 ..وشيرين لن ترفضك ...لن يعود أبداً و الغالي ابتلعته الغابة ..أن تفهما أنت وشيرين ترفضان فهموا ..ا ..صالح استشهد استشهد -

.. ثُم  إنها ما زالت شافلورنسا.هي تريد أن تعود إلى   تصغرك سن اً و ...بة صغيرة جميلة بل و. ثُم 

ز من منطقها أجاب غلب، بنبرة رفع يده ليمنعها من إكمال جملتها    :عليها التقز 

ا  - يكفي أنني تنازلت عن أحالمي لكم، من حقي  !  شيرين لن تكون سوى أختي، ولن أتقدم لها. هذا مستحيل ..ما هذا الكالم؟  يُم 

 على األقل أن أختار شريكة حياتي.

اد سميك، على السلمإضافيتين  درجتين رتقىأشهر بوجهها الذ ابل تلك الكلمات قبل أن ي قبل أن تترامى إلى أذنيه كلماتها  المفروش بسج 

 : كسهام مسمومة

جها  -  عليك إلى يوم الدين يا هيثم. غضبسأإن لم تتزو 

ق الذ هول نفسهوإليها  التفت هكذا بكل  بساطة؟ والدته التي خط طت له كما خط ط هو لنفسه أن يكون له مستقبل باهر يختلف عن  ..قد طو 

هة ه اترميه بوجه التي ار؟ تطلب منه أن يدفع فاتورة استشهاد أخيه؟ يسد  بجسدتدوس على أحالمه وبقية شباب العائلة،  لُمثقل بالهموم فو 

ماذا لو كان  صالح..و سقف غرفته؟حت ت بح ببساطة زوجته التي تشاركه سريرهه، تصشيرين.. من ال يراها سوى أخت لالبركان؟ و

 .أسند رأسه على كتفهاو بجانب أمه جلس  لن يسامحه أبداً. .. كيف سيسامحه؟ لن يسامحه..؟على قيد الحياة

 "ظلم.. ُظلم..هذا ُ"

 مكتوم. غاضباً بصوتاحتج  

 قالت: ، وهي تُغالب العبرات أحاطته بذراعها

لم  أصابتك يا حبيبي..عيٌن حسدتك وعينٌ ، لكن القدر أقوى، مستقبال مختلفاً تماماأنت بالذات وحده هللا يعلم أنني أردت لك  ..أعرف -

 تُصل  على الن بي.

 : بمرارة تمتمألمر والدته فالن هاية رضخ الذ هيثم بالص مت لبرهة، لكن ه في 

احاضر يُ  -  .ارجع ..صني من هذه الورطةخل  و يخوي ارجع ..؟أين أنت يا صالح ..آه .. سأتقدم لها..م 

****************************************** 

    



  النافذة ُمستسلما لألفكار الس وداء التي تناوبت عليه، بوابة المزرعة من خالل هو يراقببعصبية و دخان السيجارفينيتالي نفث الدون 

 : هو يدمدم بغيظمنه التفاتة إلى ماريو وحانت 

أخشى ما أخشى أن يكون قد حدث لهما مكروه، إال أن يكون أخوك البغل لوكا  ياتفهما، إنوال يردان على ه؟ وتأخر أخواك  تبا لم -

 له.قد جر  معه حبيبي روبيرتو إلى إحدى سُبل ضال

ه أكثر، قال محاوال تهدئته يده على منكب والدهبأن يضع فرقاً على أخويه، فك ر  ماريو مأل الذعر قلب  : لكن ه خاف أن يستفز 

 مادام روبيرتو مع لوكا فسيكونان بخير.عُذره معه، وغائب كل  بابا..يا ال تقلق   -

ري إن لم مْ ، لعَ مثلهما ثريينوسيمين ُمتفت حة على شاب ين عيون ال، وسُبُل الش هوات كثيرة الشباب و في ريعانأنا قلق عليهما، فأخواك  -

هما ألعاقبن هما على رؤوس األشهاد.  يأتياني بعذر مقبول لتأخر 

 نو خاصتنا.سلمته إدارة الكازيأن ، بالنسبة للوكا، فهو شاب ملتزم بعمله منذ يا بابا ال تخف -

ات بالس رداب المظلمطبعاً.. بعد أن   - دت بطاقات الفيزا خاصتهد أن أمرت رجالي بإشباعه ضرباً وبع ،حبسته عد ة مر  لقد تعبت   .جم 

استسالمه الدائم لملذات الحياة ي كان سببها المشاكل التوحل لناه من أذكر كم مرة انتش لم أعد ..بعد وفاة والدتكما كثيرا في تربية لوكا

م إال أن نمط الحياة الجديدة قد نزع  .لنساءسهلة لمطامع اا جعله فريسة فتنها، ممو منه الش رف، أصبحت بطاقة رغم أنه صقل ي الد 

افه  يقضي معهن وقتا جميال ثم يرميهن  بعد أن يقضي وطره ، الالهثات خلف بريق الن قودالبنات  المغناطيس الذي ينتزع الن شوة منصر 

ف كشاب صقل ي ُمحترم، يروبحبيبي  أما ياللعار! علم وي ال أعلم يا ماريو لكنني أمنهن.. تظنن ال ار وال يثمل وال يلعب القمرتو فيتصر 

الترس الحصين الذي يحيط بقلبه، ال أدري ما هو  .د العملبع في الكازينو عند لوكا لمدة ساعة أنه يسهر يوميا رغم يالحق الفتيات،

 يحذو حذوه.ليت لوكا ات أينما ذهب، يحميه من ِسهام الش هوو

  :بحماسةقليالً عندما أحس بأنّه نجح بتهدئة والده، استطرد  ماريوارتخت أعصاب   

، ربّما المروءة، ال أدري كيف خطر له هذا الكالمتذهب العقل و إن كثرة الكحول حتى إن روبيرتو ال يشرب إال القليل جداً، يقول -

 هذه المعلومة التي ال يعرفها هو نفسه.نحن أن نعرف  في آن، و لذيذٌ  غريب   إنه لشيء  ألنه كان مسلماً بالماضي.

  عيناه ال تزاالن تمش طان الشارع:سأله الد ون و 

 كيف عرفت أنه كان ُمسلماً؟صحيح، لكن  -

  :، أجابالحت على ثغر ماريو ابتسامة ماكرة 

مدفونة بلمسة إصبع. إن  الذي يلفظ ما فيه من كنوز العجيب الهائل قمت بالبحث عن معلومات عنه على شبكة اإلنترنت، هذا البحر -

م ، عرفتُ ورالن   إمام مسجدهو الش يخ فهمي خضر فقط ُمسلماً، بل إن أباه  روبيرتو لم يكن اد المسجد، ذلك من موقع صم  ه أحد رو 

عات الن ور الذي ساهم روبيرتو في بنائه مسجد عندما كان ال يزال الن قيب  جتماعي،عبر وسائل الت واصل اإل عن طريق جمع التبر 

ُجرعة  له كأسا من النبيذ، ازدرد صببتُ نجلس في الحديقة وكنا ة أحل ل تصرفاته. مر  لي أن أُراقبه خلسه و أحيانا يِلذ    .صالح

كأن و بداخله يجعله يشعرهو ال يعي أن ما يفعله حرام، لكن صوتاً ما  نه يخاف أن تكتشفه العصافير.كأو حوله، تلف ت ثم   واحدة

ات قبل أن يبتلعهإن هو تذوق هذا الشراب المقد س وستوبخه  األشجار م في آن. أحيانا يطوف الشراب في فمه عد ة مر  في  المحر 



م(؟ أم ألنه يريد أن يستمتع و، لست أدري لماذا..هل ألنه يخاف أن يبتلع هذا السائل ) المُ جوفه ض كلحر  لحظة ُحرم فيها من  يعو 

 ؟لس ابقةحياته االخمر في 

 : لد ونامجلجلة على وجه ماريو قهقه  انعكست مالحظات

 إنك فعال مجنون يا ماريو. هو يشرب؟ذا من مراقبتك لروبيرتو واستنتجت كل  ه -

 :اتخذت نبرته منحى الجد يةوفجأة حاجبيه ماريو  عقد

عك ضميرك تقريعاً في الليالي الس وداء الموحشة عندما تسند رأسك على وسادتك  - مير يا أبي؟ أال يُقر   ؟لتنام أال تشعر بتأنيب الض 

 :صاحبتها تنهيدة طويلة، مع تبد ل لهجة االبنتبد لت مالمح األب 

فاجعة فقداني لكارلو كادت  غل نفسي بأمور العمل. إنأفك ر أحيانا بأهله الذين ال أعرفهم، لكنني سُرعان ما أُش يا ماريو.. بصراحة  -

ديد بكارلو إنما هما الش   هُ هَ شبَ و في المستشفى (لي بـ ) بابا الن قيبمناداة ، لدرجة أنني آمنت بلحظة جنون أن تُفقدني صوابي

، أو لنا نحن البشر ما أسخفناهدية لي من هللا علي  أال أرفضها.. تباً  أن روبيرتو هوا، ومأال أتجاهلهعلي  من الرب يجب  إشارتان

و استسالماً قذرا قتما نجد مصلحة في تذكره، كأن نبرر مثال سلوكاً مشينا اقرفناه أو ذكره تن..ننسى هللا وقتما نريد ولنقل ما أوقحنا

  لملذات الدنيا.

 :بلهجة ملؤها الت هك م ماريو أنفه بزجاج الن افذة، أردف قائالألصق  

في أعمالنا  ساعدنايروبيرتو الذي اآلن أخي أصبح ، الس امية يالسُخرية القدر! الن قيب صالح الذي كاد يقتلني ِدفاعاً عن مبادئه  -

 !صحيح أنه ال يُريد ذلك لكنه يفعل ..الغير مشروعة

 :، دمدم ُمغتاظاً سحب الد ون نفساً من سيجاره

روبيرتو يساعدنا ألنه يريد أن  م العلم بأنك تُحبه يا ماريو؟أنني أعلم تما رغم أخيكة بحديثك عن الشمات أستشعر نوعاً من مالي  -

 يكون ابنا باراً.. إنه شاب صالح.

 :أجابنقل بصره لوالده و لزوجته الجميلة فغمزها بعينه، ثُم حانت من ماريو نظرة

رب ما  لو قليالً،المعاصي والملذ ات و هو ينزلق في هوةاإلنسان الملتزم المستقيم ورؤية بلسبب ال أعلمه  لكنني أستلذ   ليست شماته،  -

 يس أفضل من ي، أنا المذنب العاصي.ألن ذلك يُشعرني بأنه ل

لوات  الدون تمتم الذين ه طفالالتي تحل ق حولها زوجة ماريو وة بما لذ  وطاب من طعام ونبيذ معت ق، والحافلالمائدة  هو يتجه نحووبالص 

ر روبيرتو و ألسنتهم تشكوومن الجوع بدأت بطونهم تقرقر  ر لوكا. تأخ  منبسط األسارير ماريو  هتفأن يُعلن بدء الط عام عندما الد ون قر 

  :هو يحدق ببوابة المزرعةو

 .لكن ليس مع السائق ..ا باباها قد جاء -



خمة، فأفرجت     ابة الض  شاسعة حديقة مزرعة تتوس طها تدريجي ا عن بسب ابته المرتعشة المالصقة لمستشعر بصمة اإلصبع فتح لوكا البو 

نة و ، يدغدغ اآلذانمزخرفة تُشك ل مياهها أقواساً جميلة ذات خرير الت ماثيل الكالسيكية،  تتوس طها نافورة كبيرة مزدانة بالورود الملو 

. بدأ كُل من روبيرتو ف زجاج أحدها سحنة الد ون التى أكلها القلقضخم ُزي نت نوافذه بإطارات من الجبس الُمذه ب، تقبُع خل أمام قصر

يُفضي إلى صالة  مدخل مزين بعمودين رخاميين عبر القصرثم ولجا  ، هو يلهثو وداءالس   قب عتهو الجوخ األسود معطفه يُهندم و لوكا

يوف المؤثثة ببذخ، ما كالحاً يُنذر الدو ، ليباغتهما وجههما يتبادالن الن ظرات القلقةو صعد الداخلي للط ابق الثانياستقال الم الض  ن متجه 

 :هو يسأل بنبرات كأنها القذائفبالش ر و

 س؟العشاء في البيت عندي مقد  طعام أين كنتما؟ أال تعلمان أن موعد   -

ابه روبيرتو وأمسك يدانحنى  ل اضطر هو أن يرفعها إلى شعر بقلقه يزداد ألنه والده لم يمد  يده كالعادة ب ،بأدب جم قب لهاو المعروقة عر 

ً  تمتم عتبره نذير شؤم،ااشفتيه م   :ُمداهنا

رهاو بابايا نعتذر "   - ابلن نكر  أشاح  الدون لكنهو يكتم ضحكاته الش قي ة، و و فعل لوكا ذات الشئ " ي،، رضاك هو ما نريد يا عر 

  : هو يشير بسب ابته بعصبيةوبوجهه عنهما، قال 

 إلى المائدة، بعد العشاء نتحدث. لتجلسا اغتسالوبدال ثيابكما  -

ثم حضر السفرجي وصف األطباق بانتظام، جلس الجميع حول مائدة الط عام الت ابعة لغرفة المعيشة الض خمة ذات الد يكورات الفارهة، 

ا وتال الدون الصلوات ثم بدؤ. المغط اة بشرشف أبيض أنيق الش موع التي تزين المائدةء اضوأب التمعتالتي  النبيذ بالكؤوسء وسكب الما

كما يشتهي، امتنع عن  غيظهعن حديث على العشاء لنف س التزامه بعدم ال كان الغيظ يحتدم بقلب الد ون ولوال ،بصمت الطعامتناول ب

قلي ة حتى ال يظن أحٌد من أفراد العائلة أنه قد تخل ى عن عاداته  الكالم ارمةالص  ألنه وضع  ، لكنه أفرغ غضبه بابن ماريو الصغيرالص 

 بماريو نفسه ألنه بدأ بذكر أمور العمل أثناء العشاء العائلي. كوعيه على الط اولة، و

الت وت ر من الجو  قد غزاهمو ، جلسوا على األرائك الفاخرةلشرب الش اي الجلوس غرفةإلى تقل الجميع ان بعد أن انفض ت المائدة،

الت رابط هم من أهم اجتماع في أهم شركة، ون أإن وجبة العشاء عند الد و، الذي ينذر بعاصفةو لوكالمكهرب الذي خلقه تأخر روبيرتو وا

، ذات إطار ُمذه ب ف حائط تتوس طه لوحة ضخمة لفان كوخالد ون على أريكته األثيرة خلجلس  العائلي عنده من أقدس المقد سات.

أسين المنك سين خوفاً و يرد د نظراته القاسية بين قبل أنالس اخن  رشفة من كوبهارتشف   ستجواب:بااليلفحهما الر 

 تأخرتما ؟ لم -

 الد ون:الن ظرات القلقة فصاح بهما تبادل روبيرتو ولوكا الصمت و

 ما بكما صامتين كالمعتوهين؟ تكل ما! -

   :هو يفرقع بأصابعهو لفظ الت وتر الش ديد الحقيقة من فم لوكا، قال

 بابا. يا الحقتنا الشرطة بسبب روبيرتو -

 الش قي الكذبة التي اتفقا عليها أو تناساها لينفد بجلده. لقد نسي ،بنظرة غاضبةحدجه روبيرتو 

 بصوت ملؤه الوعيد: عيد مالمح الغضب لوجهه بسرعة، سألالدون، قبل أن يُ  ارتسمت الدهشة على وجه



 ؟يا روبيرتو ؟ لمشرطة  -

الس رداب عدة مرات بسبب ثمالته روبيرتو الذي تصب ب جبينه عرقا. على عكس لوكا الذي عوقب بالحبس بتعل قت األعين الُمشفقة ب

ة ال بنات، لم يعاقب الد ون روبيرتو ومالحقته للو لكن روبيرتو سمع  األهم طاعته العمياء،وأخالقه وأدبه واحدة بسبب والئه الش ديد ومر 

أخذ نفساً ريقه الجاف وهياكل عظمية تغرق بظالمه الد امس. ابتلع اناً وبأنه رأى جرذ ة عن الس رداب من لوكا الذي ادعىقصصا مرعب

ر   :أجابن يقول الحقيقة مهما كان الث من فأ عميقاً، قر 

هت خلفهم ، سهنرؤو أغطية نزع المالعينحاول ت وشاهدت شبابا يضايقون فتيات مسلماأدخل سي ارة الليموزين  قبل أن -  توج 

 اختفينا بالزحام.ت أنا ولوكا وفهربأنا أوسعهم ضرباً وشاهدتنا الشرطة  ليمنعني،ني لوكا لحقو

عد وابة سوداء تنذر بوابل من البرق كسحأكثر أكثر و لدونوجه ا تقل ص مما زاد من تكهرب توت ر الجالسون أكثر وأكثر فالمطر والر 

ابه األجواء، فالش رطة في ُعرف المافيا خط  أحمر، شاهد روبيرتو الس رداب المظلم  أساريره انفرجت قليالً على إثر، لكن بعيني عر 

ابه  ً الذي وصله صوت عر    :هادئا

 الشرطة يا روبيرتو؟ من هم -

ر أن يُجيب الد ون اإلجابة التي ينتظو روبيرتو رأسه نكس   :اعتقاداته، قالرها، ُمخالفا بذلك قيمه وقر 

 عدونا اللدود يا بابا.هي الش رطة    -

ة أخرىانظر في عيني  يا ولد وأنت تتحد ث معي و  - ر جوابك مر   ليعلق بذهنك. كر 

 عدونا اللدود.الش رطة   -

 مرة أخرى. -

 عدونا اللدود..عدونا اللدود.-

ً  ارتشف منه رشفة قبل أن يُكمل، داخل فنجان الد ون المضطرب الشاي كأمواج عاتية تالطم    :معاتبا

 ؟اللدود فلَم تجذب األنظار إليناعدونا  نهمأبما دمت تعتقد  -

 يعكس نقاء سريرته: بضيق روبيرتو هأجاب 

 فكلنا أبناء هللا.داء على النساء، علينا أن نهب لمساعدة الغير ال أطيق االعتأنا  بابا..  -

ابالن  وجه    :قالو يده على كتف روبيرتو وضع ،بعد أن سمع هذا الجواب العر 

جل الحقيقي هو من يحسن معاملة الن ساء، هذه رجولة حبيبي روبيرتو،  - أعمالنا الالمشروعة في نت تعرف وضعنا، ولكن أالر 

 الشرطة.. نحن كالخفافيش نعتاش على الظ الم.ال ينقصنا التورط مع  ..تهريب األسلحةو القمارو المصنع

 ج مع المجتمع اإليطالي القانوني.أتمنى أن يأتي اليوم الذي نستقيم فيه ونندم .أعرف بابا.  -

 م الحكومات أوال لتكون قدوة لنا. فلتستقيوما ما روبيرتو،  -



السيجار الكوبي. استقرت  لفافة  فتح أمامهُ علبةوخاطفة بسرعة فتقدم الخادم  فت إليه،دون حتى أن يلتللخادم  أشار روبيرتو بيده

 الدون بالماء، أردف اَرفع الد ون كأسه قليالً فأسرع الخادم اآلخر و أعاد مأله . السيجار بين شفتي روبيرتو قبل أن يُشعلها له الخادم

 ً   :روبيرتو  مخاطبا

 ؟يا ولد في المصنع ما أخبار العمل -

  :نفث روبيرتو حبال طويالً من الد خان، أجاب 

األرباح البيع و كشف حساب أعددتُ أيضا و ابنفسي للتأكد من جودته تذوقت العيناتالمنتجة، و المعلباتتقريراً عن كمية  أعددتُ  -

 وضعته على مكتبك.و

 بلل الد ون ريقه بالماء قبل أن يسأل:

 مارتينا؟خطيبتك لندن مع باريس و كانت رحلتك إلىوكيف  .ممتاز.  -

  :، أجاباحمر  وجه روبيرتو

حلة جميلة وبابا.يا صوفيا خطيبتي تقصد  -  تمن يتكم معنا.. كانت الر 

 : أضاف ،ملء شدقيه ضحك لوكا

 كما يبدل ربطات العنق. ل خطيباتهروبيرتو يبد  فبابا.. يا معك حق أن تنسى اسمها  -

 طبع قُبلة على جبينهاها بذراعه وثم جلست فوق ركبته، فأحاطهرعت نحو روبيرتو وة روزيتا ابنة ماريو من مجلسها قامت الطفل

خمة حد ق ال شعوريا باللوحات  .فطبعت بدورها على خد ه قُبلة بسم لها خاطره الة، تماثيل مريم العذراء والفنية الض  المنتشرة بغرفة الص 

 ذوق رفيع.فينيتالي كان للدون  لمسة من واقعية،و ظالالً مخمليةن بين أشجار الحديقة التي أعطاها نور الشمس المتسل ل مو

ماديين الدون ترب عت ابتسامة تحت شاربي    :لوكا غاظةقاصداً إ ، قالالر 

ً  ليفسخ خطبته ممن يشاءالمدل ل روبيرتو من يشتهي، وحبيبي  فليخِطب  - يقد م لي الوالء فهو ابن بار وموظ ف ُمجتهد و أيضا

 سيد لوكا؟ لم األرباح في تناقص؟ ما أخبار العمل يا  المطلق.

 هو يطالعه بنظرات الت شفي.ما رأى أن الد ور قد لحقه، وكتم روبيرتو ضحكته وعند لوكا رأسه نكس

 : أم الجميع بحنقبه  الدون صرخ

صبح رجال مثل ماريو متى ستأرقى المدارس؟  كأنني أدخلت رغمز بالعمل يا ولد، أال يكفي أنك فشلت دراسي اً رك  اترك اللهو و -

 أرتاح منك؟ حتى أزوجك و

لكنه ، يعامله كطفل أمام الجميعوكره أن يصرخ عليه و الش ديد، لم يكن يحب  أن يقارنه أبوه بماريو هو يكتم امتعاضهو َجلسته لوكاعد ل 

  :هو يفرك أرنبة أنفه بإبهامهو قال دارى ألمه بابتسامة،



 باألرباح و... جه زت أنا وبيرتيني تقريراً  ، لقدرؤ على مخالفة أوامرك يا أبي؟ وهللا أنا أقوم بعملي على أكمل وجهمن ذا الذي يج -

   يتفّجر غضباً:صاح الدون بصوت 

 بيرتيني عقاب شديد.إن الحظت أي تقصير فسينالك أنت وكشف األرباح و  تناقص؟ غداً سأرىهذا ليس عُذراً.. لم األرباح في  -

فاعلوكا نظرة استنجاد ل نظر  من غضب يقيهعاً طفليه الذين يشك ل وجودهم درته وعن أخيه، ُمستغال وجود زوج ماريو الذي انبرى للد 

 قال:سحب نفساً من سيجاره ووالده، 

ات، إنه ال يلعب القمار وال يثمل فإن لوكا كما قلت لك يا بابا - أبداً، لكن افتتح حديثا  يقوم بعمله على أكمل وجه، لقد زرته عدة مر 

 .نو بالحي المجاور أثر على أرباحناكازي

صاحب الكازينو أن رفض  إنوقالها الد ون ببرود استفز  سؤاال خرج من بين شفتي ماريو:  ،" يا ماريو الكازينو الجديد إذا اشتري "

 ؟بابايبيعه 

ابه، الذي تحس ر على الس اعات التي ق ألنه ال  غضبه لكنه أمسك لجام اها في تعليم ماريو أصول اللعبة،ضأثار سؤاله الس اذج حنق عر 

 :طفليه، قالابنه أمام زوجته ويحب أن يهين 

ً  .. إن رفض؟ تقول إن رفض؟  - ذه؟ كما قيل.. ألستفيد منك في حاالت كهالجامعية يا ماريو؟ ألم أدفع أقساطك  لم تخرجت محاميا

 ، يا حسرتي على الوقت الذي أضعته بتربيتكم!بحقيبة أن يسرق أكثر من مئة رجل ببنادقهم ميستطيع محا

 : ، قالروبيرتوأثارت سيرة الكازينو اشمئزاز 

شتاق للجلوس مع أخي الحبيب لوكا فسق، ولوال أنني أنو بؤرة مجون ونوس ع مصنعنا يا بابا، فالكازيأقترح أن نبيع الكازينو و "  -

ليب على صدرهلما دخلته،   رنا من كُل رجس."  ثُم  قام برسم الص  ب أن يُطه   .تقىبخشوع و أسـأل الر 

  :يزال يضحكهو العل ق و كاد لوكا يشرق بالش اي من شدة الض حك،

بائن يعتبر أن كأنه في مقبرة، يقضي ُمعظم الوقت عندي عابساً و روبيرتو  - ن والعازفين والراقصين والراقصات مبتذلوالكازينو ز 

 !، الكُل  يستغرب أننا إخوةفاسقونو

ر ابنيه، رغم  محافظاً على  استطردموجة الض حك التي سادت المكان، لم يضحك الد ون حتى ال يظن الجميع أنه نسي موضوع تأخ 

لفة الجامدة:  مالمحه الص 

 .القصر مزرعةب حفلة لعائالت المافيا غداً سنستضيف يا أبنائي، كما تعلمون،  للغداستعدوا   -

ابهسأداعب روبيرتو بأنامله شعر روزيتا األشقر،   :ل عر 

 ؟يطاليا؟ من جميع أنحاء إبينيتو بابايا هل ستأتي كل عصابات المافيا   -

ر  ، قالهتإلى روبيرتو نظرة أفزع ونالد  نظر  ً بصوت تفج    :غضبا



 عصابات. ليسعائالت وحسن ألفاظك يا ولد..اسمها  -

قدر االمكان، كان روبيرتو ال  ماالن قاش مع والده انيتجن ب اكان لوكا اللذانوعلى عكس ماريو الس وداوان حيرة، روبيرتو امتألت عينا 

ابه، ف همل بأن، كان يعيش على أأحياناً بالش قاقتنتهي ضيراً في إثارة نقاشات قد تطول ويجد  بلهجة بدا جادله سيستطيع إصالح عر 

يق فيها جليا:   الض 

 نحن خارجون عن القانون؟؟ وأننا لسنا أبناء عصابات يا بابا تد عي كيف -

 : بحنق أجاب، مائدةثم طرقها بعصبية على الأفرغ الد ون كأس الماء في جوفه،  

ة قلت لك يا روبيرتو أن   - أنا رجٌل قدير من عائلة فينيتالي  باسم القانون؟ تي تسرق الناسال الفاسدة العصابات هي الحكوماتكم مر 

الد ون بينيتو فينيتالي سليل هذه األسرة  فلم علي أنا العريقة التي حكمت بيد من حديد جزءاً كبيراً من باليرمو أعواماً طويلة. 

أن أكون أنا ملك ؟ بدال من  روف خلف قوانين الس لطات التي اختُرعت لمصلحة طبقة معي نة، بحق الش يطان، أن أنساق كالخالعريقة

 نفسي في مملكتي؟

بعدة طرق خاصة عبر  يغسلون األموالالذين  لصوص،ال أهلهفقد كان يؤمن بعدالة القانون، على عكس  نع روبيرتو بكالم والده،لم يقت

التي يقع مركزها في جزيرة و ،عن طريق االنترنتالتي يتم ممارستها لكترونية قانونية على ألعاب القمار اإل غير سيطرتهم بأساليب

 غيرعبر قوانين معينة تقوم عائلة روبيرتو باختراقها عن طريق عقد صفقات  يتم تنظيمهاقانونية في أوروبا، ومالطا. إن ألعاب القمار 

كما . فينيتالي أموال لعائلة  غسل ووسيلةلعاب بمثابة دخل ، فتصبح هذه األيحملون ُرخصاً لتشغيلهاقانونية مع مشغلي هذه األلعاب ممن 

 باإلضافة قانونية مع مكاتب الُمراهنات، غير يقبضون ُجزءاً منها عن طريق عقد صفقاتعبون أيضاً بمراهنات الالعبين ويتال أنهم

طهم  لقاء هدية أو نازل عن نزاهته الذي يت ماتيو كولومبو، ؛الميناء مفتشي رئيس رشوةميناء جنوة عن طريق  عبربتهريب األسلحة لتور 

با و ،آلل فينيتالي معروفرد  يخجل روبيرتو كان جرائم.  منغيرها ألموال عن طريق كازينوهات كندا وأمريكا وا غسيلناهيك عن الر 

ً  عليه طاعتهم أهله، و لكنهم أهله،من أفعال نفسه ومن  ة الحقيقي بل عرابه. هو يعلم حال ه. كان يعلم أن الدون ليس أباليكون ابنا صالحا

 قبل عامين. له لكنه نسي كل ما حدثنه يستطيع تكوين ذكريات جديدة، وأي أ تماماً، فقدان للذاكرة القديمة؛  نْفسهِ 

الدون يوما لورينزو  ، يوماً ما لمحجال سكيرا سيئاً ال ينفق على روبيرتوكان ر، رومانو  الدون أن أباه الحقيقي يدعى لورينزو أخبره

الدون للمستشفى مصابا بغيبوبة  أخذهف ،بعد أن شُج  رأسه فقد الوعيو روبيرتو بحجر، فوقع روبيرتو أرضاً هو يرمي ابنه الوحيد و

الدون الذي تبنى روبيرتو رسميا ليكون اسمه روبيرتو  انتقام يطاليا خوفا منو خارج إداً للذاكرة. هرب لورينزفاقكان استيقظ عندما و

ة لدرجة أنه لم يتساءل أبدا لم  .فينيتالي بينيتو  بين نقيب مفقود اسمه بينه والذين قابلهم الن اس  يخلط بعضصد ق روبيرتو هذه القص 

 انتشر اسمه في جميع وسائل التواصل االجتماعي التي ال يستعملها روبيرتو أبدا. ،صالح فهمي

عرف خالل تلك الفترة الحياة  في ميالن، باذخالمؤثث بشكل  بالقصر الذي أفقده الذ اكرة جلس روبيرتو فترة ستة أشهر بعد الحادث

بعه توه جت أصاوزي نت معصمه أفخر أنواع الس اعات، ثير، وأزكمت أنفه أفخم العطور والمس جسده الفراش الوفالد الل، و الّرغيدة

ق مالذ  وطاب من مأكوالت ورقبته باأللماس الن ادر، و  دغدغتو، يُريد من أفالم من مختلف األنواعتسل ى بمشاهدة ما و ،مشروباتوتذو 

زها له كُل يوم خادمه الخاص كليمين، الذي تتلخ ص وظيفته بأن يكون  ة بجناحه الض خم الخاص، يُجه  أعصابه بلذ ة مياه الجاكوزي الحار 



قلي ةوأن يُعل مه اإليتيكيت و طوع بنان روبيرتو الُمحيطة خارج أسوار المزرعة ترة بتلك الف من الخروجمنعه الدون  لكن، العادات الص 

القنوات اإلخبارية على مشاهدة من وحتى االنترنت استخدام و اقتناء هاتف منعه من، وألماكن ًمحددةإال بصحبته شخصياً وبالقصر 

كان الد ون ، فكان يرفل في الن عيم لكن عدا عن ذلك كانت جميع طلباته مجابة بحجة ان ذلك ضروري للنقاهة، الفترة تلكخالل التلفاز 

د تفكير عدا الن ساء والمخد رات الن فس شتهيهوكل ما تالث ياب و العطورو رقه أو باألحرى يخد ره بالساعاتيغ ، حتى ال يفكر ولو مجر 

ابه المدة سمح له  عندما انقضت تلك بالبحث عن ماضيه. قام بتوظيفه بة، والمراقت تح آيفون اقتناء هاتفو مع سائق خاص بالخروجعر 

كان  .غيرهابعد أن قام بتدريبه على أمور اإلشراف على المنتجات ومتابعة الحسابات واألرباح و معه في مصنع فينيتالي للمعل بات

ن الحسابات العلم أأنه كان يعلم تمام  ، رغم( مثل أسرتهوغداً  حاول قدر اإلمكان أال يكون )يُ روبيرتو يقوم بعمله بكل إخالص وأمانة، و

روبيرتو لفتاة  مباركة الد ون ِخطبةتمت تحت تشجيع و الت زوير.  و أخيه وأبيه إلى وحل المخالفات  التي قام بها سوف تؤول بفضل

في تحمل شهادة  فاحم ناعم، شعر أسود ن وعينين عسل يتين واسعتيذات بشرة حليبية و مارثا، اسمهاجامعية من عائلة محترمة جميلة 

ومانسية Annecyبحيرة  قربقام الد ون بعمل حفل باذخ بهذه الُمناسبة  المدنية.الهندسة  بمناسبة قام بإهداء روبيرتو و ،شرق فرنسا الر 

ألن الخطيبين لفترة طويلة  باركها الد ون لم تستمر  التي خط ط لها و الخطبة لكن. ه األثيرسيارته األولى، فيراري سوداء، لونهذه الِخطبة 

ً ملم ينسجما  بشهر واحد فقط أعجب روبيرتو بفتاة نمساوية بعد ذلك  . بدأ يتململ من هذه العالقةالُمدل ل ، أو باألحرى ألن روبيرتو عا

ف عليها في حفلة خيرية ُدعي إليها ذات شعر أسود مموج تدعى مارتينا،جميلة  بعد أن جمع رجال الد ون جميع و، ناي فييمع أهله ف تعر 

لكن المشاكل ما لبثت ، شمال الن مسا  Atterseeلِخطبة في أجواء رومانسية باذخة قرب بحيرةعن أهلها تمت او عنهاالمعلومات الالزمة 

ابه  بعدها بأربعة أشهر من مارتينا طبتهلخانتهت بفسخ روبيرتو من جديد و أن نهضت فه عر  التي  على خطيبته الحالي ة صوفيا، ليعر 

د خطيب اب يُ حكمتها. كان و ذكائهابجمالها وها الجامح هذا استطاعت أن توقف طوفان تمر   تحتل قلبأن جذابة وجميلة ة مرأالريد العر 

ره. وخلوقة وفتاة محترمة أن تكون الوقت  بذات ه أرادها، لكنابنه تماما حتى ال يسأل عن ماضيه كان الد ون يعتبر أن  ذكية حتى ال تدم 

أنه  تعل م شيئاً مهما؛من المستشفى ذاهبا إلى ميالن فيها روبيرتو  اللحظة التي خرج منذ  ..المافيا من الش رطة الن ساء أخطر على ذكور

  .. حتى القانون!أن رابطة العائلة هي فوق كل  شئ،، وفينيتاليجزء من عائلة 

 

****************************************** 

 

ابةو مطار نابوليمدرج فلورنسا في  هبطت الطائرة القادمة من    ارتكز خد  هيثم  ، على ُزجاج إحدى نوافذهابدأت تمشي باتجاه البو 

قان باإلسفلت الُمخط طالبائس ً بعد أهلها والتي ال تعلم  يخفق بسرعة جنونية، كان يفكر بردة فعل شيرينه قلبو ، عيناه تُحد  ، يظن ون أن شيئا

دهيثم و ة األخوة الفريدة، تأبي والدته إال تحطيم هذه العالقة عالق شيرينالزيارة. بعد أن نمت بين هيثم و أهله قادمون لنابولي لمجر 

 الجميلة.

ع الُمستق  ابة الخروج تجم  جل األنيق الوسيم ذو الش عر بلوالبلون بابتساماتهم وأشواقهم وخلف بو  ن فتاتهم، بينهم كان والد شيرين؛ الر 

رقاء، ة تسيارهيثم على وضع الحقائب بساعد سل م عليهم بحرارة، و، عذبة تحت األنف األقنىاالبتسامة الالملح والفلفل و األلفاروميو الز 

تجري في   . كان السيد مدحت والد شيرين رجالفي شوارع نابولي التي ال تختلف كثيراً عن شوارع فلورنسا انطلق بهم مسروراً ثم 

أهل زوج شيرين الفقيد، وكان وجهه يحمل  ضيافة كرم الضيافة، خاصةوالش هامة و عروقه الدماء اإلسكندرانية المشبعة بالطيبة



الس بب الحقيقي  ال يعرفُ  نالذي تفارقه ُمذ استقبل بالمطار األشخاصالقسمات الش عبية المصرية الط يبة، تتجل ى به االبتسامة التي لم 

 لمجيئهم.

الة المؤثثة بطريقة راقية، بدت  غادةفتحه،  لتظهر أمامهم الس يدة ت، أدار الس يد مدحت قفل الباب وللبي وصل األربعة واقفة في الص 

ها الس وداوين ة وعينيمن الواضح أن شيرين أخذت منها بشرتها الحنطية الن اعم جميلة بطقم رسمي كحلي وأبيض مع حجاب أبيض،

بت بهم  الواسعتين. المشوي على الط ريقة االسكندراني ة رائحة السمك  . هف تساعدتهم على إدخال الحقائب للداخلوبحرارة رح 

بحضن  ارتمياركضا ون ذيلال حضرت شيرين بصحبة التوأمبعد دقيقتين . راء الط ازجة من المطبخالس لطة الخضوالمعكرونة بالبشاميل و

 وضعها بجيوبهما.محموم، ثُم  أخرج من جيبه حلوى وأيديهما الصغيرة بشوق مة ويقبل خدودهما الن اع هيثم الذي انكب

 : بنبرة وشت بدخيلتهاقالت أم صالح 

 .حباً عظيماالشهيد أخيه  طفليكن  لابني الدكتور هيثم ي  -

بعد أن رماها  للتوأملها وهدايا  ناولها حقيبة صغيرة فيهام هيثم على شيرين سريعاً ثم سل  تنق لت أجساد الط فلين بين األيادي الُمشتاقة. 

ها تعانق روح صالح في تلك هي تغالب دموعها، ألنها كانت تشعر بأنحضان أم صالح وارتمت شيرين بأ بعد ذلك ،بنظرة خاطفة

جلس الجميع بينما كانت  .جبينه، كان يضع نفس عطر العود الذي كان يضعه الش هيدو قبلت يدهو صالح أبي ثم سلمت على لحظة،ال

بها، لقد كبرت الصغيرة قليالً  هي تحد قأسماء على ُركبتها ولثمت جبينها وضعت أم صالح والدتها يحض رن سفرة الط عام. وين وشير

مالمحها الد قيقة، بينما انطبعت مالمح الش هيد ا عينيها الواسعتين الس وداوين وشعرها األسود الن اعم ومنه اقتبست زاد شبهها بوالدتها،و

نكست وجهها حتى ال يسألها أحد عن سبب هذه الد موع.  دعى الس يد الغالي بصفحة وجه ابنه سعد، ترقرقت الد موع بعيني أم صالح ف

هيثم الذي أكل لقمة واحدة أجبر  بشهية، إال يعالجمالط عام. أكل تناول مدحت الجميع للجلوس حول طاولة الس فرة بعد أن تم إعدادها ل

سيفقدان ُرعب، أيقن أنها اليوم ستكرهه و له كفيلم، كان التوتر يشعره بالغثيان، بدأت صورة شيرين الغاضبة تحتل  خيانفسه عليها

ه بأنها ستغضب عليه؟ لم يكُن لديه خياٌر آخر.اقتهما لألبد، لكن ماعساه يفعل وصد  قد هد دته أم 

 : باسمة غادةالسيدة ه سألت

 قالت لي شيرين إنك تحب المعكرونة بالبشاميل على طريقتها فقامت بإعدادها لك. ؟ألم يعجبك الطعام يا دكتور هيثم -

  مضطرباً: هاأجاب، فازداد توت راً  شيرين بطرف عينيه نظرة إلىهيثم اختلس 

 لكن ..أشعر بغثيان بسيط. غادةيا مدام  نه شهيإبلى ..بلى  -

وضعهما على ُركبته ، فحملهما واً ت وترماء بساق هيثم التي كانت تهتز  أسالتصق سعٌد و الجلوس، غُرفةبعد أن انفض ت المائدة انتقلوا إلى 

لهما بشغف، لقد أصبح سعد شبيها بالمرحو هما بذراعيه وو جعل يتأم  و  هـ..يـثم.م صالح كثيراً، ضم   إذ بسعد يقول: عـ..عـم 

و..هيثم.. تيتا .. جد و.بصوت ناعم سحره هي تقولوخشن القبل أن يعل ق أحٌد طبعت أسماء قُبلة على خد ه هل الجميع، وذُ    : عم 

ة، قال بفرح أنساه توت ره للحظات:  هما هيثم بقو   ضم 

كما و -  روحه، متى تعل ما الكالم يا شيرين؟يا حبيبا عم 



 شيرين ضاحكة: أجابته

-  ُ  ألفاجئكم، ما رأيكم؟باالسكندري ة هما الكالم عل مت

 قالت أم صالح باسمة: 

اً، يا حبايبي اشتقنا لكم كثيراً.  - ة جد   بسم هللا ما شاء هللا، هذه ُمفاجأة سار 

إلى المطبخ، ثُم  عادت بعد لحظات شيرين  قامتقب له ويحاول تلقينه بعض الكلمات. أخذ أبو صالح سعداً من هيثم وصار ياُلعبه ويً    

عت عليهم الجالسين،على عته وز   اخنسشاي أكواب عليها  ُمذه بةحاملة صينية  ليتناولوها مع  الس اخنة الهش ة كعكة البرتقال ثُم  وز 

جالمساحيق  وجهها الجميل خال منال تزال متشحة بالسواد وكانت  ،الش اي  ، لكن الس عادة كانت تلمع بعينيها لوجود ) أهل الغالي(تبر 

ينية، قطعة و أخذت أم صالح الش اي  مما زادها جماالً. بقربها   :هي تغمز بعينهاو قتعل  الكعك من الص 

 لنراك أصبحت ساحرة الجمال. ماهذه الحالوة يا شيرين؟ ابتعدِت عنا ثم عدتِ  -

 :بخجل ، تمتمتتسمت شيريناب

 متشك رة يا طنط، من بعض ما عندكم.  -

ع نظراتها على الموجودينو أضافت أم صالح  : وشت بنواياها بلهجة هي تُوز 

 .البيت موحش بدونهم ..سوسوولسعد وجميعا لها قد اشتقنا و شيرين، هيثم يعشق طعم الكعك من يد رابني الدكتوووو -

  :التي فهمت تلميح أم صالح غادةالسيدة  حتوض  

 أي وقت.ب بزيارتكم لها في نرح  وستسافر لمصر، والبن خالتها المهندس إيهاب ن تقريباً مخطوبة شيري -

 : ، دمدمت بعصبيةشيرين احمر وجه

ه اتأخويا هيثم وعدني بأنه سيجده، أليس كذلك يا هيثم؟ "  ثُم  التفتت إلى هيثم الذي دفن نظر ، من صالح ! أنا متزوجة ماما"  -

 باألرض.

  قالت:ابتلعت أم  صالح حسرتها و

بر و كان على قيد الحياة لتم  العُثور عليه يا حبيبتي فلم يعد لنالرحمة هللا عليه، صالح استشهد يا شيرين،  - ، لقد فتحنا بيت إال الص 

باط قام إربد، وآخر بعزاء بفلورنسا و  شرعاً و قانونا يحق لك الزواج.يا شيرين،  اآلن أنت أرملةبعمل حفل تأبين له. زمالؤه الض 

غيرة ترتعش بيد شيرين   هم قلبهمء لزوجها دون إخبارها! كيف طاوعقاموا بفتح بيت عزا شعرت بغصة في حلقها؛و، بدأت الش وكة الص 

ف؟ هذا هيثم د كيف أي  و؟ بابنهم على فعل ذلك أعطاهُم الحق ليُعلنوها أرملة  هكذا بكُل بساطة زف وه شهيداً إلى عالم األموات؟ منالت صر 

ون على تزويجهاويعلنوا طفليها يتيمين، و  : أعلنت بإصراراأللم رغم ؟ من إيهاب لماذا يُصر 

 .صالحعيداً عن ب يطالياإ غادرأ لن ولو.. -

 : بلهجة راجية ، أضافتالتمعت عينا أم صالح ببريق الحماس



  كم.نحن نموت ببطء بعدَ والبيت بعدكم كئيب يا شيرين،  عنا..م إذا ارجعي  -

   :محاوال ضبط أعصابه تدخل السيد مدحت بحزم

تنازل لن أوعاداتنا في العائلة هذه  على الهاتف يا أم صالح،زوج، لقد وضحت لك هذا من قبل دون من بيتنا شيرين لن تغادر  -

 .حتى خارج مصر عنها

 : في تلك اللحظة خرجت الكلمات التي كان يخشاها هيثم من بين شفتي والده

 التوأمشيرين و نابولي ثُم  نأخذا في هن غدابني الدكتور هيثم، يتزوجان شيرين ال طلب يد كريمتكمنلاليوم و هنا بيت القصيد، جئنا  -

 معنا ليعيشوا في بيتنا، وهيثم على استعداد ألن ينف ذ جميع طلبات المحروسة الغالية شيرين.

، عقدت في تلك اللحظة ابتلعتهلو أن األرض قد انشقت و لهيثم بذهول،  الذي تمنى ت ابنتهما المصدومةنظرشهق والدا شيرين، و

دمة لسانها للحظات فرضت الص مت على الجميع.  نُت لههيثم؟ همعقول؟   الص  يطلب ما ليس أ و؟ كيف يتجر  اعتبرته أخيو يثم الذي أم 

ة بأنه مثلي  هانت عليه ذكرى أخيه؟  كيف ؟يطلب يدي أن على ، موقن بأن  أخاه عائد؟ إذاً كيف يطاوعه قلبهله؟ ألم يقل لي ذات مر 

واج بفتاة فكرة  أقطع ذراعي إن لم تكن الفكرة بل إنه ال  مواصفات خيالية،شقراء ذات عينين خضراوين وأوروبي ة حماتي فهيثم يريد الز 

واجفكرة  يحب ذ  فهو عُذر أقبح من ذنب، ُكل  ما يهمها هو  صالح عنها أال يبتعد طفال حماتي  هدف حتى لو كان من امرأة عربي ة، الز 

   ال مشاعر هيثم.نفسها فقط وال تُبالي بمشاعري و

 :سألته بخيبة األمل بصوت مشبعهيثم والتفتت صوب 

 ؟يا هيثمما سمعته للتو صحيح  -

 .قلبهنظراتها لتحط جمرة مشتعلة في  تنزلق من على النظر إليها، حتى ال يرى الصدمة  ؤأن يجرحتى برأسه إيجاباً دون أومأ 

  :غيظهابصوت حاد عكس  غادة قالت السيدة

 .ووضعه المادي ممتاز له مكتب في اإلسكندريةومعماري إنه مهندس  إيهاب طلبها أوال، لكن ابن خالة شيرين -

  :َمْدفع الحرب الباردة أم صالح أطلقت

، يكمل الدكتوراه تتحسن الظروف وإن شاء هللا، وبدرجة امتياز األعصابو الدماغ هيثم يحمل شهادة الماجستير بجراحةالدكتور  -

 عليه. حنون على الت وأم بل يعشق الت راب الذي يمشيانمثق ف ووسيم وابني 

 : محاولة الحفاظ على لباقتها غادةالسيدة  جادلتها

ف باالرتباط به أي بنت، لكن  - ، ألقرب إليهااوابن بلدها وابن خالتها  إنهلذاتها، إيهاب يحب شيرين ابن أختي الد كتور هيثم تتشر 

 لهما.صالحاً يكون أباً ن مستعٌد ألو حنوناً على الطفلينهو أيضاً كان و

 : رأسها بتحد ، قالت أم صالح رفعت

 من الغريب. انحن أولى بهم و.. ..صالحالشهيد  ن روح هيثم معلقة بطفلي، إلن يكون أحن من هيثم -

 قالت: ، تضيق عروق نحرهاكنها بدأت تشعر بل ،يوفتحاول الحفاظ على هدوئها أمام الض غادةكانت السيدة 



 مع احترامي للجميع. آخر..أي شخص سعادتها هي أهم عندي من إرضاء راحة شيرين و -

 : ، رد تالمسستراية اال أم صالحلم ترفع 

 أليس كذلك يا شيرين؟ دتها عندنا..سعاراحة شيرين و -

 حتمال أكثر:عة يديها على خصرها، لم تستطع االفي تلك اللحظة وقفت شيرين واض

 ؟مهل فهمت أبي سعد غيرلن أكون ألي أحد  أنا ال مشاعر؟ ا وأثاث ال رأي لهكأنني قطعة تناقشون مستقبلي و  -

 : ، أضافتثم َصفَعت هيثم بنظرات االحتقار

أ على طلب ما ليس له.أنه نسي أخاه الحبيب تماماً بل وأخوه األصغر الذي من الواضح  خاصة.. خاصة..و  -  تجر 

 : غاضبمدارياً شعوره بأن الحمل الث قيل قد انزاح عنه بوجه وقف هيثم 

 هيا بنا. .؟ تم إذاللي علنا.ا أميي هل رضيت اآلن -

مُت المحرج بعد هذا الموقف، حتى   هيثماً بنبرة إنكار: سألو السيد مدحت وقفساد الص 

 ؟أين يا ولديإلى  -

ً  هأجاب   :واضعاً يديه بجيبه هيثم عابسا

 مدحت. يا عم الجامعةالمستشفى و عمل في عندي فلورنسا؛سنعود ل -

ً  السيد مدحت قط ب  : يكن يريد أن يصل الجدال بينهم إلى هذا الحد، قال باسماً ليخفف من حد ة الت وت ر، لم ُمنزعجا

 هيثم.دكتور .. هذه إهانة كبيرة لنا يا ؟وتريدون العودة هكذا بكل بساطةدخلتم بيتنا ووصلتم نابولي  -

 : انساب االعتذار بلهجته، وهيثم بالحرج متأل إحساسا

 ..أنا..لم أقصد يا سيد مدحت -

  :لسيد مدحت بحزمتابع ا

 جولة رجالية حولباآلن صالح  الحاج أباآخذك وس، في منزلنا عندنا الليلةستقضون وهللا العظيم لن تسافروا هذه الليلة يا هيثم،  -

أو إن أردن بيت النساء يبقين بالوطاولة زهر أيضا سنقضي فيه وقتا ممتعاً، هناك مقهى مصري فيه قهوة لذيذة وشيشة ونابولي، 

 ر.ِص أنا مُ   ،غادةبسي ارة  معا يخرجن

عت  : التمعت دموع في أطراف أهدابها أم صالح التي تضر 

 .لو لمرة أخيرة أسماء، أريد أن أرى سعد وأن توافق يا هيثم أرجوك -

النظر لشيرين في تلك اللحظة أو حتى البقاء معها بنفس  لم يكُن يستطيع " ،هيا بنا نخرج يا سي د مدحت حسنا..": في انزعاج تمتم هيثم

 .مكانال



الحسرات من نياط القلوب، حتى خرجت اآلهات و وهي تبكي بكاء يقطعو تتنش ق رائحتهم خرج الرجال و بقيت أم صالح تعانق التوأم 

الح، التي أم ص لبكاءها يتقطع بلين فكان قأما شير لم تعلق.مت عقلها وبالشفقة عليها لكنها حك   غادة أحست السيدة أطراف رموشها.

ت منها دن ن هذه الورطة.ليخرجها م عادنعم مات.. وإال ل ..شيرين أن صالح مات أيقنتفي تلك اللحظة  . اآلن ستفقد طفليهفقدت ابنها و

ي بنفسها من أجل ضمتها بحنانرين وشي رت أن تُضح   :يكُنليكُن ما سعادة من أنجبت الفقيد الغالي، و، قر 

 أنا موافقة. ..أنا  ال تبكي يا طنط -

 موافقة؟ -

 هيثم.أوافق على الزواج من  نعم .. -

 

                          ****************************************************** 

 

جات لونية ساحرة، فأضيئت األنوار فيتوارت الش        القصر الفخم، الذي انعكست و المزرعة مس خلف األفق الذي اصطبغ بتدر 

 المسبح الخارجي المضاء بأنوار هادئة. على صورته

. على النوافيرو التماثيلالورود الملونة و التي تُزينهاو ،هائلة المساحةفينيتالي كان كل شيء محض راً للحفلة اللي ستقام بمزرعة الدون 

خامية الشراب فيكؤوس الطعام ود طويلة اصطف ت أطباق موائ كان الخدم في حركة دائبة ال و، الضخمة المالصقة للمسبح الس احة الر 

كانت تحيط تابعة للمخابرات اإليطالية  سياراتبضع لم يُعكر صفوهم سوى  كل شيء يوحي بأنها حفلة شديدة البذخ.كان  يتوقفون.

 .ةالمشبوه بالحفلة

 تفي أرواحهم خلف بِدال إيطاليا، يخفون الش ياطين المستترةأصقاع  من جميع أبناؤهمو المافيا اإليطاليةعائالت حضر جميع )دونات( 

التأكيد على االلتزام باألوميرتا ) و مناقشة سبل التعاون بينهم،ئالت وتجديد الوالء بين العاكان الهدف من هذه الحفلة  رسمية فخمة.

مت الت امو الحكومةأي معلومات عن الشرطة وإخفاء   .(التزام الص 

خامية يقف على بداية فينيتالي  كان الدون ، عندما حضر مرحبين بالواصلينبجانبه أبناءه الثالثة بهيبة تنحني لها الهامات والساحة الر 

من  تم إدخالهم بعد تفتيشهموحراسه الشخصيين، بنائه و، حضر مع أروماو عائلته على كازينوهات جنوةالمسيطر هو و بيسانو  الدون

، خالفات آبائهمرغم  الد ون بيسانو رفيقي طفولة في صقليةمسروراً جدا، فقد كان هو وفينيتالي كان الد ون  .عةالمزر حراسقبل 

كونه من زعماء المافيا، إال أن الطيبة كانت تشع من محيا الدون  رغمطا لمشاريع طفولية معظمها لم يكتمل. خط  ولطالما اصطادا معا و

  ،ن اللتان ورثهما عن أمه الفرنسيةالعينان الزرقاوا تينك، والفلفلعر بلون الملح و. كان له ذلك الشبيسانو ذي تقاطيع الوجه الن اعمة

با عقال شيطانياً، شأنه شأن أي زعيم مافيا آخر. مخلفه انتخفي افينيتالي الدون بهم  رح   .  ترحيباً حار 

 باألمسية. وااستمتعو وا، تفضلهأبنائو بيسانوأهال بالدون  - 

 : على كتف صديقه بود الدون بيسانو ربت

 ما زلت وسيماً كما أنت يا بينيتو.  ه،أبنائوفينيتالي أهال بالدون  -



ون باسمه األول ) بينيتو(الذين األشخاص ، كان عدد في الواقع عند زاوية المسبح، كانت أنامل   .قليل جداً  يمتلكون الحق في مناداة الد 

تضفي رونقاً خاصاً على ، والض حكاتالتي اختلطت باألصوات والهمهمات و شوبان الموسيقية بيانو تستحضر أجمل مقطوعاتعازف ال

 المكان.

عن طريق ،  فلها نصيب من أرباح كل كازينو نابوليعائلته على القمار في البندقية وتسيطر  يذال ، أموتوبعد ربع ساعة وصل الد ون 

كانت العائلة  .  نفسها أموتومن عائلة  امايتهم من ) الزعران( الذين كانوابل حجزية شهرية، مق إجبار أصحاب الكازينوهات على دفع

وارق الس ريعة ناء نابوليالشرعيين عبر مي غيرالمهاجرين تسيطر أيضاً على تهريب األسلحة و قد استحقت عائلتهم . وعن طريق الز 

ب به الدون ترحيباً جميال.  الليل. تنهب شاحنات الط رق فيتسرق و لقب )المافيا الس وداء( بكل جدارة فهي  رح 

في هذه  تهلم يكن يجرؤ أحد على منافسالذي يطاليا، وفي جميع أنحاء إ تهريب الكوكايين، المحتكر لمادرينيحضر الدون بقليل  بعد ذلك

، إال أن الدون عن نواجذ صفراءت رغم ابتسامته العريضة التي كشف .بابتسامه مشوبة بالحذر هأبناؤوفينيتالي فرحب به الدون  الت جارة،

ليتحدثا قليال فينيتالي مع الد ون  مادرينيبرام ستوكر. وقف مثل دراكيوال في رواية  جاحظتانوعينان كانت له سحنة شريرة  مادريني

أشعر بالملل، كل هذا البذخ  رغم: قال روبيرتو  .هما يحتسيان الشرابو بجانب المسبح أخذ روبيرتو يتمشى مع لوكاعلى انفراد، بينما 

 .لنتسلى هناإلى لوال أن خطيبتي صوفيا ال تعرف أنني من المافيا ألحضرتها و

 هو يُعد ل ربطة عنق أخيه: تبد ت الش فقة بعيني لوكا، قال و

 ، لكنني ُمتأك د من أن ُحبك سيظل  بقلبها.عاجال أم آجالعن حقيقتنا صوفيا خطيبتك يجب أن تعلم  -

 نظر روبيرتو حوله ليتأك د من أن كُل  شيء على ما يُرام، أردف قائالً: 

هوايات وهمي ة.. كُل ها كذب نية على الكذب! اخترعُت تخصصاً وهمي اً وتعبت يا لوكا تعبت، اختلقُت أمام صوفيا حياة كاملة مب -

سمية استخرجها لي بابا بينيتو بواسطة رشوة!   بكذب.. حتى أوراقي الر 

السوداء  ببدلهمالوسامة في  غايةبدا اإلخوة الثالثة  .عن أحالمه بتوسيع ثروة العائلة ابدأ يحدثهمماريو، و لهمااللحظة انضم  في تلك

ح بعناية. الفاخرة و  رغبتهأعرب عن وأسرارها، و و يسأله بإلحاح عن تجارة الكوكايينأخذ ماريو مادرينيالد ون  صادفهمشعرهم الُمسر 

كالم ماريو بمالمح  مادريني. قابل خيالية لما تدره من أرباح هذه التجارة إقناع والده بممارسةعن نيته  فصحأها، وفي الدخولبالشديدة 

 كان من الجلي   إصراره.كن ماريو أدهشه بشجاعته وللم يكن يُريد أن يقتسم كعكته مع أحد. ، حاول تخويفه من هذا البزنس، ومتقل صة

فحصتان بعناية تعابير وجوه اإلخوة الث الثة، فبينما تدوران، تت الجاحظتان مادرينيبدأت عينا  نذ زمن.أن ماريو يخطط لهذا األمر م

 لضيق يظلم عيني روبيرتو.ماريو، كان اكانت اإلثارة تعصف بمالمح لوكا و

ا اللذان بيرتيني،أنطونيو وهما فرقة،  نيتالي رئيساكان للد ون في ون  إمرتهما عدد كان يعمل تحت ن أيضاً.كانا مدعو  كبير من الرجال يًسم 

با، بينما كان بيرتيني مسؤوال عنو غسيل األموالونيو مشرفاً على تهريب األسلحة وكان أنط بالجنود.  غيرالمقامرة المراهنات و الر 

المخمورين، ألن لوكا وحده لم يكن  جنون الالعبينمن اللصوص ولحمايته كازينو العائلة في  نشر أعوانهعبر االنترنت والقانونية 

ف. ين في  يُحسن الت صر  أن يقفوا يداً واحدة ضد  القانون على عند الحاجة، و هذه الحفلة على نصرة بعضهم البعض أقسم جميع المدعو 



مت التام والذي يحاول ال ة للشرطة مهما كان تقديم أي نوع من المساعدعدم تحك م بنشاطاتهم الغير مشروعة، وطبعاً أقسموا على الص 

 الث من.

خزانة مكتب فخم والغرفة تحتوي على  تكان .لمناقشة هذا االجتماع الناجح مكتبه حجرةالثالثة في  بعد الحفلة، اجتمع الدون مع أبنائه

أبناءه الثالثة الوقار جعلت كانت تُحيط به هالة من الهيبة و أسند الد ون ظهره على كُرسيه الجلدي الوثير،  أرائك مريحة.كبيرة و

 ً الدون  ماريو، احمر  وجهو مادريني الدون حصل بين  ماب والدهلوكا  أخبر  ، كانوا يحسبون له ألف حساب.يُخفضون رؤوسهم الشعوري ا

 : صاح بهو ماريوفأمسك بتالبيب غضباً 

ك لحبستك  زوجتك وطفالاقسم لوال ؟؟ كيف تفصح عن خططك للعدويا أحمق كتعلمته بعد سنوات من العمل مع أبيأهذا ما   -

 .أسبوعاً بالس رداب المظلم

عب ب، انسكبت كلمات الد ون حمماً بأذني ماريو  خشوعب هسأل ،قلبهصحيح أن والده ال ينهره أمام زوجته لكن صوته كفيل ببث الر 

 : الخائف

 ه سالم ؟بين عائلتليس بيننا وأ بابا.. -

ً برياء وكانت مالمح الد ون متشنجة، لكنها ال تخلو من ك  : وقار، دمدم ُمغتاظا

 عن مخططاتنا أبدا أبدا يا ماريو.نا الحذرة عدواً، ال تفصح ألحد نيبقى بعي  ولو.. -

 .                                                                                                                       خشوعو قالها ماريو بخجل بابا فهمت،" يا فهمت "

مالمحه هيئة األب الناصح الحريص:                                                     عضالت وجه الد ون الغاضبة قليال لتتخذ انبسطت

ديق، الحظوا كل  شيء ونوا بأحد يا أبنائي، فك روا بالعدو أكثر من تفكال تستهي سط األمور تعل موا أن تستغلوا حتى أبيركم بالص 

أتي اليوم الذي سي أحسنوا إليهم، ألنهالجميع و غداً. صادقوا اليوم قد تحتاجون إليهاعلموا أن الشيء الذي تهملونه لصالحكم، و

 .تصبحون على خير . انصرفوا اآلن،بينهممسافة الحذر بينكم وأبقوا لكن تحتاجونهم فيه، و

المحاطة بسور عال فينيتالي  يسكن في فيال تقع داخل مزرعة الدونمتزوج،  واالبن الوحيد الكان األكبر للدون، و بنكان ماريو هو اال

حسب التقليد الذي فرضه والده على جميع  كل ليلة في بيت والدهالعشاء وجبة  بتناولعائلته يلتزم هو و مما أتاح له أن ،حراسة مشددةو

تزوج  .منذ زمن بعيدفينيتالي  لعائلة ن عائلة صقلية بسيطة أعلنت والءهام فتاة ذات جمال قروي هادئ فانيسا. كانت زوجته هئأبنا

ً بيتوتي قد كان ماريو رجالً على عكس لوكا، ف، وزق منها بطفلينرُ ا قبل عشرة أعوام و ماريو بفانيس ويحب  قضاء الوقت مع زوجته  ا

غر؛ أن الرجل الحقيطفليه كلما سنحت له الفرصةو   .أطفالهقي يجب أن يقضي وقتاً مع زوجته و، كان ذلك ما رب اه والده عليه منذ الص 

رة الُمغلقة مع ماريو البيت أو في المصنعفي  الدّون مكتبغرفة شهدت  ً  يجتهدان ، حيثاجتماعاته المتكر  في إيجاد مخارج بشتى  معا

لة بين كبار رجاالت الد والده وحلقة الوصل بينه وهو المستشار لو بها التفافهم الدائم على القانون، كانالطرق من المتاهات التي يسب

بدلته وكان يُخفي خلف منصبه المرموق  ر والده بصورة شرعية قدر اإلمكان،إظها انصب  حولهدفه األساسي القُضاة،  كالس ياسيين و



زوجته الط يبة لحافة  لم يكن يستشير .مباشر على جميع األعمال الالمشروعة للعائلة غيربشكل  يشرفاألنيقه حقيقته القذرة، فهو 

هلم هي الس ذاجة والبله بأي أمر من األمور، و صانه عن ورث ماريو الذكاء و طفالها. ا إال النعيم الذي تغرق فيه هي ويكن يُهم  الر 

يستخدم عقله قدر استخدامه  ، الة لتعديله، شاباً لعوبا مستهتراً من محاوالت والده المستمر   بالرغم كس لوكا الذي مازال،والده، بع

ية و ،لغرائزه   لذا فقد كان ماريو هو الُمرش ح ليُصبح الد ون الجديد بعد وفاة والده. حكمة من ماريو،وكان أقل رو 

منهما خادم خاص يسهر على راحته، لكن خادم لوكا كانت له مهمة إضافية لكل و ،في القصر روبيرتو جناح خاصلكل من لوكا و كان

كات الدونجوان لوكا، وتتلخص في أن يُبلغ الد   الثالثة حبا كان الدون يحب أبناءه  أن يتأكد بأنه ال يسرب فتيات إلى القصر. ون عن تحر 

 ، فويل له من الدون.شحنهأحدهم هاتفه أو فرغ  أغلق إنو  يخاف عليهم،عظيماً و

لبان وأسند كوعيه على سريره الذي يقبع تحت اجلس روبيرتو على ُركبتيه و ، ثُم  شبك المعلقة على الجدار صور القد يسينلكثير من الص 

لوات قبل أن يأوي إلى فراشه. تقلب يديه تحت ذقنه و لتوريطه في مسائل ال  بالضيق قد أطار النعاَس شُعوُرهو الوثير بفراشهتال الص 

ط فيها من  ! أال يكفي أننا نتهرب ؟ يا لها من مصيبةالمخدراتيقحمنا بتجارة ماريو أن  أخي هل حقاً ينويقال في نفسه:   ،يريد التور 

دمار شامل ! إنها  إن المخدرات مصيبة؟  وجنوة أسهم في تهريب األسلحة في صقلية؟  بل و لنا  ب و نتالعب باألنظمة التجاريةالضرائ

ا قال لي بابا الدون. ليتنا نعيش من أهلي. حتى أبي الحقيقي كان لصاً سكيراً كمشمئزاز من نفسي وبااله كم أشعر لألفراد و الجماعات. آ

ما أو مزارعاً أو طبيباً أو خدم المجتمع. ليتني كنتكون فردا صالحا يالقانون، ليت بابا ساعدني أل مثل بقية الناس تحت  شرطيا.. معل 

 ليتني.

يق، أخرج دفتراً وشعور  داهمهكعادته كل ما و ف، كان يعتقد جازماً بأن و قلما من الد رج المجاور لسريرهالض  ترك ألنامله حرية التصر 

بوجه بال مالمح، لكن شعرها األسود الحريري كان  خر هذه األنامل. رسمت أنامله فتاةذاكرته المفقودة تسكن بشكل أو بآ بقايا من

ً و ينساب على كتفيها كشالل. ً ، بنترسم توأما ، كفيال بتخفيف الُحزن لسبب ال يعلمهكنه كان وللم يكن رسماً متقنا،  .، حديثي الوالدةاً وولد ا

ق شغاف تسل لت الفتاة الغامضة  نوم عميق،بعد أن استسلم للنوم. ت ثم خلد إلى ا. قام بعدها برمي الورقة في سلة الُمهمالقلبه الذي مز 

ق خصرهو ،لم يتميز مالمحهاالتي فتاة المن حلم بأنه متزوج   المهمالت إلى أحالمه؛من سل ة  المولودانو هو كان و بذراعيها، كان تطو 

 بشيء لم يفهمه. ايتمتم بآذانهمو ،حديثي الوالدة التوأم يحمل بين يديه

                                     ************************************************* 

    

الجميلة الش بيهة  معالمها هم في أنحاء نابولي بعد أن  شاهدوامن جولتإلى المنزل عاد الرجال الثالثة  ما إن أرخى الليل سُدوله حتى

احة ألن شيرين رفضت  .مدحت الكائنة في الط ابق الث الث يداستقل وا المصعد إلى شقة الس   ،بمعالم فلورنسا كان يُداخل هيثم شُعور بالر 

واج. بط ما أرادها أهانته أمام الجميعهصحيٌح أن عرَض الز  منها ينجب ويرتبط بها و . سيبحث قريباً عن فتاة تناسبه،  لكن هذا بالض 

بخ رت ُخطَطهُ  .أفضل من االرتباط بأرمله أخيهلكن هذا  لم يكُن يحب ذُ فكرة الزواج بهذا الوقت تنسى أحزانها.لتفرح بهم والدته وأطفاالً 

 :بانشراح هي تفتح البابأطلقتها في وجهه ووالدته التي زغرودةُ 

  ألف مبروك يا عرسان.لولولولييييش.. شيرين وافقت ياهيثم وافقت..   -



، تاُلحقها بضيق غرفتهالخجل والذهاب إلى اكتفت با لكنها ته،بتكذيب والدمصدق، كان يتمنى أن تقوم  رغيشيرين وجه هيثم في  حد ق

 نظرات والدتها المتحس رة على حظ ابنتها.

ً  ، أريد أن تبقوا هنا لنقيم حفلة عرس صغيرة لنفرحعلى قرارها لكنها مصرةحاولت النقاش معها و "  في ضيق. غادة،" قالت الس يدة معا

ً  عقد لسان هيثم للحظات، قبل أن يستدركان    :هو يغرز نظراته بالس جادة العجمي ةو مرتبكا

في  نفس اليوم، عندي عمل متراكمنسافر إلى فلورنسا في  الشرعية ثم المحكمة غدا في غادة، سنعقد القران ال داعي يا مدام -

 المستشفى.و الجامعة

لت والدته   :بيديهاهي تحيط ذراعه و برجاء حار تدخ 

 ..نقطع كعكة و ا فيه، ونغني وت نفسهلف   شيرين األبيض بدل هذا السواد الذي، ترتدي فيه حفلة بسيطة يا حبيبي -

 : ُجملتها بسرعة هيثم بتر

ا - الة الكئيبة  جلس البقية بينما ،ليلتقط أنفاسه الهاربة إلى الشرفةخرج وحده رك الجميع وتثم   ال داعي.." ال داعي يُم  في الص 

مت الثقيل بو صالحأ سحب يُصارعون مشاعرهم الُمختلطة، ال يدرون أيفرحون أم يحزنون.  : أخيراً عنهم رداء الص 

 خالفه.من ناحية الذهب والمهر و طلباتكم يا سيد مدحت؛ - -

على كل عينيه. بين  هيثميهمنا فقط أن يضعها بدا، وم أنكم لن تقصروا مع ابنتي أأعلصل الخير والبركة يا حاج أبو صالح، وأنتم أ "

 الُمغلق.ابنته  غرفةهو يحد ق بباب مدحت بانكسار و أسألها عن طلباتها،" قالها الس يدمعها و سأقعدحال، 

مُت   أبو صالح:  ثانية، قبل أن يضيفالواجم ساد الص 

-  ُ األسود، وتعبنا من الحزن  .العروسبقية ِجهاز و تشتري ما تشاء من ثيابأم صالح للسوق لوتذهب هي و ،ريدسيعطيها هيثم ما ت

 والحي أبقى من الميت.

غادة دخلت أم صالح والسيدة خرج الس يد مدحت وأبو صالح لشراء قالب حلوى، ليوهما نفسيهما بأنهم سيحتفلون بحدث سعيد، بينما   

وجد نفسه  ، قد اكتنفه صمت عميقو معظمها المدينة الس اطعة أنوارُ التي طمست  النجومإلى هيثم  رنا.  اغرفتهفي طفليها وعند شيرين 

م معا بمالبس العيد أيام أيه، يظهر فيها هو وصالح وأكل الزمان أطرافهاقد  يخرج منها صورة صغيرة عتيقةوالجلدي ة ظته يفتح محف

 في لحظات امتألت الصورة بدموع هيثم.و ورة يحيط أخويه الصغيرين بذراعيه،كان صالح في الص الطفولة.

سأطلب ف الليلةهذه  لم تعد. أمالكنك خيبت ظني و يا حبيبي..، أن تعود إلينا يخويألف مرة  رجوتكيت ودعيت في كل ليلة، وصل " 

 تصبح زوجتيشيرين، لزوجتك يا صالح سوف يعطونني  غدا .فستفقد عقلك عدت ، ألنك إنأبداً  أن ال تعودمنك العكس، سأطلب منك 

آخذ منك  من روحي لما وافقت على أن علي أغلى اهمن لوال طفالك اللذاوهللا  ،يا أخي الحبيبلك أقسم   رسوله.هللا و  على سنة

 "ي يا حبيبي.زوجتك. سامحني يا صالح، سامحن

                             ************************************************************* 



 

انحنت معالم هذه المدينة الباهرة، والشوارع لتطرز بنورها ف األنوار في البيوت واشتعلت آال ميالن.مدينة م، فاستيقظت هبط الظ ال   

العظيمة التي بدأ توهجت كقنديل وسط الظ الم، هذه الكاتدرائية الشهيرة التي ميالن كاتدرائية تقديس أمام بإجالل و المباني الت اريخية

رش  على رقبته رش تين من عطر و ،تأنق روبيرتو ببدلة سوداء فاخرة ميالن.مدينة ل بناؤها عندما كانت النجوم مصدر الضياء الوحيد

هم  .لتناول العشاء الفخم وسط ميالن إلى مطعم البيرفورا فالليلة سيذهب مع أهله صف ف شعره بحرص بالغ أمام المرآة. ، وباهظ الث من

يعطيهم انطباعاً حسناً، كان راضياً عن يجب أن وصوفيا خطيبته  أهلالليلة سيحضر  هذه لكنن على الذهاب هناك كل ثالثاء، ومعتادو

عرضها  كان، الذي أفقده الذ اكرة من آثار الحادثاليسرى حتى أذنه األيسر فوق حاجبه  الن دبة الط ويلة التي يمتد  أخدودهاعن عدا  هيئته

ان يحاول إال أنه ك نها لم تُقلل كثيراً من وسامتهصوفيا قالت له إأن  رغم .مائال إلى اللون القرمزي كان لونها أحمراً ثالثة ملمترات و

 أطب اء الت جميل دون فائدة ألنها كانت عميقة.أفضل راجع و لعيوبتغطيتها بكريمات خافية ل

ماريو وزوجته  اخلفهم الحمراء ركب بسيارة الفيراري، وخلف الس ائق الليموزين البيضاء  الدون بسيارة الوكا مع أبيهمركب روبيرتو و

ية تتألأل تحت . كانت األواني الكريستالأهلهاة محجوزة مسبقاً بانتظار صوفيا وكبير مائدةجلس الجميع على  للمطعم. متجهين ماهطفالو

للعصافير التي  حائط يبتسمنكانت النساء في لوحة مونييه الشهيرة )نساء في الحديقة( الُمعل قة على الو ،الضخمة أضواء الشمعدانات

  .(معك الل وحة لنحلقمن هذه  رينا أيتها العصافيرحر   ) :نله األشجار في حديقة المطعم، و كأنهن يقلن على أغصانتجمعت 

يُطري على لم ينس أن ها وأم  يد  قب ل روبيرتو يد صوفيا ثُم   بلباقة.  و سل موا عليهمأهله وروبيرتو عائلتها فوقف حضرت صوفيا و    

ً  توأم متطابقثيابهما األنيقة.  قبل أن يجلسوا لفت نظر روبيرتو عطرهما الجميل و رائحة يجلسان مع والديهما  بعمر الثالثة أعوام تقريبا

 الط فلين مإعطائهما الحلوى.  سألت أام بمعانقتهما ووالديهما ق بعد أن استأذنيع اتجه إلى طاولتهما و، وسط دهشة الجمإلى مائدة قريبة

: هل، سأانطلقت ضحكت عذبة ماريو من حنجرةمبتسماً.   عاد إلى مكانهثُم   " فابريزيو ماموتو، فابريزو.." جابها: أفعن اسمه روبيرتو 

جا لتنجبي له توأماً يا صوفيا.ما  -  سر  حب ك للتوائم يا روبيرتو؟ هيا تزو 

كالعادة والد صوفيا  زادت من رومانسية األجواء. بدأ ةدأت الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى كالسيكيب، وند ت من صوفيا ضحكة ناعمة

ه هو ي، واألخرى أقاربه واجهها روبيرتو كالعادة أيضاً بالكذبة تلوأسئلة محرجة عن طفولته ودراسته وبروبيرتو  رشقي شكُر في سر 

ريثما تمضي فترة  قدر اإلمكان عرض صورة حسنة لهم أمام أهل صوفيا، حاول أهلهإذا اقتضى األمر.  ويه اللذين كانا يُهب ان لنجدتهأخ

ج خطيبالخطبة بسالم و ج ابنهم بعد أن تتخر  عندما حضر الط عام الذي أخرس والد صوفيا كثيراً هللا  روبيرتو حمده من الجامعة. تيتزو 

تائهاً في ِسحر عينيها قبالته  خطيبته التي جلستمن  ناظريه يمألهو و احتسى بعض الش راب بأناقة بكذبة جديدة.  لو مؤق تاً ريثما يفكرو

اقةو العسليتين تُخفيان ُجزءاً من  قب عة سوداءوسوداء رة شمسية يرتدي نظا رجالً  منها على بُعد خطواتخلفها  عندما لمح ،ابتسامتها البر 

ً تلف تيقف م ،مالمحه  يرتدي نظارة شمسية في الليل؟؛ وكساورته الشكروبيرتو و تيقظ ذهن. هو يضع يديه بجيوب المعطفو حوله ا

كان  ره.صدوفأصابه في ذراعه روبيرتو يمين  عنالذي كان يجلس على ماريو  بدق ةالنار أطلق مسد سه ول الرج وبلمح البصر أخرج

بلمح عن األنظار الرجل  غاب .سط صدمة الجميعو سقطا معاً على األرضعلى ماريو و تصرفاً فرمى بجسده رتو أسرع الجالسينيروب

 البصر كما ظهر.



تصال . قام والد صوفيا باالعنيفة استند على لوكا الذي أصيب هو اآلخر بصدمةو ،قلبه الس قيمعلى  يدهبالدون  تعالى الصراخ وضغط

ضان دلف ا، خرج منهبطوارئ المستشفى التي أرسلت فوراً سي ارة إسعاف بنقل الدون ا إلى المطعم وسط صدمة الن اس، وقاما ممر 

ج بالد ماء ماريو و خلفهم بسيارة  بينما ذهب لوكا ، أخذ يبكي بحرقةالذي دفن وجهه بين كف يه و روبيرتو ادخل معهم  .السيارةإلى الُمضر 

راخ و ، الذينالملكومين طفليهاريو والليموزين مع زوجة م صوفيا أيضا  ذهب أهل .بين ذراعيه البكاءلم يتوقفوا للحظة عن الص 

يطمئنهم. خرج للبيت على أن يت صل بهم بنفسه و لكن لوكا طلب منهم العودة شعور بالتوجس،أبيه على ماريو و ستشفى يخالط قلقهمللم

ابة المستشفى ليجدوا أ تشفى، تركوا هذه مجموعة من الص حفيين يحاولون الد خول إلى المسمامهم سيارات الش رطة وأهل صوفيا من بو 

  ا مباشرة نحو المنزل.ات جهوالمعمعة خلفهم و

ابه و أنطونيو كبير مساعدييرتو فوراً روب هاتف استغل روبيرتو حضور الشرطة . طلب منه الحضور وحدهالحادث، وأخبره بعر 

سريع البديهة،  ستجواب مشدد. لم يكن لوكالوكا خضعا الرطة ولكن روبيرتو وحراسة المستشفى، استجابت الشمدداً لطلب منهم و

 إنكار معرفته بأي شيء.فاكتفى بالنحيب و

نتقام من كثير ممن استطاع ماريو عبر يكون عرضة لالعادة ما مثل ماريو مرموقاً ن محاميا أبأخبر الشرطة  كان لماحاً؛فروبيرتو  أما

 يرقد و قبل أن يستشير والده الذي أصيب بذبحة صدرية بيرتو باتهام أحدلم يقم رو .مرافعاته زجهم بالسجن، لكنه ال يعلم من بالتحديد

   .لماريو نتقاماالحالة واحدة:  الغضب الذي لن يفتر إال في  ، أمواج الغضب تتالطم بصدر روبيرتو ت. كانبالعناية المركزة

                              *********************************************** 

 

األخوة الجميلة التي ربطتني بهيثم؟ كان هيثم األخ  عالقة  لماذا؟ لماذا حطمتم هي تشعر بالحزن :التالي واليوم استيقظت شيرين في    

 أنواع شتىتبادل مل لحظاتي هي الخروج معه وكانت أجو، من أبث له بمكنون روحيكان سندي و ،الوحيد الذي عرفته في حياتي

 لماذا؟ ؟بنا ذلك لماذا فعلتم ال حتى الحديث معه،نظر في وجهه وأستطيع اآلن ال لم أعد األحاديث و الضحك،

ُ  هااستأذنت طبعت قُبلة على خد ها قبل أن تناولها فنجان ت والدتها بجانبها على الس رير وفأذنت لهما. جلس أم صالح بالدخولها ووالدت

 القهوة، سألتها: 

 اليوم ؟ ماذا سترتدي عروستنا الحلوة -

 خلف الباب. ةالمعلق ست بعضا من القهوة، أشارت بتراخ إلى عباءتها الس وداءتاحبجلستها وشيرين  اعتدلت

 : وهي تقول شاكية متلطُ بدأت أم صالح 

 ؟المأتمهل يكون الزواج من شاب كهيثم بمثابة  ؟غادةهل يرضيك هذا يا مدام  -

 : ُمهد ئة غادةقالت السيدة 

 زينة الشباب. يا أم صالح، هيثم ال وهللا -

الخصر، ثم  اً بشريط وردي حولمزين حريرياً أبيض اللون فستانامنها أخرجت و ،شيرينخزانة فتحت بنفسها و غادة السيدة قامت

 حجابا وردي اللون.من الد رج أخرجت 



 :قائلةوضعتهما على الس رير، 

 اللتك الجميلة.بإط سينبهر عريسُك، ويا عروستنا الفاتنةستبدين كالمالك في هذه الثياب   -

  .علبة مساحيق التبرج غادةالسيدة  ثم أخرجت ،على مضض لت ثيابهابد  رين لكالم والدتها وأذعنت شي

 : ، قالت معترضةحاجبيها شيرين عقدت

 رفين أنني ال أتزين خارج المنزل.تعأنت ماما.. -

لت  :برجاء أم صالح تدخ 

ً مكياجضعي "   - ً خفيف ا هذا ال يليق بعروس. أال يستحق هيثم على األقل أن يرى عروسه تبدين شاحبة يا حبيبتي، و يا شيرين؛ ا

 .ثم انسابت حب ات الد مع من عينيها  "مسكين يا هيثم، ..كأخويه الئق باهرة الجمال؟ أال يكفي أنه لم يحظ بحفل زفاف

 ، تمتمت: بدأت تلون وجههاذقن شيرين وغادة أمسكت السيدة 

 !عندك إحساس يا شيرينفعال ليس  -

الة للخارج ريثما تنتهي شيرين من اال أم صالح اأخذتهمفي تلك اللحظة استيقظ التوأم، ف لتجد هيثم يرتدي بنطال ستعداد، دلفت إلى الص 

احلق ذقنك والضيوف..فضحتنا! غرفة ارتد البدلة المعلقة في "   :أَمرتهُ معاتبة  ت تلطم مرة أخرى.بدأ، وأسود وقميصأزرق جينز 

ها على ما آل إليه، لقد هي تتحسر في سر  قالت ذلك و   ."هكذا؟؟ غيركالدي أناقة..ما الذي مالك يا هيثم؟ دائما كنت أكثر أوأيضاً. 

ً و باهراً كانت تتوقع لهيثم بالذات مستقبال   ثم.لقد انطفأ بريق الحياة في روح هي ،غاليا دفع ثمن استشهاد أخيهن، المسكي ،ُعرساً خياليا

أم . أمسكت هاخدودحمرة جميلة على  قد طبع الحياءكانت ساحرة الجمال وشهق الجميع، وتتعث ر بحيائها خرجت شيرين من الغرفة 

كانت تريد أن تزرع حفنة من . الذي جه ز نفسه أيضاً كما أمرته والدته ار عريسهالتوقفها بجو حماساقتادتها بيدها الُمرتجفة وصالح ب

 يتوقف عن تقريعها. عل ضميرها بالقوة، همايبفي قل فرح

ول رقبته، المت نفسها مئة كأنها تلف  حبل المشنقة حو الذي لم يعد يهتم بأناقته كالسابق هيثم ربطة عنقو هي تعد ل أم صالح شعرت 

ة وشعرت بأنها قتلت هيثم وشيرين و  أسماء،من أجل نور عينيها سعد و ذبحت صالح بقبره، لكنها طمرت مشاعرها تحت ابتسامةمر 

  :هي تسأله بحنانحد قت بعيني هيثم المظلمتين و

 أليست باهرة الجمال؟ ؟يا حبيبيبعروسك ما رأيك  -

 : هانظرات تعانق األرض أجاببصوت مرتجف و

 .هيا بنا إلى المحكمة.ماشاء هللا..مليحة. مـ.. -

لم يدر هيثم كيف  ،بوجود شاهدين من أصدقاء الس يد مدحت القران تم  عقد لي حيثنابوالسيارة باتجاه المحكمة الشرعية في انطلقت 

واج كيف استطاعت يُده الُمرتجفة أن تُوق ع، ووهبته بكُل  بساطة شيرينو استطاع نُطق الكلمات التي لق نها له الش يخ ، خطرت على عقد الز 

ورة الخيالية لفتاة أحالمه، كيف لشيء وعة سكن طويال ب بباله في تلك اللحظات الص  ترد دت  عقله أن يتهش م بلحظات؟ين طي ات بهذه الر 

ف ة و الّزغاريد بخياله أصوات التي رسمها  الش قراء ذات العينين الخضراوين المكحولتين عيني عروسهالفرحة بصدقاء ودبكة األوالز 



 غسلتلقد العالم أجمع،  ايُباهي بهسيُحب ها ويختارها وها مع عروسه التي كان التي كان يحلُم بأن يرقص على نغمات األغنيةبخياله، و

اهية الظروف المتآمرة ضد هُ كُل األلوان عن أفكاره صوت غياهب انتشله من  ل يستحق  األمر كُل  هذه التضحية؟يا ترى ه، حياته الز 

 :بصوت تخنقه العبرات إلى صدره قائالً  ابنته ضم  هو يحماه و

 مدللتي.، هذه صغيرتي ويا هيثمفي عينيك شيرين  غاليتيضع جمع بينكما في خير، عليكما وبارك هللا لكما وبارك   -

 : بصوت حاول أن ينقشهُ بالفرح بمنديل أبيض، قالعلى جبينه عرقه المتصب ب  هيثم مسح

  يا عم مدحت، شيرين في عيوني.سأفعل إن شاء هللا -

يجة من أساسهاجتاحته، عن خليط المشاعر التي  أبو صالح بابتسامة مقتضبة عبر الكل ا لكن ما عساه يفعل ولم يكن راضياً عن هذه الز 

ل بحياة أبنا على عكس زوجته، كان أبو صالح رُجال كتوماً، موافق؟   كان ال يبخل عليهم بنصح وإرشاد، لكنهإن ه وئلم يكن يحب  التدخ 

الحة و لم يكن أقل  شوقاً من أم صالح للط فلين، من يدري؟ قد يجد وجة الص  بصوت حاول بث   قاليعيش معها بسعادة، هيثم بشيرين الز 

 : الحماسة فيه

ون يا في الحفظ و ستكون عندنابمنزلة داليا وشيرين كريمتك   ،يا عرسان جمع بينكما في خيربارك هللا لكما وبارك عليكما و - الص 

أس.إنها وطفليها على العين وسيد مدحت،   الر 

س  في تلك اللحظة بأنه أحس   .بالمؤبدللتو عليه فيهما نظرة سجين قد ُحكم  فرأى ،التي أصبحت زوجتهشيرين عيني  للحظات هيثم تفر 

ديق، كان عزاؤه الوحيد و خيب ظن المرأة التي وجدت فيه يوماً ما األخقد بأنه الس جين والس جان في ذات الوقت، وأصبح قد  أنها قد الص 

مت ت حتى ال تحرم اباً و، هي مثله األمر تفه  بشفتين  هيثم جبين عروسه الجديدة لثم أماً فُجعا بفقد ابنهما من أحفاده،تماماً، ضح 

 .الزغاريد، ثم  ما لبثت دمعة أن فارقت مقلتي أم صالحبعث الس عادة من قبرها ببعض غادة السيدة وأم صالح  حاولت، ومرتعشتين

 :سألتهاو غادةاستغربت السيدة 

 ماذا اآلن يا أم صالح ؟  -

 بصوت مخنوق: ها أجابت

 !صالح يحلم بأن يكون شاهداً على عقد قران هيثم كان الشهيدلقد  -

                     ********************************************************** 

 

قد أن أهلها  فاستنتج ، صوفيا تجيب على مكالمات روبيرتوالدون. لم تعد ماريو ومراقبة رعاية ووبان على لوكا يتناروبيرتو و ظل      

 من يلومهم؟و منعوها من لقائه،و من عائلته المشبوهةتوجسوا خيفة منه و

ة غُرفة نُقل إلىو من العناية المركزةذبحة صدرية الذي عولج من الفينيتالي الدون  تم  إخراج أصيب ، بينما بقي فيها ماريو الذي خاص 

ً نزيفله  اخترقت إحداهما رئته اليُمنى وسببتبطلقتين  ت الثانية بكتفه األيسرحاد ا قبان مع الشرطة لوكا يرا. كان روبيرتو واً، بينما استقر 

طمئنان عليه، كان روبيرتو لالذهب لوكا و ، تهلغرففينيتالي الدون  بعد أن تم نقل  يحرسان قسم العناية المركزة.مداخل المستشفى و

هات األلم،شاحب اللون ص  من الماء فساعده لوكا على الشرب. كأس أشار إلى  امتاً، ثُم  ما لبث أن ند ت عنه تاو 



  إذ بالد ون يقول بصوت واهن:لس بجوار أبيه يتحد ث مع لوكا، والباب، ثُم  عاد فجروبيرتو  أغلق

 الباب، عد ل سريري يا لوكا. أغلقتجي د أنك  -

 يتحد ث، سأله باقتضاب:فرح روبيرتو عندما سمع والده 

اب همن تظن -  ؟الفاعل يا عر 

ه األلمفينيتالي الدون  أجاب  : بصوت أبح 

 حقيقيحتى ال يبقى أي منافس  رأى أن يُصف يه ؟ عندما رأى إصرار ماريو على الخوض في تجارة المخدراتغيره منو مادريني -

 على اليوم الذي ولدته فيه أمه. أقسم بالعذراء القد يسة سيندم مادريني له،

 : قام لوكا بتعديل سرير والده، ثم قال

 .يا بابا لكن هناك الكثير من تجار المخدرات -

 مبحوح:   بصوت نقل صت مالمح الد ون، قال

أننا . هو يعلم الذي يسيطر على ميناء روما مادرينيمعظمهم تابعون لموزعون صغار و جاهال يا لوكا، إنهمستبقى طوال عمرك  -

أصبح في قد فمفتش ميناء جنوة   ،ل المخدرات فسندمرهخضنا مجانحن لذا فإن  أقوى، اً لنا نفوذأن و ،طر على ميناء جنوةنسي

 ولذلك ننجح في تهريب األسلحة. جيبنا

ً للباب وأصبح يتخيل أن ، لقد أصابه الهوس ود ق روبيرتو باتجاه الباب الموصدح في ليلة فينيتالي لقد فقدت عائلة  ،الحيطان آذانا

ابه و اإلحساس باألمان، التفت ضحاهاو  : بفضولسأله لعر 

 هل تنوي تبليغ الش رطة عن جريمة مادريني يا بابا؟  -

 و لدهشته ضج  الد ون بالض حك قائالً:

 القرار لمن يفهم!يش مع زعيم مافيا يا ولد، اسكت ودع الكالم وكأنك ال تعشرطة؟ تتحد ث و  - 

 هو يفرك يديه:ول نهم وسأله لوكا بفض

 ؟نجر  عائلة مادريني نحو هاوية اإلفالسو بابا المخد رات ياب ما رأيك بأن نُتاجر -

 : تبس م الد ون قائال

ة واحدة وأخيراً توق   - مضمونة  غيرتجارة خطرة وشغ لت عقلك يا لوكا، كم أنا فخور بك اآلن! صحيٌح أنها فت عن كونك بغالً لمر 

 سأفعل انتقاماً له.عتداء السافر على ماريو بعد هذا االلكن  فيها،لم أكن أنوي الخوض و

هو و لوكا امتأل إحساس  : رفع هامته عالياً، أكمل بحماسةبالز 



 ؟لمن تنوي تسليم زمام هذا األمر الحس اس -

ً  كأنه فك ربسرعة و الدون هأجاب   :بهذا الموضوع من قبل ملي ا

 لم أفكر بعد بالتفاصيل. ت إمرته،من يعملون تحوانطونيو  ماريو، ورئيس فرقتنا األولىلروبيرتو و -

ً  استجمع شجاعته قبل أن يقولر يغزو قلبه، أخذ نفساً عميقاً وبالتوت  ينقبض و أحس روبيرتو بصدره ا  :محتج 

 أنا راض بعملي معك في المصنع. ع،مدمر للمجتمإنه فعل مقيت و بابا،يا بالمخدرات  ريد االت جاري ال أنلكن  -

أ على مخالفة أوام: اندفعت الدماء إلى وجنتي الد ون، زمجر بغضب لن ماريو أخوك ري يا ولد؟.. القرار قراري أنا و" كيف تتجر 

فنحن عندنا قيم  مادرينيليدمنوا عليها كما يفعل  الناس في الشوارعاألطفال ولن نوزع المخدرات على  إننا . ثمستغناء عنكااليستطيع 

ر جسده ألنه أحمق األصليُدمنها بويشتريها كان من ها لبل سنبيع أخالق! و سأحرص  لن يتعاطاها أي منا طبعا.و ،ارتضى لنفسه أن يدم 

يا  ال تخش شيئاً بحرص شديد، ريو بشكل مباشر إال عند الحاجة ومالن تتورط أنت و لن تتلطخ أسماؤنا؛أعمالنا سرية وعلى أن تكون 

 " نحن عائلة واحدة.بيننا رباط ديني ُمقد س، فأنت ابني بالمعمودية، و يا روبيرتو ال تتخل  عن ا بني.

