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 إهداء 

******** 

كل من شعر أنه بال  ىكِل من شعر باإلحباط، إل ىإل

، ورسم دكل من تفائل بالغ ىفائدة في هذه الحياة، إل

إبتسامةً حتى ولو كانت كاذبة، إليك صاحبي، القريب 

 .ةمن القم من الهاوية والقريب

 إليِك أمي الحبيبة، إليك أبي الغالي.

تكون رحلةً ذات فائدة،  إليكم قرائي األعزاء، أتمنى أن

 ذات خفيفةً على النفس، وأن تخرجوا منها بفائدة  

 قيمة.

 وبُث   ،سكل من صرخوا فينا قائلين: ال تيأ ىإل

 .هللا ىوتضرع إل السجود، وابكِ في همومك 
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الفرج، بعد زمٍن طويٍل من ما أجمل شعور ,, 

 اليأس،،
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 الفصل األول 

******** 

 "صدمة"

السماُء ُملبدة بالغيوم، انهمرْت األمطار بقوة، الكئابة 

تحوُم بالمكان، حانة إلتفاتة إلي األرض، سترى ذلك 

الشاب الُممدد أرضاً بين الحياة والموت، سببه ذلك 

 إِثر وقوفه بجانبها.إنفجار سيارته، على 

رفع الشاب نظره إلي السماء، قائالً بألم من جروحه: 

 تباً. 

أغمض عينيه وشعور السقوط في الهاوية يلفهُ بقوة، 

 أذهبه في غيبوية  غير معلومة الزمن.

دوى صوُت إنفجار سيارة ذلك الشاب، مما أدى إليقاظ 

أهل الوالية، ومن بعيد، وقف شخٌص وهو يُتمتُم 

 نجحنا.....!!بفرح: 

*************** 
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 " أمريكا : والية نيويورك: نيويورك"  

عال صوُت طلقات الرصاص في األرجاء، يتبعه صوت 

صفارات اإلنذار التابعة للشرطة، لقد إستطاعوا تحديد 

موقع ذلك الُمجرم ، ويجب أن يقبضوا عليه أو سوف 

تستمُر سلسلة القتل التي إنتشرت بكثرة في اآلونة 

 خيرة.األ

انعطف المجرم بسيارته المرسيدس بسرعة هائلة 

داخل شارع برودواي، بينما يقوم رفيقه بإطالق النار 

 على سيارات الشرطة.

إبتسم المجرمان بنشوة عندما إستطاعا الهرب من 

رجال الشرطة، لكن قطع فرحتهما، ظهور سيارة 

سوداء اللون من نوع شيفروليه كورفيت في نهاية 

لت الرجل باللغة األمريكية: إبتعد أيها الطريق، جع

 األهوج.
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 من سيارته ُمجيباً باللغة األمريكية: وداعاً.1 هبط جاك

الجيل الثالث،  17سه غلوك أتبع قوله بطلقة  من مسد

اإلطار، وتنقلب السيارة، مما ألحق الضرر لينفجر 

 بالسارقين.

 وصلت قوات الشرطة، لتقوم بالقبض على السارقين. 

العقيد على ذراع الرائد جاك قائالً بفخر: كما ربت 

 إعتدنا منك، تظهر في المواقف الصعبة.

أجابه جاك بغرور  وفخر: شكراً لك أيها العقيد، أنا في 

 خدمة الوطن.

 ـ هذا أملنا فيك.

 ـ عن إذنك يا سيدي.

                                                           

،من األصل JACOB، من اإلسم جاكوب  JACKجاك: اسم علم مذكر فرنسي   1

 العبري يعقوب، أي الذي يخلف.
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 ـ تفضل.

أدى جاك التحية العسكرية، لينصرف  بخطوات  واثقة 

 ُمبتسماً بغرور، أضافتها  رؤيةنحو سيارته الُمفضلة، 

الذي استند على سيارته الفضية من نوع  2صديقه ليو

 فورد موستنج، وهو يُدخن إحدى السجائر.

هتف ليو عندما رأه، ُمقدماً له إحدى السجائر: كما 

 العادة يا صديقي.

إبتسم جاك، ُمتناوالً السيجارة من صديقه وهو يقول 

هواءها السام: هذا واضعاً لها في فمه، زافراً من 

 ليس جديداً.

 ـ مغرور.

إستقل كال الصديقين سيارته، لينطلقا وهما يشقان 

 الطريق بسرعة ُمتوسطة. 

                                                           

ليو: اسم له جذور التينية مشتقة من كلمة قديمة "ليون" تعني األسد، وله   2

 وتعني ملك الوحوش.جذور يونانية قديمة "ليون" 
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إبتسم جاك بإنتصار قائالً: لقد إنتصرُت مرة أخرى، 

 وسوف أقوم بإيجادكم، أيتها العصابة القذرة.

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

 "مصر: األسكندرية"

كفتاة تُملئ عينيها من زرقة في أحد المناطق الراقية، 

إلي  4جوان أمتهاوتتتوجه هي و  3البحر، كانت سديم

المجمع الطبي، هتفت جوان وهي تتثائب: هل يجب 

 أن نلتزم بالحضور يومياً؟

ثم إلتفتت قائلة بتعجب: لم أرى في حياتي فتاة تسيُر 

 وهي تقرأ كتاباً، لن أتعجب إن رأيتك تقومين بتناولها.

ت العين العسلية رأسها، قائلةً بسأم: رفعت سديم ذا

 جوان، هل يُمكن أن نُسرع قليالً؟ 

                                                           

 .الضباب الرقيق الناعم سديم:  3

 

 جوان: نهر في الجنة.  4
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 ـ حسناً حسناً أيتها المملة.

وصلت ِكال الفتاتين إلي المجمع، فاستقبلتهما فتاة 

ذات مالبس  فاضحة، وزينة  ُمتبرجة، وشعر  ُملون، 

 ً  تأكل علكا

وتضُع سماعة أذن ينبعُث منها غناء صاخب، قالت 

 ر رؤيتهما: أهالً أهالً بالكئيبتين.بسخرية فو

 حدثت جوان نفسها بانزعاج: بدأنا!!

وهي تتبختُر في خطواتها، ُموجهةً  5قالت كاترين

حديثها لسديم: أال يوجد شيٌء مفيد تفعليه في حياتك؟ 

ال حبيب وال عاشق، كُل مايجذب إهتمامك هو الكتب 

 الُمملة فقط.

تجاهلتها سديم وأكملت سيرها، وهي تجذُب أختها 

جوان التي تتمنى أن تُبرح تلك الكاترين ضرباً، فسديُم 
                                                           

كاترين: اسم من أصول يونانية وُمحرف من كاثرين ، ويعني الطاهرة أو   5

 الخالصة و النقية ، أي المرأة التي تتصف بقلب صافي.

 



 

12 
 

تؤمُن في قرارِة نفسها: "الوقُت شيٌئ ثمين، فاستغله 

 في المفيد"، فلماذا تُضيع وقتها مع تلك السفيهة؟!

إشتعلت كاترين غضباً من تجاهل سديم الواضح لها، 

قاتها أن تقول بضجر: لماذا مما دفع إحدى صدي

غضبِت؟ ألسِت من تُلقي بكالم  ال فائدة منه؟ وأنِت 

 تعرفين أن سديم وجوان لن يُلقيا لكالمك باالً. 

تجاهلت كاترين صوت صديقتها، قائلةً بغل وهي 

تُحدُق بظهر سديم وجوان: قريباً جداً سوف أُمرُغ 

 أنفيكما في التراب.

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

                                                       " كلية طب "

دلفت كاترين وهي تسُب وتلعُن جوان وسديم وتفكر 

كيف تُدمرهما، لكن بسبب عدم إنتباهها ارتطمت بأحد 

الشبان المشهورين بالسمعة السيئة، لتخطر في بالها 

 فكرةٌ ُجهنمية، تُدمر بها جوان وسديم.
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وهي تتغنُج  6يُدعى ميشيل ذهبت إلي ذلك الفتى الذي

في مشيتها قائلةً بمياعة : أووه، ال أصدق، السيد 

 ميشيل أمامي؟! هذا يوُم سعدي حقاً.

إبتسم المدعو ميشيل بسماجة، وهو يهتف بغباء: 

 كاترين، ال أصدق، كيف حالك يا فتاة؟

أجابته بتقزز ألبسته ثوب اإلعجاب: بخير ، هل يُمكن 

 أن تُساعدني في أمر  ما؟

 ـ عيوني لِك.

قالت وهي تلعُب بإحدى خصالت شعرها الشبيهة 

 بالكستناء: هل تعرُف جوان؟

أجابها بغضب: أجل تلك الفتاة التي تدعي هي وأختها 

 أنهما شريفتين.

 ـ أحسنت، ما رأيك أن نكسر رأسهما؟
                                                           

من أصل عبري:   MICHAELميشيل: اسم علم مذكر ومؤنث، إنجليزي:  6

 ميكائيل ونلفظه ميخائيل، الرجل الكنسي المنهجي.
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 ـ كيف؟

إبتسمت بشيطانية، لتقول له الخطة التي جعلته يُحدق 

 يطاناً ال إنساناً.بها في خوف، وكأنه يرى ش

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

 "نيويورك: مقاطعة مانهاتن"

في مدينة مانهاتن ذات األبنية العالية والراقية، شق 

جاك بسيارته السوداء الطريق كالفهد في سرعته، 

ليصل بعد ُمضي ساعتين إلي منزل عائلته الكبير 

 الشبيه بالقصور في فخامته.

يده الصغير جاك، قام حارُس المنزل بفتح البوابة لس

قائالً بمودة: أهالً بعودتك سيد جاك، سوف تسعد 

 كثيراً. 8والسيد ليام 7السيدة مايا

                                                           

7
 مايا: آلهة الخصب عند الرومان .  

8
ليام: اسم إيرلندي مصغر من ويليام ويعني الحامي ، أو الشخص الذي يحمي   

 غيره . ويعني الحامي ، أو الشخص الذي يحمي غيره .
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 إبتسم جاك بسخرية، ُمجيباً الحارس الطيب: حقاً؟! 

بحزن، على سيده الصغير، فهو  9إبتسم الحارس هاك

يدرك طبع السيدة مايا جيداً التي تكره جاك حد تمني 

 موته، ألنها تمنت فتاة ال ولد.

دفع جاك الباب بقدمه، ُمخالفاً لكل اآلداب، قائالً 

 بصراخ: لقد عدت.

هرعت والدته فزعة  وهي تهتف برعب: مالذي 

 حدث؟!

 تحدث جاك ساخراً: ألم تشتاِق لولدك؟  

رت إليه بغضب  شديد، ليتجاهلها ُمنادياً على نظ

 .10الخادمة: مارييي
                                                           

 ( والهاكرز:   HACKERS هاك: كلمة مشتقة من األساس وهو: ) الهاكرز  9

هم أشخاص محترفون في القيام بنوع  ما في الخدمة في عالم التقنية وبشكل  خاص 

 ولكنه يقوم بعمل سيء وليس بطريقة صحيحة

ماري: اسم إنجليزي يعني السيدة أو العظيمة، ويعني أيضاً بحر األحزان   10

 واآلالم.
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هرعت إليه الخادمة، وهي تقول بطاعة ُمصوبةً 

 لعينيها ناحيته: أهالً سيد جاك، ماهو طلبك؟

 نظر إليها ببرود قائالً: أحضري إلي غرفتي كوباً من

م.  البوربون، أو الرُّ

 ـ حاضر سيدي.

 ـ إنتظري.

ليقوم بصفعها قائالً بغضب: نظرت إليه بتساؤل، 

 أخفضي عيناك وأنت تُحاديثيني.

شعرت بغضب  شديد لكنها قامت بإخفاض رأسها 

 بطاعة، قائلةً بألم: حاضر سيدي.

ـ قومي بإحضار كوب  من القهوة، لقد تعكر مزاجي 

 بسببك.

تركها وهو يصعد إلي غرفته، ثم قام بفتح بابها، 

 أين والدي؟ُموجهاً كالمه إلي والدته بتساؤل: 
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أجابته بالُمباالة وهي تُصفُف شعرها األسود: خرج 

 ُمبكراً إلي الشركة.

 ـ حسناً....

أغمض عينيه قليالً، ثم قام بفتحهما وهو يقول 

ساخراً: أووووه، هل نسيِت يا ماي موعد عمليه شد 

الوجه، وإتمام هذه المسائل المعقدة، في الساعة 

 الثالثة؟

لفاخرة، وكأنه يهتم ثم نظر إلي ساعة معصمه ا

بمواعيدها: يا إلهي ،إن الساعة الثانية والنصف، ألن 

 يفوتك الموعد؟

 قالت بهلع: صحيح، لقد تأخرت.

قامت بالذهب ُمسرًعة إلي غرفتها، وهي تكادُ تتعثر، 

مما دفع جاك إلى الضحك بإستهزاء وهو يقول: كما 

 العادة.
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تأمل قليالً ولج إلي غرفته صافعاً الباب األسود خلفه، 

غرفته ذات الحائط األسود و خزانة المالبس البيضاء، 

ثم قام بفتحها ُمخرجاً مالبسه الُمكونة من قميص  

 فضي داكن ومعطف أسود وبنطال أسود.

أغلق باب الخزانة، لتُقابله المرآة الُمعلقة على باب 

الخزانة، مما دفعه إلى التمتمة بخفوت وهو يرى 

وخصالت شعره البني: وسيٌم  وجهه بعينيه الزرقاء،

 حقاً.

ولج إلي المرحاض ُمنتوياً اإلغتسال، ثم خرج بعد 

نصف ساعة وهو يقوم بمسح ظهره بالمنشفة، قام 

برميها أرضاً، وهو يقوم بأخذ قميصه ُمرتدياً إياه، 

ُمحدثاً نفسه بسخرية: يبدو أن ماري تتمنى أن أجعلها 

متى تستغرق  تنام بعد أن أضربها ضرباً ُمبرحاً، منذ

 القهوة أكثر من نصف ساعة؟! 

فُتِح باب غرفته، ليصرخ غاضباً : كيف تقومين بفتح 

 الباب دون إذن؟! لقد تماديِت جداً، سوف أقوم ب.....
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ظهر من خلف الباب آخر شخص  قام بالتفكير به، 

 !!11ليقول بدهشة ممزوجة بفرحة : وليم

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

 " كلية الصيدلة " 

إلي قاعة المحاضرة، وهي شاردة بكالم  دلفت جوان

حبيبتها سديم، عندما سألتها لماذا لم نقم بمسح 

 كرامة هذه الفتاة بأرض الجامعة؟

 أجابتها سديم بتعقل: لماذا؟

فتحت جوان عينيها بصدمة، قائلةً ببالهة: لماذا؟! هل 

 هذا سؤال؟ إلنها قامت بإهانتنا.

ضاعة وقتي ـ لديك حق في هذا، لكن، لماذا أقوم بإ

والسماع ألفكار هذه السفيهة؟ هكذا سوف أثبُت أنها 

                                                           

  وليم: اسم علم مذكر جرماني، أصله: ولهلم، جائنا عن طريق اإلنجليزية   11

WILLAM .معناه: الحامي، المحامي، المصمم، العازم 
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على حق، تعلمي يا جوان أال تقومي بإضاعة وقتك 

 على من ال يستحق.

أفاقت جوان من شرودها على صوت صديقتها 

 وهي تقول بضجر: أووووف. 12تغريد

 قالت جوان بسخرية : كالعادة ، تشاجرت مع والدتك.

 ليس وقتك.ـ إخرسي يا جوان، هذا 

إلتفتت جوان إلي تغريد وقد أدركت أن األمر جدي، 

 لتقول بقلق: تغريد، ماذا حدث؟

أجابت الفتاة بعصبية: والدتي كالعادة تُقارنني بإبنة 

بإنها أجمل مني وأذكى ودكتورة  13خالتي إيمان

                                                           

تغريد: اسم علم مؤنث يعني: صوُت الطيور عند غنائهم، أو يعني شدو الحمام،   12

 كما أنه يعني الصوت الُمفرح، وأيضاً يعني الطرب وصوت القوس.

سم علم مؤنث من أصل عربي ، ومعناه التصديق لغةً ، وشرعاً إيمان: ا  13

 التصديق بالقلب واإلقرار باللسان والعمل بالجوارح.
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مرموقة، ومخطوبة من إبن ناس غني، واألقوى أنها 

  محترمة وبارة بوالدتها ....و..

أخفضت تغريد رأسها والدموع تمأل عينيها، لتُعانقها 

 جوان

 وهي تقول 

بسخرية: أهذا الذي أحزنك؟ يجب أن تبتهجي وأنت 

قادمة لرؤية السيدة جوان، كما أنك جميلة جداً، 

عينين واسعتين، ووجه مستدير وشعر أسود، ماذا 

 تريدين أكثر؟ أن يكون لك رأس الديك األحمر؟! 

حكة، لتقول جوان بضحك: إنفجرت تغريد ضا 

 إبتسمي لهذه الحياة البئيسة يا كئيبة.