 ..عائلة واحدة

 ..عائلة واحدة

 ..عائلة واحدة

فال يستطيع الت حليق بجناحي  الفضيلة عالياً، بعيداً عن سرب عائلته اإلجرامية.  ..هاتان الكلمتان اللتان كانتا تُكب الن روبيرتو كالس السل

ة عن وحدكان الد ون  ال يتخل ى عن  ة العائلة؛  عن أن االبن بالمعموديةيحرص على أن يبقى هذان الجناحان ُمكب الن بمحاضراته المستمر 

األرض. لكن  تجارة المخد رات؟ هذه الت جارة اللعينة قد تقص  الجناحين عن بكرة أبيهما فيقع أبالسة أهله وإال لعنته مالئكة الس ماء و

ً روبيرتو  ياع وي لُ ف غريقا ة اإلجرام والض     الض الل، أو يقبع في زاوية مهملة خلف قضبان إحدى الزنازين المظلمة.ج 

بنا غير أن يصبح ا لكنه كان يخشىو يعلم أن هللا غير راض عنه،هو أهله بحاجة له؟ مه غير راض.. لكن ما عساه يفعل ولوى روبيرتو ف

ً كان  .ماريويسبب األذى للدون وأو أن  بار ابه يُحاول دائما حتى ينصاع  الن عيم أن يُسكر عقله بخمر الملذ ات وروبيرتو يعلم أن عر 

الن ساء اللواتي يُحمن حوله ساحرات ماكرات و وأغالال،الس اعات الثمينة سالسل و كان أحيانا يرى القصر مقبرة، و، لكن روبيرتألوامره

 رصيده البنكي.ا يكنز في محفظته وطامعات بم

 لن يقوم بتهديدات أخرى.أنه وصلت وقد أن رسالته باعتبر قد  مادريني أنفينيتالي  أي تهديدات أخرى لماريو، فاستنتج الدونلم تصل 

 عاد لوكا للعمل في الكازينوو ،نيابة عن والده لمعلبات الطعامفينيتالي كان روبيرتو يدير مصنع  .عاد للبيتوبعد ثالثة أيام تحسن الدون 

 .رجالهمع بيرتيني و

تأكد من أن تذوق بعض عي نات الص لصة والمرب ى، و نتاج بالمصنع،خطوط اإلأوامر صارمة أشرف روبيرتو على بعينين ثاقبتين و

ال ملتزمون بمعايير الس المة والع ابهام  لبستان للخروج ا إلى رغبةيراجع الحسابات، عندما انبعثت بنفسه ل لن ظافة. دخل إلى مكتب عر 

تالتي  الطماطمحب ات كان المزارعون يقطفون  .إلقاء نظرة على المحاصيلوالط لق  للمصنع الستنشاق الهواءالتابع  امتألت و احمر 



 المتراكمة في الس الل للتأكد من جودتها ألقى روبيرتو نظرة على الطماطم .كاتشبة طماطم وتحويلها لصلصا واستعداداً لطبخه عصيراً 

ال اصفات المطلوبة، ثم تابع المشي ونها للموالوأمطابقة و ثانية تصال اال خالل جولتهحاول  بزيادة سُرعتهم. بصرامةهو يأمر العم 

أكمل  بتبريرات كاذبة فتجاهلتها أيضاً.  د اختناقاً، أرسل لها رسالة مألىفازداأن الهاتف كان يرن  رغم  تجبلم  لكنهاصوفيا وخطيبته ب

راء التي نضجت استعدادا لقطفها وتحويلها إلى مرب ى، قطف حبة ليعاين حب ات الفراولة الحم نالبستا جولته حتى وصل إلى أطراف

قها، و بيد أخرى تسحق أنفه بمنديل. تغلغلت في فتحات أنفه رائحة نفاثة  تسل لت كتفه، وبيد ثقيلة تُمسك  أحس   عندمافتح فمه استعداداً لتذو 

 عن الوعي. غابما لبث أن أحس بدوار و، فدماغه إلى

ه جسدبدأ و ،لكنها كانت تسبح بالعتمة ،كبيرة مؤثثة ببذخ غرفة في أريكة جلديةجد نفسه ممداً على ما إن فتح جفنيه الث قيلين حتى و

بصوت هو يقول ناوله مارتيني كأس ماء و، صوت أقدام أعلنت عن انبثاق جسد من الظ لمة البرد معاً. طرق أذنيهمن الخوف و يرتعش

 : خشن

 .حاالً  لمقابلتك مادرينيسيأتي الدون  -

ان الفخم المليء جالت نظراته سريعاً في المك. ت تتراقص بين أصابعه المرتعشةي كانارتشف من الكأس الت ثمعد ل روبيرتو جلسته 

بعد عدة . اإلعجابقر نفسه لهذا احت الفخم، لكنه سرعان ما مادرينيخوفه الشديد أُعجب بذوق  رغمالمنحوتات.  و باللوحات الن فيسة

رفضه روبيرتو، ثم صب  كأساً من الويسكي  صب  له  ،جلس بجانبهويرفل بمعطف أسود فوق بدلة أنيقة  مادرينيقدم الدون دقائق 

ب المتصاص هو يتأه  كابتسامة دراكيوال و بل بانت التي فاضت بعينيه، مة لم تنجح في إخفاء نظرات الش رابتسا مادرينيابتسم   لنفسه.

 : قال  الد ماء من رقبة أحدهم،

 أحاول حماية مصالحي، إنه البزنس.ضغينة. أنا فقط أي وجد بيننا ال تي ال أكره ماريو ونأرجو أن تعلم يا روبيرتو أن -

نافذة  بلهجة. سأل بتوتره يتحول شيئاً فشيئاً لشعور الغضبو ،بدأ روبيرتو يشعر بالحرارة المنبعثة من جسده تُشعل جلد األريكة البارد

بر  : الص 

 ؟هناإلى لم أحضرتني ماذا تُريد من ي؟  -

  :التدخين بصوت بُح من فرط ، أجابأعطاه لروبيرتوسيجارا و مادرينيأشعل 

عائلتك ال تريد للحفلة أنك تمقت تجارة المخدرات وفي اعندما تحدثُت مع ماريو الحظت من تعابير وجهك  ال تخف لن أؤذيك، لقد -

 ماريو.طيش نصياع وراء إقناع والدك بعدم اال، والوقوف معياحترام بكل ود وهنا ألطلب منك إلى أحضرتك ف أن تتورط فيها،

ب من   بعصبية على السيجار: بين أسنانه التي تعض   رد  روبيرتو بصوت يتسر 

 خي؟ سينتقم منك شر انتقام.علت بأف اهل تظن أن بابا سيسكت عم -

  : إليه بنظرة طويلة قاسية، قالهو يرنو و نفث مادريني حبال من دخان



على والدك أن يفهم أن أي محاولة لالنتقام سوف تجر  وراءها حرباً ضروساً بين ، بالحرفلك  نفذ ما قُلتهن عاقال يا روبيرتو وك -

 أنا واثق بأننا سنعود أصدقاء.ويكفينا هم  الش رطة.  ..نحن ال ينقُصنا هذا الهمو، عائالت المافيا

دتحد ث ثُم    :مادريني ببعض الت فاصيل التي لم يعبأ بها روبيرتو، بل اكتفى بالر 

 لقرار في الن هاية هو قرار بابا.لكن ا عمالنا،أصال ال أريدها أن تكون جزءا من أعن هذه الت جارة، أنا  سأحاول ثني بابا  -

 :دمدم بصوت مقيتبأصابع تنتهي بأظافر طويلة مدب بة،  على كتفه مادرينيربت 

 أعده لعمله يا مارتيني. ابن صالح..  -

ابة ، ثم رماه قرب بخرقة زرقاء بعد أن عصب عينيه الالمعه اءيارة السودللسبفظاظة قتاده مارتيني ا حافظ روبيرتو  .بُستان المصنعبو 

خرج مباشرة من المصنع إلى المستشفى، كان  في المساء هلكن عما حدث له أثناء النهار،ألحد بنت شفة لم ينبس بعلى رباطة جأشه و

، بعد أن خرجت الممرضة التي كانت بلحاف أبيض حتى أعلى صدره ُمتدث راً   الد ون ُممد داً على الس رير مسندا ظهره إلى وسادة وثيرة

 .مادريني بينينه وجرى بما عبصوت هامس  أفضى إليهسه، جلس على كُرسي بجواره ورأوقب ل جبينه وروبيرتو  ، اقترب منهعنده

 : بنبرة متحف زة أصبح فكاه مشدودين، سألاشتعل الغضب بعيني الد ون و

 ماذا قررت يا روبيرتو ؟و -

 :نتقامبحزم كان دافِعه شهوة اال روبيرتو أجاب

فك. أنا أعرف تماماً أن وضعنا الخاص سيمنعتحت و بنانك سأكون طوعبابا ويا أنا ابنك   - لعدم  القانوننا من طلب حق نا من تصر 

ريه قيمة أسرة نو ندمره اقتصاديا..ومعاً  مادرينيحتى نحطم !  سأقف معك يا بابا.. و ياللعنة نا على اإلدالء بأية معلومات، لذاقُدرت

 .فينيتالي 

ضى   : لذيذ يغمره، قالات سعت ابتسامه الد ون عاكسة شعور ر 

ً  ..آلن بدأت الحرب مع ذلك الخسيسا -  بحت يا روبيرتو رجل مافيا حقيقي.أصاآلن ..البار بنلي هذا اال هنيئا

 

                            ******************************************************** 

 

 إربد.الخضار في سوق  حسبةهو يجلس أمام بسطته ظهرا في لدين واخس.." صاح نور  ..خيار بندورة.. بطاطا.. "

نة المكدسة في  جلس ينادي على بضاعته من ،هذا الشاب الذي تخرج بتقدير امتيازلم يكن أمامه خيار آخر،  الخضار الطازجة الُملو 

 ، رغم أنهباعة الس اعين في موكب طلب الرزق، بعد أن فشل في الحصول على عمل كمهندسوسط الكثير من ال ،صناديق بالستيكية

ل صفحات ع سيرته الذ اتية في كُل مكان، ووز   أنه كان من  رغممن جامعته لم يحصل على منحة ترنت تنخيال بحثاً عن عمل، واإلننخ 

ها من خاله ُصبحي ثمن عربة ُخضار و . بعد أن استقال بإرادته من المدرسة، ووجد األفواه الجائعة تنتظره في بيته، اقترضاألوائل جر 

تح ثم فلكتروني  الفارغ بالش تائم، كال بريده اإل ُمستعمال باألقساط،، الذي اشتراه من جيبه هاتفه الن قال ) آيفون(أخرج  نحو الحسبة.



يريد  كان يطاليا، لكنهإهو يعلم أن ال أمل له بالذهاب إلى  .متجاهالً ضجيج الس وق كلمات جديدة صار يتعلمتطبيق تعلم اللغة اإليطالية و

 أن يربطه بها أي شيء. 

 رد  بصوت مرهق:و  رن هاتفه

 أهال أيهم.  -

 تسل ل صوت أيهم دافئاً عبر الس ماعة:

 سنقيم، وقيم سهرة شبابيةسأنصب خيمة أمام بيتي أل  لتساعدني؟ ، متى ستعود من عملكأحلى مهندسهال حبيبي نور الدين،   -

 الشهيدأرملة  أم سعد عقد علىفقد   ؛نرقص من أجل أخي هيثمو نحتفلو بيبسينشرب كنافة و نأكلل ،داخل المنزل نسائية أخرى

 صالح.

 ؟ هل أنت جاد هل..  -

 نعم. -

 ؟ هل أقام حفل زفاف في أرض األحالم أقصد إيطالياو  -

 فلورنسا.إلى  العودة طريقاآلن بهم ونابولي محكمة ال..عقدوا القران اليوم ب  -

تخلى عن منحة  ى؛يقدم التضحية تلو األخريتحمل كامل المسؤولية، و هوو هيثم سيد الرجال، منذ استشهاد شقيقه أبي سعد  -

. .لى اللقاء أضاع هللا له أجراً. حسنا يا أيهم جاءني زبائن، إال ،عن حلمه بحفل زفاف باهر مع عروس يختارهاالدكتوراه و

 هيثم الليلة احتفاال يليق به.حبيبنا سنحتفل ب

وضعت   هي تحمل أكياسا ثقيلة.جبينها ولتي كان العرق يتصبب من التفت للسيدة السمينة اجيبه وضع نور الدين الهاتف الن ق ال في و

كانت  لوها من العيوب قبل وضعها بالكيس،لتتأكد من خوقعت بين يديها  حبة طماطمبكل   السيدة أكياسها على األرض، ثم بدأت تتمع ن

 بالس عر. تى ال يُحاول خداعهان تبدو ) دقيقة وذكية( أمام نور الد ين ححريصة على أ

  قالت بأنفاس الهثة:  

 أناكم  أوه.. ..أريد أن أذهب أيضا لعم مرزوق القص اب لجلب الل حمة المفرومةرع قبل أن يفوتني الباص. أسقم بوزنها يا بني و -

اً معلومات أ ثرثارة..  نت لست بحاجة لسماعها.قلُت لك تو 

  : الطماطم حب ات نزَ وَ أن قال نور الدين بهدوء بْعد 

 خالة. نصف دينار يا ..يلو بندورة ثنان كإ -

ح بها واحمر  وجه السيدة كإحدى حب ات   : هي تصيحالط ماطم التي بدأت تُلو 

 ، ال ..ليست سُهيلةبعشرين ِقرشا للكيلوبندورة باألمس الجارة سُهيلة سماح ابنة اشترت لقد رجٌل نص اب. لنصف دينار؟ يميناً إنك   -

ه  أوه كم أنا طويلة اللسان....الثرثارة التي لم يُعجبها فستان زفاف ابنتيبل سُهيلة الرفيعة  ..التي طل قها زوجها ألنها شتمت أُم 

 أكثر من أربعين ِقرشا.لك لن أدفع  المهم..



ً   بل ألنه ال يحب  أن يستغل ه أحد، ليس بسبب الفرق البسيط بالسعر، غضبا،تخض ب وجه نور الد ين   :سألها معترضا

ً ك لتوقد اشتريت ؟ وتُجادلينني بعشرة قروش  -  هللا لن أقبل بأقل من نصف دينار.و ؟  كما يبدو بأكثر من أربعين ديناراً  أغراضا

  نتصار:باهة أمالً منها باالقالت تتصن ع الن  

 من البائع الذي في أول الِحسبة. ُمحتال، كان يجب أن أشترىأنك صوتك أصال أنا عرفُت من نبرة  -

 أجاب وقد بدأت عروق رقبته تضيق: 

 ِقرشاً واحداً.ن أتنازل عن حق ي لهللا وعرفِت من نبرة صوتي أنني ُمحتاٌل يا شارلوك هولمز؟  -

 هي تتمتم بُركام من الش تائم.حسبة الُخضار تجر أذيال الخيبة ون ت م" ثم خرج ! ال بارك هللا لك" قالت: وجهه ورمت السيدة النقود في 

، لْم يدر لماذا، ربما بسبب تغي ر مزاجه. لم ترحمه أيضا الزحام التي كانت تتشابك في أذنيه من جلبة يتضايقأن بدأ نور الد ين ما لبث   

انتبه من أفكاره على يد ُحسني.  قوط عرس ابن أبيالكهرباء، نالمنزل، فواتير الماء واألفكار التي بدأت تتزاحم في رأسه؛ إيجار 

 تهز  ساقه: متسخة صغيرة 

 تنفعك يوم القيامة. ..لوجه هللا يا عم حسنةٌ  -

 : المرهق، دمدم بغيظ هو يمسح بخرقة العرق المتصبب  على وجههو غضبَرشقها بنظرة 

 اعة.عن وجهي الس   غربيالمن تأتين! يميناً لقد عرفِت  -

لة ا كأنها قامت بتلويث ثيابُها باألوساخ الُمبالغ فيها، لصغيرة ترتدي ثيابا رث ة ممزقة وقد اصطبغ وجهها وشعرها األشعث وكانت المتسو 

 هربت."  ثم سرقت حبة ِخيار و لك،ال بارك هللا" : بوقاحة نفسها عمداً. صاحت

ل!لقد ِبحسرة،  حد ق فيها   عل مها أهلها أن ال تتذكر هللا إال عندما تتسو 

                  ************************************************** 

 

ابة التفتيش، عانق الوالدان. مباشرة بعد عقد القران نابولي مطارل أهله و طفليها وعريسها ووصل أهل شيرين ابنتهم أ     اابنتهم قرب بو 

قريباً إلى  الطفلينشيرين و من هيثم وعداً بأنه سيرسل غادةدة ، مغالبين دمعة الفراق. أخذت الس يقبل الرحيل بحرارة وودعاهم و طفليها

ً و، وأعلنت أنها للزيارة نابولي ،  عزاًء للقلب الحزينعند نقطة الفراقِ  بفلورنسا، كلمات يقولها الن اس عادة الس يد مدحت سيزورانهم قريبا

  بعضها ال.وبعضها يتحقق 

هوا إلى البوابة قام هيثم بشحن الحقائب، ثُم  تناول سعداً من والدته بينما كانت شيرين تحمل أسماء،    منها وسط زحام المسافرين وتوج 

جاجي الُمفضيإلى  عرضت و بابتسامة دافئةاألنيقة استقبلتهم المضيفة  خلف الص ف الط ويل بعد أن ولجوا بابهاالطائرة، إلى  الممر الز 



ف لتجلس بجانب لخلإلى ا هي رجعتبجانب شيرين، و أم صالح على أن يجلس هيثم على مقعدها أصرت. هممقاعدعليهم إرشادهم إلى 

ست نظراتها  أبي  لمراقبة العروسين من خلف المقاعد.الفضولي ة صالح، وضعت أسماء على ُركبتها ثُم  كر 

كلمات التي تزاحمت على ابتلع الخجُل ال، أحس  بدقات قلبه تتزايد وضع سعداً على ُركبتهي ، قبل أنجلس هيثم مرتبكا بجانب شيرين

ضهاوصغيرة مياه قنينة من جيب معطفه لم يدر لم أخرج  طرف لسانه. عن صمته الغبي، بأسلوب  أعطاها إياها، ُرب ما ألنه أراد أن يُعو 

 غباء!أكثر 

 .متشك رة :القابعة بين ساقيها، تمتمت بخجل ناعمالبيضاء تحدق بحقيبتها هي و تناولتها بسرعة

، فرك ليرى أثر ما سيقوله على صفحة وجهها الجميل هيثم يُراقبها بطرف عينهبين راحتي يديها دون أن تفتحها وبقيت القنينة تهتز   

ً  يبتدرها بالكالم يديه بتوت ر، قبل أن  : متعلثما

 ةالمجاور نا تسليم الش ق ةعنا في المنزل طبعا. عليـ..مـ.. متعيشون مـ..سسسـ..  سوسوعلمين أنك وسعد وـ..تـ..تت شيرين.. -

 االجهزة.بيع خالله األثاث ون شهر، مدة اإليجاربقي من اإليجار وأنت في مصر، و أنا سددت للمستأجر،

البشر، حيث ُكل شبر فيها تشب ع برائحته، حيث كل  قطعة من  جمعتني بأغلىالشقة التي  إنها بكل  بساطة؟  تسليم الش قة؟ هكذا يقولهايتم  

الة، لمطبخ وتحوم با بانتظاره، حيث ضحكاته التزالثيابه مازالت تقبع بالخزانة  ية نتحد ث أو نُشاهُد الت لفاز، الص  حيث كن ا نسهر سو 

الث ريا حب  عروسين آخرين؟ الس تائر والش موع وهل ستشهد  .ال تزال تتنف س شذا شعره حيث وسادتهحيث كان يُسمعني عذب الغزل،  

أخيه  موقعمني  نفسه بأن يقعرائحته؟ هل يُمن ي و ضهأغراي هيثم أن يتخل ص من ثياب أخيه وهل ستعيش فيها عائلة سعيدة؟ هل ينو

 األكبر، آه يارب الس موات ارحمني فالعذاب بصدري لم يعُد يُحتمل.       

 : بصوت مخنوق ، قالتدمعة تسل لت على خد ها يُراقب هوو هيثمتقط ع قلب      

 أجمل ذكرياتي.تقبع  افيهفهيثم، سي يا  ..خو..أقصدعلي يا  ةعزيز الش قة -

ع أكثر و داً  أن  صفحة جديدة يجب أن تُفتح، أردفأمسك يدها، كإشارة حازمة منه على تشج   : متود 

ر من أسر ..يا شيرين أعلم  -  ؟زيزتيـ ..ع..ععـالمضي قدما أليس كذلك يا الماضي و لكن علينا الت حر 

 باقتضاب:  تمتمتسحبت يدها بسرعة، 

 إن شاء هللا. ..حق عندك -

شعرت شيرين بأن روحها قد ُرد ت إليها عندما  سي ارة هيثم التي كان قد ركنها بموقف سي ارات المطار.ركبوا بعد وصولهم لفلورنسا 

 تخايل، والمنزل. عندما توق فت الس يارة أمام البيت، ألقت شيرين نظرة على الش قة المجاورة س يارة تقتحم الش وارع مت جهة صوببدأت ال

امعتين ً  رسل نظراتهي زي ه العسكريفذة طيف صالح بزجاج الن ا من خلف لعينيها الد  ح و إليها باسما ح  . بيدهلها هو يلو  وجدت نفسها تلو 

 يجر   خلفهمهيثم و ،الس يارة مع اآلخريننزلت من   من أحالم اليقظة الجميلة. هي تُفتحت األبواب واصوأن تنتشلها أ قبل  له أيضاً 



نزل  ،لحقها طفالها عن عيني هيثم في المطبخ والتي آثرت االختباء بمنأى  عدا شيرين لتبديل ثيابهم فوراً الس اللم الحقائب. صعدوا 

 المعيشة ليجدوها قد أعد ت الش اي. غُرفة البقي ة بعد دقائق إلى

 :هي تعقد حاجبيهالت أم صالح كوب الش اي الس اخن وتناو

 ؟بنتيايا  تبدلي ثيابكيا شيرين.. لَم لْم هداك هللا  -

 .الحقاً يا طنط  :بصوت خفيض ، أجابتبين أصابعها يهتز  يق بربدأ اإل

 : قليالً من الش اي، أردفت قائلة أم صالح احتست

 هذا اليوم. الجو  حارو هنا غريباخلعي الحجاب! ال أحد  طيب على األقل -

 ..يا طنطالحقاً  : هي تتمتمناولت الكوب الثاني ألبي صالح و، صبح وجهها كورقة خريفيةأوأكثر اضطربت شيرين 

الثالث لكن هيثم أشار لها  تلوح باألفق. أمسكت شيرين بالكوب بدأت أم  صالح تهز  ركبتها بعصبية واضحة، يبدو أن هناك مشاكل

 :قال هيثم الذي الحظ ارتباكها حفرت نظراتها خندقاً باألرض،قد ولتجلس ففهمت أنه ال يريد أن يشرب. جلست شيرين 

 .راحتها لو سمحتاتركيها على  يُّما ..   -

ظّل الصمت المحرج سيد الموقف حتى  .يحتجشيئاً ما في أعماقها ظّل يصرخ و لكنزّمت شفتيها حانقة وصالح حبس الغضب لسان أم 

 :  رد، أخرجه من جيبه وهاتف هيثم رنّ 

 حسناً...أنا قادم حاالً.توي من نابولي.. حسناً.. لوصلت لقد نعم  أهال.. أهال دكتور أرمانو..  -

ً  سأل، فضحكت يدغدغها صارعلى ُركبته ووضع أبو صالح أسماء   : هيثما

 ؟إلى المستشفى يا بنيذاهب  -

 :أجابهو يُعدل ربطة عُنقه، و هيثم وقف

 يوماً فتضطرب األمور.أغيب  ظاري،المرضى بانت ابا..نعم ي  -

 : بنبرة جاف ة أمرتها، إلى شيرين أم صالح التفتت

 الً.األبيض المعل ق في خزانته حاالط بيب بالطو أحضري زوجك و غرفةاذهبي إلى  -

معل قة بعناية فتحت خزانته ورأت ثيابه مطوي ة و حينما لف ها الذ هول هيثم إلحضار البالطو، غرفة إلىالس اللم صعدت أطاعتها شيرين و

جات اللون ال يعجبه حتى بنفسه و ترتيب أغراضهب أولوية االستعمال، كان هيثم يُحوالنوع و فائقة أقرب إلى الهوس؛ ُمرت بة حسب تدر 

فأطل االمتنان من ، أعطته إياهوإلى هيثم بسرعة  رجعتو بحرص ترتيب والدته. أخرجت شيرين البالطو الن اصع البياض من الخزانة

 .ابتسامة ناعمةثغره 

 : آمرةقالت و إلى هيثم ، ثُم  التفتترمقت أم صالح شيرين شزراً  



نضع أثاث داليا لألطفال و غرفة؛ فتصبح هذا المساء هناإلى  ةالمجاور من الش قةالتوأم نوم شيرين و غرفةأثاث لينقلوا  االً عم  ف ْهاتِ  -

، لم يعد لهم مكان للمستأجر نبيعهم قبل تسليم الش قةأثاث داليا للش قة المجاورة لو ننقل أثاثك، وغرفتكنوم شيرين مكان أثاث غرفة 

 هنا.

 : بحنان، قالربت هيثم على رأس سعد 

اجديدة  نوم غرفةلنا  بل سأشتري - ء، عندما أنتهي من دوامي سأعود وا العشاد  عِ ال تُ  ي صفحة الماضي، هذا أفضل لنا.أريد ط ..يُم 

 قد تناوال أدويتهما المسائية. ي  ي من أن والدَ تأكد   لو سمحتِ  شيرين.. باستا. ي بيتزا ومعو

 : ، تمتمت بحياءأطرقت شيرين في األرض

 حاضر.  -

دت أن يكون مسموعاً بضراعة و هايأم صالح يد بسطت  : صارت تدعو بصوت تعم 

 .ثم سالت دموعها"  تسميه )صالح(،طفال ذكرا و عما قريبهللا رزقك  ..رزقك الذرية الصالحةويابن فهمي وفقك هللا يا هيثم "  -

 ن بتعذيبها!بيها، إن أم صالح تتفن  حاج رينبت شيقط   

ثياب ت ثيابها وبدل  خلعت الحجاب و ثم ،القديمةداليا غرفة ت شيرين براحة كبيرة. وضعت حقائبها في أحس ما إن خرج هيثم حتى

 .وطأة الت وتر تقوم بعمل أي شيء يخفف عنهاتكنس وتمسح و ف المنزل؛أخذت تنظ   طفليها. بعد ذلك

. فجأة حتى المساءيتحد ثون و مالتوأ يالعبون أخذواوفي الصالة صالح  أبيعادت لتجلس مع أم و التنظيف،بعد أن أنهت حفلة الترتيب و

ية صرخة شيرين  بيده الطعام. أطلقتباب وبال أي مقدمات، فتح هيثم الو ثم صعدت بيديها، الن اعم تُخفي َشعرها هي تُحاول أن وُمدو 

ثُم  بصرها بخطى مرتجفة  غاّضة اتجهت نحو هيثم  ،ثياب الصالةب ترفلبعد لحظات عادت   .مخل فة وراءها وجوهاً ذاهلة الساللم

 .الغريب فهاكأنها تحاول ت عويضه عن تصرخنة وعُلب الط عام الس اتناولت منه بالطو الط بيب و

 : أمام الجميع أم صالح نهرتها

؟ البابمثالً أن يطرق أنت بال حجاب؟ هل كنت تتوقعين منه و علينا ألن هيثم دخل قلوبنا من الخوف. كل هذه الجلبة مابك؟ قطعتِ  -

 تحل ين له؟هل نسيتي أنك زوجته؟ يحل  لك و

  أم صالح:  زمجرت  ،حتى كادت تسقط ما بيدها ترتعش كغزال هارب شيرين صارت

 الصالة. اخلعي ثياب..هيا .. كفى دالالً  -

هذا الش خص خاصة عندما يكون  جسدها،ى شعرها وصالح إل غير عرفت شيرين بتلك اللحظة أن الموت أهون عليها من أن ينظر رجل

جاً وكأن الموقف عادي  جدا و هو هيثم شقيق الغالي األصغر، ليس فيه أي نوع من الغرابة! كيف هانت عليهم هيثم الذي يقف اآلن ُمتفر 

دت الكُل  يعلم أنها عالو بالحالل، ينهم؟ إن هم نسوه فهي لن تنساه ولن تخونه وذكرى ابنهم؟ أال يعلمون أن روحه الط اهرة تطوف اآلن ب

ا أن يتقب لوا قراراتها أو فلتستعر نيران الجحيم،  :الخوفتأرجحت بين الحزم ونبرة ب رد ت معهم حتى ال تحرمهم من أبناء الش هيد، فإم 



 .لن أخلع ثياب الصالةلـ..لـ..  -

دمة منتهاهاو صاحت ، مطُ بدأت أم صالح تلْ   : قد بلغت بها الص 

 يا هيثم! ؟ يا حسرتي عليك(عللن أف) ـ تعنين ب اماذ -

  داليا خلفها. غرفةباب  وصدتثم أ، على الط اولة األغراض بعد أن وضعت صعدت الد رجات بسرعةبكاء وجهشت شيرين بالأ

 : آمرة لهيثم ، قالتأشارت أم صالح إلى الس اللم

 جناحك.ضعها تحت هيبتك عليها وفرض يا هيثم.. أنت رُجلها اآلن.. اهذه الليلة الموضوع  أنهو ادخل عليها  -

 : من خلف الباب على الس رير قبل أن يتناهى إلى سمعها صوت هيثمبحرقة حظ ها العاثر جلست شيرين تبكي  

 لو سمحت. ابافتحي البعصفورتي..  -

ً دعا نفسه إلى الد اخل قبل أن يضأكثر وثم ، فتحه هيالذي فتحته وجهها الغارق بالد موع الباب طرف بان من ئا ها إليه مهد  أنامله جاست ، م 

 : هو يقولخالل دموع وجهها و

ي يا حـ..حـ  ال -  تُريد أن.. أقصد.. تفرح بنا! هللا إنها تحب ك كثيراً، هي فقط مستعجلة.. أعني..، وحبيبتيتغضبي من أم 

ً  ، العرق المتصب ب على جبهته مسح هو بمنديله، وقد ألجم الغضُب لسانهاوعنه ن بصرها شيري نزعت هو عميقاً و قبل أن يأخذ شهيقا

 : هو يضيفرنا إليها بطرف حنون و، حل  أزمة عالمي ةأن يعلى خصره كديبلوماسي  يُحاول  هيضع يدي

رورة أن يتم  .. لاسمعي اسمعي  ال تليق الد موع بهذا الوجه المالئكي.. ..يا ُحلوتي اهدئيخذي نفساً عميقاً و  -  هذه األمر يس بالض 

 قبل أن.. قليالً  نتريث ..يعني.. أن يمكننا.... الليلة

 :رفعت بصرها أخيراً إلى عينيه قائلة .مع ريقه الجاف فابتلع بقية الكلمات اصطدمت نظراته بنظرات االشمئزاز على وجهها

 ؟ كيف طاوعتكتي تُراقبنا من الملكوت األعلىمن روح أخيك ال هذا الكالم؟ أال تستحيلي أنت تقول ويا هذا  أال تخجل من نفسك  -

 !تأن تتفوه بهكذا ترهاعلى نفسك 

رتب ين، يبدو أن األمر سيطول! فّكر وفّكر كثيراً وليفتح الّطريق للمزيد من األوكسج هقميصفك أول زّر من أزرار طة عنقه وحّل رب

 :بها في حياته شفتيه أغبى جملة نطقفقط لتخرج من بين مّرة أخرى أعاد ترتيبها د من الُجمل بعقله ثُّم فّككها والعدي

 يا شيرين." " من أجل سعد و سوسو 

 مصدومة:  دمدمتوضعت يديها على رأسها، و اتّسعت حدقتا عينيها  

يا حسرتي عليك يا هيثم، انظر إلى أين وصل  ، فعالً كانت والدتك محقّة  ؟يا سافل ذه األموربهجرؤ على إقحام طفلّي البريئين كيف ت -

 !فخر العائلة يا ..  يا ..خريج الماجستير يا عبقريل، يا ابك الح



ُ لعن في سّره عبقريّته ثم رأسه خجال، وأطرق هي قد ورفع رأسه بعد هُنيهة  لكنهلعن طاعته العمياء لوالدته، وبهذا الموقف،  سعفهالتي لم ت

  ظللت غمامة الّراحة مالمحه، قال:

هذا الزواج و أختيأنت ستظل ين أنت..  لكن.. إلى هنا أحضرت طفلي  الش هيدحققت ما أرادت و أمي معك حق يا شيرين..أعني.. -

 انزلي لتناول العشاء معنا.و ..ي لياتركي أمر أم  الورق.  سيبقى حبيس 

                  *********************************************************** 

 

نابيب، لكن صدره كان اليزال موصوالً باأل جهاز التنفس اعتماده على قلو بعد إجراء عملية جراحية له، ماريو يتماثل للشفاء بدأ      

هو يشرب بعضاً من يرتو يُراقبهُ وا. ظل  روبان يستطيع الكالم أحيانال تزال موصولة بجسده، لكنه ك األمصالمراقبة القلب و كان جهاز

ضة و غصة الغضبالعصير عل   دخلت ميزان الحرارة بفم ماريو، أبعد أن رَمت روبيرتو بابتسامة تزول من حْلقه. دخلت الُممر 

ضة  هُمحاوال أال تفلت من الُجرح. عض ماريو على قميص أخيه بتغيير فأسند أخاه بينما بدأت هي أومأت لروبيرتوو صرخة أمام الممر 

 الجميلة ذات العينين الن اعستين. 

ضة، و عة الط عام وبعدها بقليل خرجت الممر  ، وعُلبة لبن رائب الخضارطبقا من الدجاج مع األرز و وضعت أمام ماريودخلت موز 

شيئ آخر فأجاب بالن في. قام روبيرتو بتعديل سرير أخيه، ثُم  أخرج الملعقة البالستيكي ة من الكيس  هعوزسألته إن كان يو ماء،وعصير و

  ه.بدأ بإطعاموالش ف اف 

عة الط عام الس     :ليتمتم بعصبي ةمينة من الغرفة انتظر ماريو أن تخرج موز 

 سأقتله. الحقير.. ..مادريني -

 تلف ت روبيرتو حوله، لقد أصبحت حياتهم البائسة همساً بهمس، قال: 

 عندما تعود إلينا بالسالمة. بمنزلنانتحدث  ..اخفض صوتك -

اس الش خصيين الذين انشغلوا  ة مستنداً على شقيقه لوكا تحيط بهما هالة منمشى بتؤدأسابيع خرج ماريو من المستشفى و ثالثةبعد  الُحر 

 سي ارة الليموزين الس وداءساعد لوكا شقيقه على الد خول بلوكا.  فشلوا بأخذ أي تصريح من ماريو و بإبعاد الص حفيين الفضوليين الذين

أن رغم  المزرعة الخارجيالحراسة قد زادت على باب أن البيت  إلىماريو عند وصولهم الحظ  .التي لمع زجاجها بفالشات الكاميرات

قت المكان.رجال الحظ أن بعضاً من سيارات الباب آلي ويفتح بالبصمة، و  االنتربول المتنكرين بمالبس مدني ة قد طو 

 سأل ماريو: ماهذا؟

ً  لوكا أجاب   :باسما

 غالي.سالمتك تهمنا يا  -

هات التي صدرت  باكية،ه بين ذراعييو المنزل ُمستنداً على لوكا، لترتمي زوجته دخل مار التصق  .منه ُرغماً عنهقبل أن تُبعدها الت أو 

هي تشكر هللا على إعادته جانبه وجلست زوجته بجلس و. هو يُطمئنهما على حالهفمنحهما ابتسمة أبوي ة و هما ينوحانطفاله بساقه و

الذين دعاهم الد ون فينيتالي على العشاء  ،الرسن فيليب مساعدهوأنطونيو و تينيبير الدون رئيسا فرقةسالماً لها. حضر بعد عشر دقائق 



هو يسب  و يلعن شُرطة اإلنتربول التي ) ال تتركهم بحالهم أبداً(.   الش رفة و ماريو بالس المة إلى المنزل. عاد روبيرتو من بمناسبة عودة

ي اختفت التمكتبه غرفة جتماع في يليب باالفيو ولوكا وأنطونيو ومارروبيرتو وفينيتالي  الحلوى، أمر الدون بعد تناول الطعام ثم  

لبان و  ع السيجار الكوبييوزوأن يصب النبيذ وبيرتو ربإصبعه لأومأ الدون صرف الباقي. قام بوصور القد يسين، ُجدرانها خلف الص 

  على الرجال، ثم أمره بإشعالها لهم.

ليب على صدره فيليب رسم  : ، هتفإشارة الص 

ب  -  ت ابنه الحقيقي، لكنك تبدو كذلك.ابن الدون، صحيح أنك لسروبيرتو فليبارك الر 

 : ، أجابالدون التمع وميض من فخر في مقلتي

 هو ابني حبيبي الذي لن يخيب ظني.و ،أنا عرابه -

 ثم أضاف بلهجة عصبية: 

أصبح ينصب على تجارة تفكيره قد أن عندما الحظ أن أنيابه قد طالت و ، أراد بكل  بساطة تصفية ابني ماريومادرينيالخسيس  -

ه إلينا تحذ  ضعفاء؟ يراً واحداً. ألهذه الد رجة يخالناالمخد رات، إنه حتى لم يوج 

 : بنبرة فيها ظل من حماس أنطونيو سأل

 ما أوامرك أيها الدون؟ -

 لماريو: ثم التفت  سحب نفساً من سيجاره،تدبير وبعد تمحيص و أطرق الد ون ُمفك را،

 رموق، ما رأيك بتجارة الكوكايين؟المحامي المسآخذ رأي ابني األكبر،  -

 بلل ماريو ريقه بجرعة نبيذ، قال: 

سيسمح لنا نفوذنا الحالي على ميناء جنوة  تدر  علينا أمواالً طائلة،حقيقة بأن هذه الت جارة  درست الموضوع من جميع جوانبه بابا، -

ية كافية،  .افحة المخد رات نشطة جداً يئة مكالس رية الت امة ألن هلكن علينا الحذر و بحر 

دري ة األخيرة،   :سائالً  للوكاتفت السحق الد ون سيجاره بمطفأة الس جائر الُمذه بة في ُمحاولة منه لتخفيف التدخين بعد الذبحة الص 

 ما رأيك أنت؟و -

بأنطونيو فرحاً، لم يصدق للحظات بأن والده قد استشاره، مما اعتبره اعترافاً ضمنيا بقيمته بالعائلة، لم يدر لم حد ق لوكا  دمعت عينا

ل مرة يكتشف فيها أن وجه أنطونيو يشبه إلى حد  ما وجه الحصان، يجيب ة ونفض رأسه ليبعد الفكرة الس خيف للحظات، كانت هذه أو 

 .مادريني الكلبالحصان أقصد البساط من تحت أقدام ذلك  ماريو، نسحبأخي رأيي مثل رأي نعم.. نعم..  نعم بابا؟ آه..: بإسهابوالده 

 : الئقاأسند مرفقيه على المكتب جلسته وهيئة جاد ة، عد ل الدون  اتخذت سحنة

بيدرو  مهشخص اس سيستقبلهما في المطار .ينمدينة ميديتحديداً إلى لومبيا وكوإلى أوالً ماريو يرتو وروبابناي  سيسافر ..اتفقنا إذاً  -

ةبعد أن أ وسيذهبان معه  فونزاليسرافيلي  باالتفاق  روبيرتوماريو و سيقوم. ألفونسو بهماوسيهتم هو و، تفق معه بطريقتي الخاص 



مبدئياً التوزيع داخل يتولى أنطونيو و فيليب يفية التهريب إليطاليا، وكوالكوكايين كمية وسعر  على سوروليز ألفونسومع الزعيم 

يل أو الموبايل أو أي وسيلة أخرى، أريد أن أرى نقوداً ال أسماءنا بنشرة الحديث عن العمل عبر اإليمإياكم ثم إياكم و إيطاليا.

 األخبار.

 : فتساءل ماريو ثار ُحب  االستطالع بنفس

 عن المخدرات؟معه على الهاتف أن يالقينا دون أن تتحدث  معه كيف سترت بابا وف عرفت هذا الشخص بكي -

 :هو يقولو ابتسامة باردة ابتسم الدون

 .يا ماريو هذا سر من أسراري لن تعرفه أبدا  -

 باقتضاب وهو يعبث بشاربه: وض حارتشف أنطونيو رشفة من كأسه،  

 الهاتف خطر جداً. ، أنت تعلم أن الحديث عن هذه األمور عبرلدينا شيفرة خاصة يا ماريو  -

 : بلهجة صارمة الدون أضاف 

د تفكير بتمن بيننا نحن الخمسة، ومبدئياً هذا األمر  -  لو كان ابني.قتله وبر خائناً، أب الخبر يعتيسريفك ر حتى ُمجر 

إن لم يكن ابنه أنه ابنه أيضا و رغمكه بالش ورى، مما قل ل من قيمته أمام الموجودين، اشرعدم إله والد ون  تجاهل روبيرتو كبر على

االنتقام، لكنه كان ون أنها الوسيلة األمثل للثراء ون عن رفضه لهذه الت جارة صارخاً أمام الجميع، إنهم يريُعلكان يُتمنى أن يقف وبالد م، 

هة بُركان،  ً  رت ب أفكاره قبل أن يقولستجمع شجاعته وايراها كالقصر الجميل الفاخر القابع بفو  ا  :محتج 

 يعة.نِ شَ رة و، لكن هذه التجارة خطِ مادرينيلم تستشرني أنا يا بابا؟ صحيح أنني أريد تدمير و يواخأ لم استشرت -

 : ، قال بنبرة كأنها مدفع حربابنه المتبنى القاسية على سل ط حمم نظراتههو يُ و الدون تخض ب وجه

 فقط لمن لك أننا سنبيع المخد رات أن قلتُ سبق ويا روبيرتو، سُحقاً لقد دللتك كثيرا فأعطيت نفسك ترف الن قاش معي،  قفل فمكأ -

ج لإلو أصالطاها يتعا تقف معي حتى النهاية، ألنك تعرف جي داً مالذي سيحصل لك إن س كوعدتني بأن دمان. التنس بأنكلن نرو 

 أنت خالفت أوامري.

 : اليوم سينضم  . أعلن بحزمورة للقد يسة العذراءصج سك يناً ومعقما وفتح الد ون درج المكتب، ثم  أخر  لم يُرد.اُسقط في يد روبيرتو و

المافيا، ، اليوم سيصبح تحت مباركتي عضواً رسميا بالذي لن يخيب ظن ي روبيرتوحبيبي  ابني في عائلتنا الكبيرة؛ جديدٌ  إلينا فردٌ 

لس تائر ا أسدلو أطفأ األنواربنفسه ف ثم وقف الد ون . عندما انضممتم لعائلتي الكبيرة سأمارس عليه نفس الط قوس التي مارستها عليكمو

لط خ بها صورة فسالت بعض الدماء التي قام بعمل جرح صغير في إبهامه طلب منه أن يمد  يده، ومن روبيرتو و دنا أشعل الش موع. و

ورة على كف  روبيرتو، والدون  العذراء، بعد ذلك وضع ورة.من جيبه والعة و أخرجالص  هب على وجه تراقصت أضواء الل حرق الص 

أحد روبيرتو رسمي اً  أصبحالخامس من آذار، سود المشؤوم، روبيرتو، الذي أحس  بقلبه يشتعل باشتعال هذه الورقة. في هذا اليوم األ

ابه. سيبقى هذا الت اريخأعضاء مافيا كوز قلي ة، طاعة لعر   وصمة عار على روزنامة ذاكرته، يحرق قلبه كل عام.  انوسترا الص 



 ون: قال الد  

ب و رد د من ورائي يا روبيرتو ) - أال أفضح أمر ا، وأن أنفذ كل  ما يُطلب مني، والعذراء أن أحفظ عهد األوميرت القد يسةأقسم بالر 

 إال احترقت كما تحترق هذه الورقة.(الش رطة تحت أي ظرف من الظروف، وجماعتنا أمام 

 : قلقه فقال الدون كالتمثال، الحظ أصبح جامداً روبيرتو، وجبين من البارد تصب ب العرق 

-  ً د عهد للوالء، كل ما أطلبه منك هو حفظ  ال تخش شيئا  .الس ر، لن أطلب منك القيام بأي عملية قتليا روبيرتو، هذا مجر 

ب و" : ت مرتجف الكلمات التي ستكون درجات الس لم نحو العالم الس فليرد د بصوروبيرتو عينيه و غمضأ العذراء  بالقد يسةأقسم بالر 

إال احترقت الش رطة تحت أي ظرف من الظروف، وأال أفضح أمر جماعتنا أمام ا، وأن أنفذ كل  ما يُطلب مني، وأن أحفظ عهد األوميرت

كتفى بتعقيم جرحه اينبس ببنت شفة أمام والده وفي تلك اللحظة، كره روبيرتو نفسه، لكنه لم يجرؤ على أن   كما تحترق هذه الورقة." 

قلية القديمة ) و. حمد هللا على أن الد ون لم يطلب منه قتل أحد، ففي أعرقمبالُمع رب ما بعض العائالت الحديثة( على اف المافيا الص 

 من خيانته. يع العصابة ابتزازه في حالة خشيتهمالمنتسب للمافيا قتل نفس بشرية، حتى تستط

 ، ثم  قال: مائدةسك يناً على الع الد ون ُمسد ساً ووض

 رد د الجميع خلفه هذا الكالم.و " الجميع للواحد... الواحد للجميع والمسد سوت على الس كين والمسد س، و نمنعيش على الس كين و"  -

 ، قال له باسماً: الحظ ماريو وجه روبيرتو الُمكفهر

   يرتو، جميعنا قمنا بهذه الط قوس.ال تخف يا روب -

  : بلهجة آمرة على كُرسي ه، قال الد ون جلس 

.  روبيرتو اذهب لمنزلك وال تخرج خارج المزرعة دون إذني ارجعخذ عائلتك وماريو ..المغادرة اآلن اأنطونيو بإمكانكمفيليب و -

الليلة  ..يقومون بعملهم على أكمل وجهو هناك رجالهبيرتيني ومساعدي  أنت أيضاً يا لوكا، ال تذهب للكازينو الليلة،لجناحك، و

 بجانبي.أريد جميع أبنائي 

 خارج المزرعة دون حارس حذ رهم من الخروجوو تمن وا له ليلة سعيدة فوهبهم ابتسامة خفيفة  ميد والدهماريو وروبيرتو ول لوكا قب  

 مادريني.ب رسمي اً بين عائلتي فينيتالي وُمسد س، فقد بدأت الحرشخصي و

لبان و عندما دخل روبيرتو جناحه،  أزال جميع هو يبكي، ثم وقطعة قطعة عانقها  غرفته،لتي كانت تُغط ي جدار ا صور القد يسينالص 

 مالبسه الُملحقة بجناحه، قبل أن يروي وسادته بأنهار الد موع.  غُرفة ل صندوق كبير فيوضعها داخ

                                ************************************************* 

 خجالً األزرق  أظلم سطحه، ووى مع جنوده األرض مجاهدين فاتحينم الذي طإجالالً واحتراماً لهذا القائد العظيانحنت أمواجه         

ذا العدو الذي ال ينفع معه سيف وال رمح وال استبد بهم العجز ألول مرة أمام هقد مياهه وب سنابكها ت خيولهمغمرالذين  من الجنود

ِ لوال هذا البحُر  : ) لكأن الحيتان تسمعها كل يومحتى وغياهبه تتردد في  القائد الفاتح العظيمتبسال. مازالت كلمات اس بطولة وال يا رب 



 (.ي سبيلكلمضيُت في البالد ُمجاهًدا ف

ة  لم يدر روبيرتو كيف ومضت عبثاً حاول أن يتذكر اسم في هذا الوقت بالذات، و بباله لماذا خطرتفي ذهنه وأين سمعها وهذه القص 

ُصداع طفيف. نفض القصة عن اسم البحر. لطالما اعتبر روبيرتو أن عْقله مصنع لألحاجي. حاول أن يعتصر ذاكرته فأصابه القائد و

التفت يساره   .يمعانقاً بنظراته الزرقة الالنهائية للمحيط األطلس شباك الط ائرة المسافرة من ميالن إلى ميديينخالل  من حد قرأسه و

ميامي مدينة في من الت حليق بعد ساعات طويلة نزلت الطائرة   على مقعد درجة رجال األعمال المريح. نحو ماريو الذي استغرق بالنوم

 فونزاليس المدعو بيدرو ااستقبلهم حيث ،في كولومبيا لت طريقها نحو مطار مديين الدوليإنزال بعض الركاب، ثم أكمللتزود بالوقود و

ركبا معه بسي ارته الجيب التي حامال معه الفتة عليها اسماهما، كان رجال طويال نحيال ضامر العضالت تختفي قسماته تحت لحية كث ة،  

ثم  يارةمن الس   اترجلو . صناعة الكوكايين بمخبأ سريالتي تعتبر أشجارها الكثيفة المكان المثالي لاألمازون،  غابات عُمقببهم  توغلت

 يتوغال قبل أنمليئة بالت ساؤالت، قلقة تبادل األخوان ن ظرات طويلة  ية. أمن من قبل حراس ألفونسو لدواع ماريوش روبيرتو وتم تفتي

جة تُشرف على الغابات  سيراً على األقدام األمازون الكثيفة غاباتبيدرو في عمق  خلف ُمرشدهماأكثر  على طريق جبلية تُرابية متعر 

طاه الضباب بدهشة، عالم معزول ساحر لم يريا مثله من قبل، أع في األدغال تسرحان روبيرتوماريو و كانت عينا .الخضراء المترامية 

أرعبتهما ت العصافير الغريبة وأصواداعبت أذنيهما  تشابكت أشجاره لتخفي أسرارها عن بقية العالم.، وغموضالخفيف لمسة من 

بيدرو أنها تبحث  ما، فقال لهانتباه ماريو وروبيرتو طائرات تُحل ق في األرجاءسرقت بضع   معروفة. غيركائنات أصوات حشرات و

الهثين وصلوا  تتلفها، لذا فإن مكان مزرعتهم مخفي  بعناية عند أقدام جبل في عمق الغابات. كوكا لتُرش ها بماد ة كيميائية وعن مزارع ال

رح آلية بدأ بيدرو بش  .سوروليز ألفونسو قبو لمنزل يملكه شقيق الزعيم عنهو عبارة و، بجانب المزارع للمختبر السري المقام بالغابة

 : هو يشير لطشت ضخموتحضير الكوكايين للشابين 

 حتى ال نجذب األنظار إلينا.نحن ال نعمل بواسطة آالت  يتم هنا طحن أوراق الكوكا تهيئة لتصنيعها. -

ئزازه: خفاء اشمروبيرتو محاوال إ هسأل، أوراق الكوكا الجافة التي تسحق الس مراء الخشنة الصغيرة األقدام وبيرتو منظرُ رماريو و هال

 ال..األطفال يعملون معكم؟

 : هو يسترق إليهما نظرات متفح صة، قالو ابتسم بيدرو

إن  الكوكايين  ألفونسو كريم معهم، هذا العمل أفضل من الد راسة في المدارس البعيدة،  الزعيمو ون أن يصيبوا لقمة عيشهم..يريد -

 هُنا هو إكسير الحياة.

أشار بيدرو الحظ ماريو القلق بعيني أخيه فشد  على يده مهدئا. ، المشبوه مسيرهم في المعمل هُم يكملونونباح كلب  ترامي من بعيد

 كبير:  أسود لبرميل

 يا روبن.. أحضر قهوة للضيوف..  .ضافة المواد الكيميائية لفصل المواد الفع الة.هنا يتم إو  -

 ؟األصفر ذلك البرميل: وعيناه تلمعان بالفضولمجاور للبرميل األسود، سأل وأشار ماريو لبرميل 



ً  يل الضخم فهو لتحضير العجين،أما البرم لمزج المواداألصفر البرميل  أجاب بيدرو: النقاء، نقوم بعدها بطبخه  غايةعجيننا في  طبعا

شوة ، وX-rayتغليفه بورق خاص مصنوع من مادة كربونية ال تكتشفها أشعة و هكذا تُمر  عبر الحدود. أما عبر البحر فنعتمد إما على الر 

وارق، نقوم بإطالق عد ة زوارق بعد ة ات جاهات لتضليل الش رطة، عمل خطر لكن المكسب خيال بتهريبهاأو    ي.عبر الز 

ربما و السموم يحضرون هذه، وهو يرى عشرات الرجال والنساء واألطفال يمزجون واأللمو الحسرةشمل روبيرتو إحساس ب 

أقدامهم و ثيابهم الرثة المتخسة هاله منظر .حاجتهم الماس ة للمالعرق جبينهم وماليين من سو يجمع الألفونالزعيم يتعاطونها أيضاً. كان 

قرار تورطهم بهذه في قرارة نفسه أن  كان يعلملكنها تحوي بقلبها أبشع النفوس. مازون هي أجمل مكان في العالم، األ اتغابإن  .الحافية

بقيت لآلن هي المسيطرة  الرغبةنتقام لماريو، لكن هذه في االلرغبة شكل أساسي تحت وطأة اهو قراٌر أرعٌن اُتخذ ب التجارة الحقيرة

 عدم اقتناعهم بالتجارة نفسها. مرغعلى أفعالهم 

 ، فهم اإليطاليةأنه يفهم اللغة العربية كما يهو ما استغربه روبيرتو،  ة فجأة بذهنملهذه الج بأيديكم إلى التهلكة..( قفزت ا) و ال تلقو

ابهعندما أخبر  ر لهاألمر بهذا مرة  عر  ما زال  دماغه الخاص باللغة في، يبدو أن الجزء والدته كانت من أصل عربي أن المرحومةب بر 

ت هذه الكلمات بباله مرة أخرى..، )ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكةو (سرت قشعريرة في أوصاله. انقبض صدره فجأة، و  سليماً. كيف دو 

 أين سمعها من قبل؟وكلمات ال خطرت له هذه

باً:،  ذو نظرات شرسةو أسمر البشرة ممتلئ الجسم،ين من عمره، طويل واألربع ناهز رجل ؛سوروليز ألفونسوحضر   قال مرح 

 منزلي.معي ل تفضال نحن نفتش كل زبون لدينا، ،عذراً  ،فينيتالي  الدون بنيبا..أهال و سهال سوروليزأنا ألفونسو    -

وي جلسوا في الحديقة التي تح ، قصره المحاط بمزرعة ضخمةلفونسو حتى وصلوا إلى مع أالجيب سيارة روبيرتو ركب ماريو و

ً ديكورا و هب  نسيم رقيق بارد فحبكوا معاطفهم حول أجسادهم، جالت نظرات روبيرتو بالمكان كان الجو  جميال و، ينبحمسفخما و أثاثا

ابه وأحس للحظات بأنه قد وصل إلى نهاية العالم، تذك ر أخاه لالمغمور بقلب الغابات الس احرة و ه شعوٌر وكا وعر  طفلي ماريو فهز 

 :سائالً  ، التفت لماريومشروب البيرة اصب ألفونسو لهم ،بالحنين إليهم

 أليس كذلك؟ أنت محامي يا ماريو،  -

 :و هو يجيب بحذر ابتسم ماريو

 أخلص بابا من ورطاته هههه.مين وأدافع عن المظلو نعم..  -

أجدادي. أعمالي سريةٌ جداً وال يعلمها مثل لست طبعا أنا حذر يا ماريو و إذا سنستفيد منك.. ..!رائع: ، قالالبيرة احتسى ألفونسو بعض

الي و نا الل دود هي دائو زبائنيو رجاليإال عُم  رة مكافحة المخدرات الكولومبية بعض الشرطة الذين أرشيهم بانتظام. طبعا عدو 

 تهم.اطائرات مراقبلعنهم هللا فردا فردا هُم و DEAاألمريكية و

 . مادرينيما فعله الدون ع   أنبأهسئلة التي خطرت بباله، وه جميع األسألبملك المخدرات الكولومبي و استغل ماريو جلوسه مع من يُلق ب

 لكن أنا أتعامل معه منذ زمن.، وة بعينهاهو الخس   مادريني: ما فعله ، قالبتعبير االشمئزاز ألفونسو نطقت عينا



 استغالل األطفال،الدناءة وام بعد أن يتهمهم بس  هذا المكان ال من معه ثم يحرقعارمة في أن يصفع ألفونسو و برغبة شعر روبيرتو

"  :، لكنه بدالً من ذلك وجد نفسهُ يقولالكولومبية أن ي سل م ألفونسو بالذات لهيئة مكافحة المخدراتمحمومة ب أُمنية خالطت جوارحهو

أيضاً نساعدك سهاجر إليطاليا ويأخذ الجنسية، وي أنسنساعد أي شخص عزيز عليك على و ،مادريني الخسيس سندفع لك أكثر مما يدفع

االستغراب من أصيب روبيرتو بالدهشة و  ".مادرينيعملت معنا بدال من  إن للسواحل اإليطالية تهريب أي نوع من األسلحة على

 ماريو؟م لهذه الدرجة يحب ؟ أمادرينيشكل؟ ألهذه الدرجة يكره نفسه، لم يدر لم تُرجمت أفكاره على لسانه بهذا ال

 :هو يسألو ألفونسو التمعت عينا

 تستطيعون تنفيذ ذلك ؟  -

ً  ماريو هأجاب عا  :مشج 

 بنيل الجنسية اإليطالية على الحصول عليها. ممن يرغبونخف، لقد ساعدنا الكثير ال ت هيئة الهجرة،الموانئ وبابا له عالقاته في   -

 ، سأله: بعيني ألفونسو تجل ى الحماس

 مقابل ذلك؟كم يدفعون لكم صحيح؟ و -

 :بعض الش راب، أجابه باسما ماريو ارتشف

أو بطالة نخر جيوبهم أو فقر  ابتلعت بيوتهم الشيء؛ ُمعظمهم فقراء من ذوي العقول الني رة هربوا من بُلدانهم إما بسبب حرب  -

قت أحالمهم بسبب ائعةنهتم  بهم وفساد حكوماتهم. نأخذهم نحن باألحضان و مز  ، مقابل أن نجدهم عندما نحقق لهم أحالمهم الض 

ويوماُ ما سيساعدوننا بتهريب مهاراتهم يقد مون خدمات لنا حسب مناصبهم و  كبيٌر منهم أصبحوا مساعدين لنا؛نحتاجهم.  جزءٌ 

 بضائعنا لبلدانهم، كجزء من رد  الجميل لنا.

 ألفونسو الفاكهة، الح الذهول بعينينُض دت عليه تحمل صحنا كبيراً  وجه أسمر جميل افترسته نظرات ماريوقدمت فتاة ذات قد  مياس و

 : قائال هو يتناول تف احة من الص حنو

 ! يا أوالد األبالسة -

 هو يقول:ماريو بدوره، أخذ موزة وبدأ بتقشيرها و ضحك

دالل أبنائهم، بينما يشبعوا ارد بُلدانهم ليُدف ئوا جيوبهم ويستنزفون مو هُم أبناء جلدتهم من ذوي المناصب، الذين أوالد األبالسة  -

ئكة التي ترفعهم من وحل الفقر . نحُن المالمواطنيهمن القيام بواجباتهم تجاه وطنهم و، بدال مشقاءوذاُل وفقراً  غيرهميموت أبناء 

 الُمضيئة.الش قاء بأجنحتها و

 : فبدأت تُدل ك كتفيه، أردف قائالالس مراء للفتاة  ألفونسوأشار 

 أنا شيطان، الضحية هم من يقعون تحت براثننا هههههههه.وأنتم شياطين و هُم شياطين -

 ؟الكوكايين غرامعلى  هذا الخسيس كم يدفع .مادرينيالُحثالة ر تجارة أن ندم  هو اآلن عندي : المهم ، قالريقه ببعض البيرة روبيرتو بلل  



 ألفونسو: هأجاب

 دوالر أمريكي للغرام.  62 -

 : هو يتذكر آالم الرصاص الذي اخترق جسدهوللحظات بديكورات المزرعة الفخمة، ثُم  قال  ماريو هامت نظرات

 دوالر أمريكي للغرام. 70ندفع س  -

 : هماسألأشار ألفونسو بيده للفتاة أن تذهب، ثُم  

 كم تريدون؟ -

 : هو يُشي ع الفتاة بنظراتهو ماريو هسأل

 عادة؟ مادرينيكم يطلب  -

 : أجابه ألفونسوبفم مليء بالت فاح 

 ثالثة طن كل شهر. -

 :االنتقامب برغبةمقترن بحماس  روبيرتو هتف

 .كل شهر أطنان سنطلب خمسة  -

 : حوله، همس ماريو تلف ت

ق  -  نة من البضاعة.عي   نريد تذو 

 :هو يسألو ألفونسو رن ت ضحكة بين شفتي

 .يا بيدرو كوكايين أحضر كيس ..لماذا تهمس؟ ال جواسيس هُنا  -

 قال ألفونسو:   ،لماريو أعطاهو بيدرو كيس كوكايين صغيرأحضر 

 وقا.هيا .. تذ -

  :بتلذ ذ ، قالتذوقماريو الكيس و فتح

 تذوق يا روبيرتو. ..ةممتازخامة  -

الذين ضل : ) عقلهغياهب مه سمع صوتا يتردد في قبل أن يقربه من فعضاً من المسحوق األبيض، وصب له ماريو بروبيرتو يده وفتح 

 هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.(و في الحياة الدنياسعيهم 



ض للتوت ر  داه فتناثر المسحوق على ثيابه، ارتعشت يو انقبض صدره داع الذي يهاجمه إذا تعر  ضغط بيديه على رأسه ليخف ف من الص 

م أحس ث  "،ال خبرة لدي ..أناماريو..أناذوق أنت يا ال .. ت"  :قال بصوت ُمرتعشو واقفا هب  الش ديد، من آثار الحاذث الذي أنساه نفسه. 

 .دورة المياهركض نحو بغثيان..و

 ضاحكا:  الذي قال ألفونسو لمعت نظرة سخرية بمقلتي

 .يبدو أنه يعمل معلماً مخلصاً في إحدى مدارس األطفال ..يا ماريو أخوك ال خبرة له في مجال المخدرات -

 :هو يوض حو ضحكة متوت رة ماريوضحك 

 الزيتون.مثل صلصة الطماطم والمربيات ومعلبات للصغير مصنع ، مع بابافينيتالي بل مديراً لمصنع   -

ها في نفسه   ستطردنا من مكافحة المخدرات قبل فقدانه للذاكرة؟ أقسمُ هيئة ماذا أقول لك يا ألفونسو؟ أن أخي كان ضابطاً في  :ثم أسر 

 هنا إن لم تقتلنا.

                                   ************************************************* 

 

ً  شيرين عدم افتعال المشاكل مع، والتأنيو الصمت اإلركان إلى صالحآثرت أم    بطنها كان يتلوى  ، لكنهاالتي ال يرفض لها هيثم طلبا

 كزوجة البنها. الجديد تعتاد هذا الوضع الحسنى ريثماالحلم وا أن تتعامل مع شيرين بقررت أن عليه ..من الغيظ

 احتياجاتو تهتم بالتوأموتطبخ وتكوي و تغسلف البيت وتنظ   ،المنزل فوق عاتقها إلرضاء حماتهاكانت شيرين تحمل جميع أعباء 

ض ، أرضىتعيناها ول كتحلت يكفيها أن ترى يومياً صورة صالح المعلقة بالممركان لم تكن تتذمر. الجميع، و ما أم صالح فكانت تعو 

غ أحزانها عن طريق القسوةخيبتها و  محاولة جعلها تقوم باألشغال المنزلي ة فترة أطول من الالزم، على شيرين بين الفينة واألخرى و تفر 

بتنظيف  سريعةرزان  )نة حسب مواقف معي  ومباشرة  بطريقة غيرعليها  إشباع غضبهاإلغاظتها وبين رزان وال تفتأ تقارن بينها و

رزان حملت  ..مكياج صارخو شعر مصف فل زوجها بفستان جميل ورزان تستقب ..ناصع البياض مهفهفغسيلها رزان  الص حون..

واج بشهر تستأنس بوجودها وتحن  عليها ُمعظم الوقت وتحب ها على شيرين كانت  غضبهابالّرغم من (، لكن ها وواحد فقط جنينا بعد الز 

ا إذا كانت الحوتجد لذ ة بالجلوس والحديث معها و ،بالبيتمعها  المسلسالت أم أن المخرجين ياة بمصر مثلما تشاهد باألفالم وتسألها عم 

 تحاوللع االنتقادات وتبتكانت تبتسم ومحاولة منها لتجن ب المشاكل ففي يبالغون؟ كانت شيرين تمارس فن ضبط الن فس قدر اإلمكان 

تتمن ى أن تعود إليها قبل أن يتم  تسليمها جاورة بحسرة، وكانت تنظر من خالل الن افذة إلى شق تها الما قدر االمكان، االنسجام مع حماته

ال تريد بذات الوقت أن تنتقل ال تستطيع أن تعيش فيها وحدها وقد أصبحت زوجة هيثم، و للمستأجر، اشتاقت لـ) خصوصي تها( لكن ها

هاإليه أحي، كانت تشكو أن يختلي بهاألنها ال تريد  هناك مع هيثم ل أم  ة لها وبشؤون ناً تدخ  نتيجة طبيعي ة كالتي أتت ها وانتقاداتها المستمر 

بر و فال تلقى منهلحياتهما المشتركة ببيت األسرة،  عليها مل حماتها لم تكن تفهم سبب تحا، والدته الكهلة مراعاة سنإال الن صح بالص 

ت و  الفقيد. بطفلي   حماتها أهلها لتكتحل عينا ضانت أحتركوهي التي ضح 



ين بسرعة قبل أن تفتح ء الرأس الذي ارتدته شيرغطاأم صالح غيظ زاد من  الجرس. ضغط على زرم من عمله كعادته مساء وعاد هيث

بر و  ،الباب لزوجها لت بالص  ها. لكنها تجم  بيب األبيض بالطو الط  عطى شيرين على الجميع قبل أن يُ هيثم  سل مشرعت تذكر هللا في سر 

 : بصوت بدا فيه اإلرهاق قائالً 

 ليكون ناصع البياض، ه بيديك قليالً قبل وضعه بالغس الةافركيو بعد العشاء فورا حتى يجف،غسليه ا لو سمحت يا شيرين، " -

ام لو سمحت،و  ثم ناولها أكياس الفاكهة.  "جه زي لي الحم 

أرادت أن تعود عالقتهما وطيدة لقد  ،تُحد ق بعينيه لتحاول إحداث شق  في الجبل الجليدي القابع بينهماهي منحته ابتسامة دافئة، و

  :هي تبتسمو تمتمت بنعومة كالس ابق،

 حاضر يا سي هيثم. -

رة العشاء، طعام بدأ الجميع بتناول  بت أم صالح حظ ها في إذابة الجليد العاطفي بين العروسين بطريقة ُمكر  بنبرة  سخيفة، عل قتجر 

 : وشت بنواياها

 سف، ما رأيك به يا هيثم؟شيرين أعدت هذا المن  -

 : هو يعل قو ابتسم هيثم

 ؟نالطفال هل تعشى ماهرة بالطبخ األردني.لقد أصبحت يا شيرين   -

  : ضاحكة هأجابتنظرت شيرين إلى الس اللم وهي ترهف الس مع، ثُم  

ة القادمة سوف أطهو الكُشري، أكلة بلدي، ما هما اآلن يلعبان في الغرفة.  حتى نأكل مرتاحين، و قبل حضورك اأطعمتهم - في المر 

 ؟ رأيكم

ك هيثم يده على بطنه بشكل دائري  : ، عل ق ضاحكاً حر 

 مناسف هههه.اشي وكشري وفراخ وبين لي الس منة يا شيرين؛ محستسب    -

 ثم أضاف: 

 ما رأيك؟بعض الث ياب،  النشتري لهمغدا  اهمتنزيالت في محالت األطفال، سنأخذ اتأنا قادم إعالنرأيت و -

 بخجل: ال داعي يا هيثم.ي تتمتم هو بصرها غضت

 :على فخذها أم صالح ربتت

 .اآلن هطفال سعدواجبه.. أسماء وهذا  ال تخجلي من زوجك يا شيرين..  -

حون واألواني لتنظيفها تلملم الصريثما الخشبية المطبخ  منضدةأخذت شيرين بالطو هيثم ووضعته على  ،أن انفض ت المائدةبعد   

وهو يشعر هيثم على األريكة بينما تمد د  لحجة،لحقته اوغرفته لحقها طفالها إلى المطبخ. دخل الحاج الذي كان يشعر بتوعك بسيط و

ياضي سؤولياته الجديدة عن الذ هاب للن ادي ، توق ف بسبب مالد سمة بالخمول بعد وجبة العشاء أصبح وصار يتسل ى باألكل فزاد وزنه والر 

من جيبه  أخرج مد  ساقيه على حاف ة األريكة، وضع تحت ظهره وسادة وقل ت لياقته بشكل ملحوظ، يُنذر بالس منة وله كرش صغير 



فريدي  اإليطالي صورة زميلهشاهد  نادراً، لكن ه أراد أن يُتابع أخبار أصدقائه.تصف ح تطبيق الفيسبوك، لم يكن يتصف حه إال بدأ بواآليفون 

ل يوم دراسي  يا أصدقاء.. أخيراً..  تب فوقها: )تشاوكُ  ، مع شباب أمريكيين منشورة على صفحتهمانتيني  في برنامج الد كتوراه لي أو 

منحة الد كتوراه بعد مانتيني بنيران الحسد تأكل قلبه، لقد نال فريدي  شعر(.  احمر  وجه هيثم واألميريكية بمدينة نيوهافن في جامعة يال

تهفو لبرنامج الد كتوراه  اجتهاداً بكثير، مازالت نفس هيثماء وذكعلما و قهأن هيثم يفو غم، رليهتم  بأهله أن اضطر هيثم للت نازل عنها

ً  العريقة أروقة جامعة يالالكتب الجديدة والمختبرات الفخمة ورائحة و  بعيد المنال، قَطَع رنين هاتفه شريط أحالمه التي أصبحت ُحلما

 الت شف ي:تشف  منها هيثم الس خرية و، قال أيهم بنبرة اسالوردي ة

فاه وألف مبروك يا عريس  -  البنين إن شاء هللا.، بالر 

واجمن قبل األصغر الحرج، لم يكن قد تحد ث مع أخيه الغيظ المقترن بهيثم شعور بغزا  بل كان يتجن ب هذا الحس اس  عن موضع الز 

 ، يالإلحراج! رد  بصوت مضطرب:اآلن ل  العائلة قد علمت بهذا األمر، لكن ال مناص فكُ قدر اإلمكان ذلك

 سليم إن شاء هللا.هاشم ونواف ول . العُقبىبارك هللا فيك. أيهم.. حبيبي أهال  أهال.. - 

 لها هيثم:أضاف أيهم بنفس اللهجة التي لم يرتح 

ً  بما أّن زواجك من أم سعد غاليمنا بعمل حفلة لك يا ق - عنا نصبنا خيمة و ،كان صامتا رقصنا حتى الس اعة كنافة وبيبسي ووز 

ك هللا على أسماء، أعانوأباً أيضاً، أعني أباً لسعد وذا مسؤولي ات مثلي يا هيثم؛ زوجاً  دق ة قديمةأصبحت هههه الواحدة ليالً، 

واج، ومسؤولي ات ال  . بإذن هللا يصبح لك ابٌن من صلبك أيضاً سقريباً ز 

 باقتضاب: عل قويظه غكظم هيثم 

 .لألهل بقرية سالمعكم، اشتقت لك ولداليا وشكراً على الحفلة يا أيهم، ليتني كُنت  -

 تعال يا رجل.حضر األهل وأ طي ب  -

 التهكم الص ريح:الت شف ي وت تتحد ث بأسلوب ملؤه بدأسحبت رزان الموبايل من يد أيهم و 

رتباط به يؤول م فهمي الذي تتمنى كل الفتيات االكتور هيثن الد  من كان يصدق أمفاجأة العمر! لنها إهللا و هههههه.. مبارك يا هيثم.. -

في  يخلق مثلهاعن عروسك المثالية التي لم عريضة طويلة  بعد أن أعطيتنا محاضرة  شيرين يا هيثم! هههه.. شيرين!لهذا النصيب؟  

 أخيك؟ تأخذ هههههه تأخذ أرملة ..الكون

ك اللحظة وكره شيرين كره نفسه في تل ،م يجب على اتصاالت أيهم المتكررةلو ،أقفل الخطستشاط هيثم غضبا من وقاحة رزان وا

تافهين مثل رزان التي ال هدف هدفاً لتهك م أشخاص و ،لتحقيق رغبات اآلخرين ربانجعله مجرد قُ ومن وقف أمام طموحاته كل الح وصو

 هرع نحو المطبخ ليجد شيرين تكنس الزجاج ر،كس  صوت زجاج يت تناهى إلى سمعه لها في هذه الد نيا سوى أن تتباهى بحياتها الت افهة.

، ُصعق من المنظر، أهكذا أصبحت الط ماطم صةصلْ ب ى المنضدةعل الُمسج ىث البالطو األبيض بينما سعد يلو   على األرض المتناثر

 على شيرين:  غضبهجام  نفسه يصب   وجدحياته اآلن؟ اندفعت دماء الحنق والغضب بوجهه و

 انظري ماذا حدث للبالطو! ا مهملة..يا حمقاء ي -



 :رت الكلمات الخارجة من بين شفتيهاتعث  بدأت شيرين ترتعش، و

عن مسحوق الغسيل بيد مرتجفة صارت تبحث ثم فتحت الخزانة و  كسرت كأسا و.." لكن سوسو ..سأغسله كنتُ  ..كنتُ " وهللا   -

أ أحٌد على رفع صوته عليها. عينيها،  الدموع تُغرقو  لو كان الغالي صالح هُنا، لما تجر 

حل  الصفاء على صفحة وجهه كما تصفو الس ماء و ،الن ار في العراء المطركما يطفئ  صدرهب نار الغضب التي استعرتدموعها  أطفأت

إلى هُنا، حيث أهلها وأحضرها  بين أحضان انتزعها من، هو من ذهب إلى نابولي بقدميه وفالذ نب بالن هاية ليس ذنبهابعد عاصفة رملية، 

أخذها بين ذراعيه عليه أن يتخل ى عن طبعه الحامي الن زق هذا فمالٌك حس اس مثلها ال تليق به إال معاملة األميرات، سواه،  ال أحد لها

 : معتذراً  تمتمي هوو

 يا شيرين. سأغسله أنا ..أنا اتركيه.. ، ال أدري مالذي جرى لي،يا عزيزتي أنا آسف  -

  :بصوت ُمرتجف أجابته

 هيثم.ك أن تغضب مني يا ال..ال أريد -

  :بصوت يقطر رق ة سح بإبهامه دموعها الُمنسكبة،  قالم

 فح يا شيرين.منك؟ بل أنا من يجب عليه طلب الص   أغضب أنا -

ُمفاجأة جميلة لهيثم، فقد اتصل به البروفيسور الذي أشرف على رسالته الماجستير، ليبش ره بأن رسالته قد تم  بطي اته حمل اليوم الت الي  

هي مجل ة ال تقبل إال نشر األبحاث المهمة، كان ذلك ، ونشرها بعددها القادم Medicine تحويلها إلى ورقة بحث علمية، و قبلت مجلة 

 . كان البحر األزرق الواسع يُحاور الس ماءتوسكانا احتفاال بهذه الُمناسبة منطقة  شاطيءإلى  فأخذ عائلتهيوم عطلة لهيثم،  اليوم السعيد 

جلست شيرين تحضر السلطة  أسماء كيسا كبيراً.من أصداف ومحار جمع منها سعد و يغدق على الشاطئ بما تجود به أعماقه، وبهديره

استغربت كُل  ،سيم البحر الملحي المهفهفتستنشق بعمق نو، لمي الذي يرفع الرأسالفخر بإنجاز هيثم العر بالس عادة وهي تشعو

ر لها بأن خصلة من ه بشراسة بكُل  عين تتفرس فيها وتحديقم المفاجئة عليها على الش اطيء وهيث غيرةاالستغراب من  تنبيهه المتكر 

ه بأن تفعل قليال عن ساقيها لتغمرهما بمياه البحر لو ورفضه القاطع أن تكشف شعرها ظاهرة من الحجاب، و المالحة بينما سمح ألم 

 الدجاج يشوي هووعد ة مرات  راقبها على زوجته، أقلقها أنه غيرة األخ على أخته أم غيرة الّزوجلم تميز ما إذا كانت هذه   ذلك،

ر فهي مسؤولة منه ولق ، لكن ها سرعان ما سخرت من نفسها لهذا القمع أبيه األحاديث يتبادلو من حق ه أن يراقبها ليحميها من الغير مبر 

دة لجمالها الفاتن. ل دهنه على الجمر الذي سا الليمونالمتبل بالبهارات والث وم و رائحة الد جاج المشوي باألنوف تغلغلت األعين المترص 

افئهما يلعبان بالرمل لين وكانت أم صالح تراقب الطف. أسالت اللعابو المت قد طب  الد  يُقل بانه بالمجرفة ، الُمختلط ببعض القواقعالر 

زبد البحر الذي  تستمتع بملمسالبارد وهي تغمر قدميها الحافيتين بالماء وليظهر باطنه الُمبتل الُمتماسك، فيصنعان منه أشكاال، 

سبح  .كابو بيانكو في جزيرة ألباشاطيء إلى  بعد أن تناولوا الطعام، ركبوا اليخت  .لمس الحصى الناعم تحت باطنهمابما، ومياُلمسه

ياء فوق أمواجه فبدت كاأللماس المتدفق. بمالعبة الطفلينقاما وهيثم ووالده   في البحر الذي انعكس الض 



حلة الجميلة بعد أن    أسماء، ركن هيثم الس يارة قرب مجموعة محالت متالصقةبس لسعد وماللسوق لشراء إلى ا ذهبوا انتهت هذه الر 

الكثير من المالبس الجميلة  انتقوا للتوأممحل األطفال، و ذات واجهات زجاجية المعة عُرضت عليها أصناف شتى من المالبس. دخلوا

 الذي يحمل اسمك. بن الباررزقك االارك هللا لك يا هيثم ورفعت أم صالح يديها: ب ي قام هيثم بدفع ثمنها. الت

رة أصرت أم صالح  بعد أن خرجوا لمحت ست كعد اء رأى امامه خط  الفوز، خطرت ببالها فكرة متهو  محل ثياب نسائي مجاور فتحم 

 : بحماس قالتعلى تنفيذها فوراً، 

نة المعروضة - ة تخرج من اللون األسود، ! إنها تليق بقد شيرين المي اس وهللا ما أجمل هذه الفساتين الملو  شاركنا ثم وتعال يا هيبالمر 

 لشيرين.رأيك بفستان 

االحترام تُريد أن تستسلم ابداً، لكنها وبداعي األدب و ، لقد عرفت خطة حماتها التي ال تحتاج لذكاء لكشفها، إنها الرينتضايقت شي

 اكتفت بأن تقول:

 .ال أحتاج لفساتين يا طنط -

إعطاء بطاقة الفيزا لوالدته قبل أن محفظته وإخراج مناصاً من هيثم  نحو المحل، فلم يجدمن يدها جذبها بدأت تا ولكن حماتها تجاهلته

اباً على راحتهن بينما يبقى هو ووالده بالس يارة مع الط فلين، ، اقترح أن تدخل الن ساء المحل وحدهن لينتقين ثيالطفلين يمسك بكلتا يديه

إرضاء  الس اترة ذات األلوان الهادئة بعض الثيابعلى مضض شيرين  تنفق بالقدر الذي تُريده. اختارتوشد د على شيرين أال تتحرج و

تقل بات مزاجها، حتى لو اضطرت للبس األزرق ود لكن عليها مراعاة سن حماتها وصحيح أنها التزال تفضل اللون األس، لحماتها

ته( لكن أم صالح الهاديء أو األخضر األنيق،  بشراء فساتين قامت بالن ظر إلى المالبس المعروضة، واستغلت انشغال شيرين ) المتزم 

عادوا  ل الجميع ثيابهم ثموصلوا البيت، بد  عندما  وخرجتا. ، ثم قامت بدفع ثمنهاون علمهادذات ألوان صارخة قصيرة وكاشفة وأخرى 

عاً لمعل قات الش عر الجاهلي وأخرج أبو صالح من مكتبته الكبيرة القابعة بنهاية الصالة ديواناً ُمج الجلوس. غرفة إلى  ذابت، فبقراءتهبدأ م 

ر الهجرة إلى إيطاليا، كما أنهمن األردن معه جميع كُتبه روحه بين األبيات الموزونة. أصر  الحاج على أن يُحضر  استمر   عندما قر 

ر من عادة قراءته بين الجالسين فيجاملها دقيقة أو دقيقتين بكالم عابر ثُم تع ود روحه بشراء الكُتب عبر موقع أمازون. كانت زوجته تتذم 

حراء ومصر وحلب و لطالما اعتبر أبو  عنترة بن شد اد،ر بن أبي سُلمى وُزهيلش عراء كالمتنب ي وااألدباء وبغداد مع لتسكن ثانية بالص 

مصالح نفسه يعي هش بالز  من جيب بنطاله  أخرج هيثم اآليفونه ما اقتنى هاتفاً. لوال إصرار أبنائالت كنولوجيا و ن الخاطيء، لم تكن تهم 

ت العلمية، تش رب قلبُه شعوَر الفخر عندما رأى أن كثيرين قد زاروابدأ يتصف ح آخر األبحاث التي تم  نشرها و الجينز بحثه على  بالمجال 

هو و غذّى نترنت بدأت بالت كل م عن بحثه العظيم مماوتية، كما أن الكثير من مواقع اإلالش بكة العنكب   .أكثرأكثر و سهالعظمة بنفشعور الز 

تمن ت مثلها و ما لم تجد أفواها متأه بة للثرثرةشعرت أم صالح بالملل عندف، تقديمه مع البوشارو إلى المطبخ إلعداد الش اين شيري دخلت

ابتعلت ُحزنها  مع الن سوة،كانت تشعر بحنين عظيم للجلوس تحت شجرة الت ين عصراً  ربد،جاراتها بإمع شقيقاتها وأمام البيت جلسة 

ت على قناة األردن الفضائية. عادت شيرين من المطبخ،  ، أشعلت الت لفازو أشواقهاو كادت توقع اإلبريق قل بت بين القنوات حتى استقر 

أيضاً هيثم اضطرب  أمام الجميع، مائدةهم على التنشرو كاشفة صارخة األلوان من األكياساً فساتينتُشاهد حماتها تُخرج  هيمن يدها و

 .و دفن نظراته بموبايله

داً قصيراً وهي  قالت أم صالح  : ترفع بيدها فُستاناً ُمور 



 ، ال تخجلي فعمك أبو صالح بمثابة والدك.أرنا إياه عليكالفستان يا شيرين و قيسي هذا -

 : سألتها مصدومةارتعش جسدها، و شيريناحمر  وجه 

 هذه! ثيابا غير؟ أنا اخترت ماهذا يا طنط -

ج، قالت بإصرارو والتفتت نحو هيثم أم صالح تجاهلتها  : صارت تهز  كتفه ليتفر 

 انظر هي ا. .قال لي صاحب المحل أنه آخر موديل. ؟بهذا الفستان ما رأيك يا هيثم -

اً لهذا الموضوعواقفة شيرين انتفضت  : ، قالت بحزمفقد تمادت حماتها كثيراً  ، عرفت بتلك اللحظة أن عليها أن تضع حد 

لك يا روح، ،غيره الهذا األمر ليس من شأن هيثم و -  بالبيت. و لن ألبسها ساترة غيرهذه فساتين  اللهم طو 

  :ترعدقلقة على ابنها بدأت تزبد وشم رت عن ساعديها، و بلهفة األم الهي األخرى و أم صالحوقفت 

تتصرفين كما يحلو لك مستغلة طيبة هيثم المسكين .. ؟أليس عندك إحساس ..لكن الكيل قد طفحعنك كثيرا و لقد سكت   ..اسمعي  -

مي على ابني ..يا هيثم آه على حظك العاثر ..الذي تنازل عن كل شيء ألجلنا أحل هللا له..هل التمت ع بما  ليس من حق ك أن تُحر 

  ؟احتياجاتهو هتمام بمشاعر زوجكتقدير وال ا أليس عندكِ قص ر معك أو مع طفليك بشيء؟ هل رفض لك طلباً واحداً؟ 

رت أن تقول كُل  ما يجب عليها قوله مادامت ، ْيها على خْصرهايدَ  شيرين وضعت  :بحزم تُراعي حدود األدب فقالتقر 

 .عند أهلي لم يعجبك الوضع أعود لنابولي إنلكن نا حتى ال أحرمكم من الت وأم، وأنت تعرفين جي دا يا طنط أنني عدت إلى هُ   -

 : الكامن في أعماقها غيظها نف س عنحاد بصوت تضرب صدرها بكف ها، قالت  أم  صالحبدأت  

 يا شيرين يا بنت مدحت... حسبي هللا و نعم الوكيل فيك أسماء عناا بإبعاد سعد ونتهددين ة..ة.. قوي  قوي    -

يق جلياً على وجه الحاج  في ضيق:  قالالش عر جانباً ولتين، وضع ديوان ن بساقيه الن حيه الخائفاالذي التصق حفيدا بدا الض 

 أسماء.خفتما سعد وال قوة إال باهلل، أعة، ال حول واخزوا الشيطان يا جما -

 : أم صالح زمجرت  ،فوراً  ولحقها هيثم باكيةغرفتها نحو  شيرينهرعت 

 خصية.لحقها يا عديم الشالحقها.. ا -

ها إليه محاوال عبثاً أن يُخف ف عنها،   ،جلس بجانبهاوهي تجهش بالبكاء،  دخل هيثم دخلت شيرين الغرفة وجلست على الس رير و ضم 

ى الس جين بالس جين؟  هل يتعز 

 :في صدرها من هموميعتلج تركت العنان للسانها يرمي بما  فخف  توت ر أعصابها قليالً،  أرخت رأسها على منكبه

 لكنني من جهة أخرى ال، وال أراك سوى أخ ليو ال أصلح زوجة لكأنا من جهة  ..حتماللم أعد أستطيع اال ..تعبت تعبت يا هيثم  -

 .إلى جحيم خالتي أم صالح أحالت حياتي، لم أعد أطيق الحياة في هذا المنزلو، سوسوسعد و أريد حرمانكم من



 قال ، التي ترس ب فيهما األلمو الُمغل فتين بطبقة رقيقة شف افة من الد موع حد ق بأعماق بحر عينيها وضع هيثم وجهها الحزين بين كف يه،

 : بحنان

ي  - لمنزل المجاور..لم في ا مع طفليكتعودين للعيش  ..إذا أردت ..يإهدئ ..هي تقول ما تظنه الصوابو ..ينتحبك كثيرا يا شير أم 

 .ستبقون تحت رعايتيو طبعا أنا لن أقصر معكمو نبع شيئا بعد، 

 نعم ..نعم يا هيثم..أرجوك. -

                             ******************************************************* 

 

تين الُمنتفختين عينيه روبيرتو  ما إن فتح     ،ألفونسو منزلفي  ماريوو والذي نزل فيه هالجناح حتى كان نور الض حى قد مأل الُمحمر 

الماء شغ له الخادم باكراً فامتأل ب جاكوزي ضخم في إحدى زواياهااألمازون،  غاباتجناحا ضخما بجدران زجاجي ة ُمطل ة على  كان

ار الس اخن الغابات يطل على  اهم. يُفتح باٌب آخٌر للجناح على شرفة كبيرة فيها مسبح خاص بتتصاعد منه حبال البخار البيضاء. الفو 

المخبأة والتي يصنع منها الكوكايين،  مزارع الكوكاو بعيدة قليال عن معمل تصنيع الكوكايين السري المترامية مزرعة. كانت الالكثيفة

 التي تأخذ نسبة من المبيعات. من الشرطة الفاسدة غطاء، تحت مازون الكثيفةسط أشجار األو

ل إلى قطعة ِلبان بين فك ي  كأنهالذي أحس ورأسه  هو يضغط براحة يده علىداخل الفراش الوثير و بدأ روبيرتو يتمطى بجسده تحو 

 : بدأ يُهز  جسدهو هفراش أخي مشى ُمتثاقال نحوانزلق من سريره و، الصداع القوي

 كيف عُدنا إلى هنا ؟..كيف ..ثقل برأسيو استيقظ يا ماريو، أنا أشعر بصداع شديد -

 هو يفرك عينيه: و أجاب، خمرمسطوال من آثار ال فراشهعلى  ماريو ترب ع

تباً أنا أيضاً ال أذكر  ..أذرع الراقصات بعد أن انتشلونا من أعادونا إلى جناحناو حملونا على أكتافهمو رجاله ألفونسو  ال بُد  أن -

 ً  !حتى الجنونفي ذلك الملهى ال بد  أننا ثملنا  ..شيئا

عارية  أجساد نصف ..صاخبة بلغة إسبانية أغاني إضاءة شديدة الس طوع.. ليلة الس ابقة أمام عيني روبيرتو؛ومضت شظايا من أحداث ال

ت عليها الخواصر وطاوال .ترقص بمجون.تتمايل و حفنة من  الثمالى.. خمر المسكوبة من كؤوستحت شالالت ال األرداف ت اهتز 

اف الفاخر الراقصات التصقن به باحثات في جيوب بنطاله  قته األجساد التي معطفه الثمين سح آلي..عن دوالرات أو بطاقات صر 

ع الضباع عن محفظة نقود تجمعت فوقه باحثة اقصات  .حول جيفة حيوان، كما تتجم  بطاقات و كل  ما يملك من نقود على سطت الر 

اف آلي  ي يلهث خلف أذهلته عن نفسهو ،  بعد أن سلبت الخمر آدميتهدون أن تهتز  له شعرةصر   غرائزة.، فأصبح كحيوان بر 

لركع روبيرتو على ركبتيه و  شبك أصابعه تحت ذقنه، تمتم بخشوع، ثم أسند مرفقيه على الس رير وعلى صدره يبرسم صورة الص 

 : تقىو

نا اللي يا  فلتشفعي - عأل استدرجنيماريو هللا لم أكن واعياً باألمس.. أخي الشيطان و ،الفائقة القداسة عند يسوع المسيح عذراءأم   تجر 

جاجة   تاجر المخد رات اللعين ألفونسو! حتى ال تثير فضيلتنا الط اهرة شكوك ،كاملةالخمر ز 



 : ، قالضحك ماريو ملء شدقيه

 تب ا إن رقصك سيء! La rosa Roja كولومبية في ملهى  الت انغو مع كل فاتنة رقصناشربنا و -

 :فتحها ثُم  صاح، أخرج محفظته وروبيرتو يبحث في جيوب بنطاله بدأ

دنني من  سُحقاً..  - راف اآللي!نقودي وجميع  لقد جر   بطاقات الص 

 :بلهجة مرحة ليُهدأ من ثورة أخيهماريو  هتف

ً و هههه..  - ان؟  سأقترض نقوداً من ألفونسو.هل كنت تظُن  أنهن  كن سيخرجنك من كبْ  ..أنا أيضا  تك بالمج 

 : في محاولة منه لتبرئة نفسه ليرتاح ضميره هجومي ة، صاح بلهجة أمسك بياقة قميصهقفز روبيرتو على ماريو و

ُ  ..اللعنة ..يا تافه ألفونسوبحجة كسب ثقة الماجن أنت من جررتني إلى هذا الملهى "   آه.. لقد  بك..الجحيم بسبفي كالخروف شوى سأ

ة الش هواتأخالقي و سفينةغرقت  ليب وقام بم  ث  " المعاصي.و فضيلتي في لج  ة أخرى. الش فاعة طلبرسم صورة الص   من العذراء مر 

 : بانزعاج عقد ماريو حاجبيه، تمتم

 هل أبقى لنا والدنا أي فضيلة أو أخالق؟ آن األوان لتخلع مسوح الراهب..اخفض صوتك! عن أي فضيلة وأخالق تتحد ث؟ و -

 يا ابن فينيتالي. ! فهكذا فقط سيتحقق ُمراُدناالش يطان نعم.. ..ترتدي عباءة الشيطانو

 أرسلهم ذيمع ألفونسو، ال لتناوله نزالقدم الخادم ليبل غهم بأن الفطور جاهز في الحديقة ف لم يستطع روبيرتو أن يُرد، فماريو كان ُمحقاً. 

جال مع بيدروفي جولة بعد تناول اإلفطار  مبلغاً من الن قود. أحب  ماريو أن أقرض ماريو بعد  ين،ميدي ى أنحاءهم علوفيعر  ل والر 

انطلقوا   .الط بيعة الخالبةو ذات الش عب الط يب ية الجميلة القابعة بين أحضان الجبال،روبيرتو مدينة مديين كثيراً، هذه المدينة الكولومبو

 أشجار الن خيل..قون بالجبال الخضراء وهُم يُحد  والهادئة تمش وا بالش وارع نزلوا وسط مديين و ُمساعديه.. يدرو وبسي ارة جيب بصحبة ب

سومات بالر   تأملوا الُجدران التي طليت.. المناطق الجبلية بالوديان كوسيلة إضافية للن قل العامربط التي ت لفت نظرهم خطوط الت لفريك

نة  المخدرات  شاركوا رجال ألفونسو  في بيعالمخد رات.. ا ضد العصابات وكفاحهو التي تعب ر عن تاريخ هذه المدينة الجميلةالفن ية الُملو 

عوا المزيد  ..أشهى األطباق الكولومبية تناولوا والمطل ة على الغابات ذهبوا إلى أشهر مطاعم مديين  كتسبوا الخبرة الالزمة..يكي ل وز 

من جديد غريب ُمحم صة للت و.. دخلوا إلى عالم الشربوا ألذ كوب قهوة ُمعد من حبوب البُن ش وا في مزارع القهوة ومن الُمخد رات.. تم

ا يحل قان عالياً بالس ماء في عالم زاهي مشعرا بأنهو بعد أن استدرجهما رجال ألفونسو الستنشاق الكوكايين فزاد شُعورهما بالس عادة الن شوة

عنه  ُرغما جر  الجميع روبيرتو ..المفاوضات مع الزبائنتدريبهم على أنواع جديدة من األسلحة واستخدام تدريبهم على تم    ..األلوااان

اً يتم فيها الملهى  ُمنزوية داخلُغرفة م بيدرو إلى ذهأخثُم  رقص الس السا،  أجبروه علىو Salon Amadorإلى ملهى  بيع سر 

خاص المالهي الليلية أماكن مثالية لبيع الكوكايين، ألنها مليئة بالناس فيصعب تمييز أي أشات والكازينوه أخبرهم أنالكوكايين، و

اخبه والعا الراقصات نصفمشبوهين، كما أن  القمار تشتت صاحب أي شكوك، لكن البيع يتم  طبعا في و الكحولريات والموسيقى الص 

ميناء إلى  تاريخ تهريب الكوكايينية والسعر ومع ألفونسو على الكمالنهائي تفاق تم االمعزولة داخل الملهى الليلي أو الكازينو.   غرفة

 مع كبير ُمفتشي الميناء السيد ماتيو كولومبو. التواطئ اإليطالي، عن طريق جنوة



ف على فينيتالي ان الدون ك  ميالن، إلى  ماريويه لوكا ومع ابن بعد شهر واحد من انتقالهجنوة ميناء  يمفت شكبير قد ذهب شخصي اً للت عر 

ه أن يعرف بأو تقاليد ل ية ُمحافظة، ُمتمس كة بعادات وبقرية صقلكن بعكس الد ون فينيتالي الذي نشأ ن أصول الُمفت ش صقل ية أيضاً. وكم سر 

ر في ماتيو ان الُمفت ش من بعدها الُحكم الكاثوليكي للكنيسة، فقد كمن آثار الُحكم اإلسالمي للعرب وترس بت في أبنائها  من حي متحر 

ُمفتش باقتضاب وهو يأخذ البطاقة فابتسم ال ،واجهته أية مشاكل يت صل به إنأن  أخبرهبطاقة عمله وثم أعطاه الد ون  تحد ث معهمو. ريبال

ط مع  فقد كان ُمستعدا للعق حذاء في سبيل لم يُعل ق، ليس ألنه كان شخصاً نزيها،و مبلغ ُمحترم من الن قود، بل ألنه لم يُكن يريد أن يتور 

فت ابنته وتعيينه في الميناءمعه من صقل ية لجنوة عندما تم  قد انتقلت  ) عصابة مافيا( ألي سبب. كانت له ابنة جميلة اسمها إيزابيل . تعر 

اال يعمل رس اماً  ،جيلبيرتويُدعى  أصله من البندقي ةوسيم على شاب  فت عليه هناك  ،فينيسيا وارعفي شجو  رسُم عندما طلبت منه أن يتعر 

لم أكثر، وكان يُحب  نُقودها الُمدقع ه لفقرولكنه ، إيزابيلجيلبيرتو شاباً رومانسي اً و يُحب  كان  .في الغرامأن وقعا مالبثا و ،لها بورتريه

ً إال أن الفتاة التي كانت ُمستمعة جي دة لنصائح والدها لم تعط الش اب يورو لقاءات في طلب المال منها صراحة، يتردد بعد عدة واحداً،  ها

ات أن يتقد م ِلخطبتها لكنهطلبت منه العكس، و نفاق على الفتاة وليسُمشد دة عليه أن من واجب الش اب اإل  كان يُماِطل.  ِعد ة مر 

ة دون مقد مات لقضاء يوم ممتع داخل  بأن  فاجأهالكن ه ، و، ففرحت ظن ا منها أنه سيُهديها خاتم خطوبةجنوةغابات دعاها جيلبيرتو مر 

قلي ة البخيلةم بسرقة محفظتها يقو ها ضْرباً قبل أنأشبع لم يكن حولهما في تلك المنطقة الن ائية أحٌد يستطيع و ،( ونعتها بالـ ) الص 

فوراً قام والدها ف جسمها،جهها وت على وقد ظهرت كدماولوالدها بهيئة مزرية . عادت الفتاة المصدومة ُمساعدتها أو شهوٌد على الحادثة

على مسعور غضب إحباط وأصيب الُمفت ش بحالة  األدل ة.توافر  ثُم  أطلقت سراحه لعدملفترة قصيرة بتبليغ الش رطة، التي حجزت الش اب 

قم و بطاقة وجد نفسه يبحث في درج مكتبه عنوالقانون الذي لم يُنصف ابنته،   ه موعدااتصل به ليأخذ منعمل الد ون، فأخذ منها الر 

هة هو وراكعاً الُمفت ش بعد ثالثة أيام كان ، ولُمقابلتهً  . تتساقط من عيونهما العبراتوابنيه و فينيتاليأمام الد ون ابنته الُمشو 

مضاء بالن ار، لكن ال يوجد حل  آخر، بنبرة متوس لة صاح  : كان يعلُم تمام العلم أنه كالمستجير من الر 

 لذي عجزت أن أحصلالغوث الغوث يا حضرة الد ون فينيتالي، أنا أطلب منك بصفتك صقل يا مثلنا أن تأخذ لي حق ابنتي إيزابيل ا -

 عليه بالقانون.

سام الخسيس من و مع اثنين من رجاله الحضورطلب منه بجيوفاني و شراباً، ثم  ات صل قد م لهماو ايجلس الد ون أن ماطلب منه هو يُجر الر 

ات، كان يسكن في نزل الرياحي منزل أعطاه الد ون عنوانلط ويل، وشعره ا سام حسبما وصفته إيزابيل التي زارته فيه عدة مر  ن في الر 

صحابه كان يُلق ب بين أفذا وعند الحاجة قاتالً مأجورا، و مصارع شوارعجيوفاني لقسمات ا غليظُ الُجث ة و ضخمُ .  كان 8الغرفة رقم 

ة قو  و لسُرعته باإلعصار ُمقابل عنده الد ون ينهب من هو أضعف منه قبل أن يوظ فه األزق ة الش عيبة يضرب وفي إحدى ته.  كان يعمل فتو 

نة من خمسة أفراد أسرته راتب يكفي لجعله و ً الُمكو  دفة أثناء إحدى المشاجرات اكتشاف عقب، ثريا بعد أقل  من   .أنطونيو موهبته بالص 

سام ُمقيداً أمام إيزابيل وكان جيلبيرتو ال نصف ساعة رفضت، وطلبت من الد ون ن أن تنتقم لنفسها، لكنها خافت وطلب منها الد وها. أبير 

 أن ينتقم لها.

 مساعديه قائالً:التفت الد ون لجيوفاني و

 ستفصلون من عملكم فوراً.لمنحط، إن بقيت عظمة واحدة صالحةً في جسد هذا الكلب ا   -



جال بدأ  سام لكما والثالالر   بقدم إيزابيل باكياً ُمعتذراً، لكنها رفضت أن تُشفق عليه. أمضى جيلبيرتو الذيتعل ق ف ركال،ثة يوسعون الر 

ها من كثرة الكدمات و  عدها ماريو ولوكا شخصي ا بنقلهثالثة أشهر بالُمستشفى، قام ب أنحاء جسمهجميع المصاب بكسور في أصبح ُمشو 

تقب ل يتو أجبر نفسه على ضرب الفتاة، وأن جيلب . صحيحنظير خدماتهمليون دوالر إعطاءه مبلغ الفي الن زل، و غرفتهمن الُمستشفى إلى 

أضعاف ما ن الُمكافأة كانت كفيلة بتعويضه بالمستشفى، لك ار( الشيطانية، التي أرقدته فترة طويلةبروح رياضية ضربات الـ ) اإلعص

أن  ن الد ون كان له رأي آخر، لقد رأى، لكستحق هكذا أُجرةماً تافها كهذا اليعاناه. اعترض ماريو في البداية على المبلغ، قائالً أن رس ا

ى، مما عائالت األخر؛ فقد أصبح كبير مفتشي الميناء في جيبهم، قبل أن تحصل عليه الغنموها، قليل بالنسبة للغنيمة التي المبلغ قليل جداً 

 أخيراً: الكوكايين.لدفع الن قود أو تقديم خدمات، و المستعد ينالمهاجرين الغير شرعيين أحياناً ئر والس جاأتاح لهم تهريب األسلحة و

مقابل  عبر الميناء لجنوةهريب المخدرات من كولومبيا تدعاه على العشاء، وأمره بأن يسمح بو بالمفت ش كولومبوفينيتالي الدون اتصل 

 و المال.ه تالذي انتقم البن كل ما كان يفكر به هو خدمة الدون الذي كانالفاسد . وافق المفتش من األرباح نسبة

جين بالغش تزالذكاء الممنه استطاع بالحكمة وأأبيه، إال  لم يكن رجال عصاميا، بل ورث ثروته الطائلة عنفينيتالي أن الدون  رغم

. انتشل كثيرا ممن مستقبال أنه قد يستفيد منه كان يظنأن يزيد ثروته. كان يساعد كل من ف على القانون أن يحافظ على بل ولتفااالو

 استطاع بعدها وضع الفاسدصحيح، و عجزهم عن إدارة حياتهم بشكلديونهم المتراكمة بسبب إهمالهم ويعملون بمناصب حساسة من 

 جيبه. منهم في 

 إلى مائدة الفطور مع ألفونسو في الحديقة، قال لهما: ماريوروبيرتو وفي صبيحة اليوم الت الي، جلس 

نسية  على الجأن يحصالها دييغو. يريدان أخيو سوروليز ختي لوسيسأعرفكما على ابنة أ قبل أن يوصلكما رجالي إلى المطار  -

 يكون صاحب سلسلة نألدييغو  يطمحة أزياء في مدينة الموضة ميالن وعارض تريد لوسي أن تصبح في ميالن، يعمالاإليطالية و

 عم بيتزا، هل تستطيعان مساعدتهما؟امط

 :لُقمة كرواسان، أجاب ماريو ابتلع

 أين هما؟ ..عندنا النفوذ الالزم..طبعا  -

ابة المزرعة  : أشار ألفونسو إلى بو 

 .قد جاءاها  -

اللمعان شديد الحريري نزلت منها فتاة لم ير روبيرتو أجمل منها في حياته، كان شعرها داخل المزرعة، وفورد سوداء دخلت سيارة 

ريانة ذات وجنتين بارزتين،  ،أمازون غابتاان تعيناها الخضراو اة الغامضة التي يراها في أحالمه،، كشعر الفتيصل لركبتهاو السوادو

أحس بأنه ظات كمن أصابته صعقة كهربائية، ومتجمداً للحبقي روبيرتو   المع.مكتنزة مغلفة بطبقة رقيقة من أحمر شفاه ال هاشفاه ، القد

أخفض رأسه فورا لتعانق نظراته ، فاضطرب اضطراباً شديداً وق عالياً..عالياً في الس ماءيُحلصار بأنه قد فقد الجاذبية تحت قدميه و

 .مفتول الس اعدينعريض الكتفين أسمر هو شاب وسيم ، وأخوها دييغوأيضاً  من السيارةاألرض. نزل 

ً  ألفونسو قال فا  :معر 



 .سوروليز ميالن..و هذا ابن أختي دييغوالعمل بتريد كل الدالل ال تعجبها كولومبيا و رغموهذه لوسي، ابنة أختي و مدللتي..  -

ب  : بصوت ُمرتعش روبيرتوبهما  رح 

روبيرتو الحظ   "هذا أخي الُمحامي ماريو فينيتالي.اسمي روبيرتو فينيتالي و آنسة لوسي.سهال سيد دييغو.. أهال وأهال و سهال "  -

 .في خنصرها ضع خاتماال ت أن هذه المالك

 :لوسي بصوت رقيق رد ت

 تتحدث اإلسبانية؟أنت  مرحبا..  -

 : تغلغل صوتُها الناعم في أذنه كالموسيقى، رد بجذل

 مهمة للبزنس. اللغة اإلسبانيةإن  أخواي..ت مكثفة أنا و بابا وأخذنا كورسا -

 :قد طافت بعينيه بارقة أملو دييغو هسأل

 تستطيعان مساعدتنا؟هل هل شرح لكما خالي وضعنا؟   -

 : بأنامله ألسود ا شعره وهو يُتخلل روبيرتو هأجاب

 .إن شاء هللاُ  نتواصل قريباسو ..يسأضعكما بعين ..اآلنسة لوسيو نا تحت أمركأ -

 قد ترك أحد ُرك ابها قلبه في كولومبيا. و تفاق،نجاح االإليطاليا بعد قت الطائرة في طريق العودة حل  ، عصر ذلك اليوم

               ************************************************************ 

 

ور الظ مآن خيال ألرواح في جسد الذ اكرة، يُحيي التغيب أجساد من نُحب  فتهيُم ا اة على الجدار، فتلمُع العينان،الص  بسُم تتو الُمسج 

هي تحمد هللا على عودتها لمنزلها مع ُصف  أطباق العشاء على المائدة وت شيرين بدأتلو جزءاً يسيراُ من ظمأ الفراق. تروي والش فتان، ف

ها تا بيت حمامن لم تزر فيهشق تها شهرامضى على وجودها في  غيره.أعطاها الضوء األخضر فلن تأبه برأي أحد قد مادام هيثم  طفليها،

ً أبداً  الموالت للحدائق و يأخذها والطفلينو تسليمها حاجيات المنزل،عليها لرؤية الطفلين سريعا و كتفي بالمروريثم يه. كان للمشاكل تجن با

وضعت في  ،ليشاركهم وقت الطعام عل قت صورة لصالح على جدار المطبخ، و. أجلست شيرين طفليها إلى مائدة العشاء من وقت آلخر

ن،  لة يا صالح، لقد تعل مُت  قالت: طبق رابع قطعة من المسخ  كُلها يا حبيبي قبل أن طهوها من أجلك أال تذكُر؟ تعال وهذه أكلتك الُمفض 

 ً أصبح اليوم ماضي. كما كنا في ال يا زوجي الغالي، صاعداً ستشاركنا المائدةمن اآلن ف  .تبُرد، تعال فكل  خلية في جسدي تناديك شوقا

 .صورتك ُمعل قة في جدار قلبيهمبأعينهم لكن  ، لم يبصروكال تقلق، هما يعرفان عنك كل شيءونصف.  سعد ثالثة أعوام عمر أسماء و

، أنا ال أخطار اليوتيوب؟ ال تقلق بهتني إلىعندما نكما كنت توصيني. هل تذكر يومياً أذكار النوم أقرأ لهما القرآن و حبيبي صالح أنا

صارا يأتيان معنا لمسجد النور كل جمعة ليصليا. رمضان اقترب يا و ،الس يرة الن بوي ةو إال ما هو مفيد مثل قصص األنبياءأريهما 



 آذان ساعة قبل سعد يصومان لمدةسأجعل أسماء و. صالة تراويح أخرى بدونكو ،رمضان آخر بدونك ،علينا بعد شهرين سيهل  ، صالح

 فالحياة أصبحت لوحة باهتة بدونك. غاليليتك معنا يا   ن.هما ذكيالكن نال يزاالن صغيريهما  الصيام، على المغرب ليتعرفا

هي وسيلتهم للتخاطب  الحزينة داتالتنهانت لم ينبس أي واحد منهم ببنت شفة، ك ، كان هيثم يتناول العشاء مع أهله،على بُعد أمتار قليلة 

دور تعبيراً عن الحزن الس اكن فيما بينهم التي أهداها مندوب أدوية لهيثم، وزنامة الُمعل قة على الحائط، وحد ق أبو صالح بالر   ،في الص 

وتين القاتل ولتصبح سجال  أليام حزينة ُمتشابهة  ةجثم على صدرها الر  تنظر إلى فكانت  ثََوت تحت أقدامها آماٌل قتلها القدر.  أما الحج 

 لم تمس الطعام.طبقها بعصبية، و

س ً سألها وجهها الش احب و هيثم تفر   :قلقا

 ال تتناولين طعامك؟ ا..لميُم    -

 : هي ترمي ببصرها من الن افذةو بحنق هأجابت

 .لديال شهية  -

 .في الد م السكرغط والض  تنظيم يجب أن تحافظي على تناولي طعامك..  ا..م  يُ  أرجوك  -

 ليتني أموت. ..نياليهم   -

 .أبينك كل شر وأدامكما لي أنت و! أبعد هللا ع ماهذا الكالم ا،م  يُ  -

  :هي تكز  على أسنانهاو قالت

 قبل أن يحصل لي ما حصل. ليتني مت  يا بل   -

  ألها بنبرة ال تخلو من الس ذاجة:س

ا -  ؟ مالذي حصل لك يُم 

 ترتفع لفمها، دمدمت بغيظ: بدأت ملعقتها تجوب الصحن دون أن

ا إذا كا  -  بدأت تعليقات الن ساء تهل  بعدها.جنيناً في أحشائها ولك  تُخب ئنت شيرين سألتني أم قاسم على جروب نساء العائلة عم 

ر  : هو يعُض  على أسنانهو شد  عليها، هتفقبضته حول الملعقة و هيثم كو 

 بدأت األلسنة تطول.و انلم يمض على عقد القران شهر ..ال حول وال قوة اال باهلل  ؟و ماشأنهن -

ً  في محاولة منه لتلطيف األجواء   : عل ق أبو صالح باسما

 تطبيق الواتس أب. علىعلى األقل عن أي جروب تتحد ثين يا أم صالح؟ فأنت تشاركين بعشرة جروبات  -

 :، أجابتبعصبيةتنقر بأناملها على المائدة أم صالح  بدأت



ر، لقد  يُضمالذي أميرات العائلة( وأتحد ث عن جروب )   - أن يفحص هيثم عند  األفعى أم صقر اقترحتجميع أفاعي العائلة، تصو 

وف مع مرور األي ام سو لقد أصبحنا ُمضغة تلوكها األلسن، بل فال يُمكن أن يكون العيب منها،الط بيب، ألن شيرين قد أنجبت من ق

ة منهم . واحدة  بنت.رزقني هللا بثالثة أبناء ذكور و.آه ما أشقانيآه ليس رُجال.   ستنشر األفاعي إشاعة بأن ابنيل والس ؤا تكبر هُو 

ابع ابتسامتهرمنا من رفقته وابن شهيد  حقت طويل..وأرهما منذ وبنت بعيدان في إربد لم ابن و ن يا حسرتي عليه..محكوم م ..والر 

 زوجة جعلته كالخاتم في إصبعها.

 اندفعت نيران الغيظ بعيني هيثم، هتف بصوت متشن ج:

ا أنني محكوم من شيرينصدين تقـ..تق  -  ؟ يا يُم 

جولة  -  .محكوم و نص..يا عديم الر 

جولة !!!!  -  عـ.. عديم الر 

هندام و ال تجد زوجتك تستقبلك بابتسامة عذبةعمل طويل ويوم بعد بيتك إلى ا هيثم؟ هل يرضاها هللا أن تعود هل يرضاها هللا ي  -

هي و ن بفرك مالبسك البيضاء بيدي الخشنتينأن أقوم أنا الكبيرة بالس  ؟ هل يرضاها هللا الذي تحب قد طهت لك الطعامو جميل

اسمك أو من بنت تكون  تشاهد التلفاز؟ هل يرضاها هللا أن تحرم أنت من بين إخوتك من ولد يحمل دة في بيتها طوال الن هارمد  م

  قرة لعينك ؟

ايُ  -  أنت رفضت.أنا عرضت عليك إحضار خادمة و ..م 

وجي ةشيرين زوجتك و منزلي..إلى  غرباءأنت تعرف أنني ال أدخل   - عليك أن تفرض هيبتك  تجاهك، عليها أن تؤد ي واجباتها الز 

ُجل من زوجته،عليها، و  متى ستصبح رجال ؟ تقع منها موقع الر 

جلبأغلى عايرته والدته  بعد أن عيناه تحتقنان دماً،فجأة وهيثم  نهض   ال يلوي على شيء وقد  نحو الباب الُخطى حث  و ، ما يملك الر 

أمسكت ذراعه، شعرت بأنها ارتكبت خطأ فظيعاً إذ أشعلت فتيل أعصابه  غريزيّةبحركة ،  لحقت به والدته والمسعور أعماه الغضب

 تغرق خديها:  الد موع، سألته وشعرت بالقلق على شيرينو بكالمها

 إلى أين أنت ذاهب؟ -

 : هو يُخل ُص ذراعه من ذراعها بشراسة و اأجابه

 أليس هذا ما تريدين؟ صبح رجالً..أل -

  بعنف: صار يطرق الباب منزل شيرين والشرر يتطاير من عينيه ومتجها نحو ال يلوي على شيء خرج هيثم 

 افتحي. افتحي يا شيرين.. -

وب النوم  غرفةهرعت نحو فزعت من صوت هيثم الغاضب، واضطربت شيرين و بدأت الط ويل حول جسمها والس ماوي  فحبكت الر 

ذهبت لتفتح ،  بخطوات ُمضطربة فلم تفلحهكذا غاضباً هيثم هي تُحاول أن تتذك ر شيئاً واحداً اقترفته ليأتيها وحول رأسها  تلف  الحجاب

،  على المنضدةباستفزاز ثم جلس ووضع قدميه أمام الط فلين ُمهتاجاً الصالة دخل هيثم ، الذي اهتز  بطرقات تنذر بشر  مستطير الباب

   :سألها بنبرة خشنة



 لم تأخرت بفتح الباب ؟ -

 : بشفتين ترتعدان ه، أجابتبدأت تفرك يديها بتوت ر

 ..أ..أ ..كـ..كـ..نت  -

   :، قال بصوت أفزعهان تشتعالن جمراً نظر إليها بعيني

ني تزي  ستاناً جميالً يليق باستقبالي، وتعط ري وفُ  ارتدي! وهيا ..الحجاب خلعي!  ا؟ يا لها من مهزلةأليس كذلك ن الحجابكنت ترتدي -

 قالدة الذ هبية التي أهديتُها لك بعد عقد القران.ارتدي الو

 اً ، القالدة التي أهداها إياها صالح بعد إنجابها سعدالتي تُحيط بنحرهاالذ هبية وضعت شيرين يدها الُمرتجفة الشعوريا على القالدة  

ليس شخصاً آخر، إنه حتى لم الش خص الواقف أمامها هو هيثم و فركت عينيها لتتأك د من أننفضت رأسها وتحمل اسمها، التي و أسماءو

ت من الخوفواحدة!   غزليتود د إليها أو ينطق بكلمة   هنا؟ إلىلماذا جئت لـ..: سألته بنبرة بُح 

 أليس هذا بيتي؟  ؟التي اشتاق لها زوجتي هنا؟ ألستِ  إلى جئتُ لماذا   -

 بيتك؟ -

جال أنا لست ساذجاً. اللي بعد اليوم..ألست أنا من يدفع اإليجار؟ ثم أنا لن أرضى بأن يتم استغ  - . أنا رجل.. نعم أنا أكثر الر 

 رجولة!

 لم أفهم.. -

 :  خلف األريكة اختبآاللذين أفزع الت وأم هو يخور كالث ور، ثُم  صرخ فيها بصوت انتفض واقفا و

ي الكبيرة في السن ويرضاها هللا أن تحض  هل  - تغسل لي ثيابي بيديها الخشنتين؟ هل يرضاها هللا أال تستقبلني زوجتي ر عشائي أم 

هندام جميل؟ هل يرضاها هللا أن أُحرم دون إخوتي من ولد يحمل اسمي أو بنت تكون قرة عين عد عملي الُمتعب بابتسامة عذبة وب

 لي؟

 :  به ، صاحتحيوان شرس يُغلف  وجه هيثمأكثر و هي ترى قناع وجه بدأ جسُدها يرتعش أكثر و

 خرج  من هنا حاال.لو سمحت اقطعته علي يا هيثم ؟  أين الوعد الذي -

  : وحشي ةبنبرة  هاشعره بأنامله، أجاببدأ يُهذ ب 

جولة وبصفت  ..منك يا زوجتي العزيزةحق ي  ن أخرج قبل أن آخذل -  أُنثاي. كِ بصفتي رُجال مكتمل الر 

 :في وجهه ثم وجدت نفسها تصرخ كأنها تستنجد به،صورة صالح ورت إلى نظو  رائصها،فارتعدت 

 خرج!..اخرج ..اخرج ..ا من هُنا يا هيثمخرج اهل جننت؟  -



لكن ال يا هيثم(  أرادت أن تقول )، هو يقترب منها رويداً رويداً و ومضات الجنون في عينيه بقلب خافق و حلق جاف أبصرت   

دت مع كامل جسدها ق رئتيها.و الكلمات تجم  حتى كاد  جذبها إليه من خصرها بالقوةي فوجئت به أصبحت شهقاتها الجاف ة أنصااًل تُمز 

قيق يتفت ت دمة تشُل  وبأنفاسها تضيق، وبحنجرتها  ها يتقافزشعرت بقلببين ذراعيه المفتولتين،  جسدها الر  ُ  ، تفكيرهابالص  بعد صارت ت

 : بصوت شق  الُجدران بهستيري ة هي تصرخاألخرى، و تصفعه بشراسة باليدو ،وجهها الش احب أن تسحقا شفتيه اللتين حاولتا يدهابراحة 

 اتركني اتركني.  اتركني يا حيوان -

  :رقيقتين بعنف، جأر كذئب مسعورأمسك يديها الوقليال أبعدها عنه 

وجة الُمطيعةعدينني كما تُسمن اآلن فصاعداً سوف تخدمينني و - ين ما ستنف ذو ستنجبين لي الولد الذي يحمل اسمي..و، تفعل الز 

 أتفهمين؟ مرك به بالحرف يا هانمآ

عب،  ذابت ل إلى، ليس هذا هو هيثم الذي تعرفه، الجميل الدموع وجهها أغرقتومن شدة الر  ة  سادي  وحش  لقد تحو  ال يملك في قلبه ذر 

حمة،   :بصوت مخنوق رد ت من الر 

 أخ أخ.. ..به لكن اترك يدي   ترغبا أنفذ كل مـ .. سس  يا هيثم..حاضر   حـ..حـ.. -

ارتميا و من خلف األريكة التوأم خرج .قد تحول جسدها إلى كُتلة ُمرتعشةو تنتحبُ  أخذترت على األرض وأفلتها هيثم بسرعة، فانها

 : بكف يهماهما يصك ان أذنيهما و خائفين ن معهابحضن أمهما وصارا يبكيا

 ال تصرخ يا عمو هيثم. عمو هيثم.. ال تصرخ يا -

 لكن  دموعهمخرج هذا الغول األهوج من جسده،  من أينلم يدر  ،يته التي لم يعهدها بنفسه من قبلنظر هيثم إليهم مذهوال من وحش

 بجوارهم جثا على ُركبتيهخاف أن تنتكس حالة شيرين الن فسي ة بسبب حماقته،   القناع الذي حاكته أمه حول وجهه، أذابت  الس اخنة

  صار يبكي معهم.وأحاط ثالثتهم بذراعيه الضخمتين و

 يا صالح.عنا  غيابك آه ..انظر مالذي فعله بنا

 لم أكن أنوي أن.. ..أن ..أنا لم أكن أريد.شيرين..أنايا ي فعلتُه؟ يا رب ي مالذي حصل لي؟ مالذ  -

مُت القاتل بعد الن شيج، أكمل هيثم بنبرة مرتعشة: ب الذتلم تُعل ق شيرين، و  الص 

ة باهلل.. ال  - لت بنظرك إلى وحش منحرف و أكيد نفرت من ي..ألومك إن كرهتني وال حول وال قو  ير.تحو  تعود  . لنشخص شر 

 عالقتنا كالس ابق أنا أعرف، لعن هللا الشيطان.. لعن هللا الش يطان.

  :دق ات قلبها لوتيرة الهدوءعادت أنفاسها وقالت بعد أن  ، رأسها على كتفه أرخت

لن استل   انوقتها، أ يفهمني غيركلم نني شخص سيء وظن  اآلخرون بأ أتذكر؟ لقد مررُت بمثل ما مررَت به يا هيثم من قبل -

شخص  آخر، ليس هيثم بل نا أعرف أن الّشخص الذي كان أمامي قبل قليل أ غالي.صدري ألطعنك به يا ..يا ب غرسوه الخنجر الذي

 شخص  وهمي خلقه األلم.



 ، لقد فهمته كما فهمها، أردف قائال: داخل هيثم ارتياح عميق

-  ُ  لن أطلب منك أي شيء يا شيرين.كررها ثانية، وأعدك بأنني لن أ

 :بصوت خفيضرنت إليه بعينين ساحرتين أزاحتا الهم  عن قلبه، قالت 

يت من أجلنا و ..هيثميا  بل أنت محق في كل ما طلبته  -  ولكن.. أنا بخلت عليك بكل شيء.. بينما  ،لم تبخل علينا بشيءلقد ضح 

 :قبل أن يقول تنش ق شعر الط فلين بحنان

ة لن و ..لن أجعل أمي تؤثر علي ثانيةي نأنا أعدك بأنتحسني تربية التوأم، و ال أريد منك سوى أن  - ر حماقتي هذه مر  أُكر 

 ؟يا شيرين مني غاضبة مازلتهل أخرى..

 : و هي تجيب الح على ثغرها طيف ابتسامة

تك قي قلبي.. أنت.. م..منك يا هيث أغضب مستحيل أن -  مني. اً غاضبأرجو أن ال تكون أنت  أنت ال تعلم مقدار معز 

 ؟األلعابنأخذ الطفلين إلى مدينة أن في ما رأيك  ما..أكيد ال..   -

 اآلن؟ -

 ..أي ساعة ينامون؟مازالت الساعة السابعة و النصف -

 التاسعة و النصف..الساعة على تقريبا  -

ً دغدغ   : هيثم أسماء فدفنت رأسها بحجره ضاحكة،، قال ُمبتسما

 انا سأنتظركم هنا..لوا ثيابكم ودهيا ب   سمح لهم بالسهر الليلة..أَ  -

 : هي تقولغرها بسنا الس رور وومض ث

 جنون يا هيثم! هذا -

 ضاحكا:  رد  عليها

 .بالذهاب إلى مدينة األلعابرغب أأنا أيضا  عترافاً..سأعترف لك ا -

 حاضر يا سي هيثم ههههه.  -

كان الجو رائعاً، وقد شي عت  .اشيرين بالمالهي يالعبان الطفلين باأللعاب المخصصة ألعمارهمكان هيثم و الثامنة الساعة تمامفي 

رسالً أشعته الكريستالية لتضفى على  في كبدالن جوم القمر حتى ترب ع على عرشه  الس ماء ليشهد فرحة قلوب ما عرفت بعد إال البراءة ، م 

أشارت أسماء لدبدوب  تصيب هدية لتربحها.أن ترمي كرة و لعبة التصويب؛اتجهت العائلة الصغيرة نحو   األجواء بريقاً ساحرا.

 أرادته.

 :هو يُناول الكُرة لشيرينو قال هيثم

 شيرين.يا  صيبي الهدف لتربحي الدبدوب لسوسوجربي أن ت   - 



 أنا فاشلة يا هيثم.  -

 كوني واثقة من نفسك. هيا جربي..  - 

 :بحماسة األطفال شيرينصفقت  أصاب الهدف من أول مرة،م الكرة وفاشلة أخذ هيث شيرين ثالث محاوالت بعد أن حاولت

 رائع يا هيثم !  -

 :، قال باعتزازالدبدوب الذي ربحه هو يعطي أسماءو ابتسم

 لدوالب.إلى ابنا هيا  الماضي،اً على هذه اللعبة في مدمن كنت  -

 أخاف المرتفعات يا هيثم.أنا وجهها:  اصفر

 .مثم أنا معك ..األمان حزام!..سترتدين  يا جبانة  -

 ! سنركب يا هيثم..هياحسنا  ؟ جبانة  -

عة باألنوار تبدو كأنها مدينةٌ للدمى فلورنسا واضحة للعيان،ربوع صارت ا ارتفع الدوالب في أعلى نقطة، وعندم يرين بدأت ش ،مرص 

هم إليه  غمريعتبرونه سندهم و يحتمون بهس عادة قلبه؛ مازالوا يُحب ونه وال غمرتبهيثم،  نالطفالو تشبثتترتجف و كل ما حدث، ضم 

ع قبالته الس خي ة عليهم، قال بحنان و    لتعتادوها.ثالثة علينا أن نكررها ثانية و ..! يا جبناء ضاحكا:بدأ يُوز 

 : قائال ، اقترحفاستندت عليه وارنزلت شيرين وهي تشعر بالد  

 ؟ شارما رأيكم ببعض البوُ  -

ت رأسها باعتراض  : هز 

 ال ال..أشعر بالغثيان. -

ه سعد هز ة يد عم   : بقو 

 .عمو هيثم ..شارأنا..أريد..بو -

 : هي تشد  بنطالهبدالل و قالت أسماء

 ...عمو هيثمالبنات غزلأريد  -

 :أمامهما هيثم قرفص

 لعبة السيارات.نذهب إلى سثم  نشتريهاس، يا كتكوتاي اأمركم  -

 رت شيرين ضاحكة: تذم 

 ! ارحمنا يا هيثم -

                            ************************************************* 



 

أرخى روبيرتو جسده فطفا على   .ماريو يسبحان في مسبح القصر الداخليروبيرتو و كانالحادية عشرة صباحاً تمام الساعة في      

غيرة جسده دغدغت التي المياه الد افئة التي زينت الس قف، ثُم حانت منه التفاتة الض خمة هو يُحد ق بلوحة الفسيفساء وفانتشى  موجاتها الص 

على إحدى األرائك نقوشة. كانت فانيسا ُمتمددة إلى أشجار الحديقة التي يفصلها عنه جدار ُزجاجي  ضخم مزي ن بأعمدة مرمري ة م

ن  طفلي هادئة أل كانت األجواءهي تتبادل األحاديث مع زوجها من حين آلخر. ، وُمرتدية روباً من القطن البيضاء القريبة من المسبح

منشفة و معه الموبايلجاء الخادم مسرعا و ارتشف بعضاً من عصير البرتقال. اقترب روبيرتو من حافة المسبح و ماريو كانا بالمدارس.

 : قطنية

 سيدي روبيرتو هاتفك يرن. -

 : من يده، أجاب أن يصرفه بإشارةوأخذ الموبايل من الخادم قبل لف  المنشفة حول جسده، من المسبح و خرج روبيرتو

   .أهال سيد كولومبو -

  الميناء: قال كبير مفتشي

 .، لقد وصلت الش حنة إلى الميناءسيد روبيرتوصباح الخير  -

 .سنأتي الستالمها في الس اعة الث الثة ظهراً  ..حسنا -

 قال لماريو: روبيرتو الخط ثم  أغلق

 هيا بنا. الكوكايين من كولومبيا، وصلت شحنة -

 ركن ماريو الس يارةبعد ثالث ساعات من القيادة الُمتواصلة وصال إلى ميناء جنوة،  كالس هم انطلقت سي ارة ماريو على الط ريق الس ريع،

جان والواسع،  طريق الميناء الُمعب د نزال على درج أفضى إلىو في كراج صغير خلف الميناء، اليخوت التي على سفن الش حن وهُما يتفر 

ال الفضولي ة سحنتيهما الُمتوت رتين واء بزعيقها، التهمتمألت األج أسفل نوارس ُمحل قةقبعت  ، زادت دق ات قلب روبيرتو نظرات العُم 

وا  لعن الس اعة ، وفي أية لحظة ماريو خلف القُضبانبأعينهم وكشفوا نواياه التي قد ترمي به و دماغهوأحس بأن جميع من حوله قد عر 

ائد سيكشفهُ أكثرمافيا أصبح ابناً لزعيمالذ اكرة وفيها التي فقد  ع ابتسامات عشوائي ة عليهم، لكنه أحس بأن هذا اللُطف الز    . ، بدأ يوز 

ت   افعات سطح الس فينةالُمثب  لحاويات الض خمة ا ود عتاألطلسي أشهر في المحيط عد ة بعد رحلة استمر  الخشبي، الذي احتضن  تة بالر 

نة  لفترة طويلة ف  ين الفاسدالمفت شكبير عليها  استحوذالتي ، أكوام منها الحاوية المشبوهة تحت تقبعالتي مئات الحاويات الُملو  بعد أن تعر 

بفضل مواد  المتحف زة ray-x ن أشع ة تحت عي بباص صغير مر  بسالم نقلها إلى مكتبه تم  تحت تعليماته و ،عالمة ممي زة عليها على

ة ، التفت يمينا باحترام كبير قبلهما كبير المفتشين السيد ماتيو كولومبواستإلى المبنى المقصود حيث  وصل الش ابان  .الت غليف الخاص 

 ابعثا ..فينيتالي  الدون بنيبا سهالً و أهالً  :دعاهما للجلوس، قد م لهما ليمونادة باردة قائالو همكتب غرفة دخال"   اتبعاني." يساراً ثم قال: و

 أبداً.علي  تي الحارة،  لن أنسى أفضاله له بتحيا

 :فتحها، قاليبة جلدي ة سوداء على الط اولة ووضع ماريو حق 



 ابين.رحب بالش  المكتب و غرفة فونزاليسفي تلك اللحظة دخل بيدرو ئة ألف دوالر كما اتفقنا يا سي د كولومبو.."  هذه مو"   -

 : بصوت قريب من الهمس ل الس يد ماتيوقا

افي الكوكايين منغرام لو كي بيدرو مئةأحضر  -  هي اآلن في باصي خارج الميناء.بتوزينها، و ، قمتالص 

 : بل ل ماريو ريقه الجاف ببعض الماء، قال  

 المبلغ. ا نأخذ األرباح سأكمل لكعندممعنا حاليا مليونين، و -

ً  ، سألآليا حوله بيدرو تلف ت  : هامسا

 المسؤول عن التوزيع داخل ايطاليا؟ منتمام،  -

 روبيرتو بنبرة ُمتوت رة: أجاب

 .أسماءناالدون و سمدون أن نلطخ طبعا ا ماريو عند الحاجة،رجال بابا، وسنساعدهم أنا و -

 : هو يشُم  رزمة نقودباسماً و ماتيو قال الس يد

طلق من هُناك انالبضاعة و ينتظرك أحد رجالي هُناك، خذع اإلطارات، أنت تعرفه يا ماريو، بيفولسفو لعند محل  باصي األزرق -

 ؟اوالدكم مروحي ةبسرعة، هل جئتما ب

 أجابه ماريو بأسى: 

ي بالغابة سنمر منه.  -   لألسف ال، فوجود الهيلوكبتر عند الميناء سيلفت األنظار إلينا، لكن هُناك طريق سر 

زم الثمينة تحت  ت الر  قبل  لميالن.  يق الخارجي عائدة إلىعلى الط ر سي ارة ماريو، انطلقت السي ارة سميك في قاعغطاء بعد أن استقر 

تستطيع سيارته الجيب الخوض  هريبسري ة للتترابية  طريقعبر  اخل الغابة؛د ليتوغلماريو يمينا  أن يصلوا نقطة التفتيش، انعطف

 ن ُمرتعشان فوقجسدافيها  اهتز   آثار عجالت الس يارة التيفوق الت راب نُقشت . متبعين عالمات معينة على األشجار ، بسهولة فيها

 كانت متمركزةتتألف من خمس َضباط تفتيش نقطة  أسوأ كابوس ألي تاجر مخدرات على هذه األرض؛يصادفا  أن الط ريق الوعرة، قبل

دمة  .أشارت لهما بالتوقف الغابة  منتصف في  تتحطم كما  هو يتخي ل حياتهو ،ترتعشان على المقود ماريو بدأت يدا، وألجمتهما الص 

ستُلقي بهما فوراً خلف الخلفي المصيبة القابعة في صندوق الس يارة وقعت أعين الضب اط على  رة، إنكُ تتحطم مزهرية قذفها طفل بِ 

 : لكن خوفه استحال دهشة عندما سمع روبيرتو يقول بهدوء عجيب القُضبان،

 اترك األمر لي. -

 : لماريو قالنظر ضابط إليهما نظرة كتمت أنفاسهما، نحوهما،   واتقد م نالذي الضباط تحت بساطيرالجافة  األغصان رت بعضتكس  

 محت يا سي دي.أوراق السيارة لو سرخصة والباولو،  الُمالزم  معك  -



افتح السيارة يا سيد ماريو  قال: ثم بسب ابته، حك  شاربه ألقى الضابط عليها نظرة فاحصة األوراق بيد مرتجفة.ناوله ماريو الرخصة و

 ..نريد تفتيشها.فينيتالي بينيتو 

اة المُ الكوكايين زم بدأت نظرات الضابط تتقافز بين رُ  ،عنوة الشرطة بفتح صندوق السيارة الخلفي ت، فقاملم يتحرك األخوان سج 

كم تبلغ   !: يا سالمهتفن وعائداً إلى الشابي أن علت وجهه ابتسامة ازدراء ممزوجة بفرحة من القى صيداً ثميناً، قفل بذهول، ثُم  مالبثت

 ستتعفنان بالسجن يا ُمْجِرمين. يا لوقاحتكما!  ،كمية الكوكايين هذه؟ يبدو أنها تساوي ثروة

لكن هذا  يطير من ذلك المكانبأن يسحق بقدمه دّواسة البنزين وفكّر و، تراءت لعينيه بّوابة الّسجن تفتح درفتيها لهو متقع وجه ماريوا

 هذه النّشوة الّسادية، تسرعان ما بدّد روبيرتوابتسامة لكن  زاد توتّره من انتشاء الّضابط،  ،الوعرة األمر مستحيل داخل طريق الغابة

  بهدوء: الضابط سألالكرسي و أسند رأسه على ظهر

 ؟مالزمحضرة ال يا كم تريد  -

ابط  : بمكر ، أضافبجرعة أكبر من الش جاعة روبيرتو حقن ارتباك الض 

 ؛رك عناشخص ما خائن من رجالنا أخب، ال توجد دوريات تفتيش في هذا المكان الس ري. حضرة الُمالزميا ن غبيينحن لسنا  -

 ستأخذ الرشوة كاملة لك.ضي عليه، عندما نقوالتي سنعطيها لك. أخبرنا من هو،  ليتقاسم معك الرشوة

  :قد وف ر عليه روبيرتو الكثير، أعلن أخيرا بثقة، لالفاسد رير الُمالزمانفرجت أسا

 خمسة بالمئة من أرباحكم.ريد ن !  يا ابن الشيطان -

سة  : ارتخى جسد ماريو، أردف بلهجة ًمتحم 

 تخبرني اآلن باسم الخائن.و الرئيسي الخارجي، الطريقعلى الدائمة لنا الحماية  وننتؤم  عشرة بالمئة و معطيكن -

 : باقتضاب الضابط شهقا معاً عندما أجابهما

 فيليب الرسن. -

   غاضباً:المقود بيده، زمجر  ماريو ضرب

 لكن أنطونيو لن يخون بابا. لم أستلطف فيليب الرسن هذا أبدا.. هو كبير مساعدي أنطونيو..، توقعت ذلك -

 : ، قالدوالر خمسين ألفأخرج منه و درج الس يارةماريو فتح 

-  ً  بعد، نعطيك المزيد بعد أن نبيع إذا صادفناك. لم نبع شيئا

 ،  قال بنبرة خشنة:النقود في كيس كان معه وضع الضابط

 بعد هذا الطريق.غيري ال أحد  برؤيتي، رغبتأنا أتواجد عادة على نقطة الت فتيش التي تبعد عشرين كيلو عن الميناء إذا   -



رمق بطرف عينه أخاه ، الت وترغسل باسترخاء شعور ماريو  داهم، ن بالعرقن متلب داقميصاهما الفاخراو طريقهما بسالمالشابان  أكمل

ة من ماضيه الذي ال يتذك ره،  ل مر   قائال:  بت على كتفهرالذي استفاد ألو 

 بابا فخوراً بك جدا يا روبيرتو. ! بفضلك استطعنا كشف ذلك الخائن فيليب الرسن، سيكونيا بطل -

د ل، بل ترك لكن روبيرتو لم ينبس ببنت شفة   على وجنتيه. التي بدأت تنحدردموعه الر 

 : بابتسامة على صفحة وجهه، قال شفقةعت نظرات المقد اجتأخيه و أمسك ماريو بيد

التريد و ألنك تُحب ناوتقوم بهذا العمل ألننا أهلك و ور يا روبيرتو، لكنك شاب طي ب،أنا أعرف أنك ال تريد الُمشاركة في هذه األم -

 روبيرتو وبطل أيضاً.أنت ابن بار يا أن تتركنا وحدنا في جوف العاصفة، 

 :بصوت محروق خرجت الحروف من فم روبيرتو

اخل،   - كأن ثُعبان ماريو؟  أشعر ومتى سأرتاح يا بطولتي التي تتغنى بها يا أخي العزيز أوتاٌر شاديةٌ على قيثار أجوف فارغ من الد 

 متى سنخرج من طوفان الجنون الذي يجرفنا معه؟ يخنقني،ه الغابة الملعونة ليطوق عنُقي والخطيئة قد تسلل من بين أشجار هذ

 :اختلس ماريو نظرة إلى مرآة الس يارة قبل أن يجيب

ل فيما تقترفه يداك، و قريباً جداً يا روبيرتو، قريباً سيتوقف ضميرك  - ما تؤمن بأنه خطأ،  ستتعل م أن تقول )نعم ( لكلعن التدخ 

أ من حياتك.سالخطايا و قريباً جد اً ستعتاد  تصبح جزءاً ال يتجز 

 فتح تظرهما،واقفاً ينالد ون  جسد تراءى ألعينهما قصر،الذي يقع تحت الكراج السيارات نزال إلى   ،لمزرعةإلى ا أخيراوصل الشابان 

ضى والحبور على وجهه وتص البضاعة، بدأ يتفح  صندوق الس يارة الخلفي و  :هو يقولجل ى الر 

 التوزيع. غداً نبدأ..ممتاز  -

 .لوال سرعة بديهة روبيرتو لدخلنا في مشاكلو أخبر عنا الشرطة.. يا بابا.. : فيليب الرسن خائن، قالعقد ماريو حاجبيه 

ً الدون  احمر وجه مادي ين وقط ب  ،غضبا  :تمتمهو يحاجبيه الر 

 جزاء الخيانة هو الموت. ..لقد نقض عهد األوميرتا الخسيس!  -

 : بإعجاب هو يهتفو ثم ربت على كتف روبيرتو

ابك.  هيةدا بطل يا روبيرتو، - ة أخبرهوبعد العشاء سأستدعي أنطونيو  كعر  ، نُحيله فوراً الخائن  التخلص من فيليب علينا. بالقص 

 األبدي ببضع رصاصات.للت قاعد 

ياء راقبهم القمر باستح .يجلب الس رور إلى قلبه  التي كان اجتماعها اجتمع الد ون حول المائدة كالعادة مع عائلته العشاء لذيذا،طعام كان 

 غرفةفي  أبنائهالعشاء، اجتمع الدون بوجبة بعد   عابرة.بغيمة  فتدث رسواد الليل، شعر بالبرد ب الشجرة التي اكتحلتأغصان خلف 



 المكتب، رغم أنه غرفة برغبة في التمعن بتفاصيللم يدر روبيرتو لم شعر  .ثم عاد للمكتب هبيتل بعد أن أوصل ماريو عائلتهمكتبه، 

 المكان الوحيد الذي ال يوجد فيه أي شيء ُملفت.

 : يتدل ى بين شفتيه السيجار، قال ورأسه على كرسي ه الجلديالدون أسند 

 .سيأتي بعد قليلبأنطونيو واتصلت  -

ً امتقع وجهه فيليب هبما فعل عندما أخبره الدونحضر أنطونيو وبعد نصف ساعة  ر يائِسا  : ، بر 

 فيليب شخص طيب، هو فقط الجشع..  -

 : هو يشد  على قبضتي يديهو لوكا زمجر

 ئن بكرمنا، مثله ال يجب أن يعيش.هذا الخاغمرنا لقد ! للشيطانيا -

 : نفساً من سيجاره، استطرد قائالً سحب ماريو 

ً بكم  اً صم   ، ماداموا يظل ونرجالنا مرف هون، إن جميع أبداً  من رجالنا غيرهال مع يقصر معه و بابا لم - أمام رجال الشرطة، لكن هذا  ا

 .حتى إن الشرطة لم تجبره على شيء الخسيس وشا بنا بكامل إرادته،

ق ففيليب صديقه منذ خمس سنوات، وهو من خاللها، شعر أنطونيو بحزن عمي أنطونيوصورة فيليب انطبعت على الن افذة التي حدق   

ل له نفسه خرق أب لثالثة شباب و فتاة ما زالت في المدرسة، لكنه كان يعرف كما يعرف كُل من ينتسب إلى المافيا مصير من تسو 

 :سأل بنبرة لسعها األلمالد ون وون الصمت، نقل بصره إلى قان

 ما أوامرك أيها الدون؟  -

 :أجابقل ب الد ون بصره بالوجوه التي تنتظر جوابه و

ً  الس اعة إلى مكتبي غداالحضور  طلب من فيليبا  - اطلب من رجالك الحضور ره أننا سنجتمع لمنافشة العمل، وأخب، التاسعة صباحا

 فيليب.ابن األفعى تصل أنت وعلى أن يصلوا قبل أن أيضاً إلى مكتبي 

 أنطونيو بلهجة اليائس: أجاب

 .فينيتالي أمرك يا دون   -

                            

                   ********************************************************** 

 

 أرخاها الن وم الط ويل التقط فيليب الرسن هاتفه الًمزعج، رد  بكسل: بيد  

 صباح الخير..أنطونيو  -



  القى كُم  أنطونيو الدمعة العابرة، رد بصوت حاول أن يجعله متماسكاً: 

سينالنا منها اك خطة لتوسيع عملنا في بروكسل وبمكتبه؛ هنفينيتالي لنقابل الد ون  بعد ربع ساعةسأمر  عليك فيليب، يا صباح الخير    -

 سار البزنس كما نريد.لغ ضخم إن مب

 شك  بشئ: فيليب الذي لم يأجاب 

 نتظرك أمام منزلي.أممتاز! سأجهز نفسي و  -

مكتب إلى  نطونيومع أاً، ثُم   انطلق كانوا نيام األربعة فطار مع زوجته وحدهما، ألن أوالدهللطابق الس فلي، فتناول طعام اإل نزل فيليب

ل الن  كانت النيران تضطرم بصدر أنطونيو، ففيليب مثل ابنه . الد ون قود بالش ارع، فقرر أن يساعده تماماً، القاه صبياً صغيراً يتسو 

أن يجعله مساعده بعمله مع الد ون فينيتالي.  دلفا إلى مكتب الد ون الذي إلى لكن فشله بالد راسة دفع بأنطونيو  ، صرف عليه حتى كبرو

 يدلفون رجال الد ون سمع فيليب صوتا فالتفت يمينه ليرى أمامه .ءالعمل الوهمي بكل هدوبمناقشة ا وبدؤاستقبلهم بابتسامة دافئة، ثُم  

انقضوا على فيليب لكن الرجال  الش رر يتقادح من أعينهم. صرخ مذعوراً: " ال..ال.. بحق صداقتنا يا أنطونيو أنقذني،"اجمين والمكتب و

طلب  كراج السيارات تحت القصر.ل ، ثم  نقلوهةدمعة متمرد أشاح بوجهه ليداريأنطونيو الذي و أبنائهأمام الد ون وشد وا وثاقه و كمموهو

 بربط فيليب إلى أحد األعمدة. قام رجالهأصدر أوامره ف  ، ثُم  النزول أيضاً للكراجالثالثة  أبنائهالدون من 

 :مذعوراً  فيليب صاح

 . يا أنطونيو يا أنطونيو...عندي عائلة ..سامحني.سامحني أيها الدون.  -

ابه عن قتله، لكن الدون رماه بنظرة  وعيد ، الذي حاولقلب روبيرتوفيليب  أذاب ُصراخ جزاء الخيانة  ، وأعاد على مسامعه بأنثني عر 

بح قاتالً، فبسببه سيموت فيليب هو يُغالب دمعته، لقد أصمع الش رطة، نكس روبيرتو رأسه و الموت، خاصة التواطؤ في عرف المافيا هو

ر عائلة بأكملها.و  سيدم 

 : قالة قاتلة بغلظ، التفت الدون إلى فيليب 

يا أهلك لن أتركهم  لش رطة.إلى ا بابني  بكرمي، فكان جزائي أنك وشيت  غمرتكو ال مع أهلك يا فيليبو أبداً  لم أقصر معكأنا   -

  فال تستحق الحياة.. أما أنت يا حشرةسأدعمهم طوال العمر، وفيليب 

ة  دماؤهبدأت و دماغهيليب الذي تناثر ف ثم أفرغ الدون رصاصات ُمسد سه برأس  تقط ع قلب . كنافورة على األرض تشخبالقانية الحار 

بالغثيان فأصيب  أوالده يُتموفشعر بأنه الس بب بقتل فيليب روبيرتو أما  الد ون، دموعه خوفاً من جبروت غالب، لكنه ليبعلى فيطونيو أن

ابه أمسكالرحيل، ب هم  و  أمام الجميع.بقوة صفعه  ثم ذراعه لكن عر 

 " صاح روبيرتو.لماذا يا بابا؟" 

 : هو يزأرابه وبتالبيب ثي الدون أمسك



ني يا روبيرتو، سأقط عها أمامك كل من يخونب يحيقسفيليب لتعرف ما جثة تتصرف كالرجال. انظر إلى لتترك رقة النساء و -

 صدر منك ما يؤذيني أفهمت؟ أرميك بجانبها حي ا أو ميتاً إنأرميها في السرداب وو

الوالء نه من قبل إال الط اعة العمياء وهو الذي لم يصدر عيمعن بالش ك به و رانت على قلب روبيرتو سحابة من خيبة األمل، مابال والده

ائد؟  شعر للحظات بأنه يختلف عن جميدانه للذاكرة يستوجب هذا الهلع والمطلق؟ هل فعل شيئاً ما قبل فق ع الموجودين كأنه من الش ك الز 

 : سأل قط عه الحزنبصوت طينه أخرى، 

 ماريو؟ إن احتراقي بصاعقة أهون علي من أن أسب ب لك األذى يا حبيبي.ألست ابنك مثل لوكا و شك بي يا بابا؟ـ.. تت ..هل -

ابه، فاستطرد  :بغلظة لم تزايل كلمات روبيرتو الش ك الذي جثم على قلب عر 

 ،غدا سنوزع المخدراتف ،اختر شخصاً أمينا ليكون مساعدكثة وطلب من رجالك التخلص من الجأنطونيو، احتياط واجب. اال  -

أشخاص أنا وأنت وماريو وروبيرتو، وجتماع يوميا رسم الخطط. علينا االن الزبائن وعليكم التعرف على أكبر قدر ممكن م

ر وجودهم عند الحاجة.   آخرون سأقر 

له زوجة صالحة وأطفال يحب هم بدالً من أن يكون  معة تأرجحت على أهدابه خوفاً من بطش والده،غالب دهوى روبيرتو على ُركبتيه، 

من  ر أن يناقش والده ثانية لكن ه أشفقيعيش معهم بسالم سيصبح تاجر مخد رات يعيث باألرض فساداً، فك  واألخالق على القيم ويرب يهم و

 مباشر:غير يائساً بسؤال  رد ة فعله، فحاول معه

 ال أحد يعرف المصنع كما أعرفه أنا. بابا؟يا ماذا عن عملي بالمصنع   -

ح  :يده بنفاذ صبر، قال بلهجة صارمة الدون لو 

 المخدرات. ماريو على بيعف أنت وستشرمن اآلن فصاعدا ، سأدّربه أنانا الّصغير ومصنعفي  غيرك نتعي  قُم يا ولد! لقد   -

، لقد بالد مغارقة  كأنه ال يبعد سوى سنتمترات عن ُجث ةش بعض العطر الفاخر على رقبته ور  شعره وعد ل ياقة معطفه و ماريو هذ ب

 : ، سأل بالمباالةاءأصبح ُمعتاداً على رائحة الد م

 الزبائن يا بابا ؟روبيرتو أنا ونقابل هل س -

 :هو يرمق روبيرتو شزراً و الدون أجاب

بشكل مباشر أو  اال أريد توريطكم رجاله ريثما تعتادون األمر.ا األمر ألنطونيو ودع تبقيان بالسيارات..سروبيرتو أنت ومبدئيا  ال.. -

 اآلن فلنجه ز أنفسنا لقداس الكنيسة.أبنائي إال مع أشخاص موثوقين، و امل. لن يتعاكميتلطيخ اسم

لعائلة نادرا ما يتورط بشكل مباشر في أعمال اكان ، ألنه زعيم المافيا آل كابونغرار على  كان الد ون فينيتالي يلقب بأمير الظ الم

تحت مشروعة  غيرمهمة إنجاز ما يُريد من أعمال  مارجاله) الكابي( وبيرتيني الُملقبين بـ وأنطونيو  بل كان يترك لمساعديه، اإلجرامية

نون كالحرباء؛ تنجز ،رقابة أبنائهرقابته و  األعمال الش رعية مما يجعل اكتشافها صعباً. غطاءتحت الكثير من أعمالهم القذرة  كانوا يتلو 



يارب..أنا أشعر بأنني أسقط في هاوية   :ترك لسانه يلهج بالد عاءعينيه و ، أغمضاألرققد تلبّسه الليلة و في تلك هفراشروبيرتو ب تقلّب  

 مخدرات مثلي.ال أريد أن يكون أبنائي في المستقبل تجار  ال قرار لها..ساعدني يارب..

ذلك  حه، كل ما رآه هو النور الذي يغمرفي مكان لم يتميز مالم حلم بأنه يسجد طعم النوم، روبيرتو الس اعات القليلة التي ذاق فيها في

ذات الشعر األسود الساحر الغامضة المرأة ا على رأسه ماء طاهرا. أما سكبوطع امن خلف النور الس  ن صغيراالأم توال المكان، ثم بزغ

حزن لفراقهم، لكنه سعد برؤيتهم تبعها التوأم. كنها هربت و"،  ل اقتربي ألرى وجهك " : بلهفة محمومة ناداها من بعيد. تراقبهفكانت 

 لو قليالً.و

                        ************************************************************* 

نة.باب و شيء سوى الض  تركض وسط الالشيء..الأخذت تركُض و الالمع رفعت ثوبها فوق رأسها، والذ هبي عد لت الت اج  أبخرة ملو 

كض أسرع. خرج فجأة من باطن الفرا ها نحو أشواك كثيفة مألت شابان أرعنان أمسكا بذراعيها وغ الطويل لتستطيع الر  حاوال جر 

القذرين قبل الشابين  دنا من بضابط وسيم يظهر من خلف األشواك التي قط عها بسيفه المضئ، إذ، والمكان فجأة. صارت تصرخ ُرعباً 

ابط يدها  الجبانان بالفرار، أخذعد أن الذ ب .الالمع سطاره الث قيلواسطة بُ حركات قتالية محترفة بأن يُعاجلهما ب بين شفاهه المرتجفة الض 

معاً فيها رقصا الحمراء  محاطة بالورودساحة صغيرة ساللم من نور، قادتهما إلى  ايصعدل يصطحبها معه قبل أنو طبع قُبلة عليها، 

ابط دقيقة واحدة، بدأ ل ة أُخرى، ال تتركني وحدي" نادته:  ،عنها بعدها باالبتعادالض  لكن طيفه بدأ يخبو شيئاً   " يا صالح.. ال تقتلني مر 

 ً  .فشيئاً حتى اختفى تماما

 : شاكيةالط فلة قالت  ،من هذا الكابوس دمعة متمردة على خد ها تمسحأسماء التي غيرة صأخرجتها أنامل ال

 أنا جائعة يا ماما. -

جيم، مسحت براحتيها صفحة وجهها و وجهها ووجهي طفليها.  لتغس لملمت شعرها بربطة صغيرة، ثمهي تستعيذ باهلل من الش يطان الر 

نتلجبن واوقطعت بعض الخيار ثم حض رت بيضاً مقلياً و ،أعدت لنفسها قهوةالمطبخ  و اتجهت صوب صبت و، عيش أرغفة بضع سخ 

عينا و طع المتسلل من الن افذةاخشبية انتشر عليها نور الشمس الس   مائدةحول  جلس ثالثتهم يأكلون بالمطبخ .الحليب الطازج لطفليها

ورة الُمعل قة. رن  هاتف شيرين سط برد و كان كوخها الدافئلطالما  فرد ت لتسمع صوت شخص صالح تُراقبهم من خلف ُزجاج الص 

 الحزن القارس.

 : الشبيه بصوت صالح كالموسيقى بأذنها هيثم انسكب صوت

 .يا شيرين صباح الورد  -

 صباح الياسمين.  -

 معنا. نتتعشيليلة سال شيرين..  -

 مني؟ غاضبةأليست خالتي   -

 تفرحنا جميعاً.نسينا الخالفات ومفاجأة ست ملكعندي   -

 سأحضر. هيثم..سي حاضر يا مفاجأة؟ ههه   -



منزل حماتها. كان الجو   طفليها بتؤدة صوبمع ت طفليها أجمل الثياب، مشت ألبسو مالبسها شيرين لتبد   قبيل صالة العصر،

ياح فبدت كخراف سائرة غيرة التي سافتها الر  نة األزهار  فاح أريج  .ربيعيا صافياُ إال من بعض الغيوم الص  زروعة المالُملو 

حاصرتهما فرج بعد لحظات عن عينين لي، بعد ترد د طرقت الباب توت ر شيرين التي من وطأة ش رفات الجيران فخف فبالحديقة و

 جاعيد و تجل ى بحدقتيهما العتاب.الت  

 هي تحد ق بالط فلين.أنك تذكرتنا،" قالتها أم صالح و " شيرين؟ جيد  

 هي تبكي:لتها ثم عانقتها وقب  و ين يد حماتهاأمسكت شير  

 .وهللا أنت بمثابة ماما ا طنط..ال تغضبي مني ي  -

ثم   "،هداك هللا ابنتي..ادخلي يا " : شيرين التي تُحبّها كابنتها، تمتمتأسرفت بقسوتها على  بأنهالحظتها أحّست ، وقلب أم صالحلها  رقّ 

باألمس.  بعد صالة  ار المالهي الذي أخذهما إليه عّمهماعن مشو هي تستمع بلهفة لما يثرثرانه، وقبلت أيدهما الصغيرةالتوأم و عانقت

 لطالما اعتبرته أباها الث اني.، لقد اشتاقت له كثيراً وقب لت يدهو شيرين ُمشرق الوجه فتقد مت من المسجدأبو صالح  اإلمام عادالعصر 

ت األخيرة رأسهاا إذا كانت تريد سألت شيرين حماتها عم   الحبل على الغسيل. بالن في، فالبيت نظيف و منها أن تنظ ف لها المنزل فهز 

يصاً من أجل هيثم، فقد كانت تعرف كم يُحب  هذه تركت شيرين طفليها مع حماتها ودخلت  إلى المطبخ لتعد معكرونة بالبشاميل خص 

 األكلة.

تبدو على وفاق مع أمه، ذهب  هيو عذبة بابتسامةشيرين استقبلته  ، انتشى قلبه بالس رور عندمامعه أكياس فاكهةحضر هيثم مساء و

مما أشعرها  الش هية ثناء الجميع نالت معكرونة شيرينول طعام العشاء، والجميع ألداء صالة الجماعة في المسجد القريب، ثُم  عادوا لتنا

خالطت رائحة  ،معهم فنفذت طلبه قبل أن تجلس تقد مهاهيثم من شيرين أن تغسل الفاكهة وطلب  بعد أن انفض ت المائدة  .بالس عادة

 المفاجأة؟ب اآلن أخبركم هو يقول:هيثم و بمقلتيالذي لمع الحماس  الفاكهة الُمقط عة الش هية

 شيرين ضاحكة:  عل قت

 زيارة للمالهي. حرقت أعصابنا، أخشى أن تكونلقد هيثم سي أخبرنا بالمفاجأة يا  -

 : علن بانفعالاعد من أعينهم قبل أن يُ متصقليال ليتلذذ بمشاهدة الفضول الصمت إلى وجهه الباسم،  هم يُرسلون نظراتهماتسعت أحداقهم و

 ،ف أن هذه كانت أمنية الشهيد أبي سعدإصدار الفيزا اإللكترونية للجميع. أعر اليومأخيرا تم  ،رحلة ألداء العمرةحجزت لنا  -

 سأحققها له ولكم إن شاء هللا.و

 :باً عجتهو يسألهم مرأسه و هيثم التي انصهرت دموعاً على خدودهم، هز  ة استيعاب المفاجأ لثوان لم يستطع البقية

 حتفال؟تبكون بدل اال  -

 : أجابت شيرين من فرط الس عادة بصوت بدا عليه التأث ر

 إنسان. أغلىوهللا إنك  ..يا عزيزي دامك لناأو بارك هللا فيك يا هيثم..  نبكي من الفرحة.. -



ة يكتشف فيها أن ه لم ير لتلك العينين الس احرتين مثيالً..و ل كالمها اللطيف بابتسامة عذبةقاب ل مر  س وجهها الجميل، كانت هذه أو  كأنه تفر 

 هو يقول: داعب خد  أسماء بلطف ويُناظر كيليوبترا على عرشها يُحف  بها الخدم.. نفض رأسهُ من خياالته الغريبة و

أعاننا هللا جميعاً على حفظ  ،عشرين جزءاً من القرآن الكريم، أي ثلثيه هاحفظ بمناسبةشيرين ل هذه هدية مني ومن المرحوم صالح -

 العمل به.لكريم، واألهم فهمه ون االقرآ

  صالح، سألت بلهفة األم التي أضناها الفراق: وجه أم أضاء

 صالح؟الغالي هل يمكنني أداء العمرة عن  هذا أحلى خبر. هذا.. -

ً هو يهز  رأسه و الحاج أبو صالح هاأجاب  : نافيا

 أول عمرة تكون لك فقط، لكن يمكنك الد عاء له عند الحرم. لألسف.. -

 :، قالقب ل جبهتهابذراعه و هيثم هاأحاط أطرقت أم صالح رأسها بحزن،

ا،  عن الشهيد أبي سعد ينعتمرفي المرة القادمة ت  -  .ال تحزني يُم 

ف شيرين نظرت ابط سيشفع لنا يوم القيامه.. البطل الض  و يكفيه أنه أعلى منا جميعاً،: ، قالت بفخرلدروع التكريم الُمصطفة على الر 

 خطر المخدرات.هو يحاول حماية الناس من يكفينا فخرا أنه استشهد و  صالح فهمي شهيد الواجب..

                               ***************************************************** 

 فاتحة خير علينا بابا.رات ستكون المخد  -

 هذا رأيك يا روبيرتو؟  -

ابي استطاع رجالنا بقيادة أنطونيو البيع بمبلغ مليون دوالر خالل أسبوع  - ع التواصل مع زبائن من ألمانيا . العبقري استطايا عر 

 ، بدأت جهوُدنا تؤتي أُكُلها.روسياوفرنسا و

صير البرتقال للدون صب المزيد من ع اإلفطار المطلة على المسبح، ثم مائدةعلى  البسكويتووضع الكرواسان بالمربى و  ،جاء الخادم

طب التي أنعشت قلبيهما.  و اإلسبرسو لروبيرتو.  حمل النسيم الخفيف رائحة العُشب الر 

  :سألو بلل دون ريقه بالعصير المنعش

 ؟وزيعكيف رحالت الت   -

 :خنة ثُم أجابامن قهوته الس   روبيرتو احتسى 

-   ُ ةمعظم المرات أالزبائن أحيانا ول قابأ ب لمناقشة تهري ر لبرلينالسف يرجل أعمال ألماني طلب من نتظر الرجال بالسيارة. ثم 

 الكوكايين لزبائن يعرفهم هناك.

 استقل الهيلوكبتر خاصتنا. ..ممتاز روبيرتو -



 لباريس أيضا. قد أذهبو عا بابا..طب داعب البُخار شفتي روبيرتو قبل أن يرتشف ثانية من الفنجان:

 هذ ب الدون شعره الش ائب بيده، حد ق بعيني روبيرتو ليتأكد من أنه يصغي بانتباه، قال:

 نتربولحان مقبرة ألمثالنا، إن شرطة اإلبرلين قد تصبعاصمة الس حر والجمال،  لكنها وحذر يا روبيرتو، صحيح أن باريس ا  -

 .المنظ مة بشكل عامالجريمة و تشُن هجوماً شرسا على تُجار المخد رات

ة بمرب ى الفراولة قضم روبيرتو من حب ة الكرواسان   ، سأل:بلذ ة المحشو 

ة قلت لي يا بابا أن رجال مادريني حاولوا   -  سبانيامنها إلى إى دول المغرب العربي وبوليفيا إلتهريب الكوكايين من كولومبيا ومر 

ب حظ نا هُناك  ؟لكنهم فشلوا، فهل نجر 

 : عاكساً قلقاً طارئاً، قال محذراً  الد ون انقبض وجه

لن تتوانى عن نحرنا ففيها الد ماء العربي الحار  القاتل! نتداب بسيف النضال، ونحرت االس اآلن، إنها شعوب قوي ة كافحت ولي -

  ليسه ل لنا الط ريق. من عرب متخاذلين نضع من نستطيع وضعه بجيبنا فيها وفي بالد أُخرى، و لنتوّغل علينا استخدام الحنكة

ً  هز  روبيرتو كتفيه  :معل قا

-   "، ً  لك قلتُ "  ثم  أضاف:  معك حق   ليهاجروا إليطاليا. ي وعدت ألفونسو بمساعدة أقاربهننأ يا بابا سابقا

 ف أننا ننافسه بتجارة الكوكايين.أكيد عر ،مادرينينراقب  أنأعرف، ال تقلق. المهم أن ينجح عملنا و -

  :قالو فمه بمنديلمسح روبيرتو 

 طونيو.قبل أن أذهب مع أن ..وأسترخي قليال سأنزل في المسبح ..أنهيت فُطوري بابا ،الحمد هلل -

 ضحكة خفيفة.(الد ون ) ثم أطلق  باكراً.يكفي أنك الوحيد الذي تفطر معي ..روبيرتويا أنت ولد بار  -

افئةروبيرتو  غمر ابه غمر، ورق ة لوسيبلوسي وعيني لوسي وشفتي لوسي و خاطره يهجسو جسده بمياه المسبح الد  جسده بأشع ة  عر 

، بغزارةالكوكايين تجارة عليهم من  بدأت تدر  قد مشغوال، فاألرباح  . كان بال الد ونالش مس الد افئة على كُرسي قريب من المسبح

فير حماية بالت فكير بخط ة لتو بدأف أيضا يشغل حي زاً من تفكيره،  مادرينيكان لغسل أموالهم.  ن يفكروا بطرق جديدةعليهم أأصبح و

أن يجتمع  أزمعو ،عد ة رجالرش ح مبدئياً ، والجديد مساعد أنطونيو برجل بديل لفيليب الرسن ليصبحفك ر أيضا  . ألوالدهإضافية له و

ر أن بالماء و روبيرتو جسدهأرخى   .، رجل صلب ال يهاب الموتبماريو وأنطونيو الختيار مساعد كفء  يُفك رأيضاً و يُرخي دماغهُ قر 

ة أخرى الث راء والد اللبالنعيم و  انتشلته من سكرة األحالم. ، لكن  صورة أنطونيو المتراقصة على صفحة الماءو.. لوسي مر 

لعقد صفقة مخدرات. إن  لبلجيكيا طريقهنه في دد. اتصلت مع ماريو، إروبيرتو هيا جهز نفسك، اليوم سنوزع الكوكايين على زبائن ج" 

 ،" أعلن أنطونيو باسماً.عملنا يسير بشكل ممتاز

فقاتاجة، كان يكتفي بمرافقة الرجال ولم يكن روبيرتو يتاجر بنفسه إال عند الح عندما يفشل أنطونيو بالتفاوض مع  أحياناً عقد الص 

بائن   حراسة مشددة.ال تخرج إال مع اهتم بنفسك بابا، ووالده:  للحديقة وود ع، ثم نزل ثيابهارتدى لجناحه فصعد . العُنُدالز 



 :بحزم نطونيوأ الدون نب ه

 .احرص على أن يبقى بمنأى عن الش بهاتو ..ابنيانتبه على   -

 :قالالذي  أنطونيو سيارةمساعديه اإلثنين بمع انطونيو وركب روبيرتو 

 إذا تأخرت أكثر من عشرةويقطن في عمارة بالحي الشعبي الشرقي. سأنزل وحدي،  لرجل اسمه ماركوس بيتالو،أوال سنذهب   -

 معكما األسلحة.كو واليساندرو ودقائق ستنزالن يا فرانسيس

 :ههو يسألو امتقع وجه روبيرتو

 أسلحة ؟  -

ً  أنطونيو امتزجت ابتسامة حا  : بنظرات الش فقة المرسلة نحو القسمات المتقل صة، قال موض 

لكننا قد نتعرض لمخاطر  لقد أوصانا الدون بك،ال تتحرك. يا روبيرتو، ابق بالسيارة و أصحاب سوابقو نمجرمو الزبائن معظم -

 ا عملنا.هكذ كثيرة..

اً و روبيرتو عينيه أغمض  ياهلل. : ساعدني..ابتهل لرب ه سر 

                                 ********************************************** 

 

 هتفت المضيفة ذات الرداء األزرق األنيق.  "لدولي،ا للهبوط بمطار جد ة نرجو من جميع المسافرين ربط األحزمة استعداداً " 

ابةلط ائرة تماماً، نزل منها هيثم وأهله وعندما توق فت ا بعد ميقات ذي الجحفة، فوق ، كانوا قد أحرموا عبروا الممر المفضي إلى البو 

هيثم  ة، حجزدقيقة. في مك نأربعيإليها ه لمكة التي استغرق الوصول قاد بنفساستأجر هيثم سيارة و استالم أمتعتهم، ختمهم لجوازاتهم و

عبر  الحرام ساحة المسجدمشيا نحو  ترك سيارته بكراج الفندق، ثم أكملوا الطريق،  اً عن المسجد الحرامبفندق ال يبعد كثير غرف ثالث

ة والش اهقة الش وارع التي تحيط بها الجبال   البضائع المعروضة علىالجنسي ات و المعتمرين من مختلفمن كُل  مكان. تأملوا المار 

نة و الت مورواع البخور ومثل أن المحالتواجهات  بالتي ارات ذ را وهو يحد ق مح هيثم قال.  أثواب الصالةوالكُحل العربي والمسابح الملو 

 :ةالبشري

 .عن بعضنا سعد. فلنبق معاً حتى ال نضيعيد أنا لن أفلت و، قد تضيعو المكان مكتظ  بالن اس، أسماء يا شيرين يد ال تفلتي  -

اباته وألول مرة المسجد الحرام هي تمأل عينيها منخفق قلب شيرين و فرحاً  دموعها زخارفه الجميلة.  سالت، وتأملت بشغف مآذنه وبو 

ً و لتستشعر عظمة  آه ليتك معنا ، حيث كنت تنوي أخذنا.وصلنا المسجد الحرامزوجي الغالي صالح، أخيراً   قالت في نفسها:و خشوعا

نا هُ إلى بارك هللا بأخيك هيثم، أحضرنا هذا المكان.  كأن هللا أنزل سكينته علىعجيب، و كثرة الناس إال أن الهدوء رغمالمكان. جمال و

 لفردوس األعلى يا شهيدنا الغالي.جمعنا هللا بك في اكما كنت تتمنى. 



احة لحيته بالحن اء فبدا لونها تحت أشع ة الش مس كأمواج ن حاسية، افترش سشرة قد صبغ شعره ولفت نظرهم رجل عجوز أسمر الب 

 ً عندما  استقبلهم نسيٌم بارد، عليهتصد ق فاشترى منه هيثم رأفة بحاله ومسابح الدبابيس والس واك وبضاعته من أعواد ال الحرم عارضا

خارف اإلسالمي ة اقتربوا من أبواب المسجد الحرام  خمة الًمزدانة بالز  ، قال في تفاصيل المكانأكثر أكثر و ذابت نظرات شيرين، والض 

ار المسجدو هيثم  : هو يأخذ كيساً من األكياس الُمعل قة خدمة لزو 

 .أبداً  ال تبتعدوا عنيحذيتكم وضعوها في الكيس، واخلعوا أسنلج اآلن أرض المسجد الط اهرة ف -

ل ما حوله بإعجاب، بوجه متهل لبيه األشيبين وحاجصالح  أبو رفع اإلمام َل بْيٍت ُوِضَع ِللن اس لَل ِذي ِببَك ةَ  إِن  : )تال قوله تعالى هو يتأم  أَو 

 .(الَِمينَ ُمباَرًكا َوهًُدى ِلْلع

عت األقدام الُخطى متجهة نحو غذّت على الس جاد األحمر الس ميك   خامية ب راتنظال صحن الكعبة عبر المسجد، توز  ين األعمدة الر 

تنتشر  التيو ، الشريفةالمصاحف فوقها التي اصطف ت الرفوف الحظ أبو صالح المصل ين الخاشعين. الض خمة، واألقواس المزخرفة، و

اد هذا ء المسجد ليقرأ منها المسلمون، وفي جميع أنحا الحظ حافظات مياه زمزم التي تنتشر معقمة مبردة في كل مكان ليشرب منها رو 

الغالي : اللهم ارحم الشهيد بدأت تدعوبسطت أم صالح يديها وف ، خلف األقواس البعيدة المشرفة الكعبةبان جزء من المسجد العظيم. 

ده أوالاللهم ارزق أيهم وزوجته واآلخرة. به في الجنة، واحفظ لنا طفليه وأسعدهما في الد نيا و اجمعنايح جناتك، وأسكنه فسصالح و

 .ارزقهمو أدم الصحة عليهمو طفلهاداليا وزوجها و أسعداللهم  .أدم عليهم الصحةأسعدهم يا رب وو

  تزيد من الد عاء:و هي تغالب دموعهاثم ضمت ذراع هيثم و

، شيرين ن قلب زوجتهاللهم حن   .انفع الن اس بعلمه، وارزقه وبارك له في عمله وهناإلى الي البار هيثم، الذي أحضرنا ق الغاللهم وف   -

 ا الذرية الصالحة ياهلل يا كريم.ارزقهمو هما،المودة بينوازرع المحبة و

 !؟حتى عند الكعبة يا خالتي ، أطلقت شيرين تنهيدة ضيق

الفضاء أمام أعينهم شامخة بكل ما فيها من مهابة، هذا البناء المعكب المكسو  الكعبة المشرفة، التي زي نتاً إلى صحن وصلوا أخير   

تراً، هذا البناء الذي سرق أفئدة الذي يبلغ طوله خمسة عشر مه آيات من القرآن بماء الذ هب، وبالحرير األسود الذي نُقش على وسط

ابات المسجد الحرام، يناجيها وتناجيه، وعلى مر  الت اريخ، تحيط به ب الن اس . عل ها تًصيب شيئاً من بركتهبأجنحتها  له بيض الحمائمتُظل  و 

 ..هيا قال:صالح و أبيفي قلب  انطلق البـِشرُ  . الت قوىيمان ودموع على وجوه طافحة باإلالسُكبت برأت ماليين األرواح و ام جدرانهأم

 ال نضيع عن بعضنا البعض.عاً حتى لنبقى مو  فلنبدأ بالطواف..