حضر الُمعيد مما جعل تغريد تقوم بإسكات جوان حتى 

 ال يقوم الُمعيد بإلقائهم خارجاً.
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بعد إنتهاء المحاضرة، وبينما كانت جوان وتغريد 

يهمان باإلنصراف، حضرت فتاة وهي تقول:كيف 

 حالك يا كاذبة؟

د من خمسة إلي واحد ُمحاولًة أغمضت جوان وهي تع

تهدئة نفسها أال تقوم بقتل المزعجة الثانية، 

 14لتتجاهلها تماماً عمالً بنصيحة سديم، مما دفع نور

إلى جذبها بغضب من ذراعها وهي تصرخ بمن في 

 القاعة: انظروا إلي من تتدعي 

البراءة والعفاف، وتأمرنا بتقوى هللا، تخرج مع 

ظنكم تعلمون ماذا يدل هذا ميشيل بعد الجامعة، وأ

 الفعل؟ وإلي أين يؤدي؟

دلف ميشيل وهو يقول بحب زائف: ال تُنكري يا 

 جوجو، ألسنا حبيبين؟

                                                           

 نور: اسم علم شخصي من أصل عربي يستخدم للذكور واإلناث، معناه الضياء.  14
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نظرت إليهما جوان بسخرية، ثم تجاهلتهما وأكملت 

حديثها مع تغريد التي راقبتها ببالهة، ُمتعجبة من 

هدوء جوان، لتلمح يد جوان وهي تقوم بكسر قلم 

دفعها إلى القول في نفسها: يجب أن أجهز الحبر، مما 

 العباءة السوداء على المرحومين ميشيل ونور.

عال الغيظ مالمح نور من هدوء جوان الغريب، فقالت 

بغضب: صمتك هذا دليل على تأكيد اإلشاعات.                              

أجابت جوان بعد صمت: البهائم هي التي تصدق دون 

 دليل.

على القاعة، فما قالته جوان دليٌل على  عّم الصمت

 صدقها، فال يوجد أي دليل.

 هتف ميشيل بغضب مكتوم: أتنكرين هذه الصور؟

قام بتوجيه الهاتف إلي الحاضرين للتعالى الشهقات 

بين الحاضرين عامة وبين الفتيات خاصة، فهتفت 

تغريد بملل: هش هش، إبتعد عنا بصياحك أيها 

 وياً، وليس فوتوشوب.الحمار، أحضر دليالً ق
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عال صوُت الضحك بقوة، لينفجر ميشيل غاضباً وهو 

يقول: لكن لدي دليل قوي أن أختك سديم، في عالقة 

 .15مع يوسف

نظرت إليه جوان نظرةً لو كانت حية ألردته قتيالً، 

لتقوم تغريد بإمساكها بقوة وهي تهمُس بأذنها: 

 إهدئي يا جوان، تعلمين أن ميشيل مجرد كاذب. 

أجابت جوان وأسنانها تصطُك ببعضها البعض: إال 

 أختي سديم، هنا وكفى.

ـ إهدئي يا جوان، تعلمين إن يوسف من الفتيان 

المهذبين، وكم أن ميشيل يكرهه بشدة لتفوقه وحب 

الفتيات له لدماثة أخالقه، ومن المستحيل أن يقوم 

بفعل هذا الشيء الُمشين، ال تؤكدي كالم شبيه 

 البهائم. 

                                                           

 يوسف: اسم مذكر، وأصله عبراني.  15
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صت جوان عينيها لتحمر وجنتيها البيضاء بشدة، أغم

قام ميشيل بسكب البنزين على النار بإخراجه  عندما

صورة التقطت لسديم عندما إرتطمت بالخطأ بيوسف 

وقام هو بنية  حسنة بإمساكها قبل أن تقع، ليقوم هذا 

الخبيث بإلتقاط صورةً لهما وإضافة بعض التعديالت 

 لتظهر كما يريد هو.

بشماتة، وعّم الذهول والصمت القاعة، إبتسم 

والخوف أيضاً، بعد هذا المشهد الذي زرع الرعب في 

 قلوب كل الموجودين !!

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

 "كلية طب"

دلفت سديم وهي تقرأ في كتاب "قاعدة الثواني 

الخمس" وهي ُمستمتعة بشدة غير ُمنتبهة لمن 

 حولها، لترتطم بزميلها في الجامعة يوسف، دفعته

 إلى القول  بتفاجئ: هل أنت بخير يا سديم؟
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أجابت وهي تُلملم أشيائها: آسفة، لقد كان الخطأ 

 مني، لقد كنُت أسير غير ُمنتبهة لمن أمامي.

هبطت ُملتقطة لكتابها، لتستقيم بسرعة وهي تقول 

 بهدوء: عن إذنك.                

ذهبت ُمسرًعةً إلي قاعة المحاضرة، لتتفاجأ بصديقتها 

وهي تصرخ بها قائلة بلهاث: أين كنِت يا  16نجم

 سديم؟

 ـ لقد كنُت ....... 

 ـ ال يوجد وقت، إن جوان ُمحتجزة عند العميد.

فزعت سديم بشدة وهي تهتف بخوف على أختها: 

 لماذا؟ ماذا حدث لجوان؟ هل تم ضربها؟

ـ لقد قامت بإحداث جرح عميق في رأس ميشيل، 

 وجذبت شعر كاترين ونور. 
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وقفت سديم مصدومة، لتهوي ذراعها تاركةً 

ألشيائها، وانطلقت راكضة ُمتجهة إلى غرفة 

 العميد.!!

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

 " في أحد البارات المشهورة "

 ـ سوف نزرع له هذه " ...... "؟

 ـ نعم، يجب أن يموت.

 ـ كيف ؟

 ـ بإستخدام الورقة الرابحة.

 ـ أتقصد؟!

 ـ نعم لقد فهمت قصدي.

لنظرات الخبيثة، ليتعاال صوُت ضحكهما، تبادال ا

ويقوم أحدهما بطلب أغلى زجاجة من الخمر، يجب أن 
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يحتفل، سوف ينتصر على عدوه قريباً، وبأخّس 

 الطرق!!

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

 "بيت السيد ليام: غرفة جاك"

 ـ وليم؟!

إبتسم الفتى ذو الشعر األسود والعينان السوادء، وهو 

العمل؟                                        يقول بهدوء: متى عدت من 

أجابه جاك وهو يرتدي معطفه: منذ نصف ساعة، 

 صحيح، أين هي ماري؟

 ـ لماذا تسأل عنها؟

ـ لقد طلبت منها أن تعد القهوة، ولكنها لم تأتي منذ 

 وقت  طويل.

أخوه وليم بسخرية: من المحتمل أنها قد  أجابه

 شربتها، فكما تعلم أن تنظيف المنزل مرهق للغاية.
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ـ هل هذا ممكن؟ ولم ال؟ لقد تجرأت وحدقت بوجهي 

 اليوم، سوف أريها.               

هبط جاك ُمسرعاً، ليتحول وجه وليم إلي الكئابة وهو 

 ينظر إلي السقف قائالً لنفسه: لماذا؟! 

 ك بغضب: ماريييييييي.صرخ جا

 هرولت إليه ُمسرعة : نعم سيدي؟

نظر إليها بإحتقار، ليقترب منها بخطوات  ُمتمهلة، 

 قائالً بإستمتاع: خائفة؟

 حركت رأسها نافية، ليقول بسخرية:حقاً؟

نظرت إليه بتحدي أغضبه، وهي تهتف بقوة: أنا ال 

 أخاف منك.                               

خطئة وتقولين كالماً بال داعي، لماذا لم ـ أووووه مُ 

 تحضري األشياء التي طلبتها؟ 

قالت وهي تضم ذراعيها إلي صدرها: لقد نفذت 

القهوة، وعندما ذهبت إلي البائع المجاور لم أجد 
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النوع الذي تُحبه، فذهبت إلي وسط المدينة، ولقد 

 أحضرتها اآلن.

اصنعيها ثم رفعتها أمام وجهه، ليقول ببرود: إذهبي و

 قبل أن أقوم بقتلك.

 ـ قلُت ال أخاف منك.

 ـ هل تريدين أن أصفعك؟

،هي لن تخشى إال هللا فقط، ولن  نظرت إليه بتحد 

 تخاف من هذا البشري.

صرخ بها غاضباً، وهو يجذبها من القبعة التي تُخفي 

بها شعرها: هل جننِت؟ كيف تتحدثين بهذه الطريقة 

 مع أسيادك؟

اء إلي عينيه الذهبية بتحد  رفعت عيناها الخضر

 أغضبه، وهي تقول بهدوء: أنا ال أخشى إال هللا.

انتفض مذهوالً وهو يقول بدهشة: هللا؟!أأنت 

 مسلمة؟!
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 ـ نعم.

تحولت لهجته فجأة إلي الهدوء وهو يقول: أتمنى أن 

 تسرعي بإعداد القهوة.

ثم ولى ظهره لها وهو يركض صاعداً إلي غرفته 

لتقول ببالهة، وهي تقوم بإعادة  صافعاً الباب خلفه،

 القبعة إلى رأسها: لقد جن بالطبع.

في غرفته، أخذ يدور كالمحموم، واألسئلة تكاد تُفجر 

رأسه، وال إجابات، مما دفعه إلى اإلتصال بتوأم روحه 

 وصديقه ليو، وهو يسأله ُمتحيراً: من هو هللا؟!

 ************** 
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بقدرتك، تستطيع أن تُغير المحنة إلي منحة، ولكنك  ,,

 تحتاج إلي توفيٍق من هللا واإلرادة ال غير ،،
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 الفصل الثاني

*********** 

 "مانهاتن: بيت السيد ريو: غرفة ليو"

فُتِح باب الغرفة ذا اللون العاجي، المنقوش بالزخارف 

األكبر والوحيد الذهبية، ليظهر من خلفه ليو اإلبن 

،دلف وهو يقول بإنهاك: 18والسيدة ماريا 17للسيد ريو

 كيف يتم إخفاء المجرمين من هذا العالم البئيس؟

البيضاء  ألقى جسده فوق الفراش ذو األخشاب

والفراش الُمذهب، ُمغلقاً عينيه في ُمحاولة يائسة 

للنوم قبل موعده المهم، لكي يرى تلك العروس 

 أحضرتها والدته.البائسة التي 

                                                           

ريو: عن الفارسية بمعنى خداع أو غش، أو أسم أحد أبطال الفرس   17

 األسطوريين.

ماريا: إسم التيني يتم كتابته باأللف "ماريا" أو التاء المربوطة "مارية"،   18

 معناه المرأة التي تتميز برقتها وبشرتها البيضاء.
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عال صوُت رنين هاتفه، قاطعاً غفوته القصيرة، 

لينتصب واقفاً بغضب، وهو يسُب ويلعن ذلك األحمق 

 الذي قطع عليه غفوته الُمريحة.

أمسك هاتفه بغضب، لتتغير مالمحه إلي الدهشة وهو 

يقول بضحك: جاك؟ ال أظن أنه إشتاق إلي بهذه 

 السرعة.

ول بتهكم: هل إشتقت إلي قام بإجابة اإلتصال وهو يق

بهذه السرعة؟ أم أنك نسيت أن تُخبرني بمدى قوتك، 

وذكائك الفذًّ، و.......ماذا؟ من هو هللا؟ وماأدراني يا 

أخي، أنت تعلم أنني ال أؤمن بأي إله، ألم تجد غيري 

 حتى تسأله؟ يالك من أهوج.

 ـ إن أمرك عجيب يا ليو، لماذا ال تتبع أي دين؟

ر: هاقد عدنا إلي نفس الموضوع أجابه ليو بضج

السقيم، أنا أرى أن المسيحية تفرُض أموراً كثيرة مثل 

تحريم الخمر وما إلي ذلك، واليهود صالتهم غريبة 

 وال أفهمها،ال ال، أريد أن أكون حراً طليقاً يا أخي.
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 ـ مارأيك في اإلسالم؟

إنتفض ليو وهو يقول بذهول: هل تريدُ أن أنتسب إلي 

 هابي؟! أشربت الكثير من الويسكي؟الدين اإلر

 ـ ال لم أشرب أية  خمور اليوم.

ـ أرح نفسك يا جاك، فلن أنتسب إلى أي دين، دعنا 

 نغير هذا الموضوع، هل ستأتي معي إلي الخطبة؟ 

ـ أكيد، ألرى كيف تقوم بجعل العروس ترفضك رفضاً 

 قاطعاً.

ـ حسناً، في الثامنة مساًء، ال تنسى أو سوف أقوم 

 تمثيل بجثتك.بال

 ـ حاضر لن أنسى. 

أخذ ليو يُفكر قليالً، انتبه لما يفعله، فقال ببالهة: 

أجننت يا ليو؟ منذ متى وأنت تُفكر؟ يبدو أنه تأثير 

 العاقل جاك.
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نظر إلي فراشه بفرح، وهو يقول بضحكة ماكرة: 

 السرير يُناديني، وأنا أطيع النداء.

ة صوُت قام بالقفز على فراشه، ليعلو في الغرف

 شخيره المرتفع.

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

 "المجمع الطبي: غرفة العميد"

هرولت سديم بأقصى مالديها إلى غرفة العميد وهي 

 تدعو

هللا أن يمر األمر على خير، فالبد من دافع  قوي جداً 

 يدفع جوان إلي ضرب أحدهم.

توقفت سديم وهي تلتقط أنفاسها الضائعة بصعوبة، 

ثم قامت بتوجيه حديثها إلى نجم التي لحقت بها وهي 

 تقول بلهاث: لماذا ..قام..ت.... 

 ـ سديم إهدئي وخذي أنفاسك ثم تحدثي.
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ـ هوووف، حسناً، لماذا قامت جوان بضرب كاترين 

 ورفاقها؟

إنك قالت نجم بخوف من ردة فعل سديم: ألنهم قالوا 

 تُقيمين عالقة مع يوسف.

إتسعت عينا سديم العسلية بصدمة، صمتت قيالً، ثم 

 قالت بخوف: هل مات أحد؟!

نظرت إليها نجم ببالهة، وقالت في نفسها: ألم تسمع؟ 

لقد قلُت لها إنهم أتهموها بوجود عالقة  بينها وبين 

 يوسف، فتقوم بالسؤال عن حال المصابين؟! 

 يم؟! لقد....ـ ماذا؟! أجننِت يا سد

 قاطعتها سديم بإصرار : أمات أحد؟

 ـ ال.

تابعت سديم الركض، لتقوم بطرق باب غرفة العميد 

ذا اللون البني، فعال صوٌت من الداخل بنبرة حادة: 

 أدخل.
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دلفت سديم وهي تقول بإعتذار: آسفةٌ على الُمقاطعة، 

 ولكن ج......

إبتسم بمودة وهو يقول بحنان: تفضلي يا سديم، 

 سف على حدة صوتي، فما فعلته أختك كبير.آ

أغلقت سديم الباب، ثم إلتفتت بإتجاه العميد وهي تهم 

بقول شيء  ما، لكن منعها مشهد كاترين ونور، 

فهناك، قرب مكتب العميد، تقُف كاترين التي تمزق 

أسفل شعرها، وتلوث وجهها بمستحضرات التجميل، 

، وبالمثل وتشعثت فروةُ رأسها، وتمزقت بعض ثيابها

نور، مشهدٌ يستدعي الضحك، لكن كانت من وجهة 

نظر سديم تُعتبر هذه كارثة، فقد تتعرض جوان إلي 

 عقوبات  قاسية.

قال العميد بحنق: أريِت ماذا فعلت أختك؟ سوف تجلب 

 لنا المصائب.

إستدعت سديم بعض ثقتها وهي تقول بهدوء: أظن 

 أن جوان ليست ُمخطئة.
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 عال الغضب مالمح العميد، وهو يهدر غضباً:

 أجننت؟! أال ترين فعلة أختك؟!

ضمت سديم ذراعيها إلى صدرها، وهي تقول بهدوء: 

ال لم أرى، ولم تر سيدي العميد، نحن لم نسمع من 

 جوان، وال من الطلبة الذين تواجدوا في القاعة.

عّم الصمُت المكان لتقول كاترين بتوتر قلقاً من 

ب الطالب وكشف الحقيقة: أرى أيها العميد إستجوا

 أن تقوم بفصل جوان فو.......

توقفت بإشارةً من يد العميد الذي قال بحزم: موافق، 

لكن صدقيني إذا لم يكن لها حجةٌ ُمناسبة، فسوف 

 أقوم بفصلكما.

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

 "مانهاتن: بيت السيد ليام"
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                                       ـ النجدةةةة!!                       

إنتفض جاك فزعاً من فوق فراشه،عندما عال صوُت 

 ُصراخِ 

ماري، ليقوم بفتح الباب بقوة وهو يصرخ بخوف: 

 ماريييييي.

هرول ُمسرعاً إلي األسفل، لتتسع عيناه الذهبية 

بذهول، وهو يراها تُحاول الدفاع عن شرفها من بين 

ر، الذي ال يدري جاك متى قام يدي أخيه وليم السكي

 بشرب الخمر؟!

أفاق من ذهوله عندما عال صراخها مرة أخرى، بعدما 

قام وليم بخلع قبعة رأسها، ليقفز جاك من فوق الدرج 

 على جسد أخيه، ويبدأ كٌل منهما في ضرب األخر.

فُتِح  باب البيت ومن خلفه دلفت مايا وزوجها السيد 

ليام، وقعت عيناها على ولديها، فقامت بالصراخ 

 فزعاً وهي تقول: وليم !ولدي. 



 

42 
 

إنقضت على جاك بالمزهرية على ظهره، لتنكسر 

ويسقط هو أرضاً والصدمة ترسُم نفسها على وجهه، 

لتشهق ماري بقوة وهي ترى سيدها يُظلم من 

 لُمسماة والدته!!الحقيرة ا

صرخت ماري بألم عندما قامت السيدة مايا بصفعها 

وهي تصرخ بغضب: كله بسببك أيتها الشيطانة، قمِت 

بإغواء ولدي وليم المسكين، باإلتفاق مع عشيقك لكي 

يدخل جاك وولدي وليم في مشاجرة وتقومي أنِت 

 وعشيقك بسرقة الفيال، وقتل ولدي وليم المسكين.

اخ أفزع كل من في المنزل: هل إنتفض جاك بصر

تظنين أنني سوف أقوم بتركك بعد فعلتك تلك؟! سوف 

 تموتين على يدي....

أكمل ساخراً وعيناه تقدُح بالشر : فِداءاً لولدك الغالي 

 وليم.
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إستحال وجه مايا إلي الشحوب، لتتراجع إلي الخلف 

بخطوات  مذعورة وهي تُتمتم بقوة واهية: أجننْت؟! 

 تل والدتك التي تعبت في تربيتك؟!تريد أن تق

نظر إليها جاك بغضب وهو يقول: ولماذا لم تتذكري 

أنِت هذا وأنت تقومين بكسر المزهرية فوق ظهري؟! 

 اللعنةُ عليِك.

نظر جاك إلي ماري الُمتئلمة من صفعة السيدة مايا، 

وجسدها الذي اليتوقف عن اإلرتجاف بعد دفاعها عن 

ندما سقط معطٌف على نفسها ضد وليم، لتتعجب ع

رأسها، ليقول جاك بهدوء: قومي بتغطية رأسك بهذا 

المعطف، أظن أنك ال تُحبين أن تقفي أمام ذكرين 

 ورجل وأنِت عارية الرأس. 

عندما رفعت أخفضت ماري رأسها بإمتنان، لترتعب 

مايا السكين وهي تصرُخ بغضب: إرهابية في السيدة 

 بيتي؟!

 مقبرتك. لن تخرجي من بيتي إال إلي
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هرولت إليها وهي تصرخ بقوة: لن أسمح لِك أن 

 تسلبي أطفالي.

أغمضت ماري عينيها، حانت نهايتها، لحظة، لماذا ال 

 تشعر 

 باأللم؟! 

 فتحت أعينها بتمهل، وهي تتمنى أن تكون السكين قد 

سقطت من يد مايا، لكن وقعت عيناها على مشهد 

هو يقول لسيد وليم والدماء وهي تنهمر من ذراع ا

 : يكفي. ببعض األلم

 سقطت السكيُن من يد مايا، وهي تقول بهلع:

 وليمممممم.

هوت مغشياً عليها، لكن قام بإلتقاطها السيد ليام الذي 

كان يقُف منذ قليل مثل التمثال الشمعي، ليقول بصوت  

 هادئ وهو يقوم بحملها : عن إذنكم.
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صعد درجات السلم بخطوات  ُمتزنة، وكأن ماحصل 

 منذُ قليل 

 ليس من شأنه.

نظر جاك إلى ظهره بسخرية، ثم قال بقلق ُموجهاً 

 حديثه إلي 

 وليم: أأنت بخير؟

قال وليم وهو يُمسك رأسه إثر صداع  حاد: التقلق، 

 مجرد 

 خدش  بسيط، سوف أقوم بتضميده،عن إذنكم.

 صعد درجات السلم بتعب، لتقول ماري بخجل ُموجهةً 

غرفته: شكراً لك إلي حديثها إلي وليم قبل أن يلج 

 سيد وليم.

إلتفت إليها وعلى وجهه إبتسامة غير مفهومة: أنا 

 الذي أعتذر على الذي حدث منذُ قليل.
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دلف إلى غرفته ُمغلقاً للباب خلفه، وعلى وجهه 

 مالمُح غير 

 بنشوة: نجحْت.مفهومة، ثم قال 

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

 "جامعة الصيدلة: قاعة الُمحاضرة"

 على أحد الُمدرجاْت، جلست جوان بمالمح  ُمتحفزة لما 

 حولها، ولجوارها تجلس تغريد التي تُراقب بخوف ِكال 

حتى يصدر الُمعيدين اللذان يقومان بُمراقبة جوان 

 أمر العميد في حقها.

لقلقة على أختها،وكاترين دلف العميد تُرافقه سديم ا

 ونور 

 الخائفيتن من إنكشاف مخططهما.

إنتفضت جوان واقفة بإبتسامة مرحة،وهي تقول 

 بهتاف: 



 

47 
 

 سدييييييم، أوحشتني يا فتاة.

أتبعت قولها بتلويحة  من يدها، جعلت أحد الُمعيدين 

 يهتف 

 بغضب: إجلسي يا فتاة.

دوء : قام ُمرافقه الُمعيد بإمساك ذراعه وهو يقول به

 متى 

 سوف تتوقف عن تهورك؟ لم تفعل الفتاة شيئاً.

أخفض زميله نظره بإمتعاض، وهو يرمق جوان 

 بغضب 

 لتُبادله أختها بسخرية.

قامت سديم بإحتضان جوان وهي تقول بقلق: جوان، 

 مالذي دفعك إلي فعل ما فعلته؟ 

نظرت جوان إلي كاترين ونور بنظرات  مغلولة، قائلةً 

بحنق: قامت هذه الكاترين باإلتفاق مع ميشيل ونور 

على تشويه سمعتي، بالقول إنني أقيم عالقة مع 
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ميشيل ولكني تجاهلتهما، ليقوم ذلك األرعن بإخراج 

 صورة لِك أنت ويوسف ُمدعياً أنكما تقومان بعالقة.

بة بإرتياع، لتقول بنظرات  إتسعت أعين سديم الُمذه

 ُمظلمة ُموجهة إلى كاترين: ماقولك؟

إرتعبت كاترين خاصةً مع النظرات الُمصوبة نحوها، 

لتقول بإتهام : إنها كاذبة، لقد غضبت إلنني واجهتها 

 بحقيقتكما، فقامت بفعل مافعلت.

أكدت نور على قولها، مما دفع العميد إلى القول 

 يا سديم؟بحيرة إلي سديم: ما قولك 

أغمضت سديم عينيها بهدوء، وهي تمنع نفسها أن 

تقوم بتمزيق وجه هذه الحربائة، أخذت نفساً عميقاً، 

 ثم أجابت بهدوء: أين دليلك يا كاترين؟

إرتعبت كاترين بقوة، فال تستطيع أن تُريهم الصور 

 الُملفقة، ما الحل؟!
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أسعفتها نور عندما قالت بخبث: لكن لدي أنا الدليل 

 جوان تُقيم عالقة مع ميشيل.أن 

أتبعت قولها بإخراج حزام لفستان إرتدته جوان منذ 

 ثالثة أيام لتكتشف في منزلها ضياع الحزام.

أغمضت سديم عينيها بقوة، يجب أن تهدأ حتى تجد 

 حالً.

بسخرية وهي تقول: هل تقصدين  رمقت جوان نور

 وجدته في شقة ميشيل؟أنك 

رات إستنكار من كال شهقت تغريد بقوة، يتبعها نظ

الُمعيدين والعميد،ونظرةٌ ُمرتعبة من نور التي ُكِشف 

أمُر ذهابها إلي شقة ميشيل، فكيف إذاً حصلت على 

 الحزام؟!

 أجابت نور بتوتر: لقد قام هو بتسليمه لي.

قالت جوان بتهكم: يبدو أنه يثق بك ثقةً عمياء، لماذا 

 لم يعطه إلى كاترين مثالً؟
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بغيظ، لتُبادلها جوان النظرات رمقت نور جوان 

بشماتة، فقالت سديم التي خشت أن يقوم صراٌع آخر 

بين نور وجوان: من الُمحتمل سيدي العميد أن تكون 

نور هي من قامت بأخذه من فستان جوان ثم قامت 

 بإتهام جوان، وربطت بينها وبين ميشيل.

 أجابها العميد بتفكير: من الُمحتمل جداً.

لتقول كاترين  شحوب هي ورفيقتها،غشى وجه نور ال

 بتوتر: 

 لق....  

في الخارج، أخذت نجم تُهرول باحثةً عن يوسف، 

حتى وجدته يقف مع أحد الطلبة، وقفت بجواره وهي 

 تقول بقلق: 

 يوسف،هناك مصيبة.

إلتفت إليها صاحب العينان الزرقاوان وهو يقول 

 بحيرة: 
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 مالذي حدث؟

إليه كي يُثبت براءة أخبرته بما حدث، وأنها تحتاج 

 سديم.

 ً إلى القاعة،  أجاب بالموافقة، وهو يذهب معها سريعا

وبينما هم بالطريق، أوقفهم صوُت ضجيج من الطلبة 

 وهم يشرحون مالذي سمعوه في القاعة.

وقف يوسف ُمفكراً، يجب أن يُثبت براءة األختين، 

 لكن كيف؟ كيف يُثبت أن جوان بريئة؟

تقول بتردد: أنا لدي دليل ظهرت أحد الفتيات وهي 

 براءة جوان.

إلتفت إليها الجمع من الطلبة، لتقول نجم بحيرة: 

 ألسِت صديقة كاترين؟

ـ نعم، لكني سئمُت من أالعيبها وقمُت بتحذيرها كثيراً 

 دون أن تستمع إلى نصائحي.

 قال يوسف بحزم: حسناً، هيا بنا.
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ة، في الداخل، قطع قول كاترين دفُع باب القاعة بقو

يتبعه دلوف نجم وهي تقول بقوة: أنا لدي الدليل على 

 براءة جوان وسديم. 

جحظت عين كاترين بقوة هي وصديقتها، مما دفع 

 إلى القول 

 نور بغضب: أي دليل أيتها الكاذبة؟

قالت نجم بغضب  شديد : أنا سوف أريك من هي 

 الكاذبة، إدخلوا.

طالب  دلف العديد من الطالب الذين تجاوزوا العشرة

يقدمهم يوسف الذي يرمق العميد بنظرات  هادئة، 

ليصرخ العميد في كاترين بغضب: أتتهمين ولدي 

 بإقامة عالقة مع سديم؟! 

 أجننِت يا فتاة؟
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إتسعت عينا كاترين بإرتياع، فهي لم تعلم قبالً أن 

يوسف هو ولدُ العميد، فهو يتعامل معهم وكأنه واحدٌ 

 منهم. 

 شهود يا سيدي. قالت نجم بثقة: هؤالء

 قال الُمعيد بقلة صبر: شهودٌ على ماذا؟

قال صديقة كاترين: لقد رأيت نور وهي تقول لكاترين 

عندما  بأنها قامت بجذب الحزام من فستان جوان،

 كانت تتحدث إلي أحِد الُمعيدين.

قال يوسف بصوت  بارد: في صباح هذا اليوم كانت 

أنظر في  سديم ُمنشغلة بقراءة أحد الكتب، وكنتُ 

الُكراس ألتأكد من مواعيد المحاضرات الخاصة بي، 

الشك أن ميشيل أو أحد الفتاتان قام  فارتطمُت بها،

بتصوير إرتطامها بي وقام بإضافة بعض التعديالت 

..... 
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ثم رمى قنبلته قائالً بهدوء: كما أن سديم وجوان 

 أبناء خالتي.

اء إبتسمت جوان بشماتة، لتقول تغريد ببالهة: أبن

خالة؟! أال يكفي أنك إبُن العميد؟ يالك من شجاع كي 

 تنتسب إلى صديقتي الرائعة.

إنفجر الموجودون في الضحك، لتقول طالبة بحماس 

شبابي: لقد رأيُت ماحدث يا سيدي، لقد إرتطمت به 

 سديم عن غير قصد.

قال العميد بغضب: من الُمستحيل أن يقوم ولدي 

نهائياً، كما أنها إبنة خالته، بإقامة عالقة مع سديم 

 وهو يراها منذ الصغر.

 ثم تابع قائالً بصرامة: سوف يتم فصل ثالثتكم.

بعد ُمغادرة كاترين ونور، شكرت سديم صديقتها نجم 

التي أخذْت تسأل هنا وهناك عن الشهود وعرفْت 

 بمحض الصدفة عن حكاية الحزام.
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قمِت  جوان، لماذا سألت تغريد صديقتها جوان بحيرة:

بضرِب ميشيل وكاترين ونور عندما قاما بإتهام 

 سديم، ولم تهتمي ألمرك؟

أجابْت جوان بحب: ياله من سؤال  غريب  يا تغريد، 

نحُن توأم، كنا في رحم  واحدة، من نفس األب واألم، 

أكلنا من الطعام نفسه، ومن الدِم نفسه، وتشاركنا 

شراب اللبن نفسه، والمالبس واأللعاب والطعام وال

والروضة، وكل شيء، قد نختلُف كثيراً، ونتشاجر 

 كثيراً، لكنها 

في النهاية أختي، وسندي، وتوأمي، وكل شيء  في 

 حياتي.

نظرت إليها تغريد بتأثر، لتقوم جوان بإحتضان سديم 

 من الخلف وهي تقول: كم أحبِك يا توأمي.

 إبتسمت سديم بحب وهي تقول: وأنا أيضاً.

************ 
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 أحد األماكن" "في

 ـ كيف حال الُمفاجأة؟

 ـ بخير يا سيدي، تم تجهيزها وسوف يتسلمها قريباً.

 ـ أوووه، كم أتمنى أن أرى تعابير وجهه حينها.

 ـ رائعة أكيد.

تشاطر ِكالهما الضحك، ليقوم الُمساعد بإحضار 

زجاجة  من البيرة الفاخرة، ويقوم كٌل منهما 

 بتشطارها وهما يقوالن: 

 وفاة جاك!!في صحة 

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

 "مانهاتن: شركة األدهم"

في غرفة الُمدير السيد "ليام" والد جاك، يجلُس على 

ُكرسيه الفاخر من اللون األسود، ويستندُ بذراعيه 

 على مكتبه من خشِب الزان الفاخر، ناكساً رأسه بين 
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 يديه، وهو يتذكر حياته السابقة:

 لجها؟ـ فهد، ماهي الجامعة التي سوف ت

 ـ ال أدري حقاً، يبدو أنني سوف أنضُم 

 إلي كلية تجارة قسم إدارة األعمال.

 ـ لماذا؟ 

 ـ أريد أن يصير لدي شركة "الفهد"، ماذا عنك؟

قال بهدوء: أنا سوف أسافر إلى أمريكا وأكمل تعليمي 

 هناك.

أجابه فهد بصفير: أووووه، أتمنى لك التوفيق يا 

 رفيقي.

 ـ وأنا أيضاً.

سيدي الُمدير، هناك إتصاٌل من السيد جاك، هل ـ 

 أحوله إليك؟

 أفاق السيد ليام من شروده وهو يقول 
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 .19بهدوء: حسناً يا دارين

 إبتسمت الفتاة الشقراء، ذات القوام 

 ء كقطعة  من داالممشوق والعينان السو

الفاحشة،  الليل، والبشرة البيضاء كاللبن، والمالبس

 والعطر الفواح.

دارين بهدوء وخبث: في التو و اللحظة يا قالت 

 سيدي.

خرجت ُمغلقةً الباب، ليقول ليام بصوت  خافت ُمحدثاً 

 نفسه:

؟ وكيف حال أبنائها 20تُرى، كيف حال حبيبتي إلين

؟آآآآه لقد 21سديم وجوان؟ وصديقي الغالي زوجها فهد

 إشتقُت إلي موطني مصر حقاً.

                                                           

 بالبحرين، كان يُحمل إليها المسك من الهند. دارين: منطقة  19

 

 إلين:أجمل نساء العالم  20
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 *************** 

 سنترال بارك""مانهاتن: حديقة 

وصل جاك إلي مكان اإللتقاء بصديقه ليو في الثامنة 

إال عشر، ليهبط من سيارته، وهو يُحدق في المكان 

 من حوله 

ثم نقل نظره إلى ساعته، قطعه علو صوُت سيارة 

قادمة، لتتوقف بالقرب منه ويطل منها رأس ليو وهو 

 يقول بمرح: هل تأخرت؟

 أجابه جاك بإبتسامة: ال.

يو بصفير: وااااااو، ُمتأنٌق كالعادة، أخبرني هل قال ل

 أنت العريس أم أنا؟

 أجابه جاك بغرور: ال عالقة ألمر الخطوبة بتألقي.

                                                                                                                                                                                           

21
فهد:اسم علم ُمذكر، وهو من األسماء التي ترمز إلى الفوة والشجاعة   

 والشراسة والسرعة
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إستقل جاك سيارته، ليقول ليو بضحك: مغروٌر كما 

 العادة.

 إرتدى جاك حزام األمان، ثم قال بحماس: نتسابق؟

 أجابه ليو بتحدي: بالتأكيد.

يق، ليصرخ ليو بمرح: شّق كٌل منهما الطر

 ياهووووووو، هذه هي الحرية.

إنفجر جاك بضحك على صديقه المخبول، ليتوقف كٌل 

منهما عند بيت المخطوبة العشرون للسيد ليو، هبط 

 ليو من سيارته قبل جاك وهو يبتسم بنشوة.