خام البارد والمست أ  ، حمل جزءاً من دوائر الطواف التي ال تنتهيسرعان ما أصبحوا وهُم يغذ ون الخطى بلهفة، قدامهم الحافية الر 

أيضاً أبو صالح  اإلمام. أمسك تحمل اسماء أن تمسك بإزاره حتى ال تضيع عنه تطلب من شيرين التي كانو اً على كتفيههيثم سعد

من عند الحجر الط واف ا وبدؤ ،لبعضالزحام عن بعضهم اتي ار أم صالح، حتى ال يفرقهم  الحجة بذراعه األخرى طوقهيثم و بإزار

 قالوا: بسم هللا وهللا اكبر.ه وفاستقبلو األسود 

يشرح لزوجته أبو صالح يُشير إلى الكعبة و صار تردد خلفهما النساء. مرتفع بينماهيثم يتلوان األذكار بصوت أبو صالح والحاج كان 

كن الش امي والحجر األسعلى عن أركانها؛ الركن األسود الذي يحتوى  كن اليماني والر  كن العراقي، أشار إلى الميزاب أعلى ود، والر  الر 



تعل قت نظراته وهيثم  اشرأب  رأس يطل  على حجر اسماعيل عليه الس الم.أنه مصنوع من الذ هب الخالص و أخبرهالجدار الش مالي وا

، تغلغلت رائحة مسك ة الن اسكثررغم حل ت على المكان  الس كينة التيوء واستغرب الهد، وفوق الحرم بسالم ئم التي تحل قللحظات بالحما

يرحمه هللا ويُسكنه الفردوس لحبيب صالح، دعا أن ا لشقيقه ادععينيه و غمضأمن أفواه الط ائفين، استقبلت أذنيه تمتمات األذكار بأنفه و

حام الش ديد خاصة أن معه أطفالتمن ى لو   ،يجمعهم به في الجن ةو بعد أن   .يستطيع تقبيل الحجر األسود، لكن ذلك صعب بسبب الز 

خلف مقام وا ركعتين صل  هناك ، وهم يسيرون عائدين باتجاه أبواب الحرمو د وائر الط ائفينبقطع  وجدوا ُصعوبةمن الطواف،  اانتهو

من جميع ف الناس أتوا ، آالهذا المد  البشري لها مشدوهةشيرين حو تأملت لسعي، ثم ذهبوا ليشربوا من ماء زمزم المبارك.ابراهيم قبل ا

األبيض ير، وأشكالهم، كل هم أصبحوا سواسية في هذه البقعة المباركة، يطوف الغني مع الفقمختلفة ألوانهم وأصولهم وأصقاع األرض 

 ال نهاراً.ئر حكم هللا أن ال تنتهي ليالً واألسود، يطوفون في دوامع 

ها بهما بقوة حتى عُصرت  شيرين أن للكعبة ذراعان نورانيتان تخي لت شفتان دافئتان طبعتا على من روحها المثخنة كُل  الهموم، وتضم 

ليصليا صالة المغرب في مسجد  ذات مرة صالحالشهيد أخذها  وقتكانت حامال،  اكرة بها لترسو وقتماأبحرت الذ  قلبها سعادة أبدي ة. 

ن يجلس كاة، وفي بداية الدعوة. كان المؤمنون قل  سلم وعليه  ى هللاعما قاساه النبي صل   حد ثهاالسها وأن انصرف الناس، ج النور.  بعد

طلب منهم و عليه و سلم اإلسالم على القبائلحوله األصنام، يدعوا لدين هللا عز وجل. عرض صلى هللا في الحرم وسط  المشركين و

كان  نالذي ى بإسالم أهل يثربحتى أكرمه هللا تعال ة بعد النبي صلى هللا عليه و سلم،منها من اشترط الخالفمنها من رفض و نُصرته،

 ساعد على انتشار اإلسالم بينهم. وتشريف هللا تعالى بذكرهم في القرآن الكريماستحقوا بجدارة لقب األنصار، وإسالمهم فتحاً عظيما و

ثم  غيرهم.الذي اهتز لوفاته عرش الرحمن، و زعيم األوسسعد بن معاذ رضي هللا عنه رضي هللا عنه زعيم الخزرج، و د بن عبادةسعْ 

 .(الفتح العظيم)انتشر اإلسالم حتى فُتحت مكة 

تنصهر ألوانهم وأجناسهم في بوتقة العبادة  لرؤيتك،اآلن بمن يموتون شوقاً  ا رسول هللا، انظر، لقد امتأل المسجد الحراميا حبيبي ي

 هللا بالشهيد الغالي النقيب صالح في عليين.جمعنا يا حبيبي يا رسول هللا..وجمعنا هللا بك  الخشوع،و

 :والده قبل أن يروى ظمأه، قال ء من ماء زمزم، ثم صب  لوالدته وزوجته وأسماسعداً و هيثم سقى

وا  - ا .  فالت هوية فيه أفضل في الطابق الثاني إلى المسعى هلم   .ين متحركينسيسأحضر لكما كر با..يا يُم 

ا رأسيهما معترضين،   : قال الحاج هز 

 أقدامنا يا ولدي، فلنتعب في سبيل هللا ساعة.تطيع السعي على نس -

 :، أردف قائالأسماءوعيناه تراقبان سعد و  ابتسم هيثم

بصراحة بدأ بطني  نعود للفندق....هيا ..بقي السعي فقط ثم نتحلل من اإلحرام و سعدكرسياً ألجلس عليه سوسو وحضر سأإذا ً  -

 يقرقر من الجوع.

                                 ********************************************* 

 



افي  من الكوكايين كيلوغراماتالتي تحتوي على خمسة  حقيبةالمعه صعد أنطونيو و       التي  القديمة عمارةلللطابق الثاني في االص 

قاق المبل ط يارةن بالستو مع المساعدين ينتظروبقي روبيرو يقطنها ماركوس بيتالو، األطفال الُحفاة هم يحد قون بو التي وقفت فوق الز 

نةعمارات متالصقة   .مالئين األجواء بهتافاتهم الذين يلعبون الكُرة في هذا الحي الشعبي  ذات شُرفات صغيرة مزدانة بالورود الُملو 

دة.بينيثرثرن يشربن القهوة والجارات جلست  ، على عتباتهاأحاطت بهم من الجهتين روبيرتو  أرسل   ما يالعب أطفالهن القطط المشر 

 تصطدماهو يُمن ي نفسه أن ينتهي الت وزيع بسرعة، و عن طالئها الباهتنأى التي راح ذيل الشمس يالمقصودة إلى العمارة نظراته 

ن الذي يقطر ماء نظراته بسيدة سمينة تنشر الغسيل هو يجهز و دقائق قال فرانسيسكو بعد عشر  .هي تنظر إليهم باستغرابو الملو 

أنطونيو من خرج رجال  " فأنطونيو يحتاجنا.، هيا بنا يا أليساندرو وغدأنطونيو لم يرجع، يبدو أن ماركوس هذا شخص " : سالحه

ت في أذني   بعدها بدقائق ، السيارة متدرعين برش اشين  قلقاً: فسرت ببدنه رعشة قوية، قال لنفسه كثيفة ت إطالق ناراصوأروبيرتو  دو 

 سيبلغ الجيران الشرطة.حدث ما كنت أخشاه، !  اللعنة

 : سأل بهلع بسرعة دفعت جسد روبيرتو للوراء، السيارة التي انطلقت قفزوا داخلومهرولين  مساعداهنزل أنطونيو و

 ؟ماذا حدث -

  :عيناه تلتهمان الطريقو أنطونيو هأجاب

لم يجد معي بعد أن فتشني و ، ظنني مهيض الجناحيورو واحداً  بالعنوة دون أن يدفع يريد أخذ المخدراتماركوس  بن الكلبا -

 بمسدسات.صديقه فصار يهددني هو وسالحاً، 

 :ح البصمات عن األسلحة، أضاف بصوت خشن النبراتيمس فرانسيسكوبدأ 

 سلمونا النقود.نزل، خافوا منا وأطلقنا نيران رشاشاتنا في كل بقعة في المكسرنا الباب و  -

 :تصطكالتي بدأت  روبيرتو أسنان خرج الس ؤال يتعث ر بين

 ألن يشكونا للشرطة؟  -

 :نبيذ بجوفه هو يفرغ زجاجةو أنطونيو هأجاب

 .طبعا ال فهو زبون مخدرات أي ) كلنا بالهوا سوا(  -

ساقيه قد تحولتا لحبلين ال أحس بأن وارتعدت فرائصه لفهم، سيارة شرطة خزامور روبيرتو صوت  في تلك اللحظة طرق أذنيلكن 

  مذعوراً:  صاحتحريكهما،  يسعه

 التوتر. من فثم ضغط بيديه على بطنه ليخف   علينا.."لو فتشونا سيقضى  مخدرات بالسيارة.. ! في حوزتناتبا"  -

كان قد جه زها  وجودة على مقاعد السيارةطلب من البقية ارتداء أقنعة معلى وجهه وأسود زاد أنطونيو من سرعة سيارته، ارتدى قناعاً 

افرات و بعد أن فشلت في إقناعهم بالتوقف عن طريق لشرطة بإطالق النار على السيارةا.  بدأت للحظة كهذه   مكبرات الص وت،الص 



صاص تتالحق هو يناور انطونيو وصاح  ،من شد ة الخوف وضع روبيرتو يده على فمه عندما شعر بأن ه سيتقي أو بدأت أصوات الر 

 بالسيارة:

 أن يصل الدعم من الشرطة األخرى. قبل الشرطة، ثالثتكم..رجال طلقوا النار على أ  -

صافرات سيارة الش رطة بأذنيه كالِحَمم،  أحس مايل مع حركة الس يارة كبندول، وانسكبت أصوات الرص اص ويتروبيرتو  بدأ جسد

النار  هُما يُطلقانو ذان تدل يا من نوافذ الس ي ارةاللأليساندرو فرانسيسكو و نظر بهلع لجسدي ،شفتي الموتتنهيدة بين أنه قد أصبح للحظة ب

 أنطونيو:  صرخ الشرطة، رجال البإصابة اإلطارات و الم ينجحو ، لم يدِر لم انفرجت أساريرهُ عندماعلى سيارة الشرطة

 إال قضي علينا.و األوغاد .. هيا.. أطلق الن ار على هؤالءيا روبيرتو معك سالح -

رأى نفسه مرتديا ناد لز  اعلى الشرطة، لكنه قبل أن يضغط سي ارة  نحو رشاشه بصو  رتو جسده المرتجف خارج السيارة ومد روبي    

ابط  جالساً  ة الض  يا بحياته في سبيل الوطن سيارة الشرطة في بز  ضميره  طة تنبشربنظرات الشجسده و . أحس برعشة قوية تغزوُمضح 

صار و وضع حزام األمانو جلس مكانه، ثم لتخويفهم ماءصاص باتجاه الس  لشرطة، أطلق الر  بدال من أن يطلق النار على ا  .بأظافرها

أنت  إني كنت من الظالمين..ال إله إال ال إله إال أنت سبحانك))  :المرتجف اليعرف كيف جرت تلك الكلمات العربية على لسانه يدعو،

 سبحانك إني كنت من الظالمين ((

 يار آخر،"سم؟ حسناً لم يعد لدي خبلغة كالطالتتمتم  من أن تساعدنا، تطلق النار باتجاه السماء ثم بدال “

اختفى بين  ثم ،بعد أن انتظر اللحظة المناسبة اآلخر من الشارع معاكساً السير بمهارة للجانبالسيارة الذي انعطف بأنطونيو  قالها

 األزقة.

 :تسبقه أنفاسه الالهثة أضاف

عندما اخلعوا أقنعتكم وقبعاتكم ومعاطفكم واتركوها بهذه السيارة، ولجادة العاشرة. في ا للطوارئ حمراءفولفو  تنتظرنا سيارة -

 نختفي من هنا.السيارة الجديدة وآمركم، تدخلون 

 روبيرتو: هلسأبكلمات قط عها الخوف 

 و هذه السيارة..رقمها؟  -

 : أنطونيو هبلهجة واثقة أجاب

 لوحة مزورة ال تخف.  -

، اخترقت الس يارة األزقة فلم تستطع سي ارة المخدراتة الجديدة بعد أن أخذوا النقود والسيارللجادة العاشرة، قفزوا داخل  وصل األربعة

هوا نحو المزرعة، نظر روبيرتو ور عليهم، عادو للطريق الرئيسي والش رطة العث حمد هللا، من خالل المرآة فلم يجد أحداً فمنها توج 

. خطايانا التي بلغت الّسماءجريمتنا وغمرتنا بُلطفك رغم هلل ما أرحمك، سترت علينا و، يا يا هلل ما أكرمكحمده كما لم يحمده من قبل، 

   أبطأ أنطونيو من سُرعته حتى ال يلفت األنظار.وأقنعتهم  خلعوا



ية  ثمل روبيرتو باديء األمر بريق  فسأل أنطونيو كدبابيس مؤلمة ثانية برأسهانغرست ما لبثت أن وساوس اللكن  ،الّطاغيبشعور الُحر 

 : جاف

 ض النووي؟مْ ة بالسيارة القديمة؟ أقصد الحِ األدل   ماذا عن  -

 أنطونيو: هأجاببهدوء عجيب 

. أنا خبير يا روبيرتو وأعمل مع .للتضليل األحماض النووية من عدة أشخاصى مصادر مألتها بشت  و لم أنس هذا الموضوع..  -

ابك منذ وقت طويل ولم تقبض الش رطة  ة علي وعر   .ال تخف واحدة، سجل ي نظيفلو لمر 

 : تمتمو قليالً  روبيرتو ارتخت أعصاب

 . الحمد هلل.الحمد هلل -

 : لبرهة قبل أن يضيف طونيوأن صمت

 فلنعد إلى الدون. ى تهدأ األمور،حتلن نكمل التوزيع اليوم  -

لكنّه عندما رآهم تشنّج وجهه غضباً ألنهم عادوا مبّكرا، أخبره عندما دخلت الّسيارة إلى المزرعة صادفوا الدّون يداعب كالب الهسكي،    

هو يُمسك كن الد ون انقض  عليه كالمجنون وصار ينهره بعنف و، لغضبه ليت قي ُمالحقة الش رطة لهمو أنطونيو عن غدر ماركوس

، لقد انعكس قلقه من االنتقام الـ) المريع(القاسي و، وصار يتوع ده بالعقاب بالكذب تارة أخرىتارة و يت همه بالفشل الذريعيابه وبتالبيب ث

جال لرد ة فعل الد ون الُمبالغ بها،ليهم مشاكل مع الش رطة ُصراخاً وهذا العمل الجديد الذي بدأ يجر  ع نظر  تهديداً بال وعي، ُصعق الر 

ر روبير ،نجدةنظرة فيها عتاب و روبيرتوأنطونيو إلى   :بنبرة راجية ب نفسه، قاللو على حساو تو أن يُخل صهُ فقر 

 .الن ار على رجال الش رطةإطالق  ، أنا من خالفت أوامره إذ رفضتُ ، أنطونيو لم يُخالف أوامرك بشيءتوق ف يا بابا أرجوك -

ل بصره صوبالد ون أنطونيو و أفلت    ً  تنتفخ هأوداجروبيرتو و تحو   :بلهجة عنيفة هسألهو يو يديه شدّ على قبضتي  ،غضبا

 كانوا يُطلقون الن ار عليكم يا أحمق! لنار على الشرطة فتخالف األوامر؟يا روبيرتو؟ يأمرك أنطونيو بإطالق ابنا كيف تفعل هذا   -

ة ، وليداري الغضب الذي صارع مالمحه رأسه روبيرتونكس  أ وتجألول مر  ابهر    :رفع صوته بوجه عر 

ُ أقتلهم و مَ لِ تقوم بواجبها،  الشرطة كانت ..لكن يا بابا - ل زوجاتهمو م أطفالهميت  أ  د عي بأننا مالئكة،ن ..ال هُم ؟ نحن المجرمون باباأرم 

اب في أوردة اإلنسانية، سريالس م التي ي نحنو  .ينحن من نستحق  أن تُثقب أجسادنا برصاص الرش اشات يا عر 

لكن يد  فاندفع نحوه مكوراً قبضته، الكلمات التي كانت رصاصاً في جبين الحقيقة،  تلك أخرجت كلمات روبيرتو الدون عن طوره،

 : أنطونيو حالت دون ذلك

 أتوس ل إليك أال تضربه يا دون، هو غير معتاد بعد على هذه األمور، وبصراحه هو محق. ال تلمه فقد ارتعب كثيرا اليوم.

ً  بشفتين ترتجفان:  زأر الد ون غاضبا

 ! ..حاالاذهب إلي جناحك ..عن وجهي يا روبيرتو..ال أريد رؤيتك اليوم اغرب  -



ً  هدى غيرعلى صار يذرع األرصفة بخطوات سريعة الدون وتهديداته، و شتائم مخلّفاً وراءه لكن روبيرتو خرج من القصر في  تائها

الت خلص كل ما كان يريده في تلك اللحظة هو  الهرب، ال يدري إلى أين.. إلى نفسه تنازعهبديد و. كان يشعر باختناق شعشوائي ة الوجوه

أخرج  أكمل طريقه،، تمتم معتذراً والشتائم فقذفته بسيل منارتطم بسيدة عجوز  .من أنياب هذا الواقع الت عيس التي انغرست في روحه

 ً ل عن أسنان مفقودة  ،لمتسول ضرير أعطاهنقود والمن  من جيبه مبلغا  ه، فأجابهو يتحس س وجههو سأله عن اسمهوتبس م الُمتسو 

أو  مثالً  مدرسة تمنى أن يفعل شيئاً أكثر؛ أن يشي دبالبهجة، كان ي الفعل البسيط هذا هأشعر روبيرتو بأن اسمه هو سباستيان روميرو. 

تضطرم في صدره أكثر فعادت الن ار على نشوته التي تورط فيها اللعينة التجارة  تطف لت ذكرى سُرعان ما يساعد الناس، لكنمستشفى و

شعر بأن  بأن هللا قد ساقه لهذا المكان،تغمر جسده، و غريبةأحس براحة  ،صغير مسجدإلى  يسير حتى قادته قدماهبقي يسير و و أكثر. 

ة الظالم الذي يكتنفه.  عقله كان  ب، إال أن  اإلسالم دون أن يعرف الس ببحب  روبيرتو خفق قلب لطالما  هذا المسجد سيكون القبس في لج 

ً يرفض الت عرف عل داعو ى دين جديد حت ى ال يزداد تشت تا ريُعاوده الص  ر وشع أن يتحد ث مع اإلمام،  .  بعد أن جادل نفسه سريعاً قر 

، ثم صار يراقب من ُمذه بة المزخرف بنقوش إسالميةه باببخطوات مرتجفة نحو  خطا  بأن جميع مشاكله ستحل  لو فعلها.أقنعه  غامض

ً واسع كان المسجد بعيد، ً مفروشو ا خارف اإلسالمية، بموكيت مخملي ا وأمامه مصباحان كبيران  يقع في نهايته محراٌب منقوش بالز 

ً و حامٌل للمصحف الشريف،و في واقفين مراهقين اً إال من ثالثة شباب خاليالمسجد  كان   منه اصطفت بضع كراس بالستيكي ة.قريبا

بعثت ناروبيرتو أن الوقت ليس وقت صالة وعرف  .قُدسية المكانتتخل له ضحكات ال تتفق و حديثيتجاذبون أطراف منتصف المسجد 

راب المحالجدران وثمة بالت وبة، شعر بأن يُطه ر نفسه اآلو بالد موع، يغسل همومهأن يدخل ويبتهل إلى هللا و في شديدة رغبة بنفسه

ا يجب  عليه أن يقابل إمام المسجدكان لكن قبل ذلك يلملم شظايا روحه من جديد، ينادونه ليدخل و ثُري ات السقفو الس جادو ليسأله عم 

 :بأدب سألهم، مشى نحو الش بان الثالثة وعليه فعله

 مرحبا.. هل أنتم مسلمون؟  -

 :د  بغلظةالمتقل صة بوجه محمر  ، رُ ضيقاً تجلى بالقسمات  الش اب األول اعترى

 ؟ ون مثال؟ هل نحن بوذي  إذاً  ماذا نفعل بالمسجديا أحمق، و  -

ً  ه، سألمن قل ة تهذيبه تضايق روبيرتو  : عيناه تًفت شان عن اإلمامو متهكما

 هل هذه هي أخالق الُمسلمين؟ -

ليب الش اب الثاني  انغرست نظرات  : هو يجيب بحنقو روبيرتوالذي يُحيط برقبة الماسي بالص 

 !مسيُحك إلى الجحيمفلتذهب أنت و نحن أحسن أخالقاً منك يا صليبي يا قذر، -

  حتى كاد يقع على األرض، قال مقهقهاً: ضج  الش اب األول بالض حك

لم ء وُرفع إلى الس ماقد أنه بعليه الس الم، لكننا نؤمن  ضاً نؤمن بالمسيح، إنه سيدنا عيسى.. هل نسيت أننا أي!يا تامر غباكما أ -

اه هللا من بطش فرعون.  يُصلب، لقد نج 

 : هو يدفع صاحبه بخف ةو شفتي  الش اب الث الث رن ت قهقهة قوي ة بين



ف ف من نخعلينا أن نقرأ أكثر و.. يالغبائنا!  ليس لفرعون..ليه الس الم بُعث لبني إسرائيل وعيسى ع المسيحمنه يا فادي..  أغبىأنت  -

 نصل ي بالمسجد هههههه.  ، على األقل بدأنااألكشن فالمأ إدماننا على

قة وحد ق بابيرتو أعصابه، تمالك رو يقة ال تيشيرتاتالزدراء بسراويل الجينز الممز  التي ال تليق تي تبرز عضالتهم الش به ضامرة، والض 

بر سألهم بمكان جليل مثل المسجد.   :بلهجة نافذة الص 

 . حاالُ  أحتاج للتكل م معه اإلمام؟ لو سمحتم متى سيحضر  -

ل   : هو يشير إلى قدمي روبيرتوفجأة و صاح الش اب األو 

 !عمداً ك ليبي يا حقير، دن ست المسجد بحذاءييا ص -

 عليه بالض رب.الث الثة قبل أن يفتح فمه معتذراُ انهال الش باب و، خلع حذاءيهوبيرتو إلى أنه قد نسي انتبه ر

 :بحنقهو يصيح بتالبيب ثيابه و تامر أمسك

 أو ..ال ..من األفضل أن نبل غ الش رطة. سألق نك درساً  ؟ هُنا لتدنس المسجد الط اهر جئت !يا قذر يا صليبي  -

م لريح وأطلق ساقيه لشرطة(، فخل ص نفسه من براثنهم و أصيب روبيرتو بالذ عر عندما سمع كلمة ) جد اأال يقترب من المسعلى قد صم 

                                                                                                                                            المسلمين مرة أخرى.و

صورة العذراء ذكرى لكن و فك ر لحظتها بالدخول حتى وجد نفسه أمام كنيسة،  هدى غيريمشي على يمشي و ظل  إلى الشارع ثم عاد 

لكن  وجميع أماكن العبادة،  الكنائسيشعر بالن فور من المساجد و قلبهُ ن وك المكا، فترأمام عينيهنغرست االتي احترقت على راحة يده 

وطلب قهوة، احتساها على مهل  (تيمبو ديل كافيهفي مقهاه األثير ) الشارع، جلس على مقعد إلى  رجع  .في أعماقهراسخاً بقي  حب  هللا

ة الذيوالمقاهي و المنيرة جهات المحالتوايراقب  هو و المصابيح ، وكان عدٌد كبيٌر منهم سُي احاً مبهورين بجمال عاصمة الموضة نالُمار 

باب إلى صف  من الهاالت المضيئة. صيف المقابل بأ انساب إلى قلبه منظر  التي أحالها الض   يعطيها الحلوىيالعب طفلته و على الر 

ائفة.روبيرتو صادقة، شيء افتقده كانت فرحتها بريئة و، منها قُبلة على خد ه لينال رغم جمال المنظر أحس بانزعاج لم  كثيراً بحياته الز 

ب أنفه سد. يعرف ما سببه،  لكنه أيقن فيما بعد أنه شعور الح نفساً عميقاً، لطالما كانت أخذ منه أكثر من بُخار القهوة المتصاعد وقر 

صورة الفتاة الغامضة،  بدأت أنامله كالعادة، تُخط  وأخرجهما ، ال يفارقانه اللذين القلمالدفتر الصغير وقبع جيبه في   .القهوة بلسماً لروحه

 مالمح. كتب تحتها:الناعم والوجه الخالي من شعر األسود الالذات 

ئين  من أنت؟  أنه  أعرفالماضي، و  غياهب من أنك تُبحرين إليسفينتك في ميناء أحالمي،  قلبي يُحد ثني بعلى إرساء يا من تتجر 

ال فال أنا أسبح مع التيار و  الحياة،بسببك أنت، أو بسبب شيء آخر حدث معي في الماضي، مازلت عالقاً في نفس المكان في نهر 

الذي ينبغي أن يعبر بي إلى عائقاً أمام قارب الحاضر اآلن تقف  ماضي أن صخورا قد تشك لت في البكسه. بدأت أعتقد جازما عَ 

ابي  متعايشان معاً؛ الن غريبانرجُ أم أن هذه هي الطبيعة البشرية. أنا  بي ال أعرف ما إذا كان هذا خلل أنا .المستقبل الذي رسمه لي عر 

هارة ..األسودبيض وأنا األ ..الث اني يدم رهول يصلح المجتمع واأل ناسة أنا الط  توه جاً في  األكثرُ  ة والحجرةُ في الجن   طائرِ  أسمىأنا  ..والد 

 جسد واحد.في لش يطان واالمالك  أنا ..أنا..الجحيم



مادي.السماء تتتشابك و بدأت الس حبُ   أخفى الد فتر  ،األسود الس ميك روبيرتو أزرار معطفه فأغلق هب  نسيم ثلجي   صطبغ باللون الر 

يتجه  بعد ذلك جد نفسهو، الضباببنور خالطه  التي تنضح في الشارع الذي أضيئت فيه المصابيح وقف ليكمل المسيرالقلم في جيبه ثم و

راً أمامها و و هيئة مكافحة المخدرات في ميالن.الشعوريا نح الضباط جعل يُمد  بصره نحو والهواء يعبث بشعره الن اعم، بقي متسم 

، يحد ُق في قبعاتهم األنيقة الذ هبية الن ياشينرات والش عاب األنيق الذي توش حالكُحلي ، يُحدُق في زي يهم الخارجين منهااخلين والد  

 ثم   ، يتذوق ملوحة ُدموعهو الغيظ، فبدأ يقضُم أظافرهشعوٌر عميٌق بالحسد و ، خامرهُ األمر بادئ .المسد سات التي تتدل ى على جوانبهمو

أنها ستكون رغم وة بهذه الق نتحاريةاالغبة الرّ . لم يدر لَم كانت يخرق قانون األوميرتا و في أن يسل م نفسه مفاجئةٌ  رغبة  تُلح  عليه بدأت 

نحو  ت. تقدم بضع خطواسيكون بتسليم نفسه لضب اط الهيئة بأن الخالص من عذاب ضميرهحظة . كان يشعر في تلك الل  هالسبب في هالك

ق روحه هو شعوره بالفشل كان أكثر يتألم أكثر كل ما تراجع. كان يتألم كل ما تقد م و لكنه مالبث أن تراجع، هيئة مكافحة المخدرات ما يمز 

اخلي.العجز، الو اد المسجد والكنيسة وأصبح فجأة  عجز عن اتخاذ أي قرار يُشعره بالسالم الد  باطيحسُد كل  الناس، رو  حتى الُمشاة و الض 

اخلي. رغمبال، ألنه وفي الش ارع ة، إال أنهم كانوا باعتقاده يملكون ما ال يملك، السالم الد  سأل   من يقينه بأنه أكثر ثراء منهم بألف مر 

 قبل أن أفقد ذاكرتي؟ هل كنت جباناً كما أنا اآلننفسه: 

عد،  و بغزارة بدأت األمطار تهطل رف سطحها أقبح الن فوس،على توب خ األرض ألنها قبلت أن تُؤوي  كأن الس ماءتعالى هزيم الر   قر 

قطع الش وارع الموحلة التي بدأت تفرغ من المارة حتى وصل إلى ، الذي فشل بالهروب منه أن يعود إلى القصر روبيرتو ُمكرها

 وحدهما على العشاء ، اجتمع الدون مع لوكافي المساء ه إلى جناحه دون أن يصادف الد ون. هو ينفض المطر عن معطفودلف  القصر،

  زوجته عند أهلها.و يزال في بلجيكيا كان ماريو ال ،العادة غيرعلى 

 :هو ينظر إلى ساعتهو لوكا هسأل

 موبايله ُمغلق. رتو يا بابا؟ هاتفتهُ عد ة مرات لكن  أين روبي  -

 األمطار التي بدت كاألمواج على صفحة زجاج الن افذة، تمتم ُمكابراً:  صوب الد ونبصر  اتجه

ني،  -  شيطان يأخذه.ال يهم 

 لكن  الد ون أشار له بالجلوس، نادى:  يا كليمين..و بعينيه كان عكس ما يد عيه، وقف يريد الخروج للبحث عنهلوكا لكن ما رآه 

. وقف يرفض الحضور لتناول الط عامبأنه في سريره بحالة يُرثى لها وُمسرعاً، سأله الد ون عن روبيرتو فأجابه  جاء خادم روبيرتو 

ر الذهاب وحده إلى قلقاً و الد ون راً تحت الكثيفة منظر روبيرتوغضبه ، بد د سحب روبيرتوحجرة قر  وجهه  كان .في فراشه غطائه متكو 

كعقد  مة أفكاره التي كانتلملواأللم الذي كان يجتاحه،  جماح كبحبإغماضهما كأنه يحاول وعيناه مغمضتان، و غارقاً بالدّموعمحتقناً و

رة، كلما حاول الوصول إليها تبتعد لتتركه تتبد ى مبهمة كانت أطياف أفكار باته. لؤلؤ انفرطت ح ظمآناً  كالس راب في ذاكرته المتصح 

ةوسط لُج  األفكار المبهمة،  لمعرفة الحقيقة. في  ،  أغرسكم أنا بحاجة إلى أم  اآلنآه ..)األم(  قله عخالطت  واضحة واحدة فكرة ثم 

ب رأسي المثقل بالهموم الد اف ُحضنها أعماق  يا أم ي.  ! رحمك الر 

ائدل وليبعد عن نفسه شُبهة التدلي ، قال بنبرة حاول أن يجعلها قاسيةجلس الدون بجانبه  : الحنان الز 



ة سأسامحك يا روبيرتو، لكن أقسم بالعذراء المُ  - ة أخرى.. قد سة، سينالك من ي عقاب شديد إنهذه المر  قُم معي هي ا  خالفت أوامري مر 

 .لنتناول العشاء مع لوكا

 : وجهه فيها غمر الوسادة التيروبيرتو بصوت خنقته  هأجاب

 بابا. ال شهية لدي   -

ال ينفع معها الت أنيب فقال الُمترد ية توص ل إلى أن حالة روبيرتو  ،أكثرالقلق يشتعل على روبيرتو أكثر و خلف نظرات الد ون القاسية كان

 : الن اعم شعرههو يمس د على و برق ة

ً ه اليومَ ما فعلتَ  -  منك من بسبب خوفي عليك.غضبت نني لك ،بنييا  اً جيد  كان شيئا

 : ند ت من روبيرتو فجأة ضحكة مجلجلة أرعبت الد ون

وا .. واحد .. اثنان.. ثالثة.. هو هههههاي.. -  !ب اااا..   قفز األرنب يجري يلعبًهلم 

ابه قلق من ت هلوساتهزاد ً  سأله مسحوق أبيض،ب أنفه مغطىليجد  روبيرتو ناحيتهأدار وجه ف ،أكثرأكثر و عر   :مصعوقا

 على أنفك يا روبيرتو؟ هل تتعاطى؟ما هذا الذي   -

 السرير بالمسحوق األبيض.  ثقد لو  كيساً صغيراً مفتوحاً ، سحب الد ون الوسادة فوجد كأنه يُخفي شيئا ماً ث روبيرتو بوسادته وتشب  

ر الد ون مكانه    بتقزز: همذهوال، سألتسم 

 أن يفعل هذا. أنت آخر من توقعتُ لَم؟ لَم يا روبيرتو؟  -

را:أجهش روبيرتو بالبُكاء و  هو يقول مبر 

جأنا..أنا.. لست ُمدمنا يا بابا، كنت..كن  -  بداخلي. ت  أريد أن أطفئ النار التي تتأج 

 : ، بنبرة طغى عليها التأثر سألهحضنهُ الد ون بقوة

 أفرغ ما في صدرك من هموم. خبرني..حبيبي؟ أ مالذي يؤلمك يا -

قت  أجاب:ين والتفت إليه بعينين حمراوين معر 

..أرأيت؟ أرأيت روميرو  عندما سألني عن اسمي قُلت له أن اسمي هو سباستيانطيُت رجال متسوال بعض الن قود، وبابا.. اليوم أع -

مات ونفسي يا بابا؟ من األكاذيب من اسمي وكم أشمئز  من  أ من حياتي، التي المحر  ل ما نحن نقوم بكأصبحت ُجزءاً ال يتجز 

 إن هللا بريء من نفاقنا. لكنيسة..كل أحد إلى ا صباح لكننا نذهبو ..مخدراتو تهريبيغضب هللا يا بابا، تزوير ورشاوي و

هيا  ال تعطي الس لطة لقلبك بل لعقلك. و القانون لنعيش، ال تخف يا بني،نلتف قليال على روبيرتو، نحن حبيبي نحن ال نؤذي أحدا   -

 دونك.تعلم أنني ال أستطيع تناول الطعام من عاً، وتضور جولوكا نوفأنا  شاركنا الط عامويديك و وجهك فاغسل قم

 *********************ا********************************                           



 

 كان سكوته سهاماً تمزق قلبها.سهاماً تمزق قلبه، وم في سؤالها كانت نبرة األل

 ال شئ؟بهذا الوادي؟ الذي ليس فيه أنس وتتركنا ين تذهب ويا ابراهيم؟ أ

ات، أبدلت سؤالها بسؤال أخر:  ا لم يجبها بعد أن سألته عد ة مر   و لم 

 هللا الذي يأمُرك بهذا؟-

 ً  : نعمأجاب صابراً محتسبا

الحة المؤمنه: إذا ال يضيعنا.فردت هاجر عليها السالم   بنبرة الزوجة الص 

ب َنآ إِن ِى أَْسَكنُت ر  ) البيت ثم دعا:  هبوجالثنية حيث ال يرونه استقبل  ثم رجعت فانطلق سيدنا ابراهيم عليه الس الم حتى إذا كان عند

ي تِى بَِواٍد  َن ٱلن اِس تَْهِوٓى إِلَيْ  َغْير  ِمن ذُر ِ َلٰوةَ فَٱْجعَْل أَْفـ َِدةً م ِ ِم َرب نَا ِليُِقيُمواْ ٱلص  ِت لَعَل ُهْم ِذى َزْرعٍ ِعنَد بَْيتَِك ٱْلُمَحر  َن ٱلث َمَرٰ ِهْم َوٱْرُزْقُهم م ِ

 (. يَْشكُُرونَ 

، باحثة عن بشر، فلما لم تجد سعت للمروة ووقفت عليه بشر أم  اسماعيل الصفا لتبحث عنارتقت  زتها من ماء،بحو بعد أن نفذ ما كان

ف . هكذافلما لم تجد عادت للصفا و حتى ارسل هللا تعالى جبريل عليه السالم فضرب بجناحه  ،مرات سبع المروةا وسعت بين الص 

 يمتلئ ضرعها باللبن.  شرب الرضيع وياألرض لينفجر ينبوع زمزم فتشرب و

تندت اسوبعد أن نال الت عب منها ك ل منال توقفت عن الس عي  لغوص أكثر في تفاصيل الحكاية،ن اصالح م بأم  رهاق الذي ألم ع اإلمن

 : بصوت تبد ى فيه القلق على هيثم الذي قالالهثة 

اا آخر شوط هذ -  نجلس قليالً. رغبت لكن إن، ويُم 

 :بعزم رد تمسحت بمنديل جبهتها المبللة، 

ى به لي من ماء زمزم المبارك بل نكمل يا بني، لكن صب    -  .ألتقو 

دامهم مصحوب للمروة منهين بذلك شعائر العمرة، شعروا بنبض أسفل أق ا سعي الش وط األخيرللجميع، ثم أكملو ماء زمزم صب هيثم

ابة الُمفضية إلى خارج بشد  بعضالت الفخذ و الس اق سببه نقٌص بلياقتهم، ثُم  أحاطهم هيثم بذراعيه ُمندفعاً مع سيل التي ار البشري إلى البو 

هوا صوب اأحذيتهمهيثم المسجد. أعطاهم   ، قال:لفندق حيث أعطى هيثم بطاقات الغُرف  لشيرين، ثُم  توج 

يتحللي أنت و  -  طعاما لنا. ثم نشتري عند الحالق لنحلق أبيأنا وذهب سأمن اإلحرام في الغرفة، و أم 

لبست ثيابا ، وأسماءمت سعد وحم  فاستحمت و غرفتهادخلت شيرين  .ألهله غرفةله، و غرفة، وطفليهالشيرين و غرفة يثم قد حجزكان ه

ة  المفاجأة؛غمرتها لهيثم، وجدت نفسها تدعو من أعماق قلبها و العمرةشعائر كانت تشعر بسعادة بالغة بعد أن أد ت  مريحة. ل مر  هذه أو 

يحتل تفاصيل حياتها خاصة في رحلة العمرة فبدأ هيثم هو من يُشاطرها يومي اتها و تدعو لهيثم قبل صالح، لم يكُن ُحب ا لكن ها العشرة،

 ففتحت لها.غرفتها طرقت أم صالح باب  بعد ساعة تقريباً  . حيز اهتمامها بالت دريج دون أن تشعر

 ه هنا وحدك؟تريدين أن تتناولي نكغرفتنا فقد أحضر هيثم الغداء، أم أهيا يا شيرين ل  -

 .هيا يا سعد..هيا يا سوسو .الحجابالعباءة وفتكم. لحظة يا خالتي، سأرتدي بل سآتي لغر  -



الذي بدأت رائحته  الدجاج المشويو ووضع عليه أرز البخاري على األرض ش الغطاء البالستيكيرَ ، ثم فَ من مكانها مائدةلأزاح هيثم ا

ع عليهم    العصير.مالعق البالستيك، وعلب اللبن الزبادي والش هية تتغلغل باألنوف، ثُم  وز 

ً  قال  : هو يفتح علبة زباديو مبتسما

 تفضلوا يا معتمرين، بسم هللا. -

ر عن ذراعيهو قال أبو صالح  : هو يشم 

 نأكل.نحن هيثم لنشاهد األخبار والتلفاز يا  أشعل -

 سيارة مشبوهة معروض على القناة.بفيديو لمطاردة بين سيارة شرطة وإذ قناة األخبار، و هيثم التلفاز ثم فتح أشعل

 : معل قة على الفيديو قالت المذيعة

تم تبادل إطالق اإليطالية، وه بأنها من المافيا مقنعة يشتب ثُل ةٌ ة عنيفة بين رجال الشرطة وفي مدينة ميالن اإليطالية مطارد ت قبل قليلتم

للسير معاكس  من الهروب عن طريق القيادة بشكلالتي يشتبه بأنها تتاجر بالمخدرات نيران بين الطرفين، حتى تمكنت العصابة 

 نظار نهائيا بين أزقه الشوارع.اختفت عن األو

كبتها الشرطة لتصوير النار باتجاه الكاميرا التي ريطلقان كانا ظهر بالفيديو ثالثة رجال مقنعين يقومون بإطالق النيران، اثنان 

صاصات أن تُصيب إطارات، والسماء، كا الثالث كان يطلق النار باتجاهالمطاردة، و كادت سي ارة الش رطة التي ناورت العصابة دت الر 

جاج تهش م وبسرعة جنوني ة أن تنقلب لوال العناي  أضرار.أصيبت أبواب الس يارات بة اإللهية، لكن  الز 

 :بلهجة رصينة المذيعة أضافت

كبيرة، حمى هللا ُضب اط الوطن  لكن سيارتهم أصيبت بأضرارشاوس من المطاردة، واألاإليطالية لحسن الحظ نجا رجال الشرطة   -

 أعادهم ألهلهم سالمين.و

موع يديها وبسطت  الُمضيء،، فغشيت الكآبة وجهها الجميل كما يغشى الس حاب األسود البدر شيرينأثار الخبر شجون  بصوت خنقته الد 

 : أخذت تدعو

حرق رجال المافيا جميعا شعبهم. اللهم أيذودون عن وطنهم ويريدون قتل رجال الشرطة الذين  ..رب نا يلعنهم  ..المافيا رب نا يلعن -

 تدمير حياة أسر أخرى.يريدون ا ودمرونحرمونا من الغالي و يا رب.  ..يارب استجب لدعائي بالحرم ..بالنار يارب

  قالت:عال الضيق وجه أم صالح و

 ؟بار يا أبو صالحب أن تتابع األخ!..هل كان يج القناة يا هيثم..ال إله اال هللا رغيّ  -

 : بحنان هو يربت على كتفها، قال وهيثم القناةر ي  غَ 

 .ليكُ ..اهدئي ولي يا عزيزتيكُ  -



 : هي تطعم سعدو شيرين بصوت ضعيف رد ت

 لي.ال شهية  -

 : الذي شعر بالندم أبو صالح تمتم

 أنا آسف. لي..لي يا ابنتي كُ كُ  -

تأخذ أنفاساً عميقة، تمد دت شيرين و منها أن تتمد د على سرير والدته، فطلب في جسدها أن ها تشعر بضعف عامشيرين هيثماً  أخبرت    

غط و ً  كشف عن ذراعها، و دث رت نفسها باللحاف، أخرج هيثم من حقيبته جهاز الض  بعض الش يء،  قاس لها ضغطها فوجده ُمنخفضا

اعته و من حقيبته مكس رات  يزان الحرارة فوجدها طبيعية. استل  قاس حرارتها بمنبضها الذي كان ضمن الُمعد ل، و فحصأخرج سم 

ل مر  هي تشعر بالخجل فهذه ، تبس مت وثُم  قام بإسقائها الماء عنهاُرغماً أطعمها بنفسه مالحة و ضحكت ة تكون قريبة منه بهذا الش كل، وأو 

ها إعجاباً باستعداده لكل  شيء فقد أحضر عد ته الط ب ية كاملة من أجل والديه المريضين،  طلب منها هامساً أن تخلع الحجاب لتشعر بسر 

راً أمام حماتها  ل مرة فسيكون ُمبر  ة أخرى لتطلب منها خلع الحجاببراحة أكبر فرفضت رفضاً قاطعاً؛ ألنها إن خلعته أو  ، شعر هيثم مر 

رن ت الكلمة  زوجته..  .. زوجته..حالله حتى لو نظر إليها فهي زوجتهو هي مريضة؟إلى شعرها و بالغيظ، مالها تظُن  أنه سيهتم  بالن ظر

ة فنفضت جسده رعدةبروحه و ل مر  س وجهها و ،غريبة كأن ه يسمعها ألو  ة جمالهاتفر  ل مر  اذ، ما أجمل المصري ات! الحظ ألو  قال  األخ 

 ليُشت ت تفكيره عن هذا الموضوع الذي قلبه فجأة رأساً على عقب: 

خذي عليك أن تتخطي هذا يا شيرين، ليس معقوال أن تتعبك األخبار بهذا الشكل، سنراجع طبيبك النفسي بفلورنسا عندما نعود..  - -

 ادعي للشهيد.نفساً عميقاً و

 : تمتمت بصوت ضعيفالُحزن بقلبها فأثار تعليقه مكمن 

ُ  ..احرق في النار كل عصابات المافياارحم شهيد الواجب صالح الغالي وادخله فسيح جناتك، و اللهم -  جار المخدرات.خاصة ت

 ً   :هو يغض  بصرهو قال أبو صالح ناصحا

 من صالح! من يدري؟ ربما كان في أحدهم بعضٌ  لهم بالهداية يا ابنتي، ادعي بل -

زهو يُرد  و هيثمتقل صت شفتا   : بتقز 

إدمان على المخدرات والن ساء والعربدة والخمور والقمار حياتهم قذارة ملط خة بالقذارة؛  ال يمكن أن يهتدوا يابا، إنهم مثل هؤالء -

 ل  الشهوات الد نيئة، إنهم اإلنحطاط بكُل ما تعنيه هذه الكلمة.وكُ 

 : ثُم  أضاف ُمغي راً الموضوع

مالبس صالة سعد ولي. وللبابا و أريد أن أشتري دشاديش ؟بعد أن تتحس ن شيرين للتسوق ما رأيكم في أن نذهبقريبة،  األسواق -

 ألميرتي أسماء.

 :التي انشغلت بإطعام أسماء قالت أم صالح



 نذهب يا حبيبي.س حسنا يا هيثم..  -

ه و ، سألابتسامة زادته وسامة هيثم ابتسم  :زوجتهوهو يُقل ب بصره بين أم 

 ، ماذا تردن؟و أنتن يا سيدتاي الجميلتان  -

 : بالص مت قليال قبل أن تقول أم صالحالذت 

 أتفرج ثم أقرر. -

داً ينإلى شيرالتفاتة هيثم  حانت من  : هو يجس  حرارتها ثانية بيدهو ، سألها متود 

 و أنت ماذا تريدين يا شيرين؟ -

  هي تجيب:و الخجلها بحمرة وجنتا اشتعلت

 هيثم..يا سي ال شيء  -

  :بإغراء هي تهتفوبعينها  أم صالح غمزتها

تكوني راضية يا ن ينفذ كل طلباتك لألاطلبي منه ما تشائين، هو مستعد لة! ال تخجلي من زوجك يا شيرين وما أجملك و أنت خج -

  أميرتنا الجميلة.

 : خفيضين بصوت شير تمتمت

 كان السعر مناسباً. ربما..عباءة ..إذا -

 : ، قال بصوت عذبيهقطب هيثم حاجب

ا شيرين.  ال تفكري بالسعر يا - حتى ال  معا،سنتسوق سعد وحدكن، وأنا وبابا و سوسوأنت وشيرين و سأعطيك النقود لتتسوقي ..يُم 

 تبهوا لهواتفكم في حال طلبتكم.حرج شيرين. انتُ 

 : دعت بحرارةو رفعت أم صالح يديها للسماء

 .غالي حبيبي، يا كريم يا بار يا رزقك الذرية الصالحة ياوفقك هللا يا هيثم يابن فهمي، و -

                          ******************************************************* 

  

ع الذ ل و البالي الغارق بعتمة الس رداب الُمظلماشه فرتقل ب روبيرتو على      أحس  باآلالم تنهش ظهره فند ت المرارة قطرة قطرة، يتجر 

د ، شعرآهة عنه التي قضاها  خاطره يهجس باأليام الث الثة المنصرمةو بأنه أوهن من شباك العنكبوت التي سكنت الُجدران البالية، فتنه 

 الضرب الموجع الذي تلق اه من جيوفاني بأمر من الد ون ألنه خالف أوامره بعدعلى فراش قاس برفقة الجرذان  الموحش لس رداببهذا ا



ة، لكن ه اكتشف بأن الد ون كان لي نا تعاطى الكوكايينو معه فقط بسبب وضعه الن فسي، ، كان يظن  بأن  الد ون قد عفا عنه عندما حضنه بقو 

رار والء ليضمن استم  ،أنطونيوتوس الت لوكا و رغم مرور الكرامعلى عقابه حتى ال تمر  مخالفة أوامره بعد ذلك أصر   إال أنه

لة من ماريو محاطا بها تي ار أفكاره، التفت يمينا لتقع عيناه على أخيه الحبيبانتشله صوت فتح الس رداب من  .روبيرتو له حتى الن خاع

ه من الس فر. تهل ل وجه روبيرتو عندما رأى أخاه الن ور المتسل ل أذاب الد جى القاتل عانقه، قال له ماريو أن نحوه و فوثب الذي عاد لتو 

ته أن يذل  ماريو نفسه أمام زوج ألن يوافق ألنه كره فكرةطفليه، فاضطر الد ون د أن ركع عند قدميه أمام زوجته وعفا عنه بعقد الد ون 

ن رأى الد ون حتى هرع نحوه و لثم يده ما إلغرفة الط عام ويو صعد روبيرتو مع مار .بالت الي سيطرته عليهامما قد يهد د رجولته بعينها و

ب الوالء وبغرض أن يُث و كتفه بخشوع ابه  لكن ،الط اعة له بالكاملبت له أن العقوبة قد آتت أكلها وأن قلبه قد تشر  قد أعرض عنه وعر 

كان يعتقد أن  لطفه الفوري  ،من الس رداب بخروجهفرحته و تحتها شوقه الش ديد البنه بالمعمودي ةيخفي الغضب و الوجوم تلف ع بعباءة

ابه وسيقل ل من قيمة الذنب ا  : بنبرة قاسية غمغمف تعاطي المخد راتلعظيم الذي اقترفه روبيرتو أال وهو ذنب عصيان عر 

   بد ل ثيابك ريثما يحضر لوكا لنتناول العشاء معاً.رائحتك كالجيفة يا ولد! اذهب واستحم و -

ام ونزع عنه ثيابه المت سخه وروبيرتو فرحاً عندما دخل جناحهدمعت عينا  ابون المنعشلمياه الد افئة وترك العنان ل، دلف إلى الحم   الص 

ر لوكا. وعلى عجل  حواس ه المتعبة، ثُم  ارتدى ثياباً نظيفةيدغدغان  عندما اشترى الد ون الكازينو عاد ليجلس مع الوجوه التي أقلقها تأخ 

اإلدارة الفعلية للكازينو كانت بيد بيرتيني حس  المسؤولية بدال من قضاء وقته مع الفتيات، لكن  لتشغيل لوكا فيه عل ه يتعل مكان يهدف 

ألن الد ون كان يغمره بكرمه، و قد كان بيرتيني فعال أهال لهذه الث قة، ليس بسبب أخالقه العالية، بل ألنالذي يثق به الد ون ثقة عمياء، و

ل زوجته وتيني بير  يُيت م أطفاله إذا ما خان الث قة!ال يُريد أن تُرم 

 قال الد ون بعد أن يئس من حضور لوكا على موعد الط عام:

لوات يا ماريو.  -  ؟ثانية هل هاتفت لوكا .اتُل الص 

 : بأذنه الذي التصق موبايله ماريو أجاب

 ن لوكاإ له قالو ،في الكازينو الذي تواصل بدوره مع مساعد لوكارئيس فرقتنا بيرتيني اتصلت ب أنا قلق،  ال يرد بابا.. موبايله -

 خرج قبل ساعة مع فتاة و لم يعُد.

 : ضرب الد ون بقبضته الط اولة، زمجر

 .ا باألكلوابدؤ على كل حال..مكروها قد حدث لهأن بقلبي يحدثني المتاعب ..أينما حل  تحل  معه المشاكل و ..ال يتعلم أبدا..األحمق -

عاد ماريو طلب منه العودة فورا. للبيت، و طفليهون ماريو بإرسال زوجته وأمر الد   الذي لم يتناولوا منه إال النزر اليسير، العشاءبعد 

لبارد وجنتي ماريو دعاه إلى الش رفة بحجة أنه يريد أن يستنشق الهواء الط لق، داعب الن سيم ال الن ظرات القلقة مع روبيرتو، وهو يتبادو

تين و  هو يقول هامساً:الُمحمر 

ش أخوك الحيوان - لوال أن مانريكي مساعد بيرتيني كان معه من المدرسة، و ن في طريقهن إلى بيوتهنراهقات وهُ أمس بفتيات م تحر 

ما  هل رأيت الش رطة،أسكتهن ببعض الن قود، لكنني أخشى أن يكن  قد بل غن و لوقعنا في ُمصيبة، أقنع مانريكي الفتيات بأن لوكا سكران

 وصلنا إليه بسبب ذلك الث ور؟



ة أبداً، رجعاو غضباً،اندفعت الد ماء لوجنتي روبيرتو   إلى الد ون الذي برؤوس ُمنكسرة طلب من ماريو أن ال يُخبر الد ون عن هذه القص 

 حد ق الدون بعيني أنطونيو .فوصال بعد نصف ساعة مكتبه غرفة إلىبالحضور  اأمرهمو مساعده الجديد كريستوفبأنطونيو وصل ات

 :ريسة تفر  من صائدها، سألهظرات ففوجد فيهما ن

 ؟يا أنطونيوماذا هناك   -

 :بشاربه هو يفتلقال وونيو، بل ل ريقه بشربه ماء، ج وجه أنطتشن

هو و أطلق رجالنا النار على أحد رجالهماليوم و، فقتله باألمسهو يتعشى في مطعم و على أحد رجالنا النار مادرينيأطلق رجال   -

اب.علينا لقد تفت حت  عند الحالق فأردوه قتيالً.  أبواب الجحيم يا عر 

 :بصوت هادر ، صاحضربة قوي ة المكتب بقبضته ضرب الد ون سطح

انتقامي على مهل،  أنا أريد أن أطبخ..مادرينيبحرب مع اآلن ؟ أنا ال أريد االنجرار يا حمقى كيف تتصرفون من تلقاء أنفسكم  -

 . الويل لك يا مني أنطونيو الويل!فكلما نضج أكثر، كلما كان ألذ.

ت عشرو   امتة القلقة  ن دقيقةمر  هتمذعورين، بعد أن بعدها انتفضوا من تبادل الن ظرات الص   دخل عليهم لوكا يترن ح كالس كران وقد شو 

ماً و فمهكان وجهه الوسيم،  الكدمات ً متور  ق الثيابو ينزف دما ثم انهار على  بضعة خطوات مشت قدماه.. كان أشعث الش عر ممز 

 .األرض

 ً  : هو يهرع نحو أخيهو صاح روبيرتو فزعا

 !لمستشفىسآخذه إلى اأخي.. أخي يا بابا.. -

 :الذي تلفت بحركة آلية حوله قال أنطونيو

 تستدعي مستشفى. د الحالته ق..بل نحضر طبيب العائلة ..سنلفت إلينا األنظار ..ال  -

 قام الطبيب بمعاينة لوكا: معه ممرض.عوا الطبيب الذي حضر واستدنقل ماريو وروبيرتو لوكا لجناحه و

جروح ان مكسوران وتزول بإذن هللا. هناك سن  سوح، سأدهن مكان الكدمات بخليطي الخاص ض لضرب مبر  واضح طبعا أنه تعر  -

 سنان يتم زراعتها طبعاً عند طبيب األسنان.األسأعالج اللثة، و  باللثة ناتجة عن لكمات.

ألم جسدي بقدر  بكاء منكن لم ي، هو يكبت نزوعاً نحو البكاءرأسه نافياً ولوكا  ذا كان يشعر بآلم في العظام فهز  ا إم  عسأل الطبيب لوكا 

 ، قال:حرك الطبيب أطرافهما كانت دموع ألم الش عور بالذ ل. 

احة الت امة عد ة أي ام. يجب أن أذه أطمئن عليه.ألراه و غداسأعود  حالته مطمئنة. وجد كسور،ال ت "  - مع  ب اآلن، عليه أن يلتزم الر 

  ثم كتب له مسكنات. " السالمة،

ً رتو الذي أخذ يذرع الغرفة جيئة وجلس الجميع بجانبه، إال روبيحساء للوكا، وون الخادم بإعداد الأمر الد   هو يعض  على أنامله و إيابا

 ً عه تقريعاً إلحساسه بأنه الس بب فأحس ماريو بساقيه ترتعشان، و  جل لوكا.من أ غضبا  ما حدث للوكا.يبشعور الذنب يقر 



 ً  : حاول الد ون جاهداً أن يغالب دموعه هو اآلخر، سأل لوكا الس ؤال الذي يعرف إجابته مسبقا

 ؟؟ من فعل بك هذامن يا لوكا -

   :بنبرة مرتعشة لوكا أجاب

كها الغرائز العمياء مجرد بهيمة ..تباً كم أنا شخٌص تافه ..يا بابا نيئةخدعتني تلك الد   ..لقد ُخِدْعت ..اأنا أحمق يا باب -  ال العقل. تحر 

 : من هي؟بأصابع أخيه، سأله بصوت يكز  من بين أسنانه هشبك روبيرتو أصابع 

، أردف منه التفاتة ُمنكسرة نحو حدقات تجلى فيها نهم الفضول الُمشبع بالغضب ثم حانتأحرق لوكا بنظراته سقف الغرفة للحظات، 

 : قائالً 

ُ  ..أقصد..أراقُص الـ ادتيكنت بالكازينو كع  - شرب أطلبت مني أن قد دخلت الكازينو وإذ بفتاة جميلة شرف على لعب القمار، وأ

عهدت حمق صدقتها ونا كاألأنها معجبة بي. أأعمال نمساوي و رجل ادعت انها ابنةربع ساعة، ومدة معها العصير بمكان هادئ ل

 .معها خرجت ثم بيرتينيرجال ل بعملي

 ماريو بنفاذ صبر. ه" سألثم؟" 

دمة، الذ لوكا بالص مت للحظات و  ع الذ اكرة التي تشظ ت من الص   : قائال استطردكأنه يجم 

ة الس عادةوا ركبت معها بسيارته - كمت أنفي رائحة فز اقتربت منيأوقفت السيارة و  حتى وصلنا شارعاً هادئاً.سرنا و ،أنا في قم 

 منديال به مادة نفاثة الرائحة ضع على أنفيإذ بها ت، ورحيقهاكما تقترب نحلة من زهرة لتلثم اقتربت منها عطرها الجذ اب، و

عنده  نقال لي إجاء و . فانتابني طبعاً خوف شديد مكبال بالسالسل مادرينيببيت  وجدت نفسيعندما استيقظت و ،أفقدتني الوعي

ها رسالة ألهلك نقال لي إ بعد ذلك ، مادرينيعلى رأسهم ابنه األكبر، الخنزير ستيفانو و شبعوني ضرباً،هدية لي، ثم أمر رجاله فأ

 بتعدوا عن تجارة المخدرات.لي

   :قد عكست عيناه نظرة عتابة بين فخذيه المضمومتين ودفن ماريو كف ي

تتشاجران بسببهن، مجرد ساقطات يلهثن وراء نقود نو هذا يا لوكا، دائما تقع أنت وهو في حب  نفس الفتيات ولقد حذرتك من ستيفا -

ه من ساقيه بالش ارع  تذكر آخر مرة عندما تشاجرتما وأال ..الشباب األثرياء أمثالكما أنت وكبش كالأنتما ثمالن؟ وصرت تجر 

ض بقية رجالنا لوصل األمر للشرطةبيرتيني ولوال تدخل    ه؟تركلُ   والده عليك بحجة المخدرات.! ها قد حر 

بة نحوه ليُبالغ قليال و استغل  لوكا األعين  يحيط نفسه بهالة زائفة:الُمصو 

التي أحاطت بي  أنا ُمقي د و أصبتهم جميعاً،  لوال الس السل د قُمُت بعد ة حركات تايكواندو ولكنني قاومت بشد ة، نعم.. نعم لق -

 لحط متهم تحطيماً.

 : بصوت فُجائعيعلى يده، صاح  صار روبيرتو يضرب فخذيه بيديه ثم يعُض  



يبقى على قيد مس إخوتي وسكتنا عنه أول مرة فتمادى. ال أحد يياللشيطان!  ..م و أشرب من دمائهمسأقتله..الكالب أوالد الكالب -

 الحياة.

  : المتورمتين لوكا من بين شفتي الد اكنة بالكاد خرجت الكلمات

أن شرطة أيضاً ال تنسوا و  كارلو. ال أريد أن أخسر أخا ثانيا كما خسرناوستشتعل إذا حرب العصابات بين عائالت المافيا،  -

 سيطرتهم.ماضي، نحن ال نملك قوة أجدادنا وفي العليه أقوى بكثير مما كانت اآلن التي تترب ص بنا  اإلنتربول

 : بحزم أنطونيوتدخل 

، من الواضح أنه يستخف فاوضات معنا أو حتى أي تحذير مسبقإنه حتى لم يقترح أي نوع من المبل يجب أن يموت هذا القذر،  -

 انتهى..ثم ندفع تعويضا ألبنائه و عليه سنُجهزبنا. 

 :أضاف كريستوف

كل حال ستساندنا على  إنه يعلم أن الد ون لن يقبل بالتفاوض مع من حاول قتل ابنه، لذا اختصر الموضوع وقام فوراً بالتهديد.  -

 أموتو في حال اندلعت حرب بين عائالت المافيا.عائلتي بيسانو و

        قال الدون: قام فصب  النبيذ للجميع. هم والذي ف أومأ الد ون بسبباته لروبيرتوطلب لوكا بعض الماء فساعده ماريو على الش رب،  

كل شيء عنه..علموا أن لوكا يعرفوا ين إلى الكازينو ليراقبوا ابني وأنه أرسل رجاله متخف  ب أنا متأك دٌ ..هذا رجل عبقري مادريني -

اس مام النساء فاستغلوا ذلك لرسم خطتهم الدنيئة لإليقاع به ضامنينضعيف أ مع أنني ..مع الفتاة الجميلة خروجه من الكازينو دون ُحر 

جميعا،  لو سكت أكثر سنموت ، لكننياءحقناً للدمعن حق ماريو أنا سكت بالبداية . دون حراسة نب هت أبنائي أال يخرجوا وحدهُم

د تفكير روبيرتو تفك را يا ماريو و، وال انصرفوا اآلن سأتدبر األمر،أنا ال تخافوا يا أوالدي  هذا يجب أن يموت. مادريني بالذهاب مجر 

 جهزا خطةً للقضاء على ذلكو ، استطلعا ما يمكنكما استطالعهاآلن كريستوف انصرفاوأنتما يا أنطونيو و، ضربهإلى حانة ستيفانو و

 الَكْلب.

 في عينيه: تتألأل الدموع قال روبيرتو و

 يلة بجانب لوكا على السرير بابا.الل سأبيت -

 : قالو ابتسامه سرعان ما أخفاها الدون ابتسم

 أحضر بطانية روبيرتو ووسادته...هنا فسرير لوكا ضخم. يا كليمين ، ابقال ضير يا روبيرتو، أنت أخ جيد -

 . خمري ة اللون الش به مفتوحة خالل الستائرمن باستحياء المتسلل الفض ي بقي ضوء القمر وأطفأ الدون النور، خرج الجميع و

 : همسهو ييه شابكاُ راحتي يديه خلف رأسه وثنى ساعد، استلقى على ظهره ولوكا روبيرتو البط انية التي انحسرت عن جسدعد ل 

 .غاليياسننتقم لك و حتى تبرأ. وأمور الكازينأنا سأتابع  حبيبي لوكا، ال تقلق، -

دت الد    : قال متحس راً موع المحبوسة على وجنتي لوكا وتمر 

 بعد اآلن.إلي  الفتيات شوهوا وجهي يا روبيرتو، لن تنظر  -



يش،  أسند روبيرتو رأسه على وسادته اللينة ة بالر  ر  نوعاً ما المحشو  ثُم قب ل جبين أخيه واستطرد  ،أنامله برفق على الكدمات الزرقاءمر 

 : قائالً 

 .التجميل إن بقيت طباءسأرسلك ألفضل أوحدها، وهذه مجرد كدمات يا حبيبي، ستزول  -

رة من الليل، بقي األخوان يتحد ثان و صار لوكا خالل ذلك الوقت يشرح لروبيرتو أفضل الط رق لجذب يضحكان حتى ساعة ُمتأخ 

ه، ألم توقع فتالفتيات وا تظاهر ةٌ للتو  هذا الت افه بمصيدتها وتسب بت له باألذى؟ لكنه ابتسم وإيقاعهن بمصيدة الُحب، ضحك روبيرتو بسر 

ثان عن تجارة المخد رات وبإعجابه بـ ) عبقري ة أخيه(، ثُم  بد االلتفاف على القانون بشكل عام، كان لوكا يُصر  على أن من حق هم آ يتحد 

اقعهم شعر أن من واجبه أن ينصحه علهما يُغي ران معاً شيئاً من وفلم يؤي ده بتاتاً وروبيرتو  أن يلتف وا على القانون ألنه )ظالم(، أما

ة أخرى عن البنات حديثاً لم يصد ق روبيرتو م، فبدأ يشرح له عن أخطار الغش والت زوير فشعر لوكا بالملل والُمظل عاد يتحد ث عن مر 

  :سألهو ُمعظمه. حد ق إليه لوكا فجأة بعينين حائرتين

 ماريو؟روبيرتو؟ وهل تحب بابا وهل تحبني يا  -

  :برقةتو بيده حرارة لوكا، قال جس  روبير

 لسؤال يا لوكا؟  أنتم حياتي كلها.ماهذا ا -

  :هسألمتى خرج من الس رداب  لكن ه أبى أن ينغ ص األجواء أكثر، عوضاً عن ذلك أراد أن يسأله كيف و، بحنان روبيرتو إلىلوكا  رنا

 تعجبك حياتنا اآلن يا روبيرتو ؟ هل -

ً  ، أرسل زفرة ضيق قبل أن يجيبفيااهز روبيرتو رأسه ن ما  :متبر 

ء شمعداناتنا اضوأتعكس حب ات األلماس الُمحيطة بساعاتنا الفاخرة الالمعة ننام على ريش الن عام، و ،نحن نرفل بأثواب النعيم ال..  -

الفراغ لء لكن النقود لم تنجح بم  ،الفارهة التي تصطف بالكراج كحسناوات تنااسي ارننس ُق ألوان ثيابنا وفقاً ل ،الث مينة الكريستالية

ةالالُمترامي في حياتنا و  حنا.اروأفي أعماق   بإضاءة البُقعة المظلمة القار 

 ؟ لهذا أدمنت المخد راتأ -

 ؟ هل أخبرك بابا تب اً.. و لكن.. هيه..أنا لم أدمن.. -

ها يا روبيرتو أتفهم. أنني كنُت أسترق الس مع لملم يَعْ  ،قد كان القلق بادياً عليهعلى الهاتف و سمعتهُ يُخبُر ماريو أبداً.. - ؟ أنت ال تكرر 

 أنا. سقطت أنت فسأسقط إن أنا أحلم دائماً بأن أكون مثلك،ومثلي األعلى في هذه الحياة 

  :ضحكة رثاء لنفسه ضحك روبيرتو

د تاجر مخد رات  !أنا مثلُك األعلى -  يُدن سه.يعيث فساداً بالمجتمع وبائس شقي أنا مجر 

 :بابتسامه دافئة، أردف قائال قابل لوكا ضحكة روبيرتو

 عشرات الفتيات خلف أال تنجرف لكنني أفعل، عندما تزورني بالكازينو، تُحاول جاهداً ن  أنني ال أراقبك يا روبيرتو وأنت تظُ    -

ست بعُفت نْفسُك قليالً ون ضأولو حدث و ،ن عبثاً لفت انتباهكاللواتي يُحاول الجميالت كأن ويتغير لونك، وفتاة تضطرب تفر 



ماريو كُنتما البنات بالكازينو أنت و ، حتى عندما كنت تغازلكبيرة من الكبائر هي في تلك اللحظة التي أحسست بهااآلثمة الن شوة 

 (ضحكة مبحوحة )ثم ضحك لوكا.  عبد الن ساء أنا؛ ليثْ ليس مِ  ،غضبهنبلهجة لم تكن تثير ن وتفعالنها مازحي

 عن فظائع كولومبيا، قال بزهو:  يفصح للوكاوبيرتو، يبدو أن ماريو لم ابتسم ر

مات شاب عادي يحاول قْدر اإلمكان اجتنابأنا مجرد يبي لوكا، أنا لست قد يسا كما تظُن، حب -  استطاع. ما الفتنو الُمحر 

 عائلة أُخرى؟ خترت حياة أخرى؟لو كان لك الخيار إذا ال  -

  : ، أجاب بصوت خفيضغمضهماقبل أن يُ صار يتمط ى وحتى دمعت عيناه تثاءب روبيرتو 

أوه  القانون.يعيش أبناؤنا بعالم نظيف تحت ر أنا وأنت يا لوكا وأن نستقوأن تكون أكثر شرعية، اتنا ولح حيالخترت أن أصبل  -

 هل تحتاج شيئاً قبل النوم؟ لوكا، عزيزييا تصبح على خير  بدأت أنعس..

 تصبح على خير...نَم ..يا عزيزي ال  -

          وت خافت: بصتمتم و حنانجفنيه المطبقين بب لوكا حد ق ،ذراعه ال تزال تُحيط بجذع لوكاو ميقروبيرتو بنوم ع غطّ سرعان ما 

 "" سامحنا يا نقيب صالح.

                                 ********************************************** 

 

 ُحزن الفراق يُغلّف أعينهما بحزم أمتعتهم وونقل بصره إلى أهله الذين بدؤراقب هيثم بعين دامعة مآذن الحرم، لقد حان وقت الفراق،  

، دلفت مع طفليها الذي اشتعل بنيران غامضة بدأ قلبه يخفق بقّوة داخل صدرهففتح لها هيثم،  ، طرقت شيرين البابطبقة رقيقة من الدّموع

قامت تعهدها من قبل، لكنّها تبّسمت و الدّاخل جاّرة حقائبها، سألته عما إذا كان قد حزم أمتعته فأجابها بالنّفي، استغربت نظراته التي لمإلى 

المهووس أفرغ هيثم  عندمايجتاُحها شعرت بالغيظ بينما صار هو ياُلعب الّطفلين اللذين أصبحا أقرب إليه من روحه،   بحزم أمتعته

هو ينظر و، ثُم  أعاد ترتيبها في الحقيبة بطريقته الهندسي ة الخاصة، قال تي أمضت وقتاً بترتيبهاال أغراضهحقيبته من ثيابه وبالت رتيب 

  إلى ساعته:

ا  -  .قبل الظهر من الفُندقعلينا أن نخرج   ؟هل حزمتم أمتعتكم يُم 

 يعز علينا فراق الحرم. ..نعم يا هيثم رد ت: أدوية زوجها بالحقيبة، وضعت أدويتها وقد تأكدت أم صالح من أنها 

 ينة المنورة  أيضاً إن شاء هللا.نزور المدالعام القادم سنعود مرة أخرى و بدأ هيثم بجر  الحقائب، قال:

  :بفضول أبو صالح هسأل

 ؟لم ال نزور المدينة المنورةفثالثة أسابيع يا هيثم؟  أليست مد ة إجازتك  -

 : قال ،ببريق الحماس هيثم لمعت عينا

 لو مؤقت ا.الشمل و يلتم  لنرى أيهم وداليا و ..ألردنإلى ا ولي من مطار جدة الد  جميعا  زت لنسافرلقد حج ..الث انية هنا تأتي المفاجأة  -



 : هتفا بامتنانو هيثم ضم الوالدان اللذان دهمها تياُر المفاجأة

 عنك يا هيثم.رضي هللا  ..يا حبيبنا الغالي -

زوجته رزان كان أيهم و  ألردن.فر إلى اانطلقوا جميعا للمطار قاصدين الس   مسقط رأس الحبيب صالح. ابتسمت شيرين، سترى أخيراً 

" فرحاً بلقائه، ثم عانق هيثم قائالً:   دمعت عيونهمان اللذي بحرارة والديهأيهم  عانق في مطار الملكة علياء الد ولي. باستقبال األهل

ب بشيرين،و أسماءثم حمل سعد و  "عمان و قريبا ستنور إربد،رت رت األردن..نو  نو    هو يُغالب دموعه.وانكب  يقبلهما و هو يُرح 

بيعي  ان، بنسيمها الر  األعالم األردنية رفرفت و حفيف أشجارها،وتغريد عصافيرها الن دي وخرجوا من باب المطار، فسل مت عليهم عم 

ار وأبناء الوطن بشوق.  بة بزو  إربد ساعة ونصف مدينة عمان و الد ولي في العاصمة كانت المسافة بين  مطار الملكة علياء مرح 

نوبر، واألزهار الجميلةالبساط األخضر و الربيع الذي زين األرض؛استمتع الجميع بمشهد   بالسيارة. التي  الش امخة الس روو أشجار الص 

 تهل ل وجه إن الوطن جميل، لكنه في عين المغترب جن ة. .الس ريع ُمرحبة بزوار هذا البلد المعطاءالمطار طريق اصطفت على جنبات 

 :هي تهتفالجميل بشراً و شيرين

ان!  -  هللا! ما أجمل عم 

غيرة التي غنّتهاة الش اعر الكبير حيدر محمود، ونفسه يدندن بأبيات من قصيدوجد أبو صالح   : في ما بعد الفنانة نجاة الص 

ان جدائلها بين الكتفين أر  خت عم 

 قب لها بين العينينفاهتز  المجد و

 األحبابا                                  بارك يا مجد منازلها و

ً و  باباً  ازرع بالورد مداخلها بابا

ان اختالي بجمالك  عم 

 وازدادي تيهاَ بداللك

يح    ك لسلمتي لعيني خي ا..يا فرساً ال تثنيه الر 

مع أهل في البيت سنتناول طعام الغداء  ثم  أضاف: ،"  غاليرن م األشعار يا أنت تهللا يا يابا. كم اشتقت لصوتك و..هللا " هتف أيهم: 

ي أبي رشاد ألن مساحة منزله فسيأتون في المساء ليسل موا بقية األقاربأما أعمامي وأخوالي وزوجها، رزان وداليا و  عليكم في بيت عم 

ي قد دعا أكبر، و  ر.ِص ، إنه مُ على شرفنافي وقت العشاء  سفالمنالتناول عنده  الجميععم 

نوبر بصالبة وأشجار على جانب طريق جرش الس ريع، اخترقت جذور  خرية الممتدة الجبالَ  شغف للحياةِ الص  انحنت غابات ، مشكلة الص 

يتونو لتلقي التحية على أشجار التين قليال جذوع أشجارها  جامعتي  شيرين شاهدت .المحيطة بالمنازل المتناثرة في الوادي المقابل الز 

وا من عندما حدثها الشهيد صالح عن تاريخ األردن ملتقى الحضارات، مثل حضارة العمونيين الذين اتخذ ، و تذك رتجرشو فيالديلفيا



دثها أيضا عن حو ذين اتخذوا من البتراء عاصمة لهم،األنباط الاتخذوا من الطفيلة عاصمة لهم، و الذين األدوميينعمان عاصمة لهم، و

   أرابيال ) إربد(.حاد المدن العشرة ) ديكابوليس( ومنها مدينة جراسا )جرش( وفيالديلفيا ) عمان( واتالدولة الرومانية و

ت زه ،(إربدإلى عروس الش مال ) عندما وصلوا  ور الد حنون على التي رفع الربيع عن وجهها الخجول طرحة الث لج البيضاء، احمر 

لتان بالعز  والمجد، وتطي بت بعطر شهامة أهلها، و ز بالز  وجنتيها خجال، ولمعت عيناها المكح  هور بديعة تزينت بثوب أخضر مطر 

 األلوان، كما يليق بعروس.

ان التي تغلب على ت الغالبإربد في مدينة الحظت شيرين أن    كانت ترى أن كلتا  التالل.ضاريسها الجبال ومناطق سهلية، بعكس عم 

بيع كانت أكثر فأن  المدينتين جميلتين، إال ي إربد، كانت نباتات الُخب يزة والعك وب والحويرنة والس لق تنتشر على مد  البصر، مظاهر الر 

الحمص األخضر أيضا قد زينت كانت سنابل القمح الخضراء و المنزل.ها في يطهو جة أوطازكان بعض المواطنين يقطفونها ليأكلوها و

ت السي ارة بجانب جامععندما األرض الخصبة.   رزان: عل قت التكنولوجيا األردنيةة العلوم ومر 

حصل على فُرصة أنه قد و ؟في الثانوية العامة األوائل على مستوى المملكةالعْشرة  بينهل تعلمين يا شيرين أن زوجك كان من  -

 فدرس هناك.بعد النتائج إيطاليا مع عائلته  مجانا؟ لكنه هاجر إلىالعريقة س في هذه الجامعة رُ دْ ليَ 

 :هي تسألو التمعت عينا شيرين

 العشرة األوائل ؟ بين كان من أبو سعدالش هيد   -

 ضيق: تمتم هيثم بحرج و

 رزان تقصدني أنا يا شيرين. -

عهاوالمت نفسها على بالهتها و ذابت شيرين بخجلها،  : ، قالت مستدركةتسر 

 مبارك. ..ماشاء هللا ..هيثم..أنا..آسفة -

 ساد الص مت بعد هذا الموقف الُمحرج ليقطعهُ أبو صالح:

ق منالنابغة   - جستير دون أن يدفع فلساً المابكالورويوس وجامعة سابينزا روما فَدَرس فيها ال هيثم حصل أيضاً على منحة تفو 

 ساهم في عد ة أبحاث علمي ة ترفُع الرأس.داً، وواح

 ترقيع ما بدر منها:لمحاولة في  بالغت شيرين بتمل ق هيثم

لقد  لطالما افتخر بك.صالح عن ذكائك ونباهتك و لطالماً حكى لي ..نابغة ..أنت عبقري ..ماشاء هللاعيني عليك باردة..  ..هيثم"   -

هو ال سية الموقف. لكن ما عساها تفعل وصالح ثانية ناسية حسامت بقرص نفسها ألنها أقحمت اسم "  ثم قاكان يُحب ك ُحب ا عظيما،

 ؟ كل خلي ة عصبي ة في عقلهاواألربع قلبها حجرات  يزال يحتل  

المباني الحديثة التي  راضي الزراعية قد بدأت تتقهقر أمام زحفاألأن   الحظ أبو صالحباتجاه شارع البتراء، و أيهم يساراً انعطف 

أخيراً أيهم الِكيا سيفيا سيارة  دخلت  .من ذي قبل أكثر حيويةشارع مليئاً بالمحال الت جارية والاصطفت على الجانبين، لقد أصبح هذا 



مان وأشجار ا الش ائكة فاستقبلتهم من خلف أسيجة البيوت، مسقط رأس العائلة)سال(  قرية زة بآالالف  األخضر الكرزوالليمون لر  المطر 

اح تزي نت من حقيبتها و سوارة الليرات الذ هبية نصاصأخرجت أم صالح سنسال ) عقد( وفي األجواء.  األزهار التي انتشر أريجها الفو 

منزل العائلة الكبير الذي يقطنه أيهم مع  مأماالس ي ارة  توقفت بعد عدة دقائق، لتبدو أمام النسوة في البلدة بمظهر المغتربة الثرية. ابه

 زان:رقالت   .ةالثالث أطفالهو زوجته رزان

 لوا.، تفض  أعددن الغداء دالياماما و   -

،  التي زرع أيهم فيها الخيار في مزرعنهم الشاسعةالُمشتاق  جال بصره فاستقبله نسيم ربيعي عذب،  الس يارةنزل أبو صالح أوال من 

يف، وستعداداً الفقوس او الزيتون  هرعار بصره في مزأدو ) الحاملة(،التي نما في جزء آخر منها الحم ص األخضر لحصادها في الص 

 هي المساجد دخل البهجة لقلبه،لكن أكثر ما أ ، تين التي كانت تنتظره بشوقاللها أشجار التي تتخل  التي يمتلكها أخوه، و المجاورة

  السرو المجاورة لها. طولها أشجارمآذنها بالتي تنافس والمنتشرة على مد  البصر، 

ةيديه على خصره و أيهم وضع ل مر   : ، ثُم   فتح صندوق الس يارة الخلفي سائالً صار يتأمل  المزرعة كأنه يراها ألو 

 سماؤكم مكتوبة على الحقائب ؟هل أ -

 :بصره يجول في المكانو هيثم هأجاب

 عليها اسمه.لكل منا حقيبة و ..نعم  -

 :آمراً  أيهم لرزانالتفت 

المساء  فيو هيثم، غرفةحقائب العروسين في نا، وأطفالغرفة أسماء في سعد و حقيبة، واغرفتهمفي  أبيحقائب أمي و ضعي  -

 ترتبين الثياب بالخزائن.

 !بسرعة: لكنني سأنام على السطح ، قالهيثماحمر وجه 

 :و سألته رزان استغربت

 أال تذكر؟ سرير الشهيد أبي سعدسريرك و سريران..فيها  غرفتك ثم؟لم يا هي  -

 : هي ترمق شيرين بحسرةو تمتمت أم صالح ق،لم يعل  اضطرب هيثم و

 شيرين. هداك هللا يا -

سل مت على شيرين ثم   "غوالي،اشتقت لكم يا " بالبكاء:  جهشهي توأخيها في أحضان والديها وارتمت خرجت داليا من المنزل و 

 :هي تقولو أكثرتنتحب أكثر ورت صاطفلي صالح و حضنتو

 أسكنهُ فسيح جن اته.ما البطل ورحم هللا أباكُ ..من روحي أغلى يا ..يا حبيباي  -



اف و هم هيثم الذي أعطاهم مانحو جد هم وجد تهم و ابن داليا راميركض أبناء أيهم؛ هاشم وسليم و نو  لهم شتراه ا عانقوهما، ثم عانقوا عم 

 والداأيضا حضر  م ليالعبوهما.أخذوا التوأسلموا على شيرين و بعد ذلك  يحب هم كثيراً،كان  المطار، من هدايا من الس وق الحرة في

 .ا على الكُلسل مورزان 

ك السيارة وهتف نور الد ي " ،أهال برائحة إيطاليا .." أهال -  جاء ليُسل م عليهم.ن الذي سمع هدير محر 

رت إربد ياالعناق ووبدأ التفت الجميع نحو نور الد ين باسمين،  رت إربد يا خالتي، عريسنا الغالي السالم. تابع نور الد ين: نو   عمي، نو 

 قمنا بعمل حفلة لك هُنا. ..هيثم اشتقت لك كثيرا

 : هو يعانقة بشوققال هيثم و

 .غاليحبيبي نور، اشتقت لجلساتنا معاً يا  -

ين إلى شيرين، قال:  التفت  نور الد 

 يا أم سعد. كيف وجدت األردن؟حمداً هلل على سالمتك  -

 : بابتسامة عذبة رد ت

 ، حفظها هللا من كل شر.يا باشمهندس نور األردن رائعة -

هم أبي رشاد، ثُم  اقالد ين على أن يلنور ود عهم  شجرة جذع دخل الجميع المنزل عدا أبي صالح، الذي تأخر قلياًل ليعانق هم مساء عند عم 

خمة التين ، ثم اهتم بها والداه رحمهما هللا من بعدها، ثم اهتم هو جد ته رحمها هللا هذه الشجرة رستغالمالصقة تقريبا للمنزل. لقد  الض 

اق، فيتناولون الزيتون األخضر طفولته أثناء موسم الزراعة الش  في  بها فكان يسقيها بانتظام. كان كثيرا ما يستريح تحتها مع أهله

على وجنتيه الدموع تسيل ذا كان الجو صحوا. عانقها بقوة والش اي بالنعناع، إ يشربون كوبالبندورة المقط عة و باتحلبيضاء والجبنة او

رها على وجهه   ، ثم  ورقة تين أناملهت أوراقها. قب لهذه الش جرة و غصانكن أتس اللتين خط هما الزمان، كان يشعر بأن روح والديه مر 

ار التي تزينت من الخارج بعريشة ياسمين.كأنه يتبارك بها، قبل أن و  يلحقهم إلى داخل الد 

يت عليه عد ة صور للعائلة  صالح لصورة  حداها سلب عقل شيرين، كانتاستطاعت إجلس الجميع إلى مائدة الطعام الُمقابلة لحائط سُج 

ة الضابط األردنية،  ت بها الذ كرى الد امعة، وببز   تقط ع قلبها شوقاً إليه.ألم 

الوجد، حل ق من إربد إلى اب وُأخرج.. ُأخرج يا عذابي من روحي طائراً مجن حا نبتت ُكل  ريشة من ريشاته الس وداء من دماء العذ 

يرد  إلي   من رائحة الفقيدانبش في أديم األرض عل ك تعثر على شيء ُهناك وا جنوة، ُحط  رحالك إلى غاباتسكندرية إلى روما اإل

وح لت حولها، كل زوجة كانت تجلس بسعادة بجانب زوجها، إال هي كانت تحد ق في صورة بال روح.    .الر  ا الفكرة بالغثيان أشعرتهتأم 

  ند ت من رزان نظرات االستغراب، سألتها: فقدت الشهية، و

 ؟يا شيرين  تعجبك المقلوبةلمْ أ -

 : يديها على بطنها، أجابت شيرين وضعت



 أشعر ببعض الغثيان. .. لكنني ..يا رزان سلمت يداك ىبل -

 : بحماسة رزان هتفت

ً مبارك يا هيثم ..حامل! مبارك يا شيرين -  .، أخيراً سوف تصبح أبا

 تأثراً، قالت:  معت عينا دالياد

 مفهوم؟ ..ه صالح يا هيثمسم   نجبت شيرين مولوداً ذكراً إن أ -

 : امتعاضبحاجبيه، عل ق  هيثمقط ب 

 ر الجو.ربما أصابها الغثيان من تغي  زان؟ وحدك يا طبيبة ر تِ صْ شخ   -

ك يديها كطبيب مختصو بحماس رزان وض حت  : هي تُحر 

هي الكرز األخضر، بعد الغداء سأطعمك كرزاً نها تشتو قبل قليل قالت إ ،إرهاقوشحوب وغثيان  ..يا هيثم األعراض موجودة كل   -

 أخضر يا شيرين أحضره لنا نور الد ين من الحسبة.

 : على شيرين نظرة فاحصة داليا ألقت

 خذي بعض الجرجير. ..ل الجنينيا شيرين من أج جيدا يتغذ  عليك أن ت، يا حبيبتي فعالً وجهك شاحب -

 :دمدم بغيظو هيثم تضايق

 إن لم تقدري تأكلين الحقا.ين وأكملي طعامك يا شير ..هاكفى! أحرجتما  -

 : هي تضع يدها على بطنهاو شيرين اشتكت

 .هيثمسي يا  أشعر ببعض اإلرهاق -

 أم صالح بنبرة كشفت عن نواياها:  اقترحت

 .نحن سنطعم التوأمو ابق معهاثم وهييا  خذها لتنام بحجرتك -

 رغيهي تحد ق بصور صالح التي تمأل المكان، وهو يجهز لها الس رير لمحها و .حجرتهاصطحب شيرين لأذعن هيثم لكالم والدته و  

ه أو تخص  ور التي تخص  ال أيغادر الحجرة ويطلب منه أن فشعر بأنه يرمقه بنظرات العتاب واللوم وحد ق بصورة أخيه  .أيهمآبهة بالص 

ا رمت نفسه تستعجله بالخروج.أنها من خاللها فية بنبرة أحس نا ها إن كانت تحتاج شيئاً فأجابتهيختلي بالغالية شيرين، فخرج بعد أن سأل

، عل ها تُطفئ نار صبابة حرقت هي تروي الغطاء األبيض بالد موعشيئاً من رائحته وعل ها تُصيب أخذت تتنش قه وعلى سرير صالح 

 قلبها.

تتنعمُ  يا غالي باألعلى . أنت.ـأنا أموت بعيدا عنك كل يوميا صالح أو ُخذني إليك فإلي  عُد  ..؟تركتني يا روح الروحأين ذهبت و

وارحم عذابي فما  يا غاليأنا هنا احترق بجحيم فراقك.. ألقاني فقدك في بئر األلم واخترقت روحي أشواك اآلهات.. ارجع بالفردوس و

 عاد هذا القلب المثخن باألشواق يحتمل.



دام خمس  للس الم على الُمغتربين بعد فراق الذين حضروا، رشاد شقيق أبي صالح بسمر األقارب في بيت أبيإربد الن دي ليل حفل    

وا طفلي  الش هيد ، الذين أمطرعلى الموجودينبالجبنة الكنافة ادة ودارت القهوة الس  بعد أن امتألت البطون بالمناسف الش هية،  سنوات. 