هبط جاك من سيارته، ليقوم بتأمل البيت الكبير 

 بإعجاب، قائالً بصفير: منزٌل كبير.

أجابه ليو بالُمباالة: يبدو أن والد العروس أحد 

 أعضاء النواب.
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سبقه ليو في الصعود، ليتوقف جاك عندما شعر 

بنظرات  ُمسلطة على ظهره، مما دفعه إلى النظر إلى 

 الخلف بتحفز، 

ليُفاجأ بشيخ  ذو لحية  سوداء غزاها بعض الشيب، 

ويرتدي قفطان  أبيض اللون وقبعة رأس ُمماثلة في 

 للون، ليقول جاك بسخرية:ماذا تريدُ أيها الُمسلم؟ا

نظر إليه الشيخ قائالً بوْد: ال أريد شيئاً منك أيها 

 الشاب الطيب.

نظر إليه جاك بإستهزاء، وهو يقول ساخراً: حركة 

 جيدة، هل تُريدُ جذبي إلي صفك أيها اإلرهابي؟

تبدّلْت قسمات الشيخ من الطيبة إلي الجمود وهو 

 : من أخبرك أنني إرهابي؟يقول بهدوء

 ـ من اإلنفجارات التي قمتم بها.

 ـ أخبرني، هل رأيتها بأِم عينيك؟

 صمْت جاك قليالً ليقول باستسالم: ال.
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 ـ هل آذاك أحدُ المسلمون؟

 أجابه وقد تذكر ماري وصبرها رغم سوء 

 المعاملة: ال.

 ـ إذاً على أي أساس تقوُل أن المسلمين إرهابيون؟

لناً فوز الشيخ عليه، ليقول الشيخ وهو صمت جاك ُمع

يسير راحالً: ال تكن كاألغنام التي تسير خلف راعيها 

 وهي ال تعلُم 

 الوجهة.

 سار الشيُخ ُمبتعداً، ليُناديه جاك بحيرة: من أنْت؟

 توقف الشيخ دون أن يُدير ظهره إلى جاك 

 .22قائالً بهدوء : إسمي أحمد

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

أحمد: إسم عربي مشتق من الحمد، يعني األكثر حمداً، وأحمد أي أنه صاحب    22

أحق بالحمد، وهو أحد أسماء الرسول صلى صفات حسنة ولذلك يحمده الناس، فهو 

 هللا عليه وسلم.
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,, من العجب الشديد، أن ترى دالئل خلق هللا 

 وعظمته، ثم تكفر بوجوده !!،،
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 الفصل الثالث 

 *********** 

 "وقت الخطوبة"

، يُجواره  جلس ليو وهو يضُع قدماً فوق أختها بتعال 

صديقه الشارد في قوِل الشيخ أحمد العجيب، لقد إقتنع 

 حقيقةً.بقوله 

حضر والدُ العروس ذو القامِة المديدة، والمنكبين 

العريضين، تُجاوره زوجته الشقراء، ذات المالمح 

الُمتعالية، جلس كال  منهما وهما يقومان بالترحيب 

بأهل ليو، لترحب بهم والدة ليو السيدة ماريا بحماس  

 وهي تمدُح في العروِس، وجمالها، وأخالقها الرفيعة.

 دةُ العروس بكبر: ماذا تعمُل يا سيد ليو؟قالت وال 

بادلها ليو النظرات الُمتعجرفة وهو يقول بغرور: أنا 

 رائدُ شرطة.
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تبادال تراشق األسئلة الغريبة، وكأنهما أعداء، ال 

والدةُ عروس وخاطب.                                                          

ي، والعينين حضرت العروس ذات الشعر الكستنائ

الالزورديتين، والبشرة البيضاء، ثم قالت بخجل: 

 مرحباً.

 نظر إليها ليو بإعجاب، تبدو جميلة جداً.

 نهض الجميع وتركهما، ليقول السيد ريو 

فور خروجه لجاك: أتمنى أن يهتدي صديقك إلي 

 رشده، لقد أتعبني معه.

إبتسم جاك بسخرية، وهو متأكد مما سوف يحدث، 

العد في نفسه: خمسة.. أربعة.. ثالثة.. ليبدأ في 

 إثنان.. واحد.

عال صوُت صراخ العروس الغاضب وهي تصرخ 

بغضب: أجننت؟! من الذي أخبرك أنني سوف أكون 

 جارية  لك؟! أنا أرفض الزواج بشخص  مثلك.
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خرجت العروس غاضبةً من حديِث ليو الُمستبد، ومن 

كينة خلفها جلس ليو ضاحكاً من هيئة العروس المس

الُمتفاجأة من حديثه الفّج، دلف والد العروس وهو 

يبتسم بغموض، ثم قال ُموجهاً حديثه إلي ليو: كما 

 توقعت، أنت ال تصلح للزواج وال إلنشاء عائلة.

أجابه ليو بتعجرف: ولماذا وافقت على اإلستمرار في 

 هذه المهزلة؟

 ـ توقعُت أن يكون حدسي خاطئاً، لكنك أثبت ظني. 

و باطن كفه على موضِع قلبه، وهو يقول وضع لي

 بتأثر ُمصطنع: أووووه، لقد تقطع قلبي من أجلك.

نظر إليه والدُ العروس بإشمئزاز شديد، ليُبادله ليو 

نظرةً تُثير اإلستفزاز، وهو يتالعب بحاجبيه، لكن 

أوقف حرب النظرات والد ليو وهو يعتذر بشدة من 

راعه وهو يقول ولده عديم األدب، ثم قام بسحبه من ذ

 بغضب: لدينا حساٌب عسيٌر في المنزل حال وصولنا.
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في الخارج، حاول جاك تهدئة السيدة ماريا التي تنعى 

حظها وهي تقول ببكاء: هذه العروس العشرون التي 

ترفضه، لن تقبل به إمرأةٌ أخرى، لماذا يفعل هذا مع 

 كِل إمرأة نذهُب لخطبتها؟!

يعلُم السبب  أغمض جاك عينيه بإنزعاج، فهو

الحقيقي لهذا الرفض لكل عروس يذهب لها، وياله 

 من سبب  شنيع.

خرج السيد ريو وهو يجذُب ليو الذي ال يتوقُف عن 

الصراخ بوالده قائالً: دع ذراعي أيها العمالق، سوف 

تُكسر بسببك، أتركنيييي.                                                                

طم ليو بسيارة والده، أثره دفعة والده له وهو إرت

يصرُخ به غاضباً: اللعنةُ عليك أيها األهوج، أأنت 

 فرٌح اآلن؟                     

قال ليو وهو يُعدل من ياقِة بدلته بإنزعاج: ياللهول، 

 لقد فسدت مالبسي،  صار مظهري بشعاً.
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إشتعل الغضب في نفس السيد ريو ليهم بصفعه لوال 

دُ جاك المانعة له، حاول تهدئتهُ قائالً برجاء: أرجوك ي

يا عمي، نحُن نقف في الشارع وسوف نصبح عرضاً 

 لكل الماّرين.

أخفض ريو ذراعه غاضباً، ثم استقل سيارته بجوار 

 زوجته الباكية، وقام بقيادتها.

 أخرج ليو لسانه وهو يقول: وداعاً أيها األحمق.

وهو يقول: هيا إستقل أمسكه جاك من رقبته الخلفية 

 سيارتك قبل أن أقتلك.

إستقل كالً منهما سيارته، ليقول جاك بعد صمت: ألن 

 تُغير رأيك بعد؟

 قال ليو بإنزعاج: لماذا تُريدني أن أقتنع برأيك؟

 ـ أنا أرى سبب عدم زواجك سبٌب ال يُعتبر به حقيقةً.

نظر إليه ليو بسخرية، ثم صرخ بحماس: أريدُ الزواج 

يا أخي، معركةٌ دامية، وشوٌق عاصف،  عن حب  
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أبحُث عنها في كل مكان، وأتوسُل لها أن تُوافق بي، 

تراها عيني فيعجُب بها بعد قلبي، وتكون هي ملكته، 

 أوووه.

نظر إليه جاك بسخرية، ياله من سبب  تافه  للزواج، ال 

يوجد سوى في الروايات والزواج القائم على أسس 

 صحيحة.

نكار وهو يقول: وأنت، ألن تتزوج نظر إليه ليو بإ

 وأرى فيك يوماً؟

 أظلم وجه جاك وهو يقول ببرود: ال.

 ـ لماذا؟

 ـ ليس من شأنك.

 ـ نعم؟! 

نظر إليه جاك ببرود ُمخفياً ورائه بركاناً من الغضب 

وهو يقول: ال أريدُ إمرأةً مثل الُمسماة والدتي، وال 
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أوالداً أريدُ أن أصير مثل والدي، ال أريد أن أنجب 

 مثلي.

صمت ليو بحزن، وهو يُفكر كيف أن والده يهتُم به 

عن والد جاك، وتقلق عليه والدته على العكس من 

والدة جاك العجيبة، التي يرى أنها يجب أن تُوضع 

 داخل مصحة  نفسية.

 قال ليو بندم: أنا آسف يا جاك، لم أقصد.

ضحك جاك بإصطناع وهو يقول ُممازحاً: أتمنى أن 

 من عاصفة والدك.تنجو 

ترجاه ليو قائالً: أال يمكُن أن أبيت عندك اليوم؟ ال 

 أريدُ أن يقتلني هذا الُمتوحش.

إنفجر جاك ضاحكاً، وهو يجيب: قم بأخذ اإلذن منه 

 إذاً.

 ـ ال ال، لسُت صغيراً آلخذ األذن منه.

 ـ يالك من أهوج.
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وصل كالً من ليو وجاك إلي منزل جاك، أضاف ليو 

 شتاق إلي السرير.بتعب: كم أ

سخر منه جاك قائالً: ومن قال لك أنك سوف تناُم على 

 السرير؟ سوف تناُم على األريكة.

حدق به ليو بصدمة، ثم هتف بترجي: هذا ليس وقُت 

 ُمزاحك يا جاك، حقاً أريدُ النوم.

 ـ ماذا تفعالن في هذا الوقت الُمتأخر؟

لقد  إلتفت كالً من ليو وجاك بفزع، ليهتف ليو برعب:

 أخفتني يا وليم. 

إنفجر وليم ضاحكاً وهو يقول: لم أقصد ذلك، أين كنت 

 يا جاك؟

أخبره جاك بما حدث منذُ قليل ، ليقول وليم الئماً ليو: 

لم يكن عليك أن تتحدث إلي والدك بهذه الطريقة.                          

أجابه وليم بنعاس: ال يهم، أريدُ أن أنام يا جماعة، ثم 
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 تقل لنا ماذا تفعلون في هذا الوقِت الُمتأخر وأنت ال

 أيضاً في الخارج.

أجابه وليم بغرور: للكبار كامل التصرف بحرية، على 

 عكسكم أيها الصغار.

نظر إليه جاك بإستنكار، ليلج ثالثتهم إلي المنزل، قال 

 ليو بتعب: أين سأنام؟

أشار له جاك إلي أحد الغرف الفارغة، مما دفع ليو 

 ى صعود الساللم وهو شبهُ نائم. إل

قال جاك ُموجهاً حديثه إلى وليم بقلق: كيف حال 

 جرحك؟

أجابه وليم بضحك، وهو يربُت على ذراع أخيه: ال 

 تقلق يا أخي، هذا مجردُ جرح  تافه....

وّجه وليم وجهه ناحية وجه جاك، وهو يضُع باطُن 

 نا.كفه على وجه جاك ُمتابعاً: جاك، ال تحزن من والدت
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أبعد جاك يد أخيه بعنف وهو يقول بغضب : ليست 

والدتي، ال أدري لماذا قامت بإنجابي إذا كانت 

 تكرهني؟!

 ـ ألنك أتيت بالخطأ....

 إلتفت كالً من جاك و وليم إلي والدتهم 

 بصدمة، هتف جاك بإستنكار: نعم؟!

 صرخ وليم بغضب: أمييي!!

أنا لم صرخت مايا بغضب أشدّ: ال تقاطعني يا وليم، 

أرد أن أنجب سوى فتى كبير وهو أنت، وفتاة، ليأتي 

هذا الحقير قاطعاً علي كل فرص اإلنجاب، بأخذه 

 لرحمي معه.....

ثم وجهت نظرها إلي جاك البارد ظهرياً، وهي تُكمل 

 بغيظ: 

كم أكرهك يا جاك أتمنى أن تموت، ليتك ِمْت يوم 

 ولدت.
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 ـ ماياااااااااااا.

ليام الذي حضر تواً من  كانت هذه صرخة السيد

عمله، ليُفجع بتلك الكلمات البشعة المظهر، القاتلة 

 للفؤاد.

نظرت إليه مايا ببرود، وهي تضع يدها في خصرها 

قائلة بتهكم: ماذا؟ هل سوف تقوم بتطليقي؟ أم 

 ضربي؟ من أجل هذا الحقير....

هبطت درجات الُسلْم وهي تُتابع بفخر: التنسى أنك 

 ....من دوني ال شيء

لتقول  إقتربت منه وهي تضع يدها فوق ذراعه،

بجانب أذنه بهمس  ُمغوي: أنت كالخاتم في أصبعي، 

 ولن تستطيع أن تتركني إلنك واقٌع في حبي.

نظر إليها بغموض، وهو يقوم بإزاحتها ببرود قائالً: 

شيء يبقى على  من يدري، لقد تغير الزمُن كثيراً، وال

 حاله.
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ليتجه ناحية جاك، لكن، ما أن  نظرت إليه بعدم فهم،

وضع يده فوق ذراع جاك تفاجأ بدفعها بقوة، 

يُصاحبها صراخ جاك الغاضب: أتذكرت اآلن دورك 

كوالد؟! إبتعد عني أيها الحقير األرعن، ألم تستطع أن  

ال جسداً تحت  وزوجة؟! تتخير إمرأة تصلح كوالدة  

 رحمة أطباء التجميل؟!

ول: صدقيني لوال أنني ال نظر إلى مايا بحقد، وهو يق

 أريد تلويث يدي لقمُت بقتلك أشدّ قتلة.

شهقت مايا بفزع وهي ترى نظرات جاك السوادوية 

تقطره كالمته من حقد، اندفع ناحية باب  لها، وما

المنزل، مما دفع  وليم إلى القول بفزع: إلي أين في 

 هذا الوقُت الُمتأخر؟

بقوة، ثم  تجاهله جاك وهو يقوم بصفع باب المنزل

عال صوُت إحتكاك عجالت سيارته وهو يصرُخ بقهر: 

 اللعنة.

 ************** 
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 "منزل السيد فهد: غرفة جوان وسديم"

في الغرفة ذات الحوائط السماوية اللون، تمددت 

جوان على سريرها ذا الفراِش الُسكري لتقول بملل 

ُموجهةً حديثها إلى سديم الجالسة على فراشها 

 وهي تقرأ كتاباً ما: الُمقابل 

 سديم.ـ 

 ـ اممم.

 ـ سدييييم.

 ـ امممم.

نهضت جوان وهي تقول بضجر: ماذا أفعل؟ أشعُر 

 بالملل.

وضعت سديم الكتاب أمامها بضيق، فهي تنزعج ممن 

يقوم بمقاطعتها أثناء القراءة، أجابت بإنزعاج: وما 

 أدراني يا جوان؟
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 ـ هناك سؤال يُحيرني.

على وجنتها وهي تقول  وضعت سديم باطن كفها

 بملل: وماهو؟

 ـ أليس لدى أمي إخوة ذكور؟

نظرت إليها سديم شزراً، ثم أضافت وهي تتُابع قراءة 

 الكتاب: وما أدراني؟ إسئليها بنفسك، وابتعدي عني.

نظرت إليها جوان بضيق، ثم ذهبت إلي والدتها 

الُمنشغلة بإعداد الطعام، لتقول بفضول: أمي، أليس 

 إخوة؟ لديك أيةُ 

ي تهتف بدهشة: نظرت إليها والدتها إلين بتعجب، وه

 ؟!23أنسيِت خالتك خديجة

ـ ال لم أنسى، لكن أليس لديك إخوة ذكور، أريدُ أن 

 يكون لي خال.

                                                           

 خديجة: اسم علم مؤنث عربي، وهي المولودة قبل أوان وضعها وتحيا  23
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اإلناء بشرود،  نظرت إلين إلي البيض وهو يغلي في

 لتقول بحزن: كان لدي، لكنه تُوفي.

فيه  شعرت جوان  باألسف، قالت بعد صمت لم تستطع

 أن تكبح فضولها: ماذا كان إسمه؟

أجابها صوُت والدها فهد الذي عاد لتوه من عمله: 

 ، صديقي خالد.24خالد

قفزت جوان في أحضان والدها وهي تقول: أهالً 

 بعودتك يا فهدي. 

إنفجر فهد ضاحكاً، وهو يرى نظرات إلينالُمستنكرة 

لكلمة فهدي، لتقول إلين وهي تضُع يدها في خصرها 

 تنكار: بإس

فهدي في عينك، إذهبي إلي غرفتك يا أم فهدي، قال 

 فهدي قال.
                                                           

ل د  الذي يعني   24 خالد: اسم علم أصله عربي مذكر ، جاء بصيغة اسم الفاعل من خ 

يُعد من  دام، وهو صفة ُمشبهة إلسم الفاعل ومعناه الدائم، والباقي، واسم خالد

 األسماء الشائعة اإلنتشار في العالم اإلسالمي.
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جذبها فهد إلي أحضانها، وهو يقول بضحك: أنِت 

 شمسي وهن كواكب من حولك.