مين على والدهم البطلصالح بالقُبل واألحضان و عن فيها يعب رن في جلسة ُمنفصلة . تجمهرت الن ساء حول أم صالح الد نانير، ُمترح 

) هيك يا أم : أساورهن  الذ هبية  لتبرز بطريقة تبدو عفوي ة مع تشمير اليدين ،مكانتها في قلوبهن عن طريق العتاب الش ديداشتياقهن لها و

ا أختها عبير و  الخ(.إيطاليا نس تك إربد؟ ....هيك يا أم صالح ما بتحضري خطبة نداء..صالح ما بتنزلي ععرس بنتي شذى بنت أم 

لكنهن أخفين  ليست أردنية أصال!ارج العائلة، وبنائها على فتاة من خأخيرة ألنها أهدرت اثنين من  منها، غاضباتخالتها سمر فكن  فعال 

عتبابتسامة زائفة.  غضبهن حول قطعة حلوى، أحببنها جميعا  كما يتجمع األطفالبالعُمر حولها شيرين اللواتي يقاربن الفتيات  تجم 

من أجل عينيه نالت عد ة صفعات من وهيثم منذ الط فولة،  معها، إال تمارا، التي كانت تعشق الت راب الذي يمشي عليهجلسن يتحد ثن و

تقد م أن ي على أملكل يوم تعيش كانت وأخيها عندما لمحها على الشرفة سافرة الشعر بمكياج صارخ بانتظار أن يمر حبيب القلب، 

هذه ) الكيليوبترا المصرية التي من المؤكد أنها سحرت أم صالح بتعويذة أو بحجاب ما لتسل مها غّرة على حين تخطفه ها، قبل أن تخطبل

 عن طيب نفس صالح ثم  هيثم.(

 : ُمتكل فة الفرح قالتحاولت تمارا بابتسامة زائفة أن تنثر رماد الالمباالة فوق جمر الحقد المت قد، 

واج بشقيق زوجها؟كيف تستطيع المرأ ني أتساءل..لكن هيثم، تمنى لك الس عادة مع الدكتووورمبارك يا شيرين، أ - ا بصراحة أن ة الز 

 لكن الفكرة صعبة الهضم!أحترمه وأنا نهائياً، طبعاُ هذا قرارك و مستساغغير هذا األمر ن أجد أ

حة إعالنية فقط كتابا مفتوحا، بل لوتمارا لم تكونا ، فعينا أشعلت جمرتها بقلب تماراتخبرها داليا بأن الغيرة قد لم تحتج شيرين إلى أن 

 دالل مصطنع: شيرين بغنج و على طريق المطار! رد ت

نونة لو سأكون مجو رمح.إنه الد كتور هيثم على سن و ،هيثم شاب لُقطةزوجي الغالي لكن  ..إنها فكرة صعبة الهضم ..معك حق"  -

ة بعد أن توس ل إلي أن أوافق عليه، سيما مثلهرفضت طبيبا و   .غيظهاهي تنصهر بنيران بطرف عينيها وقبت تمارا ثم  را " خاص 

مما قد يُشكل ثغرة  ،أمام الن ساء هيثم بعد زواجه منها القالدة الذ هبية التي أهداها إياها ترتدِ  ألنها لم، أم صالح شيرينعاتبت  ،على انفراد

هاالعقربة و لحقودة تمارااستراتيجي ة أمام ا تدعوا بصوت مسموع أمام شيرين بأال أم صالح ظل ت  إشاعة بأن هيثم بخيل،  ا، لتنشرأم 

 بأن المسكين سيقضي الليلة على الس طح!يعامل شيرين كأخت ال كزوجة، والقرية أن هيثم تكتشف نساء 

                           **************************************************** 

 

ً فينيتالي  عقد الدون ارتدى ماريو نظارة القراءة  كريستوف.، حضره لوكا وماريو وروبيرتو وأنطونيو ومكتبهغرفة ب اجتماعاً طارئا

  :الد ون آمراً  قال األوراق. نهمك بمراجعة سريعة لبعضاو

 صب الشراب ووزع السجائر يا روبيرتو. ما تقريرك يا أنطونيو؟ -

 : تعبير المكر أنطونيو اتخذت قسمات



طلبت منه التنصت على و تصاالت مبلغاً يفوق راتبه ثالث مراتشركة اال دفعت لموظفهزنا خطة محكمة ال تشوبها شائبة؛ ج  -

هناك سنعرف  لعقد صفقات، طبعاً عندما نصل سينزل في فندق قصر البريستولنه مسافر بعد ثالثة أيام لجنوة و. إمادرينيمكالمات 

 .نا كل شيء يلزمنا لتنفيذ الخطةبطريقت

، إنه أفضُل قتلتنا ، أحضر معك جيوفاني أيضا يا كريستوفنحن سننزل بفيلتنا هناكممتاز و" : ، قالهكأسرشفة من  الدون ارتشف

كان يجب ان يكون مستعداً ألي موقف طارئ، فقام بتدريب يُحب إراقة الد ماء، لكن فينيتالي في الواقع لم يكن الد ون   "المأجورين.

عداء، بعد أن نجح بتزوير تقرير طب ي يفيد بأن جيوفاني استدعائه عند الحاجة لتصفية األوعلى استخدام األسلحة ضخم الجث ة جيوفاني 

 مريض عقلي ا في حال تم القبض عليه. 

 مئناً : طَ قال أنطونيو مُ 

  قد تدربنا على الخط ة جي داً.و جيوفاني معناال تخف يا دون،   -

 . 27رقم في تلك الليلة تحمل كانت التي  تناول الطعام بغرفته العشاء في مطعم الفندق، كان يؤثرطعام  تناول مادرينيعادة من لم تكن 

ن كان موزع الطعام رجال فقيرا، لم يتردد عندما أعطاه كريستوف مبلغ  أمرهم بإحضار الطعام.خدمة الغرف ورقم من هاتف الغرفة  كو 

 بدال عنه. 27للغرفة رقم العشاء طعام دوالر ليوصل  ألف

، تابع كريستوف: مادرينيخدمة الغرف،"  ففتح له " : ، طرق البابشاربه االصطناعي بسرعةوف الباب ثم عد ل باروكته ودق  كريست

 سيدي.يا العشاء 

 ات صل بأنطونيو:، ثم خرج من الغرفة وبكل  براءة العشاءأدخل كريستوف 

 صلت هاتف استقبال مكالمات الغرف؟هل ف أدخلُت العشاء،   -

 : بحذر أنطونيو أجاب

 اطمئن..كل شيء جاهز.  -

 . حاول االتصال بهاتفمرتفعصار يتأوه بصوت و في معدته من كرات اللحم عندما أحس بألم حاداال بضع لقيمات  مادرينيلم يتناول 

 طبيب. قبل أن يفك ر باستعمال هاتفه المحمول سمع طرقا على الباب: ، ولم يكن هناك حرارةلكن  الفندق

 :صاح بألم فكير بوضوحالذي منعه األلم الشديد من الت   مادرينيفتح له 

 أموت... أنا ..أسعفني  -

خامة وكان القاتل   : الصالبة، لكنه قال بحنانالمأجور جيوفاني شديد الض 

-   ً ها دفة.. سمعت تأو   ما الُمشكلة ؟ بالص 

 :الذي َعَصر معدته بيديه مادريني هأجاب



 يبدو أن الطعام مسموم. أشعر بألم شديد في معدتي،   -

 :، قال بلهجة تُضاهي براعة الممث لينأحاطه جيوفاني بذراعه بسرعة

  لمستشفى بسيارتي.سأوصلك إلى ا نزل معي..ا اسمي كارليتو،و أنا طبيب   -

ظهر  الط عم بسهولة. لقد ازدرد، بالسيارة ذهب مع من ظنه طبيبامعه و أن يستدعي الحراسة المشددة التي مادرينيالشديد نسى األلم أ

 مادريني. استيقظ لوكاة قطعة قُماش كما فعل بروبيرتو وبواسط بمخدر قوي مادرينيخدر لذي كان مختبئا بالمقعد الخلفي واأنطونيو 

شل  تفكيره  سيطر عليه ذعر شديدجحظت عيناه الجاحظتين أصال، و .كما فعل بلوكا مكبال بالسالسلفينيتالي ليجد نفسه بفيال الدون 

هو سكوت عما حدث ألبنائه فينيتالي كان يظُن أن سكوت الد ون لقد  هذا الن فوذ.بهذه القوة وفينيتالي أن الد ون  للحظات، لم يكن يتخي ل

انه في قفص،  لم يكن يتوقع أن صمته كان صمت جزيرة استوائية هادئة أعقبها إعصار تسونامي!  عصفور رضخ لسج 

رامة ورأى بعينيه الجاحظتين المذعورتين الد ون  مشى اإلجرام، فينيتالي أمامه محاطاً بحاشيته وأبنائه وقد بدت على قسماته الهيبة والص 

 : بخطوات وئيدة، قال بصوت كان ُرعبه يكمن بهدوئه الد ون إليه

 ما ألذ هُ من انتقام!ق ت ساعة االنتقام يا مادريني، ود -

د مادريني للحظات، قبل أن ي  : توس ل بعُنفتجم 

ةألوالدك ن، وهللا ال أكن لك وسامحني أيها الدو  -  .فقط حترام. ما فعلته كان بداعي البزنساالو سوى المعز 

  :ضباً غهو يفرك يديه ، زأر ولهيب الش ر يتراقص بعينيهو وله للحظاتحاريو م حام

 يا قذر؟بداعي البزنس أيضاً أشبعت أخي ضرباً لبزنس؟ وحاولت قتلي بداعي ا  -

 :بغيظ مادريني ، دمدموقف بجانب الد ونو مبتسماً حضر جيوفاني  

ً ؟ سأنتقم منكم ياابن اللئيمة بأنك طبيب أنت من ادعيت  -  .يا صراصير جميعا

 : آمراً  لماريوالذي أعطى المسدس الدون بان االحتداد بعيني 

 اقتله كما حاول قتلك. -

 :مفض ال الحياة على هيبته مادرينيصاح 

 ثالثة أوالد.عندي بنتين و دون.. يا في عرضك  -

 : بصق في وجههو بطنه ثم  ركله في لكمهه لوكا واقترب من

 ستحق حتى األوكسجين الذي تتنفسه.أنت ال ت ،يا ُحثالة هذا جزء مما فعلته بي -

 على من هم في سن والده.عتداء من كل شيء كان يكره اال الرغم على ..أحس روبيرتو بالغثيان

 : بحنق مادريني هد د

ً تبا لك - تعل حرب عصابات ستشو ..عائالت المافيا المناصرة لناو كلها مادرينيعائلة قتلتموني فلن يسكت أبنائي و إن ..م جميعا

 ستأكلكم جميعا.و

 :قالو زاد ارتعاش روبيرتو



 هي من ستعطينا العدالة. ..فلنسلمه للشرطة..ال تقتله..إنه محق يا ماريو  -

ح بالمسد س بيدهورن ت بين الجدران  ضحكة معربدة ضحك ماريو  : هو يلو 

 .فتحنا أفواهنا إن في السجنجميعاً ستزج بنا نا والشرطة عدو  ..أن القانون سيعطيني حقي يا روبيرتو؟ يالك من ساذجفعالً تظن هل   -

 : الكلمات روبيرتوبدأ الخوف يُلق ن 

 لتأخذ العدالة مجراها.انون وللق مادرينيفلنسلم  ..سمعني يا باباا -

 : بعصبية الدون زمجر

 طلق النار يا ماريو.أ ..إخرس يا روبيرتو -

 ال.  يا ماريو..روبيرتو: ال صاح

مات  .فار تنور الد مو على األرض مادرينيوفي لحظات تناثر دماغ  أمسكا به، كريستوفو ماريو لكن أنطونيو روبيرتو منعحاول 

 أصبحوا بال ُمنازع سادة المافيا.من العواصف التي كد رت صفاءها، وسيطرته فخلت سماء عائلة فينيتالي ته والد ون مادريني بجبرو

 أنطونيو:ف وكريستو روبيرتو المحشور بين جسدي صاح ه على رأس روبيرتو،صوبومن ماريو أخذ الدون المسدس 

 تريد قتلي يا بابا؟  -

عد صرخ الدون  : بصوت كأنه الر 

 خيانتي أو المساس بي يا روبيرتو!يفكر ب تل أي أحدأققتلك وأ -

ائدة ما هي جبيه دهشة، إن إشفاقه على أهله ورفع روبيرتو حا ابه الز  ل العدالة ال يستدعي رد ة الفعل هذه! إن عصبي ة عر  طلبه أن تتدخ 

 بصوت فيه ظل من خيبة األمل:  سألهإال انعكاٌس لضعف داخلي فيه، ضعف يحاول إخفاءه بهالة من الجبروت الوهمي، 

 ألنني لست ابنك الحقيقي؟ دالة أمبابا؟ ألنني أريد اللجوء للعيا  أنا بالذ ات لم توجه هذا التهديد لي -

  :استحوذ على باطنه القلق غليظسأله بصوت  ، سل ط عليه الد ون نظرات تنضح باالرتياب

 ؟ رطة عنا يا روبيرتوهل تفكر بتبليغ الش    -

ابه الث ائر، أجاببسرعة، عليه أن ينتقي ألفاظاً  روبيرتو فك ر   :تهد ئ من روع عر 

 ما أملك خلف القضبان يا بابا؟ وهللا إن هذا لن يكون. أغلىكيف أرمي بأهلي  -

ماريو نحو هذا االبن الذي كان يوماً ما ضابطاً جعله ال يثق به ثقة كاملة، التفت نحو الدون  لكن  الش ك الذي أثارته مخاوف دفينة بقلب

 : و قال آمراً  لوكاو

 بالضبط مالذي سيحدث لمن يخونني. حتى يعلم ..أمام عيني روبيرتو مادرينيقوما بالتمثيل بجثة  -



 : مذعوراً صرخ و روبيرتواصفر  وجه 

 اتركوني. ..ال أريد المشاهدة -

 : هو يصيح بعنف و الدونتقطيبة بين حاجبي  ارتسم الوعيد 

 كريستوف.ه جيدا يا أنطونيو وأمسكا ..عنكرغما بل ستشاهد  -

حا الجث ة واخرجا احشائها وعيونها وقطعا أنفها  ،يبشركائن ليس مع و يتعامالن مع حيوان كأن لوكا و ماريوو كان المنظر فظيعاً، شر 

 فأحسالش كل، بهذا  ندموي ين سادي ي هأخويالط اعة العمياء ستجعل يكن لم يتوق ع أن الذي كان المشهد يفوق احتمال  روبيرتو،  .لسانهاو

 : هيهو يُهز  كتفوصرخ  ليتصرف كرجل،دون رحمة بدال من أن يشفق عليه الدون قام بصفعه عدة مرات بالغثيان وبدأ يستفرغ. و

 تنتصر، مفهوم؟، عليك أن تقتل حتى تتقدم وُرقعة شطرنج يا ولدالمافيا حياة  -

ابةو روبيرتو الكلمات بين شفتي ارتعدت  : محتجاً  صاح بعر 

 في هذه األعمال القذرة يا بابا. لم أعد أريد المشاركة..المعلبات مصنععدني للعمل في أ ..تعبت تعبت يا بابا -

 :الغاضب هلزل الجدران صوتزاقص لهب الحجيم بمقلتي الد ون، وتر

 نفترق أبدا أبدا.ال يجب أن . نحن عائلة واحدة وردنا النصرستمرار حتى النهاية إذا أعلينا االو القذارة، بركة في غُْصناجميعنا   -

لم و ،أشبعه ضرباً مراعيا أال يصيبه بكدمات تشوه وجهه الوسيمروبيرتو على األرض و ني الذي فهم و رمىإلى جيوفانظر الد ون 

 يتركه إال عندما توس ل إليه روبيرتو أن يرحمه قبل أن يموت.

خطفه وحرمانه من أهله األلم الذي تسب ب له فيه؛ تذك ر بلحظات كل اشتعل األلم في صدر الد ون وزادت شفقته على روبيرتو، و  

الجي اشة كمنت وراء جسد استغالل فقدانه للذ اكرة إلجباره على الت جارة بالمخد رات بعد أن كان أول محارب لها، لكن هذه المشاعرو

د و  يعرف عنهم كُل  شيء فيجب أن يتعامل مع الموقف بقلب من حجر،قاسية، فالوضع خطير وروبيرتو اآلن أصبح ابنه ونظرات متجم 

 :بلهجة قاسية ال تعكس ما في قلبه قائال استطرد

طيعني طاعة ب ليتعل م كيف ياستعدوا للعودة لميالن، حيث سيقضي حبيبي روبيرتو أسبوعاً بالس ردااخفوا معالم الجريمة جي داً، و -

ة أخرى.عمياء و  ال يُخالف أوامري مر 

ابه لم يسمعه: تمتم بصوت كانغالب دموعه المحبوسة في مقلتيه وي صار روبيرتو  محظوظاً أن عر 

 ؟فينيتالي  نوع من اآلباء أنت أيها الدون أي   -

                  ********************************************************* 

 



، يتشح براقةة بأشكال الالمتناهي تزين اللوحة السوداءالنجوم  ، فتح نصف عينيه  ليرى فوقه عشراتمع آخر خيوط الليل ه هيثمرن منب

 ، لكن البطانيات التي أعطاهعلى الس طح الهواء العليل، كان الجو باردا بعض الشيء . جلس يتنس مرديةغيوم وبعضها بغالف شف اف من 

 أيهم كانت كفيلة بإشعاره بالدفء. اإياه

الُمعب قة  أنفاس الفجربآالء هللا ونعمه في الكون، والتفكير م يستغلها بالتسبيح والتهليل، وصار هيثدقائق،  عشرالفجر  آذان موعد بقي على

صوت صراخ حبل أفكاره  طعق هي تُضاء بالت دريج. عره الن اعم فيتراقص على جبينه وهو يراقب أنوار البيوت وتداعب ش بالن دى

ق  شيرين تاه كعصفور رزان عندها. كانت ترتجف ليجد أمه و غرفتهادخل هم وبسرعة الس   نزل الس اللمهب  واقفاً ثم  ، صمت الحييُمز 

 لون وجهها مخطوف.كان و ،وسط الث لوج

ها بحنانو سألتها أم صالح  : هي تضم 

 ؟يا حبيبتي يا شيرين؟ لم صرخت مالك -

 أسنانها تصطك.معقوداً و ، كان لسانهالكن شيرين لم تجب

 :  قالعلى الس رير، نظر إلى والدته و هيثم جلس

 .اوحدنا لو سمحتمنا اتركا -

مة عليه بذات الوقتم وحده مع من أصبحت محل لة له ومُ بقي هيثو خرجت النساء    على رأسها حتى  قام بوضع رداء الصالة، حر 

عنه ُرغماً ، كما فعلت بأخيه من قبل، لقد استسلم ت شعرها األسود حول قلبه كالقيودلكن ليس قبل أن تلتف ُخصال ترتاح أكثر بوجوده،

د غير قلبه بالت دريج علىتحتل  تفكيره ولفكرة أن  هذه المصري ة قد بدأت  بعث الحياة الحديث معها يَ الجلوس بجانبها و ما كان يتوق ع، مجر 

ب كأس  بقلبه الُمقفر الص ديء، روحها لكأنه أسقى رويداً رويداً، و اأسقاها منهرزان إلى شفتيها الُمرتعشتين، و من اأخذه الماء التيقر 

 ن يسألها أي سؤال.بصوت خافت دون أ صار يقرأ ُجزءاً من سورة يسوأمسك يدها برقة  أيضا عندما

 : خرجت الحروف المتقط عة أخيراً من بين شفتيها المرتجفتين

 يثم.ـ..أ..أ..أنقذه يا ه -

 : هو يضغط على يدها بحنانو سألها بلطف

 عمن تتكلمين يا عزيزتي؟ -

 أموت رعبا عليه.أنا  ..أنا ..أبو سعد  -

 : ، همسنبضات قلبها الُمتزايدةو ، فأحس بحرارة أنفاسهاأخذها بين ذراعيه لتهدئتها

 يتي.يا غالبسم هللا عليك   ..صالح اآلن في رحاب هللا و في الفردوس األعلى إن شاء هللا -

  قالت بصوت مرتجف:



 ..ترتفع حتى أضاءت فلورنسا كلهاو ، ثم أخذت ترتفعمن فلورنسا ! رأيت الشمس تبزغرؤيا مرعبة لقد رأيت ..فهمنيا ..هيثم ..ال -

 في بركة كبيرة من الوحل. غاصت هوت حتىهوت و ثم ..ثم

  :برق ة هو يهبها نظرات حالمة، أردفو قب ل جبينها

د أضغاث أحالم.. -  ال تخافي.ف لن يُضي ع هللا أجره  ..هيدش إنه مجر 

 أرسلت شيرين تنهيدة ارتياح:

 أفزعتكم. ..تني يا هيثم، أنا آسفةطمن ..الحمد هلل ..الحمد هلل  -

 أبناء أيهم.غرفة أسماء نائمين في من حسن الحظ أن سعد و . يرين.يا شال بأس    -

  .من هللا لي أنت هبةٌ  يها يا هيثم،ال أدري كيف كانت ستكون حياتي لو لم تكن ف  -

 يا شيرين. من هللا لي و أنت هبةٌ  -

 اللحظة صوت اآلذان ُمبد داً سكون الليل.سرى في تلك 

 هللا أكبر..هللا أكبر

 أشهد أن ال إله إال هللا...أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن محمداً رسول هللا...أشهد أن محمداً رسول هللا

 .حي على الصالة..حي على الصالة

  :شيرينهو يخفي بأنامله خصلة من الشعر تسللت خلسة على جبين و هيثم ابتسم

 سترتاحين عندما تصلين. ..يا عزيزتي قومي للصالة -

 : في تلك اللحظة طُرق الباب، وتسل ل صوت رزان من خلفه

 طمئنان على شيرين.خالتي أم صالح نريد االأنا و -

ً  همس هيثم في أذن شيرين  : راجيا

ي ال ينقصها!قريتنا، ويرتنا على كُل لسان في إال انتشرت سا شيرين، لو سمحت اخلعي الحجاب ومعلش ي -  تعلمين، أم 

 تردد: عد بأن يرى شعرها لكنها قالت شيرين  كرهت

نفه راتحة شامبو هفهفت بـأ، وفانطلقت األسواط الس وداء الالمعة تصفع قلبه من جديد الحجاب ثُم خلعت ،"يا سي هيثم "أمرك -

خته. قال مضطرباً   فض ال.ـ..ت: تبصوت مرتفعبأريج الياسمين دو 



 ، لكنها سرعان ماذراع هيثم تتهادى فوق الن اعمة شيرينشعر خصالت رأت بالكاد كتمت أم صالح فرحتها عندما المرأتان ودخلت 

 : ها، سألتقلبها خيبة األمل تفهمت فظلل

 حبيبتي شيرين كيف أصبحت؟ -

 شيرين بنعومة:  هاأجابت

د كابوس. كان ..أنا بخير الحمد هلل -  مجر 

 : قهقت رزان ضاحكة، عل قت

ف صالح الصغير!لبسبب كابوس؟ أعانك هللا يا هيثم على دلع الحامل، ستعاني الص راخ كل  هذا  -   تسعة أشهر قبل أن يُشر 

احة أردفت أم صالح آ لنصل ي لنفالحمد هلل رب  العالمين، هي ا إذا يا أحبائي : بصوت بدت فيه الر   الفجر جماعة.صالة توض 

أليس من  هل يغار؟ ..شيرين عن صالح أصبح يشعر بالضيق كلما تحد ثت يدر لمَ  ، لمْ في حلقه هو يشعر بغصةخرج هيثم من الغرفة و

 الحي أبقى من الميت.و..مرحوم ..لم تعد زوجة المرحوم صالح. نعمحقه؟ إنها زوجته اآلن و

                ****************************************************** 

 

عداء بعد أن انتهى عملهم اليومي في تجارة الكوكايين، كان يرتعب كلما رأى شُرطي اً، بينما      أسند روبيرتو رأسه تنف س أنطونيو الص 

 ً ابه، ليس بسبب ما في تلك اللحظة كان ، هو يُحاور صمته القلقو على زجاج السيارة ساهما ؛ إيعازه قبل ثالثة أيامحدث مرعوباً من عر 

ة أخرى قبل أن يتوس ل ال حبسه بالس ردول بجثته، مادريني و التنكيبقتل  بعد ثالثة أيام بدال  بأن يطلق سراح أخيه هإلى والدماريو اب مر 

ابه كان يُ بقية األعمال الالمشروعة، ما تجارة المخد رات وفي قراره باالستمرار  حتى الوسبوع، من أ رعب روبيرتو حق اً هو ما فعله عر 

د على أن يرتدوا أفخر الثياب شد  الواصلين إلى الكنيسة، و أول أبناؤهاألحد، فقد حرص على أن يكون هو وا اليوم، يوم صبيحة هذ

ابه أمام ما أرعب روبيرتو هي الد موع التي تساقطت ع  الط اهر،بيت هللا قبل الولوج إلىيتطي بوا بأفخر العطور و لى وجنتي عر 

ليب، و د القداس، ليطمئن  على أوضاعهن تصال بشقيقاته الثالث الُمقيمات في صقل ية بعحرصه على اإلقداس، ولخشوعه الت ام أثناء االص 

جرائمه لدرجة أنه كان يبات الش ر، بل جعل تدي نه ُمطية لر وبالت فريق بين الخي ن  محتاجات ألي شيء،  لم يكن يعبأا إذا كُ م  عيسألهن و

ين ألنه كان يعتبر نفسه متدي ناً بما ورثه عن أبيه.   قرير العين دون حتى أن يهتم  بسؤال قس يس عن أمور الد 

 أنطونيو: قطع سلسلة أفكار روبيرتو صوت

ال من ا فلن ينتقموا  ،من جرائم أخبرناهم بما فعل والدهمو عوضناهم بمبلغ ضخم،و مادرينيلقد تواصلنا مع أبناء  ..روبيرتو  -

 تخف، إنهم يخافون منا اآلن، ابتهج فقد بدأت الث روة تهطل علينا هطول المطر يا روبيرتو.

دنيء. لم مدى نقاء سريرة هذا الفتى، وكرهه لكل فْعل حرام و، كان يعلم تمام العِ كان أنطونيو يشفق عليهرد  روبيرتو بابتسامة واهية.  

ً  الشديدة رغبتَهأخَويه، وأبيه ويضاً مقدار تعل ق روبيرتو بلكنه كان يعلم أ  أنوعند حسن ظن أخويه به،  باراً بأبيه، وفي أن يكون دائما



دائماً كان ، قبل أن ينتشله منها سعيه لفعل الخير الذي اع تتقاذفه لترميه على شاطئ القنوطيكون بَطالً في أعينهم. لقد كانت أمواج الضي

المساكين، عل  ذلك وزيع جزء كبير منه على الفقراء وكان كل ما قبض مبلغاً من تجارة المخد رات، يُسارع في تف بإنسانيته؛يُذك ره ما 

مير الذي ينتابه من وقت آلخيخفف من وطأة عذاب ا  .رلض 

ر قبل أن يعود ة دقائق مليئة بالت وت  الُمساعدين خمسين طي ات ثيابه، انتظر روبيرتو ومعه الكوكايين القابع بنزل أنطونيو من الس يارة و

  :هو يقولأنطونيو باسماً و

 الشباب.تي معك للقصر اآلن أنا وسآ انتهينا اآلن من التوزيع.. روبيرتو..يا حسنا   -

 سهال..صحيح؟ أهال و  -

تلعقه، على روبيرتو تعانقه وقفزت ثة من كالب الهسكي الس وداء استقبالهم ثالمساعديه إلى المزرعة،  كان بو أنطونيووصل روبيرتو و

الزينة معلقة في كل مكان، وجد روبيرتو  حيثفي القصر طابق الثاني كثيراً،  ثم صعدوا لليدلل ها وكان يحبها ففرك رؤوسها بحنان، 

لعائلة ، باإلضافة موجودين. عددهم خمسة رجالان كبار رجال الدون وكعليها كعكة كبيرة. الت الشهية والمائدة عامرة بالمأكوو

 روبيرتو.

 :بحماسة الجميع هتف

 يا روبيرتو.عيد ميالد سعيد   -

ه بقوة من كان ضميره يؤن به، ضم روبيرتو بين ذراعيهم الدون وتقد   ه خاصة أنهم تجاوزوا سن ائنأب على كان يكره فكرة أن يقسو، ضم 

ع مابين الش دة وقة مختلفة يتعامل معهم بطريالرشد بكثير، لكن وضعه الحس اس فرض عليه أن  مير اللينتتنو  ة صاحب الض  ، خاص 

فكان الحل  أن يشد ويُرخي، يقسو  لكن ه لم يفلح. هم بالحسنى دون اللجوء إلى القسوةتعديل مكانر النس اء لوكا، حاول قدر اإلزيروبيرتو و

ائد، كان يُحاونيتالي عادة يكرهها بنفسه، أال وكان بالد ون في دل ل.و ُ كونها  مضمونةغير ل االقتصاد خاصة أن أعمالهم هي البذخ الز 

ال يستطيع حبسهم أو منع وتلتف  على القانون، لكن الط بع يغلب التطب ع، كما أن أبناءه يعيشون داخل مجتمع يحتقر الجريمة المنظ مة، 

مير  البحث لهم عن المرأة، فكان الحل  تخديرهم بالعطايا والن قود ووسائل الت واصل االجتماعي عنهم المناسبة حتى ال يقطع حبل الض 

ة روبيرتوالشعرة التي تربطهم به،   : حناناً بصوت يقطر رق ة والد ون  قال الذي يستيقظ ضميره دائما باألوقات الحس اسة، ،خاص 

 عل أي شيء.من أجل عينيك أفم، أنت ابني الغالي يا روبيرتو ومكانتك ال تقل  عن مكانة ماريو ولوكا، وحبيبي عقبال المئة عا -

ابه ل روبيرتو جبينقب   ه بلهفة االبنو عر   هو يقول:حب والمحروم من الحنان الت واق لل يده ثُم ضم 

 أنا تحت أمرك.بابا ويا ما أريد هو رضاك  ..حبيبي بابا  -

ل بأوراق ، عانقا روبيرتوتقدم ماريو ولوكا و كانا قد ات فقا على أن يجعال هذا اليوم جميالً، صحيح أنه ليس عيد ميالده الحقيقي بل المسج 

 : قاال بلهجة تفيض بالمحب ةاستخرجها الد ون عن طريق رشوة، لكن هما على أي حال 

 ل العائلة، حبيبنا الغالي روبيرتو.أنت بخير يا مدل  كل عام و -



عب الذي اضطروا أن يسببوه له عندما قُتل مادريني لقد شعر بأنهم يريدون إرضاءه بعد ضحك روبيرتو،  طفليانحنى و قب ل  .الر 

 : الذي وضع يديه خلف ظهره وهو يقول الدون ماريو، ثُم  حانت منه التفاتة إلى

 تراها بعد الحفلة. ..يا ولد تك بالكراجهدي   -

 : بحماسة هو يهتفو كا صورتها على الموبايلأراه لو

رقاء غينيالالمبورهذه نظر ما أجمل ا.. ؟نتظارو لم اال -  بح عندك ثالث سيارات يا روبيرتو.. أصالز 

  :، قالبالبهجة روبيرتو فاضت روح

 :  هو يهتفكان يوزع النبيذ علي الموجودين والذي أنطونيو نبيذ من بال اً ُمترعة" حبيبي بابا هذا كثير،" ثُم تناول كأس -

 نخب الثراء.نجاحنا في التجارة ونخب حبيبنا روبيرتو و فلنشرب نخب -

 أفرغ لوكا الشراب في جوفه، صاح مبتهجاً: 

 .نخب القضاء على ذلك القذربيرتو ونشرب نخب حبيبنا روفل -

 نتصار: صاح بصوت تغلغلت فيه نشوة اإلو وطرق ماريو كأسه بكأس روبيرت

 مات ميتة كلب!كْلباً ومادريني كان  -

 : هو يُعلنبعيني الد ون و الدون الحماسةالتمعت 

 ثم  نادى:  ن على الجنسية اإليطالية."يحصالسقريبا ا، وا اليوم من كولومبيا بعد أن نجحنا بإصدار تأشيرة لهمان قدمفهناك ضي"   -

 تعاال،  سيطفئ روبيرتو الش موع.  -

 رتدي فستانا احمر ووردة حمراء تزينلوسي الساحرة الجمال تدييغو يرتدي بدلة أنيقة، والوسيم كان  .دخل دييغو ولوسي الصالة

 تضع أحمر شفاه المعا.كانت و، كانت عيناها الخضراوان مكحولتين .المسترسل على كتفيها شعرها األسود الطويل

 قال روبيرتو مصعوقاً : 

 ..هللا ما أجمل هذا اليوم!اسالمتكمحـ..حمداً هلل على  -

 :بريق السعادة، قالتالخضراوين لوسي  الح بعيني

-  Ciao amico mio come staiثم أعطت روبيرتو باقة ورد حمراء.  بدأنا نتعلم اإليطالية.")مرحبا صديقي كيف حالك؟(   ؟ 

 :هو يأخذ الباقة، قال بصوت مرتعشة ومن الس عادبقلبه يخفق روبيرتو شعر 

-  grazie  .)شكرا( 

 : بمرحه الذي ياُلزم شخصي ته همس لوكا بأذن روبيرتو



 با ليتني أنا من سافر لكولومبيا.ت ..إنها فائقة الجمال ..هذه لوسي التي حكيت لي عنها -

  : بلهجة المضياف الدون أضاف

 تصرفا بالبيت على راحتكما. خدمنا تحت أمركما،ا، والضيوف ريثما تستقر أموركم جناحن بالقصر كبير، ستناما

كية روبيرتو مال  :أضاف بحماس، اشتعلت جذوة الحب  بقلبهو قليالً على لوسي فزكمت أنفه رائحة عطرها الز 

 .ستصبحين أروع عارضة ..لوسيآنسة يا  لدار األزياءبنفسي غدا أوصلك سو  -

ة أخرى بمرح همس لوكا بأذنه  : مر 

 التاجر روبيرتو مستقبال.وزوجة  -

 :بدوره همس روبيرتو بأذنه

 اليوم يوم سعدي. ..للفرحة ياببيتنا سيعيشون عندنا  ..يا رب  -

 : بنفاذ صبر نصاح الطفال

 حتفال.الش موع، ثم  أكملوا اإلأ أطفضحك روبيرتو و  "  ! الش موع يا عم روبيرتو"  -

يث ح بعد ذلك تمش يا في شوارع ميالن، .عمل مقابلةهناك أعطوها موعداً لاألزياء، وروبيرتو لوسي لدار  في اليوم التالي اصطحب

قدم مركز تسوق في هو ألجاالليريا ميالن، و قبل أن يدخال المقاهي المنتشرة في الش وارع، التقطت لوسي صوراً للتماثيل والنوافير و

بالتقاط الصور  بدأت لوسي مرات الطويلة المغطاة بسقف زجاجي. مشيا في المني في أواخر القرن التاسع عشر، ويطاليا حيث بإ

الفسيفساء الرائعة رقصت كطفلة صغيرة بمرح  فوق و  ،المحاطة بنقوش مذه بة ابرادو غوتشي مثل للواجهات الفاخرة للمحالت الشهيرة

ق داخل التي تزينت بها األرض. أخذها روبي جسدها  دل ل، ومن الماركات الفخمة غيرهاو Louis Vuittonو  Gucci محالترتو للتسو 

شيق  الفاخر يبلغ ثمنه العشرة آالف دوالر،  من الجلد األزرق اً شترى لنفسه جاكيتاو ،على حسابه الخاص المالبس أجملو أغلىبالر 

 اخدمتهمإلى  المحالت؛ سارعوا جميعاً أصحاب روبيرتو المرموقة عند  لمست لوسي مكانة . الجديدة الالمبورغينيمالئماً لسي ارته 

ب كُل مانع روبيرتو بأن ينتظر لساعات ودائم عندهم. لم يُ روبيرتو زبون سخي  و بكؤوس الشامبانيا، يبدو أنا استقبالهمو لوسي تُجر 

. كانت لوسي تتمش ى يفوق ثمنها الخمسين ألف دوالر معصمها بحلي ألماسي ة من ماركة سواروفسكيو زي ن رقبتهابل و  قطعة بالمحل،

، تحيط بهما هالة من ُحراس الّرغبةتقوده بسالسل العشق و كالعبد الُمطيع روبيرتو في إثرهام، والت جاري الفخ زبدالل في المرك

ابه التي اشترتها لوسي.  األغراضن يحملون أكياس روبيرتو الش خصيي ة أخذها روبيرتو إلى فرنسا بطي ارة عر  حيث تناوال  الخاص 

لكن طريقة،  ةبأيهواه خلف قُضبان قلبها  يحاول أسرروبيرتو كان هما يحد قان ببُرج إيفل الُمتأللئ بليل باريس. ء في مطعم فاخر والعشا

أيضا ا اضطره للسفر كثيرا بالبداية، واتساع دائرة الزبائن بأوروبا مم كثيرا، خاصة بعدذلك  بعدله عن رؤيتها عط  التجارة في  انهماكه

 ابتعد عنه.أن ت األرباح منذ لبات بعد أن قل  إشرافه على مصنع المعإعاده 

 كشوفات المصنع عندما دخل عليه الدون:  على مراجعةروبيرتو  دأب    



 بضاعة. يوجد زبائن لنا هناك يطلبون اند لننظم عملية تهريب هناك،أليسالتواصل مع مفتش الميناء و للنرويجغدا عليك السفر  -

 :، تمتم متذمراً الضجربان من روبيرتو 

 ستنتهي هذه السفرات بابا؟ تعبت.متى   -

 تعبت؟ أم تريد التسكع مع لوسي؟  -

 ! بابا  -

  :، قالتفحص بعض األوراقب بدأوارتدى الد ون نظ ارته 

 مور ستقل.لكن عندما تستقر األ هذه السفرات ستكون كثيرة بالبداية روبيرتو.. -

م   :أضاف روبيرتو بلهجة فيها تبر 

 تعمل طوال اليوم.هي اقتربت وقد الصيف أزياء عروض ..لم أعد أراها كثيراو لوسي أيضاً مشغولة هذه الفترة أن المشكلة -

 متى ستتقدم لها ؟  -

ابي لم أخبرها بعد أنني أريد الزواج بها  -  نتظر اللحظة المناسبة.أ ..يا عر 

  :، قال بصوت واهنوقف الد ون

 المصنع.ي مطعم قريب؟ مللت تناول الغداء في نتغدى فأن في ما رأيك لقد ُجعت،   ..روبيرتو  -

 هيا بنا بابا.أنا أيضاً ُجعت .. و :، قالوقف روبيرتو ثم رت ب األوراق بسرعة

                                   ********************************************** 

 

قبل أن تُقد م نفسها قرباناً لسكين داليا؛ كانت داليا فنانة بصنع  ،ةأوراق شجرة التين المتراقص لالط ازجة بظال حبات الخضارنت تزي      

الجمر الُمت قد التي تعرفها جميع نساء المنطقة( فوق ب لتها رزان بخلطتها الس رية ) وسلطة الش واء. بينما اصطفت قطع الد جاج التي ت

التفتت شيرين يمينها لتتأكد  سيلة لل عاب.رائحة منية مذه بة والتي بدأت تشكل حولها طبقة بهم، والتي أشعلها أي المتطايرة النيرانألسنة و

ه ففوجئت بهيثم يحد ق بها تحديقاً  بعض الت وت ر قلبها، انتظرت قليالً قبل غزا قد متواصالً ال ينقطع فخفضت رأسها ومن أن سعداً مع عم 

ة شيء ما في دخيلتهأن يغشى الفضول قلبها لتستطلع ما إذا كا نظرت إليه نظرة ، رفعت رأسها بسرعة ون تحديقه تحديقاً عابراً أم أن ثم 

الغداء اللذيذ الذي بعد   لم تجرؤ على أن تنظر ثانية.ى نفس حاله فزاد قلبها خفقاناً ونظرة بريئة عابرة فلقيته عل تبدو حاولت أن تجعلها

التي يهتم بها أيهم؛ الذي حرص على أن يشرح لهم  المزرعة الشاسعةتمشوا قليالً في  رائع،تناولوه في مزرعة العائلة في هذا الط قس ال

به كما والديه يفخران ) عل   جنبية أثناء الشرححرص على إدراج بعض المصطلحات األ، والت ربةأحدث التقنيات في عالم الزراعة و

كان يعتبر أن حسد أحياناً، والهيثم ُحب ا ال يخلو من الغيرة و كان أيهم يُحب   نعته بالن ابغة(.عن تقديسه و ينفك ان يفخران بهيثم الذي ال

ته نظرات الفكائه الخارق وصعوبة تخص صه، ون ذوالديه ال يُقد را قان بالمزخر التي انبثقت من عيون والديه وكم سر  رعة هما يحد 

دت أراشعرت بضيق شديد وبأصابع هيثم تتشابك مع أصابعها،  كانت شيرين تتمش ى معهم عندما شعرت الزاخرة بالمحاصيل. الُمترامية



صارت تهون على نفسها بفكرة أن لحركة ستبدو سخيفة أمام الن اس وجارحة لهيثم فتراجعت، وأن اب بش دة أن تفلت يدها لكنها أحست

  ن رزان.لسنتهم خاصة لسابينها ليسلم من أبيعي بينه وهيثم يحاول فقط إقناع الموجودين بأن كل شيء ط

التي تحتضنه التالل  لموقع المعركة وك. وصلوا بعد رحلة قصيرة بالس يارةموقع معركة اليرمبعد ذلك الذهاب إلى عليهم  عرض أيهم

سيف هللا المسلول خالد بن الوليد رضي هللا ث عن المعركة الخالدة التي حدثت بقيادة يحدي بالبدأ الدليل السياحوالخضراء الساحرة، 

هي رين ذكرياتها عندما حدثها صالح واسترجعت شينشر العدل. وتعالى إعالء كلمة هللا لتحرير أهل الش ام من ظلم هرقل وعنه، 

 هو طفل مع أهله.أنه زار المكان وأخبرها و ،هـ. 15عروس عن هذه المعركة التي حدثت في عام 

عركة عادية، فعدد جيوش الروم كان الم تمأل المكان. لم تكن تلك( صيحات: )هللا أكبر اللحظة، و لكأنها تسمع صليل السيوف في تلكو

 له الغلبة.  يمان الصحابة كانلكن إو مقاتال، ألف األربعينائتين ويفوق الم

ه بترك العراق أمريد ليكون القائد العام للجيوش، وسيف هللا المسلول خالد بن الولرضي هللا عنه اختار خليفة المسلمين أبو بكر الصديق 

 تسلم القيادة من أبي عبيدة عامر بن الجراح.و اإلتجاه للشام و

شرحت لها قدر و بيد أسماء سككانت تم الذي بدأ الضياء يزحف على تالله تدريجيا. و ،الُمكتسي بالخضرة جالت أنظار شيرين بالمكان

 يتأملون.والبقية يستمعون و مع عمه أيهم الذي حمله على كتفه، عدها، بينما كان سَ ما يناسب سن  

لطالما قلت لي أنك تتمنى لقاء سيف هللا المسلول خالد بن الوليد. هل تذكر؟ هل  ..هل تراهم اآلن يا صالح؟ يقولون أن األرواح تلتقي

 فيها جميعها.انتصر أنه شهد زهاء مئة زحف و رغم ..حزن ألنه لم يمت شهيداً رضي هللا عنه تذكر عندما قلت لي أن خالد بن الوليد 

سر التحول الكبير في شخصيته، بعد أن  عن ي أراك تقف اآلن مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي هللا عنه، تسألهنو كأن

كان من الخمسة الذين اجتازوا الخندق أحد ضد المسلمين، و في غزوةس المشركين للقتال هو من حم  كان اإلسالم بل أعداء  من أشد  كان 

 .في غزوة األحزاب محاولة لكسر شوكة المسلمينفي 

قاتلت   :للروم قال قولته الشهيرةة اليرموك وقادة معرك دأحكان  لإلسالم لفدائي في معركة اليرموك. كيف تحول من حاقد معادتسأله 

 ن يبايع على الموت؟أفر منكم اليوم؟ ثم نادى : موسلم في مواطن ورسول هللا صلى هللا عليه 

 قاتلوا حتى نالوا الشهادة.و ااألزور رضي هللا عنهم ضرار ابنعمه الحارث بن هشام وعه يفبا

 طوبي لك يا شهيد الواجب.فطوبى لهم و

سحب يدها، لكن يد هيثم كانت أقوى أن تحاولت و ، اضطربتيدهاجيدا تُمسك  حفظتها عن ظهر قلب على يدشيرين من أفكارها انتبهت 

 أذنها:همس في . فلم تفلتها

 هناك شئ أريد أن أريك إياه. ..لةتلك الت  معي خلف تعالي  ؟ يا ُحلوتي إلى أين تريدين الهرب  -

 :بخجل تمتمتمالذي جرى له؟  ، خفق قلبها بسرعة على إثر أسلوبه الجديد في الكالم

 ..أسماءسعد و ..الن اس  -



 :هو يًشد ها من يدهاو قائالً  غمغم، في ضيق مط  شفتيه 

 آخر!  هيا معي. بلدلسنا مهاجرين إلى   -

باً؛  حيث، خلف التلة القريبة تستلم له، فمضيا حتى التف اسوى أن  لم تجد سبيالً ومن يدها وقبل أن تعترض جذبها  رأت شيرين منظراً خال 

حولها انحنت وصيفاتها من كملكة فرعونية، و هي ترفع رأسها بإجاللوداء، وبوشاح من بتالت سقد لف ت نفسها وسنة سرأت زهرة 

ت الد حنون التي زهور   ابتسامتها أمام هذا المنظر الخالب.  تأل قتكتها، اتسعت حدقتا شيرين وهيبة من جمال ملخجال واحمر 

ر أن يبث  لها ما بصدره من حرارة مشاعَر انعكست لمعاناً بعينيه كما تنعكس حرارة الشمس      استمد  من ابتسامتها وقود الش جاعة، قر 

ى من أجلهاكيف ال وعناقيداً من الآللئ على صفحة الماء،  ً و قد ضح  ؟ أال يستحق  على األقل أن تُبادله المشاعر؟ كان لم يرفض لها طلبا

المرحوم  سبب رغبةفهم أخيراً لم يره بأي فتاة من قبل، ما نحو شيرين، لكن ه رأى بها بهذا الش كل عه هيثم أن تنمو مشاعره آخر ما توق  

                             .ألدب.اواإلخالص و طيب الس جايابين الجمال والن عومة و بأن يخطبها بعد أول لقاء، إن هذه المرأة الرائعة جمعت

بيع الاقبت فصوله تعاقبت مشاعري نحوك؛ من تعارف بارد برود الخريف إلى عداوة قاسية قسوة كعام تع ة دافئة دفء الر  شتاء إلى أخو 

  ؟آه مالذي فعلته بي أي تها المصري ة الس احرة ،إلى عشق حار حرارة الص يف

محاوال أن يكون  بتود د لقاة الُمخاطرة، كمن يستلذ  برهبة تسل ق جبل شديد االنحدار، توت راً خالطهُ شعور باإلثارة ولذ   شعر بقلبه يخفق

  رومنسي اً قدر اإلمكان:

هور الجميلة ُصدفة وجدت -  إياك. ألريها فأحببت إحضارك إلى هُنا ..ديأنا أتمشى وحو هذه الز 

  : فخرجت ضحكتها مجلجلة لتداري توت رها حكتض

 .(إياها أريكِ  تقصد أن تقول ) -

 : بجسارة لم تعتدها هو يطيل الن ظر في عينيهاو ، قالخد هاتلثُمان بشفتيه و تطوقان وسطها هبغتة بيدي أحس ت 

الس وسنة الس وداء هي  أن ملكتها تظن   ، التيالس اذجات هذه الد حنونات أن أعرضها أمامعلي  بل أنت الزهرة النادرة التي يجب  -

 شعرك الحريريو أن سواد عينيك ألثبت لها العكس؛ حببت أن أحضرك إلى هُنا ألثبت لهافأ ،زهرة في الوجودأندر أجمل و

اذ هو من ألهم هذه الس وسنة لتتألق المسترسل على كتفيك  تتباهى به أمام وصيفاتها.و ،بهذا اللون األخ 

 من فرط االضطراب ما حدث ليلة أمس ! نسيتمتى رأى شعرها األسود أصالو ! جرأ على قول مثل هذا الغزلُصعقت شيرين، كيف يت

ُمنقطعة رزان الهثة  لتقف بجانببسرعة المكان  غادرت ثم يا هيثم.."  متشك رة ..م جميلكال"  تمتمت قائلة ببالهة:  ،بعد أن صرخت

ها من معركة! وقد احمر  وجهها واألنفاس   كأنها قد خرجت لتو 

هلها كان وداع األهل حاراً، ارتمت داليا في أحضان أ، حان وقت الرحيل، فقد انتهت إجازة هيثم. مع األهل ين ونصفبعد قضاء أسبوع

 أهله عادت شيرين وطفليها مع زوجها و  تقبيال.أشبعوهما صالح و داليا طفليضم أيهم و الد موع،حضان وم أيهم أيضاً باألباكية، وودعه

 فلورنسا بعد قضاء إجازة من العمر.إلى 



                                  **********************************************  

األول  عرض األزياءتثير حماسة الحضور في الس ماعات و تهزاألولى  نيةانطلقت األغلتحيل الليل نهارا، و القوية سطعت األضواء   

أجل جميع حضر من فلوكا  ، أماروبيرتو طبعاً من أجل لوسيروبيرتو أول الحاضرين. حضر كان لوكا و .ي تُشارك فيه لوسيالذ

  العارضات!

 ليتم قبول لوسي كعارضة عندهم ،ياء التي تبرع لها روبيرتو بمبلغ سخيكانا يجلسان بالصف األول بدعوة خاصة من مدير دار األز

هور أخ .انعدام خبرتها رغم لتشارك في عروض الربيعو فين شحوب توت رهن خلف ستار الممشى األحمر قبعت فتيات في عمر الز 

ج فيون منهم صح ،المقاعد تجمهر المدعوون علىو المال،ق الش هرة وأنهكن جسدهن النحيل بحمية قاسية من أجل بري، وبمساحيق التبر 

طلب  .بالحصول على بعض اإللهام من عالم الموضة لتجديد خزانة ثيابهم يرغبون منهم ممث لون، ومتعطشون لتغطية الحدث المهم

 المهازل.من لوكا أن يكون سلوكه محتشما ومهذباً، فهذا مكان راق وال مجال فيه للمعاكسات و روبيرتو

 كلما مرت عارضة صف ر لوكا: بدأ العرض، و

 هذه ستكون زوجتي المستقبلية...لسَ عَ  -

 :، صاح ليسمعهُ لوكاروبيرتواندفعت الدماء لوجنتي 

 اسكُت! .أحيانا أخجل من الظهور معك بمكان عام. أقسم يا لوكا..  -

 يا أخي إال أن أكون على سجيتي. : ال أستطيعقال بلهجة ال تخلو من مزاحو التفت إليه لوكا

 الليلة ستكون الليلة الموعودة.و رجاء أحسن التصرف، هذا مكان عمل لوسي..  -

 ؟الموعودةالليلة  -

 رسميا. خطبتهاأتقدم لو ، سأبوح لها بمشاعريفاخر في مطعم رومانسيلوسي بنجاح العرض تفل أنا والليلة سنح  -

 :هو يقولو روبيرتو لوكا عانق

ف.. ..غاليألف مبارك يا   -  أرني الخاتم. حسنا سأحسن التصر 

 : ، صف ر بإعجابلوكا بمقلتي هتألأل بريق األلماس الملون مننفيس  خاتم إذ بها والمخملية فتح روبيرتو العلبة 

 اة محظوظة بشاب مثلك يا روبيرتو.لوسي فت !رائع  -

ً  روبيرتوسأله   : هو يُعيد العلبة لجيبهو مبتسما

 لها بالهدايا؟ي أدل  نألن -

 :هو يرد على سؤال أخيهرة عابرة وانتظر لوكا أن ترمقهُ إحدى العارضات بنظ

 لمن تحب و.. مخلصنك شاب خلوق وبل ال ال.. 

 : ه روبيرتو بنبرة وشت بالحزن الذي طفا على مشاعره من األعماققاطع



 تاجر مخدرات أيضاً و -

ئاً و ضع لوكا يده على كتف أخيهو  : هو يقول مهد 

 أن أسوأ الناس هم تجار المخدرات؟ثم هل تظن  ،يرة المخدرات هي من عرفتك على لوستجا -

 لي. يا لوكا؟ قلمن أسوأ مني   -

 شركات، والُمجرمينو عن القتلةالذي يدافع  الفاسد المحاميوتلوننا، فينتج أطباء فاشلين يق بالواسطةطالبه ح ينج   البروفيسور الذي  -

 الذي يقبل منك رشاوي يا روبيرتو.موظف الحكومة الفاسد األدوية التي تستغل مرض الناس وتبيعهم األدوية بأسعار مرتفعة، و

صة ليسرقوا بينما نحن ال نحتاجها، انظر مثال لبابلو اسكوبار ملك المخد رات أنهم يحتاجون رخهو بينهم وبيننا الوحيد الفرق 

 أرادوا ترشيحه ليصبح رئيس كولومبيا.يحب ونه ألنه كان كريماً معهم و الكولومبي، كان الفقراء

 ياللعار أصبح اسكوبار مثلك األعلى اآلن؟   إن كرم اسكوبار مع الفقراء كان بمقابل.. ..يا لوكاالجريمة ال تبرر   -

ت لوسي قبل أن يحتدم الن قاش   ً  كنسمة رقيقة تتهادىعلى الممشى مر  من تصميم قصيراً حريري ا أخضراً  بقد ها النحيل مرتدية فستانا

لذي على وجهه ا جزء منهانسي الكدمات التي مازال قد الحظ روبيرتو أن لوكا   بحرارة.لها صف قا ولوكا روبيرتو  و الدار فوقف

 :، تذك ر شيئاً ما فالتفت إلى أخيهفأصبح كأمواج برونزية أخيه. التمع شعر لوكا تحت األضواء الس اطعة أشرق سعادة، ففرح لفرح

 ؟يا روبيرتو أال تتصل بك صوفيا  -

  :هو يحاصر لوسي بنظرات متوه جةأجابه روبيرتو و

بي يا  . ادع هللا أن توافق لوسي على عرض الزواجعليها ي لم أردنلكناألخيرة عدة مرات وال بي الفترة بلى، حاولت االتص  -

 .لوكا

 شابا مثلك.لوسي يستحيل أن ترفض  ..ال تخف -

  :هي تقولو ، تألقت ابتسامتها المغل فة بأحمر شفاه المعالش ابين عند أشقرمعها شاب قدمت لوسي و بعد انتهاء العرض 

 حضوركما. لكما روبيرتو، لوكا..أشكر -

 : قبل أن يقول ، زرع قُبلة على خد هاروبيرتو أشرق وجه

وحدنا. لوكا أنا ، أنت وبهذه المناسبة السعيدة بمطعم المونتاليستا على العشاءاآلن أنا أدعوك زيزتي لوسي، كنت رائعة الليلة. وع -

 سيأكل مع بابا هههه.

 :، رد تنظرة سعادة نالخضراوي لوسي بعيني الحت

 مع خطيبي فرانكو.الليلة لكنني سأتعشى  تو، أشكرك على هذه الدعوة الجميلة،عزيزي روبير -

 اصفر: احمر وجه روبيرتو وازرق و

 خطبت يا لوسي؟ أنت ِ ..فرانكو؟ أنتِ خطيبك  -



 الجميل الذي يقف بجانبي اآلن.الفرنسي الشاب هذا نعم، انه   -

 لكن....لكن  -

ففوجئت به يعفيني من الحساب  على العشاء هناك األسبوع الماضي،صديقاتي  يمتلكه، دعوتا( الذي روزالعليه بمطعم ) تعرفتُ  -

 الخواتم بعد. لم نتبادل نالكن ..أمس ووافقت تقدم لخطبتي آه كم هو رومانسي...مائدةيبعث لي بباقة ورد حمراء على الو

 : ، هتفهيخصر لوسي بذراع فرانكو أحاط

 .اللبيت، سررت بلقائكمأنا سأوصلها يا ِميسيو روبيرتو ال تخف حياتي..ت لي في حدث هي أجمل ُصدفةلوسي  -

هو يضع ، صاح وبعنف للوراء لوكااندفع جسد   ،بعد خروجهم خائبين من دار األزياء الالمبورغينيبسرعة جنوني ة قاد روبيرتو سي ارة 

 : حزام األمان

 أو تورطنا مع الشرطة! ..هدئ من سرعتك يا رجل ستقتلنا  -

 : هو يزمجرو أكثرأكثر و روبيرتو احتفن وجه

 .أدخلتها عالم األزياءو الهداياعليها  أسبغتها إليطاليا هي وأخوها وتبا لها..أنا من أحضرت -

 :لوكا بوجوم أخيه، فقال بلهجة الد عابة التي ال تفارقهضاق 

واجالحق عليك، تالحق فتاة واحدة ال تكترث بك؟ ي -  ليسكالم الفارغ.. البنات يالحقنني وهذا الوالخطبة و اللملل! لهذا أنا أرفض الز 

 أنا سأعل مك أن تصبح نجما مثلي في هذا الميدان.  العكس.. أصادق من كل  األشكال واأللوان.. دع األمر لي و

ال ثقافة تاة ذات ذكاء  المع وفتكن  أنها لم ُرغم التي كان يراها فائقة الجماللوسي يقتنع روبيرتو بكالم لوكا الت افه، لم يكن يريد سوى لم 

كانت فتاة هش ة  الثراء.ايا من أحد، ألنها ببساطة ولدت وعاشت بالعز وهدو ِهبات أخذتي يطمحن بلم تكن من الفتيات اللواعالية، و

ينجحن يات، وأن يكن عصام في يرغبناللواتي  داللها الزائد كانت من الفتياتة وحساسيتها المفرطرغم نها لك رقيقة كورقة خريفية،و

  .رشاقتها هو جسرها لتحقيق أحالمهاالها وو في حالة لوسي، فقد كان جم جهودهن.و بمواهبهن

 بإدخالها أرقى المدارس، ألفونسو، الذي تكفلملك المخد رات قربة من خالها كانت مُ والكولومبية مديين مدينة في ترعرت ولوسي ولدت 

رسوماتها لم تلق إعجاباً من معلمة التربية الرسم و تصميم االزياء، لكن فقط تحب  التي لم تفلح فيها شيئا. كانت إال انها كرهت الدراسة

البكاء الدخول في نوبة من لمعل مة والفنية التي وصفت تصاميم لوسي بالـ ) خربشات(، مما دفع لوسي ذات يوم لقذف الدفتر في وجه ا

  .أهلها، إال أنها كانت عنيدةً ال تبالي برأي أحدعتراض خالها ورغم ا المدرسةإلى فيه  ر يوم تذهبكان ذلك اليوم هو آخالهستيري. و

رأى أن مواصفاتها مثالية لتعمل و محها مصمم أزياء مشهور،عندما لمع صديقاتها محل تجاري تتسوق ببذخ  في أحد األي ام كانت في

بوجوتا لعاصمة اليوم التالي لهناك كعارضة. ذهبت لوسي في   فيرنانديز( لتقدم عمالً اء ) خوليو زيار أاقة دأعطاها بط كعارضة.

ثم قامت بصفع مدير لمدة أسبوعين فقط، أزياء  كعارضة لكنها عملت. تمت الموافقة على تعيينها و في دار األزياء وقدمت طلبا لتعمل

كانت و بْعد لم تكن لوسي قد تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها الصيف بسبب قلة خبرتها،إشراكها بعروض نه رفض دار األزياء أل

خالها محاولة والدها و رغمإليه رفضت العودة تركت المكان و .عندها معظم األحيان تتغلب على التفكير العقالني الحساسة العواطف

 ، وهكذا كان.عاصمة الموضة ل بميالنيطالية وعمن وعداها بجنسية إماريو اللذيفقط قابلت روبيرتو وواحد بعدها بشهر  التدخل. 



 صفق الباب خلفهو لم على الجالسين حول مائدة العشاءدون حتى أن يس   جناحهشرة لاتجه روبيرتو مبا، وللقصر لوكاوصل روبيرتو و  

 : سألهره للوكا الواقف بجانب المائدة و، نقل بصالدونعلت الدهشة وجه مخل فاً وراءه نظرات وهمهمات، 

 روبيرتو مر  هكذا من أمامنا دون أي اعتبار لي!مابه  -

 :غضبهأن ينفجر  بسرعة خوفاً من لوكا هأجاب

 قد فقد المسكين عقله.ليس معه، لوسي خطبت شاباً آخر و ال تؤاخذه يا بابا فعقله -

 : قائال لماريو الدون التفت

و على هذه  أريد أن أقسو عليه وهال. وقد تحط م.يبدو أن قلبه خطبت شابا آخر و الكولومبية ..روبيرتوأخيك تحدث مع اذهب و -

 الحال.

باليد األخرى يُحاول إخفاء يُمسك بيده اليمنى مرآة صغيرة و ُركبته بعصبية، ليجده جالسا على السرير يهز   جناح روبيرتوماريو  دخل

 : بصوت أسيف قائال بذراعه أحاط جذعهو بجانبهماريو  جلس الن دبة الممتد ة فوق جبينه بكريم خاف للعيوب،

 ب لك أجمل منها مئة مرة.خطِ ن ..روبيرتو حبيبي -

 هو يتفح ص نُدبتهُ بالمرآة:وغاضب رد  روبيرتو بصوت 

والثياب  بالمجوهرات أنا ، أغرقتهامن يحسب نفسه؟ تخيلالفرنسي الوقح ك ذاو ..ناكرة الجميل تلك ..ي يا ماريولن تكون لغير   -

ت جميع محاوالتي لكسبها صرعى  الحقائب الفاخرة،و  بباقة ورد..باقة ورد ! أمام باب قلبها الموصد، ليفتحه ذلك الفرنسيفخر 

 !يأخذ الن ساء شيطانٌ  .ما يريد يا روبيرتو.القلب و  -

اقة التي تحظى بها النجاح و أنا من صنعت لها هذا، والأنا رأيتها أو  - إذا اشتهيت شيئاً أنا و ..هي ستكون ُملكي أنا..هذه الحياة البر 

 ؟يا ماريو تفهمال أهدأ قبل الحصول عليه أ

ابه، قال متحس راً:فغر ماريو فاه مذهوال، و  كأنه يرى الد ون أمامه واقفاً يتكل م مثل هذا الكالم، لقد أصبح روبيرتو نسخة مصغ ره عن عر 

 .من تُريد.حقك تمل ك ما تُريد وتظن أن من  ..أصبحت مثل بابا الدون.خسارة. ..خسارة يا روبيرتو ك! ُملكُ   -

 روبيرتو،"  قال الد ون الذي دخل الغرفة.يا ؟ هيا على العشاء اتأخرتم اما بكم"  -

ابهدفن رأستقد م و ،تألألت عينا روبيرتو بالدموع  كطفل صغير:  ه بصدر عر 

 .. اللعنة على فرانكو الذي سرقها منّيغيرها.ال أريد بابا و أريد لوسي يا   -

 :حنانقال بلهجة حاد ة ال تخلو من الد ون كتفيه وهز  

ياح بأوراق الش جر!    - اترك لي هذا تذرف دموعك من أجل امرأة يا روبيرتو؟ سُحقاً لم تتالعب الن ساء بأبنائي كما تتالعب الر 

 .بجانبي فقد اشتقت لكواجلس اآلن العشاء  شاركنا ..لغيركلن تكون لوسي  أن حياة أحفاديالموضوع أنا سأتصرف، أقسم ب



 هذه الدرجة.توقعان أن الدون متعلق بروبيرتو إلى ، لم يكونا يممزوج بقليل من حسد لوكا لبعضهما البعض باستغرابنظر ماريو و 

                                      ****************************************** 

 

 معظمالفوانيس وونة ستقبال رمضان، الزياً الكل شيء جاهزكان ، بسعادةحماها بيت نظرت شيرين للزينة المعلقة على ُجدران      

لم تشعر بمثل هذه الس عادة منذ وقت طويل، لقد   األذكار الذي أعد ته شيرين للجميع.لبرنامج الد يني لقراءة القرآن واالمواد الت مويني ة و

مة واألردن الجميلة، و رحلةأثرت بها  ً العمرة ومكة المكر  ال يستغنون عنها، تجد  من أهل صالح، ال تستغني عنهم وأصبحت أكثر قُربا

ةو في مسامرتهم لذ ة ً و، مسر  ً  في مجالستهم دفئا ما يستطيع الحصول على إجازة أخرى، كما أن هيثم وعدهم بزيارة لمصر حال، عائلي ا

الة  بدأ يُقل ب خرزات متأبط اً ديوان شعر المتنب ي، بيجامته الُكحلية وبرز من تحتها تمتلف عاً بعباءة كاكية اللون دلف حماها الذي تحب ه للص 

 : هي تسأله بحماسةمبسمالً محوقالً فالتفتت نحوه والس بحة بين أصابعه 

 ؟بزينة العيد عمييا ما رأيك  -

نة انعكست أضواء الهالل   :هو يتخل ل لحيته البيضاء بأناملهها باسماً وأجاب، صالح في مقلتي أبيالملو 

ينة   -  القرآن. قِراءةقي يا ابنتي هو بالذكر والدعاء وستعداد الحقياال لكن  ..ةجميلالز 

 :ت بذراعها حول رقبته وهي تجيبألق

ة.عمي، ليا أعرف   -  كن للزينة بهجة خاص 

 لوبنا عن المقصد الحقيقي لرمضان.يحيد ذلك قبنتي، شرط أن ال ا ال بأس يا -

نسائم شهر هر شعبان تود عهم شيئاً فشيئاً وماتها في تحضير سفرة وجبة العشاء، كانت أي ام شح نحو المطبخ لتساعدشيرين اتجهت 

ين غرفرمضان تالمس قلوبهم حتى قبل حضورها. كانت شيرين قد بالغت بتزيين جميع  ضها المنزل بمختلف أنواع الز  ة مما عر 

د انتظاره يبعث البهجة  لسخرية كوميدي ة من قبل هيثم صباحا لكنها تجاهلته. كان رمضان بالن سبة لها أجمل شهور الس نة، كان مجر 

الة وبقلبها، قامت بإعدا قبل مغادرة هيثم للعمل أعطته قائمة طويلة للمواد  وزي نتها أيضاً، والقرآن قراءة د زاوية بالمنزل خصيصا للص 

 التموينية الالزمة لرمضان. 

الث قيلة التي اشتراها بناء على طلب شيرين. ضغط الجرس  األغراض نزل هيثم من سي ارته بعد يوم عمل مرهق زاده إرهاقاً أكياس

، ثم اتجه لتناول العشاء مع أهله هي تتمتم شاكرةو مطبخلل ساعدته على إدخال األكياسالصغير فهرعت شيرين لفتح الباب وبإصبعه 

كانت أمعاءه التي البخار ليغازل رئتي هيثم ومعدته و هالملفوف المحشي الذي تصاعد من جلس يحدق بشهي ة بجاط .بانتظاره االذين كانو

 تتلوى من الجوع.

 شيرين فقال ممازحاً:  رغبة بإغاظةهب ت بنفس هيثم 

 البرامج!ن، لم يبدأ رمضان بعد وبدأت بحصاري بالط لبات والخطط وطلبات الس ت شيريأعانني هللا على  -

ت   في صحنه: الملفوف هي تسكبوقعت فريسة سخريته، سألته بنصف ابتسامة شفتيها بضيق لكنها أبت أن تُظهر له أنها و شيرين زم 



هل عن طريق تنظيم الوقت، على فكرة،  اغتنام هر الفضيل خيرليه كفى هللا الش ر يا سي هيثم؟ ما بها برامجي؟ علينا أن نغتنم الش   -

 القشطة؟حضرت القطائف والجوز وأ

 :، همستجذبانه نحوهما كمغناطيسينبدأتا ، تينك العينين اللتين الس وداوين هو يُحدق في عينيهاوابتسم 

 و هل أجرؤ على أن أنسى طلبا واحداً لست الكُل؟ -

د الحياء في وجنتي فاته معها بالفترة األخيرة بعد عودتهم من األردن،  ق، لقد حارت بتفسيردون تعلي دفنت نظراتها باألرضو هاتور  تصر 

ال تعرف مالذي يجب عليها فعله، وى البُرود. كانت تشعر بالحيرة ويغدق عليها الهدايا فال يالقي منها سو غزال أصبح معظم كالمه

صالح حتى بالحالل. سألت نفسها كيف الغالي ال تستطيع أن تخون و ها الخاصة حتى أهلها،حداً عن حياتخاصة أنها ال تُحب أن تخبر أ

 دخلت بعد العشاء ما هي المخطئة بالنهاية. .. رب  هذه سن ة الحياة رب ما لكنها لم تلق جواباً. الحبيب يستطيع هيثم أن يفعل ذلك بأخيه 

 لحق طفالها بها تقديمها للجالسين، وتقطيع البط يخة التي اشتراها وثم، التي أحضرها هي األغراض ترتيبو لتنظيف األوانيالمطبخ 

 في عينيها نظرة عتاب، قالت بضيق:لكن ها ما لبثت أن عادت للصالة و، باحثين عن حلوى ليعبثا باألكياس

 يا هيثم.بداللك نت تفسدهما السيارات؟ أالمزيد من الدمى و -

غيرة  حاملينأسماء ركض سعد و هما نحواأللعاب الجديدة بأيديهما الص   ، صاحا معاً:فرحين عانقاهو عم 

 عمو هيثم.يا شكرا  -

 ، قال لهما:هيهو يُجلسهما على ركبتو ابتسامة رقيقةه الحت على ثغر

 فهمتما؟ فصاعدا اسمي بابا هيثم.. من اآلن  -

 يسأل ببراءة:هو و سعد ستغراب على محيااإل ظهرت أمارات

 بابا هو صالح. ..لكن -

 هو يجيب:و ارتسمت مالمٌح من الجد ية الطفيفة على محيا هيثم 

 ها.الوهيا ق ؟يا سوسو فهمتِ  هل  فهمت؟ أنا اآلن بابا هيثم يا سعد، هل -

ً  أسماءسعد و ردد  : بحماس معا

 بابا هيثم. ..بابا هيثم -

 :، أضافت بنبرة اعتراضشيرين ارتسمت تقطيبة بين عيني

 إالودائما هذا  ايجب أن يتذكر ..اأبوهمهو صالح الشهيد لكن  ..لنا عنه غنىالذي ال  اهمأنت عم   ليس لك حق في هذا يا هيثم، -

 نه يا هيثم.ياسينسف

 : ، بدأت ركبته تهتز بعصبية وهو يقولالمت سعتين هيثم ي حدقتيالغضب ف تجل ى



 أنا من سمع ..ايدللهمو اأنا من ينفق عليهم ..كل شيء  الهمفعل ؟ أنا من ي عاما ثم رحل ان اهتم بهمأ غيرصالح  او ماذا فعل لهم -

 يكفكف دموعهما إذا حزنا.. ضان.. أنا من يسليهما إذا مال  ويمريعالجهما عندما و األولى.. أنا من يتابع مواعيد مطاعيمهما كلماتهما

 يا شيرين. هُما طفالي.. طفالي أنايا شيرين و اأنا أبوهم ..أنا

  رد ت عليه بحزم:الغالي صالح،  يخط ط ألن يحتل موقعاوز الحدود وبدأ يتجقد شعرت بأنه 

 بطوالته.ا بدينه وتقواه ويفتخراه دائما يا هيثم وأريد أن يذكر ..اأبوهمهو لكن الشهيد صالح  ..اهمأنت عم   -

ثم قام    يس صالح؟"سيرة القد   ىسوألم يبق سيرة في هذه الدنيا  ..صالح صالح صالح" : هو يُجلس الط فلين على األريكةو مزأر هيث

 ألعلى.صعد لمغاضبا و

 : سألتها ببالهةو التفتت شيرين لحماتها

 ؟ماله كفى هللا الشر -

 : هي تغمز بعينهاو ه، أجابتهي تربت على فخذ شيرينو ابتسمت أم صالح

 يغار يا شيرين، أال ترين كيف انقلب فجأة كطفل مدل ل؟ زوجك -

 : هي تسألوحاجبيها استغرابا  شيرين رفعت

 يغار؟ -

ل  : برق ة أبو صالح تدخ 

 لم تعد معنا. غاليةهو روح اآلن ه كل ما تفكرين بي، أنتم اآلن أهله وكل ما لديه. أنت زوجته وأوالدك أوالده، وابنتيا  -

 أضافت أم صالح بصوت تخنقه العبرات: 

 عليه. هو يعشق التراب الذي يمشيان ..بابا(على األقل ينادونه بـ ) ين؟ دعي الطفلينأال يكفي أنه لن يصبح أبا يا شير -

الغالي   كثيرا بحق هيثم. بل أجرمتُ  رتُ لقد قص  ، علي  أن ُأفكر بعقلي ال بقلبينعم، الجميع على حق.. :طرقت شيرين رأسها مفكرةأ

 هيثم فقط. ..الموجود هو هيثملن يعود أبدا، و غادرنا صالح

 :محاوال الحفاظ هلى هدوئه قال أبو صالح

مع لتعيشي  هناإلى أن تنتقلي أبدا، لكن فكري بالموضوع، أن ال نتدخل بحياتك على أم صالح ، لقد عزمنا أنا والغالية ابنتييا   -

 ب رائع.شالوهللا إن هيثم  .. هيثمأنت ومل، ونفرح بكما يلتم الش  و معنازوجك و

 كم هي أنانية! ..اً من أجل ابنهبد أنه متألم جد، العن هذا الموضوع ة كبيرة، هذه أول مرة يتحدث فيها أبو صالحأحست شيرين بغص  

 ابتسمت قائلة: 



 أرد لكم خبرا يوم عيد الفطر.و ..بما قلت عمييا سأفكر  -

 يصبح العيد عيدين.وف س شيرين تحمل البشائر لقلبيهما، كلماتأم صالح. كانت تهج أبو صالح واب

 

                               ******************************************************** 

 

 : بطنه بحركة كوميدي ة، قبل أن يعل قربت ماريو على 

 لوكا؟الجديد رائع..أليس كذلك يا ! الشيف اءياهلل ما ألذ طعام العش -

  :الذ قليال بالص مت ريثما يبتلع اللقمة، ثم أجاب بمرحو ابتسم لوكا

 ي.الرافيول..خاصة الفيتوتشيني وماريويا  بالتأكيد -

 بمطعم اآلن. لكنهم يتعشون مع أهل فانيسا ..روزيتاودانييل وضاع العشاء على فانيسا  -

ً  روبيرتو عل ق  : مازحا

 مارأيك بابا؟ ..زوجة جديدة تعوزهالشيف الجديد رائع يا ماريو، لكن بابا  -

ً نظ     :ف الد ون فمه بمنديل، عل ق متهكما

   مريض بالقلب..تريد أن تقضي علي؟أنا أصال -

 غدا الحضورطلب منه بيرتيني واألولى  اتصل الدون برئيس الفرقة مكتب الد ون.ميع، قبل أن ينتقلوا بعد العشاء لغرفة ضحك الج 

هاجموا  أموتو، أبلغه بأن شباباً من عائلة ، كان جيوفانيبعد أن أنهى الد ون مكالمته رن  هاتفه  المراهنات.ولمناقشة أعمال القمار 

بين اضطروا إلعلى الطريق الخارجي، وللمعلبات فينيتالي شاحنات لمصنع    الفرار من موقع الحادث.ق النار ثم طالأن الس ائقين المدر 

لكن ، فينيتاليهي عائلة صديقة لعائلة  أموتو، ألن عائلة أموتوالمشكلة مع دون فورا لحل  الد ون من ماريو الذهاب لجيوفاني طلب

اختلطت على رجالها قد يبدو أن األمور و ،قطع الطريقتمارس الس لب والن هب وعائلة عنيفة من عائالت المافيا؛ أنها  هي مشكلتها

ديقة. لم يستغرب روبيرتو وة فهاجموا العائل ، فحياة المافيا مليئة بهذه األحداث التي أصبحت ) بكل هدوء شربا الش ايو لوكا ما حدثالص 

 روتينية(.

 : ، أجابهاتفه رن  عندما  أموتوسيتصل بصديقه دون فينيتالي كان الد ون 

 .لألعلىاصعد  حسنا.. ؟مع الض يف وصلت أهالً أنطونيو، -

يعلم أنه يحب أن يختلي اء مباشرة؟ هو يعلم طقوس والده وروبيرتو استغراباً، من هو هذا الض يف الذي سيزورهم بعد العشامتألت عينا 

الة أو القهوة بالمكتب إذا أراد  متابعة أخبارهم،وتبادل شتى أنواع األحاديث و بعائلته بعد العشاء مباشرة ليشاركهم شرب الشاي بالص 

يوف بهذا الوال واالجتماع بأبنائه.  بساعة استراحة في قت العائلي المقد س إال ألمر مهم، أما أصدقاؤه فيجتمعون معه يعطي مواعيد للض 

 مامعهيدلفان إلى المكتب ومساعده كريستوف وأنطونيو هو يرى واقفا و انتفض روبيرتو أحيانا بالقصر وقت العصر.بستان المصنع و



دمة هألجمت .خطيب لوسي فرانكو ً لم و الص  كوجه شبح، يتالعب الرعب الشديد  أصفراً  الفرنسي الجميل كان وجه فرانكو .يعد يفهم شيئا

 مالمحه.ب

يقأسند الد ون ظهره على الكُرسي،   :بلهجة حانيةقال  تفح ص الش اب المذعور بعناية، يهو عينيه و ض 

 ماذا تشرب؟ ..يا ولدي  ال تخف ..جلس يا فرانكوا  -

 : هو يجيبشتين، تقط عت الحروف بين شفتيه وبين فخذيه المرتع ودفن كفي ه فرانكوجلس 

 .ولكن. ائفا يا ميسيو فينيتاليـ..خـلست خ..لـ  -

 : هو يقولوأشار بيده و لتفت الدون للوكاا

 صب له شراباً. -

   دون مقدمات: أضافالتفت لفرانكو وثم 

 كم تدفع؟ منك،  نريد شراء مطعم )الروزا( -

  :هو يجيبو رأسه بإباءريقه الجاف، هز  فرانكو  ازدرد

 ليس للبيع.المطعم موروث عائلي والعفو منك يا ميسيو فينيتالي، لكن  -

 كم تربح؟ه وكم كلفكم شراؤ  -

 األرباح مئة ألف يورو في العام.و ألف يورو كلفنا سبعون  -

 لتقوم بالدعاية لنفسك فما رأيك؟ن ألفا أزيد عليهم عشريو ،وسط ميالنفخما تشتري مطعما ن يورو وأعطيك نصف مليوس -

دون أن يفّكر بالّسبب الذي ستغراب من كرم الدّون الشديد، واستغرب أشدّ االو، لهذه الفرصة التي ال تجيء إال باألحالم ب فرانكوسال لعا

  : فوراً جعل الدّون كريماً معه بهذا الّشكل أجاب 

 موافق. .. حسنا ميسيو فينيتالي -

لدي ة أنيقة فلف  ذراعيه حولها وقلبهُ يخفق بحقيبة ج المبلغفرانكو في نفس اللحظة استلم ، والدونو البيع فوقع فرانكوناوله الدون عقد 

بط . هو يفك ر بردة فعل خطيبته لوسي والس عادة التي ستشرق على وجهها عندما ترى الن قودفرحاً و  سوروليز دخل دييغو بعد دقيقة بالض 

ه عن عالقة شقيق خطيبته بهؤالء الن اس. لم ، وهو يُسل م عليهو حد ق فرانكو مستغرباً بدييغو  الذي  استدعاه الدون أيضا. تساءل في سر 

ابه وهو يسب وأقل استغراباً من فرانكو، بالذي وقف أيضاً يكن روبيرتو  يلعن فرانكو فيقوم الد ون األمس كان يبكى على صدر عر 

 سُحقاً !!! شهر العسل أيضا.. سُحقاً وإلى جزر المالديف لقضاء  تذكرتي سفر؟ من يدري؟ قد يحجز للعروسين غريمهبإكرام 

اب باحترام. أمر   : ل بلهجة جافةقا التفت إلى فرانكو وثُم   نفساً من سيجارهالجميع بالجلوس، سحب الد ون تقد م دييغو وقب ل يد العر 

 لوسي يا فرانكو.بتعاد عن أنت اآلن قبضت ثمن اال -

حاول و، رمى الحقيبة على المكتب في هذا العالم قد احتقن وجهه، لقد فهم كُل  شيء، ال يوجد شيء بدون مقابلواقفاً و فرانكونتفض ا

 :، صرخ بهستيري ةبسرعة لوكايسحبه تمزيق العقد قبل أن 



 .لو أعطيتني أموال العالم بأسرهو لن أتخلى عنها أبداو التي أحبها بلوسي؟ إنها خطيبتي مماشأنكلوسي؟ و  -

ون واقترب منه وكريستوف بفرانكو أمسك أنطونيو و  :هو يصرخو مسدسه على رأسه ضعوالهائج وثب تاه جيداً، وقف الد 

 حياتك.لوسي وبين ختر ا  -

روالهم السلطة و المجانينفي تلك اللحظة أن هؤالء  ، لقد أيقنالد م في عروق فرانكو تجمد  أنهم مستعد وناآلخرين، وحياة  النفوذ ليُدم 

ال يترد دون لحظة بجعل اآلخرين حطباً لنيران أطماعهم ، األخالق في سبيل تحقيق مآربهمممارسة ما يشاؤون من انحطاط القيم ول

   :تمتم بهلعالش رهة، 

 بل حياتي أيها الدون. -

  :هو يصرفه بإشارة من يده كمن يُهش  ذُبابة مزعجةصاح الد ون و

 افقه يا كريستوف.عن وجهي، لقد أعطيناك أكثر مما تستحق بكثير. راغرب إذا خذ نقودك و  -

كان روبيرتو هو يُتمتم بالفرنسي ة. في الد موع و غارقخرج من الغُرفة ذليالً مع كريستوف بوجه أخذ فرانكو الحقيبة ونسخة العقد و

ابه ..هوالمشهد مذيراقب ال ابه عن فرانكو، لكنه لم يشأ و بهذا الشكل الهمجي لم يكن يريد أن يتصرف عر  ندم أشد  الن دم على إخبار عر 

ابه  .قوة ائلي أمام الناس مصدرَ ترابط العأمام فرانكو؛  في عالم المافيا يُعتبر إظهار ال أن يختلف مع عر 

ً و يغوالتفت الدون إلى دي  :هو يزار ُمغتاظا

قد عاملها ابني روبيرتو بكل حب مستواها، ماذا سيقول عنك السيد ألفونسو؟ ل؟ ترتبط بشاب ليس من هل يعجبك تصرف أختك -

 ترتبط بذاك التافه.مسؤولية و فإذ بها تتصرف بال ،الثيابعليها المجوهرات و أغدقواحترام و

  :هو يدمدمو الغضب على أسنانه من دييغوكز  

للسيد لك أيها الدون و نحن مدينون سوف أؤدبها، ..تتصرف بحرية زائدة  هيانتقلنا لمنزل منفصل عنكم و أن منذ الغبية !  -

 قب ل يد الدون() ثم  انحنى باحترام و روبيرتو.

 : ه يتكاثفقلقو تدخل روبيرتو

 وع، هي ال تعلم عن مشاعري نحوها.رجاء ال تراجعها في الموض ..ال يا دييغو -

 : هو ينحني أمام روبيرتو باحترامو قال دييغو

 سيدي. أمرك -

ماريو من مهمته  بعد أن عادو ،لوكا إلى الكازينو ذهبنصرفوا. بإشارة من يد الد ون انفض  المجلس، مد  يده ليُقب لها الجميع قبل أن ي

من رد ة فعل لوسي بعد أن أفسد الد ون  أفصح روبيرتو عن قلقه ألخيه .خلدا إلى النوميالً قبل أن يروبيرتو ليتمش يا في الحديقة قل مع ذهب

ستُعجب به، لم يقتنع روبيرتو  صادقاً على ُحب  روبيرتو لها وعالقتها بفرانكو، لكن  ماريو أك د له أن لوسي سترى في ما حدث دليالً 

ج فانيسا التي اختارها لهُ الد ون. ريو بعد ساعة إلى منزله ليقضي عاد ما بكالم ماريو المعروف بفشل عالقاته مع الن ساء قبل أن يتزو 



ً فعا وحده في الحديقة حتى ناداه الن وموقتا مع عائلته تاركاً روبيرتو يتمشى  من سكرة حلم صباح اليوم الت الي  . استيقظد إلى جناحه ُملب يا

 على صوت الخادم:جميل كان فيه مع لوسي 

 سيدي.يا في الحديقة  بانتظارك سوروليزالسيدة لوسي  -

 : بدأ قلبه يخفق فرحاً، لقد كان ماريو ُمحق اً، قالو روبيرتو لمعت عينا

 .لي قهوتي أعد  عصير البرتقال و لهام قد   ..سأجهز نفسي -

النسيم و البرتقالعصير تحتسي  جلست إليها لوسي ،سفرة كبيرة لإلفطار مائدة مظلة خشبية ضخمة تظل لعلى كانت الحديقة تحتوي 

حتى هرعت  عندها ما إن نزل ولكنه وهو يمن ي الن فس بلقاء جميل، تعط روثيابه أجمل روبيرتو  ارتدى . يراقص خصالت شعرها الناعم

ة على صدره بدأت تضربهو إليه ات أيضاً قبل أن يبل و بقو   :نهال لسانها عليه كالس ياطبصقت عليه عد ة مر 

ً .!  إيطالي حقير  -  لك يا ابن المافيا القذر . .تبا

اعمين في محاولة منه أمسك رسغيها الن  قلبه في أعماق صدره، لقد أصدرت كلماتها ُحكم اإلعدام على قلبه،  غاصو ، عق روبيرتوصُ 

 :مبتلعاً اإلهانة هو يقولو األملالنظرات بعينيه بين اليأس و تأرجحت، لصد  ضرباتها

 .حد  الجنون أنا أحبك يا لوسي ..أنا ..إهدئي أرجوك ..رسلك يا لوسي على  -

د   عال صوتها حتى أفزعت العصافير التي تجمعت حول المسبح:و غضبا خد اهاتور 

نفوذكم يا تستطيعون شراء الن اس بأموالكم و. تظن ون أنكم رفض أن يبيعني فهددتموه. فرانكو  ..أمقتك ..حتى الجنون و أنا أكرهك -

ابك الذي تعبده..أبدا أبدا أنا لن أكون لك ..أنا لست للبيع ..اسمعني جيدا يا روبيرتو أشرار..  . قٌل هذا الكالم لعر 

هو يحد ق في و ارتشف قهوته على مهلف، الهوانبصدره شعوراً قاتال باالكتئاب و مخل فة بخطى عصبية من المزرعةم خرجت ث

ه ألنه رخ ص نفسه لها لهذه الد رجةعادت مكانهاالعصافير التي  لم يكن يتوق ع ، فاستحق  أن ينهل من إهاناتها حتى الث مالة ، الم نفسه بسر 

ق الكولومبية كبرياءه بهذا الش كل،  يسهر و يتمن ين الحصول على رقم هاتفه،ع الفتيات ينتظرن إشارة من يده وأن جميرغم أن تُمز 

ب ُحب  هذه اللئيمة بالذات، لكن قلبه قد ت اعترفن بحب هن له صراحة،أن وبعضهن  تجر  و بعضهن  بالكازينو عند لوكا على أمل رؤيته، شر 

   لم ينل من هذه الوردة الكولومبي ة إال األشواك الد امية. في عظامه حتى الن خاع، إال أنهذاب هواها و

 :  هانحنى باحترام، سألو ادمالخ همن قتربا

 ؟سيدي هل أجهز لك الفطور يا -

 هو يحد ق بالبوابة، أجاب:هيدة وأطلق روبيرتو تن

 أعصابي متعبة. ..الش موعمع العطور و الجاكوزي الحارلي بل جهز   -

اقترب من  ،أقسم بسره على أن ينساها مهما كان الث منو ،نفسه مرة أخرى مراراً و تكراراً  هو يلومو مشى روبيرتو ُمت جها نحو المنزل

ها يحذاء كانت حافية القدمين، تمسك كان من الواضح أنها ثِملة.  ،تكاد تفقد توازنهاهي و ليُفاجأ بفتاة خارجة من الباب تترنحالباب 

يستُر ، ويبرز صدرهاالالمع يكشف ساقيها ور من الترتقصير ضيق فستان  محشور تحت الُممتلئ ها، جسُدها األسمرالالمعين بيد



رأت  إنما ، فأصبح مثل لوحات بيكاسو وجهها المطلي بالمكياج الص ارخ سائح على وجهها  ،طُف شقيقه لوكا ذراعيها الن اعمتينمع

 صف رت: تاكسي!روبيرتو حتى 

 شمئزاز:اضت باإلأمسكها روبيرتو قبل أن تقع، قال بنبرة ف

 ؟هل كنت تشربين قبل قليل هل.. ارع.الش   تليسعلى رسلك! هذه حديقة منزلنا و  -

 : هي بالكاد تستند عليهقهقت ضاحكة و

ً  ..هههههه - ةنأنال بُد  أنك تظن  .. تبا  ! أنا من طرف لوكا. ي لص 

ج أعشى عيني روبيرتو لمعان الت رتر  الُمختلطة  فتحتي أنفه ليتجنب استنشاق رائحة الكحول العفنة أغلق، وتحت أشع ة الش مسالمتمو 

 :بنفور نادى الخادم برائحة عطر ُمرك ز قوية، 

 منزلها.أن يوصل هذه اآلنسة إلى  للسائققُل  ..يا كليمين  -

زإليها منه نظرة ثم حانت  :، أردف بتقز 

ت ما ال يُرضيك. هذا إال القيمفهوم؟ و ..نا ثانيةهُ إلى ال تعودي لكن  ..ال أعرف كيف استطاع لوكا إخفاءك عن أعين الخدمأنا   -

 منزل محترم.