إبتسمت إلين بخجل، لتقول جوان بسخرية وهي تتجه 

إلي غرفتها: نينينيني شمسي وكواكب، في فضاء 

 نحن.

يف فهد بلوم: إنفجر كالً من فهد وإلين بضحك، ليض

 كالعادة لم تأتي سديم لتُحييني.

ربتت إلين على ذراعه، وهي تقول بحنان: ال تحزن، 

ها إتجاه نها ال تستطيع أن تُعبر عن مشاعرتعرُف أ

 اآلخرين، لكنها حقاً تُحبك.

حرك فهد رأسه بحركات غير مفهومة، اتجه إلي 

غرفة جوان وسديم، ثم ابتسم  بحب عندما رأى 

كال ًمنهما ُممدة وهما تغطان بنوم  عميق، أسّر في 

نفسه قلقاً: ماذا سوف تفعالن عندما تعلمان بقراري 

 الجديد؟! 
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 *************** 

 "في أحد األماكن"

 ـ هل أنجزِت مهمتك؟

 الخطوة األخيرة، وسوف ينتهي كل شيء.ـ تبقى فقط 

 ـ هههههه، هذا جيد، إقتربت نهايتك قريباً .

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

 " بيت السيد ليام: قبل خطبة ليو"

عال صوُت جاك بإستنكار: تعتذرين؟!أجننِت يا ماري؟ 

 لقد حاول اإلعتداء عليك.

نظرت إليه ماري ببرود وهي تقول: وما شأنك أنت؟ 

 ، لم يكن بقصد  منه.لقد كان سكيراً 

ثم ذهبت ُموليةً ظهرها له، ليقوم بضرب الحائط 

بغضب وهو يقول في نفسه بإستنكار: الغبية، سوف 

 تجعل نفسها فريسة سهلة.
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صعدت ماري إلي الطابق العلوي، لتقوم بفتح غرفة 

 المكتب بغيِة تنظيفها.

دلف وليم وهو يبتسم بشوق، قام بإحتضان ماري من 

 ل: أوحشتني يا فتاة.الخلف وهو يقو

أزاحته بلوم وهي تقول: فتاة في عينك، أنا أكبرك 

 بعشر سنوات يا حقير.

 إبتسم لتقول بقلق: كيف تسير الخطة؟

ـ ال تقلقي، كل شيء  يسير على مايرام، لقد إقترب 

 اللقاء.

 قامت بإحتضانه وهي تقول بشوق: أخيراً.

صدمة ولم يكونا ُمدركين لتلك العين التي تُراقبهم ب

 شديدة، وهي تشعُر بطعنة  بظهرها!

 ************** 
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 " 26زين  25" مصر: عيادة الدكتور النفسي ُمراد

أفتتح الطبيب ُمراد الجلسة بقوله: مالذي جدّ وأحزنك 

 يا يوسف؟

رفع عينيه التي إذا نظرت إليها، شعرت أنك تسقُط في 

 ُجب  سحيق ال نهاية له.

بحزن: ماهذه النظرةُ جلس الطبيب بجانبه، وهو يقول 

 اليائسة؟

خرج صوتهُ يائساً: ال فائدة مني، دائم الشعوُر 

بالوحدة، أشعُر أني كالهواء ال أُرى، لماذا يسير 

الجميع مع بعضهم وال يسيُر أحدٌ معي؟ يتحدثون مع 

بعضهم البعض وال يتحدثون معي؟ لماذا أنا منبوذٌ 

 دائماً؟
                                                           

مراد: المأمول، المرغوب فيه،المطلوب، واليوم الذي يُراد أن يًحشر فيه   25

 الخلق.

زين: حسن وجمال، فيقال هي زينة البنات وأجملهم، وزين العابدين، أي   26

 أحسنهم وأخيرهم، فتعبر عن جمال الشكل وجمال األخالق.
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برفع رأسه  أخفض رأسه بحزن، ليقوم الطبيب ُمراد

وهو يقول بحزم: ال يا يوسف، لست كالهواء وإال لم 

 سؤاالً وأجب عنه. سأسألكأكن ألراك، 

نظر إليه يوسف بفضول، ليقول ُمراد بهدوء: هل 

 حاولت أنت التواصل معهم؟

حرك يوسف رأسه نافياً، ليقول ُمراد بإبتسام: كيف 

 تُريدُ منهم التواصل وأنت ال تصل؟ 

فهم، ثم أضاف بحزن: لكنني عندما نظر إليه يوسف ب

حاولُت مع البعض، منهم من قام بإستغاللي، ومنهم 

 من رفضني، ومنهم من تجاهلني.

 ـ والباقي؟

 نظر إليه بعدم فهم، ليقول بشرح ُمبسط:

أول حاجة الزم نحدد أسباب أفكارك السلبية اللي 

منها: ) ال أستطيع أن أتحدث أمام اآلخرين، سأصاب 

بنوبة خوف أمام اآلخرين، سأكون عرضة لإلنتقاد( 
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مما يؤدي إلى التأثير على مشاعرك، فتجعلك تشعر 

بالخوف والقلق، مما يؤدي إلى التأثير على حالتك 

ضربات القلب، ضيق الجسمية، فتجعلك تشعر بزيادة 

وغيرها من  التنفس، الرجفة، التلعثم في الكالم،

األعراض، وتؤثر حالتك الجسمية على سلوكك 

فتجعلك تتجنب المواقف اإلجتماعية، يمكننا تقسيمها 

إلى مخطط: ) أفكارك السلبية تؤثر بمشاعرك فتؤثر 

مشاعرك على حالتك الجسمية فتؤثر حالتك الجسمية 

بالنهاية تتجنب المواقف  على سلوكك، وتصير

 اإلجتماعية ( فهمتني؟

أمأ يوسف إيجاباً وهو ينصُت بإهتمام إلى حديث 

 مراد.

تابع مراد قوله بهدوء: أريد منك أن تقوم بتمرين قد 

يُحسن من حالتك، قف أمام المرآة  وتخيل حالك تقف 

أمام مجموعة من الناس، وتقوم بحاورهم وفتح 

سوف يجعلك تستطيع  أحاديث معهم، هذا التمرين
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التحدث لوقت أطول ويزيد ثقتك بنفسك، لكن من 

الضروري أن تقوم بإعادته كثيراً، وتقوم بالتدرب 

عليه، ومن الممكن أيضاً أن تقوم بتسجيل ما تشعر به 

قبل كل موقف يجعلك تشعر بالقلق أو الضيق في 

مفكرة، وتقوم أيضاً بتسجيل ما تشعر به بسبب هذا 

 صرفت؟الموقف وكيف ت

ال يعني أنك حاولت مرة واثنين أن تيأس، صدقني، 

ليست أصابع اليد كلها ُمتشابهة ، من المؤكد أنك 

سوف تُقابل من تشدُ إليه عضدك، ويكون رفيقك 

الصالح الذي يساعدك في الطاعة، والتقرُب من هللا، 

يوسف، ليس معنى أني أريد صديقاً، أن أُصادق أي 

أو إلى مستواه  شخص دون النظر إلى أخالقه

الدراسي، الصاحب ساحب ،وشيٌء مهٌم جداً، عليك 

 .بالجرأةأن تتحلى 

 بهذا؟ الجرأةعالقة  قال يوسف بإستغراب: وما
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ـ هي الجزء األساسي، فإذا تجرئت، فإنك سوف تذهب 

إلي فالن وتقوم بالتعرف عليه، وتُسلم على هذا، 

وتسأل هذا، عليك أن تستمع إلي قلبك ال إلى عقلك 

الذي سوف يضع المئات من الحواجز لمنعك من 

الذهاب، والسؤال عليهم، والتعرف، والتودد إليهم، 

 لكن، عليك بتخير أصدقائك.

خرج يوسف من العيادة، وهو يشعر أنه خرج بغير 

الذي دخل به، ذهب إلى منزله عاقداً العزم على تنفيذ 

 ما أمره الطبيب به.

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

 الشرطة""مانهاتن: قسم 

في الرواق، أخذ ليو يركُض ُمسرعاً إلي غرفة جاك، 

 لقد

تفاجأ عندما استيقظ بإختفاء جاك منذ قام بتركه ليالً، 

يجب أن يجده بسرعة، ال يستطيع أن يتحمل إصابته 
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بأي مكروه، هو الوحيد الذي تقبل شعره ذا اللون 

 الفضي وأصّر على صداقته.

ائد جاك وهو يصرخ قام بفتح باب الغرفة الخاصة بالر

 بخوف: جاك.

 رفع جاك رأسه من بين األوراق قائالً بتعب: نعم؟

زفر ليو براحة فور رؤيته وهو يقول بلهفة: أنت 

 بخير؟

وقف جاك قبالة ليو وهو يُغلق الباب قائالً : أنا بخير، 

 لماذا قمت بدفع الباب بهذه القوة يا ليو؟

اك إلى لم يُجبه ليو، بل إلتزم الصمت، مما دفع ج

 القول بخوف: ليو؟!

ولى ليو ظهره إلى جاك وهو يقول ببرود : يبدو أنك 

 بخير، سوف أذهب إلى ال...

جذبه جاك إلى صدره وهو يقول بندم: أنا آسف على 

 إقالقك.
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إحتضن ليو جاك بقوة وهو يقول بحزن: ال أريدُ أن 

 أفقدك ُمجدداً، لماذا لم تأخذني معك؟

 ك.ـ لم أرد أن أقلقك من نوم

 ـ هل سوف تختفي ُمجدداً؟

 ـ ال لن أفعل.

دفعه ليو، وهو يلكمه على ذراعه بمزاح قائالً: حسناً، 

 سوف أذهب إلى العمل، حتى ال يذبحني الرائد.

 ـ حسناً إلى اللقاء.

 ُطِرق الباب، ليقول ليو بتساؤل: من هذا يا ترى؟

أذن جاك للطارق بالدخول، دلف الشرطي وهو يقول: 

 ُمقابلتك أيها الرائد. العقيد يريدُ 

تبادل كالً من ليو وجاك نظرات التعجب، ليتوجه جاك 

إلى غرفة العقيد، وهو يطرق الباب، فأذن له العقيد 

 بالدخول.
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دلف جاك وهو يُقدم تحية الشرطة، ثم قال بتساؤل: 

 نعم سيدي؟

ـ إسترح يا جاك.                                                        

جلس جاك على أحد المقاعد، ليقول  العقيد بهدوء: 

كما تعلم، إنك من أعظم الضباط الذين أفتخر بهم، 

 وأريد أن أعطي إليك ُمهمةً تأديتها صعٌب قليالً.

 أجابه جاك بغرور: وأنا ُمستعد.

 بتدريب إبنتي.ـ أريدك أن تقوم 

 ـ ماذا؟

ـ نعم، لقد تخرجت منذ أسبوع من الكلية، وتريد أن 

 تصبح ضابطة، أدخلي يا بُنيتي.

دلفت فتاة ممشوقة القوام، ذات شعر  أشقر، ليقول 

 العقيد وهو يُقدمها إليه بفخر: إبنتي دارين.
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نظر إليها جاك بتقييم، لتنظر إليه دارين بقوة، مما 

نزعاج من هذه الفتاة المغرورة: دفع جاك إلى القول بإ

 أنا أرفُض سيدي العقيد.

************** 
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,,إذا كانت األسقف ترتفُع بواسطة األعمدة، لكنها من 

صنع البشر، نقيضةً للسماء التي ترتفُع بال أعمدة، 

  فمن الصانع برأيك؟! إنه هللا!!،،
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 الفصل الرابع 

 ********** 

 "مانهاتن: مركز الشرطة: غرفة العقيد"

عمَّ السكون باألرجاء، قطعه صوُت العقيد الغاضب: 

 ماذا قلْت؟

 أجابه جاك بجفاء: أنا أرفُض سيادة العقيد.

 ـ أتعصي أوامري؟!

إنتصب جاك في وقفته، ليظهر للواقف مدى إرتفاعه، 

وضخامته، أجاب بهدوء: ال يا سيدي، لكن أظُن أن 

 ناك ه

أشخاٌص ُمتخصصون في هذا المجال، وأنا ُمهمتي 

 هي العمل الجنائي....

ثم تابع بسخرية: وليس تدريب ُمتخرجين ، كما إن 

 انشغالي بتلك القضية ال يُعطي لي وقتاً لتدريب أحد.



 

95 
 

 هتف العقيد ببرود: هذا أمر.

إستند جاك على مكتب العقيد، وهو يهتف بحزم مائالً 

: أنت تعلُم تماماً أنني ال أسير برأسه للخلف قليالً 

 وراء أمر أحد ال يتفُق مع هواي .....

ثم إنتصب ُمتابعاً بالُمباالة: إذا لم يرقك حديثي 

 بإمكاني أن أترك القسم، وأنتقل إلى قسم  آخر.

صك العقيد أسنانه بغيظ، قائالً بغضب: أتلوي ذراعي 

 يا جاك؟!

 سيدي، قلُت لك الحقيقة..... ـ ال يا

ثم وجه نظراته إلي دارين الجامدة في وقفتها، قائالً 

ببرود: كما أن أمر تدريبها ليس أمراً من السلطات 

 العُليا كي أقوم 

 بإطاعته.
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تخضبت وجنتاها البيضاء باللون األحمر، ُموجهة إليه 

النظرات الُمغتاظة وهي تتمنى أن تقوم بإقتالع قلبه، 

 ها العقيد.ليقول غير ُمبالياً بها: عن إذنك أي

قام بتأدية التحية، ثم انصرف صافعاً للباب وهو 

 يبتسُم بسخرية شديدة على سذاجة تلك الفتاة.

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

 "مانهاتن: بيت السيد ليام: غرفة السيدة مايا"

تجلس على فراشها الوثير، وهي تتلمُز غيظاً، لقد 

أشعل جاك فتيل سخطها وغضبها، وكذلك وليم، الذي 

فت صباحاً أنه يحُب خادمتها الحقيرة ماري، تلك إكتش

اللعينة التي تكبره بعشر سنوات إستطاعت أن تُسقطه 

بشباك هواها، لقد رأتهم صباح اليوم بعد حادثة 

ُمحاولة إعتداء وليم عليها، وهو يقوم بإحتضانها في 

المكتب ويتمازحان سوياً، ويبدو أنها أقنعته بالهرب 

 د هي ولدها الحبيب. سوياً كي يتزوجا، وتفق
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أخذت تقضُم أظافرها غيظاً، لكنها ما إن تذكرت أن 

 هذا ال يليق بإمرأة بمكانتها، حتى توقفت.

أخذت تُفكر بحيلةً تُرضي جميع األطراف ، لتزور 

 عقلها فكرةٌ أقُل ما يُقال عنها :"إنتهاك إنساني" !!

إبتسمت بجزل، قامت بإصالح ما فسد من زينتها، ثم 

د الخادمات بإستدعاء ولدها الحبيب وليم، أمرت أح

 لتُطيع الخادمة بذهابها إلي السيد وليم.

 حضر وليم وهو يقول بحدة: ماذا تُريدين؟

أجفلت من حدته، لتتذكر غضبه على ماقالته إلخيه، 

فحدثت نفسها بغل: ذلك الحقير ال يأتي من وراءه 

 سوى الخراب.

 ا؟!أجابت بدموع  زائفة: مابك تُحادثني هكذ

زفر بقوة وهو يمنُع نفسه أن يقوم بدّك ُعنقها، وقطع 

 لسانها، و.....
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قُِطعْت أفكاره عندما إنفجرت في بُكاء   يُوقع الرائي 

 في حيرة  من كيفية إصطناعه؟!

قام بإحتضانها وهو يُهدئها، لتقول بعد أن هدئت 

بشجن، وهي تُمرر يدها على وجنته: لقد كبرْت كثيراً 

 يا ولدي.

 إليها ببالهة، أجنْت والدته؟! نظر 

تابعت حديثها غير ُمبالية لنظراته: كبرْت، ووقعت في 

 الحِب أيضاً، لكن....

نظر إليها بصبر  يكادُ أن يفيض، ليفغر فاهه عندما 

رمت قنبلتها بوجهه، بقولها: ألم تجد غير ماري؟ 

 التي تكبرك بعشر سنوات؟

 ـ ماري؟!

: لقد رأيتك وأنت هتف بها ُمستنكراً، لتقول بهدوء

تقوم بإحتضانها في غرفة المكتب، إذا كنْت تريدُ 

 الزواج بها فأنا موافقة.
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هذه المرة كانت الصدمة أقوى، لترتسم  مالمُح 

الصدمة وجهه، يبدو أن والدته أكثرْت من الويسكي، 

منذُ متى وهي تُوافق أن يتزوج بمن هي أقُل شأناً 

 منهم؟! يبدو أن هناك مصيبة!!

ت بحزم: لكن بشرط، أنها سوف تكون تحت تابع

 طوعي، وسوف تعيشان هنا.

علت إبتسامةٌ ساخرةٌ وجهه، هذا هو سبب قبولها إذاً، 

 السيطرة.

 قال بسخرية: هل إنتهيِت؟

أماءت رأسها باإليجاب، ليقول بهدوء: أنا ال أحُب 

 ماري يا أمي، ال أراها كزوجة، بل أراها كأختي.