 : ضاحكة بصوت نسائي خشن قالت، بدأت أناملها تعبث بالقماش األسود الس ميك داخل الجيبو الفتاة الث ملة يدها في جيبه ولدهشته دس ت

سأرسم ابتسامة على هذا الوجه هات ألف دوالر و ..هات ..أخيكأنك ثري مثل  من المؤكد كم معك؟ ..بائساً يا هذاتبدو تعيساً و -

 .العابس

ً بعيدا، زمجر  روبيرتو دفعها  !أسرع يا ألبيرتو..؟هل تظنيني منحال مثل أخي :غاضبا

اد فارسي   إلى الليموزين البيضاءاقتادا الفتاة الث ملة بسرعة، و كليمينحضر ألبيرتو و خامية المفروشة بسج  ت الساللم الر  الالمعة. ارتج 

قد بدا عليه و مدداً على سريره، ليجده ملهيب الغضب يشتعل في صدرهو لوكا غُرفة فورا إلىالذي صعد روبيرتو  فاخر تحت قدمي

ً  فارغة،عدة زجاجات تناثرت بجانبه لس كر الش ديد، وا  لحاف أزرق سماوي مقل م بخطوط حمراء.ب ُمتلف عا

 : بلسان أثقله الس كر تمتمفتح لوكا نصف عينيه، 

قصة التي وعدتني بها؟ ..يا مالكي ..إلين - ت و..هيا أين الر   .نأخواي الممال  هيا قبل أن يحضر أبي الُمتزم 

أقسم لو  ..!  يا منحل يا ساقط" : هو يصيح بحنقو بعنف العاريتين العريضين كتفيهيهز  روبيرتو  تماوجت أمام عينيه صورة أخيه

فعات  ".ك حرقا.عرف أبي ليحرقن    .ليستعيد وعيه ثم كال له الص 

 زمجر لوكا الذي بدأ يستوعب ما حوله: 

 ؟ أين مالكي؟يا روبيرتو هذا أنتأ -



 : هو يزأرو مرة أخرى روبيرتو صفعه

 .مري ليحبسن ك بابا بينيتو بالس رداب؟ هذا منزل ُمحترم، لعَ إلى هُنا ساقطاتككيف تجرؤ على إحضار  -

فعات و برك على صدرهو على روبيرتو فرك عينيه، ثم  قفزونفض رأسه المسطول و على فراشهلوكا  ترب ع كالتوانهال عليه بالص   الر 

 : هو يصيحو

ار المخد رات يا مجرمين؟ ال تلعب "  - ؟ ها؟ قُل لي، مالذي يجعلك أفضل مني ..أمامي دور الواعظ يا روبيرتومنزل محترم؟ يا تُج 

لت ..أنت ..مجرم الهارب من القانون الأيها  آه و ..كالمطر بينما الفتيات يتساقطن بين ذراعي   غيرك أنت تغار مني ألن لوسي فض 

ك يديه و ثم بدأ   " ما أجمل المطر،  قبل أن يرتمي على الفراش مرة أخرى. يُغن ي بصوت ُمنكريُحر 

ماريو، كان  حتى اقترب من منزل من العالم بأسره، فنزل يتمشى في الحديقة ثانيةو من نفسهروبيرتو باالشمئزاز من أخيه وشعر 

 ن أمام البيت في الحديقة التي اكتست بعشب أخضر.ايلعب كانا لكن طفليهماريو ال يزال نائما 

ادق الط اهر في حياته يجلب له البهجة، كانا هما الشيء ا، كان عناقهمافتح ذراعيه لهم  "روبيرتو، عمو" : ُمبتهجين صاحا ، الوحيد الص 

د من ذاته الق كانا يحظيان بدالل الجميع، إال أن روبيرتو كان يشفق  رغم أنهمايبقى فقط ) روبيرتو الطيب(. بيحة وكان معهما يتجر 

، لذا كان يخصص وقتاً البن جيناً خبيثاً من جينات والديهعليهما كثيراً، ألنهما عندما يكبران سيرثان أعمال العائلة المظلمة كما يرث ا

ثهما فيها عن مكارم خاصاً لهما كل ما سنحت له ال دان على يكبران يُصبحان أكثر شجاعة منه و األخالق، عل هما عندمافرصة، يُحد  يتمر 

اخل. اق من الخارج المظلم من الد   هذا الواقع البر 

 : بنبرة حانية روبيرتو رد  

كما -  صباح الورد. ..من روحه يا أغلى ..يا حبيبا عم 

 :عليه بدالل، قال الطفل دانييل مال

 سويسرا.نا يا عمو روبيرتو برحلة للتزلج في وعدت 

 : ابتسامة على جبينه، قال روبيرتو طبع

 هذه الفترة أنا مشغول. ..قا حبيبيالح

 هي تحضنه: الت روزيتا وق

 أنفذ ما تقول. . أنا ويسوع مجتهدة بدروسي وباريس أيضا. ..ريد زيارة سويسرا عمو وو أنا أ -

ةلها على قب    قائال: خدودها الُمحمر 

 طعام اإلفطار؟ اأمرك يا مالكي، هل تناولتم  -

 عم روبيرتو.يا اسبح معنا  ..سنسبح اآلننعم و -



 .اذهب للجاكوزي قليال ثم أنضم لكمسأ -

في شوارع ميالن، يقبضون أكوام الد والرات ممن يستعد  إلنفاقها ُمقابل نشوة  لمدة ساعة رجالهرافق روبيرتو أنطونيو وفي الظهر، 

ال،أُذنه بأصوات اآلالت و المصنع فامتألت دخل يصاله لمصنع المعلبات.ثم طلب منهم إ ،المسحوق األبيض تاك د من مشى نحوهم و العُم 

امات.تدون قفازات وطواقي والن ظافة؛ يرلتزمون جميعاً بمعايير السالمة وأنهم م يتون و كم   الكاتشببعد أن تذوق من عينات المرب ى والز 

ه إلى مكتب الدون بنهاية   راق.مراجعة بعض األوفوجده منهمكا ب المصنعتوج 

 :فرك عينه، ثُم  عل قها ثانية على أذنيه، قال بصوت بدا فيه الت عبنظ ارته و الدون خلع

 تفقد اإلنتاج. ، ثميا ولدي بمراجعة هذه األوراقساعدني تعال و ..حمدا هلل أنك جئت يا روبيرتو  -

ابهعل روبيرتوجلس    :، قال من خالل أنفاسه الالهثةى كرسي بجانب عر 

 هاتفت ماريو؟حاضر بابا، هل  -

 ه في الميناء يستلم بضاعة جديدة. هل هاتفت لوسي؟إن -

 .ضربتني يا بابات للبيت ثم شتمتني وبل جاء -

ترك الباقي لي. على فكرة، لقد رش حت عدة اط اختر عروساً وأنت فق تتمناك، أفضل منها تاةهناك ألف ف ..حبيبييا ال تستحقك  -

 من فرانكو.أشخاص لمنصب مدير للمطعم الذي اشتريناه 

د كنوع من العقاب. ات،ر فيها عن اعتذاره ببعض الكلموصلت رسالة إلى هاتف روبيرتو، كان لوكا، عب   عمل  تجاهل روبيرتو الر 

طلبا و مطعم روسيني الشهير بميالنجلسا ب مطعم قريب،الذهاب إلى  فقرراالمصنع، ثم شعرا بالجوع، مكتب الدون بجد في روبيرتو و

شعر روبيرتو . (المبارك رمضان شهر بمناسبة لمينللمس مميزة إفطار أسعار. لفت روبيرتو إعالنا في المطعم: ) مشويدجاج و باستا

ابه، ثُم  تكل متصب  ، وفجأة برعشة قوية تسري في جسده  بنبرة لم يسمعها الد ون في حياته أبداً: ب جبينه عرقاً. حد ق بعيني عر 

 يجب أن أصوم! .. كانكان ..بابايا اليوم رمضان   -

 : الت وج س، سألهو ستغراببعينيه ما جعله يشعر باالالدون  قرأ

ً يا رمضان للمسلمين  -  مالذي أصابك؟ ..روبيرتو وأنت ليس مسلما

ً  لماذا أشعر فجأة بالتقزز من الطعام؟بابا؟ يا ذا لماذا يؤنبني ضميري إ  -  !كـ..كـ..كان يجب أال أشرب القهوة صباحا

  ي أمامه:ناول قطعة من الخبز من السلة التهو يتو األجواء، قال باسماً ضحك الدون لتلطيف 

 .تخنقهك وضميرستلتف الرائحة الش هية حول عنق عندما يصل الطعام  -

 ؟هل ستعود ذاكرة صالح ..من سؤال بدأ يلح  عليه بالقلقداخلياً لكن الدون شعر 

                     ************************************************************ 

 هللا أكبر ..هللا أكبر



 أشهد أن ال إله إالهللا ..أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن محمداً رسول هللا ..أشهد أن محمداً رسول هللا

 .معه الروح ارتفعتو صالح أبي ارتفع صوت المؤذن

 ثبت األجر إن شاء هللا.وابتلت العروق..و..الظمأ عليك توكلت..ذهباللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت..وبك آمنت و 

رةبجلستها، و أسماء تململت  : عبس وجهها الُمكل ل ببراءة الط فولة، قالت ُمتذم 

 .أرز يا ماماة وأريد لحم  -

 : عن ابتسامة ناعمة، قالت موض حة شيرينافتر ثغر 

من طبق  نأكلنعود معه لثم نذهب ألداء الصالة مع جدك بالمسجد، بعدها عصير الُخشاف ونشرب الماء و نأكل تمرا أوال يا سوسو

 األوزي باللحم حتى ال نرهق معدتنا.

 بعد أن ابتلعت حب ة تمر:  أم صالح تاحتج  

 أنت تجبرينها على الصيام.ساعة وتطلب الطعام منذ  سوسو -

 :، قال بعد أن ارتشف من الُخشافالحت بعيني هيثم ابتسامة ساخرة

أجمل . الُخشاف لذيذ يا شيرين سلمت يداك، هللا! ما عليهما أن يتعلما الصبر فقط،ساعة واحدة لمدة ا! جعلناهما يصومان م  يُ   -

ة إاألجواء التي تصنعها األم و وجة. خاص   أردنية.ذا كانت خليطاً من أطباق مصرية والز 

بالعمرة، كانت هذه أول صالة شيرين ه لها وردي  اللون الذي اشترت ذهب الجميع ألداء صالة المغرب، كانت أسماء ترتدي طقم الصالة

هي تشارك المسلمين القادمين من جميع أنحاء حي ، شعرت بطاقة روحي ة هائلة والمبارك بالمسجد بشهر رمضانشيرين تُصل يها 

ح، شيئاً فشيئاً ، ثُم  دعت لروح صالهاألهلهيثم وألهله ولو دعت لطفليهاصالة المغرب، سجدت بخشوع  و األحياء المجاورةنوفولي و

ُ أكبر بالت دريج يحتل  بقلبها مساحة -دون أن تشعر -بدأ هيثمثانوي اً بحياتها و أصبح صالح شيئاً   ثير الحزن كما تُثيرُ ، لم تعد ذكرى صالح ت

أنها كانت تطهو  ُرغم بدأ يسمنو عاداته ة هيثم الذي تغي رت، بدأت تهتم  أكثر بصح  الذي بدأ يطغى شيئاً فشيئاً على شعور األلمالفخر 

 أنوفب تغلغلت. الذي انقطع عنه الن اديقامت بإجباره على الذ هاب إلى سية والط عام بالقليل من الد هون، فأجبرته على اتباع حمية قا

ع سُك  الُمصلين رائحة الس جاد  ان الحي على اختالف أديانهم الجديد الذي فُرش به المسجد بمناسبة شهر رمضان الُمبارك، بعد أن تبر 

ع أطلقها  إن لم يصدر و -ح التي كانت تظن  أن جيرانهامما أثار دهشة أم صال هيثم،أبو صالح واإلمام بثمن الس جاد، عقب حملة تبر 

ون بالمسلمين بل و -بداً أنحوهم منهم سوء  تناولوا طعام وأبي صالح  اإلمام معلبيت صوب ا تمش وا بعد الصالة، يتجن بونهم. ال يهتم 

ما كة لقطار اشتراه لسعد، وجلس بجانبه سعد وأسماء وهُ جلس هيثم على األرض ليرك ب سبعدها انتقلو لغرفة الجلوس حيث ر. اإلفطا

 يُناوالنه القطع البالستيكي ة بحماس، كان منظره ُمضحكا بوجه ُملط خ بألوان طبعتها عليه يُد أسماء، نظرت إليه شيرين بقلب باسم، هذا



 مت شيرينقد   هو هيثم الذي كان ينفر بالماضي من فكرة إنجاب األطفال، أصبح أباً بامتياز فسبحان مغي ر األحوال.  قبل صالة العشاء

 فنجان قهوة:وهو يتناول حب ة قطائف و بسرور قال هيثمالقهوة العربية،  معقليلة الس كر القطائف  لهم

 .ك يا شيريسلمت يدا ..يا سالم -

 ، قالت بلهجة ضاحكة:على ثغرها ابتسامة ناعمة شيرينتجل ت أنوثة 

ة و - ي والغذائي ة التزم بالحمية و، لكن ال تكثر من الحلوى، عافيةصح   كُل حب ة واحدة.مثل طنط وعم 

 هو يقول:احتجاج، قبل أن تت سع ابتسامته وقط ب هيثم حاجبيه عالمه 

 بعد صالة التراويح؟معاً لنتمشى  الطفليننأخذ في يا عزيزتي  ما رأيكأمرك يا جميل، 

اها  :هي تُعد ل حجابها، أجابته واحمر  خد 

 فكرة جميلة يا عزيزي فالجو  جميل هذا اليوم.  -

 مست أم صالح بأذن زوجها:ه

 داد يوما بعد يوم، أراهنك بأن شيرين ستخلع الحجاب قريباً!شيرين تزيثم والمودة بين هاقترب الفرج، األلفة و  -

 لحقه البقي ة  فصلوا صالة العشاء، ثم   إلى مسجد الن ور ليرفع آذانذهب أبو صالح كان هالل رمضان يلمع كثغر باسم في الس ماء، عندما 

و األحياء  ليالنساء قدموا للصالة من حي نوفوجال وا من الر  ، كان عدد المصلين يبلغ خمسين مصلي  التراويحالعشاء ثم  صالة 

 الميكروفون:خالل من تحدث بر وصعد أبو صالح على المنالة التراويح، بعد ص المجاورة، 

صحبه أجمعين، أما على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله والصالة و السالم لرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وبسم هللا الرحمن ا

 بعد:

 فعل الخير. إنه لشهر عظيم. ولنغتنمه بالطاعات ولى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، أيها المسلمون، فلنشكر هللا تعالى ع

فعلينا استقبال من شهد منكم الشهر فليصمه(.  الفرقان فاس وبينات من الهدى وقال تعالى: )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للن

 األخالق الحسنة.نة والطعام بل بالذكر والطاعات وال بالزي الفضيل شهرهذا ال

 الميكروفون: خالل منبعد استئذانه وقف ليتحدث صالح و أبي عندأشقر ذو عينين زرقاوين  جلبعد ذلك تقدم ر

العالم اإلسالمي يطاليا وجميع المسلمين في إرمضان مبارك على نت بألف خير وأامنا الفاضل أبو صالح، كل عام وحبيبي إم" سيدي و

 غيرلقد كنت مثل كثير من الناس على لورنسا، ويطالي من مدينة فكوبوليتو، إبركاته: إسمي توني و رحمة هللاالسالم عليكم و أجمع.

حتى أنني حبست  أرشو بها الس عادة لتقبلني في ملكوتها، ،السامة اللعينة الضاللة، بل لقد كنت مدمنا للمخدرات غارقاً فيكنت هدى، و

هناك حد ثني عن دى مراكز التأهيل وحإعلى االلتحاق بساعدني الشهيد النقيب صالح في السجن، و زارني ثم ،توزيعهاو فترة لتعاطيها

عليه بي صلى هللا مع النأن المسيح سيدنا عيسى بن مريم اد لرسالة المسيح عليه السالم، وامتدأن الدين اإلسالمي بأخبرني و اإلسالم،



ين الرائع ا السيرة النبوية،ونسخة مترجمة من القرآن الكريم  سلم في الجنة. طلبت منه كتبا عن اإلسالم فأهدانيو قتنعت بهذا الد 

 ها أنا ذا معكم أستقبل شهر رمضان المبارك بفضل هدى هللا ثم جهود الشهيد الصالح، فلندع له بالرحمة."و .أسلمتو

 التسبيح.امتأل المسجد بالدعاء والذكر و

موائد الرحمن أمام احتفال يشتمل على  على إقامة غدا المسجدقت أنا و رواد صالح، لقد اتف بعد إذن إمامنا الجليل أبي" ل طوني: أكم

من  نسخا مترجمة نوزع بعد اإلفطارسلمسلم، وغير افرش الموائد ليأكل منها المسلم وروح الشهيد الغالي صالح، سن عن النور مسجد

ين اإلسالمي والقرآن الكريم  على كل محتاج بغض النظر عن  النقودبس والمالأيضاً نوزع فيها سو عن روح الفقيد،كتبا للتعريف بالد 

بل هو دين تجتمع  أنه ليس دين إرهابلتعريف الناس بالدين اإلسالمي وإيضاح رسالة اإلسالم الحقيقية، و سنلقي خطبةو دينه،عرقه و

 سنكملها بإذن هللا."، هذه كانت رسالة الشهيد صالح وتحت مظل ته جميع األديان

 سيدعوا له الجميع. غدا ،ية لصالحأم صالح: هذه أجمل هدحضنت أجهشت شيرين بالبكاء و

****************************************                          

 

ً كان يشعر باضطراب ولم يمس روبيرتو طبقه،     مضطرباً  وقلق لم يَْعلم له َسبباً منطقيا، بقي يحاول تحليل األسباب التي تجعله قلقا

أيا كان السبب بب؟ وأهلي لم يكونوا مسلمين. إذاً مالسو ..أكيد رمضان ليس السبب فأنا لسُت مسلما  مالذي جرى لي؟هكذا فلم يُفلح.   

ز م القارب الذي كنت أبحر ب قد لذاكرتيي انإن فقد؟ يارب ساعدني،  أنني لم آكل شيئاً منذ الص باح رغم الطعاممن  فلماذا أتقز  في ه حط 

 بقايا بشر. المرء بحر الحياة الهائج. إن الذاكرة هي اإلنسان، بدونها يصبح

ف بسرعة، قال، والحظ الدون شحوب وجهه ر أن يتصر    :شاهد بعينيه الذابلتين ناقوس الخطر، فقر 

تلتزم بالبنات وال تتسل ى ال تثمل و ،تتبرع دائما للفقراءطي ب مع الكُل وهللا يعلم كم قلبك نظيف، أنت إن ، اسمعني جيدا يا بني -

 تناول القليل من الطعام أرجوك. ألنك تحب ه، سيساعدكأنا متأكد من أن هللا يحبك و الذ هاب إلى الكنيسة،

ابه بعض الس لوى ً  فأكل قليال، وجد روبيرتو في كالم عر  هُ المجروحة كانت تتوق ، لكن نفسهو يعلم أن كالم الدون ليس صحيحاً تماما

ابه الذي يحبه ون تُداويها أأل  الدون:  اقترحمن الط عام فرغا ، بعد أن من كثير من المشاكلله يعتبره الُمخل ص ي جملة من عر 

 أن نتمشى قليال؟ما رأيك  -

 ؟بابا اآلن -

 ر خلف المطعم. نعم، في الطريق المشج    -

نوبر وبالط ريق الخلفي لل يانيتمش  صارا  ادة من الظ الل الطويلةالمتشابكة  بأغصانهالهما  فارشة البلوطمطعم تحف  بهما أشجار الص   ، سج 

نبق المتدل ي من الش رفات، أحاط لن سيُم الُمختلط برائحة الورد ويُغازل أنفيهما او ر أنروبيرتو بذراعه والدون الز  يكون لي ناً معه قدر  قر 

اة المضحكةة ور المفرحباألمو معهيتحدث أبداً بل العمل أمور أن ال يناقش اإلمكان، و ، عل ه ينسى هذه ) الُمعضلة ( الجديدة المسم 

ابه و رمضان، ة وضحاستجاب روبيرتو لطرائف عر  ة أخرى، نسي موضوع رمضان ك عليها؛ ضحكاً حقيقي اً تار  تماماً مجاملة تار 



 التي قابلتهماصوفيا  ترنوان إلى خطيبته الس ابقةعيناه وثاني ة  مالمحالأن تتقل ص  قبل استعاد وجهه المالمح المبتسمة لفترة قصيرة،و

 .المالس  عليهما ألقت وبال ترد د الطريق، ركضت نحوهما في ُصدفة 

ابهوعنها وجهه بأشاح روبيرتو   : قال لعر 

 فلنكمل طريقنا بابا. -

 :الد موع تسح  على وجنتيهاوُمتشك ية  ون، قالت لت صوفيا يد الد  قب  

بتعد عن أو أنصاع لرغبتهم نألم أصد قهم طبعاً لكنني اضطررت أنا ل يقوالن أنكم من المافيا. ..روبيرتوأهلي منعوني من لقاء   -

ات يا روبيرتو بعد ذلك هاتفتك   تهدأ النفوس، ريثماروبيرتو   لم تُجب.وعد ة مر 

 : كأنها رمتهم بتهمة ظالمة، رد  بثقة فاجأت روبيرتو احمر  وجه الد ون و

ة في للو ا صوفيا، هل سمعت عنا وال تصد قي ما يقوله أهلك عن ا يما هذا الُهراء؟  - الجرائد؟ نحن عنا في  قرأتاألخبار أو نشرة مر 

غير مصنعنا نعمل في  ابني نتقام من ا كل  شيء. هناك أشخاص أرادوا االلوكا، هذابني يديره صغير كازينو أيضا لنا والص 

ريو نجا من الس جن فحدث ما حدث أمامكم في المطعم بتلك الليلة المشؤومة، لكن مام في ماريو ألنه زج  بأخيهالمحامي المحترم 

ب و  بركة القد يسين.مكرهم، الحمد للر 

 : بصوت تجل ى فيه االرتياح  تالحت الس عادة بعينيها العسلي تين، قال

ُ ر أهلي علي ولألسف، لقد أث   ..الحمد هلل"  - يرتو، سامحوني جميعاً فقد سامحني يا روب  ،لوال معرفتي الوطيدة بكم همصد قكدُت أ

 ثم عانقت روبيرتو باكية. " حمداً هلل على سالمة ماريو، و ظلمتكم،

 : قد بدا عليه الت أث ر حتى لكأنه كاد ينسى كذبتهو ال الدونق

 .يبدو أنها تحب ك كثيراً و الفتاة اإليطالية المثالية، هكذا تكونكانت تطيع أهلها، جيدة، ونها فتاة إ سامحها يا روبيرتو.. -

ل و، هو يكفكف الد موع عن صفحة وجهها المالئكيو روبيرتو ابتسم عليها، يالها من  ةكبير إلى شفقة منها غضبهسُرعان ما تحو 

إنها ال تقل  سذاجة عن زوجة ماريو، كالهما تصلحان زوجتان مطيعتان لرئيسي عصابة، من يدري؟ قد تشاركان يوماً ما  مسكينة!

  :هو يُمسك يدها المرتجفةو سألها برق ة ستكون هذه الحسناء ذراعه اليُمنى قريباً.الت هريب. صوفيا تدرُس القانون وبعملي ات 

 ؟ناتتمشين مع -

 :د ى فيه العتاببسؤال تب رد ت عليه

 أم أنك نسيتني؟ غيريهل تعرف  ؟خلعت الذ بلة يا روبيرتو  -

 ال تريدين هذه الخطبة. ال ذاك، ال أحد يشغل قلبي سواك يا صوفيا، لكنني ظننت أنكال هذا و  -

 روبيرتو.يا مستحيل أن أتخلى عنك  ؟ما هذا الهراء  -

 .سأرتديها عندما أرجع هناك ..لذبلة بالبيتا  -



                                        *************************************************** 

 

على باب لشهيد صالح. قاموا بتعليق بوسترات كبيرة تكريم النور على التحضير لحفلة عائلة صالح رواد مسجد اساعدت شيرين و

وصورا مختلفة  توأمه حديثي الوالدةله وهو يؤذن بأذن أخرى  صورة الضابط، و تظهر الشهيد صالح ببزةالحائط المجاور له المسجد و

  .لى مداهمة لعصابة تتاجر بمخد ر الهيروينباإلشراف ع و يستلم  درعا تكريميا بعد نجاحههله مع أهله، وصورا له و

دوا، وأمام المسجد الطاوالت الخاصة باإلفطار الرمضاني حتفال بمد  المشاركون باالقام  رت حض  و العصير والتمر،عليها الماء و نض 

مضاني ة المضيئة، وطباق والسلطاتالنساء مختلف أنواع األ ، فما أن عرف الجيران . لم يشارك فقط المسلمونزينوا الجدران بالزينة الر 

توزيع الماء ب قاموا، وستيكيةبالأكواب كوا بإعداد األطباق الرمضانية وإحضار صحون وحتفال حتى شاربأمر اإلاليهود وون المسيحي  

 األحياء المجاورةحضر عدد كبير من أهل الحي و نبذ العنصرية،روع مثل بالتسامح وضاربين أ ،قت اآلذانو التمر على الصائمينو

 الملحدين.مسلمين ومسيحيين وبعض اليهود و ؛ليشاركوا باالحتفال

عن أهمية التسامح بين بالحديث الذي يجيد اللغة اإليطالية  بدأ اإلمام فهميالقهوة بينما ئف وبعد اإلفطار، قامت النساء بتقديم القطا

وتحدث أيضا عن خطر المخدرات  أهميته للمسلمين،و المبارك عن شهر رمضان تحدث التطرف.ذ العنصرية واإلرهاب ونباألديان، و

 اربتها. نيته إكمال رسالة ابنه بمحعن و

مفاهيم  كثيرة غيرتاقتبس منها أفكارا حدث عن اإلسالم بثالث لغات، بل وتت التي أنشأها الشهيد وعن قناة اليوتيوب التي أيضاً تحدث 

أن النبي صلى هللا عليه بالنبي صلى هللا عليه وسلم، ور الكثير من الحضور، فالبعض لم يكن يعرف أن المسيح عليه السالم كان قد بش  

القرب ب قصة النجاشي ملك الحبشة الذي آمن تحدث عنو أسلمت، يحية ثمي كانت مسمارية القبطية رضي هللا عنها الت منتزوج  وسلم

أنه تحدث مع النبي بإيمانهم تعظيم المسلمين له وعن و عليه السالم عن قصة سيدنا موسىالمسيحي، والد ين د بين الدين اإلسالمي والشدي

من القُرآن المسلمون بتوزيع نسخ  بعد ذلك قام في القرآن الكريم، اإلعجاز العلميعن ، والمعراجليلة اإلسراء و صلى هللا عليه وسلم

 .مترجمة للغة اإليطالية كتب إسالميةالكريم و

ابة وحياتهم ا الدموع، ثم تحدث عن بعض الصحمشقيقه بعينين تملؤهمناقب تحدث عن وهو يمسك بيد سعد، أمام الناس وثم وقف هيثم   

هو الطبيب المسلم أنه سيعالج بل وأعلن و هم اإليجابي في المجتمع اإليطالي، دورالمسلمين ووعن قصص العرب  بعده،قبل اإلسالم و

 أعلن عشرة أشخاص إسالمهم في ذلك الحفل. يع مجانا طوال شهر رمضان المبارك،الجم

 :، قالت بنبرة طافحة بالت أث رقبلة على خد  أسماء شيرين طبعت

 أضاءت الحسنات روحك يا صالح.هل سمعت يا سوسو؟ هذا هو والدك العظيم،   -

           ****************************************************** 

 

دة عامرة بشتى أنواع كانت المائاألنوار حول المسبح، و، أُضيئت آل فينيتالي الخارجي في مزرعة كانت سهرة جميلة حول المسبح     

 .من المول ماريو طفليوروبيرتو عودة  يتسامرون بانتظارفانيسا ون وماريو والد العصير. كانسالي والت



 ساعته بانزعاج، سأل ُمغتاظاً:الد ون يحدق في عقارب عارضات األزياء، ووتتابع أخبار الممثلين كانت فانيسا تتصفح اإلنستغرام و

 أنني قلت له أننا سنسهر معاً الليلة؟ رغم دانييل إلى المول اليوم،إصرار روبيرتو على أخذ روزيتا و ال أدري ما سر  

ة لزوجته: هو أجاب ماريو بانزعاج و  يمسك اليد الُحر 

ا فعله بها اليوم.روبيرتو  -  يُريد تعويض روزيتا عم 

 : باستغراب ههو يسألو حدقتا الد وناتسعت 

 ؟ما فعله بها؟ ماذا فعل  -

ابه بقللحظات ندم خاللها ماريو  ترد د  : هو يقوليت تتساءل فرنا إليه بطرف واجم وعلى أنه قد فتح الموضوع، لكن نظرات عر 

مير ألنها نقلت من ورقة زمو روبيرتوكنت أنا و - يلتها لوكا نالعب الط فلين بالمسبح، عندما أخبرتنا روزيتا بأنها تشعر بتأنيب الض 

فعلته كان ) عارا على البشري ة أن ما أخبرها م ما لبث أن صاح فيها، و، ثإذ بوجه روبيرتو يتغير فجأةأثناء امتحان الرياضيات، و

ها إليه بعد أن ثاب رو شنج تبعتها نوبة بُكاء هيستيرية،طفلتي بحالة من الت   تأصيب قد خيبت ظنه فيها(،بأنها و بيرتو إلى ُرشده ضم 

 وعدها بمشوار إلى المول.    واعتذر منها و بحنان

 : بعصبية، زمجر ته على المنضدةبقبض ضرب الد ون  

ياضيات ألنها نقلت إجابة سؤالكُل  ذلك  - يا ماريو، منذ انتبه على أخيك ؟ هل ُجن  روبيرتو؟ االبتدائي للص ف الرابع في امتحان الر 

ى بشهر رمضان وأن بدأ ما يُس  !هوجاء هو مضطرب كزوبعةم 

  : ، اشتكىتغي ر وجه ماريو

تخل صُت أخذتُها جميعاً و..!إلى اإللحاد كتباً تدعوقرآنا وتوراة وإنجيال و روبيرتو فوجدت على سريره أمس دخلت جناح ..بابا -

 .انزعاجلم يبِد أي أنه لم يبحث عنها والغريب  لم يرني ألنه كان يستحم، ها،من

 : بضيق قال الد ون

 عظمى، إنه يعرف عنا كل  شيء.اإلسالم فستحل علينا مصيبةٌ حسناُ فعلت، لو زاد تدي ن روبيرتو أو دخل  -

 : بعض الشيبس، قال ماريو تناول

 .بابا، أنا سأشغل وقته هذه الفترةيا ال تخف  -

ة أخرى نظر الد ون إلى ساعته   :قال، مر 

إذا لزم األمر، سأطلب من لوكا أن و يفعله الش باب في سن كما،فعال ما جوالت أو رحالت، افعل أي شيء يا ماريو، خذه في ا  -

فه على شل ة أصحابه الذين يخرج معهم من وقت آلخر    سوانا.أصدقاء  ليس لديه فروبيرتو ،يعر 



 :قال قبل أن يحتسي منهكأساً من عصير الت وت إلى فيه، وماريو  رفع

 أخشى أن يصبح روبيرتو مثلهم.و ..فاسدونفي شل ة لوكا شباب وفتيات منحل ون و ..بصراحة  ..ال بابا  -

 :رودالبببلهجة أمعنت  حد ق الد ون بالن جوم الس اطعة، أردفبعينين حاصرتهما التجاعيد 

لة، أن صبح روبيرتو ُمنحال  بعض الش يء، أريده أن يصبح مثل لوكا، أو أسوأ من لوكا، عل موه أن يشرب حتى الث مايُ فل ..ال ضير  -

ون علم صوفيا طبعاً،  أن يعرف ما شاء له أن يعرف من البنات دحسيب، و ال رقيب أوُحري ة مطلقة، بيعيش حياته بنشوة خالصة و

 صوفيا شبكة األمان له عند الحاجة.ال يدري بأنني أدري، سأكون أنا وأن  يجب

ً وإلى والده نظر ماريو ي المزرعة، فهب  نسيم صيفي  زاد من حفيف األشجار  قه الذ هول، سأله مستغربا  : قد طو 

 ما كانت هذه عقيدتك!ما كان هذا رأيك و يا أبي! تُريد أن يُصبح روبيرتو فاسدا مثل لوكا؟ ما هذا الذي تقوله -

 :بلهجة باطنها الحسرة هس كلب الهسكي الذي اقترب منه، أجابفرك الدون رأ

اهن، فإن تدي ن رولكل  قاعدة شواذ يا ماريو، و  -  انحالله تدي ن.انحالل وبيرتو هو نظراً لوضعنا الر 

مشى الثالثة نحو  ،نالطفالنزل منها روبيرتو و سرعان ماوإلى المزرعة،  سيارة الليموزيندخلت  يستفسر ماريو أكثرقبل أن و

هو يرسُم ابتسامة على وجهه،  كان يعلم أنها ها لفانيسا وأهداروبيرتو من جيبه زجاجة عطر وهم، ثُم  أخرج ا معجلسوالجالسين و

ً منه، هو أيضاً  غاضبة ال يعلم الس بب الذي قلب حالته بهذا نفسه، ال يدري لم صرخ بحبيبته ومدللته روزيتا هكذا؟ و من كان غاضبا

ة، ل ظن  أنه تحق ق جميع أمنياته، لقدرغم الش كل الُمزري  ة وال إلى الجبل وارتقى سُل م المجد إلى القم  ال حتى يكتشف أنه ال ينتمي إلى القم 

  الانتماء.الوديان الُمجاورة، إنه ينتمي إلى ال

ها، العم  الذي يدلل أبناء ئبمثابة العم  ألبناي تحب  روبيرتو وتعتبره أخاها ونجحت فانيسا هي األخرى برسم ابتسامة تُخفى بها عتبها، ه

 اً.يصبح أبماريو و تعلم كم يتمنى أن يستقر  مثلب ه لألطفال. كانت تُشفق عليه، وكأنه يُريد إشباع حُ و أخيه أكثر من أبيهم نفسه

 : هو يسألو ماريو وسعت ابتسامة

 لم تأخرتم؟ -

 نييل: دا أجابطفولية بلهفة 

  .مرة أخرى ثم تعشينا هناك ثم عدنا للعب لعبنا باأللعابلمول وروبيرتو إلى ا وأخذنا عم -

  :فتحت فانيسا ذراعيها لروزيتا، بحبور أضافت

 .إن شاء هللا رزقك هللا الذرية الصالحةجك هللا الزوجة الصالحة وو  روبيرتو، زَ يا كثيرا  اأنت تدللهم -

 :ا الش غف أجابإليها، بنبرة ملؤهيرتو روب التفت

 ولد وبنت. توأم إن شاء هللا،    -



ه على روبيرتو ألنه ال يرفض طلباً ترك الجميع المجال لروزيتا و دانييل الت عبير عن فرحتهما بالمشوار الجميل. عتب ماريو في سر 

تاجر مخد رات هارب من القانون، لكنه كان حريصاً على أن وبل  أن ماريو محامي قذر نقض شرف الُمحاماة بالذ ات. صحيحلروزيتا 

تريد شيئا  :انحنى باحترام، سألعند روبيرتو و الخادم قدمينشأ أطفاله بطريقه أخرى، لذا كان يُشد د على أن تتم  تنشئتهم بطريقة سليمة. 

 سيد روبيرتو؟

 فانصرف الخادم. ) ال( أنأشار روبيرتو بيده 

 :، أراد أن يُشغله عن تيهه بأمور يُحب ها، سألهالدون التفت إليه

 ؟يا ولدي صوفياخطيبتك كيف حال   -

ابه أغاظ ببرود حد ق روبيرتو بحمامة روت ظمأها من مياه الن افورة، أجاب  :عر 

 ألنني فسخت الخطبة. ..معها اليوم تشاجرت  -

  :، سأله بضيقمحيا الدوننزعاج على ظهرت عالمات اال

 ؟يا روبيرتو لم فسخت الخطبة؟  -

ً  بأنامله فروة يرتوروب داعب  : كلب الهسكي، قال مبتهجا

عندما وصلت طلبت مني أن  أترك العمل وأذهب فورا لدار األزياء، و اعتذرت مني، ثمونيو ونطاتصلت بي لوسي و أنا مع أ -

 م تالحظ أنني الشاب المناسب لها، بعد ذلكأخبرتني بأنها كانت عمياء إذ لالجمال ومفاجئاً لي. كانت باهرة وجدتها قد جهزت حفال 

 .تبادلناها في مطعم الروزا بأجواء رومانسية اشترينا الخواتم، ثمخرجنا سويا و

  :ته فانيسا مصعوقةسأل

 وصوفيا؟ -

 : هاارتشف روبيرتو بعض الماء، أجاب

طلبُت دة إلى المصنع ثم اتصلت بصوفيا وت لها أن علي العوحتى ال تتركني، قل لوسي أنني مخطوبحبيبتي لم أخبر أنا طبعا  -

ً  مني غضبت هناك أخبرتها بقرار فسخي للخطبة،، و في مقهى مقابلتها ، ال غادرتو على المنضدة رمت خاتم الخطوبةو طبعا

 يهّمني، المهم أنني حصلت على من أريد.

ً الدون انتفخت أوداج  : ، هتف معترضا

ملتزمة نموذجية، يطالية إفتاة  إن صوفيا ،إن لوسي ال ترقى لكعب حذاء صوفيا اة لفتاة، التخبط يا روبيرتو؟ تتنقل من فت ماهذا -

 بينما لوسي .. مثقفة،ومؤدبة و

  :محاوال تهدئته روبيرتو قاطعه



 لصواب.تحتاج لمن يرشدها إلى ارة وغيلوسي طيبة بابا، هي فقط ص -

 : أضاف، بخبث بعينه ماريو غمز

 لوسي أجمل بكثير أيضا.و ..وبيرتواعترف يا ر -

 و دون قصد: روبيرتشفتي بين أفلتت الكلمات من 

 ! شعرها أكثر سواداو -

 :بحنق أكثر، سألهأكثر و الدون تضايق

 ؟ سواد الشعر؟يارك الختيار شريكة حياتكمعهو هذا   -

 :أجابذقنه ُمداراة الرتباكة،  روبيرتو حك

 ليست معياراً طبعاً.ميزة و أنهاقصدت  ال بابا..  -

 : ، أمسكت يده قائلةفانيساضحكت 

 رتو فال تقنعني أنه ليس معياراً.روبييا فاحم ذوات شعر أسود جميع من خطبت  -

 القلق على وجه ماريو:  بدت أمارات

 ال تجده؟ضياع؟ مالذي تبحث عنه وة؟ ما هذا اليا روبيرتو؟ لم ال تستقر مع امرأمابك  -

  :، تمتمعينيه أغمضرأسه على الكرسي وأسند روبيرتو 

 فقدته.و  ..يوماً ما شيء كان ُملكي أبحث عن ربما ..ربما ال أدري .. ..ال أدري يا ماريو  -

                              ************************************************* 

 

حدّق روبيرتو  بالبيوت ة لها لوحة أخاذة على سطحها العذب. احتضنت الجبال الخضراء بحيرة كومو الساحرة، فرسمت األخير     

كان  ت أشعة الشمس أطرافها برذاذ ذهبي. باألشجار التي رشّ والبحيرة،  وروبي المميز التي تنتشر على ضفافالملونة ذات الطابع األ

بدأت تتوارى خلفه واعدة بلقاء جديد. أطول، لكنها تمنّعت و ُمدّة ، محاوال إغراء الشمس لتبقى برفقتهنه الخاّلبةاألفق قد بدأ يتّزين بألوا

ادى يمنة يتهبجسده  يشعرهو ، وتخترق أنامله الّرقيقة النّسيم الّرطبل حافة يختهعلى  يده تتدلّى تاركاً سرح روبيرتو بهذا المنظر الّرائع، 

مددة على فراش اليخت خطيبته الجديدة المإلى  ثُّم حانت منه نظرة ملؤها الّشغف ،فيُخلق في نفسه شعور  بالّسعادة يسرة مع حركة اليختو

قد انتشر شعرها األسود الطويل الحريري كشف عن ساقين سمراوين ناعمتين، وُمرتدية فستاناً موّرداً قصيرا ي،  األسود الجلدي الفاخر

 تصفّح اإلنستغرام باحثة عن آخر صيحات الموضة.انشغلت أناملها الّرقيقة بالُمريحة التي توّسدتها، وخمة الضّ  على الوسادة

 بين خصالت شعرها: تجوس أصابعه و سألها بلهفة ليست له، فهذه الحسناء له و  حسرةبألم و ارتشف روبيرتو من كأس البُرتقال  



  ..من ثمار ُحسنه اليانعة ال أنال ما أرومأمامي والجمال  يتهادى هذا كُّل يوم يا لوسي، عندما أرى أموت  اأن؟ يا فاتنتي متى سنتزّوج -

فهي قبلة نقيم حفلة زفافنا على ضفاف بحيرة كومو  أريد أن أتّصل بأهلك في كولومبيا، لنتّفق على جميع ترتيبات الّزفاف ما رأيك؟

 .بباريس رغوحدائق لوكسمببأو  أو على ضفاف نهر الّسين بفرنساحفالت الّزفاف الّراقية أو بحقول الالفندر 

 ضاحكة: لوسي انفجرت 

يمنعك من أن ن م، نضجت فيه ثمار األنوثةل ُحسن ألوانه وكتم اها أنا ذا أمامك بًستان  ثُّم تشكو،  ت غريب يا روبيرتو، ال تقربُنيأن -

 ؟وجع الرأس هذاوتعقيدات و دون زواج رغبتك تنال

 بنبرة أخافتها: أجابها مالمح لم ترها لوسي في حياتها أبداً..الوسيم ب اكتسى ُمحيّاهوتبدّلت مالمحه فجأة، 

 !يمنعُنيهللا  هللا..   -

  حدق في عينيها الخضراوين قلقاً:  سرحت في األفق، لكنّها، لم تُعلّق لوسي

 ألم يعجبك كالمي؟ مابك يا جميلتي؟ -

  :بلّب شارد هأجابت 

 يا روبيرتو.ال شيء  -

 هل تُزعجك النّدبة التي فوق حاجبي؟ الّطبيب يقول إنها دائمة. -

 تقّلل من وسامتك لكنها ليست الّسبب.وجداً النّدبة قبيحة  -

 مالمشكلة إذاً؟ -

 شأني. يء.. دعني وال ش -

 ؟األمر برحلة سويسرا علقهل يت. اليوم لم تأكلي شيئاً في المطعمو مزاجك متقلّب منذ األسبوع الماضي ؟ شأنكأدعك و -

 ماذا تقصد؟ -

أنا ال أستطيع أن . وماريو بهذه الّرحلة منذ وقت طويل لقد وعدت طفلي ؟لسويسرا أسرة ماريومعنا صطحبت ألنني ا بت  غضهل  -

 روزيتا.ُمدلّلتي دانييل أبداً، خاصة طلباً لروزيتا و أرفض

 روزيتّا، روبيرتو لو سمحت أعدني إلى الّشاطيء.خاّصة فانيسا وة ماريو، استمتعت مع أسر يا روبيرتو، بالعكس،  لقدال   -

فخلع  متشابكتان، هبّت نسمة هواء باردة  يداهمايا سوية وتمشّ ومنه نزال أعاد توجيه اليخت نحو الّشاطيء، ثُّم نفّذ روبيرتو طلبها فوراً و

 : بحنان هو يسألهاالمرتعش و هالفّه حول جسدمعطفه و

ستكون فقط أشيري لي بإصبعك و ما المشكلة؟ فقدت من وزنك،ومنذ أسبوع  ؟ أنت متقلّبة المزاجروح روبيرتويا قلب و إذا ما بك  -

 .طوع بنانكك وقلبي تحت قدميابة، أنا وثروتي وكّل طلباتك مج

  عقدت حاجبيها، غمغمت في ضيق:



ن في يزرعون الحزو سيقتلون أصدقائياإلرهابيون!  ..أوروباو إنهم ينتشرون كالسرطان في إيطاليا أكرههم يا روبيرتو.. ..أكرههم -

 كل مكان.

 ؟من هم يا حبيبتي لم أفهم، -

 ا حبيبي.المسلمون ي -

 ً  : لف الذّهول نظرات روبيرتو، سألها مشدوها

 هل أنت عنصرية يا لوسي؟ هل.. -

 أكيد لم تقرأ قرآنهم يا روبيرتو!؟ أنت بالت عنصرية  -

 ما به قرآنهم؟ -

 تعذيبهم لمن ال يدين بدينهم يا روبيرتو.واإلرهاب، اقرأ عن غزواتهم والعنف مليء باآليات التي تحض على  -

ت القرآنية التي عرضتها قرأ روبيرتو اآليا  أرتها لروبيرتو.و المعادية لإلسالمجوال على إحدى الصفحات فتحت لوسي هاتفها ال    

ً حدقتا عينياتسعت ال، فسرتها تفسيراً مضلّ الصفحة و ر ال يذكأين ومتى ويذكر  قرأ هذه اآليات من قبل، لكنه القد ، لقد تذكر أنه ه مستغربا

المسلمين، بعد أن تذّكر في نفسه حقد دفين على اإلسالم و استيقظضغط بيديه على رأسه، ها، هاجمه الّصداع  مّرة أُخرى وشيئا عن تفسير

ً  قالالّضرب الذي تعّرض له في المسجد، لكنّه   :مطمئنا

 .اآلن أصبحوا جزءا مناإنهم خاضعون للقانون اإليطالي ويعيشون بيننا في سالم. ال تقلقي،  أرى الكثير من المسلمين ولو..  -

 :ردت عليه بدالل مشوب  بخوف متصنّع

 القضاء علينا.نتشار ويرمون إلى اال ؟ إنهمتبنتها جماعات إسالميّةو أوروبا تعن التفجيرات اإلرهابية التي هزّ  ألم تسمع  -

 :الّرعب الّشديد، أردفت ُمتكلّفة ذراعيهبُرهة، ثم ألقت بنفسها بين لصمتت 

 اإلمام يحدث مسلمينسمع و في غير وقت صالة، هجرد الفضول، دخلسبوع الماضي بفلورنسا لمأخي دييغو دخل مسجدا األ صديق  -

 الفطر! عيدهم يا روبيرتو!عيد ورنسا، ثاني أيام تفجير مركز تجاري بفلعن نيته 

 : النّاعم هو يُمّسد على شعرهاغضباً، سألها ووجه روبيرتو  احمرّ 

 سم المسجد يا روحي؟ا ما  -

 دموع التماسيح تمأل عينيها: و هأجابتتخلّصت من بين ذراعيه بدالل مصطنع، 

 .أنا متقلّبة المزاجلهذا  خائفة عليهمأنا و بفلورنسا يا حبيبي لدّي أصدقاء ! بؤرة اإلرهاب ،فلورنساب ليور بحي نوفومسجد النّ  -

 قّطب حاجبيه قائال: 

 .عن هذا اإلمام اإلرهابي سأبلغ الشرطة ..يا حبيبتي هناك لم أكن أعلم أن لديك أصدقاء  -

 أنا عندي الحل يا روبيرتو. ليال،اسم أبيك مع الشرطة، خاصة أنك ال تملك داسمك و ال تورط  -



 ما هو؟  -

 ال أستطيع الشرح لك هنا. ..تعال معي إلى منزلي لنتحدّث على راحتنا -

 لوسي! -

 ت!يا متزمّ  ..البيتأخي دييغو في  ..ال تقلق -

 الغم.حتى ألقى  بنفسه على األريكة وقد بدا عليه الهم ودخال ووجدا دييغو الذي ما إن رآهُما  منزلها،هب روبيرتو مع لوسي إلى ذ

 :هالقلق، سأل روبيرتو داخل

 تبدوان كاألشباح. ..هل أنت بخير؟ سأطلب طعاما ..دييغو  -

 : بدأت نبرة صوت دييغو تعزف على وتر العاطفة

 ؟اإلرهابيين عيد المسلمين يوم عيد الفطر.. ونموتسي أنا أعرف أن إيطاليين أبرياءيني شهية للطعام وو كيف تأت -

 :بقلق تساءلو أسند جسده على ظهرها اللين حتى غاص جسده فيها،  الّزرقاء الوثيرة جلس روبيرتو على األريكة

 يجب أن نفعل شيئاً. مالحل؟  -

 : بدالل هي تُجيبهو رقبته بذراعها طّوقتو جلست لوسي على ُركبته

 الحل بيدك يا بطل. -

ً عجتسألها مو التفت إليهانفضت جسدهُ رعدة،   :با

 بيدي أنا؟ كيف؟  -

  :تجّلى فيها الحماسجلسته، قال بنبرة  دييغو عدل

ي لهم اإلمام فهمأوّ لجريمة واإنهم جميعا مشتركون في  ،م عيدهمأول أيا أثناء الصالة فياإلرهابيين لق النار على المصلين تط -

 إيطاليا ليقتل الناس!شيخ مجنون هاجر من األردن إلى  خضر؛ 

 : مذعوراً  هو يهتفبينهما و ، قلّب نظراته المشدوهةروبيرتو لفّت الّصدمة مالمح

 ) ثُم رسم إشارة الّصليب على صدره(  عنه الشر أبعد الّرب ..بسكتة قلبية بابا بينيتو ليهلكنّ  ! لَعَْمرياهل جننتم -

 ً  :أطلق دييغو ضحكة قبل أن يتساءل مستغربا

 السيارة.لوسي سننتظرك في أنا و ..ف؟ ال تقلقوتخا ..تاجر مخدرات   -

 التي تحيط بها شفتي لوسي القرمزيتين، أمسكت الّسيجارة بإصبعين من أصابعها قبل أن تضيف تصاعد خيط دّخان متعرج من السيجارة

 :بغنج



 .قبل أن يستوعبوا ما حدث لهم نختفي عن األنظارتقفز في السيارة وتخرج إلينا، ثم حالما تنتهي من عمليتك البطولية و -

 :، سألها بصوت متهدّجوضع روبيرتو يديه على رأسه

 نونة؟ تريدينني أن أصبح إرهابيا؟مالذي تهذين به يا مج  -

 :هي تُناوله إيّاه، قالت وله كأساً من النبيذ تبّ قامت من مكانها، ثُم ص

 نفذ فيه عمليتك البطولية سنتزوج.في نفس ذلك اليوم الذي ست ..أعدك و ..بل بطال   -

 سحقت كلمة ) سنتزوج( مركز المنطق في مخ روبيرتو: 

 ؟هكذا ببساطة نـ..تزوج؟ -

 : بدالل ههي تفرك يديها كمن يتأهب لالنقضاض على صيد ثمين، أجابتة وكرامرمقته بنظرات 

 سوى أن أكون زوجة بطل. سا واحدا..لن أطلب منك فلدون حفل زفاف باذخ ودون حضور أهلي من كولومبيا، و -

 كالمسحور: هماسألبلل ريقه ببعض النّبيذ، 

 ؟إن أنا اشتركُت فيها كيف ننفذ العمليةو  -

 : بنبرة متحفّزة دييغو أجابه

 ال تقلق سنتدرب كثيرا. بالهروب.. نتفق على التفاصيل، طبعا سترتدي قناعاً حتى ال يتم التعرف عليك، لكننا سننجحوثانية نجتمع س -

 نظر إليها نظرة مشبعة باأللم: أعادته لروبيرتو،  م وت لوسي الخاتخلع

 ؟لمَ   -

 سألته: هو يهّم بافتراس نعجة ساذجة، ذئب يتصنّع البراءة و لعته بعينيطا

 هل تحبني يا روبيرتو؟ -

 : ها بشغفأجابأخذ بيدها لثمها، 

 أنا أموت من دونك. ..أنا ..يا لوسي ل؟ أنا..أنا أعشق التّراب الذي تمشين عليهما هذا السؤا -

 :جمالها، أردفت قائلةنارة هي ترى عقله يتعلق بسة اتساعاً وزادت ابتسامتها الّساحر

 .صر األيسر عندما يصبح خطيبي بطالً نحتفظ بالخاتم، ألنني سأرتديه بالخا -

 :كطفل استيقظ يوم العيد، هتف روبيرتو خفق قلب

 ن أعطياني وقتاً ألفك ر بالموضوع فهو ليس بالش يء الهي ن.ينقذ بلدي إيطاليا، لكلوجه الجميل وفعل كل ما يفرح هذا اسأ -



 :هي تدفعه بعيداً عنها برق ةو على خد ه، قالتطبعت قبلة 

 .، لنا لقاء قريبليلة سعيدةعد للبيت يا بطل وهي ا  ..أنا ُمتأك دة من أنك لن تُخي ب ظن ي -

 :هو يفتح البابو ا روبيرتوعهمود   

 ن على خير .تصبحا ..إلى اللقاء  -

كأساً من النبيذ، وصب ت لنفسها  م  جلست على المنضدةسيارة روبيرتو حتى اختفت عن األنظار، ثُ  من خالل الن افذة شي عت نظرات لوسي

ك ساقيها و ةضحكت ضحكة ماجن اهية الوسيما ..عليك األماناظهر وبان و" :  ، هتفت بحماسفي الهواءبشقاوة هي تحر    ."خرج أيها الد 

بصوته  رفع زاوية فمه ساخرا قبل أن يقول وجهه ذو القسمات الحادة حقداً دفيناً، قد عكسو، من الغرفة المجاورةمادريني  خرج ستيفانو

  األحمق روبيرتو ابتلع الطعم. : الخشن

 بصوت ملؤه الحقد أضافت لوسي:

 ما درى أنني أنا من اصطاده، إنه ال يعلم بعد من هي لوسي سوروليز، لقد وقعت يا روبيرتو بالفخ.ظن  أنه اصطادني و -

 :الت وت رجوفه بجرعة واحدة، قال بنبرة اكتست ب كأس النبيذ في دييغو أفرغ 

 .بل له أفضال علي روبيرتو لم يؤذني أبدا ما بهذا األمر،ما كان يجب أن أشاركك  -

 : الن اعم هي تعبث بشعرهااعترضت شقيقته و

ه  نفعله بهذايمكن أن هذا أقل ما  -  أكرهه...فينيتالي كره روبيرتو أ ..الذي أبعدني عن فرانكو الحقيرالُمشو 

 :  الس احرتين هو يحد ق بعينيهاو بجانبها على المنضدة، أضاف  ستيفانو جلس

ضد قام بعمل إرهابي قد أتمنى أن أرى ردة فعل الدون عندما يعلم أن ابنه المتبنى  تلة والدي!قَ  أبناءه جميعا،وفينيتالي وأنا أكره الدون 

 بالسجن.سيتعفن ومسلمين أبرياء 

لكن أحدا منهم لم يجرؤ حتى على الت فكير باالنتقام سوى ستيفانو. لقد تراجع عملهم  ضربة قاسية ألبناءه،  مادرينيلقد شك ل مقتل الد ون 

باإلضافة  حة عبر ميناء روماتهريب األسل نحوفصار عملهم متوجهاً أكثر  تراكمت عليهم الد يون،في تجارة المخد رات تراجعاً فظيعا و

هم الش ديد لم تنجح في تسديد الد يون التي كان يتسبب بها بذختدر عليهم أربحاً كالس ابق، و عمالهم لم تعدأ ، لكنحانتين يمتلكونهماإلى 

 إدمانهم على القمار فانزلقوا نحو هاوية اإلفالس.و

 : بجذل دييغو صفق

 ببالك هذه الفكرة الشيطانية؟ انعقدتكيف و كيف تعرفت بأختي لوسيلكن . خطة رهيبة يا ستيفانو -

ً  خد  لوسي قرصة خفيفة، سأله ستيفانو قرص  : ضاحكا

دفة في الحانة التي أملكهالقد ؟ هذه الش قي ة ألم تخبرك - من يدها  ..جذبتها(فينيتالي تصرخ: )أكره روبيرتو تشرب و رأيتها بالص 

 .فينيتالي كل عائلة أكره روبيرتو وأيضاً نني إو مادريني ستيفانو ن اسمي هوقلت لها إ عرفتها بنفسي؛وهي تترن ح، وخارجا 



 : سحبت منها نفساً ثم قالت سيجارة، لوسي أشعلت

 كل ما أعرفة عن الحقير روبيرتو.أخبرته بقصتي ومطعم هادئ وإلى ستيفانو دعاني  بعدها -

 : لنفسه نبيذا،  استطرد قائال ستيفانو صب  

تمت إقامته  فال إسالمي قداحتمنشوراً عن فتحت تطبيق الفيسبوك ألجد  أثناء غيابهادورة المياه، وت لوسي لتذهب إلى ثم استأذن -

تقوم ها من تلك المدينة لُ صْ رنسا. و ألن أمي أَ فلو ( جروبات)تناقلته بهاتف جوال و، تم تصوير الحفل بفلورنسا أمام مسجد النور

 ي دائما فأرى الفيديوهات جميعها.بعمل ) تاغ ( ل

 : هسألهو يرفع حاجبيه ُمستغرباً وثم  وضعها في الميكرويف،  أخرج منها بيتزا الث الجة و دييغوفتح 

 ما عالقة هذا بموضوعنا؟و -

 : بحماس لوسي أجابت

هو صورة طبق األصل عن روبيرتو. صالح هذا فقد قبل صالح فهمي خضر، وسمه ، ابن اإلمامحتفال تضمن تكريما الاال"  -

ً  ةثالث ثُم  صب ت لنفسها كأساً   "وبيرتو فقد ذاكرته في نفس الفترة،رو ،في الفيديو الذي أراني إياه ستيفانوحسب ما قيل  أعوام تقريبا

 آخر من الن بيذ.

ً  شهق دييغو  :مشدوها

 صالح؟روبيرتو هو   -

 : ابتسامة ظفر ستيفانو علت شفتا

ً كان هذا المفارقة أن صالح  فهمي.صالح المدعو  بحثت عن معلومات تخص  نظن ذلك، لقد  - يظن و في دائرة مكافحة المخدرات، نقيبا

 أهله أنه مات.

 :بصوت مسموع لتساء، دييغوعيني  غزا الفضول

 موضوع. ربما هما ليسا نفس الشخص.بال شيء غريبكأنه ابنه؟ هناك وفينيتالي ولم يعيش مع الدون   -

 تنقر بأناملها على الط اولة بانفعال:هي ، قالت وكأس النبيذ في جوفها لوسي أفرغت

، إن المالمح المحمول الحاسوب جهازقمت بتقريب الصورة على ترنت، واإلن برعفهمي صالح  الن قيبلقد بحثت عن صور "   -

تُصب  قبل ان و  " فيها،ف على أهله الفترة التي قال لي روبيرتو أنه تعربنفس  كان قد فُقد صالحو، هي نفسها مالمح روبيرتو

 ً جاجة ولنفسها كأسا  .يسد د نحوها نظرات قاسيةهو  آخر سحب دييغو منها الز 

 :هو يشير بيديهوبدهاء  قال ستيفانو 



! خبر في المسجد الذي ساهم ببنائه جميع الُمصل ينعلى واإلمام أبيه على يوم العيد صالح فهمي يطلق النار الن قيب معي.. تخيال  -

 لإلسالم  أيضاً هههههه.وفينيتالي ضربة لعائلة  الموسم..

 

                            **************************************************** 

      

وح ومعراج الن فس و ت ُجدران مسجد الن ور خشوعاً وبلسم الجراح. اهتإن الصالة عناق الر  ح يُرت ل القرآن بصوته اإلمام أبو صالز 

مام يدعوا للشهداء في سكينة. عندما بدأ اإلسعادة و الفارغة امتألت القلوبالد موع مع الذ ارفين خشوعاً، و ثُري ات الس قفذرفت الش جي، و

ل أم صالح ودعاء القنوت عندما دعا أبو صالح محيطٌ من المشاعر. لألسرار، و ارتفع نشيجها بين الن ساء، إن قلب األم  مخزن، لم تتحم 

بوا صالح الش هداء الذين لفلسطين، تذك رت أم   دعت أن ، وتذ ك رت األسرى الذين ضاقت بهم الس جون، وبدمائهم أرضها الط اهرة خض 

هاتهم سالمين، فال يوجد أقسى م الخارجين من مسجد الن ور هو يُراقب اتسعت ابتسامه الهالل و بن. ن فراق األم لاليُعيدهم هللا لحضن أم 

 انتهاء صالة التراويح. بعد

ً  هيثم القهب  نسيم دافئ يُنذر ببداية صيف حار،    :هو ياُلقي أهلهو مبتسما

 تقبل هللا من الجميع. -

 هي تمسك يد الط فلين.و باسمة أم صالح رد ت 

 .نا و منكم صالح األعمال يا حبيبيم  -

بعد فقد ابنهما  مشيهما بطيئاً وشاخا أكثرالحجة، أصبح الذي سكن مفاصل الحج وبدؤوا يتمش ون نحو المنزل بتؤدة ُمراعاة للروماتيزم 

سا حظيان باهتمام خاص من قبل هيثم وفقدا كثيراً من وزنهما، لذا كانا يرأساهما تماماً بالش يب األبيض واشتعل و شيرين اللذان كر 

 :هي تقفزوبمرح  قالت أسماءحياتهما كاملة من أجلهما. 

 بابا هيثم. طويييلة ..الصالة ..اليوم   -

 : على خد ها، قالحانية طبع قُبلة هيثم وانحنى 

 ؟كم ركعة صليت يا سوسو ..ألننا بالعشر األواخر يا أميرتي -

 : ، أجابت عنهاضحكة رقيقة كرفيف فراشة ضحكت شيرين

 قسم الرجال. نحو هي تتمتم تمتمات كالتعاويذ ثم ركضتت ركعتين وصل   -

 : ضاحكا هيثم أكمل

 ن أمامنا ويطاردان بعضهما البعض.صارا يلعباجاءت وجذبت سعد من يده و -

 :حاجبيها، قالت أم صالح قط بت

 البيت.في  اال نستطيع تركهما صغيران والمشكلة أنهم  -



 :بود، قال أبو صالح ابتسم

 بع سنوات كان يتقن الصالة كاملة.بعمر األروجيد أن يتعلما حب المسجد، كان المرحوم أبوهما بعمرهما عندما كنت آخذه معي،   -

 : بفضول مرح هيثم هلسأ

 ؟ و أنا يابا  -

  :ضحكة مبحوحة، سعل قبل أن يضيف ضحك أبو صالح

 يحاول تشجيعكما على الخشوع مثله.صالح كان يزجركما و الش هيدحلة، وكنت تطارد أيهم حولنا كالن   -

 :مترعة بالبراءة ةبحماس سعد هتف

 بابا هيثم. ..مثل ..أنا ..أطارد    -

 :قالت، بنعومة ضحكت شيرين

 كشفناك يا هيثم.   -

 ثم أضافت بخجل:

 شتري فستاناً للعيد.تأخذني أل. بعد إذنك، أريد أن سوسولى شرائك ثياب العيد لسعد وا عشكر   -

 المنزل. هم يقتربون منو كزة خفيفةبمرفقها ل صالح في ذراعه زت أبيلك البهجة بروح أم صالح التي نفح كالم شيرين

 :هذ ب شعره بأنامله، قالياقة قميصه و هيثمعد ل 

 حببت.أ أمرك، نذهب اآلن إنأنا تحت   -

لت ً  أم صالح بسرعة تدخ   :كمن وجد صيداً ثمينا

 ن معي.يبقياس نالطفالووحدكما تسوقا اذهبا و  -

ً أسماء بساق هيثمالتصق سعد و  : ، هتفا معا

 .معك يا بابا، نريد أن نشتري آيس كريم خذنا -

 :هو يقولو تسامة ناعمةوهبهما اب هفا نسيم ُمنعش داعب شعر هيثم،

 قلبي، ادخال السيارة.أكيد يا نصفي   -

قاكيأمعها و قبل أن تعود إليهم شيرين أمام المحل الن سائي في الس يارة نصف ساعة الجالسين بالمقعد الخلفيالتوأم انتظر هيثم و  ،س تسو 

  : هي تقولجلست بجوار هيثم الهثة و

 للس ت سوسو.واكسسورات لي و ،لي حذاءو اشتريت فستانا.. لكنني يا عزيزي أعتذر على تأخري -

 قال:  أغوارها،هو يحد ق باألكياس محاوال سبر ثم وابتسم هي



إنهما بمؤخرة  .يةلك يا سعد نظارة شمسوحقيبة للعيد  اشتريت لك يا سوسولقد على فكرة،  العيد.ستكونان أجمل بنتين في   -

 .كريمآليس اآلن، هيا إلى او السيارة،

آيس كريم بنكهة  هيثم الذي حفظ أذواقهم عن ظهر قلباشترى  الُمتعد دة بالمحل.  اآليس كريم سال لعابهم أمام أصنافذابت نظراتهم و

 لهُ آيس كريم بنكهة الفانيال، ثُم  ، ومع قطع األوريو ش وكوالتهد آيس كريم بنكهة لسعولشيرين آيس كربم بنكهة المانجا و، ألسماء الفراولة

أ وكان يجإلى طاولة قريبة   .يلتهمونها بشهية مائدةإلى الجلسوا  ال بعيني شيرين الجميلتين حد ق لس شاب أشقر تجر  فهب  اء بانتشمطو 

ر عن ساعديه كإشارة تهديد فنكس الش اب رأسهيثم واقفاً و  تراقبهي محمول.  ند ت من شيرين ابتسامة وتظاهر بالعبث بجهازه اله وشم 

قدر يُحاول و القصص الُمسل ية اهو يقُص  عليهمن يشعر، كان يُطعم أسماء تارة، وينظف فم سعد تارة أُخرى، ودون أبإعجاب هيثم 

ة اليُتْ اإلمكان   ! كم أنها تافهةا اإلنسان رائع، وأحس ت في تلك اللحظة كم أن هذ لعب دور األب على أحسن وجه.و ،م في قلبيهماردم هُو 

 أسماء:  كريم قالت بفم ملط خ باآليس 

 .هدية العيد ..أطعمهاأريد لعبة تغني و تلعب و ..ماما -

 : مبتسمة ، قالتورقيبمنديل فمها  شيرينمسحت 

 ؟ أحضر لك أختا أو أخا بدل اللعبةما رأيك أن  -

 ً  .ق ب على كالمها، لكنها كانت تتعمد أن ال تنظر إليه فلم يعنظر هيثم إليها مشدوها

ً  أسماءسعد و بنفس اللحظة قال  :معا

 ماما.يا نريد بيبي لنلعب معه   -

 : هي تسألهو عندما تعل قت به عينا شيرين بغتةصميَم فؤاِد هيثم  تهز  خفقات   

-  ً  هل ستحب ابنك أكثر من التوأم؟يا هيثم ف لو صرت أبا

 :أنغام الفرح ترن  بصوتهو هاأجابند ت من عينيه نظرة حماس ممزوجة بالش غف، 

 .اغالوتهمسأحبه طبعا، لكن لن تكون له نصف   -

لتسكن معه  وطفليها تنتقلستعلن شيرين يوم العيد أنها ستأكيد  تشتت الشمل.ب من عدم االستقرار وأحس هيثم بقلبه يرقص فرحا، لقد تع

تغزل نفسها  هوىوط الخيبدأت لقد  حب ها،ستتعل م شيرين مع الوقت أن تُحب ه مثلما يُ الماضي األليم، وورة والشقة المجا يتركونو أهلهو

 .أكثرأكثر و قلب هيثم حول

                            ****************************************************** 

 

بدة التي بدأ والده يفردها على قطعة الت   اب عندما يُخبره بقهو يتخي ل ردة وست انصهر قلب روبيرتو، وكالز  ن . ارتشف مرارهفعل العر 

؟ سيجن  جنونه! لكنها لحظات بما يدور بخلده كيف سيخبر والده  دماغه،هو يلوذ بصمت يغل ف ضجيجاً في والس اخن  فنجان قهوته



ر أن حياته لن تبقى هكذا إلى األبد، عليه أن يُنف ذ ما عزم على تنفيذهو حاسمة سُمعته مهما تآمرت عليه لن يُقامر بعد اآلن باسمه و، لقد قر 

جان وقوى الظ الم،  وة ينجبان أطفااًل، ليس من المعقول أن يكون أباهم تاجر مخد رات. كيف سيكون قدإنه اآلن مخطوب للوسي وسيتزو 

فاع عن لد  يشعر باألسف الش ديد عليهما، إنهما يظن ان أن أموال أبيهما الط ائلة أتت من اصالحة لهما؟ إنه يرى دانييل وروزيتا و

ً  ها هو لوكاالمظلومين بالمحاكم، و واج واإلنجاب وحياته قائمة على القصف واللهو و أيضا ر   حتى ماريوخداع أبيه، ال يفك ر بالز  قر 

غ لتجارة المخد راتترك الُمحاماة و ل أو اعتراض من فانيسا ولم يَر و، خلف ستار ُمخملي  براق الت فر  ها ال بل أبنائكأن مستقأي  تدخ 

ه يُحلق عالياً، البطولة ال تطوف على الش رنقة المظلمة وعليه أن ينسلخ من هذه  ا، لقد استاثرت بهم شهوة األموال حتى الجنون،يهم 

  طولة تسكن قمم الجبال الش اهقة.بسطح األرض حول البشر، ال

بدة، قضم قضمة أتبعها برشفة من عصير البرتقا س وجه روبيرتو الش احب، سأله و لوضع الد ون ملعقة من المرب ى فوق الز  هو يتفر 

 ً  :قلقا

 ماذا هُناك يا روبيرتو؟ لم ال تتناول فطورك؟ أرى بعينيك كالماً، أخبرني يا ولد.  -

ة عاصفة تتوث ُب باألفق، قاليفرقع بأصابعه روبيرتو بدأ  :بصوت مرتعش ، لقد عرف أن ثم 

 أبدا. أُتاجر بالمخد راتلن رت.. سألتزم بالعمل في المصنع وبابا.. لقد قر   -

آلمه تحدي روبيرتو هذا القرار الفُجائي  بحد ذاته بقدر ما كأن حصاناً قد داس عليه بحوافره، لم يؤلمه نظر الد ون إليه مذهوال و   

ارخ له، البُد أن شهر رمضان هذا  مير بقلب ظ  وهر الذي خلق صراعاً بين الحهذا الش  يُجر  عليهم الويالت، ر فيه وبدأ يؤث  قد الص  الض 

ر أن عليهفك ر الد ون بسرعة و ك الماضي اللعين يُمسك بقلبه بخطاطيف مجهولة،امازال ذ روبيرتو، بطريقة  أن يُحاور ابنه الُمتبنى قر 

 :ُمتكل فاً الهدوء قالال تؤث ر على هيبته،  ذكي ة

ة المجد؟ كما ترى فوضعنا هي تعتلي و يا ولد كيف تتخل ى عن عائلتك - في هذا ماريو تُساهمان مساهمة رائعة و آمن كما أنكقم 

 البزنس، أال ترى أن العائالت األخرى تترب ص بنا لتأُخذ الكعكة من ا؟

ر أن يتكل م بحري ة أكثر، جادلهحقن هدوء الد ون روب  :جم بأدب يرتو بشجاعة أكبر فقر 

لن ، ولن أثملرات ولن أدخل الكازينو والمخد   ني سأترك تجارةلكنسأعمل بالمصنع و ، أناال عن أخوايو أنا لن أتخل ى عنك يا بابا -

ب. غيرأسمح بأن تكون أعمال العائلة  حيح يا بابا، الط ريق الذي يرضاه الر   شرعي ة بعد اآلن، سنعود للط ريق الص 

 :بعد أن فشل بالت حكم بغضبه صاح بصوت هادر ،وقفة تُنذر بعواقب وخيمةالدّون وقف  

أ يا ولد على أن تت خذ القرارات  -  وحدك؟ القرار هو قراري أنا مفهوم؟كيف تتجر 

ته بأنفاس عميقة، رد  بحزم  :األلم يزداد ثقالً بقلبهو وقف روبيرتو بدوره، ازدرد ريقه الجاف قبل أن يشحن قو 

 افعل ما تُريد!ابا وبيا لن أتراجع عن قراري  -

 يخرق قانون األوميرتا،وغداً يخونهم أن  ليس ُمستبعداً  بجاحة،بكُل  وقاحة و نهع االنشقاق ًصعق الد ون.. ذُهل.. إن روبيرتو يُعلن

 عن طوره فصاح دون وعي:الش ديد  ه الذعرأخرج



أخواك ماريو  صنعت منك رجالً..عليك األموال وأغدقت هذا بعد أن انتشلتك من الضي اع وخائن.. تفعل بي  جبان.. ضعيف.. -

د ) ثُم سكت بآخر لحظة(عجب فهما من دمي و منك.. اللوكا أفضل و   لحمي أما أنت فمجر 

ون إذاً يراه  ّصتغابتلع حسرة ه على آخرهما، وفتح روبيرتو عيني د لقيط ضعيف وحلقه، فالد  لم يعد يفخر به  .جبان ال قيمة له.ُمجر 

حيح،كالس ابق، كُل  هذا  ً  ألنه أراد سلوك الط ريق الص  ابهسيثبُت إذاً..  حسنا عندها بطُل األبطال و نعم،  للوسي و للكل بأنه بطل، و لعر 

ابه الذي يُحب ه كثيراً سيف ون  غمرال يلوي على شيء خرج روبيرتو من حديقة القصر  حياته.يعتبره كُل  شيء في و خر به عر  صراخ الد 

أصبح قد أنه ببتلك اللحظة  ضربات اليأس، شعرتحت  بالس رداب، صار يهيم على وجهه بالش وارع ُمترن حا بحبسهاألزلية تهديداته و

والده الحقيقي سك ير تى أهله ليسو أهله؛ ال أم   له وال يملك أي  شيء، حفي الواقع هو يظُن  أنه يملك كُل  شيء وخل ثياب أنيقة، ُركاماً دا

ر  وظيفة محترمة،ال وال زوجة وال أطفال ة له وال أخوات وهارب، ال إخو ً  من قلبهحتى اإليمان تبخ  بأنه لم  بتلك اللحظة شعر، تماما

فليكُن ما يكُن إذاً، كُن بطال بهذه البطولة، نكهتها أصبحت الل ذة بالت ضحية وبعد أن فقدت الحياة د هُناك شيء يخسره بهذه الحياة، يعُ 

 : بعزم كالفوالذ ات صل بدييغو قائالً  الحياة أو جث ة تحت الث رى،

عندكم، سنذهب معاً  يت الليلة بالقصر بل سأقضي ليلتيسأجعل الجميع يفخر بي، أنا لن أبسأنف ذ مات فقنا عليه وا دييغو، أنا موافق ي -

 إلى فلورنسا!

استأجر دييغو سيارة من مكتب تأجير للسيارات قريب من  ، آخر يوم في رمضان لوسي إلى فلورنساوصل روبيرتو ودييغو و   

ة األولى التي يزور كانت أنها رغم . لليلة واحدة  لذي حجزوا فيهغالنس اثم انطلقوا قاصدين فندق ر، المطا ها روبيرتو فلورنسا، فيالمر 

لت إلى آلة زمن بأن الس يارة التي تُقلهم إال أنه شعر ت و العمارات داخل الماضي، به تتوغل قد تحو  يقة الُمزدانة والمحال  الش رفات الض 

لكنه سرعان ما تذك ر بأن عليه  حنين يتد فق من قلبه الخافق بال هدف، و ،بالبكاء غريبة رغبةوفة ومأل غيرحميمي ة  بالورود، أثارت به

ة –بنفسه ألنه يفتخر  أن ل مر   يبسطسوسيخرج من الش رنقة التي حاكها له والده؛ شرنقة الش اب الُمدل ل الفاسد الهارب من القانون،   -وألو 

 رب هو يُرضي ضميرهجتمع من اإلرهاب ويطه ر المهذه فُرصته الذ هبية ل .جميع اإليطاليينوعائلته وام لوسي حي البطولة، أمناغداً ج

ابه،، وبالمجد  يسط ر تاريخ إيطالياو  :Googleبخريطة  دييغو وهو يتمع ن صوتمن أفكاره انتزعه  سيفتخر به عر 

 الفطر.لي، أول أيام عيد نستعد لليوم التا لفندق، ثمسنذهب اآلن إلى ا -

لتناول العشاء، مأل دييغو إلى مطعم الفندق نزلوا  ووضعوا فيها أمتعهم، بعد ذلكغُرفهم ثم  صعدوا إلى  ،غالنسق فندوصل الث الثة إلى 

أما  قطعة صغيرة من الس مك،بينما اكتفت لوسي بوضع الس لطة و، المعروضة ببوفيه العشاء الباستاأنواع المقبالت واللحوم و طبقه بشتى

اب الس كين.تفى بالت حديق بالشوكة وروبيرتو فلم يذق لقمة واحدة بل اك  وأغلقبل  وعيد فتجاهلهاه، كُل ها تهديد ووصلته عد ة رسائل من عر 

  لم يُخبره عن وجهته.شكلة ومع الد ون أبداً ُمنذ تلك المُ  هاتفهُ، لم يتواصل

ساً  قال دييغو  : ةلحمرز وهو يناوله طبقاً فية أوُمحم 

 يطاليا.تنقذ إقضي على اإلرهاب وست غدا ..كُل يا بطل -

 : سائالً ار بصره نحو لوسي أدو، أخرج روبيرتو الخاتم من جيبه

 ؟ نتزوج هنا بفلورنسا؟البطولي ة العمليةهذه ذت نف  أنا  يا لوسي إن غداتتزوجينني هل س -



 :هي تغرز شوكتها بقطعة خيارو بخبث ابتسمت

 طبعا، سأكون رسميا لك يا بطل األبطال.  -

 : بلهجة حاول فيها إخفاء توت ره قالب في مصيدة الش ك، ضاقت عيناه وبدأ عقلهُ يتقل  

ً دييغو ستدفعان فإنك ويا لوسي  رأيك يرتغّ  و إن -  .الثّمن غاليا

 بسرعة: الحتوائه تدخل دييغو

 مكانتك عندنا غالية.رتو، لوسي عند وعدها، أنت منّا وفينا وتخف يا روبيال   -

ة مصير مجهول يلوح و فاليوم هو يوم حاسم ،استيقظ متوت راً  في اليوم التاليلكنه   سرعان ما استعاد شهي ته.ابتسم روبيرتو ورضي، و ثم 

هم و تصبح الغالية لوسي زوجتهعه ومن ميقتل اإلمام الش رير وأن إما  ؛ في األفق ابه يفو يخل ص فلورنسا و إيطاليا من شر  تخر به عر 

، أو يُرمى خلف القضبان احترامه لذاته لألبدحبيبته وبالت الي تراجع ويفقد هو  إن اإليطاليين، أو يخذل لوسي وماريوكما يفتخر بلوكا و

ساً عميقة يأخذ أنفاب وبقي يدعوا الر   ن قاطٌ مضيئة على جبين الت اريخ.  فشل بالهرب، القرارات الجريئة الحاسمةهو نف ذ العملية و إن

غيرة ، و42 غلوك ضع في جيب معطفه مسدسو ؛تهعد  ز جه  فغسل وجهه وبد ل ثيابه وثُم  قام حتى هدأ،   قناعاوضع في حقيبة ظهره الص 

ً كتابو زجاجة ماءو للوجهأسوداً  ه لوسي و اكتفى بشرب القهوة، عم الفندق ونزل إلى مط. عزيمة ُصلبةو للتمويه ا دييغو على حسد بسر 

حيث ركن دييغو الس يارة على بعد مئة متر من مسجد الن ور تحت ، ليحي نوفوإلى بالس يارة  ق معهماانطل شهي تهما المفتوحة، بعد ذلك

 شجرة بلوط ضخمة.

 : قالإلى روبيرتو و دييغو التفت

د قو ،تماما عشرين دقيقةالساعة الواحدة وصالة الجمعة في ل آلذاناسيصدح صوت نترنت، اليوم يوم الجمعة وبحثت في اإل -

  اإلقامة عندهم.وض حُت لك الفرَق بين اآلذان و

 :، أضافتقُبلة على خد  روبيرتوالتي كانت تجلس بالخلف إلى األمام وطبعت لوسي  مالت

تخرج مسرعا،  هم يصلون، بعد ذلكلى اإلمام ومن حوله وتطلق النار ع، ثم مباشرة بعد إقامة الصالةيا بطل المسجد تدخل س  -

 نتزوج.كنيسة هنا وثم نذهب إلى  قد اختفينا،نحن قبل أن يستوعبوا األمر سنكون و

 :لمع اإلصرار في عيني روبيرتو، قال

أنني  رغم، من جذورهاإلسالمي   يجب القضاء على اإلرهاب إيطاليا؛ بلدي لوسي بل من أجل  يا سأفعلها، ليس فقط من أجلك   -

 اليوم.. اليوم فقط. هاأقسمت على أن ال أدخل مسجداً لكنني سأفعل

 : هي تربت على كتفهقالت بغنج ولوسي،  بدا الت أث ر بصوت

جال فقط..األال تطلق الن ار على الن ساء و -  ليس لهم ذنب. حرام.. طفال يا عزيزي، بل على الر 

 ليس إجرامي. عن شيء كهذا؟ هدفي بطولي و أغفل: ما هذا الكالم يا ُحب ي؟ هل تظن ينني التفت روبيرتو إليها، أردف بضيق



 : باسمة ، قالتصغيرة ضعت لوسي بجيبه زجاجة نبيذو

 يا عزيزي. عندما تشعر بالتوتر من هذه شرباطبعا ال يا قلبي؛ أنت سي ُد األبطال،  -

قليال حتى اقترب من مسجد مشى و، وداعبعد أن أعطى لوسي قٌبلة  السيارةتو من خمسة عشر دقيقة، نزل روبيرفي الساعة الواحدة و

ً  شعر روبيرتو بأنه ليسالذي  هو يراقب المتوافدين نحو المسجديشرب الماء وس على كرسي قريب ليلتقط أنفاسه والنور، ثم جل  غريبا

 تظاهر بقراءته.الذي كتاب بالسية وأخفى مالمحه بنظارة شم، عليه، كأنه طيٌف أطل من تحت أنقاض ذاكرته المحط مة

                               ****************************************************** 

 

صلّى  سعادة أخذت مكان سعادة.بركة حلّت محل بركة، و بعد ثالثين يوماً من الّصيام، في بيت أبي صالح الفطر الّسعيد عيد هّل      

ثانية ة صباحاً، استيقظ هيثم عاشرفي الّساعة ال بالبيت. وحدهما  الجميع صالة العيد في المسجد، عدا شيرين ألنها لم تقدر أن تترك الّطفلين

 ، بالّنعناع الّساخن الّشايو الخيارو شرائح الطماطم؛ الجبنة البيضاء والبيض المقلي والزيت والزعتر وفوجد والدته قد أعدّت طعام الفطور

الخارجة كانت رائحة الكعك بالتمر الّشهية  أن شيرين رفضت المجيء لتفطر معهم، ألنها تحضر له مفاجأة قبل صالة الُجمعة.ب أخبرته

سعادة عانق هيثم والدته ب تُخالط عبق البخور الذي جّمرته والدته بالّصالة.و تمأل المكانالمغليّة القهوة الّسادة والمطبخ فُرن لتّوها من 

ذهبياً ثُّم ألبسها سواراً   "،الغالية أنت بخير يا أّميأم.. ًكل عام والعيدُ أم.. العيدُ " هو يقول: والوّضاء جبينها و الحانين على خدّيهاقبّلها و

أهداه  ،  ثُمّ جبينهوالُمجعّدة ل يده قبّ اه وعانق أب بعد ذلك الُمعّوذتين، العيد، بينما قامت هي بتبخيره وتالوة آية الكُرسي و مناسبةاشتراه لها ب

قميصاً أسوداً فاخراً من ماركة ؛ بنطاال رمادّي اللون وثياب العيدهيثم ارتدى  قبل موعد صالة الجمعة.  العود بقزجاجة عطر بع

Canali  ،بعطر  تطيّبويبرز عضالته الّصلبةAqua di Gioقال و يرينبشاتّصل  ة. أناقوسامة وأكثر شباب حي نوفولي  ، كان

 ً  :ُمباركا

 ، هل أنتم جاهزون للصالة؟يا عزيزتي ألف خيرأنت بكل عام و  -

 :بصوت ناعم رد ت

 اصطحبنا.نعم، تعال و  -

بط  .ادخل ..قالت: تفضلطرف الباب و كان هيثم يطرق بابها، فتحت له بعد دقيقة بالض 

انسابت ، وشعرها األسود الجميل على كتفيها قد تهد لالجمال بفستان العيد وة من الذهول، كانت شيرين باهرمكانه تسمر دخل هيثم و

سجد، ألنها ستخرج إلى المبمساحيق التجميل لم تكن قد تطي بت أو تزي نت   .خلف أذنيها المزينتين بقرط ذهبي المعالخصالت الن اعمة 

يه فستاٌن من الحرير الوردي يصُل لركبتها مع حذاء بنفس جسدها الذي امتأل أنوثة ينسدل عللكن وجهها كان يشرق ُحسنا وبهاء، و

هري الالمع،، واللون الذي أهداها إياه هيثم بعد أن عقد الذ هبي  العقدُ  رقبتهابط يحيو يلتف  حول خصرها الن حيل حزاٌم من الترتر الز 

 مرتعشة:تصب ب العرق من جبهته، قال بنبرة ، وتجتاح جسدهالمفاجأة حرارة ب أحس    عليها.

 أنت..رائعة الجمال يا عزيزتي. ..أ..أ  -

 :، رد ت بصوتها الن اعمرأسها حياء نكست



 أنت أيضا.، وُمتشك رة  -

 قرارك؟هو ؟ هذا ذاً إستعيشين معي   -

 .يا زوجي الغالي زمن بعيد ذهذا شيء كان ينبغي فعله من  -

شيق عن األرضومن خصرها جذبها إليه   تين دار  ،بذراعيه المفتولتين  رفع جسدها الر  تطاير أثناءهما شعرها  بها حول نفسه مر 

ب شفتيه إلى جبينها حتى تطايرت و ، وضعها ثانية على األرضأنعشت حواس ه الن اعم فهفهت رائحة شامبو بنكهة الفاكهة اإلستوائية قر 

تين وجنتيها  لثمي أنقبل  ُخصالت شعرها تحت أنفاسه، هو يتنش ق وبلهفة قال   بعطر الورد في أنفه، صابون تغلغل أريجف  جبينهاوالحار 

 : خصالت شعرها الن اعم

 و..لي أريدك أن تتزي ني مباشرة الص الة  عقبهذا الش عر األسطوري.. لكي.. وأخيراً أصبح هذا الوجه الجميل مُ  -

سأرتدي  .. انتظرني لحظة..  الصالة يا هيثمالصـ.. " بخجل:  بدأت تتسلل نحو خصالت شعرها، أردفتأبعدت شيرين أنامله التي  

البسمة يرتديان ثياب العيد وكانا  ،التوأمعد دقائق قليلة عادت هي وبولن وم اغرفة  شيرين "  دخلت .وأنادي الطفلين الحجاب،العباءة و

 .فوق ثياب العيدزهرية اللون  الصغيرة أسماء كانت ترتدي مالبس الصالة، وتعلو شفتيهما

 : بحماس هما يركضان نحوههتفا بسعادة و

 أنت بخير.كل عام و ..ا بابا هيثمجاء العيد ي -

حقيبة أسماء وضع بجيب سعد و .صابون الورد نفس أريج بمنخريه فتغلغل ما الن اعمةل خدودهقب  وإليه هما ضم  قرفص هيثم أمامهما، ثُم  

ن حلوى  من روحي، اليوم سنشتري الكثير الكثير من األلعاب. يا أغلىبخير  اأنتمو : كل عامويبحنان أبَ  قال  ،مغل فة بورق ُملو 

غيرتين، هتف ببراءة سعد الحماس بعينيالتمع خليط من الس عادة و  : الص 

 و نذهب للمالهي يا بابا؟ -

 :هو يُجيبابتسامة أفرجت عن نواجذ بيضاء و ابتسم هيثم

 أكيد طبعا!  -

 : هي تميل جسدها بداللو أسماء هسألت

 ستشتري لي عروسة تُغن ي يا بابا؟ -

ة ة أُخرى بقو   : هتفو حضنهما هيثم مر 

 !ما أجمل هذا العيدالكلمة! وبابا، هللا ما أجمل هذه قلب الاليوم تدل ال يا روح و -

 : قالأخذ بيدها قب لها ثُم   ، شيرين زي ن به معصموقف وأخرج من جيبه سواراً ذهبيا و ثم

 .حبيبتي ..نت بخير يا كل عام وأ -



 : بخجل ، أجابتالحمرة على وجنتيها حياءال طبع

 .غاليياأدامك هللا لنا  ..يثميا ه هذا كثير -

 : قائالً  ابتسم

 .إلى المسجدبنا هيا  أحلى عائلة، لي يا  هللا أدامكمو  -

 

                              ****************************************************** 

 

بنت  ا وقعت عيناه على توأم؛، عندمقلبه يخفق بجنونو لمسجدالمتوافدين نحو اراقب روبيرتو  برزتا من فوق الكتابعينين ثاقبتين ب    

د رؤيتهما أطلقت عنان قلبه إلى الس ماء. في حياته ماكانا أجمل توأم رآه وولد،  أبو ة ورجل يبدو أنه زوجها وكانا يمشيان مع امرأ، مجر 

 الحظ أنهما يُشبهانه أيضاً.و الذي يمسك بيده شديد الشبه بابنهألن الش اب  استنتج روبيرتو ذلكالط فلين، 

ً  كان يمشي معهما لم  ي قلبه ووجدانه،يصب فعقله و غياهبينبع من غريب ة كبيران في السن، شعر روبيرتو بشعور امرأرجل و أيضا

الجد ياله من شيء محزن.. ألن األب و الء الناس؟هؤإلى هذا المكان و نتمى إلىلم أحس بأنه يو ه هذا الشعور اللذيذ فجأة؟غزا

 بعد قليل! اإلرهابي ين سيموتان

ن الُخطى إلى المسجد تاركين الش ارع خاليا أمام شر  روبيرتو جميع المصلي كانت شمس يونيو قد سكبت لهيبها على اإلسفلت، فغذ  

 بصوت اإلمام الش جي   ارتدى القناع. صدح صوت اآلذاننظارته الشمسية وخلع  ، تأكد من وجود المسدس في جيبه ثمالمستطير

جبالً جليدياً قد نزل كأن و سي للمسجد ليتسمر مكانه، اقترب من الباب الرئي، لكن عناد قدميه كان أقسى من الص خرت جوارحهتزلزلف

 جسده. كل  خلية في جمد  على رأسه و

صوره مع و ،هو يحمل طفلينصوره و له!..رٌ كلها صو الحائط المالصق له،ئيسي للمسجد ورأى بوسترات كبيرة قد مألت الباب الر

ة الآهم قبل قليل، وصوره ور ناألشخاص الذي كُتب عليها بخط الن سخ العربي الذي لم كبيرة الفتة ب التصقت عيناه ط!ابضهو يرتدي بز 

 ينسهُ أبدا:

هم ُيرزقون ((                                    بل أحياء عند رب  ّ
ً
ي سبيل هللا أمواتا

تلوا فن
ُ
نّ الذين ق  ))   وال تحسب 

ن مع األنبياء  هجمعنا هللا ب  صالح فهمي خضن شهيد الواجب، الّنقيب  )                   ي عليب 
ن فن  (والّشهداء و الّصديقب 

دمةو ،بقلبه يخفق سريعاً جسده وصبب من بالعرق البارد يتشعر  ف نزيف األسئلة الذي ووقْ  ضع يديه على رأسه محاوالً امتصاص الص 

بأن األرض قد انهارت أحس ، أنفاسه التي بدأت تتآمر لفضحه وقع ، ثم وضع يده اليُسرى على صدره ليكبح جماحبدأ يجري في وعيه

داع إي اه ف ،معدته فرغتتقيأ حتى سجد والم ركض لدورة مياه في التقيوء،برغبة شعر تحت قدميه و  أخرج زجاجة الن بيذعاوده الص 

ع منها   صارت آالالف اإلشارات العصبية تتالطم  أعادها لجيب المعطف.بيت من بيوت هللا فخجل من نفسه ونه في لكنه تذكر أوليتجر 

من  "  من المشاعر.  يغمرها الكثير عشرات األسئلةمئات الصور تتقاطع مع كانت ، كأمواج بحر في يوم عاصف دماغهخاليا داخل 

ةرأيت نفسي قبل  لمَ أنا؟ من هم؟   شخصً في الص ور هو أنا أم أنه  الذي ؟ هل ذلك الشخصلم كنت أحمل طفلين؟ وضابط قليل مرتدياً بز 



ابي ال يُمكن أن يخدعني  أنه شخص آخر؟ ال..ال ريب في   آخر يضرب تلفازاً قديما إلصالح قناة  كأنهبدأ يضرب رأسه بيده و " .ألن عر 

شة، عل ه يعيد الصفاء ألفكاره.   ..إمام شاب.. ..أسودفتاة ذات شعر   .. توأم ..في مخيلته  تومضأن بدأت الذكريات ثم ما لبثت  مشو 

 لم يتميز مالمح أحد.كانت كلها ذكريات مشوشة و  الضباط،ب مبنى مليء ..مسجدة كبيرة في الس ن..إمرأ

لوسي في خاليا ص لِ بل ألن الجزء المخص   ..موجودة بأنها غير اً متأكدكان ، ليس ألنه أن التوتر قد خلق كل هذه األفكارنفسه ب أقنع

ً  أقنع نفسه ..شل وظائفهاقوم اآلن بدفن بقية خاليا المخ والذاكرة ي !   ً إن كان الشبه مخيفان صاحب الصور هو مجرد شبيه له، وبأ أيضا

 .ماكرة ساحرة كانت لوسي فعال

جلس هيثم بجانب طوني كوبوليتو ووضع سعداً بحجره  افترش الُمصل ون أرض المسجد الواسعة،الُمكي فات، وأبو صالح اإلمام  شغ ل

ه  غامرة،هو يشعر بسعادة و دورة  كابيناتروبيرتو قابع بإحدى ، والجمعة أمام الميكروفونخطبة  بإلقاءبدأ المحراب و اإلمام صوباتج 

 يستمع. ..المياة الضيقة

المرسلين.األنبياء وخاتم نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، خير األنام و السالم علىالحمد هلل حمدا مباركا طيبا، والصالة و" قال اإلمام:   

 .هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر

 .هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد

.هللا أكبر كبيًرا، والحمد هلل كثيًرا، وسبحان هللا بكرة وأصيالً   

إخوتي في هللا كل عام وأنتم بألف خير، الحمد هلل الذي سهل لنا صيام هذا الشهر الفضيل، ومأله بالخيرات والطاعات، له الحمد على 

نعمه التي ال تعد وال تحصى، أما بعد: عباد هللا.. نحتفل معاً بهذا اليوم العظيم الذي جعله هللا لعباده المسلمين، يفرحون به بعد إكمال 

 الصيام،  بعد أن أعانهم هللا تعالى على العبادة والقيام وتالوة القرآن في شهر رمضان المبارك."

 استغرق روبيرتو برخامة صوت اإلمام الذي كان يتحدث باللغتين العربية واإليطالية، أحس روبيرتو بأن لهذا الصوت الشجي الذي 

يُجلجل في جنبات المسجد أنامل سحرية تداعب روحه وتضمها وتخرجها من صقيع الضياع إلي.. إلى مكان دافئ وسعيد.. نعم سعيد.  

ه: هذا كالم جميل، وال يمكن أن يصدر من  افية، قال بسر  نابق للرياح الص  مال روبيرتو الذي يفهم العربية لكالم اإلمام كما تميل الز 

 شخص إرهابي.

 و لكن ما لبث أن زجره جزء المخ الذي احتلته لوسي:  )إن هذا اإلمام يستعمل الدين غطاء لعمله اإلرهابي القادم.(

 أكمل اإلمام فهمي خضر:

يطالي، نحبه ننا جزء ال يتجزأ من الشعب اإلأنحن إذ نحتفل اليوم بهذا العيد، عيد الفطر السعيد، في مدينة فلورنسا، ال ننسى و  -

جوكم يخرِ  لمْ ين وم في الد  لم يقاتلوكُ  ) ال ينهاكم هللا عن الذينَ حمن الرحيم: بسم هللا الر   أصوله. نه والوأعقائده و نحترمه على تباينو

هم من كانوا تحت وقد أوصى هللا تعالى ونبيه الكريم بأهل الذمة، وا إليهم إن هللا يحب المقسطين(. وهم و تقسطويارهم أن تبر  من دِ 

حق الحماية من كل  لهم في دار اإلسالمريم يحث على مجادلتهم بالحسنى، والقرآن الك المسلمين. غيراية حكم اإلسالم من ر



ه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ اهدا أو انتقصَ عِ م مُ لَ قال صلى هللا عليه عليه و سلم: ) أال من ظَ  داخلي.من كل ظلم عدوان خارجي و

 "منه، فأنا حجيجه يوم القيامه.( منه شيئا بغير طيب نفس

 سالت دموع روبيرتو، قال في سره: 

 !دييغو ال يكذبمركز تجاري، وعن نيته تفجير  يخبر مسلمينهو واإلمام أخبرني أن صديقه سمع دييغو أروع هذا الكالم! لكن  ما -

 أكمل اإلمام : 

ِ صَ ال رق : هريرة رضي هللا عنه قال عن أَبيأما عن فضل الصيام، فـ - : كل  عمِل ابِن آَدم لَه إاِل  َوَسل م: قَال هل ى َّللا  َعلَيسُوُل َّللا  َّللا 

ياَم فَإِنهُ ِلي وأَن  .(ا أَْجِزي بِِه )متفق عليهالص ِ

يَام َوالصّ اَلةُ والصّ دَقةُ، َواألَمُر  ه ، يَكفّ رَها الص  ه وجار  ه  ووَ لد  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فتْنة الَرجل  في أَهل  ه وماله  ونَفس 

 ب اْلَمعُروف  َوالنّهُي َعن اْلُمْنَكر  )رواه البخاري ومسلم(.

اللهم إنا نسألك خير المسألة ، وخير الدعاء ، وخير النجاح ، وخير العمل ، وخير الثواب ، وخير الحياة ، وخير الممات ، وثبتنا ، وثقل 

موازيننا ، وحقق إيماننا ، وارفع درجاتنا ، وتقبل صالتنا ، وصيامنا ، واغفر خطايانا ، و ارحم شُهداءنا ) لفظ كلمة شهداءنا بصوت 

 . مخنوق( ،  ونسألك الدرجات العلى من الجنة.

  اللهم إنا نسألك فواتح الخير ، وخواتمه ، وجوامعه وأوله وآخره ، وظاهره ، وباطنه.

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا ، وتضع وزرنا ، وتصلح أمرنا ، وتطهر قلوبنا ، وتحصن فروجنا ، وتنور قلوبنا ، وتغفر لنا. تقبل هللا 

 طاعتكم ، وكل عام وأنتم بخير ، وأدام هللا أفراحكم في دياركم العامرة ، والحمد هلل رب العالمين.

ة بخطوات متحف زة رغم كل  ثم أُقيمت الصالة، فوضع روبيرتو القناع ثانية على وجهه ووثب من مكمنه قاصداً  المصفوف الُمتراص 

د كيان فارغ، آلة ُمبرمجة  الكالم الجميل الذي سمعه من اإلمام؛ عندما يُلقي الجسد بعقله عند قدمي  الط اعة العمياء مهراً لها، يُصبح مجر 

 للقتل و الت دمير. عندما تظمأ الن فس إلثبات قيمتها فتنهل من هوس البطولة حتى الث مالة يُغي ُب العقل ويُصاب بعمى البصيرة.

بدأ اإلمام ومن خلفه بالص الة، وقف روبيرتو خلف األجساد الخاشعة ُمواريا وجهه الحاقد خلف القناع األسود،  يتحسس  بأنامله المرتعشة 

المسد س القابع قي جيب المعطف، كان يشعر بانقباض في قلبه وخدر في ساقيه، ولم يجرؤ في البداية على إخراج المسدس، ولم يره إال 

 الطفل سعد، الذي كان يدور حول نفسه بجانب هيثم خلف اإلمام.

 قال سعد واإلمام يقرأ الفاتحة: 

 ع.قن  لرجل المُ أنا سأقول مرحبا لبابا هيثم  يا ..لكنه ال يصليع يستمع لنا وقن  و الرجل المُ عم   -



استغرب اإلمام ومن حوله من كالم سعد الغريب،  لكنهم لم يأخذوا كالم الطفل الصغير بجدية وركزوا على الخشوع في الصالة شابكين 

 أيديهم فوق صدورهم مستمعين بخشوع لتالوة اإلمام الش جية التي شابها توت ر غيّر قليالً من نبرة صوته.

قطع سعد وهو يقفز بمرح صفوفَ  الُمصل ين حتى وصل عند روبيرتو، هتف: " كل عام وأنت بخير عم  و مقن  ع..  قناعك جميل.. بابا 

 هيثم سيأخذنا لمحل  األلعاب بعد الص الة وسأشتري قناعاً مثل قناعك..ال ال بل سأشتري قناع سبايدرمان."

ك أو ينطق بكلمة، بل ترك قلبه يغوص بعيني سعد الس وداوين  اجتاحت روبيرتو عاصفة رهيبة من العواطف زلزلت كيانه، لكن ه لم يتحر 

 الملتمعتين بالفرحة.

و مقن ع؟ ال تحزن..اليوم فرحة عيييد.. ًكل عام وأنت بخير.. خذ شوكوالته العيد،"    سأله سعد بنبرة تفيض بالبراءة: " لماذا أنت حزين عم 

ه ولكنه لم يستطع،  ثم أخرج حلوى من جيبه وأعطاها لروبيرتو الذي سالت دموعه.  شعر روبيرتو برغبة ملحة في تقبيل الطفل وضم 

 ثم مالبثت الطفلة أسماء أن حضرت وهي تبدو كالدمية في ثياب الصالة الوردية.

 قال سعد:  " أسماء اذهبي صلي عند ماما..اليوم جمعة عيد.. أنا سأكمل الصالة مع بابا هيثم."  ثم طبع قبلة على خد شقيقته في منظر 

بت أسماء روحه وهي تدور حول نفسها وتغن ي: " بعد الصالة سنذهب للعيييييد ولأللعااااب مع  أخ  اذ شطر قلب روبيرتو لنصفين، وذو 

ماما وبابا وتيتا وجد و.. بابا هيثم سيشتري لي عروسة حلوة تُغن ي،"  ثُم  عادت تقفز بمرح لقسم النساء، وذهب سعد ليقف بجانب هيثم 

اكعين الركعة الثانية.  انتبه روبيرتو إلى أنهم سيسجدون وأن عليه تنفيذ العملية اآلن. سجد الُمصل ون فتجل ت البطولة  الذي ركع مع الر 

ناد  بهُ نحو اإلمام الس اجد،  لكن سب ابته التي المست الز  أمام عينيه كحسناء تفتح لهُ ذراعيها، أخرج من جيبه المسدس، وبيد ُمرتعشة صو 

 أبت إال أن تتجمد في تلك اللحظة.

 أطلق النار ؟ وأخرب فرحة العيد على هذين المالكين الص غيرين اللذين سلبا عقلي وقلبي وروحي؟ ولكن.. إن لم أتحرك اآلن 

فسيفجرون المركز التجاري. لكن.. لكن الكالم الذي تناهى إلى سمعي للتو يستحيل أن يصدر من شخص إرهابي.. إنه.. إنه كالم أحلى 

 من الش  هد!.. ثم  .. لمَ  أصدق دييغو ابن أخت أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا وأكذب هذا .. هذا اإلنسان الراقي ؟

 يقولون دين اإلسالم إرهاب.. وهو يدافع عن حقوق غير المسلمين.

 يقولون دين اإلسالم إرهاب..  وهو يحث على حب  جميع الن اس مهما اختلفت ألوانهم وأصولهم وعقائدهم.

 يقولون دين اإلسالم إرهاب..  وعند المسلمين أن من يظلم غير المسلم يكون نبي اإلسالم حجيجه يوم القيامة.

ة أفكاره.  لم يكن ُصراخ       استل  ُصراخ الن اس روبيرتو من شروده: " إرهابي .. إرهابي،" لقد انتهت الصالة وهو غارق في لج 

الُمصل ين أكثر ما أرعب روبيرتو، وال كومة األجساد التي تكت لت بلمح البصر فوق جسده المرتعش، بل كان عقله الذي انشق  فجأة عن 



ك قيد  د جسده مكانه بدال من أن يدفعه للهروب، لم يتحر  جسده، كما ينشق  الث وار عن حكومة ظالمة، دون أي سبب ُمقنع، عقله الذي جم 

 أُنملة، بل رمى المسدس ووجد نفسه يصرخ: ال تبلغوا الشرطة، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا.

لم يدر كيف جرت تلك الكلمات على لسانه، ولَم فض ل أن يبقى مع غرباء غاضبين سينتقمون منه أشد  انتقام، بدالً من أن يهرب 

إلى الس يارة حيث لوسي والُحب والزواج واألمان.. لكنه كان يعرف شيئاً واحدا؛  أنه لن يستطيع اآلن االحتماء خلف سلطان 

ابه وال داخل قصره الحصين، ولن تنقذه عضالت شقيقه لوكا وال عقل شقيقه ماريو، ولن يُدافع عنه أنطونيو وال  عر 

فرانسيسكو وال بيرتيني وال أي رجل من رجال أبيه.. عليه أن يدفع ثمن حماقته اآلن.. نعم.. اآلن وأمام جميع الُمصل ين، 

ً  جداً.  وسيكون الث من غاليا.. غاليا

كالت تأكُل من جسده وباألفواه تُمطر عليه بُصاقاً  فعات تنهال على وجهه وبالر  شعر بصدره يُعصر وبأنفاسه تختنق، وبالص 

دمة شل ت لسانه، أيقن أنه لن يستطيع الهرب كما هرب من حادثة المسجد  فأخذ يقاوم بيديه يائساً، حاول أن يصرخ لكن الص 

األولى وخطرت الش رطة بباله فكاد يُغمى عليه من الهلع،  اهتز   المسجد بُصراخ الن ساء واألطفال الذين هرعوا إلى قسم 

جال مذعورين فازداد هلعه، حاول ان يزدرد ريقه فأحس بأنه يبتلع خنجراً جرح حنجرته، تناهى إلى مسامعه بين الصراخ  الر 

 والبكاء والش تائم صوت عذب يصدح من خالل الميكروفون:

  " ال تبلغوا الشرطة.. الرجل نطق الشهادتين.. ال تؤذوه، " قالها اإلمام أبو صالح بثقة غريبة.   

 سكنت األصوات مذهولة أمام كالم اإلمام الغريب، إال صراخ هيثم الذي كان يثب  ت الرجل المقنع بذراعيه الض  خمتين:

 ال يمكن أن يسلم. الحقيييييير هذا اإلرهابي ..بانطقها لينجو يا  - 

جل الغريب، قال: كان بإمكانه إطالق النار علينا من الر  كعة  على عكس بقية المصل ين، كان مطمع أبي صالح هداية هذا الر 

األولى لكنه لم يفعل، لقد كان يراقبنا طوال الوقت، سعد نبهني عندما أخبرنا أنه يوجد رجل مقنع بالخلف، لكنني ِخلته يلعب، 

 شيء ما جذب هذا الرجل لديننا يا هيثم.

ة وهو ينهره.  حاول هيثم الغاضب إزالة القناع عن وجه روبيرتو لكن األخير قاوم بشد ة، وحاول توني أن يُ ثب ت ذراعيه بالقو 

د جسده هلعاً حتى بدأ يستفرغ عُصارة معدته الفارغة، سيعرفه الجميع اآلن وستنتشر صورته  بدأ خوف روبيرتو يزداد وتجم 

ر حياة لوكا وماريو وحبيبيه روزيتا ودانييل، بدأت أنفاسه تتصاعد  ابه بسكته قلبية وستتدم  بجميع وسائل اإلعالم وسيُصاب عر 

ة الصراخ والعويل قبل أن يتردد  في أعماق أذنه ذات الصوت العذب:  وضاعت توسالته في ضج 

 "ه.استره هللا فال تفضح ..تونيال تنزعا عنه القناع يا هيثم و" -



انتشر الل غط في المسجد وعلت أصوات الحناجر الُمعترضة التي تداخلت مع الش تائم المتطايرة هنا وهناك، طالب فريق كان 

منهم هيثم بأن يتم  كشف وجه ) اإلرهابي الحقير( وضربه ضرباً مبرحاً قبل أن يتم  تسليمه إلى الش رطة وطالب فريق آخر 

بالتقاط صور لهذا )الن ذل( ونشرها على جميع وسائل الت واصل االجتماعي لفضحه على رؤوس األشهاد، لكن  أحداً منهم لم 

يجرؤ على القيام بأي عمل قبل موافقة اإلمام ، زاد ارتعاش روبيرتو وهو يرى بعض المصل ين الغاضبين يخلعون أحزمة 

حون بها كالس ياط، وخاف أكثر وأكثر وهو يسمع اقتراح توني كوبوليتو:   سراويلهم ويلو 

-  نحن امتثلنا ألمرك يا إمامنا الجليل ولم نبلغ الشرطة، لكن من حق  نا على األقل أن نرى وجه هذا اإلرهابي النذل الخسيس لنأخذ  -

 حذرنا منه.

 دمدم أبو صالح بامتعاض:

 إنتطلقون الش تائم ببيت هللا؟ استغفر هللا العظيم.. وأكثر؟ فروه من اإلسالم أكثر وون على أن تنأال ترون أنه خائف يرتجف؟ تصر    - 

 على طريقتي الخاصة.و بد فسأزيل القناع بنفسي الو كان

راقبت عينا روبيرتو المذعورتين اإلمام الوسيم الذي تُحيط به هالة عجيبة تسحب الت وتر من المكان يتقد م نحوه وهو يشق  

ة وحنان  جموع المصل ين،  وشعر بيده الحانية تربت على كتفه فلكأنها تحولت من كتف صلبة إلى وسادة ناعمة، ثُم  عانقه بقو 

افئة على القلب الخافق فهدأ كحصان جامح  د جميع جراح روحه وطهرها من الد نس العالق بها، بعد ذلك وضع راحته الد  ضم 

ابه  ضه صاحبه، شعر روبيرتو بأن هذا اإلمام الذي حاول للتو قتله قد أعطاه للحظات معدودة حب اً وحنانا لم ينله من عر  رو 

 طوال الثالث سنوات الفائتة. قال اإلمام بصوت مالئكى اخترق شغاف قلب روبيرتو:

 -  ال تخف منا يا بني.. هل تجيد العربية؟

 أومأ روبيرتو برأسه أَ ن نعم.

 ربت أبو صالح على كتفه مرة أخرى بحنان، سأله برق ة:

 - لماذا فعلت ذلك يا بني؟

هُ الخوف:   شعر روبيرتو بأن منجاته ستكون بصدقه، ال كذب وغُش وال تزوير، أجاب بصوت بح 

 -ألنكم إرهابيون تريدون تفجير الناس وإرهابهم، جئت ألوقفكم عند حدكم.

ة أخرى، تقادح الش رر بعيني هيثم وزأر باهتياج وهو  علت صيحات الُمصل ين وانهمرت على روبيرتو شتائمهم وتهديداتهم مر 

 يحد ق بالصليب الماسي الذي يحيط برقبة روبيرتو: 



- من الذي قام للتو بإرهاب الناس؟ نحن أم حضرتك الذي أخفت الن اس يوم العيد.. أخفت النساء واألطفال والشيوخ األبرياء .. 

ين المسيحي برئ منك يا إرهابي يا قذر!  إن الد 

كانت شيرين وأم صالح تقفان خلف هيثم متشبثتان به، والذ بهما سعد وأسماء اللذان كانا يبكيان.  أحس روبيرتو بقلبه يتقطع 

لبكاء النساء واألطفال الذي مأل المسجد في اليوم الذي يفترض أن يكون أجمل أيام الس نة عندهم. أيقن في تلك اللحظة أنه هو 

ل النَدم الذي كان يقطُر من ضميره إلى كره يتدف ق من لسانه، هتف بحنق:   اإلرهابي ال هُم، لكن العناد حو 

لكن شيئا ما  قتل إيطاليين أبرياء،و ألنكم تخططون لتفجير مول بفلورنسا ،من معكوأيضاً جئُت ألقتل اإلمام و أقتلك أنت  -

 منعني..ال أدري ما هو.

 رد  أبو صالح بنبرة حكيمة وهو يتلذ ذ بسماع صوت هذا الش اب: 

 إرهاب.أن اإلسالم هو دين عنف وب التي أقنعتكم أفكاركم ل فكرة أخذتها عنا هي فكرة خاطئة، بأن ك ك قناعتكتمنَعَ  -

ة أخرى برعب إلى الوجوه التي التمعت محاجرها بالغضب والوعيد، فتغي رت لهجته وصار يتوس ل بحرارة:  نظر روبيرتو مر 

تُخل وا سبيلي فبابا رجل مستعد أن أدفع لكم ما تريدون مقابل أن ومن عائلة صقل ية ُمحترمة، و سلطانأنا رجل ذو ثروة وجاه و -

 .أعود هنا ثانية ولن أؤذيكم أبداً  لنالقد يسة العذراء ث له شيء إن علم بحماقتي، وقد يحدمريض بالقلب و

ه الغضب:   اندفعت الد ماء لوجنتي هيثم الذي قال بصوت رج 

 إرهابية.مافيا تبدو كفرد من عصابة  ،األسود كسواد قلبك ُحثالة، انظر إلى لباسكالس جن يا ك بمري ألرمين  بنطلق سراحك؟ لعَ  -

ة التي دخل منها شعاع  بإشارة من يد اإلمام سكت هيثم وسكتت الهمهمات بالمسجد، كانت كلماته الحكيمة ونظراته الحانية الكو 

 األمل لقلب روبيرتو: 

أنا ونحدثك عن اإلسالم، حتى الوقت عض بلمعنا هنا  سنحتفظ بك نسلمك للشرطة، بل لن كل ما بدر منك رغمال تستمع له يا بني،  -

 تأكد بأننا سنستر عليك.، وغيرأرى وجهك يا بني، للحيطة ال دعني  ن هللا سيهديك،واثق من أ

 شعر روبيرتو باالطمئنان وأبعد يديه عن وجهه، ما كان ليستطيع المقاومة أكثر على كل حال.

انحبست األنفاس عندما بدأ اإلمام بإزالة القناع، ليصبح الجميع بعد لحظات وكأنهم تماثيل في متحف من الشمع، ذابت المالمح 

 وانمحى الكالم، كأن المسجد أضحى صحراء مقفرة.

عن إليقاظهن.  لهن،  وما لبثت النساء أن تجم  أما شيرين وأم صالح ففقدتا الوعي فوراً، كان المشهد يفوق استيعابهن وقدرة تحم 

 لم ينتبه أبو صالح وهيثم لهن، ألن الصدمة سلبتهم كل تركيز.



 شق  السكون القاتل صوت هيثم المرتجف: 

 صـ..صالح!..صـ -

 صاح رجل خلفه : بل فساد!

ً : ال.. أنا.. اسمي..  ة للكذب، لقد أصبح الكذب بوصلته مؤخراً بمتاهة حياته الزائفة، رد متوجسا شعر صالح بحاجة ُملح 

جابرييل لورينزو.. أعمل بمصنع لألجبان.. و ..أصرف على ثالث أخوات، أنا ألماني.. نعم أنا من ألمانيا.." لم يدر لم بقي 

 مسترسال بالكذب، ألهذه الد رجة أصبح الكذب مصدراً لألمان؟

ة القشور التي لف ها صالح حول  دق كلمة واحدة من هذا الهراء، لقد اخترقت غريزة األبو  خارت ُركبتا أبي صالح الذي لم يُص 

نفسه، فرمى بجسده الواهن على ابنه وقد غيّبته نشوة الس عادة عن الد نيا ومن فيها، سعادة نفضت غبار الحزن عن قلبه الكهل، 

 صار يزرع قبالت الش وق المحمومة على وجهه ورأسه والد موع تغرق وجهه،  قال هيثم فجأة بلهجة واثقة: 

 ليس إرهابي مثل هذا.صالح شهيد و ..هذا مجرد شبيه له ..اباصالح يهذا ليس  -

 تعثرت الكلمات بين شفتي أبي صالح: 

هذه الندبة على ، واأليسر تفصيل في وجهه. هذه الشامة فوق حاجبهوأنا أحفظ كل ثنية ونني سأتوه عن ولدي، هل تظن يا هيثم أ -

 . إنه حي.. حي يا هيثم.. إنه أخوك.. وهللا أخوك..العينان الس وداوان اللوزي تانهاتان و هو صغير.ا حاول ان يحلق وذقنه عندم

 قرفص هيثم على ُركبتيه وحد ق بعيني صالح، أوقدت خبرة الطبيب بذهنه سؤاالً : 

 يا جابرييل؟هل أنت فاقد للذاكرة  -

ور التي شاهدها على   أُصيب صالح بالد هشة، كيف استنتج أنه فاقد للذاكرة؟ و سُرعان ما ربط دماغه هذا الس ؤال مع الص 

 باب المسجد، فقال:

ً  لن أغش، اسمي الحقيقي هو روبيرتو بينيتو فينيتالي وفقدت ذاكرتي قبل ثالثة أعوام تقريبا بسبب ضربة على  -  حسناً حسنا

ابي. دني بالكنيسة فأصبح أبي وعر   الرأس.. ال أعرف أهلي ولكن بابا بينيتو تبن اني وعم 

ه بلهفة المشتاق حتى كاد يعُصره:   هوى هيثم على رأس شقيقه يقب لها وسط ذهول الن اس وهمهماتهم، ثم  ضم 

.. أنا أخوك يا صالح..صالح..صالح.. يخوي عيني  أنا أخوك.. انظر ب ..غاليظنناك مت يا  ..نحن أهلك يا حبيبي أخوي.. ..أخوي -

.. أخي حي يا ناس!  أخي حي 

 استجمع أبو صالح قو  ته وتحدث من خالل الميكروفون بصوت مرتجف:



-   استروا على ابني.. باهلل عليكم.. إنه ليس على طبيعته.. أشخاص ما قد غسلوا دماغه.. لكنه حي.. ابني حبيبي حي.. ال 

 تبلغوا الشرطة.. أستحلفكم باهلل.

قال توني وهو يمسح دمعته: " ال تخف يا إمام.. أنا أسلمت يوما على يد هذا الرجل، هو أخذني إلى النور فلن أكون الس بب 

ت الفرحة المسجد وانتشر العناق بين  ببقائه في الظالم،" ووافقه جميع الُمصل ين الذين بدأت ُدموعهم تنهمر انهمار المطر، وعم 

ً  ويُهنئونه برجوعه إلى أهله بالس المه، كانت ابتساماتهم  وكلماتهم الط يبة الموجةَ  التي دفعته  الُمصل ين، وبدؤوا يُعانقون صالحا

من بحر الت وتر لشاطئ الهدوء والس عادة، شعر للحظات بالد فء واألنس وبأنه قريب من الط بقة الوسطى من البشر الذين لطالما 

 راقبهم باستعالء من خلف نافذة جناحه بالقصر أو من خالل زجاج سي ارة الليموزين.

 بالكاد تماسك أبو صالح، أمر بحزم ممتزج بالشفقة: 

ة أخرىحتى ال يهرب منا و المسجدزاوية في  بحبل صالح داقي   ..هيثم ..توني  -  المخزن. غرفةيوجد حبل في  ،نضي عه مر 

 ثم همس في أذن صالح قائال: 

 ، لن تبقى هكذا لوقت طويل.ال تخف يابا يحبيبي -

ً ، ياُلزمها صداع طفيف ورعشة  ل ما أفرجت عنه أجفان شيرين التي بدأت تفتح شيئاً فشيئا  الوجوه القلقة المحيطة بها كانت أو 

غريبة بكامل جسدها، ازدرت ريقها الجاف، أرادت أن تتحد ث لكنها شعرت بثقل بلسانها، أخذت نفساً عميقاً قبل أن تتمتم 

 مرتجفة: 

 كنت أحلم؟ كنت أحلم؟ -

 قالت امرأة توني بلهجة خالطها البكاء: 

 . ال بد  أنها بركة العيد بعد ثالثين يوماً من الط اعات.لكنه فاقد للذاكرة. هنا..صالح .. زوجك يا عزيزتيال  -

 نظرت إليها شيرين ذاهلة، كان جواب المرأة صادما لدرجة أنها سألتها: 

 نحن أطياف أحالم داخل رأسي؟هل أنا ُحلم؟؟ م؟ ول..أنت حُ هل -

ساعدت النساءُ  شيرين على الجلوس، نظرت يمينها نحو الوهم المقيد القابع في زاوية المسجد.. نعم وهم.. لم يستطع عقلها 

استيعاب أكثر من هذه الفكرة التي ال تحدث إال في األفالم، بدأ قلبها يدق  بصدرها بعنف شعرت معه بأنها ستفقد الوعي ثانية، 

ً  بالهواء، ثم مالبثت حرارة أن غمرت  أحست بأنها للحظات قد فقدت اإلحساس برأسها كأنه فُصل عن جسدها وأصبح ُمعل قا

د يسعفها بأي تفسير  ات عل عقلها المتجم  روحها لتذيب أكوام الجليد الذي غلّفها طوال هذه الس نوات، نفضت رأسها عد ة مر 



منطقي لما تراه لكنها لم تفلح،  استنجدت نظراتها بحماتها، التي أفاقت وبدأ عقلها هي األخرى يحاول اجتياز الصدمة، صدمة 

 مشهد عانقت فيه الحقيقة الخيال.

 قال أبو صالح للمتجمهرين: 

 -  لو سمحتم أخلوا المسجد واتركونا وحدنا مع ابننا، وكل عام وأنتم بخير.

ات  انفض   الجمع والذ  هول ال يزال يسيطر على عقولهم،  ركضت أم صالح نحو ابنها الخائف بلهفة جعلتها تتعث ر عد ة مر 

 وصارت تقب  ل وجهه و يديه وتحُضنه بحميمي ة مجنونة وهي تقول باكية:

 -   يا حبيبي يمة.. حبيبي يمة.. حبيبي.

أما شيرين فقد اقتربت قليال ولكنها لم تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة، لقد خشيت أن يختفي الوهم بمجرد أن تحرك شفتيها، 

ورة  لكن  براكيناً من المشاعر كانت تلفح وجدانها وروحها، أما عقلها فكان ال يزال يُحاول االستيعاب، استيعاب هذه الص 

الوهمي ة التي ألصقت على أرض الواقع بطريقة سبقت قُدرة عقلها على الت حليل. كانت تتمن ى أن تركض إليه وتلمس وجهه 

بيديها لتتأك د من أنه حقيقي، ثُم   تُلقي بنفسها بين ذراعيه فتبكي وتبكي وتغرق مسامات جلده بدموعها وتتنش ق رائحته وتخبره 

عن كل لحظة عذاب عاشتها بعيداً عنه، لكن  ها ولسبب ال تعلمه لم تجرؤ على ذلك، لم تجرؤ على االقتراب من هذا المعبد 

م الُمقي د المذعور! لقد فاضت قُدسي ته على روحها الُمتهي بة، فوجدت نفسها تتوارى خلف أحد األعمدة وتُراقب من  المقد س المحر 

 بعيد والد موع تُعلن فشل الد ماغ باستيعاب ما يحدث.

 قال هيثم وهو يضم  أخاه الغارق في الذ عر والتيه: 

 -" ال تخف يخوي، لن نبقيك مقيدا هكذا لفترة طويلة،" ثم قام بإسقائه الماء.

عادت المشاعر المتناقضة تصطرع  في وجدان صالح وهو يرى نفسه محاطاً بهذه الوجوه المألوفة والغريبة بذات الوقت، 

 تمتم بهلع: 

ابي.. بابا السيد بينيتو فينيتالي مريض بالقلب.. دعوني أرجع إليه.. لن أؤذيكم ثانية..أنا أعدكم. ابي.. عر   - عر 

 حد  ق أبو صالح في عينيه وقال بنبرة ُمستغربة:

 - أنا أبوك يا صالح وأنت ابني حبيبي.. أين كُنت يا ولدي ومالذي فعلوه بك؟

 التفت هيثم لوالده موض حاً وهو يكفكف دموعه:



ة إال باهلل، هذه حالة طبية نادرة ولكنها تحدث، لقد تضر  ر الجزء المسؤول عن الذاكرة  - إنه ال يذكُ رنا يابا، وال حول و ال قو 

القديمة بالمخ، ولكنها قد تعود مع التحفيز والفيتامينات وربما األدوية، لقد عاش في كنف أشخاص ال نعرفهم ووقر في ذهنه أنه 

 واحد منهم، وأصبحوا لألسف عائلته.

ق الخوف كلمات صالح إلى أشالء:  مز 

- أخي.. أخي.. أخي مـ..اريو فينيتالي مـ..حام مرموق، لو سمحتم اسمحوا لي بالحديث معه عبر الموبايل، أو تحدثوا معه أنتم، 

 اطلبوا منه أن يأتي إلى هنا ليأخذني.. وهللا لن أكررها.

ة أخرى، وبدأت تعزف على أوتار  بذراعيها النحيلتين طوقت أم صالح جسد ابنها المرتعش وكأنها تخاف أن يضيع منها مر 

 قلبه كلماتها الحانية: 

 يا روح الروح. أبداً  المحامي، لن نؤذيك ذاكل ةال تخف منا يا حبيبي، أنت لست بحاج -

احة واألمان، فوجد نفسه يركز رأسه على  كانت كلمات أمه مع صوتها المألوف شالاًل دافئاً يروي قلبه بشعور لذيذ من الر 

كتفها طارداً كل هم  و قلق، شعر بأن خليط المشاعر التي اضطرب بها قلبه ووجدانه للت و- و إن كانت سب بت له خالل وقت 

قصير إرهاقاً نفسي اً شديداً -  فإنها على األقل قد أعادت له اإلحساس بأنه شخص حي، بعد أن قتل الد ون فينيتالي فيه هذا 

غيرة، قال هيثم بلهجة حاول أن يجعلها هادئة:   اإلحساس، اقترب سعد وأسماء منهما والفضول يغزو أعينهما الص 

  .نهما توأمواحدة فقط، إ عندما اختفيت كان عمرهما سنة ..ك يا صالحهما طفال هذان -

ابتسم صالح، ولكن ابتسامته سرعان ما بهتت عندما التصق الط فالن بساق هيثم رافضين طلبه لهما بمعانقته، عادت االبتسامة 

ماد  كطائر  ة صغيرة. أحس بأن روحه قد بُعثت من الر  تحتل ثغره من جديد عندما نجح هيثم بإقناعهما بإعطاء صالح ضم 

غيرة اللينة حول جسده المنهك، وبدأ شعور من االسترخاء اللذيذ يغمر أعصابه التي بقيت  العنقاء عندما التف ت أذرعهما الص 

مشدودة لفترة طويلة، قفز قلبه إلى شفتيه فأشبعهما تقبيالً  وهو يتنش ق شعرهما وثيابهما. ضي ق عينيه وهو يقل ب وجهه بين البقي ة 

 الذين لمس بوجوههم إيناساً أسبغ على روحه الد فء، قال متحس راً : 

 أشعر بصعوبة في التذكر. ..جميعكم مألوفون لدي، لكنني ال أذكر  -

ً  ، قالعلى كتفه هيثمربت   : مطمئنا

 .على أن تتذك ر سنساعدكنحن  ..حبيبييا ال تخف  - -



 ، صار حليق الوجه بعد أن كانت له لحية خفيفةأصبح شعره طويال و ،ير كثيراً، لكنه صار أكثر نحوالً صالح لم يتغأن  الحظ الجميع

 لكن زت بعض شُعيرات بيضاء سوالفه الس وداء، وغ، قبيحة تعلو حاجبه األيسر نُدبة طويلةو ،ياباً سوداء أشبه بثياب العصاباتيرتدي ث

سة بنبرة  سأله أبو صالحبرقبته، الذي يحيط صليب أكثر ما فاجأهم كان ال  : ال تخلو من توج سُمتحم 

 أين تسكن؟؟ وحاليا مثال ماذا تعمل يا صالح،  أخبرنا عن حياتك -

  :تراجع عندما سمع اإلمام يقول، بدأ يُفك ر بكذبة جديدة لكن ه لم يجبأخفض صالح رأسه خجال و

 .منه قد نهتدي إلى شيء ،حقيبة الظهر في طف أوجيب المعهاتفه الجوال يا هيثم، أكيد أنه في خذ   -

من  هو يخرج قنينةومصدوماً  صاح هيثم فعل.ا لم تيا ليته، وعن هاتف جوال د هيثم تجوب بجيب معطف صالح باحثةصارت ي

 : المعطف

ً ..؟ما هذا..خمر؟ تشرب الخمر يا صالح؟ و   -  . عينات كوكايين..تبا

غيرة اللعينة؟ تأبى الُمخد رات إال أن تاُلحقه بكل  مكان،فتح صالح عيناه على آخرهما ها و .. كيف نسي أن يتخل ص من هذه األكياس الص 

رنكس رأسه خجال و قد تم  اإلمساك به ُمتلب ساً،    : تفكير دون أي هو يبر 

  - لست مدمنا على المخدرات وهللا.. هذه عينات مجانية لزبائننا!

 وقعت كلماته كالصاعقة على أم رؤوس الجميع! معقول؟ صالح! 

 صارت أمه تلطُ م، وتصيح:

  ابني أنا تاجر مخدرات! يا ويلي تاجر مخدرات؟ -

 ار أبو صالح يضرب كفا بكف:ص

 هذا محصول تعبي في تربيتك يا صالح! ...ال قوة إال باهللال حول و -

 أنجبت منه فلذتي كبدها.د أن تُصد ق، ليس هذا من أحبته وال تُرينافية هي تهز  رأسها أما شيرين فهوت على ُركبتيها و

هكذا  إلى قلبه، أخيه فتسل ل الحزن الش ديد ةشرعاً زوجاآلن تذك ر شيرين فجأة.. كيف نسيها؟ تذ كر أنها قد عادت ، وتمالك هيثم أعصابه

مة عليه بكل   دة من الس قوط على وجنته،منع دمعة  هي الحياة كيف تنقلب بلحظات، ةغريب ،بساطة أصبحت ُمحر  عليه اآلن أن  متمر 

واب.  بحثت عيناه عنيقطع وريد الش ك و ي بحب ه ألجل الص   يغوص بدماء الحقيقة، هو من عليه أن يحسم الموقف اآلن.. نعم.. سيضح 

وهي  حبيبه فمشت نحوهم بخطوات وجلةو غريمهلرخامي، ناداها لتقف أمام أخيه وفوجد جزءاً منها يظهر من خلف العمود ا نشيري

دمات الًمتتاليةتتعث ر بالت يه و  الحقيقة. ات نحو الحد  المبهم بين الوهم وخطومشت ، الص 



تعانقت نظرات صالح وشيرين، التي أوقدت عيناها الس وداوان المألوفتان جذوة العشق في قلبه فبدأ يتقافز بجنون داخل 

ة المرأة ال يميزها وال  صدره، واشتعل لهيب الُحب في عينيه، مما أثار حفيظة الد ماغ، الذي لم يعجبه أن يخفق القلب بهذه القو 

يتذكرها، ففي هذا تهميش لدور الدماغ وتقليل من شأنه، فأصدر الد ماغ ُحكمه القاسي: إن كنت تُصر  أي ها القلب على تخفق 

ها، و أنا ال أعرف سوى لوسي. زرع الد  ماغ صورة لوسي أمام عيني صالح فانطفأت الش علة  فستخفق المرأة أتذك رها وأميز 

 بنظراته، وأصبحت جليدية، باهتة وقاتلة، ال تعكس نار الحرب التي اشتعلت للت و داخل جسده.

ة:  التصقت الحروف بين شفتي هيثم قبل يلفظها بالقو 

 زوجتك يا صالح...زو..زو..إنها  -

 أرسل إليه صالح نظرات صلفة وباردة، رد   بصوت عار من االهتمام:

 .أنا خاطب  -

 سم  رت المفاجأة الجميع، وسالت دموع شيرين.. ما هذه الفرحة التي ذوت قبل أن تزهر؟

 اصفر وجه أم صالح، تمتمت: 

 ؟كطفالو زوجتك ؟وخاطب؟ من؟  -

 هز صالح كتفيه وقد بدأ الهدوء يعود إلى صوته:

عارضة خطيبتي وعملي أهلي في ميالن و ؛ن عندي اآلن حياتي الخاصةلك ..ربما أنا ابنكم ..أنا آسف يا سيدتي، ربما أنتم محقون  -

ً التي  لوسياألزياء   .أهيم بها حبا

ً ، أردفت:   اعتصر قلب أمه ألما

 ؟ربت طفليكصبرت وتعذبت وعانت وزوجتك التي و غيابك؟هلك الذي قتلنا أونحن يا صالح؟   -

 الح الت فكير تقطيبة بين حاجبي صالح، لكن شعوراً من ارتياح ظهر فجأة على وجهه، قال:

 فعندي ثروة ال تنتهي.ليكم جميعا سأصرف ع ..اسأصرف عليهمو فلذتي كبدي ي  لن أنسى طفل ..قلقواال ت -

ر قلبها، زأر بوجه صالح:  التقطت عينا هيثم نظرات الحزن بمقلتي شيرين فاشتعل غضبه على من دم 

 ها أنا.إن لم ترد شيرين فسآخذ ..جي داً يا صالح اسمعني ما يهمك؟هو تصرف علينا؟ هل هذا   -

 كسكين ذبحت شيرين من الوريد إلى الوريد خرجت الكلمات من فم صالح: 

 .خذها ..نيال تهم   -



ية، قبل أن يشعر بيد هيثم تهوي على خده بصفعة بقوة الشياطين.  نطق صالح بتلك القنبلة المدو 

  صرخ هيثم مخرجاً كل  ما بصدره من ألم وقهر: 

 كم دمعة ساخنة حرقت الوسائد بسببك؟ كم ضحيت أنابدونك؟   م حبة دواء ابتلعت شيرين حتى تستطيع أن تكمل حياتهاهل تعلم ك -

اً  بينما  ،عليك كمدانموت حزنا و أال تشفق على والديك؟ كدنا ؟ كم سكيناً طعنت القلب شوقاً إليك؟ حسرة عليك في ليالي الس هادسر 

زلنا ما أو يا ليتنا ...يا صالح ليتك استشهدت فعال ...ومجون وعربدة مخد راتوفي سُكر  ودك و مخدراتك مع حبيبتكتلهو بنق كنت

 أنك شهيد.بنظن 

   الذ صالح الشعوريا بحضن والدته، فاستشعر دفئها الوثير، وتسلل  عبٌق خفيٌف لبُخور ملتصق بثنايا عباءتها إلى منخريه 

فأيقظت جزءاً كان نائما في عقله، وأحس بحرارة جسدها تُذيب الجليد عن قلبه، وصارت أنفاسها ودقات قلبها تعزفان لروحه 

 سيمفونية الن عيم، فتمتم بدالل كطفل صغير :

 .أبعديه عني ..يا ماما ضربني -

 هددت أم صالح هيثماً بعنف:

 بقوة:  ثم ضمت صالح"   تفهم؟أ..فسأكسرهاعلى أخيك األكبر ثانية يا هيثم  لو امتدت يدك"   -

 لن أسمح له. ..لن يضربك ثانية يا حبيبي  -

 : بنبرة تحد هيثمأكمل 

 ....شيرينفكرة، أنا وعلى  -

 منعت يد شيرين شفتي هيثم المجنونتين من نطق الكلمة األخيرة، واقتادته لخارج المسجد.

 حدجته بنظرة عتاب قائلة:

 اليوم. ..يجب أن ننفصل ..سيجن جنونه ..أن تقول له أننا متزوجان هيهات ..؟هل جننت يا هيثم  -

   -    ننفصل؟ لماذا؟ هو ال يريدك يا شيرين ال يريدك.. أنا .. أنا من يريدك يا شيرين. -

 .آن األوان لتالحق أحالمك الضائعة لقدو .. قكنت خير رفي.. ضحيت بأحالمكيثم، ويا ه فلينأنت تزوجتني من أجل الط    -

  :بحرقة ، قالبلةقُ باطنهما وطبع على ظاهرهما و يديهاأمسك هيثم 

فيه سوية، جاء هو  في اليوم الذي كنا سنجتمعو ،شيء في حياتي. لقد أحببتك فعالً ل ك التوأمت أنت وكان هذا في البداية، ثم أصبح -

 دمر كل شيء.و



  قالت بصوت رقيق: أفلتت يديها بسرعة، 

لُحب انسى هذا ا .مازال يملك كياني، هو الوحيد الذي ملك وفلن أكون لغيره أن صالح قد عاد هيثم، طالما اسمعني جيداً يا -

 .يا أخي العزيز...الُمستحيل يا هيثم

وح من أسقتها ماء الحياة؟  أنساك؟ وهل تنسى الر 

 :، قالقذفها بنظرة تشب عت بخيبة األمل

 ك يا شيرين، صالح أصبح شخصاً آخر، رجٌل مقيت قد تلب س جسده.. لم يعد يُحبه يا شيرين؟ إنه خاطبألم تسمعي ما قال  -

 لو رفيع يبرر تصرفات الغالي، أجابت:الت مسك بأي خيط وقلبها الملكوم ، حاول تألألت الدموع في مقلتيها

 ته سنعود لبعضنا البعض.ألنه لم يتذكرني بعد، بعد أن تعود ذاكر -

 إن لم تعد ذاكرته يا شيرين؟و  -

 اليوم. ... أريد الطالق يا هيثمتعطر هذه األرضفاسه ما زالت يكفي أن أعرف أن أن -

 .بحبها أنها أحب ته مثلما تعت قت جوارحه ان يخالك أمرك."..أمرك يا شيرين"  أطرق هيثم رأسه حزيناً: 

 : وهو يحاول االحتفاظ برباطه جأشه م للمسجد و قال لوالدهعاد هيث

 د لنمنعه من الهرب ريثما يتذكرنا.با، لو فقط معنا قيويافلنأخذ صالح للبيت  -

 :هي تقولك رة، ثُم  التمعت عيناها فجأة وبالص مت مف أم صالح الذت

ً كان يستعملها با ..عندنا قيود قديمة، قيود له  - في الماضي ر واحدة ليرينا إياها أحضَ  ..لقبض على تجار المخدرات عندما كان نقيبا

 العلية.أعتقد أنها في  ..نسيها بالبيتو

 فجأة:الذي قال صالح انتباه  أثارت كلمات األم

ةرة لي على باب المسجد ولقد رأيت صو ..لقد  - جل هو أنا. أناو ..الضابط أنا ببز  أنا كنت  ..لكنني لم أكن متأكدا من أن ذلك الر 

 ً  أليس كذلك؟ ..ضابطا

 : باعتزاز أمه أجابت

 قيباً في هيئة مكافحة الُمخدرات.ليس فقط ضابطاً يا صالح، بل ن -

ً  به، الفخر بد د كل التوتر الذي كان يشعرر مفاجئ قوي بالسعادة وصالح شعو غمر في السنوات  لطالما تمنى أن يكون ضابطاً أو شرطيا

 دون أن يدري.منذ وقت طويل ، دون أن يعرف الس بب الحقيقي لهذه األمنية. ليكتشف اآلن أنه كان قد حق قها الثالث المنقضية



 :بحزم تدفعه العاطفة قال هيثم

  حضريها.أو ، ابحثي عن القيودام  سمحت يُ  لو  -

                                     ******************************************************** 

     

لما سيحصل لنا في  سريعاً روتينياً توق عاً الُمبرمُج ديد نسق حياتنا، يرسُم عقلُنا نترك لساعات يومنا تحصباحاً والن اعسة  نفتح أعيننا     

هيثم يتوق ع أن يكون  لم يكن يُصاب بصدمة إذا ما حدث شيء خارج إطار توق عاته المحدودة.الس بب كأنه يعرف الغيب، لهذا ويومنا 

د عيد سعيد يفس ح به أهسوى الس ابع من يونيو  وجية حياتها لبداية هذا العيد أن يكون سوى شيرين تتوق ع  لم تكنله، ومجر  مع في عش الز 

على كُل فكرة أو توق ع بشري  محدود،  في الغربة، لكن القدر يطغى األعياد سيمر  كسائرالحجة يظن ان أن هذا العيد هيثم، وكان الحج و

كانت  ؟مقيدا بيد هيثمحول سفرة الط عام أهله  مع يتغدى اً حصال العام ستشهد من كان يتوق ع أو حتى يتخي ل أن مائدة عيد الفطر هذا

فة صوبهلغالي من الموت،  اتجهت العيون والفرحة ال تسعهم بعودة ا هو معهم على نفس ها ، تكاد ال تصد ق ما ترى القلوب الُمتله 

يأكل من المحشي بتلذ ذ، الغالي معهم تحت سقف واحد يتنف س ذات ، يمسُك الملعقة ويحتسي بها المرق، وعظمهالمائدة بشحمه ولحمه و

ساً منهم بعض الش يء لهم ذات الن ظرات الد افئة، كانالهواء الذي يتنف سونه.   لم يكن صالح يُباد ابه ال يزال ُمتوج  ، كما أن  صورة عر 

فيهيج شوقاً  بخيبة أملها فيهيُفك ر بهم وبما يفعلونه بدونه وبقلقهم عليه، ويُفك ر بحبيبته الجميلة لوسي و لوكا لم تفارق مخي لته،وماريو و

أرجوك،"  ..اتركني يا هيثم، لن أهربالقيد الُمحيط بمعصمه، "زاد من ضيقه ى أعصابه وعل ، ضغطت هذه المشاعر الُمتضاربةإليها

 .توس ل بحرارة

 :قائلة هتنب  ،  ت أم صالح حبة محشي كوسا بفمهدس  

 ال تفعل يا هيثم.  -

ً   ل هيثمقا  بوجه طافح بالس عادة: ضاحكا

 أضيع الغالي بعد أن وجدناه. هل أنا مجنون ألفعلها؟و -

 وجد صالح نفسه يسأل بنفاذ صبر: 

 الن بيذ يا ماما؟كؤوس أين طي ب  -

يق من الت غير الهائل الذي عليه أن يتكي ف معه، عندهم أن النبيذ حرامب عيونهم الُمت سعةذك رتهُ شهقاتهم و ه تقل صت مالمح، شعر بالض 

 : هو يسألأكثر و



 سك ين؟الشوكة وأين الأقصد..  -

 الس كين!يأكُل المحشي بالش وكة و ه يُريُد أنأن ، كماصالحيبدو أن  الن بيذ كان شيئاً أساسياً على مائدة ، نفوسهم خيبة األملسكن الُحزن و

ابه ليُطمئنه عليه لكن رفض رفضاً قاطعاً، إال أنه وافق على  هيثم لقد تغي رت حتى عادات طعامه. طلب صالح أن يتحد ث مع عر 

كيف أن يخبرهم عن حياته و بعد أن أرسل صالح الرسالة، طلبوا منه  .بعد الغداءقصيرة صوتي ة على أن يُرسل صالح رسالة مضض 

د تعرف على من يسميهم أهله راف اآللي هو يتذ  صالح و، تنه  كر حياته الس ابقة، حيث اليخت والس يارات والخدم والحشم وبطاقات الص 

د مظاهر لتخدير قلبه و ا، اكتشف أنهالدهشته لم يحزن على فقدانهوالماركات الفخمة، لكن ه و ضيا أبدا عقله الذي لم يكن راكانت مجر 

لدهشته أيضا اكتشف بأنه وجد الس عادة مقي دا بيد شقيقه الذي ال يذكره مع أهل ال يذكرهم ببيت صغير ال يُقارن بتلك العيشة المظلمة، و

 بالقصر المنيف الذي كان فيه.

ة بعضاً من   : الش اي، قالارتشف بيده الُحر 

 نهمإفي المستشفى وموجودون  ن أهليلي إووجدت الممرضة تقول  ،قبل ثالثة أعوام المستشفىغرفة بكل ما أذكره هو أنني أفقت ب -

برصاصة  أيضا مصاباالذي كان أخي ماريو أخذوني أنا و بعد أن تحس نت صحتي إلى قصرهم بميالن،، ثم أخذوني قلقون علي

 المستشفى.نفس يرقد في و

 : هو يسألدهشة وتعبير الالمت سعتان  هيثمعكست حدقتا 

 مصابا برصاصة؟  لم؟كان  -

  :أجابهز  صالح كتفيه، 

 .احترقت بالكاملو لحسن حظ ماريو فقد انقلبت سيارة الضابط بالغابة في جنوةابط مكافحة مخدرات، لكن وطارده ض -

 : تهتف بحسرةهي و يدها على قلبها أم صالح وضعتشهق الجميع، 

ابة في جنوة قبل ثالثة بالغ محروقةو مقلوبةووجدوا سيارتك   ،لعصابة مخدرات يا حبيبي اختفيت أثناء مطاردتكأيضاً أنت و -

 ال أثر لجثتك!و أعوام،

دمة لسان صالح   عقله هزا.واصف الذكريات أن هزت .ثم مالبثت ع..عقدت الص 

ثم ال  ..رصاص ..رصاص ..رصاص دوي صفارات سي ارة بوليس.. ..الراديو ال يعمل ..غابات كثيفة ..طربق سريع ..زرقاء سيارة)

داع الذي هاجمه من جديد.ب الجميع، ووقطعت قل أن انخرط بنوبة بكاء هستيري ة سرعانو ،(شي  هو يضغط على رأسه ليخف ف من الص 

 :هو يضرب فخذيه بيديهصرخ و



قكم بأسنانيسأ ماذا يا لوكا؟ل ..ماريو؟لماذا يا  ..؟ لماذا يا بابا بينيتو ..لماذا؟ - أرمي عظامكم و أشرب من دمائكم واحداً واحداً و مز 

عته ..للكالب عون من نفس الكأس الذي تجر  ليتني ...أكره حب ي لكمأحبكم كثيراً و...منكم ال أستطيع أن أنتقم..ال ...سأجعلكم تتجر 

رتموني أدمركمأستطيع أن أكرهكم و  .  مثلما دم 

قته   :، قالت بنبرة فاضت بالحنانوالدته بذراعيهاطو 

 المهم أنك قد عُدت إلينا. .توك ل على هللا، هو من سيعيد لنا حق نا منهم...اهدأ يا حبيبي اهدأ  -

فأجشهت بالبكاء هي هو يبكي، و انت هذه أول مرة في حياتها تراهكلم تستطع شيرين أن تتحمل رؤية صالح يبكي بهذا الش كل، 

 هو على هذه الحال قبل أن ترجعاأللعاب حتى ال يشهدوا والدهم و وضعت أمامهم بعضذت طفليها إلى الغرفة المجاورة واألخرى، أخ

الة  موض حاً:قال جلسته وهيثم عد ل هي تكفكف دموعها، و إلى الص 

الكره، عواطفه بين الحب  و، فتتأرجح هي حالة نفسية يتعاطف فيها المخطوف مع خاطفهيُعاني من ُمتالزمة ستوكهولم، و صالح  -

قُ و  .الحقدبين الش وق و يتمز 

 : قالوالده برفق على يده و شد  مشاعر الش فقة،  غمرتهمقد تأمل الجميع صالح و

 نتقام.لكن لن يفيد اال..نا كل هذه المدةيحبونك يا صالح فسامحهم يا بني، صحيح أنهم السبب في عذاب امادامو -

 : الغضب الذي علته هو اآلخر َسْورة هيثم سأل

 ادعى أن والدي يحرض على اإلرهاب؟لم ..والمدعو دييغو -

 : هو يتحس س الن دبة التي عرف أخيراً سبب وجودهاو صالح هأجاب

 .خطيبتي لوسي وقعا ضحي ة مؤامرةا هيثم، لكنني متأك د من أنه ورني يهذا ما يحي   -

 ردد: بتألول مرة  معهتحدثت ابتلعت شيرين ألمها وحسرتها و

 رات؟تصبح تاجر مخد  ن أإلى األمر كيف انتهى بك ..كيف -

ر  فضح أمراً فظيعاً، احملسان، لقد خرق قانون األوميرتا وصعقه سؤالها، لقد نسي تماماً أنه اعترف لهم بهذا االعتراف الُمخزي بزل ة 

إلى تاجر مخد رات؟ ابنكم البار ابن اإلمام فهمي قد ذهب لكولومبيا يجيب؟ زوجك يا هانم تحول من نقيب وجهه فنكسهُ بخجل، ما عساه 

رأسه  رفع قام برشوة ضابط؟ د الوعي بإحدى البارات ووزع الكوكايين وإلى معقل صناعة الكوكايين؟ ابنكم الذي ظننتموه شهيدا فق

ب بالخزي ورشقته النظرات الُمتسف   دون أن ينظر إليها:العار ائله، أجاب بتردد مشر 

 علق بالصراع بين عائالت المافيا.، تتيا أم سعد قصة طويلة -



 : هي تتمنى أال يجيبهاوبحد ة  هسألتال تقلها يا صالح! ازدادت دق ات قلبها، 

 ؟يا سي صالح بالمافيا ماشأنكو يا نهار أسود!!! مافيا ؟؟؟  -

يق الش ديد، إنها ال تستسلم أبداً،  أمام أهله بأنه ال يريدها؟ هل تُريد الُمزعجة وهو الذي أعلن أمامها ومالذي تُريده منه هذه شعر بالض 

 ُ وجة وأن تُمارس عليه دور الريد م تإحراجه أمام الكُل؟ أ من اخترعه إلى الجحيم، ء؟ إذا فليذهب قانون األوميرتا وكل  شي تعرف عنهز 

 : أعلن بضيق

 تقتل، هل ارتحت اآلن؟الكوكايين وترشي وبعصابة مافيا تتاجر ب، نعم أنا عضو نحن مافيا يا أم  سعد -

من قد توق ف بعد هذا االعتراف، ات سعت أحداقهم وكمطرقة حديدية الجميع نزلت كلماته على رؤوس ادم فُتحت أفواههم كأن الز   .الص 

  بنبرة خالط التهك م فيها الحسرة: ، أردف قائالهو يُرد د بصره بينهمشف ت عن ُحزنه و ابتسم ابتسامة باردة

د والثاني زعيم مسجاألول إمام وأصبح عندي والدان؛  ..لسخرية القدريا  ...أنا أيضاً مصدوم أكثر منكمو أعرف أنني صدمتكم،  -

 !مافيا

بعد أن كان ينتشل الن اس من وحل المخد رات،  ينتهي هذا الكابوس. ذاكرة صالح و تدعو أن تعودبدأت تدعو، و أرخت شيرين جفنيها

كان قراراً جي دا أنها ، هما يلعبانو فقد الطفلينتلت داليا فةغرإلى  صعدتيسقط هو فيه؟  استأذنت الجالسين بصوت خنقته العبرات، ثم  

ر صورة والدهما التي رسمتها بمخي لت الة، يجب أال تتدم  ، هي نفسها البريئة الن قيب البطل بأعينهماأن يبقى هما، يجب أخرجتهما من الص 

ً  مثالية ال تشوبها شائبة بمخي لتهاجليلة كانت تجاهد إلبقاء صورته  ر أي سلوك كما كانت دائما  يصدر غريب، كانت دون وعي منها تبر 

 ان الذ اكرة، تب اً  لهكذا ذاكرة!تعزوه إلى فقدمنه و

 ،هو يضع ساقاً على ساقن جيب بنطاله سيجارة أمام أهله ولتفاجأ بصالح يخرج م، جلستهم الجميعلتشارك  عادت تغالب دموعها  

ن بل كان ينتقدتي عالها الحرج، مالذي جرى له؟ و، نكس الجميع وجوههم الله طلب منها إشعالهايو ن أمام  هو الذي لم يكُن يُدخ  من يدخ 

أنه كان  رغملقد ألقت بظاللها القاتمة على شخصي ته  مع تلك العصابة؟ العيشة غيّرتهألهذه الد رجة بهذه الس موم،  يلوث صدورهمأهله و

رة مكانها ويُحاول جاهداً أن ينسجم مع حياته الجديدة،  ك.بقيت شيرين متسم   لم تتحر 

 : كما يُخاطب سي ٌد عبداً من عبيده بصالح يخاطبها بحدة ائوفوج

 يجب أن أُحضر خادماً لهذا البيت. ؟سيجارتي هي ا، سُحقاً لم ال يوجد عندكم خادم مالك تقفين هكذا كالتمثال؟ أشعلي لي -

ي أن أال يكفأمامه، غاليته على من أهان حتى الجنون غضباً  فارتج  ، الحزنب بعينين مترعتين هيثم مستنجدة نظرت شيرين صوب 

أال يكفي أنه أخذ منه سعداً وأسماء بعد أن ترب يا على يديه  ؟األبدلى ا إمنه فحرمه فيه عليها هو سيحصلعاد في اليوم الذي كان  صالح



س حياته من أجلهما و ُحب  صالح بقلب هيثم  يواز   هو من طار سعادة لعودته سالماً؟ لمة منه؟ لماذا يُصر  على تعذيبه وأصبحا قطعوكر 

فاته و غضبه إال غ  سحقها تحت قدمهفوراً من صالح والس يجارة أخذ معاملته الس يئة للغالية شيرين، من تصر  ة من كان يفر   غضبهبقو 

 ، قال بحزم:حزنه فيهاو

ة أسمح لك بمخاطبة شيرين بهذا األسلوب.هنا ال سجائر وال خمور وال خدم، أتفهم يا أخي العزيز؟ و -  هذه آخر مر 

هيثم يكن لشيرين مشاعر بأن  راودته شكوكلعضالت هيثم المفتولة أسكتته، نظرة  هم  بأن يُرد، لكن  نظر إليه صالح نظرة حادة و

ه وبنهاية المطاف ، فشيرين لم يعرف سبباً منطقي اً لها غيرةوخاصة فشعر بغضب شديد  ه هي قريباً سيعلن انفصاله عنال تهم  ها، من تهم 

كأن و غابت لها إن هي يشتاقن امتياز خاص يجعله يغار عليها ولوسي، لوسي فحسب، رب ما كون شيرين زوجته يُسبغ عليها نوعاً م

تتركه الوقت يتضايق منها إن هي حضرت وال يطيق سماع صوتها ويتمن ى أن تعود لشق تها و بذات، وقطعة من جسده قد ابتعدت عنه

بط ماهي ة شعوره نحوها.بسالم! لم   يُكن يعرف بالض 

تقييمه مبدئيا ليفحص وظائف الذاكرة بالجلوس وحده مع صالح وقام هيثم  ،المؤلمةاالعترافات و المخي بة لآلمالبعد تلك الجلسة         

بعض  شيئا فشيئا بدأتو فيديوهات كثيرة مخزنة له،و العائلة صوره ألبوم أراو البيت، غرفة من غرفكل  ة داخلبجوللديه، ثم أخذه 

ً متعلق، أصبح خاللها معهم عدة أيامصالح ى أمض تطفو على السطح. الذكريات ياُلعبهم و يحادثهمو يقبلهميضمهم و، جدا بطفليه ا

عادت أنها  رغم ،أبداً  لم تخلعهوأمامه ترتدي الحجاب كانت أيضا ً هي ، وجفاءويعاملها ببرود و نه كان يتجاهل شيرينلك  ،بالساعات

قد أن صالح بالذي طلقها رسمياً، ربما كان جزء منها يشعر  حتى عند خروج هيثم. كانت تبقى محجبة شرعا زوجته التي لم يعد يريدها

ن حب ه لعارضة األزياء، كيف تحرقها خاصة أنها كانت تعلم ع اً كان بروده نار  ، خاصة بعد موقفه الجليدي تجاهها،عنهااً غريبأصبح 

 هو لم يخجل من أن يُعلن عن هذا الحب على رؤوس األشهاد؟ال و

بأي ذنب نفيتني من جن ة حبك إلى جحيم  ، رفعتني للثريا ثم دفنتني في الثرى ،قتلتني بعد أن أحييتني من جديد  لماذا؟ ..لماذا يا صالح

ني الش وق إليك؟ أم هل تفك ر بك مثلما حرقلك مثلما أ يا ترى هل تُحب ك ذات العينين الخضراوين مثلما أحب ك أنا؟ هل تشتاق نُكرانك؟

 . يا رب  ارحمني فأنا ال أفتأ أتدحرج من عذاب إلى عذاب.يارب أن تعيده إلي يا رب. ..يارب .. تُفك ر أنت بها؟

صالح  أما ،دون وجود هيثمالغالي  تجرؤ حتى على الذهاب لتمأل عينيها منتكن  ، لمشيرين تبقى بشق تها وحيدة طوال النهاركانت   

ها إلى دون حتى أن تدعو الطفلين منها إعطاءهاتطلب صباحاً و لشقتها تأتيح كانت أم صال ،يت العائلةبغرفة هيثم ببُمقي داً ينام فكان 

إن لم يُفصح احتراماً قلبه اليزال ُمتعلّقاً بغيرها و ، ألنيتجنب رؤيتها حتى ال يشعر بتأنيب الضمير الواضح أن الغاليمن  ، العائلة منزل



د جلوسمحضره تُخلق مفي روحها  انتكُل  ذلك ك بالّرغم من  ،لها أو شفقة عليها الة أمامها عناق ن جديد كُل  ثانية، كان ُمجر  ه بالص 

 .جوارحهالروحها وقلبها و

لم تكن تشعر  ،نهع أحيانا كانت تندم على انفصالها ،أهله لبيتعلى أخذها معه  يصر  هيثم مساء و يحتى يأت في شق تهاوحدها كانت تبقى 

ر أما صالح، فأصبح شيئا مخيفا محرما، كالنا  .كالس ابق الحديث معهللجلوس و محموم مكتومبأهميتها إال عند حضوره، يغمرها شوق 

 .قتراب منهالتتعذب كلما حاولت ا

حجزا فورا معاً رحلة الفرحة بسماع صوته، ولم تسعهما تحدثا  مع صالح و أخبرهما باألخبار السعيدة،اليا وداتصل أبو صالح بأيهم و

أكثر، يتعل ق بمن يرونه بغير العين التي يرى بها نفسه، معهم شعر بأنه شخص صالح يستحق هذه  بدأ صالح يتعرف على أهله إليطاليا.

ب رويداً رويداً  عندها  ُمسدال الس تار على ماض إجرامي  أسود، ، كاملة باستعادة ذاكرتهغب وصار ير إلى دمائه الحياة، عاد ُحب هم يتسر 

ية لشراء ثياب وفك هيثم وثاقه،  عمل ل لمستشفىلهيثم أخذه  حاجات لصالح ألن ثياب هيثم كانت واسعة عليه بعض الش يء،  ثُم  وذهبا سو 

قيام بفحص للتأك د من أن جسمه اعتراض صالح، قام هيثم بإجباره على الغم ر تحاليل دم.ولدماغ كهرباء لرنين مغناطيسي و ةصور

  كوكايين. خال من

ق عديدة منها التحفيز عن طريق بعض مناطق الذاكرة قد انكمشت، ولكن الدكتور هيثم كان يقوم بتحفيزها يوميا بطركانت األجزاء في 

شيئاً فشيئاً استطاع هيثم ، وأحماض أمينية ضروريةفيتامينات و ين الذاكرة، باإلضافة إلعطاء شقيقهتمارسئلة والكالم والصور واأل

 .ودة لميالنلم يعد يفكر بالعأصبح صالح مريض هيثم النجيب، و اكدة في ذاكرة صالح.ك البركة الر  بخبرته الس حرية تحري

نبور وف الصحون في بيت حماها، شيرين تنظ   كانت في عينيها دخلت عليها أم صالح و عندماسائل التنظيف، تختلط دموعها بمياه الص 

سألتها ممازحة فال أحد لها هنا سواهم، حنان وعليها أن تُعطيها شيئاً من اهتمام يتها بغمرة فرحتها بعودة صالح، ولقد نسنظرة شفقة، 

 :هي تربت على كتفهاو

أراهنك على أمامه يا حبيبتي؟ اخلعي الحجاب وضعي شيئاً من مساحيق التجميل وفهمنا، أما صالح فلم مازلت تتحجبين هيثم و  -

 .تينية على ما أظن!أنه سينسى تلك الـ.. اللهم صل  على محمد..الـ..الال

 مخنوق: بصوت هانكست شيرين رأسها حتى ال ترى حماتها دموعها، أجابت

ز.ا تالقت نظراتنا و، سيظن أنني أحاول فرض نفسي عليه، إنه يشيح بوجهه عني كلمال يا طنط -  يحاول تجاهلي، كأنني شيء مقز 

فاف و طي ب.. أره ألبوم، جي داال يذكرك  ال تحزني يا حبيبتي، إنه فقط  - فاده كثيراً ألبوم أ. لقد .ستعود المياه لمجاريها بإذن هللاالز 

 .هيثم، لكن لألسف ليس لك به صور العائلة الذي أراه إياه



 أعصاب.بخبرته كطبيب دماغ و ويدافلندع هيثم يعالجه رويدا ر ...المرهق أصال دماغه، ال يجب أن نثقل على الحقا يا طنط -

من وقت آلخر. كان الدون تحت إشرافه لعائلة فينيتالي يمنعه من استعماله، إال ليبعث رسائل صوتية كان هيثم يخفي هاتف صالح و

ي ذات الوقت كان لكنه فو ،ضباً منهم بشدّةغامضا معهم. كان صالح غاصار لذي اختفى فجأة و، اغاية القلق على صالحفي  ابنيهو

ً  يرد على أسئلتهم ، لكنه لم يكنيكتفي بإرسال رسائل مقتضبة ليطمئنهم عليه فقرر مبدئياً أن ،مشتاقاً لهم بعنف ، كانت لوسي القلقة نهائيا

ل الحديث عن هذا عن موضوع الزفاف أهلها في كولومبيا  تحدث معكم تمن ى أن يتحد ث مع والده ليتشغل قلبه وتفكيره، وأيضاً  لكن ه أج 

ة ، ندم أشد  الن دم عندما زل  لسانه الحس اس الموضوع عاه على تنفيذ العملي ة وأخبرهم بأن ها ومر  االرهابية، كان على يقين أخوها من شج 

ر أن يبأنها و د ضحي تان لمؤامرة خطيرة حيكت ضد  مسلمي إيطاليا، قر   يستعيد ذاكرته. لوسي بعد أن زواجه منفتح موضوع دييغو مجر 

قطعة عندما قدمت الشاي و جهزت الشاي، ثم قدمته للجالسين،ح وشيرين كعكة الشوكوالته التي يفضلها صالصنعت  قبل صالة العشاء

ينيها. أما صالح، فتناول األلم في علقادر على التقاط تعابير الحزن وابتسامة دافئة، كان هو الوحيد ا الس اخنة الهش ة لهيثم منحهاالكعك 

 لم تكن تفهم لم قلبها األحمق مازال متعلقاً به. ،كأنه يٌكن لها عداوة صامتةو تى أن ينظر إليهاا باقتضاب دون حشكرهالكعك والشاي و

 ً سا افئ فوق حبيبات لسان أبي صالح فأنعش فؤاده، قال متحم   : تغلغل الش اي الد 

  ؤذن بعد قليل.أس في المسجد،جماعة استعدوا لنصلي العشاء  -

  :عقدت ألسنتهم جأةافمصالح  رفج  عندها 

  بل أنا ال أؤمن بأي دين. .لست مسلما.أنا  ...بصراحة ،الحزن في نفوسكم زوبعة أنا أصلي معكم حتى ال أثير -

 كانوا يظنونه قد عاد لإلسالم. ،نظر إليه الجميع مذهولين

رة رأسه فعرف أن  ضغطه قد كلمات صالح قلب والده الملكوم و اعتصرت  :قالنفسه وبدأ يرتفع، تمالك أحس بصداع ينبض بمؤخ 

ة إال باهلل العلي  العظيم، سامح هللا من كان الس بب.   - نتحدث و تصلي معنا،للمسجد و ترافقنا ..لويا حبيبي و ولو ال حول وال قو 

 هي عماد ديننا.م من نور ترتقي عليه أرواُحنا، و. إن الصالة يا بني  هي سُل  ..ينبالد  

ه نافياً، يه ووضع صالح رأسه بين كف    : قالهو يهز 

ً هناك الكثير ألتذكره.ال مشوشا وليس اآلن بابا. عقلي ال يز -  .. لكنني سأفعل قريبا

 : محاوال تهدئة والده هيثم تدخل

 له أوال.لنركز على إعادة الذاكرة سنبدأ معه بالتدريج يابا، 

  :قالت أم صالح بصوت تجل ت به الحسرة



 كيف نسيت دينك؟ غريب اإلسالم ليهديك هللا له، أن تتعرف على وِ على األقل إنْ  -

 : بدوره  هيثم أجابأرسل صالح لهيثم نظرة استغاثة، ف

ا لكنها تحدث،"  نها حالة طبية نادرةإ " هي تغالب دموعها على كانت تضرب فخذيها بيديها حسرة و ثُم  رمق شيرين بطرف عينيه، يُم 

 زوجها الذي لم يعد زوجها.

                      ************************************************* 

 

التفاصيل تتضح أكثر، نجح هيثم في سحب  تفشيئا صار شيئا، ويُداوم على الت مارينو على استعادة ذاكرتهكان صالح يركز      

بدأ يزداد بفضل طبخ والدته  كذلك وزنه الذيذاكرته ولخاليا العصبية. تحس نت المستمر لتحفيز الالذكريات المدفونة عن طريق 

داً.و جلس أهله و ا،يالعبهمبدأ على ركبته و أجلس طفليهجلس صالح و يع للبيت،بعد صالة الجمعة، عاد الجم  أصبحت بشرتهُ أكثر تور 

ت الماضي الجميل في إربد، و ينبشون ذكريات حوله كادوا ينسونها،  أنستهم واألوالد طفولة بهم أي ام يقهقهون ضاحكين على مواقف مر 

برغبة ختناق وباال بالغربة ألول مرة في حياتها، شعرتأحست ، التي بينهم الصامتة الس اهمة شيرينذكرياتهم القديمة المشتركة جلوس 

يلتم سستصل اليوم، ون،  فطيارة أيهم وداليا مبتهجي لكن البقية كانوامصر، ألهلها الذين يقضون إجازتهم في بشوق عظيم البكاء، وفي 

 : بأمل محمومابنه  أبو صالحل سأ، أخيراً  الشمل

 ؟يابا هل أسلمتما رأيك بخطبة الجمعة؟ ها يا صالح؟  -

 : هو يقولو ضحكة صالح ند ت من

 هناك الكثير من األسئلة ببالي. ..يس بهذه السهولةالموضوع ل، يا إمام على رسلك -

سنوات مضت، إلى اليوم الذي  خمس عن العالم الُمحيط بها، لقد ساقتها الذ كريات إلى ما قبل اتغابت للحظرأسها وأطرقت شيرين 

فت فيه على الحبيب صالح،  ة رأت فيها وجهه الوسيم وبدلته العسكرية وتعر  ة ركبت معأول مر  ه سي ارته، أول صوته الجميل، أول مر 

ة دخلت بيته و فت على أهله، مر  اتجهت نحو وقفت فجأة و فيه على الض الل،كانت هي هو فيه على الهدى وكان  ذلك اليوم الذيتعر 

 :بعد ترددالجميع، قالت  تشغيل تطبيق اليوتيوب وسط دهشةالت لفاز، ثُم  قامت ب

 صالح!سي يا  أنت اإلجابة عن هذه األسئلة تطيعتس  -

ة منذ وقت طويل، سألها مستغرباً:   أنا؟حد ق فيها ألول مر 



غير لهداية في السابق ي أنشأها فتحت على قناة صالح، الت"  ثم  غيرك،ال أحد "نعم أنت و: هي تجيبهة بابتسامتها ولمع سنا الحماس

 المسلمين لإلسالم.

 : تسارعت دقات قلبه، صاح بحماسةعندما رأى نفسه، و فغر صالح فاه

 صحيح! ..من قبل هات.قمت بعمل فيديو...تذكرت..هذا أنا! نعم -

ه من العنف واإلرهاب، براءتتحدث عن اإلسالم و ئلة التي خطرت ببال صالح المشاهد،صالح الذي في الفيديو عن جميع األس أجاب

التفسير الصحيح آليات الِجهاد  شرحو ، اإلسالم تحدث عن أخالقو ؛نزلها هللا تعالىالكتب التي أالرسل وجميع بمين المسل عن إيمانو

 شيق.من األمور بأسلوب سلس ورائع و غيرهاالجدل، وتحدث عن قصص الصحابة و من اآليات التي تثير غيرهاو

باب الذي كان يغل ف عقله وبعد انتهاء الفيديو، أحس صالح بأ  : هتف تجل ت الحقيقة أمام عينيه،و قلبه قد انقشع،ن الض 

ساعدني ألعود شمساً و..معاصيا بدر مني من سيئات ولي م غفراللهم ا .أن محمداً عبده ورسوله.أشهد أشهد أن ال إله إال هللا و -

 المال الحرام.بعدني عن الفساد وأو..للحق

ى قارب النجاة من بحر في تلك اللحظة فقط، عثر صالح عل كانت لحظة عظيمة. ،الزغاريدأمه شيرين وأطلقت له وعانقوه، وابتهج أه

ياع، و  روحه لتعيد له ما كان يبحث عنه منذ وقت طويل، السالم الد اخلي.عقله ودت األجزاء الُمتناثرة في اتحالض 

 هتف هيثم بسعادة: 

 مرحى مرحى يا شيرين.. هللا ما أروعك! -

 المحروق:  قلبها الفرحة تنعشو شيرين رد ت

ع القهوة احتفاال بهذه أمس م هيثميا  سأقدم الحلوى التي اشتريتهاالحمد هلل الذي هداك يا صالح للحق،   الحمد هلل رب  العالمين،"  -

ي والمناسبة،"  ثُم  أضافت ضاحكة: " ال تُكثر من الحلوى يا سي هيثم، تناول  طنط، انهما يلتزمان قطعة صغيرة جداً كما يفعل عم 

 بالحمية أكثر منك."

 رسمي ة: ته التي عادتضحك هيثم بدوره، قال بلهج

 حاااضر يا أم سعد. -

ة الحماس الذي نسي نفسه صالح هتف  : في لُج 

ُ  آه كم اشتقت لها! ..لوسي لإلسالمبقي أن أهدي حبيبة القلب   -  .فوراً  سلم ثم نتزوجسأجعلها ت

 تنحنح هيثم.



 : قائالً بحرارة من يُريد إزاحة حمل ثقيل عن كاهله نقل بصره لشيرين، وانتبه صالح

لكن لوسي هي ، أسماءمن أجل سعد وبغيابي  تحملت كثيراكثيرا ووأعلم أنك ناضلت  ،أمخير ، كنت خير زوجة واعتذر يا أم  سعد -

ً  ،لى األبدغيرها إلن يشغله ن وقلبي اآلفِكري و من تشغل سأكون خير أب  أعدك بأنني ،أقصر معكملن أبتعد عنكم ولن  أنا طبعا

 لطفلي فلذتي كبدي.

 :قالتتنهيدة ضيق و أم صالح أطلقت

ة إال باهلل.. ال حول و  - فافحبيبتي شيرين قومي و ..زلت ناسياً شيرينماأنت ال قُو   .أحضري ألبوم صور الز 

أشار لها بيده أن تقف مكانها، عرف في تلك اللحظة  صالحلكن  لشقة الُمجاورة إلحضار األلبوم، إلى ا وقفت شيرين يائسة تُريد الذهاب

راً كافياً ليُجبر نفسه على البقاء معها، أن عليها أن تستيقظ من الوهم الذي تعيش فيه، صحيٌح أنها قاست بعيداً  عنه، لكن هذا ليس ُمبر 

ة، لم يعد صالح القديم عر لوسي شعل مته لوسي وعيني لوسي و ، لقد عل مته الحياة أشياء جديدة؛أموٌر كثيرة حدثت معه قلبت موازين جم 

لن رمها من طفليها، سيبقيان معها وسيبقى بقربهم ويحلن لن يظلم شيرين و ضحكة لوسي الط فولي ة المرحة،األسود الحريري  اآلسر و

ً  تعوز  : بحزم تف ت حول قلبها كحبل المشنقة قالبكلمات ال على قيد الحياة، مادام شيئا

 أنا آسف، رجاء ال تضغطوا علي  أكثر. ،لكن حب ي لها قد رحل إلى األبد ،تذكرت كل شيء عنهاو ..مامايا بل تذكرتها  -

 : قالتو بحزنأطرقت أمه رأسها 

 لن نضغط عليك.خيارك يا حبيبي و هذا -

، عليها الش فقة من االنكسار نزعت نفسه إلى ي تسير نحو المطبخ بحالةوهطلب صالح من شيرين أن تُحضر له كأس ماء، راقبها    

ب لكولومبيا أو ويحاول إقناعهم بالذ هاقليالً ليحد ث أهله عن لوسي غيابها أن يستغل  أن بدأت تُلح  عليه؛  من نوع آخررغبة  تلكن مالبث

جريمة يوم العيد التي كان سيرتكب حبيبة القلب ي لم ينسها للحظة واحدة، الساحر التله، لوسي مالكه  يتم تزويجهال الت واصل مع أهلها

، لطفليهاحتراماً لها و مشاعره الجي اشةلكن  وجود شيرين أجبره على كتم الجميلتين القاتلتين الس احرتين، من أجل عينيها، آه من عينيها 

يق الش ديد و ر بصدق و لكن  فكرة إسالم لوسيكان يشعر بالض  ته، قر  تهُ  عزم أن يجعلها تُشاهد فيديوهات اليوتيوبستسهل عليه مهم   خاص 

، بدأ يتكل م أجل أال يبتعد عن طفليه ستقبل أن تنتقل لفلورنسا منو ، كان واثقاً من أنها ستسلم فوراً ة اإليطالية التي أصبحت تفهمهاباللغ

   خلفه مباشرة، قال بلهفة: كانت تقفوبسرعة حاملة الكأس عادت  دون أن يالحظ شيرين التي ةماسبح



عيناها شعرها أسود ناعم كالحرير و عيناك،أجمل فتاة ستقع عليها هيئة بشر والك على ين لوسي كثيرا يا ماما، إنها مستحب  -

لكنها طبعا ستترك هذه الوظيفة بعد أن عارضة أزياء وحالياً تعمل فهي  هيفاء القامة، وكطفل صغير مرحةوخضراوان مكحولتان 

 ُ  إن شاء هللا فادعوا لها بالهداية.تُسلم  سأطلب من بابا حبيبي أن يطلبها لي من أهلها في كولومبيا بعد أن، بإذن هللا سلمت

  الس عادة في عيني ابنه حبس كلمة اعتراض كانت ستخرج منه، فاكتفى بالقول:يق الش ديد، لكن  لمعاَن ض  بال أبو صالح شعر

شاركتهم الجلسة التي  ،الجميع بالحديث بمعزل عن شيرين سرعان ما اندمجو" هداها هللا يا بُني، " على بركة هللا يا صالح، -

صالح، ليت الُمعجزة لم إليها  يرجعمعجزة وحُدث أن تفي الماضي  لكم تمن ت أكثر،الغُربة  يتنامى في قلبها أكثر وإحساس و

بسي ارته هُناك؛ اً بال روح، روحه مازالت تطوف لكن ه عاد جسد لقد عاد صالح، نعم عاد تحُدث، ليست كُل المعجزات نعمة.

بة بالد ماء ،بغابات جنوة الُمحط مة بين األشجار ال يمت   عنها يبغر، أما هذا الجالُس أمامها فهو رجل ببدلته العسكري ة الُمخض 

الخامس  فيغادرها صالح الذي الن قيب البطل إال أمام صالح القديم،  لن تخلعهُ ، وأبداً  تخلع الحجاب، لذلك هي لم للغالي بصلة

ارتسمت صورة أهلها أمام أصبحت عبئاً على الجميع، وقد شعرت بأنها  آلن.ا لم يعد حتىوقبل ثالثة أعوام عشر من أيلول 

ج هيثم والذين اشتاقت لهم بعنعينيها، أهلها  ت بنفسها من أجل أهل صالح ونهم، لقاحضأبقيت بف. ليتها لم تتزو  ماذا كان د ضح 

 الث من؟ ال أحد منهم اآلن يُعيرها أي اهتمام.