تعلُم تمام العلم أن هذا قد هتفت به صارخة: أنت 

يؤدي بك إلى الزنا، وهذا ُمحرٌم في شريعتنا، كما أنها 

 ُمسلمة.

 أجابها ببساطة: لكني ال أتبع الدين الكثوليكي.
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شهقت بإرتياع، وهي تهتف بصدمة: كيف؟! منذُ 

 متى؟

ـ ال أريد أن أخوض في هذا األمر، وأتمنى أن تقومي 

 ه منهي.بإغالق موضوع زواجي من ماري ألن

خرج وليم من الغرفة، صافعاً للباب وهو يُتمتم 

بسخرية: تزوج ماري من أجل أن أسيطر عليها.                                   

هبط إلي المطبخ وهو يتلفُت باحثاً عنها، لينتفض 

 فزعاً عندما هتفت ماري بإسمه: وليم، ماذا تفعُل هنا؟

 أجابها مؤنباً: أخفتيني يا فتاة.

 أجابته بسخرية: سالمتك.

 ـ ماري.

 ـ امممم.

 ـ مارأيك أن نتزوج؟

أتدري عندما يُداهمك ذلك الشعور بالرغبة في قتل 

 ُمخاطبك؟! 
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 ـ نعم؟! أأختفى رجاُل األرض ألتزوجك؟!

إنفجر وليم ضاحكاً، لتتابع بسخرية: أنت تعلُم أنني ال 

 أستطيع الزواج منك، مهما حاولْت.

 ـ أعرف.

 ن أنتما اإلثنان؟!ـ ماذا تفعال

إلتفت وليم وماري بهدوء، ُمخفيان لمالمح الفزع، 

 ليقول وليم بترحاب: أين كنت يا جاك؟ أقلقتني عليك.

 تابع كأنه لم يسمعه: ماذا كنت تفعل مع ماري يا وليم؟

 ـ كنُت أطلب منها أن تُحضر لي كوباً من القهوة.

 ـ آه.

 ـ أخبرني يا جاك، أين ذهبت؟

 : تجولُت بالسيارة، ثم ذهبُت إلي العمل.أجابه بسخرية

 ـ كيف حالك اآلن؟
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حرك جاك رأسه بال معنى، لينظر إليه وليم بحزن، 

وهو يتوعد بداخله أن يكشف الحقيقة قريباً، قريباً 

 جداً.

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

 " 27"مصر: اإلسكندرية: بيُت السيد قاسم

في غرفة المعيشة، التي تتضمن األرائك الزرقاء، 

والمقاعد السوداء، يجلُس السيد والعميد قاسم زوج 

 السيدة خديجة، 

وهو يطلُع على الجريدة بذهن  شارد، ونفس  ضائقة، 

يفكر بما حدث اليوم داخل الجامعة، لتزداد نفسه 

ضيقاً، وهو يخشى أن يؤثر ذلك بالسلب على ولده 

 يوسف.

 يُق صدرك؟ـ مم يض

                                                           

.قاسم  27 ُسن   : الُموزع، الُمعطي، الحسن الوجه، من الفعل ق ُسم  بمعنى ح 
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إلتفت إلي زوجته، وعلى وجهه إرتسمت إبتسامة 

شاحبة، ليقول بحزن: أسامحتيني؟ أم غابت شمُس 

 أملك؟   

إبتسمت بحزن، وهي تجيب بحنان: سامحتك، 

 وتفهمُت أفعالك، و أتمنى أن يأتينا الفرج قريباً....

جلست بجواره، لتقول وهي تربُت على ذراعه: 

بك األحوال يوماً، فثق سأذكرك دائماً، إذا ضاقت 

بالواحد الفرد األعلى، أرمي حمولك إليه، بسجدة ، أو 

. ، أوصدقة   دعاء 

 إبتسم بحب، لتقول بقلق: كيف حالها؟

تنهد بحزن، وهو يقول بخوف: أخشى عليها يا 

 خديجة، أتمنى أال يصيبها مكروه.

ربتت على كتفه بمؤازرة، ثم تمتمت بشرود: كيف 

 األخرى؟حالك مع إمرأتك 
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رمى الجريدة بعنف، وهو يقول بغضب: أرجوك يا 

 خديجة، ال تذكري تلك الحقيرة أمامي.

 ـ أنا آسفة.

أغمض عينيه بتعب، لتتسائل: كيف تستطيع أن 

 توافق بين أعمالك وبيتيك؟

 ـ ال أدري.

 ـ ما رأيك أن ترتاح؟ تبدو في غاية التعب.

 ـ حسناً، آه هل يُمكن أن تجهزي أغراضي؟

 سوف تسافر؟ ـ متى

 ـ الليلة.

لقد أشتقُت إليها  ـ حسناً، هل يمكن أن تُسلم لي عليها؟

 كثيراً.

 أجابها بشرود: حاضر.
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ذهب إلي الغرفة، ُمتمتماً بشرود: متى سوف أضمك 

 إلى حضني مرةً أخرى؟

 ؟!28يا إلين و عائشة

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

 " مصر: اإلسكندرية: بيت السيد فهد"

 إستيقظت سديم، لتقول وهي تنظر حولها 

 بكسل: جوان، كم الساعة؟

أجابتها جوان، وهي بين النوم واليقظة: إنها 

 الخمسون.

فتحت سديم عينيها بدهشة، ثم قالت وهي تحك 

 رأسها: أيةُ خمسون يا بلهاء؟

                                                           

عائشة: اسم علم مؤنث من اللغة العربية، مأخوذ من الفعل عاش والعيش هو   28

 الحياة، يُقال أعاشه هللا عيشة  راضية.
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عال صوُت طرق الباب، لتلج إلين وهي تقول بأمر: 

 لغذاء.استيقظا أنتما اإلثنتان حان وقُت ا

فتحت جوان عينيها بقوة، وهي تقول بصراخ: 

 طعااااااااااام.

هرولت إلى الخارج، ليلج فهد وهو يقول بدهشة: ماذا 

 فعلِت 

 بها يا إلين؟ تبدو وكأنها لم تأكل منذُ قديم األزل.

 قالت إلين بضيق: أتعرف؟ إذا أكلت عجالً لن تشبع.

خرجوا جميعاً، ليجدوا جوان قد غسلت وجهها، 

 وانكبّت على طبقها بشهية  كبيرة.

جلسوا جميعاً، لتقص جوان بإستفاضة ماحدث اليوم 

في الجامعة، مما دفع فهد إلى القول بغضب: سوف 

 أحادث قاسم بهذا الشأن، كيف له أن يشك بإبنتاي؟

قالت جوان بتشجيع: أحسنت يا والدي، لقد وقف 

 بجانب إبنه وكاد أن يفصلني.
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 رى أن األمر قد انتهى يا أبي.قالت سديم بمهاودة: أ

نظر إليها فهد بغضب قائالً: يجب أن يكون هناك 

 موقف حتى ال يفعل ذلك معكم أخرى.

 ـ آه.

 قالت إلين بخوف على أبنائها: الحمدهلل أنكم بخير.

قالت جوان بضحك: أمي أعطيني المزيد من 

 الطعام....

ثم أكملت لتثير غريزة األمومة: لقد كدُت أن أسقط  

 ن شدة الخوف.م

 ـ حبيبتي يا بنتي.

نهضت إلين لتحضر المزيد من الطعام لفتاتها 

المسكينة، لتنفجر جوان ضاحكة، وينظر إليها فهد 

 بحنان، لتقول سديم وهي تنهض: الحمدهلل.

 قال فهد بدهشة: أنِت لم تُنهي طعامك.
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 ـ لقد شبعت.

قالت إلين بعد أن ذهبت سديم إلى غرفتها: فهد، 

تنظر إليها؟ أظُن أن ماحدث اليوم بالجامعة  مارأيك أن

 قد أثر بها.

نهض فهد وقلبه ينبض خوفاً على فتاته، هتف وهو 

 يطرق الباب بمرح: أتئذن لي أميرتي بالدخول؟

إبتسمت سديم بشحوب، ولج فهد وعلى وجهه 

إبتسامة قلقة، قال وهو يأخذها بأحضانه: أخبريني يا 

شمس أملك؟ حبيبة، مم ضاق صدرك؟ وكيف غابت 

ومم أغلقت نفسك وفارقتها إطاللة الحماس، وخفْت 

 فيها جذوة الحياة؟      

 ـ صفية محمود.  

إبتسمت سديم بحزن، لتهبط دموعها، وترتسم على 

 وجهها مالمح الخجل، وهي تُجيب: ألنك حزيٌن مني.

 ـ أنا؟! 
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ـ نعم، تحزُن مني عندما الأسلم عليك، وال أرحُب بك 

 مثل جوان.

ضمها إلي صدره، وربت على رأسها وهو يقول 

 بحنان: منذ متى يُحزن الُمحب  من حبيبه؟!

إبتسمت بخجل، ليقول بمرح: إنزعي عنك ثوب 

 الحزن يا فتاة، أريد أن أحادثكم بأمر  مهم.

خرجت سديم برفقة والدها، ليجلسوا جميعاً فوق 

األرائك ذهبية اللون، سديم تُجاور أختها، وفهد يُجاور 

وجته، ليقول فهد: تعلمون أنني ُمتعاقد مع شركة ز

 األدهم بأمريكا.....

 قاطعته جوان بدهشة: األدهم؟ وأمريكا؟

 ال ال، أخبرني بالتفصيل الممل، من هي األدهم هذه؟

 قالت إلين بصرامة: جوان، إهدئي وال تُقاطعي والدك.

 قالت جوان بتبرم: حاضر.
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فهد بهدوء: ولقد حدثت بعض األمور التي  تابع

 تستوجب علي أن أسافر إلى هناك.

 قالت سديم بعد صمت: وما المطلوب منا؟

ـ سوف تُسافر والدتكم معي، فهل سوف تستطيعون 

 أن تُحافظوا على بعضكم؟

 قالت جوان وسديم: بالطبع يا والدي.

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

 " في اليوم التالي: غرفة العميد "

 الت سديم بصدمة: ماذا تقول سيدي العميد؟! ق

ـ قامت إدارة الجامعة بمنح منحة إلى الطالب 

 ..قد رشحتك أنت وأختك ويوسف و...المجتهدين، و

أخذ يُعدد أسماء الطالب، لتقول جوان بفرح: سوف 

 أسافر، ال أصدق نفسي.
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قالت سديم في نفسها: سبحان هللا، البارحة أخبرنا 

 ليوم أتت المنحة.والدنا بسفره، وا

خرج الطالب من غرفة المعيد وهم يتشاركون الفرحة 

 لهذه المنحة.

عادت سديم وجوان إلى المنزل، لتقول جوان بفرح: 

 أمي، أبي.

خرجت إلين من المطبخ وهي تقول بتساؤل: ماذا 

 هناك يا جوان؟

 ـ لقد...

 قاطعتها إلين بحزم: بدّلي مالبسك أوالً.

 ـ لكن يا أمي.......

 ـ قلُت بدّلي مالبسك أوالً.

ذهبت جوان وسديم إلى الغرفة، لتقول جوان بتبرم: 

يجب أن أغير مالبسي حتى أتحدث أوالً، ماذا سوف 

 يحدث إذا أخبرتها أوالً؟
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 جلست العائلة، ليقول فهد بتساؤل: ماذا هناك؟

أبلغتهم جوان بأمر المنحة ، ليقول فهد بإرتياح: 

 القلق الشديد عليكم.الحمدهلل، لقد كنُت أشعر ب

إبتسمت سديم بقلق، وهي تشعر أن القادم سوف 

 يكوُن ُمحمالً بالمفاجئات الصادمة.

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

 "في مكان  ما"

 ـ ماذا حدث معك؟

 ـ لقد رفض، ماذا أفعل؟

 ـ تقرب منه، يجب أن نقوم بإنهائه.

 ـ حاضر يا سيدي.

كابوس، إبتسم بنشوة، قريباً سوف يقوم بإنهاء هذا ال

 وسوف يفعل بعدها ماشاء، وقت مايشاء.

****************** 
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 "مانهاتن: شركة األدهم: غرفة المدير"

أغمض ليام عيناه بتعب، ليبتسم وهو يقول بحب: 

 أخيراً سوف أراك يا إلين، أوحشتني حقاً.

عال صوُت طرق الباب، ليقول ليام وهو يُمسد رأسه: 

 تفضل.

بهيئتها الفاضحة، وهي تقول بدالل:  دلفت دارين

 هناك من يريدُ أن يراك.

 ـ من؟

 أجابت بإشمئزاز: أحدُ أولئِك اإلرهابيين.

 أجابها ليام بحيرة: ألم يُخبرك من هو؟

 ـ ال، لكنه يريد رؤيتك بشدة، أأقوم بطرده؟

 ـ ال ال، أدخليه.

 خرجت دارين، لتقول بإشمئزاز: تفضل بالدخول.
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إليها، ليقول ليام وهو يُحدق دلف دون أن ينظر 

 باألوراق: نعم؟

ـ لم أكن أعلم أنه يجب أن أقوم بطلب اإلذن قبل 

 ولوجي إليك.

إتسعت عينا ليام بدهشة، ُمستحيل، أيعقل أن أذنه لم 

 تُخطئ؟

رفع رأسه ُمنتفضاً بصدمة، حاول أن يقول شيئاً، لكن 

 يبدو أن الحروف قد هربت منه.

 أنك نسيتني يا ولدي. تابع الرجل قائالً: يبدو

 ـ أبي؟! ال أصدق!!

جلس الرجل ذو اللحية الكثيفة، قائالً بسخرية: كيف 

 حالها؟ 

 أجابه بحزن: بخير.

 ـ أمرتاٌح في حياتك مع تلك المرأة؟
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ضاق صدره، وضاقت عليه األرض بما رحبت، كأنه 

 يّصعدُ إلى السماء، أجاب بتشتت: ال أدري.

ظهره لولده : نهض الرجل وهو يقول ُمولياً 

 بالمناسبة قابلُت ولدك.

 قال بصدمة: من؟

 ـ ال أدري، أنا ال أعلُم أسماء أبنائك.

 شعر ليام بالحيرة، أهو جاك، أم وليم؟

 خرج الرجل وهو يبتسم بحزن، لقد فسد ولده.

بعد ساعة، طرقت دراين باب المكتب، ليقول ليام 

 بتعب: إدخل.

 راك.ـ سيدي ليام، السيدة ماري تُريد أن ت

 قال ليام ُمعتدالً في جلسته: أدخليها.

دلفت ماري وهي تقول بحنان: تبدو ُمنهكاً، أال ترى 

 أنك تقتل نفسك بالعمل؟
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أجابها بندم: آسف على ماحدث البارحة، لقد كادت 

 مايا أن تقتلك.

ـ ال يهم، أدرك أنك كنت تعرف أن وليم سوف يقوم 

 بحمايتي.

لجلوس: بالمناسبة، سألها بحيرة، بعد أن أذن لها با

 ماسبب تمثيليتك أنت و وليم؟

 ـ لقد أردنا أن نُقرب من كشف الحقيقة.

 ـ لماذا؟

 نظرت إليه بعتاب وهي تقول: أال تاُلحظ 

أنك تقوم بإخفاء الحقيقة عن جاك؟ سوف يحزن 

كثيراً، ومن الممكن أال يُصدقك ُمجدداً، وسوف تُقطع 

 عالقته مع وليم.

، ال يدري ماذا يصنع، قامت نظر إليها ليام بتشتت

ماري بضمه والربْت على رأسه، قالت بحنان: هون 

 عليك.
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بعد ُمضي وقت  من الصمت، قالت بحيرة: متى 

 الموعد؟

 قال بحسم واشتياق: غداً.

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

 " مانهاتن: حانةُ الويسكي وارد "

في أحد المقاعد، يجلُس جاك برفقة صديقه ليو، ليقول 

 ُمنخفض: أواثٌق أن الُمشتبه هنا؟ليو بصوت  

أجابه جاك وهو يُدخن أحد السجائر: بالطبع، لقد 

 بحثُت جيداً.

سأله ليو بُمشاكسة: ما رأيك أن تتعرف على أحد 

 الفتيات؟ 

رماه جاك بنظرة  نارية، فابتسم ليو ببرود، قال جاك 

 بعد لحظات: لقد أتى الهدف إكس.

ذو عينين  كان رجالً بدين البدن، أصلع الرأس،

 بارزتين، يرتدي بدلة سوداء.
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جلس الهدُف إكس على أحد المقاعد، ثم طلب أجود 

أنواع الخمور، وقام بُمجالسة أحد فتيات الليل، قال  

 جاك بإشمئزاز: قذر.

 ـ كيف حالك يا جاكي؟

إلتفت كالً من ليو وجاك نحو مصدر الصوت األنثاوي، 

 ليقول جاك ببرود: دارين.

 من هذه؟ قال ليو بحيرة:

قال جاك وهو يشرب كوباً من القهوة: إبنة ُالعقيد 

 عديمةُ الشرف.

نظرت إليه بغضب وهي تقول: من هي عديمةُ 

 الشرف؟ وماذا تفعُل أنت هنا ياصاحب الشرف؟

 ـ ال دخل لك.