ً  ثُم   نفاذ صبربساعته، هز  رأسه بحركة تدل  على  حأبو صال حد ق فا   :سأل متله 

 ؟دالياتصل طيارة أيهم ومتى  -

  :الذي التصقت نظراته بساعة الموبايل هيثم هأجاب

يبة كاملة فيها حق أيهم أرسلت معإحضارهم من المطار بنفسه، هههه ال بد  أن رزان  صر علىبعد قليل، لكن صديق أيهم فريد أ -

عتر األخضر و ذ ها بعد أن يا سالم ما أل ، كم اشتقت لمذاق الكُنافة بالجبنة! الكُنافة المجمدةوالبقالوة والجميد والجبنة العك اوي الز 

نها بالميكرويف!  اُسخ 

  :هي تقولو أم صالح لمعت عينا

 البقالوة من أجل الغالي صالح، جي د أنني حض رت القهوة الس ادة يا هيثم.أكيد أحضرا الكنافة و -

 أضاف صالح بصوت طغى عليه الت أث ر: 



خلفي ُمدل لتي داليا خوفاً من بطش أيهم أذكر جي داً عندما اختبأت  عظيم عظيم! داليا، شوقي لهماللغاليين أيهم وياهلل كم اشتقت  -

أذكر  أيهم درساً لن ينساه، ياهلل ما أسرع األي ام! ال يومها لقنتُ  سنوات، كان عُمرها آنذاك ثماني تُف احته، تَ بعد أن سرقَ  الغاضب

ة، متى   سنوات. رب ما قبل عشررأيتهما آخر مر 

مة الو وقفت شيرين ال يذكُر متى  ل حدثت قبل أكثر من عشرين عاماً لكن هيذكُر تفاصي إنهُ  ،بنظرات ملؤها الحقد ههي ترمقجه ومتجه 

ة، ال يذكر حفل زفافهما! رأى أيهم و لقد فاض ذات العينين الخضراوين عقله تماماً، عارضة األزياء الحسناء  تلقد سلب داليا آخر مر 

جهالكْيل  صالح لم يمت قبل ثالثة أعوام.. صالح مات اآلن!! ليشبع بهاا إذاً و، فليتزو 

ة ن بين أحضانهم انتزعت طفليهاوبخطى عصبي ة نحوه اتجهت    : قالت بلهجة جافةلحماتها و التفتت قبل أن يعترضو ،بالقو 

 ثم أعود. أقوم ببعض األمورو ال ثيابهمبد  أل سوسوآخذ معي سعد وسو يا طنط سأذهب لشقتي -

 :بنظرة خاطفة، رد ت باقتضاب أم صالح رمقتها

تهم بها.بسيهم ثياب العيد ليراهما عمهم وحسنا ، أل  -  عم 

 :لتتساءهي تغالب دموعها، و حوتهما بين ذراعيهاثم  ،لت ثياب طفليهابد  و شقتهاعادت شيرين إلى 

ة بعارضة أزياء سيتزوجني وال يريد أبوكم ..مكان هنا يا صغيراي؟ لم يعد لنا هنا هفعلن مالذي  - قني هيثم طل  و ،أجمل مني بألف مر 

فلُقياهم بلسٌم لجراح  هليأل سينسونكم،  أنا ُمحتاجةوركم غيأحفاداً  سينجبونو التي يحلم بها،الفاتنة سيتزوج مستقبال باألوروبي ة و

 بابا، سأذهب عندهما حاالً. أنا عايزة أشوف ماما و، القدر

رت في تلك اللحظة أن  د عل متها الحياة تبدأ بإسعاد نفسها، نعم فهي المسؤولة الوحيدة عن سعادتها، لقتتوق ف عن إسعاد اآلخرين وقر 

بأن اللعين لن تسمح لمرض االكتئاب وبعد اآلن لن تحزن من أجل أحد ال ، اآلن ستكون حمقاء إن لم تطبق هذا الد رسدرساً قاسياً و

ة أخرى من أجل شخص ال يستحق  معاناتها،  ن م على متن الطائرة المغادرةحجزت ثالثة مقاعد بواسطته و موبايلها فتحتيفترسها مر 

 لملمته من أمتعة،لملمت ما استطاعت  ساعات بالضبط، بعد ثالث كان موعد اإلقالع القاهرة، ، مرورا بروما وإلسكندريةافلورنسا إلى 

 نحو مطار فلورنسا.مع طفليها طلبت تاكسي ثم اتجهت 

لم يكن يريد أن يتخلى عنها في هذه كان هيثم مشغول البال على شيرين،  أيهم وداليا. صالح، كان الجميع يترقبون وصول أبيفي بيت 

عبة لكنها هي من أصرت على ذلكالظروف  ى أسمى معاني أحياناً تتجل ،سينساها بناء على رغبتهاا، وبتهرغلقد طل قها بناء على  .الص 

ال يتحد ث سوى عنها بعد أن خرجت شيرين و كرجل تلب سته جنية،  بلوسي مأخوذ الل بال يزال أما صالح فكان   الحب، في قتل الُحب!

 : ه أخيراً بسؤالحنقبأنه يكاد ينفجُر فنف س عن  أبو صالح أحس    ،أغاظ الجميعمما 



ً ال أنا  -  بها لك؟خطِ ن أأ فكيف تريد مني ،بدم بارد يو قتل َعَليلوسي طلبت منك إطالق النار أن  أفهم يا صالح؛ لقد قُلت لنا سابقا

 :ذكائهال تتفق و ببالهة صالح هُ أجاب

فال أستطيع  ي استعدت ذاكرتينأن رغم بموبايليالسيد هيثم ال يزال يحتفظ و أخوها ضحي ة مؤامرة، وقعت هي والمسكينة   -

 طمأنتها علي، ال بد أنها قلقة علي.و العذب سماع صوتهامحادثتها و

 :بصوت يكز  من بين أسنانه المشدودة توث ب الغضب بقسمات هيثم، قال

 من هذا الموبايل. أنا اخاف عليك لذا ..يا صالح زلت متورطا مع مافياأنت ما  -

 : رسم نظرة واثقة بعينيه إلقناع هيثم صالححاول 

 .من المؤكد أن المسكينة تغلي قلقاً عليو ،أريد سماع صوتهاولوسي خطيبتي اشتقت ل أرجوك، ، أعطني موبايلييخوي ال تخف -

 :تنهيدة أتاحت له الت فكير بسرعة، قال هيثم أرسل

 ياصالح؛ أن نستمعلكن بشرط واحد لن أتنازل عنه دثها والتح سأعطيك الموبايل حاضر يخوي.. استغفر هللا العلي العظيم..  -

 .مكالمة معكلل

  غاضباً:، كيف يجرؤ هيثم على اقتحام خصوصيته بهذا الش كل الُمهين؟ دمدم احمر وجه صالح كحب ة طماطم

 ..ال تجعلني..هيثم -

 حزم: قال بنبرة حادة ملؤها الوصالح أبو و قف 

 إال فلن أسمح لك أنا بالحديث معها.و بل أطع هيثم يا صالح -

سون رأسه، يبدو أن الجميعض صالح خفأ ً ، تمتم لوسيحبيبته من  متوج    :يائسا

 با.با حاضر يا -

 : مبرراً  قال ذي اتصل بلوسي عدة مرات و لم تجب،أعطى هيثم الموبايل لصالح، ال

 ال بد أنها مشغولة بعرض األزياء. -

 ردت لوسي فورا  الخاص ووضع مكبر الصوت. من موبايله أخذ منه رقم لوسي، ثم اتصل بهاصالح و موبايلثانية على هيثم  استولى

 تشاو؟ ..آلو -  :بصوتها األخاذ على الرقم الغريب

 :باللغة اإليطالية بلهفة رد  هيثم، يد من بسرعة  موبايلالصالح  سحب

 أنا بخير يا عمري ال تقلقي.. اشتقت لك كثيراً. ..لوسي حبيبتي..آلو   -



  :الجميعفهمهُ و بصوت سمعهُ  مضطربة ترد  

 كان قد انتهت يا أحمق،عالقتي بك  ..فينيتالي  يا روبيرتو ني جيداً بالحديث معي؟ اسمع أخيراً  هل سمحت لك الشرطة..؟نتهذا أ -

ابكمنك و مادرينيانتقاما ل، انتقاما مما فعلته بي ومادريني ستيفانو، أنا وي لك مجرد طُعم لنوقع بكحب   أنا ..على فكرة . من عر 

 .يا أبله السجننت ستتعفن في اآلن مخطوبان بينما أ وستيفانو

 .ثم أغلقت الخط

ً نظر صالح إلى أ ً  الدته، ثُم  مالبث أن رمى نفسه بين ذراعي وهله مصدوما التي اتضح أنها مجرد سافلة  بكى صدمته بحبيبة قلبه ،باكيا

أخيه،  بكى زيه وعاره أمام والديه وبكى خ زهرة سامة ثمل من رحيق هواها حتى الجنون فكاد أن يضي ع نفسه،  كانت تنوي تدميره،

خيص وترك الغالي،  حماقته  عندما  هو يربُت على كتفه:قال هيثم ولهث خلف الر 

 .كنت أتوقع هذا  تستحقك يا صالح، هذه التافهة، إنها ال -

في لحظات ، وعلى العتبة فريدهرع هيثم لفتح الباب ليجد أيهم وداليا و الجرس،صوت  خلف البابساد الصمت للحظات ثم تعالى من 

 تنورتها الط ويلة نحو صالح و هي تصرخ كطفل يوم العيد، ألقت نفسها بين ذراعيهركضت داليا تتعث ر باللقاء الحميمي يعم الجميع،  كان

 تتنش ق ثيابه:بلهفة محمومة و هي تتحس س وجهوه

 !ياهلل يا رب ما أكرمك ..بعد أن فقدنا األمل برؤيتكنراك اآلن أمامنا  ..يحبيبي يخوي  -

 : حزنهعلى فرحة اللقاء  قد طغتو قال  ،غرق بدموعهو ضن أيهمحصالح في  غاصثم 

 .ات روحي بلقياكمقد ُرد  لوهللا  ..كثيرا ااشتقت لكملقد ، أيها الغاليين -

كما توق ع هيثم فقد أرسلت رزان  الكلمات الجميلة تختلط معاً في أجواء العائلة الحميمة،الض حكات ووسُرعان ما بدأت ثم جلس الجميع، 

ة لشيرينمها للجميع مع القهوة الس ادة، وتقديح بتسخينها والكنافة المجمدة التي قامت أم صال التي كانت مشغولة  لم تنس أن تُخب ئ حص 

بدأ أيهم وهم يتناولون هذه الحلوى الشعبي ة الش هية، الجميع للحظات بأن هم باألردن و ، شعرإن لم تُظهر ذلك أمام صالحالبال عليها و

عودة صالح بالس المة؛ الذبائح والمناسف التي تم  طهيها وتوزيعها على  رب بمناسبةاألقاها األهل واالحتفاالت التي قام ب يُحد ثهم عن

بناء على طلب هيثم، لم ينبس أحٌد ببنت أخواله. عن بيت أيهم وأعمامه و الذين لم ينقطعوا الجيران والفقراء، وعن المهنئيناألقارب و

ق الح طبقه وضعه على المائدة، ثُم  بعد أن أنهى ص  شفة عن زواجه بشيرين أمام صالح. ع قٌبالته عليهماو داليابذراعيه أيهم وطو  ، وز 

 : هي تسند رأسها على صدرهو داليا هسألت

 ؟سوسو يخويوسعد و أين شيرين -



  هي تنظر إلى الباب:أم صالح و هاأجابت

تها من الكُنافة.القيام ببعض األمورو تبدل ثياب الطفلينل شيرين ذهبت -  ، ستأتي اآلن، خب اُت لها حص 

 :صالح استغراب، سألخاطٌر فقط ب حاجبيه بيهم خطر أل

 يا صالح أنك كنت ناسيا اإلسالم؟ صحيح  -

 : مبتسماً  صالح هأجاب

 أسلمت من جديد. بفضل هللا ثم شيرين لكنو هذا شيء نادر الُحدوث لكنه ممكن، لقد قال لي هيثم أننعم،  -

 :هي تسألهاتسعت حدقتا داليا و

 كيف ذلك؟لكن شيرين؟ و  -

ساأجابها صالح م  :تحم 

 نعته أنا بالماضي لهداية الشباب.أرتني فيديو اليوتيوب الذي ص  -

في ذلك المساء الذي لم تنسه  طيف شيرين بشعرها األسود الن اعمفمها للحظات وحد قت الشعوريا بالت لفاز ودروع التكريم و ادالي فغرت

الجميل  ذلك المساء الصيفيشيرين، إلى لحظات لم يتشاركها سوى هي وصالح و ، لقد عاد بها شريط الذكريات إلى الماضي،دالياً أبداً 

ة، بعد أن خل صها صالح من براثن شاب ين ضايقوها، لم تنس داليا ذلك اليوم وز، اليومالذي رأت به شيرين ألول مر  الذي  ، الس ابع من تم 

فة وقلب أخاها رأساً على ع يراً لم تنس اللحظة التي بش رها فيها بأنه أخ إن كان ورعهُ قد سد دها نحو األرض،قب، لم تنس نظراته المتله 

وجة التي يُريد، وقد و  هي تهتفزادت وجنتاها احمراراً و ت بها شيرين على االرتباط بأخيها.لم تنس اللحظة الذي وافقجد بشيرين الز 

 : بحماس

 ت لك الجميل يا صالح!شيرين رد   -

 :هو يسألهاضاقت عيناه استغراباً و

 ؟يا داليا كيفرد ت لي الجميل؟   -

شه، يبدو أن ذاكرته لم تعد بالكامل كما كان يظن،   : ههي تسألحاجبيها و عقدتالحظت تشو 

 أال تذكر أول لقاء بينكما؟ -

  :نفضت رأسها للحظات، أردفت قائلةهز  رأسه نافياً ف



أال تذكر أننا جلسنا معها  نا؟ بيتأحضرتها  لمن شباب ضايقوها وأال تذكر أنك أنقذتها  ..عنها كل شيء تأنك تذكر ِخلت ..غريب -

 كانت عندها شكوك حول اإلسالم؟و أنتأنا و

ه قليال من ُصداع خفيف قبل أن يُجيب ،صالح عينيه أغمض  : تأو 

 دأت الصورة تتضح في مخيلتي اآلن.ب ..نعم ..نعم -

 : ارتشفت من كوب العصير الذي قد مته لها والدتها، أكملت

 حجابطلبت مني إحضار مها بنطق الشهادتين وإسال دتثم جد   ال إرهاب،اإلسالم ليس دين عنف و بإقناعها بأن أنت قمت -

 لصالح الفقراء. معصمها باألساور الذ هبية التي زي نت في تلك اللحظة تبرعت. بل ولترتديه

 : يهبط بسرعة، هتفيعلو واألخرى على صدره الذي بدأ اليد سعته كهرباء، وضع يده على جبينه وكمن ل واقفاً  صالح انتفض

 .رضي هللا عنه تأسيا بخالد ابن الوليدلك لت ذعَ اآلن تذكرت! عندما فَ  -

ز ، تحف  منها زت جزءاً ها تتصل ببعضها البعض، إذا حف  فجأة، كما قال هيثم، الذكريات كل   في وعيه ور المتالحقةاندفع جيش من الص  

رغم رتداء الحجاب فة الير مثله بالوجود، الدموع تمأل عينيها خشوعا، تبدو متله   فتاة جميلة ذات شعر أسود لم  هكذا.الجزء اآلخر و

بعد تجديد إسالمها نطقا التي خلعتها أساورها الثمينة  شخاص في إيطاليا، رن ت الط اولة تحتالعنصرية التي ستلقاها من بعض األالنظرة 

 بعد أن أشهر إسالمه بين يدي النبي صلى هللا عليه و سلم.رضي هللا عنه بالشهادتين، كما فعل سيف هللا المسلول خالد بن الوليد 

كان واقعا  بالحقيقةلكنه قع بحب الشعر األسود، اكان يظن أنه و .الثالث المنقضية المه طوال السنواتهي من كان يراها بأح ..إنها هي

ورها دون حجاب ى شعرها أو صو رأربما ل مامه،محجبة ألألسف شيرين بقيت األسود. لتي كانت تملك ذاك الشعر خصية ابحب الش  

ل، حمية التي كانت تحدث بين أي زوجين ) التفاصيل العاد ذكر كل شيء عنها، لكن ذاكرته لم تتعد  كان يظن أنه يلساعده ذلك كثيرا. 

ت أول من باح لها كانعلى يد أخته الغالية داليا التي ، مور التي جعلت قلبه يخفق، فلم يتذكرها إال اآلنأما األ ،غيرهاو( ..قوالدة، تسو  

 الوحيدة التي شهدت تبرعم هذا الُحب.بحبه لشيرين، و

 :قائالً  لهيثم نقل بصره، وقع فيها بحب شيرين اللحظة، خفق قلب صالح كما خفق أول مرة في تلك

 .اتصل بها  -

 : ات صل بشيرينمن على الط اولة وهاتفه هيثم  التقط

 شيرين، لم تأخرت؟ الكل بانتظارك.أهال  -

 مشبع باألسى: ال هاصوتداخل أذنيه 



 ، طيارتي ستقلع بعد ساعة.فلورنسا مطارأنا ب  اآلن تذكرتموني يا هيثم؟ -

ً  واقفاً، صاح هيثم انتفض  : مصدوما

 .حاالً  رجاء عودي ؟ما الذي فعلته يا شيرين -

 بطارية هاتفها. فرغت لقد  ل الخط؛ِص فُ و ." ..ال مكان لي بينكم يا " : رد ت

 ً  : سألو وقف صالح قلقا

 ماذا هناك يا هيثم؟ -

 : ه ُمتحس راً ، أجابمن عتابنظر إليه هيثم نظرة فيها ظل 

 أنا بصراحة ال ألومها. نه لم يعد لها مكان بيننا،في المطار، تقول أ نالط فالشيرين و -

 إلى أين ستذهب؟ ماذا!   -

 ال أحد لها سوانا.بإيطاليا هنا  ..مصر أكيد، عند أهلهاإلى  -

 .لنلحق بها ..الوقت لدينا ..هيا يا هيثم هيا  -

 ننطلق.ي وحسنا سأبدل ثياب  -

 . سيضيعون مني يا هيثم هيا...وقت لتبديل ثيابناال  -

لمطار، أخذ صالح نحو اانطلقا بس يارته خرج مع صالح و اله البيتي ثم  هم في جيب بنطدسَ ومفاتيح سي ارته ومحفظته أخذ هيثم موبايله و

ة بشيرين التي مازال هاتفموبايل هيثم و اتباع هيثم زاد الط ين بل ة ها مقفال مما أشعل توت ره أكثر وأكثر، وحاول االتصال عشرين مر 

وعلى  س ماءهي تحل ق في اليتخي ل منظر الط ائرة و تقي ده الت ام بالس رعة المسموحة مما أثار جنون صالح الذي بدألجميع قواعد المرور و

يضرب أكثر فصار اطر الس وداء فتيل أعصابه أكثر وفلذتي كبده الذين قد يفقدهم بسبب حماقته، أشعلت هذه الخومتنها ُحب  حياته و

 ة: بعصبية واضح زجاج السيارة بقبضته

 أنت تسير كالسلحفاة يا هيثم! -

 هيثم في ضيق:  رد

 ن.معنا وقت، ضع حزام األمالشرطة يا صالح؟ ال تخف أن تخالفنا افي مارأيك  -

 :قائالً  رتذم  بدأت أنفاس صالح تتصاعد، الطريق وفي أزمة غرقا لكنهما سرعان ما و

 طفلي  قبل أن نصل.و لطريق يا هيثم! ستطير زوجتيانظر ما أطول ا  -



 : قال هيثم عجيب استفز  صالح بهدوء

 صحتك.بيضر تركيزك وفالتوتر سيشتت  جيدا لدماغك،تنفس بعمق يا صالح، هذا ليس  -

 ت بحاجة لمحاضراتك العلمية اآلن.لس  -

 األزمة.هذه تخرجنا من س. أعرف طريقا مختصرة ..يمينا قد بدأت السيارات بالتحرك، سأنعطف ها  -

 هيثم أسرع. أسرع يا  -

 أتقيد بالسرعة المسموحة يا صالح.س  -

  أجلس خلف المقود.أريد أن  ..هيثم   -

 طريق المطار مليء بالشرطة. شيء، كلمنا يضيع ستخالفنا الشرطة و ..صالح!  -

ركن هيثم الس يارة في كراجات المطار، ثُم   دقيقة. عشرونبقي على إقالع الطائرة  ح يكاد ينفجر،صالو إلى المطار السيارةوصلت 

اباتيشق ان صفوف المسافرين ركض اإلثنان   صالح ينادي كالمجنون: و باتجاه البو 

 شيرين .. سعد.. أسماء. أسماء...سعد..شيرين -

اشتعل هو يتخي ل طائرة بعيدة تُحل ق بالس ماء، بدأ قلبه يتقافز بصدره وأصوات المسافرين، اءاته اليائسة بين ضجيج المطار وتبد دت ند

الس يطرة عليه؟ ألهذه  من معهاو بالت افهة لوسي، كيف استطاعت تلك األفعى هو يتذك ر أوقاته التي أهدرها بالت فكيرو باطنهُ بالغضب

سحرها الذي فاق بخطورته ُمخد ر الكوكايين! سواها، ير يعد عينيه فلم لقد  نفثت سحرها الس ام بقلبه وعقله و فارغاً؟الد رجة كان شخصاً 

، ألهذه لُقمة سائغة لخبثهمإرهابياً فلم يكن سوى  ، اللعنة.. كانوا يخط طون لجعلهأيديهم القذرة هو يتخيل نفسه دمية بينكاد قلبه يتوق ف و

ادق الوحيد كان ل ن اآلن بعد أال الوقت تكتوي بنيران تجاهله، وطو من كانتالد رجة يُعمي الُحب  البصيرة؟ كال إنه ليس ُحباً، حب ه الص 

فوف مما أثار حفيظة المسافرين.  منعتهما ووصال لنقطة مرور المسافرين  ثاب إلى رشده توشك أن تضيع منه، الموظفة اخترقا الص 

 : ةسبقه أنفاسه المتالحقصالح ت قال   ،لم يُعطياها إياهماو طلبت رؤية الت ذاكرأن بعد  من الدخولالحانقة 

 زوجتي.إلى   الوصولعلي  ..دخليناأ -

 : جاف ةرسمية بلهجة  الموظفة رد ت عليه

 .لغير الُمسافرين الدخولممنوع  ..سيدييا آسفة أنا  -

 : ، صاح بهاضربة قوية الكاونترسطح  ضرب صالح بقبضة يده

 إفهمي. ..يجب علي الدخول اآلن -



 الودودة وهي عن وجهها قسماته خلعتمن أجل عملها، على ثغرها  نعة التي رسمتهاالمصطاالبتسامةَ َطرد أسلوبه الخالي من اللباقة 

َدد  :بجالفة هته 

 ال طلبت األمن، خلفك مسافرون ينتظرون دورهم.إويا هذا ابتعد من هنا   -

يقف كشجرة باسقة هيثم  بكاء طفل رضيع كانالموظ فة و تهديداتاخ صالح وشتائم المسافرين وصرالجو المشحون و وسط أعاصير

 :قائالً  أعطاها للموظفةو بطاقته من محفظتهعجيب هدوء ، أخرج بثابتة بيوم عاصف

مصابة  بالعبور قبل قليل التي سمحت لها المرأة ..أعصابائي دماغ والدكتور هيثم فهمي خضر أخص   يتحدث إليك اآلن  -

سأحملك و ك،تِ تتعطل الرحلة بسبب تعن  على الطائرة و وستسبب تهديداً للسالمةالجنون، كتئابي والفصام وراب الهوس االطباض

 .كامل المسؤولية

هونظرات  هيثم استقبلفورا،  بالدخولسمحت لهما عر وأصيبت الموظفة بالذ    :قالو اإلعجاب من أخيه بشعور من الز 

 إلى روما.أوال إلسكندرية يا صالح، الط ائرة ستسافر ال يوجد طيران مباشر من فلورنسا إلى ا  -

قال  المعروض، الرحالتمسة مساء، قرأ هيثم جدول الخاروما الساعة بة الطائرة المغادرة من فلورنسا إلى يبحثان عن بوا هرعا

يصطدمان بالمسافرين ويتمتمان باالعتذارات بسرعة جنونية،  انقلباهما يخفقانطلق اإلثنان و"  هيا بنا،.. 24البوابة رقم " لصالح:

ابات، و إلى صف طويل بانتظار الدخول داخل  وجدا شيرين تقف مع الطفلين كانا يسابقان الزمن،أعينهما القلقة تقرأ بسرعة أرقام البو 

 : هو يركض نحوهماو بأعلى صوته صاح صالحلطائرة، ا

 أسماء...سعد ..شيرين  -

 : الرجاء قاله انتزاعاً من بين شهقات الوجد والفرحة و، بصوت انتزعوسط دهشة المسافرين أخذ شيرين بين ذراعيهوصل إليهم و

أنت هي الفتاة الغامضة ذات الش عر  ،يا شيرين الماضية الثالثالتيه سنوات أنت من كنت أبحث عنها طوال ..كم كنت أحمقا! أنت  -

لْم  مَ لقلبي الفارغ األجوف،  ، أنت الن غمة الغامضة التي ترد دت أصداؤها بجدرانلسنوات بين سطور دفتري التي سكنت األسود

 لقائنا األول؟ب تذك ريني

تتنس م رائحته الممي زة التي لطالما تنس متها في ، وضلوعه، فتروي بدموعها قميصه ، قبل أن يرتمى نشيُجها بينبدهشة فيهحد قت شيرين 

ف روحها بأنفاسه الد افئة الُمقد سة أل، وأحالمها ل مرة منذ ثالثة أعوام جليدي ة، فتحت فمها لتتحد ث لكن الكلمات خرجت تتلح  من بين و 

اً نشيجاً ثنيتيها     جثم على روحها. أخرج معه كُل عذاب الس نين الذيحار 

ً  ، قالبلهفة محمومة أسماءوضم  إليه سعداً و هيثم قرفص  : راجيا



 ال نحن أيضا.يع العيش بدونكم، وصالح لن يستط ..يا شيرين عودي معنا حاال -

 :بصعوبة قالت نفساً عميقاً لتهدأ،  شيرين أخذت

 ..الحقائب ..التذاكر   -

ً  هيثم هاأجاب  :العرق يتصب ب من جبهتهو الهثا

 .هيا بنا ..الحقائبو  تخافي سنستعيد النقودعندي، ال مدير المطار مريضٌ والُد   -

قهم بذراعيهس في الخلف بجانب زوجته ويجلصالح في طريق العودة على أن  أصر    المحب ةالت الش وق وبقب ، غامرهمطفليه مطو 

ضهم و   بنبرة فرحة: شيرين هماسألت إشراقاً، وسعادة  فتطفح روحه  ،لو جزءاً بسيطاً من معاناتهم بعيداً عنهليعو 

 ؟مرور المسافرين قسم اكيف اخترقتم -

 :، أجابهاهو ينظر إليها بالمرآةو ضحك هيثم

 مصابة بالفصام!عيت أنك مجنونة واد  -

 : سألتهو سعادة بوجه يشع ثم التفتت إلى صالحيثم،"  هذه المرة سماح يا ه": رد ت ضاحكة  

 أخبرك عن لقائنا األول؟ من -

ة عينيهاو هاأجابزرع قُبلة على جبينها،   :هو يغوص في لُج 

هللا المسلول خالد بن  يفتبرعك بأساورك للفقراء أسوة بس، ولحظة ارتدائك الحجاباألول و لقاءنامعي هي من شهدت  داليا؛  -

أنني كنت أظن  ..السنوات يا شيرينأنك من كنت أبحث عنها طوال تلك بلحظتها  أيقنتُ   ذك رتني بذلك اليوم الت اريخي.الوليد، و

ً متعلقاً غريقلكني في الحقيقة كنت فقط حب لوسي، وأ مور، أنا احتاج لألسف اختلطت علي األلكن وفيها، أبحث عن طيفك بقشة،  ا

يم، وحدك من يستطيع ُمساعدتي لن أستطيع أن أحيا بدونك أبداً، أريدك أن تُساعديني على أن أرجع صالح القدإليك يا شيرين و

 .يا زوجتي الحبيبةعلى ذلك 

 نفسه يُخفي الن دبة التي علت حاجبه تلقائياً بإصبعه، أبعدت يده عن الن دبة قائلة: حد قت بعينيه فوجد

 هل تعلم أن هذه الن دبة تزيدك جماالً؟ -

 ، أجابها:نها تُجامله فابتسم ابتسامة ال معنى لهاظن  أ

آثار الحادث الذي ترك  فشلت، إنها منتي، حاولت إزالتها بشتى الط رق وقل ل من وسامتوجداً قبيحة نها صد قيل لي إ.. أقوسـلكن لـ -

 .إن توت رت صداعاً يهاجمني أحيانالي ندبة وذاكرة مفقودة و



 هي تقول:أشرق وجهها أكثر و

بهاء، نُدبتك هي أجمل ما بآثارها تزيده ُحسناً و تُزي ن الوجهالبطولة عندما أن الت ضحية والش جاعة و ذلك الكالم ال يعيلك من قال  -

 فيك يا صالح.

من جعلتهُ  بينشت ان ما بينها وأيضاً كما كان يتمن ى،  بطالً علهُ فقط يرى نفسهُ جميالً، بل و، إنها لم تجات سعت ابتسامتهو انفرجت أساريره

 قال باسماً: قبيحاً، يرى نفسهُ إرهابياً و

 ما لي يا شيرين.وأنت أجمل   -

ً و هيثم عل ق  : هو ينحرف يمينا

، هذا اليوم سيكون ذكرى ميالدك وسعادتك من يونيو، هو ما يجب أن يعلق بذاكرتك يا شيرين عشر اليوم، السابعمعاً!  اجملكمما أ -

 ، يا.. يا أختي الغالية.إن شاء هللا زواجكو

قيقة حول يد زوجها شيرين لف ت   :قالتو أناملها الر 

يا أروع لنا عنك،  هيثم ال غنىأنت يا وأرجو أن تُعط ر الس عادة قلوبنا كُل األوقات.  هذا الت اريخ! ا أجمل هذا اليوم وفعال يا هيثم، م -

 .ضاع التوأمم يا صالح لضعت أنا ولوال هيث، عمو خصديق وأ

 : ، قال بلهجة فاضت بالحب  األخويابتسم صالح

 أبداً.معهم لم تقص ر ، اهتممت بالجميع بغيابي وأبداه احبيبي هيثم، جميلك لن أنس -

د خدا  :خجال تمتم  حمد هللا على أن صالح ال يعلم ما ال يريده أن يعلمه،و، هيثم تور 

 هذا واجبي. ..مالدي أغلىنتم أ  -

كانوا  الطفلينته، لكنها ود استعاد عائلصالح قشقيقه أن  هو يعلم نظرات هيثم التي تعكسها المرآة،ل ظل  مسحة من حزن تلمحت شيرين 

ى اآلخرين قد حق قوا أحالمهم األلم أن ير لكن ذروة لسعادتهم،صحيح أنه سعيد  ست بالقليلة، عائلته هو.  لم يغب هيثم عن بالها،لفترة لي

له قراءة صفحات لم يحتج هيثم إلى أن ينطق حرفاً واحداً لتفهمه شيرين، احترفت بحكم معاشرتها  ،هو لم يُحق ق شيئاً من أحالمهو

ً أوقعه ببئر الهوى، ثُم  نسيه الجميع   عندما أجبرته والدته على زواجحالهِ ـِ عينيه، كان المسكين ب بمن عاد  بغمرة فرحتهم بذلك البئر غارقا

لقد أصبح حب ه يتظاهر معهم بالس عادة المطلقة لعودة من بسببه خسر كُل  أحالمه، أن يبتلع عذابه و إليهم من الموت، فكان لزاماً على هيثم

ً المشروع لها خالل أي ام معدودة شيئاً  ماً. غريبا ائع، يخرج من حالة الحزن هذه إال إذا أأنه لن شيرين عرفت  ُمحر   قالتكمل حلمه الض 

 :بنبرة حانية



 ؟يا هيثم ما رأيك ،عليه أن يقوم بطلب جديد للمنحة، وليهتم  بنا هيثم تخلى بعد اختفائك يا صالح عن بعثة الدكتوراه  -

 : محاوال ستر حزنه بابتسامه هيثم رد  

 نسيتها تماما.أنا ..ما زلت تذكرين يا شيرين؟ أنا  -

 : ، أردفت قائلةبمرآة السيارة شيرين حدقت

 غداوصالح سيقدم  مفهوم؟  ،منحةالن ع تفسراسو مع جامعتك في روما غداً  تواصل ثانية ..يا هيثمعيناك تنطقان بعكس ذلك  -

 مكافحة المخدرات. هيئةلوظيفة في 

 : تمتم بكآبة، ذكرى حياته السابقة المخزية الحت بعيني صالح 

 لهم بعد الفظائع التي بدرت مني. األولى أن أسل م نفسي -

 : بعينيه نظرة بث ت الطمأنينة بقلبه، سألته شيرين نظرت

عُد  بل انضم لرفاقك من جديد، في ظالم الُحزن؟ تُغرقنا معكو رقَ تغْ ك في الس جن فنفسبماذا سيفيدك أو يفيد الُمجتمع أن تزج و -

 .المتعطشين لنور الحقيقة تنير الد رب للضائعينشمساً للحق 

قاموا بمساعدته على كان البطل في أعينهم.  خدرات بفلورنسا عندما زارهم صالح،مكافحة الماليوم التالي بهيئة ت األفراح في هل  

هو نفسه لفترة طويلة أمام المرآة و تأمل مرة أخرى بالهيئة. من جديد بسرعة قياسية كنقيب وثائق جديدة، ثم تم تعيينهإصدار هوية و

ةيرتدي  ى النقيب أخف ، كطفل يتأمل ثياب العيد الجديدة. القب عة المزينة بشعار ذهبي ضخم، وتأمل الش عارات الذهبية وةالضابط األنيق بز 

 .نهائيافينيتالي آل  وصوله لفلورنسا، لم يتحدث معمنذ و ماضيه األسود تماماً،  صالح عن زمالئه

                  ************************************************************ 

 

هل تُصبح الن ار اشة بأن ترتدي ثوباً من جليد، والكبرياء.. ما أصعبه عندما يكون أمام من نحب! إنه الُحكم على نيران مشاعرنا الجي       

كام لدودة شرهة تأكل أحشاءنا المست؟  إنه احتواء ركام من العتاب واآلالم واألسى خلف قناع الكبر وجليداً  ل الر   .عرة.الالمباالة، فيتحو 

ً انعكس الكبرياء المدفون و ى فوق سريره يطالع الس قف، كان ماريو جالسا ه يُتمتم نببجا األشواق المكبوتة ضموراً بجسد الد ون الُمسج 

لوات ً لوكا بجواره و، بالص   أعطاه للوكا،ن قليل الملح ووجهه بين كفيه، دخل الخادم حامالً صينية بها حساء الُخضار الس اخ حاضنا

ماً:   ب منه ملعقة صوب فم والده الذي أشاح بوجهه الحزين بعيداً، قال لوكا ُمتبر   قر 



بعد أن  أمس خرجت من المستشفىو واء حتى هد ك المرض،الد  الط عام وأنت ترفض تناول ! مذ رحل روبيرتو و تك يا باباصح   -

 ننساه. ربما آن األوان لكي إن هو نسينا؟ ه. ما بيدنا أن نفعلأجبرناك على التزام العالج

 مهجة القلب،يا روح الروح وآه يا روبيرتو ، بهما عينيه ليُخفي الش وق الذي توه جغمض أ سعل الد ون عدة مرات فشرب قليال من الماء،

بل ق لوال خوفي من أن أموت  لم يعد يطيب لي أن أفطر بالحديقة صباحاً بل لم يعد يطيب لي أن آكل بتاتاً، تركتنا يا ولدي؟أين ذهبت و

اد  ال تقل  عن غالوتك نسب بت لك الُحزن.. وهللا إال أدري كيف طاوعني قلبي وأهنتك و يا حبيبي. أن تكتحل عيناي برؤياك ما ذقت الز 

لكنني بعدها هاتفتك يك، أطمئن  علوبك ت صل ي كبريائي اللعين من أن أمنعن  األقرب لقلبي،و ماريو، بل أنت أفضل أبنائيلوكا و وةغال

سائل الص وتية الص ادمة، لم تُرد..كثيراً و ها ألعرف كيف عادت لك تلك الذاكرة اللعينة التي  حتى جاءتنا منك تلك الر  أدفع أموالي ُكل 

لتهم علي، لكن ها إرادة هللا رمني منك، نعم يح، أراد أن يُعيدك ألحضان أهلك وسلبتك من ا، بل أدفع عمري كاماًل ألرى أهلك الذين فض 

د أنه لم يحبسك عليك أبوك؟ هل يتفق دك بالليل و . هل يحنومن جرائم أراد أن يعاقبني لكثرة ماقترفت يك كما كنت أفعل؟ من المؤك  يغط 

أن اليوم أنت؟ كم يستطيع هذا القلُب الض عيف ت عليك يا حبيبي، باألمس كارلو وبالس رداب، لو كنُت أعلم أنني سأفقدك لألبد ما قسو

فضحتني قدماي اللتان ساقتاني إلى  قبلهُ ي، ولكن جسمي المريض أبى إال أن يفضحنلوكا اولت أال أظهر ضعفي أمام ماريو وح يتحمل؟ 

وسادتك كالمجنون، أنا أبعدتك عن ا يا حبيبي، أنا أبعدتك عن ا بكبريائي المريض الذي ال أعلم متى سأتخل ص جناحك فطفقت أتنش ق ثيابك و

 منه.

ت كبرياء الد ون:  قال  لوكا بلهجة استفز 

  يحط مك بُعد روبيرتو بهذا الش كل!لقد أصبحت كالش بح يا بابا، لم أتوق ع أن  -

تا من ف ر ألم خيانة روبيرتو وتح الد ون عيناه اللتان احمر   حسرة فقده صوتاً هادراً:الغضب، وتفج 

 لك بأنني أهتم  من قال  أن يُحط م أباك يا ُمغف ل؟  أنا! من ذا الذي يقدر علىإال حط متك قول حط مني؟ ِزن ألفاظك يا ولد وتمني؟  حط   -

 جميع القديسين.؟ لعنه هللا والعذراء وروبيرتو العاق الوغدب

 : الُمتبق ية من جسد أبيه، سأله بضيق الكيلوغرامات الغطاء فوق لوكاعد ل 

ي ارتماءك بالفراش بعد رحيله  -   أكيد عرف أن نا من خطفناه. ،اتصاالتناو رسائلنا نا رغمب بابا.. إنه ال يأبهُ يا انساه  ؟ إذا ماذا تُسم 

  : بأسى ماريوأضاف 

ً قد أنه ، وفهمي صالحقد عاد أن اسمه بوكاملة استعاد ذاكرته  قد بعثها لنا بأنه آخر رسالة صوتيةبل غنا في  - في هيئة  عاد نقيبا

ة شجاعة والغريب يا ب !قد فعلو ر تجارتنا حماية لنا،سيدم  مكافحة المخدرات، و لم يعد  إصراراً في صوته،ابا أنني لمست ألول مر 



ار ه، لكن من الواضح انه يتجن بنا ، لم يعُد لبيتنا طعم من دونرأساً على عقب ، شيء ما قد قلب شخصيتهذلك الش اب المدلل الخو 

 مادريني.من أن نفعل به ما فعلنا بفيليب وُرب ما يخاف و

سة بالذ ل أضاف لوكا غاضبة بكلمات  : مغم 

المالزم باولو وحتى بيدرو و ُمفت ش الميناء ماتيو كولومبولكوكايين؛ معنا في مجال تجارة ا على كل من يتعاملب في القبض تسب   -

هيئة مكافحة المخدرات هنا في تتعاون مع فلورنسا بتهم ئهيأن يبدو ، تسب ب أيضاً بالقبض على زبائنناو ألفونسو في كولومبياو

 ، لقد حصدنا ما زرعنا.ما كان يجب إطالعهُ على أسرارنا أبداً أو إشراكه بأي شيء .خارج إيطالياو جنوةفي و ميالن

 : أخفى ماريو وجهه الذ ليل بين أصابعه، استطرد قائال

 .أبداً  و ما أدرانا أنه سيستعيد ذاكرته؟ كان كُل شيء يُدل  على أن ذاكرته لن تعود -

دة امتألت عينا الد ون بالدموع ً  ، هتفالمتمر   :حنينه للحظات على غضبهقد طغى و ساخطا

قه إربا إربا تله وسأق  -  ! الخائن الحقير.الهسكي يكالبارميه إلى وأمز 

زرع بذور الفرح في نفوسهم، ذي قضوا معه أجمل أيام حياتهم، وصالح الكره ماريو أن تؤول عالقتهم بصالح إلى هذا الش كل الفظيع، 

ض لها، كان ماريو  ُرغم القضبانيرميهم خلف يقد مهم للشرطة على طبق من ذهب وصالح الذي رفض أن  أنهم أساس كُل ُمعناة تعر 

قهم الش وق له، ويعرف أن صالح يُحب هم مثلما يحب ونه،  اً فبعث يعرف أنه اشتاق لهم مثلما مز  : ) أرجوك هاتفني، بابا إلى هاتفه رسالةسر 

 (.الد واءويرفض تناول الط عام و مريض

صار يلوم نفسه على ، وقلبهبدأ القلق يتسرب إلى منزل، وء في الالعشا بعد وجبةالشاي مع أهله  هو يحتسيإلى صالح و وصلت الرسالة

علم بما فعلوا به؟ كيف يشتاق لهم بعد أن  يشتعل بقلبه، كيفي ال يفتأ يحتقر نفسه لهذا الش وق الذهاتفهم، كان مشتاقاً لهم بجنون وأنه لم ي

روا زوجته و يشتاق لهم بعد أن حرموه ؟ هل كان هيثم ُمحق اً حين قال أنه مصاب بُمتالزمة أهلهمن أن يرى طفليه يكبران أمامه ودم 

يت همهم بالغباء، حتى وجد كان يسخر منهم ول قهم بخاطفيهم، ستوكهولم؟ لقد سمع قصصاً عن أشخاص تم خطفهم لمد ة طويلة انتهت بتع

ض لذا والدته يرفعون أيديهم بالد عاء طالبين من هللا أن ) يخسف األرض بعائلة ت الموقف. كان صالح يسمع شيرين وهيثم ونفسه يتعر 

 كان قلبه يتق طع دون أن يجرؤ على أن يعترض أمامهم.المجرمة( و فينيتالي

ادة الص الة بدموعه وهو يدعوا لهم بالهداية، وه بآناء الليل كان يختلي بلكن قد قالت هم، بل ويتمن ي أن تكتحل عيناه برؤيتنفسه ويروي سج 

ة إ  هو يسأله: و القلق من افكارههيثم  . أخرجه صوتهو نائمجي داً بالليل و غّطتهبعد أن  يقول ) شكراً بابا بينيتو( ا سمعتهنهله شيرين مر 

 تبدو قلقاً.؟  ل أنت بخير يا صالحه -



ً الش اي في كوب صالح، أجاباضطرب   : ه مهموما

 .حاالً  يجب أن أتحدث معهم ،يرفض تناول الط عام و الد واءو بابا بينيتو مريضوصلتني رسالة من أخي ماريو،  -

حية( على الت واصل مع )  معجبوا كُل  العجب من إصرار ابنه، والقلقووجوم وجوه الجميع تبعتها مالمح العلى الد هشة  انطبعت ) الض 

هم خلف القضبانبدال من أن يسعى للقبض عليهم وبل مازال يعتبرهم عائلته! الخاطفين المجرمين(،   ليذوقوا ُجزءاً مما ذاقه، قالت زج 

 : عصبية ُمقترنة بالقلقبنبرة  شيرين

رنا أن يكون انتق - ً إننا نعجب كُل  العجب منك يا صالح، تصو  منهم بعد العذاب غليلنا شفي انتقاماً يُ  ،كما كُن ا نأمل امك منهم عنيفا

ً  عالقتك بهم عناها بسببهم، هللا يخرب بيوتهم، على األقل اقطعالمرارة التي تجر  و ض لألذى نهائي ا ألجلي يكن ، إن لم حتى ال تتعر 

 فألجل طفليك.

 :هو يجيبهاحاجبيه وصالح  قط ب

، حق  الفهم ههمفأن يع أحٌد يء لن يستطيبل ادعي لهم بالهداية، إن ما أشعره به نحو هؤالء الن اس ش ال تدعي عليهم يا عزيزتي -

فعلوه بي بعد الذي  نفسي، أنا لست أحمقاً ألتعامل معهمل احتقارعليهم و غضبقٌد وحبنفس الوقت شعور جارف بالمحب ة والش وق و

 ي، أريد على األقل ان اسمع صوتهم، األمر ليس بيدي.بينيتو يذبحنهم، لكن الش وق إليهم و قلقي على بابا فعلته بو

ً اشتعلت نظراته و هيثم احمر  وجه  : هو يزمجرو غضبا

 ...هم سوفرأيتُ  وهللا إن ..رونالقد خطفوك ودم  مالذي جرى لعقلك يا صالح؟ هم؟ تحب   -

ه كالمه لصالح:وقال بإشارة من يده و أبو صالح أسكته  هو يوج 

 ، لكن دعنا نستمع للمكالمة معك ليطمئن بالنا يا ولدي.على يدك ميا صالح، من يدري، ربما تكون هدايته مبل هاتفه -

 ، فاتصل به صالح حاالً على سرير المرض في الُمستشفى ، التقطها عندما كان الدونصالح موبايلقام ماريو بإرسال صور إلى 

 حوار في حياتهم. أغربضغط على مكب ر الصوت طاعة لوالده، ليسمعوا و

 :بنفاذ صبر قال ماريو

ابا لم يعد يهتم بصحته بعد رحيلك حت ى أصبح طريح بو ..كثيراً  لكننا اشتقنا لكال ألومك، و !أخيرا أجبت على الهاتف ..روبيرتو  -

 الفراش.

 : بقلق يشوبه الحذر صالحسأله 

 كيف وضع قلبه؟ ؟اآلن كيف حال باباف حالك يا ماريو وكي -



 : أجابه ماريو بالن حيب بصوت يُنذر

-  ً الط عام إال الن زر اليسير منه ، يرفض تناول لفراشل لم تداهمه ذبحة صدرية لآلن لكنه ُمتعب بسبب إهماله لنفسه مما جعله مالزما

ضاً خاصاً وال يلتزم باألو ة أنه ابعه أنا ولوكا ونتدوية فأحضرنا له ممر  تعال  مفيد..فانيسا أيضاً، لكنه يسرف بشرب الن بيذ بحج 

من لكنني أشهد بأنك أحب  إليه مني و بلحظة غضبلقد قال ما قال  سيتحسن بابا عندما يراك،فنحن بحاجتك و لميالن يا روبيرتو

ة واحدة، نجلس بعدها وتعش ى معنا تعال و يفتقدانك بشدة،و روزيتا يسأالن دائما عنكنييل ودا ،أحضر أهلكتعال وزرنا ولوكا،  لمر 

الة  معاً في مسبح نشاهد فيلماً ُمضحكاً. عُد لنسبح دانييل، ثُم طرائف لوكا و نضحك علىن ا نفعل سابقاً، نحتسي الش اي وكما كُ بالص 

 نطوف ميالن بسي ارتكمسبح بالليل وحول الفي الحديقة نحن نتبادل شت ى أنواع األحاديث، عُد لنسهر القصر مع األطفال و

 اكس البنات دون رقابة بابا..نُعكا بالكازينو نشرب الخمر وأو سي ارتك الفيراري أو نسهر مع لو غينيمبورالال

 : هو يُقل ب نظراته بين الوجوه المصدومةصالح ُمحرجاً و قاطعه

أعطني بابا   منكم..لم أعد واحداً تغي رُت وأنا.. أنا  ال أستطيع العودة إلى الميالن يا ماريو.. ..كفى يا ماريو .. كفى أتوس ل إليك -

 أتحدث معه.

 :حاول فيه الت مسك بكبريائهضعيف الدون بصوت  قال ، قد ارتسم الُحزن على وجههو أعطى ماريو الموبايل لوالده

 بعد الذي بدر منك. ؟.. ال أُريد الحديث معك البتةماذا تُريد من ي يا خائن .... وغدعاق    -

ابه، رد  بصوت مخنوقالمرض مس الوهن وعندما ل سالت دموع صالح  :بصوت عر 

 اطمئن عليك دائما يا حبيبي.صل وسأتتناول جميع وجباتك بانتظام.. و التزم باألدوية يا باباحبيبي بابا كيف حالك؟   -

 ده..لكم اشتاق لهذا الصوت العذب.. ابنه حبيبه الذي كان ال يتركه يفطر وحبعد أن سمع صوت صالح،  الدون انهارلدهشة الس امعين  

تناثر كالذ ر  بالهواء، تحط م كبرياؤه المزي ف و  الذي أنساه حزنه على كارلو، أكثرها ُرعباً.. صالحللحظات والذي شاركه أجمل ا صالح

عندما العذبة انفجر الحنان بنبرة صوته كعين الماء في سبيل الغير المحبوبة، عن الن فس  ذات، سلخ األنا المتعاليةإنه االنشطار عن ال

 :من الصخر القاسي، اعترف قائال تتفجر

غرفتك سي اراتك ويختك و ..أنا أحدق بوجهك الوسيمك عدة صفعات وإلى ميالن حتى أصفع كذا ال تسأل عنا يا روبيرتو؟ عُده  -

 بعد أن ألفت عيشة العز والد الل، تختار العيشة مع الفقراء؟ . ... كُل ها تذك رني بك يا ناكر الجميل غراضكأو

ابه الذي ال يؤن به ضميره أبداً، قال صالح غضباً مناحمر  وجه   :  عر 

 أنني لسُت لقيطاً كما كُنت أظن!على األقل  كتشفتُ ما أملك، لقد اأغلى هم ياء يا دون، أنا اآلن عند أهلي وال أريد كُل  هذه األش -



ال يستطيع العودة لميالن ُمشتاق لهم كثيراً، و بذات الوقتالجريمة التي اقترفوها بحق ه لكنه  غاضب منقصد صالح، إنه  فهم الدون   

أمام صورة العذراء و خرق قانون األوميرتا الذي أقسم على حفظه  دمر عملهم،و صة بعد أن عاد ضابطاً خائف من انتقامهم، خا ألنه

ال عن خطفهم له المخد رات واألمر على الهاتف، الحظ الد ون أن صالح لم يتحد ث عن هذا ال يستطيعون مناقشة وإال احترق كورقة، و

يحرص وبالس عادة ألن صالح مازال يُحب هم  شعراول إبعاد األذى عنهم، وأدرك أن الغالي صالح يُح ، ةتف ُمراقبألن ه يعرف أن الهوا

ر في قرارة نفسه أن  ، وهالجريمة الش نيعة التي اقترفوها بحق   ُرغم عليهم ً قر   .يسامحه أيضا

  :بلهفة هلسأ

إلى  هل يرضيك أن أرسل لك ماريوكما اعتبرك ابني بل أفضل ابنائي؟ ألسنا عائلتك؟ أال تعتبرني والدك  صالح؟نحن يا و -

 ؟يراكليتحد ث معك و فلورنسا

 : قبل أن يجيب ، قل ب نظراته بمن حولهلبرهةتردد صالح 

 الذي سألقاه فيه. المول أختار أناوسط الناس، و قاه في المولألبشرط أن موافق،   -

 قال: تمالك نفسه و رت الثقة بينهم، لكن ه، لقد تبخ  في حلقه شعر الدون بغصة

  لوكا، حتى لو اخترت أن تتخل ى عن ا.حبيبي إلى األبد، مثل ماريو وتذ كر بأنك ستبقى ابني .. تُصبح على خير.. و حسنا يا صالح -

  :أثارت استغراب من حوله صالح بنبرة حزينة رد

 ابتعد عن الن بيذ تماماَ.ن تلتزم بالدواء ووجبات الطعام وأأتوسل إليك  ..أموت لو أصبت بمكروه .. بينيتوبابا يا أحبك  -

قه األلم ه، سألوالده اإلمام نفسه بين ذراعيبألقى  لخط ثمأقفل صالح ا  : بصوت مز 

 هل أنا شخص سيء يا بابا؟ -

ً  أحاطه أبوه بذراعيه،  : سأله مستغربا

 ؟ ؟ لم تقول ذلك يا حبيبي سيء -

 :دفن صالح نظراته في األرض، أجاب خجال

مير ُرغم وخز هابنيالدون و ي أحب  نألن  -  أنا ضعيف ضعيف. ،غيرهم أني تسببت بالقبض على رغم ،لم أقبض عليهمو ،الض 

ً  قال أبو صالح ئا  : مهد 

همزة الوصل  من يدري، لعلك تكون تفعلها ألنك تحبهم.و ،من العقوبةهذا أيضا نوع ، وأنت دم رت تجارة الُمخد رات خاصتهم -

ة في أن تعرف كيف تسيطر على ضعفك. بين الهداية،بينهم و ة بأن ال تكون ضعيفاً يابني، بل القو   ليست القو 



داع،  اليقينأنه يعاني من تأرجح بين الش ك و علمواهو يضغط بيديه على رأسه بشد ة، فأطرق صالح للحظات و لم يدر سب ب له هذا الص 

بمكان  يزالون يُحب ونه أم أنهم يخط طون لقتله، هل سيكون ماريو ُمسل حاً؟ هل سيحاول قتله الكان أهله بميالن  بتلك اللحظة ما إذاصالح 

الذي مخزن أسراره، ماريو أخوه الحبيب ومعل مه و؟ لكنه ماريو، ماريو طاعته العمياء للد ون على حب ه ألخيه الن قيب؟ هل ستطغى عام

راء ومع لوكا، مارُجل  وقته معه وكان يقضي  اء والض  من  ، هل سيحاول قتله أو تدميره بأي شكلفظائع كولومبيايو شريكه بالسر 

 ؟ االشكال

 : قبل أن ينطقه صالح لمع القرار بعيني أطبق الص مت على ُجدران الغرفة لدقائق معدودة، حتى

 ..ماريوأخي سأقابل  -

 :فيها القلقبلهجة تبد ى  قالواقفاً و هيثمهب  

أليس  سيقتلونك،والُمقد س نتقام منك، لقد خرقت قانونهم الاون الستدراجك وأكيد يخطط ،ا  شر  لك يا صالح فهو يضمر  هاال تفعل  -

 ؟الموت هو جزاء الخيانة عندهم

  :ضايقت الجميع بثقة مفاجئة صالح رد  

 لن يفعلها. ..حبهأُ ني مثلما ماريو يحب   -

 :بنبرة بدا عليها الت وتر أبو صالح قال

ى  حذرهم يابا،ا..لوو"   - أيهم  هل هاتفت"  :و سأله "   ثم  حانت منه التفاتة إلى هيثمالحذر،أقصى درجات إذا أردت رؤيته فتوخ 

 " داليا؟و

 : هو يرمي ببصره خارج الن افذةو هيثم هأجاب

 سنشتاق لهما كثيراً. .اسالمتهمحمدا هلل على  ..بايالملكة علياء قبل نصف ساعة  لمطار اوصال -

               **************************************************************** 



الحب هو الذبذبات الغير ساحة براءة لألحبّة، ألنه يطّهر الحبيب حتى من الذنوب التي لم تُفارقه،  الحّب يشيّدُ الوطن في القلب، الُحبّ 

هل هُناك كالعين و . تشفع لزالت الحبيب  العيُن الُمكتحلة برؤياهالقلوب المتقّلبةالنفوس المتنافرة واألفكار المختلفة وية التي تربط مرئ

لمنطق بالدّماغ فتمحيه عن الوجود، فتخلو مركز ال أعصاب تُسافر رط  إن زكم بشذاه العَ لألنف للعين إن رأت الحبيب والُمشتاقة شفيع؟ 

ماريو يتقدّم باتجاه أخاه الحبيب هو يُشاهد وبجنون بدأ قلب صالح يخفق ُحب.  س ما يشاء له أن يُمارس من شوق والّساحة للقلب فيمار

 وقف ماريوو وقف صالح  ، الكرواسانهوة والدّونات ورائحة القالمترعة ب مول الكُرسي الذي يجلس عليه في إحدى كافيهات فلورنسا

 تفصلهما مسافة متر عن بعضهما البعض.، أمامه يفوح منهما شذا نفس العطر

 : قال بلهفةو ذراعيه ماريو فتح

 ؟م علي يا .. أخيأال تريد أن تسل   -

 : بحزم يشوبه الحذر  صالح قال

 ..أفتشك أوال -

 ً ب خيبة األملنظر إليه ماريو مستغربا  : ، سأله بصوت تشر 

 روبيرتو؟ هكذا أصبحت عالقتنا ياأأنني مسلح؟ بك تش  هل تفتشني؟ أمام الناس؟  -

ً بان العتاب بعينيه الس وداوين و ،حوله صالحتلف ت   :هو يقول هامسا

 كبيرة جدا يا ماريو. ..كبيرة بكم صدمتي ..بينيتوبابا ال بسمي صالح وليس روبيرتو، وأنا لم أعد أثق بك يا ماريو وال بلوكا وا  -

دون لالنتقام مني ألنني خرقت قانونكم الغبي.و  أعرف أنكم تترص 

   :قال بألمو، ماريو يديهرفع 

 شني يا صالح.فت  ؟ على كل حال غالي ننتقم منك يا -

باط بدأ صالح بتفتشيه ً  لكن مزاحا أمام الناس،األمر و بالمرح ليبدو تظاهر ماري، وبدق ة الض   .قلبه كان ينصهر ألما

 : قال صالح بعد أن انتهى

 .جئت بسي ارة أجرة، ال أحب  إحضار سي ارة الش رطة إلى الموللنجلس بمكان هاديء، أنا نذهب بسيارتك اآلن تعال معي، س -

أصبح تالالً من الن قود ويخت سي ارات و يملك ثالثالقصر في عز  ودالل وشعر ماريو بحزن دفين، بعد أن كان صالح يعيش معهم ب

ة به ال يملك حتى سي ارة بالن سبة لهم شخص فقير أصر  ماريو على ثنان قهوة اشترى اإليبدو أكثر سعادة من ذي قبل، كان ، لكنه خاص 



 ما إن نزال من السيارة حتى انهال صالح على ماريو  ،عن أعين الناس لتلة بعيدة بسي ارة ماريواتجها رجا من المول وخثم دفع ثمنها 

ً مشبع لم يكن ضرباً مؤذياً بقدر ما كان ،بالضرب  له المجال ليعبرعن ألمه. ، فتح ماريواأللمتاب وبالعِ  ا

 : جسد ماريو بعنف بين يدي صالح الذي صاحاهتز  

حرمت مني و اللذان حرما ؟ طفالينني قمت بواجبي؟ لم أخفيتم عني حقيقة أهلييا ماريو؟؟ لماذا قمتم بخطفي؟ أل لماذا؟ لماذا"  -

 أجهش بالبكاء.ثم ألقى بنفسه بين ذراعي ماريو و  "،امنهم

 : بحنان ، قاللى رأس صالحبأنامله عاريو مسح م

 ..نا كنت مصابا وقتها مثلكأ ..لكنها ليست فكرتي باألساس ..سجنالأن تزج بنا في اآلن عرف أن بإمكانك أ ..سامحنا يا صالح -

 برصاصتك أنت.

 : بصوت تشبع قهراً  صرخ صالح

 لماذا؟ ..أجبني  -

 : وهو يحد ق بالعينين الغاضبتين ابتسم ماريو

 ..أنت تشبه أخي المرحوم كارلو ؟( )باباـ ناَدْيتَه بو بالمستشفىأول مرة رآك مذ حبك أبا يا صالح لو قلت لك أن با هل تصدقني -

 فقرر أخذك معنا. ..شجاعةشكال وإقداما و

 ي؟ هكذا ببساطة؟قرر أخذ  -

وشاخ  رحلت عناهللا لقد تعب كثيرا منذ و ..متعبلكنه اآلن نادم يا صالح وء يحصل عليه، بشي يرغبعندما  ..نت تعرف باباأ  -

 أنك تبادله نفس الش عور رغم تظاهُرك بالعكس.من ك د أنا ُمتأ، وأكثرأكثر و

بعد أن  األفق.  قال صالح هي تنزلق في حضنو يراقبان الشمس هماأخذا يشربان القهوة الس اخنة، وو ناتئة منبسطةعلى صخرة  جلسا

 :هدأ

 ميالن.لكنني لن أعود إلى  وها بحقي،التي اقترفتم رغم جريمتكم ،حبكمأولألسف  أنا أحب بابا بينيتو  -

خرة وشم    بابا سيشتري فيال لنا ..على فكرةقال: ها، ثُم  ارتشف قليالً من قهوته وقطف ماريو زهرة صفراء صغيرة نمت بين شقوق الص 

 .سعدأسماء و الغاليينحفيديه يرى ومن وقت آلخر يراك يا صالح  ، ليأتي وبفلورنساهنا 

 ؟سميهماكيف عرفتم امتفاجئاً:  اتسعت حدقتا صالح، سأله

 (هو يغمز بعينهماريو و ) ثم ابتسم لن تعرفه أبدا يا صالح. ..هذا سر من أسرار الدون  -



 المشينة.وف دون أن أؤيد أفعالكم سأبقى صديقا لكم بالمعرفأنا أما  ،نكم أبداأنا لن أجعل طفالي يخالطا ،ال يا ماريو -

أعدك، بالنسبة ألعمالنا و . أنت أساساً دمرتها بالكاملو ئا عليناكان فألها سي   ، رات يا صالح صدقنيالمخد  تجارة  لقد تركنا  -

أنا نفك ر و ،بفلورنساهُنا مصنعا لألجبان  نشتريسوالُمعل بات مصنع ع س  سنو شرعية بأقرب فرصة، فسأحاول أن أجعلهااألخرى، 

 .ما يقربنا منك يا صالح كل   نحن نريد أن نفعل  ببيع الكازينو،أيضاً و بابا 

 ثُم استطرد قائال بصوت خافت كأنه يُخاطب نفسه:

دانييل يحلم بأن يُصبح طي اراً ، بعالمنا الُمظلم، أريد أن يعيشا حياة ُمستقيمة نظيفة دانييل أن ينشآروزيتا و أريد لطفاليال  أنا  ..أنا  -

 .ن ُمعل مة، أريد أن يحق قا حلمهاتكوروزيت ا تُريد أن و

ر في تلك اللحظة أن يبقى  فرداً من آل فينيتالي بالمعروف هو يشد  على يدو ابتسم صالح إمكانه إرشادهم بأن ُمقتنعاً أصبح  ،ماريو،  قر 

 سأله ضاحكاً:لماريو ويصفو لفعل الخير، التفت الد ون ينف ذ ما قاله ماريو للتو، ليت قلب الد ون ليت  للطريق الصحيح،

 هل مازال ياُلحق الفتيات؟ ..التافه ؟ اشتقت كثيراً لذاكحال الدونجوان لوكاكيف  - 

-  ً  ؟ لكن قل لي، كيف وجدت أهلك أنه يزعم غير ذلك. رغمالح، ؟ لقد اشتاق لك كثيرا يا ص ذلك غيرما عساه يفعل و..هههه طبعا

به انتهى والمصل ين يوم العيد وأنه لوال لطف هللا به لقتل أهله و القذرة التي حيكت ضد ه، ة كاملة لماريو؛ عن المؤامرةحكى صالح القص  

الد نيء صالح بهذا الش كل فكرة أن يتم استدراج  هي تتقل ص ُمنذرة بشر  مستطير.و في السجن، ثُم  راقب بقلق مالمح ماريواألمر 

  :هو يدمدم بنبرة حادةجهه واندفعت الد ماء لوبجحيم من الغضب،  عن طريق قتله ألهله رمت بماريومحاولة جعله إرهابياً و

 هذا وعد. ألخته، سننتقم لك يا أخيو إليه احسن  دييغو الذي أ ، وللخسيس الوضيعسوروليز لوسيو مادريني تبا لستيفانو  -

هم سفك الد ماء ليُشفى ماريو، فهو أدرى الن اس بوالده وو ندم على بوحه بما حدث ل، بسرعةيخفق  صالح بدأ قلبُ  أخويه الذين ال يهم 

  :بنبرة رجاء قال، غليلهم

ظننت أنني يوم العيد الًمصل ون فيها علي  في اللحظة التي انقض   ..أتعلم؟ ال تُخبر بابا بينيتو عنهم، أنا أسامحهم،و ماريو ال تُؤذهم -

 نها في الواقع كانت اللحظة التي وهبتني كل شيء.فقدُت كل  شيء، لك

 : تظاهر ماريو بأنه لم يسمع، أردف قائال

على عكس إخوته الذين رضخوا لنا، هذا  ال قتلنا جميعا.إو األمر ال يتعل ق فقط باالنتقام يا صالح، ستيفانو هذا يجب أن يموت -

 .يا صالح في حال قمنا بتصفيتهعن ا  شرطةبأن تُبل غ ال رتَ إذا فك   إال  ..إال  نتقام ألبيه.عازم على اال الكلب

 هذا يجب أن يوقف عند حده. ستيفانوماريو محق؛ لكن  ،هو ضد التصرف بعيدا عن القانون لم يعلم بم يجيب.و بقي صالح صامتا



 :قائالً  ماريو استطرد

ً  ،ذاإ  -  ك.يا صالح؟ بابا ينتظر رد   نراك قريبا

 : مبتسما قال صالح

 سأفعل إذا اهتم بصحته. -

 عانقهآخر لها، أوصله ماريو للمول و تنشب بينهما مشكلة الكن صالح رفض، خاف أن يراه هيثم وأراد ماريو إيصال صالح لبيته ل

على المائدة  فتح الباب، لتظهر أمامهو أهله، أدار المفتاحمنزل ثانية إلى عاد و سي ارة أجرة صالح استقل   بحرارة على أمل لقاء قريب،

 ؟ مستغربا: مالمناسبة  هملسأ  تحل ق حولها أهله، كعكة كبيرة

 : بفرح قالتثُم  ، زغرودة أمهأطلقت 

 .في أمريكا ما على هيثم، سيبتعثونه للدكتوراهروسابينزا ت جامعة رد   -

 :بحرارة، هتف بفرح صالح أخاه األصغر ضم  

 عندهم، مازالوا يريدون ابتعاثك. ألنك كنت نابغة ..ألف مبارك يا حبيبي ..يخوي ألف مبارك  -

 :قالو هيثمابتسم 

كُل ية قسم ووقع رئيس  مقترح البحث خاصتي،  اإلشراف على رسالتي بعد أن شاهد األمريكية  بروفيسور في جامعة يال لقد قبل  -

 سأشتاق لكم جميعا. الالزمة، اإلجراءات عمل ب سأبدأ قريبابتعاث، واالعلى قرار روما  سابينزا  جامعةالط ب ب

ة  غيرين،حتى كاد يعتصرهما، وثم  حضن سعداً وأسماء بقو  كانت المشاعر المختلطة تجتاح  صار يتنش ق كل جزء بجسديهما الص 

ذه الخطوة على أن ينسى ستساعده هافر إلى جامعة أحالمه بأمريكا، وسيسعادة ألن حلمه سيتحق ق  أخيراً ووجدانه، كان يشعر بالس  

يفارق أحبابه، خاصة مالكيه سعد لكنه بذات الوقت كان يشعُر بالكآبة ألنه سيمضي قُدما بحياته كما مضت هي قُدماً بحياتها، شيرين و

 بصوت مخنوق:  أسماء اللذان عل ماه معنى أن يكون أباً قبل أن يُنجب، قالو

 يا.. يا طفالي. فلذتي كبديعيوني وما يا نصفي قلبي؟ يا ككيف سأقدر على بُعدِ  -

 :هي تقولدموعها بمنديل و شيرين جف فت

 .يا هيثمكثيراً مع ذلك، سنشتاق لك و فيديو قدر االستطاعة،سنتواصل معك دائما عبر محادثات ال  -

                 ********************************************************** 

 



لت لوسي أضواء المطعم الس اطعة نة تأم  من كأس  بسواد الليل. قالت بعد أن ارتشفت غاصتالتي هي تتراقص فوق بحيرة كومو ، والُملو 

 الكوكتيل: 

-  ً  العشاء لذيذ.؛ اإلطاللة جميلة وحبيبي ستيفانو، لقد كان اختيارك لهذا المطعم اختياراً موف قا

 :قالو ستيفانو يدهاأمسك 

 هناك مفاجأة أُخرى.يا حبيبتي، و عرض األزياءفي  هذا أقل ما يمكنني فعله احتفاال بنجاحك اليوم  -

 :ي تتساءل بحماسةهو عيناها الخضراوان التمعت

 ! ما هي؟ ُمفاجأة  -

 هو يبارك لهما.ليها شمعة، وضعها على الط اولة ومعه كعكة عر الن ادل وقبل أن يفتحها حضستيفانو علبة مخملي ة من جيبه، وأخرج 

 ستيفانو في ضيق:  دمدم

 ! قطعت علينا اللحظة.  لقد أخطأت الط اولة يا هذا ونحن لم نطلب كعكة؟ ما هذه -

 :متجاهال عصبي ة ستيفانو قال الن ادل

 .لوكاه ماريو وابناو الد ون فينيتاليا بمناسبة نجاحها في عرض األزياء، أرسله هذه هدي ةٌ  لآلنسة لوسي  -

يقف خلفه  مستعارشعر اهد رجال قد أخفى معالمه بقبعة ونظارة شمسية وفش ،خلفهنظر آلياً و كل  شيء ستيفانو و بومضة برق فهم

فستيفانو ، وقبل أن يستطيع مباشرة  ضرجين بدمائهمام على لوسي، فسقطا على األرضالنار عليه وقام جيوفاني بإطالق  أن يتصر 

ً  قالنفاسهما األخيرة وأ هما يلفظانواقترب منهما بخف ة النسمة اخ الزبائن. وسط صر البنهم الغالي  : " هذه هدي ة من آل فينيتاليهامسا

في اليوم الت الي، عثرت الش رطة على ُجث ة دييغو مقتوال في شق ته بعد بالغ  لبصر من مكان الجريمة. بلمح ا"  ثم اختفى ،الن قيب صالح

 .من أحد الجيران

                  ***************************************************** 

    

خالل استطاعوا و شمال فلورنسا،تسللوا داخل كازينو مشبوه  ، ثمالضباط مالبس مدنية هزمالؤفهمي والنقيب صالح  ارتدى      

من  كيلوغراماتضبط عشرة و الكازينومعزولة ب غرفةداخل  فلورنسافي  قاع بأكبر عصابة تتعامل بالميثامفيتاميناإليمداهمة سريعة 

افي الميثامفيتامين كان  ليعرف تحركات العصابة. أثناء عمله كتاجر للكوكايين في الماضي. استخدم صالح كل األسرار التي عرفها الص 

 أيام الضالل. ات ألنه كان واحدا منهميستنتج كل ما كان يفكر به تجار المخدر



ُ  ؛ أالخرى يولد النور من الد جىأحيانا أوخلف أكثر زوايا الكهف ظُلمة،  نا يقبُع الَمخرجُ أحيا    الل هب من الفحم الُمظلم األسود، ولد ألسنةت

باح؟  يُنجب الليل بعد طول مخاض، شمسأال  لتبد د بدورها ظُلمة الليل؟  الص 

إذ بماريو ينتظره و ،ليركب سي ارة الش رطة الوجه مرفوع الهامة قاصداً الش ارع باسم من عملهصالح  ، خرجبعد أن انتهى وقت الدوام

 الّزرقاء. الالمبورغينيسيارة  داخلهيئة مكافحة المخد رات أمام 

ةبريو إعجاباً ر ماصف     ثم هتف:الضابط،  بز 

 تفتيشي؟هل تريد تفتيش السيارة قبل الدخول فيها أو  يا نقيب صالح،سي ارتك ادخل  -

 :هو يقولو داخل السيارة صالح حولهُ ُمحرجاً، قفز تلف ت

ك من هُنا بسرعة  -  ! تحر 

 ، لحظ الت وتر الذي عال وجه صالح فقال:انطلقت الس يارة مبتعدةالبنزين و ضحك ماريو، ثم  ضغط على دواسة

رنا أن نأتي نحن إليك.. أنا - ً و كبيرة مع فيالرحيبة ينا مزرعة ن، اشترالطفالو بابا ولوكا وفانيسا و لم تأت إلينا فقر   .سنحتفل معا

 وت ره: صالح ُمحاوال إخفاء ت سأله

 أم تقضون علي؟ تحتفلون معي -

 ماريو ُمغتاظاً:  دمدم

اة تحت التراب في إحدى مقابر فلورنساكفى يا صالح! لو كُن ا نريد قت - ، ُمثق بة برصاص جيوفاني لك لكانت جث تك اآلن مسج 

 (.ثنان بالض حكاال ) ثم ضج   لوكا ملك الفرفشةوسيغضب عندها مني دانييل وروزيتا و

د س الذي تحس س صالح بأنامله الُمسالجديدة. لمزرعة إلى ا ماريومع  بعد عشر دقائق وصل سيتأخر،  أبلغهم بأنهأهله واتصل صالح ب

لن يتوانى بالدفاع عن نفسه لو   ابنيه،شيء لم يكن يثق بالدون و من كل بالرغمالُمعل ق على خصره؛  كان موضوعاً داخل الحامل

 اضطر لذلك.

خامتنتهي بفيال على مصراعيها. حديقة شاسعة تحت البوابة آليافُ  ، زاحمت الفضاء أمام عيني صالح  كبيرة زي ن مدخلها عمودين من الر 

د عليها  قُرب باب الفيال رأى تتوزع اإلبتسامات على  روزيتاق حولها الد ون وفانيسا ودانييل وتحل   الش رابألذ  أنواع الط عام ومائدة نُض 

شاشات التي ستنهال بالط لقات على جسده، لقد ظن  أن ، لقد تخيل أن آخر أحس صالح براحة كبيرة. أفواههم ما سيراه في حياته هي الر 

فينيتالي له قد فاق ُجرم الخيانة.  ن مثلهم. لكنه اكتشف أن حب  آلخائببساطة مادريني، ألنه ره سيكون كمصير الخائنين فيليب ومصي



للُحب، بكل  ، أحيانا تكون أصدق عالمةغزالالش فاه التي تنضح هدايا ون مشاعر الُحب  دائماً بالورود والليس شرطاً أن يكون الت عبير ع

 ك على قيد الحياة!إبقاؤ بساطة،

ر مكانهينز اً صالحما إن رأى الدون  أنه عاد رغم ؛ هقلقوشى بببطء مشى إليه صالح  .نطق وجهه بتعبير مبهمو ل من الس يارة حتى تسم 

ابه يصفعه  صالح يدهأمسك   تحتل قلبه. هيبة الد ون مازالت ضابطاً ُمستقيماً إال أن أمام صفعة قوي ة يُريد تقبيلها، لكنه فوجيء بعر 

ة صاح الد ون  صرخة من روزيتا. الجميع، ند ت  : بنبرة ُمرتج 

 عاق.. خائن. ولد -

 :ُمتأل ماً  قال يده األخرى على مسد سه،و وضع صالح يده على خد ه،

 .بينيتو أيضاً باباأنا اشتقت لك و  -

تهو لدهش أ على مقاطعتنا ياولد؟ "   : حضنهوالعسكري ة  ة الجميع جذب الد ون صالح من بز  رها مفهوم؟ كيف تتجر   تب ا لقد...ال تكر 

إليه  ضم  طفلي ماريوسلم على فانيسا و ثم هذا اآلن وقت العتاب، ضمه، ليسرأسه ول قب  انفرجت أسارير صالح ف ،" كثيراً  اشتقت لك

 .بشوق

ةو زيتارودانييل و هتف  :العسكري ة صالح هما يتحس سان بز 

ابطاشتقنا لك ي  -  الذي ترتديه! ا عم روبيرتو، ما أجمل زي الض 

 : قالو ابتسم صالح

ً أنا اشتقت لكما  قد، واآلن اسمي صالح -  .أيضا

في  الرغبةتصارع الغضب و، النظرات الفاترةصالح يتراشقان صار هو و ، من خلف باب الفيال األسود المنقوش انبثق جسد لوكا

لكن سرعان ما وجد كل واحد منهما نفسه عظيم الذي كان يحتل الجزء اآلخر، نتقام الذي كان يشتعل بجزء من قلبيهما مع الشوق الاال

 بين ذراعي اآلخر.

 اشتقت لك يا تافه! ..بعينيكمليا نظر دعني فقط أ ..رجاء ال تتكلم ..تفعل بنا هذا؟ ..أقصد يا صالح ..هكذا يا رو  -

 .اشتقت لك طبعا أيها الدونجوان ..وكامازلت كما أنت يا ل -

  :اً جانباً، قالثم أخذ الدون صالح تبخرت فيه كل مشاعر الحقد، طيباعائلي ا وقتا  قضى الجميعبين الن سائم المتهادية بدالل    



فيليب بنفس الكف ة يا صالح، هما قاما بأذي تنا لمصلحتهما بينما أنت دم رت تجارة المخد رات سك ومادريني وإياك أن تضع نف -

تنا ألنك تُحب نا،  رناك وخاص  رتنا لقد دم  كل  شيء، حتى قانون اكتشفًت أن ُحبي لك يفوق فأصبحنا متعادلين، و يا صالحدم 

  .هنا بفلورنسا المزرعةالفيال وسأعطيك مفتاح ، والليمبورغينيسيارة ك وأغراض جميععلى فكرة، أحضرت لك األوميرتا. و

 ، قال صالح: الن دي العُشب األخضرب ثنان يتمشيان في الممر الذي اكتست جوانبهبدأ اال

ني ألنه مال حراممستعد ألن أسامحكو بابايا  أنا أحب ك أيضا -  قريباً سأشتري، و، لكنني لن أقبل بأخذ أي شيء حتى لو كان يُخص 

، أعمالك شرعية ح لك برؤيتهما إال إذا أصبحت جميعأما طفالي فلن أسم  ،مثالكمصب ب من مكافحة أسي ارة بعرق جبيني الذي سيت

 هنا؟ إلى متى ستبقون

 : ُمتجاهال اإلهانات التي انصب ت على أُذنيه للتو الدون هأجاب

 ؟ معنا فيهشريكاً أن تكون في ما رأيك  ..ثم نغادرهنا  سنتفتتح مصنعا لألجبان -

 :، أردف قائالً الذ هبية الُمعل قة على صدره الش عاراتبدأت أنامل صالح تتحس س 

 .عملي كضابط ..أنت تعلم بابا  -

 .أقصد كشريك مساهم -

ابي ليس -   .معي نقود كافية يا عر 

 .نراكلنرى المصنع و أتي طبعا من حين آلخرونحن سن لك أجر،فرعنا هنا وقتما تستطيع وعلى أشرف أعلم، فقط  -

 على بركة هللا. ،بابايا ك سأشارفالمئة قانونياً مئة في كان العمل شرعيا و إذا -

يده فأحضر الخادم بالد ون أومأ بجانب المسبح،   مائدةحول خشبية على كراسي  صالحجلس الدون وتحت مظلة خشبي ة سُداسي ة الش كل 

  هو يُمسك بيد صالح:وقال  العصير،الماء و

 حبيبي.يا ما تُريد من نقود و حتى لو لم تفعل شيئاً سأعطيك  -

ابهصالح  أخذ   :قال ثُم   قب لها بيد عر 

 ؟صبح أعمالك شرعيةتُ كف عن أعمال الش ر والفساد ويا بابا، متى ستأنت ولن أكسب إال من عمل يدي. أنا  ..ال -

ً  احمر  وجه الد ون  : أجابابتلع الش تيمة وكنه تمالك نفسه ول ،غضبا

 صالح.نقيب هذا الشيء سأقرره في أوانه، إنه سر  من أسراري التي لن أفصح لك عنها يا  -

 :هوجد نفسه يسأل لكن ه طبعاً بعد أن عاد نقيبا،  ة ُمظلمة، سيخفي عنه الد ون ًكل  شيءل على صدر صالح كسحابهبطت خيبة األم



 ؟مادريني ماذا ستفعلون لستيفانو ..على فكرة  -

  :هو يحك  ذقنهو الماء في جوفه، أجاب كأسأفرغ الدون 

لت القضايا ضد مجهولجيوفاني لم يترك أي أثر لتعقبه وجثث، الماهر  ميالن قد استقبلت أمس ثالثمقبرة  نفلنقل إ -  .سُج 

 : دييغو، صاحعرف أن الد ون يقصد أيضا لوسي ولقد ، انتفض صالح واقفا

 ال تقلها أرجوك.. هل.. هل.. !بابا -

 : الد ون له بيده ليجلس، استطرد قائالً أشار 

 صالح.يا ينجو مني وبسوء ابني ال أحد يمس  -

               ************************************************************ 

 

 ستة أشهر: بعد

جاجي فة اختراق ما وراء الباب الز  سون  في قسم استقبال القادمين بمطار حاولت نظراتهم الُمتله  كل  مالمحفلورنسا بفارغ الصبر، يتفر 

ها قد جاء فلورنسا، وة عندما علموا أنه قادٌم أخيراً إلى على أمل أن يكون هو،  لم تسعهم الفرح مصراعي الباب اآللي مسافر يجتاز

  .الذي سيتجدد فيه اللقاء اليوم الموعود

ه  : بلهفة هاو هو يسأل شد  سعد عباءة أم 

 يا ماما؟ أين هو؟ لقد تأخ ر -

 :قالتو وضعت شيرين يدها على كتفه

 سيصل قريباً يا حبيبي، أنت فقط راقب الباب الزجاجي.  -

 : قائال نظر الحاج أبو صالح إلى ساعته

 لقد تأخر الغالي، أرجو أن يكون كل  شيء على ما يُرام. -

 : ثُم  عانقه، هتف حتى القاه ثم ركض نحو نور الدين  لقد وصل،" ..ها هو ..ها هو"  :صالح فجأة صاح

 أهال بك في فلورنسا.و يا نور الدين، اً هلل على سالمتكحمد -

ً  نور الدين رد   ال و فلورنسا مدينة األحالم عندكم،و في بل  ..إيطاليافي هنا أخيراً  أصبحت أنا ال أصدق أنني..: سلمك هللا! أنا الهثا

 أرى الجميع.أنني أراك يا صالح وأصدق 



ين يحد ق مذهوالً بالمبانيعائدين إلى اانطلقوا بالسيارة  نة المتالصقة  لمنزل، و نور الد  كأنه مشدوها و التماثيل المنتشرة بالش وارعوالملو 

وسط غنّاء جاءته كواحة  ،كُتب له أن تتحق ق المعجزةبعد سنوات من العذاب من أجل الشيء،  .قلبه يخفق بجناحي الس عادةو في حلم

  عذبة وسط الص خور القاسية، كحبل نجاة تدلى من فوق جرف هاو. صحراء ملتهبة، كعين ماء

 صالح: أبو قال 

 سنتعشى سوياً.على كل حال  الطائرة،تناولت وجبتك على متن  تأكيدالغداء، لكنك بال كنا سنعد   -

 :خجال وقال احمر وجه نور الدين

 ال أريد التكليف عليكم.  -

بةو ابتسمت شيرين  :هي تقول مرح 

 سيكون ذلك من دواعي سرورنا.أنت واحد منا، و..ال طبعا  -

 هو يقول:اجتمعت بصفحة وجه صالح ابتسامة وتقطيبة و

يما هذا الكالم يا نور  -  ستنام عند أهلي ريثما تستقر  أمورك.البيت بيتك وهيثم. ومكانتك من مكانة أيهم و ؟ أنت ابن عم 

 :بلهفة أم صالح هسألت

 ؟يا نور الد ين األوالدزوجتك وحال كيف   -

ين هاأجاب  :بقلب انتشى بالس رور نور الد 

 .نكم السالميهديا داليا أيضاأحضرهم. إنهم يسلمون عليكم، وأيهم وسوف هنا ستقر أالحمد هلل، بعد أن   -

بعد  سأل نور الدين  مكسرات،الوبالن عناع قدمت لهم شيرين الشاي لجلوس وفرحة اللقاء ال تزال تغمرهم. غرفة اتجمعوا في ، في المنزل

 : الس اخن أن احتسى رشفة من الش اي

 ؟ هيثمالدكتور كيف حال  -

 : بنبرة ملؤها الفخر أجابه صالح

ل على ُدفعته كل  فصل كالعادة. أموره بالدكتوراه ممتازة،و ،اآلن في أمريكاأنت تعلم أنه  ..الحمد هلل -  األو 

 : الوسادة خلف ظهر أبي صالح، أضافت بزهو  أم صالح عد لت

 خاطب اآلن، زميلته المصرية. هيثم -

ً ابنه  صالح وضع  : سعداً على ُركبته، قال مبتسما



 رتباط بفتاة عربية رفضاً قاطعاً؟اال كان يرفضقد بل و سابقاً بالزواج من أجنبية؟يرغب ألم يكن لقد استغربت هذه الخطبة؛ فعال، و -

 : أجابتو شيرينل هايبطرف عين نظرت أم صالح

نظرتنا التي نرفض عليها و صر  قد تكون عندنا آراؤنا التي نُ  ،من األجنبيات شيئاً لم يره بغيرها العربية ربما رأى بالمصرية -

 بعد أن نعاشرهنعجب به، و، فنكتشف األصيل وةيالحقيق فيها معادن الناس ، حتى نمر بلحظات، أو ظروف، تتبد ىالتنازل عنها

 نسعى للحصول على مثله.

 :طبع قُبلة على خد ها، قالأسماء على ُركبته و نور الدين وضع

 بالسالمة يا شيرين. ..سمعنا أن هيثم الصغير سيأتي قريبا  -

 مك هللا.: سل  باسمة ، رد تالتي بدأت بالبروز وضعت شيرين يدها الشعورياً على بطنها

جلست شيرين  يغمرهم، ، وشعور الحماسفي دوري أبطال أوروبا المباراة القادمة بالش اشة ُمنتظرينأشعل صالح الت لفاز فتعل قت األعين 

ع الُمنتخب الذي يستحق  الت أهل بغض الن ظر عن جنسي تهأعلنت أنهواشة بحماسة، بجانب زوجها تُراقب الش   جمعت فكُرة القدم  ،ا ستشج 

ستين ون يكون هناك مكان للعنصرية فيها، ال يجب أنشعوباً على مختلف ألسنتها وألوانها و ضغط على ظر صالح في عينيها المتحم 

 :سألهت منه التفاتة لنور الدين وثُم  حان ،كف ها بيده بحنان

 أن جميع األبواب كانت ُمغلقة في وجهك؟رغم ن، يطاليا يا نور الديالهجرة إلى إأخيراً كيف استطعت  ،لم تقل لنا  -

 :، أجابكتفيه عالمة الجهل نور الدين هز  

تم قبوله،  قد الخاص بي اإليطالية الجنسيةالحصول على طلب غوني بأن أبلو اتصلت بي السفارة اإليطالية يا ابن العم! علمي علمك -

بجامعة  في قسم الهندسة المعماريةمدرسا  بعدها بأسبوع تم قبول طلبي للعمل ، فورا جراءاتاإلعمل ب بدأتطبعا و فوجئت

 !إنها فعال معجزة ،كما كنت أحلم فلورنسا

 :هو يُجيبو صالح أشرق وجه

ً الدين وفقك هللا يا نور  -  هنا.إلى كم كنت تتمنى المجيء  ، نعرف جميعا

 :الذي سطع الحنين بعينيه أبو صالح تدخل

 من كل سوء.الخير، حفظها هللا و الكرمبلد العز وها ال تقارن ببلدي الحبيب األردن؛ ، لكنإيطاليا جميلة  -

بتؤدة  أوامر الطبيب، مشتقدر اإلمكان حسب أرادت أن تحرك جسدها  لس؛أن يجن أشارت له شيريوقف صالح لكن   الجرس، رن  

 : قالت ُمستغربة  ،فتحنهالبني الالمع و البابنحو 



 قة بها.رسالة معل  يوجد فقط باقة من الزهور و ..ال يوجد أحد -

نة و وأحضر الباقةصالح  قام هور الُملو   قرأو، من الباقةسالة الر  وضعها على المائدة أمام األعين المستغربة، انتزع الكبيرة من الز 

  هو يترجم آليا للعربية:و بصوت مرتفع

لهندسة بقسم ا  مدرس حصوله على الجنسية اإليطالية ووظيفةمبارك ، و يا صالح يننور الد  ابن عم ك حمداً هلل على سالمة ) (

أنا واثٌق بأنه سيكون لي بمثابة ، وسأكون بمثابة األب له ُهناو أي شيء آخر فأنا حاضرإلى احتاج إن ، والمعمارية بجامعة فلورنسا

 قل له: ال شكر على واجب.. ً، رجاءاآلن ُجزءاً من عائلتي الكبيرةاالبن، لقد أصبح نور الد ين 

 ).( فينيتاليالدون بينيتو           

 ما لبثت نظراته القلقة أن تعل قت بنور الد ين.مذهوال، وفغر فاه وعلى آخرهما فتح صالح عينيه 

 : األسئلةوابل من بنظراتهُ  نور الدين قابل

هذا الغريب الذي الذي حقق لي كل  ما عجزُت عن تحقيقه من أحالم؟ من هو هذا المالك القد يس هذا؟ فينيتالي من هو الدون بينيتو  -

لماذا ساعدني و حصول لي على جنسية ووظيفة؟كيف استطاع العرف عني كل شيء؟ ووقف بجانبي وقفة لم يقفها القريُب، كيف 

 أكون رهن إشارته بما يطلب.ُدل ني عليه ألقب ل يده و أنا بالذات؟

سالة بيد ُمرتجفة، والح طوى ص  : بصوت خافت على وجهه، أجابللتو  التعبير الذي ارتسم  رأسه حتى يُخفي نكسالر 

اب إنه سر  ))     (( .لن نعرفه أبداً  ..من أسرار العر 

 

 تّمت **********************                                     

***************** 
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