أجابته بعناد: بل يخصني، أنسيت أنني إبنة العقيد 

 ومن حقي معرفةُ كل شيء.
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أن تذهبي بدالً أن أذهب قال ليو بعصبية: هل يمكن 

 إلبالغ والدك؟

قال جاك ببرود: من أي جهة  يخصك؟ نحن لسنا في 

 المدرسة لتقولي والدي، والمدير وإلي ماشابه ذلك.

إنصرفت دارين وهي تدُك األرض دكاً، ليقول فور 

 انصرافها ليو بضيق: فتاةٌ عنيدة.

 ـ ال تشغل بالك بالتوافه، ودعنا نُركز في ُمهمتنا.

 بُعد  منهم، كانت دارين تشتعُل غضباً، لتبتسم بعد  على

لحظات  بخبث، فلقد علمت كيف تتقرب من جاك، ولن 

 يُفلت من قبضتها.

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

 "مصر: اإلسكندرية: بيت السيد قاسم"

إستيقظ قاسم على صوت ولده يوسف هو يقول: أبي، 

 أبي، إستيقظ، إن أمي تبكي.
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إنتفض قاسم فزعاً، ليهرول إلى غرفة المالبس، قائالً 

 بفزع: 

 خديجة، مالذي حدث؟

إنفجرت خديجة ضاحكةُ لتقول: ال تقلق، لقد حرق 

 البصل والتراب عيني.

نظر إليها ببالهة، ليقول يوسف بتعجب: ظننتك 

 تبكين.

 ـ آه، أنت من أيقظت والدك.

أأذهب ـ أمي، لقد رشحني والدي لمنحةً إلى أمريكا، 

 أم ال؟ كذلك سوف تذهب سديم وجوان.

حدقت خديجة إلى الفراغ بشرود، ثم قالت بحزم: متى 

 سوف تذهب؟

 ـ غداً.

 ـ سوف أذهب معك، وكذلك والدك.
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أشرقت عينا يوسف بفرح، لن يكون وحيداً وسط 

 .يا لسعادتهُزمالئه، 

 إبتسم قاسم بغموض، لقد إقترب اللقاء. 

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

 "مانهاتن: حانة الويسكي وارد"

إنتفض الهدُف إكس ناحية باب الخروج، بعد أن قضى 

نحو ساعتين في الحانة، ليتبعه جاك وليو، قال جاك 

 بحذر: إنه 

  يتبادل الُمتفجرات مع شخص  آخر.

قال ليو وهو يقوم بتصويره: لقد أمسكنا بدليل  دامغ، 

 بقي فقط أن نرى الُمتفجرات.

 هنا؟ـ ماذا تفعالن 

إلتفت جاك إليها بفزع، ثم قال بغضب: دارين؟! ماذا 

 تفعلين هنا؟
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قال ليو بغضب: لقد ذهب بسبب  سماع الصوت ولم 

 نرى الُمتفجرات....

ثم إنتفض واقفاً وهو يصرخ بغضب: أتعلمين كم كلفنا 

غبائك؟ لقد ضاع منا رؤية الُمتفجرات، أتعلمين كم 

المشفى وكم سهرنا وكم مرض منا وكم دخل منا 

 مات؟!

نظرت إليه ببرود، لتتسع عيناها بصدمة هي 

والصارخ أمامها عندما صفعها جاك وهو يهتُف 

 بصراخ: أقمتي بتنفيذ إنتقامك؟ 

صرخت عندما قام بجذبها من خصالتها الذهبية 

صارخاً: صدقيني، إذا مات أحدهم لسوف أقوم بسلبك 

 أغلى ما عندك.

عندما لعبت بالنار  إتسعت عيناها بهلع، لقد أخطئت

 معه.
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أسقطها أرضاً، غير عابئ بتأوهاتها، سأله ليو بحزن، 

 وهو يراه يستقل سيارته: إلى أين؟

 أجابه وهو يُحرك ُمحرك السيارة: إلى مكان  مهم.

بعد ُمضي ساعة من السير بالسيارة: هبط جاك أمام 

أحد المساجد الكبيرة، ليقول بحيرة: أموجودٌ هنا أم 

 ؟بمكان  آخر

 ـ ماذا تريدُ أيها الرجل؟

إلتفت جاك إلى أحد العُمال القائمين بتنظيف المسجد، 

 فهتف ُمتسائالً: أأجد هنا الشيخ أحمد؟

 ـ نعم إنه بالداخل، هل أقوم باستدعائه؟

 ـ نعم من فضلك.

بعد لحظات خرج الشيخ أحمد وعلى وجهه إبتسامة 

 وضيئة وهو يقول بمودة: كنُت أترقُب مجيئك.

جاك بخجل غريب عليه، قال بتساؤل: يا شيخ،  إبتسم

 من هو هللا؟!
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 ألقى جاك سؤاله، وابتسم الشيخ.

*************** 
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127 
 

 الفصل الخامس 

 ********** 

 "مصر: اإلسكندرية: مطار برج العرب"

سيارته في موقف السيارات قائالً: هيا أوقف فهد 

 إهبطوا.

هبطت إلين وبناتها، لتقول جوان بحماس : أخيراً 

 سوف أستقل الطائرة.

توقفت سيارة السيد قاسم بجانب سيارة السيد فهد، 

لتقوم إلين بالترحيب بشقيقتها من الرضاعة خديجة، 

 ويقوم يوسف بإحضار الحقائب مع والده، ليقول

 تى ندخل؟فهد بتساؤل: م

 أجاب قاسم وهو ينظر إلى ساعته: اآلن.

حمل فهد وقاسم ويوسف الحقائب، وتبعتهم النساء 

 من خلفهم.
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همست جوان في أذن سديم بمزاح: أتمنى أن أعود 

 برجل  وسيم من أمريكا.

رمتها سديم بنظرات نارية، وهي تقول بسخرية: لو 

 سمع والدي كالمك لذبحك.

وازات سفر وتفتيش وما بعد إنهاء اإلجراءات من ج

إلى ذلك، الذي إستغرق أكثر من أربع ساعات، قال 

 فهد بغضب: متى يتعلُم المصريين النظام؟! 

 أجابه يوسف بسخرية: عند إنتهاء العالم.

عال نداء المذياع قائالً: الرجاء من الركاب الُمتجهين 

 .425إلى نيويورك، التوجه إلى الرحلة 

 قالت سديم بنزق: أخيراً.

قالت جوان بفرح: أخيراً سوف أترك هذا المطار 

 العفن.

إستقلت العائلتين الطائرة، جلست سديم وجوان برفقة 

بعضهما، ومن خلفهما فهد وإلين، وعلى جوارهما 
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جلس قاسم وعائلته، ارتفعت الطائرة في السماء، 

ُمودعة لألراضي المصرية، ُمتجهة إلى األراضي 

 األمريكية.

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

 "مانهاتن: مسجد عثمان بن عفان" 

جلس الشيخ أحمد على أحد المقاعد الموجودة في 

ساحة المسجد وبجواره جلس جاك، قال الشيخ أحمد 

 بفطانة:

 لماذا تريدُ أن تعرف من هو هللا؟

 أجابه جاك وهو يحك أسفل رأسه: مجردُ فضول.

ـ آآآه، حسناً، هللا هو من تلجأ إليه في وقت الشدة، 

 تسقُط في ُمعضلة أال تقول: يا إلهي؟ عندما 

 ـ نعم، أقولها ال إرادياً.

ـ هو الذي خلقك وصورك، هل ترى هذا الكون؟ من 

المستحيل أن يكون أنشأ نفسه بنفسه، أو نشأ هكذا 
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صدفة أو من العدم، إذا ذهبت إلى الصحراء، ووجدت 

قصراً، هل من الممكن أن يكون نشأ من نفسه؟ أو من 

الصدفة؟ ال سوف تقول أن هناك  العدم؟ أو من

مهندساً قام بتصميمه وإنشائه، هذا نفس الشيء 

 بالنسبة إلى العالم.........

تابع الشيخ أحمد حديثه، و أنصت إليه جاك بإهتمام، 

ثم قال بعجب: لم أرى أي شيء  من هذا في الدين 

الكاثوليكي، بل يقول الكاهن أنه من يقرر توبتك من 

 عدمها.

 هذا هو ما يسمى الشرك.ـ صدقت، و

نهض جاك، ليقول بدهشة: يا إلهي!! لقد مرْت ثالث 

 ساعات من دون أن أشعر....

وجه جاك وجهه إتجاه الشيخ أحمد وهو يقول 

 بإبتسامة  واسعة: شكراً لك أيها الرجل الطيب.

 إبتسم الشيخ أحمد، ثم قال بتساؤل: 
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 بالمناسبة، ماهو إسمك يا بني؟

 ـ جاك.

 رائع.ـ إسٌم 

 ـ المعذرة يا سيدي، يجب أن أغادر األن.

 ـ تفضل يا بني.

إتجه جاك  إلى سيارته، ليتوقف عندما إستمع إلى 

حديث الشيخ أحمد القائل: بالمناسبة يا جاك، من هو 

 والدك؟

 تمتم جاك ُمندهشاً: والدي؟!

 ـ يبدو لك هذا سؤاالً غريباً، لكن إجابته مهمة لي جداً.

 ليام مالك شركة األدهم. ـ والدي هو السيد

إبتشم الشيخ بمكر، ليقول وهو ينظر ُمباشرةً إلى 

 عيني جاك الذهبيتان: هل لديك أقارب غير عائلتك؟

 قال جاك بإرتياب: ال، ليس لدي.
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 ـ حسناً إلى اللقاء يا جاك.

سار الشيخ أحمد إتجاه المسجد وعلى وجهه إبتسامةٌ 

هما ُمتعجباً: ُمطمئنة، قال جاك وهو يضرُب يديه ببعض

 ال أفهم شيئاً.

إستقل جاك سيارته لينطلق ُمسرعاً إلى بيته، جاهالً 

 بتلك الُمفاجأة التي أعدتها له والدته.

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

 "مانهاتن: مركز الشرطة: غرفة العقيد" 

عال صوُت صراخ العقيد بليو هاتفاً بغضب: كيف 

عها؟                              تجرؤ أنت وزميلك على القيام بتهديد إبنتي وصف

هتف ليو بغضب: لقد طفح الكيل منك أيها العجوز، 

أقف منذ ساعة وأنا أخبرك أنها كانت سبباً في فشل 

مهمتنا، وأنت مهتٌم فقط بكيف هددناها وكيف تم 

 صفعها، أُي عقيد  أنت؟! 
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لوح العقيد بعدم إهتمام قائالً: هذا ال يُهمني، المهم 

وماتعرضت له من خطر، سوف تُعاقب  حياة إبنتي

 أنت وجاك.

قال ليو بتحدي: لن تستطيع، ماهي التهمة التي سوف 

 تقوم بسجننا بها؟

إسترخى العقيد على مقعده الوثير قائالً ببرود: إنها 

....... 

فُتِح  الباب بقوة على أثر ركلة جاك وهو يقول 

 بصخب: كيف حالك يا جليس األطفال؟

قفا ًقائالً بغضب، وقد علْت الُحمرةُ إستقام العقيد وا

 وجهه: جليس أطفال؟! أجننت؟

قال جاك ببراءة: قطعاً ال، أنت حقاً جليُس أطفال، أال 

ترى أنك تقوم بإرضاء إبنتك مقابل فشل القضية 

وكـأنها طفلة صغيرة تقوم بإرضائها؟ هذا يعني أنك 

 جليس أطفال.....
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فجر من الغضب  إقترب جاك من العقيد الذي يكادُ أن ين

ُمتابعاً بإستفزاز: كما أنك إذا قمْت بسجننا سوف أقوم 

 برفع قضية  ُمحترمة عليك.

ثم غمز له بوقاحة، ليقوم بأخذ ليو الفاغر فاهه قائالً 

لدارين التي دلفت منذ لحظة: متى سوف تُكملين 

 سنوات الرضاعة؟

إنفجر هو وليو ضاحكين، تاركين خلفهما قنبلتين من 

 الغضب.

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

 "مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك"

هبطت الطائرة القادمة من مصر إلى األراضي 

األمريكية، لتهبط جوان وهي تقول بحماس: هال 

 نيويورك.



 

135 
 

إبتسم فهد لحماس إبنته، انهى هو وقاسم اإلجراءات 

، ليقول يوسف بسخرية بعد اإلنتهاء: ما شاء هللا، لم 

 منا بإنهاء اإلجراءات.نستغرق ساعة وقد ق

 قالت إلين بحنان: توقف عن التبرم أيها الشقي.

إقترب أحد الطالب من يوسف قائالً بحماس: هل أنت 

 ُمتحمس يا صديقي؟

أجابه يوسف بمزاح: من المؤكد أنك تقصدُ إلى 

 الدراسة.

 لكمه صديقه على كتفه قائالً بضحك: تفهمني.

 هتف قاسم قائالً: هيا إصعدوا.

الجميع إلى فندق "كروسبي ستريت"، لتقول وصل 

 سديم بإعجاب: إنه رائع.

 قالت إحدى الطالبات بتعب: أين السرير يا جماعة؟

إنفجر الجميع ضاحكين، ليقوم فهد وقاسم بإنهاء 

 اإلجراءات ويصعد كل شخص  إلى غرفته.



 

136 
 

كان هناك أربع غرف تم حجزها، غرفة للفتيات، 

قاسم، وغرفة لعائلة وغرفة للفتيان، وغرفة لعائلة 

 فهد.

 قالت سديم وهي تُرتب أغراضها: تُعجبني الغرفة حقاً.

 قالت جوان وهي تصرخ بمرح: نحن في أمريكااااا.

إنفجرت سديم ضاحكة عندما قامت جوان بالقفز فوق 

 السرير، ليقول فهد بدهشة: هل أنجبُت مجنونة؟

 قالت جوان بتهكم: بل أنتم أعداء البهجة والفرحة.

أن قامت إلين بإنهاء إعداد الطعام قال فهد: بعد  بعد

 ساعة سوف أذهب إلى شركة األدهم.

نظرت إليه إلين بحنين، لتقول جوان بصدمة في أذن 

سديم: هل هناك حٌب قديم في تلك الشركة تعرفه 

 أمي؟!

نظرت إليها سديم بسخرية قائلة: هل اشتعلْت بك 

 الروح الكونانية؟
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 ....قالت جوان بتحدي: سترين

 إنتفضت واقفة لتقول: أمي يمكنك الذهاب مع أبي.

نظرت إليها إلين بحزن وهي تقول بهدوء : ال يمكن، 

 ليس مكاناً للعب كي أذهب.

حكت جوان شعرها البني وقالت وعيناها البحرية 

تتسع بخبث: لكن والدي ُمدير، ولن يحدث شيء إذا 

 ذهبتي معه، صحيح يا دادي؟

 ماسبب عرضك من األساس؟إبتسم فهد قائالً: 

أجابته بتالعب: يبدو أن لدى والدتي صديقة إشتاقت 

 إليها.

إتسعت عينا إلين الزيتونية بصدمة، بينما تمتم فهد 

 بخفوت: ذكية، الحظت شرود والدتها عند حديثي.

 أجابها بهدوء: حسناً، هيا بنا يا إلين.

ذهب كٌل من إلين وفهد بعد تناول الطعام، لتقول سديم 

 عتاب: لماذا فعلِت هذا يا جوان؟ب
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نظرت إليها جوان بغضب، ثم انصرفت وهي تدُك 

األرض من تحتها، لتبتسم سديم بحزن قائلةً: أعلم 

سبب غضبك يا جوان، لكن صدقيني، ال أستطيع أن 

 أنسى الماضي مهما حدث.....

أزالت دموعها، لتقول والحماس يشتعل في بنيتيها: 

 ه يا صديقي.سوف أنفذ الوعد ولن أخلف

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

 "مانهاتن: شركة األدهم: غرفة السيد ليام" 

على كرسيه الوثير، أخذ يدلك قصبة أنفه بتعب، أذن 

للطارق بالدخول، لتدلف دارين بوجه  بارد قائلةُ: 

 سيدي، لقد وصل صاحب شركة "الفهد".

 إنتفض قائالً بحماس: أدخليه بسرعة.

ين، ليجلس الصمت على دلف فهد وبرفقته زوجته إل

عرش المكان، ويقف الزمن شاهداً على مايحدث، 

 ليقول ليام بشجن: إلين.
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قال فهد ببرود: أظن أن ما بيننا هي أمور العمل فقط، 

 العالقة لك بزوجتي.

أخفضت إلين رأسها بحزن، فهي لن تستطيع أن 

 تكسر كالم زوجها.

 قال ليام بحزن: ال تقسو علي يا فهد.

بالُمباالة: أنت من تقسو على نفسك، قلُت أجابه فهد 

 لك الحل وأنت التريدُ تنفيذه.

 أجابه ليام بحزن: وماذا لو نفذُت ذلك الحل؟

إتسعْت عينا فهد الزرقاء بعدم تصديق، وقالت إلين 

 بفرحة: حقاً؟

 إبتسم ليام بحنان قائالً: حقاً.

قال فهد بعد أن أفاق من صدمته: ال أصدق، كيف؟ 

 ومتى؟
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وُت قهقهات ليام، وركضت إلين إلى أحضانه عال ص

والدموع تهبط من عينيها، قالت وهي تضمه بقوة: 

 اشتقت إليك يا أخي.

ضمها إلى قلبه المشتاق بقوة قائالً بحب: وأنا أيضاً 

 يا إلين.

 هتف فهد بضيق: دع زوجتي يا غثيث.

إبتسم ليام بمشاكسة وهو يقول: أتغير من زوجتك 

 على أخيها؟

غاضباً: هل يمكن أن نُباشر بالعمل سيد  أجبه فهد

 خالد أو سيد ليام؟

إبتسم ليام بشجن، لم يُناديه أحدٌ بهذا اإلسم منذ 

 سنوات عديدة.

 ـ نادني بليام في الشركة.

باشر كٌل من ليام وفهد بالعمل، وجلست إلين على 

مقعد المدير وهي تقوم بالتحديق على مانهاتن ببرود، 
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بها، ُمجردُ مدينة كغيرها من ال ترى أي شيء ُمبهر 

 المدن.

 طرقت دارين الباب، فأجاب ليام بتعب: تفضل.

دلفت دارين بعد أن جلست إلين بجانب فهد حتى ال 

 تُثير المشاكل مع عديمة المالبس تلك.

قالت دارين بميوعة: سيدي المدير، إن السيدة مايا 

 تُريدُ أن تراك ويبدو أنها في حالة إنهيار.

 بنزق: لحظة.أجاب ليام 

 وجه ليام حديثه إلى فهد قائالً: أتخرج؟

 أجاب فهد بهدوء: ح...

ر دفعة مايا له وهي تصرخ ب بقوة أثفُتِح  البا

 بهيسترية: مالذي جاء بك أيها اإلرهابي؟

نظر فهد إلى ليام بإنزعاج، هتفت إلين بغضب: هيا بنا 

 يا فهد.
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نهض كٌل من إلين وفهد ليقول ليام بحزن: أرجوك 

 نتظر يا فهد.إ

 أجابه فهد بحزم: آسف ، سوف آتيك في يوم  آخر.

صرخت مايا في ليام قائلة: يجب أن تجد لي حالً مع 

 ولدك جاك، أو سوف أقوم بقتله.

عم الصمُت على الموجودين في الغرفة، قال ليام بنفاذ 

 صبر: ماذا فعل لكي كي تأتي إلى الشركة؟

نه يغيُب لوحت بدها وهي تقول غاضبة: أال ترى أ

كثيراً؟ من الممكن أنه يذهُب إلى أحد فتيات الليل، أو 

يقوم بمصيبة  ما، كما أنه ال يقوُم بتأدية صالتنا، وال 

 و....... يأتي معي إلى اإلحتفاالت،

 قاطعها ليام بفارغ صبر: ومالجديد في ذلك؟

نظرت إليه بغضب  شديد، فقد تمنْت أن يقوم ليام 

وجود إلين فقالت بسخرية:  بمعاقبة جاك، انتبهت إلى
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أهالً أهالً بأخت زوجي اإلرهابية، مالذي جاء بك إلى 

 بلدنا؟ إرحلي أنِت وأمثالك.

أجابت إلين ببرود: أتمنى أن تصمتي وتقومي بستر 

 نفسك، إذا كنِت ال تملكين مالبس بإمكاني إعارتك.

خرجت مايا بعد أن ألجمت عن الرد، وهي تكاد تشتعل 

 عاد هذا الرجل؟ من الحقد، لماذا

 هتف ليام بإعتذار: أنا آسف جداً لما حدث اليوم.

أجاب فهد بغضب  جاهد في عدم إظهاره: ال يهم، عن 

 إذنك يجب أن نذهب إلى األبناء.

بعد ذهاب فهد وإلين، إسترخى ليام على مقعده الوثير 

أمالً في بعض الراحة، قطعه علو صوت رنين 

 الهاتف، أجابه بكسل: ألو؟
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، لقد وصل  29أهالً سيدي، معك مشفى ماونت سينايـ 

عميقة في رأسه،  إلينا ولدك السيد جاك بإصابة

 ونحتاج حضرتك إلنهاء بعض اإلجراءات.

إتسعت عينا ليام ذهوالً، هل أصيب جاك في أحد 

 مهامه؟ يا إلهي، ال يريد أن يفقد أحد أبنائه.

 أجاب بسرعة: أنا قادٌم في الحال.

ينتفض راكضاً بسرعة، أثارت أغلق هاتفه وهو 

 إبتسامة دارين لنجاح إنتقامها!

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

 

 

 

 

                                                           

 ماونت سيناي: جبل سيناء.  29
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في بعض األحايين، يكون الجهل بالحقيقة أفضُل من ,,

 معرفتها،، 
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 الفصل السادس

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

 "مانهاتن: مستشفى ماونت سيناي"

ليام بسيارته بعد ُمضي عشرة دقائق، وصل السيد 

الفارهة، أوقف السيارة ثم هبط راكضاً بسرعة إلى 

مكتب اإلستقبال، قائالً باللغة اإلنجليزية: لو سمحت، 

 هل وصل إليكم المريض جاك ليام؟

قال موظف اإلستعالمات بآلية: نعم سيدي، لكنه مازال 

في غرفة العمليات في الطابق الثاني، شماالً في نهاية 

 الطابق.

 لك.ـ شكراً 

دلف وليم برفقة ليو الذي قام ليام بإخباره بما حدث، 

 وهو يقول بخوف: أين هو يا أبي؟

 ـ تعالوا معي.
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 جلس كالً من ليام، و وليام، وليو 

أمام غرفة العمليات، اهتز الهاتف في جيب وليم، نظر 

إليه بريبة، ليذهب بعيداً عن المجموعة ُمجيباً 

 لإلتصال.

ما عال صوُت استنجاد اتسعت عيناه بخوف، عند 

ماري به قبل أن يقطع الخط، صرخ بخوف: ماري، 

 ماري، أجيبي، ماريييييييي.

عند غرفة العمليات، وقف كٌل من ليو وليام، عندما 

خرج الطبيب الُمشرف على حالة جاك، قائالً بمالمح  

 جامدة: هل أنتم أهل السيد جاك؟

 قال ليام بخوف: أنا والده، كيف هي حالته؟

 سف، لقد بذلنا كل مابوسعنا.ـ آ

 ـ ماذا تعني؟

قالها ليام بصدمة، لتُظلم الدنيا من حوله ويسقط 

 أرضاً، غير ُمدرك لما حوله!
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 *************** 

 "نيويورك: فندق كروسبي ستريت: غرفة فهد"

على إحدى األرائك، أخذت سديم تُراجع دروسها، 

 لتقول جوان ببرود: سديم أريد هاتفك للحظة.

 ت سديم بدهشة: أين هاتفك؟قال

أجابت جوان ببرود: هاتفي أخذه والدي لكي يقوم 

 بإصالحه.

 ـ تفضلي، لكن لماذا تُريدينه؟

 ـ أريدُ أن أحادث حبيبي يوسف.

نظرت إليها سديم بإشمئزاز، فقامت جوان برفع 

حواجبها، وهي تقول ضاحكة: تغيرين إلنك ال 

 تستطعين أن تقومي بُمحادثته مثلي.

سديم بغيظ وهي تنتصُب قائمة: فلتشبعا قالت 

 ببعضكما واتركاني وشئني.
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إنفجرت جوان ضاحكة، ثم قامت باإلتصال بيوسف، 

حية، أجاب مها فوق أختها  وتجلُس بأريوهي تضع قد

يوسف بصوته األجش: السالم عليكم ورحمة هللا 

 وبركاته، ماذا هناك يا سديم؟

الهادئة:  إبتسمت جوان بخبث وهي تُقلدُ نبرة سديم

 كيف حالك يا يوسف؟

نظر يوسف إلى شاشة هاتفه وهو يتأكد أن من 

تُحادثه هي سديم، هتف بتعجب: سديم، هل أنِت 

 بخير؟

 ـ بأحسن حال بعد ُمحادثتك.

 ـ نعم؟

أبعدت جوان الهاتف، ُمتمتمة وهي تضحك: فديت 

 القمر، بدي أتزوجه بس وين الطريق؟

 ـ سديم؟

 ـ نعم يا حبيبي؟
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عينا يوسف بهلع، ثم أخذ بفك أحد األزّرة إتسعت 

طالباً للهواء، لتقول والدته بتعجب وهي  ترى تخضب 

 وجنته للُحمرة: من الذي يُحادثك يا يوسف؟

نظر إليها بحيرة، لتقوم بأخذ الهاتف وهي تقول 

 بدهشة: سديم؟ 

 قالت جوان بتالعب: يوسف، أين ذهبت؟

أحبت إبتسمت خديجة بإدراك، يبدو أن جوان قد 

اللعبة، لتقول بغضب ُمصطنع: حبتك القردة، هل 

 ُجننِت يا جوان؟

 قفزت جوان وهي تقوُل بفزع: خالتي؟!

 ـ نعم خالتك، هل ظننتي أن لن يستطيع أحدٌ كشفك؟

 قال يوسف بدهشة: هل هذه جوان؟

أجابته خديجة بضحك: نعم، هي تعلُم أنك ال تقوم 

 بمحادثة سديم كثيراً فقامت بلعب عليك.

 هاتها. ـ
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قال يوسف بتوعد لجوان: صدقيني سوف أقوم 

 بجلدك.

 ـ أنقذيني يا أمي، ههههههه.

 ـ حسناً.

أغلق بوجهها، ثم قام باإلتصال بغرفة فهد عبر 

الهاتف األرضي، لتُجيب سديم بتعجب: السالم عليكم، 

 من معي؟

أصاب يوسف الكثير من الخجل، أجاب بحرج: وعليكم 

 الخالة، والدتي تُريدك. السالم، لو سمحت يا ابنة

ال يستطيع لسانه أن يقوم بترديد إسمها في حضرتها، 

 يخشى أن يُخطئ ويقول حبيبتي!! 

 أجابت سديم بهدوء: حسناً سوف آتي.

أغلقا الهاتف، فقال يوسف بخبث: سوف أقوم بشويك 

 يا جوان.

 ـ أمي.
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 ـ نعم يا ولدي؟

 ـ سوف تأتينا سديم بعد قليل، أشغليها معك في أي

 شيء.

 ـ لماذا؟ هل قمت باإلتصال بها؟

ـ نعم، كي يخلو الجو لي ولجوان، لقد إشتقت إليها 

 كثيراً.

 ـ هههههه، كن لطيفاً معها.

 ـ حاضر.

طرقت سديم الباب، فقامت خديجة بفتح الباب وهي 

تقول بترحاب: أهالً أهالً، يا سديم كيف حالك يا 

 حبيبتي؟

 ـ بخير يا خالة.

 ـ أدخلي أدخلي.
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دلفت سديم بخجل من وجود يوسف، ليقول يوسف 

 بهدوء: أنا ذاهب يا والدتي.

 ـ رافقتك السالمة.

، اليوجد خرج يوسف ، فقالت خديجة بحنان: ال تقلقي

 حية.غيري وغيرك، إجلسي بأري

 ـ حاضر.

في غرفة فهد دلف يوسف وهو يبتسم بخبث، فلم يكن 

على الباب ُمغلقاً بالمفتاح، ليقوم بوضع باطن كفه 

فمه مانعاً لضحكة كادت أن تخرج، وهو يرى جوان 

نائمة ورأسها ُمتجهٌ إلى األرض وقدماها تسبح في 

الهواء، اقترب منها بخبث، وهو يقوم بلعب في باطن 

قدمها، لتنتفض فزعة وهي تقول بخوف: أخفتني يا 

 يوسف.

ـ احتفظي بهذا الخوف لوقت  آخر، ألني سوف أقوم 

 بذبحك.
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تضع يدها في خصرها وتقول  وقفت جوان وهي

 ببرود: ال أخاف منك.

 ـ سنرى.

على الفور ركضت جوان وهي تضحك، لياُلحقها 

يوسف، ويقوم باإلمساك بياقة قميصها، لتقول بغيظ: 

 إبتعد يا يوسفي.

إنفجر ضاحكاً، وفي أثناء ذلك، ولج فهد وهو يقول 

 بدهشة: ماذا تفعُل يا يوسف؟ 

 أهالً يا عمي. إنتصب يوسف وهو يُجيب بغيظ:

 قالت إلين بحزم: جوان، ماذا فعلِت ليوسف؟

قالت جوان بدراما: آآآآآآه، كلكم تكرهونني، هو من 

 كان يُمسك بي وليس أنا......

ثم تابعت بتأثر: أرى يا والدي أن نتزوج منعاً 

 للفضيحة.
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إنتفض يوسف وهو يقول برفض: ال وألف ال، لو أنِت 

 آخر فتاة لن أتزوجك.

 ن الممكن أن تتزوج من بمثل جمالي؟ أحمق.ـ هل م

 قال فهد بتعب: إخرسا.....

ثم وجه حديثه لجوان: تُدركين أنك لن تستطيعي 

 الزواج منه، فكفى عبثاً.

 قفزت جوان فوق يوسف وهي تقول بضحك: إحملني.

قال يوسف بإستفزاز: لكنك سمينة، كيف أقوم 

 بحملك؟ سوف أصاب بإنثناء في عمودي الفقري.

رت إليه جوان بغيظ، فقالت إلين بتعب: جوان، كفى نظ

ُمشاغبة، أنا ووالدك نشعُر بالتعِب الشديد بعد رحلتنا 

 إلى مانهاتن.

 قال يوسف بمواساة: سالمتكما.

 قال فهد بنوم: جوان، خذي أخوك واغربا عن وجهي.
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 قالت جوان وهي تضع يدها في ذراعه: هيا يا أخي.

الغرفة إلى غرفة خرج كٌل من جوان ويوسف خارج 

الضيوف، وجلس يوسف فوق األريكة، لتقول جوان 

 وهي تجلس فوق قدمه: هل تحُب سديم؟

إتسعت عينا يوسف بدهشة، أجاب بنبرة ُمرتبكة: ال، 

 أراها مثلك.

نظرت إليه جوان بخبث، لكنها لم تحب أن تنثقل 

عليه، نهض يوسف ُمغادراً، لتقول جوان بعد رحيله 

 مستور، لكنه مكشوف، هههههههه.بخبث: يظن أنه 

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

 

 "مانهاتن: بيت السيد ليام"

وصل وليم إلى المنزل و قلبه يكادُ يقفز من صدره 

أحدث لماري شيء؟ سوف يموُت إذا أصابها أي 

 شيء!!
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فتح الباب بعنف، ليُفاجأ بالمزهرية الُمحطمة، والتي 

إذاً،  عالها دماء إقتربت من الجفاف، ليست لماري

 صرخ بأقوى ما لديه: ماريييييي.

هبطت مايا بغنج، لتقول وهي تمضُغ علكاً: ليست 

 هنا، لقد قمُت بطردها.

إتسعت أعين وليم السوداء بذهول، هل هذه شيطان؟! 

تأكل علكاً؟! أليس ولدها في المشفى بين الحياة 

 والموت؟! 

إنتفض من أفكاره، على يدها التى وضعتها على 

تقول بحب: ال تقلق، سوف أنقذك مما وجهه، وهي 

 أنت به.

نظر إليها بعدم فهم، ليتفاجأ بدلوف جده من أمه، 

أسقف الكنيسة، الذي قال بصوته البغيض: يبدو أن 
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تلك الخادمة المسلمة قد لعبت بعقلك يا وليم، سوف 

 من جديد. 30أخذك إلى الكنيسة، وأقيم لك المعمودية

بسخرية: ومن قال  نظر إليه وليم بإشمئزاز، ثم قال

 أني سوف أوافق؟

بحزم: ليس لك حرية الرأي،  31أجابه جده السيد مارك

سوف تذهب معي ونقوم بإصالح ما أفسدته تلك 

 الشيطانة.

 أجابه وليم بالضربة القاضية: لكنني مسلم.

شهقت مايا بصدمة، وسقطت على األريكة وهي تلطم 

 خديها وتصرخ بقوة: ضاع ولدي، صبأ ولدي.

                                                           

 مسيحي يمثل دخول اإلنسان إلى الحياة المسيحية.   المعمودية: هي طقس  30

مارك: اسم علم شخصي مذكر، يعود أصله إله إلى اإلله الروماني مارس إله   31

الحرب عند الرومان، ويعتبر اسم مقدس عند المسيحيين نسبة  للقديس مرقس أحد 

ى اإلسم كتبة اإلنجيل األربعة، ولهذا فإن اإلسم له شعبية كبيرة في الغرب، ومعن

 هو: المكرس لإلله مارس.
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ارك بغضب: صدقني سوف أجعلك تصير قال م

 كاثوليكياً مرةً أخرى.

نظر إليه وليم بسخرية، ثم قال لوالدته التي تكاد 

 تُجن: من قام بضرب جاك بالمزهرية سيدة مايا؟

إستقامت واقفة وهي تُجيب ببرودكأنها لم تكن تصرخ 

منذُ لحظة: أنا، لقد رأته إحدى صديقاتي في مسجد 

ه عندما أتى عن سبب ذلك، عثمان بن عفان، وسألت

فأجابني أنه كان يريد أن يعلم شيئاً، وقال لي ال 

تتدخلي فيما ال يعنيك، فغضبُت وهددته أن أخبر 

الكنيسة، فأجبني بكل برود أنه ملحد، فلم أتمالك 

 نفسي وقمُت بضربه بتلك المزهرية.

قال وليم بصدمة: أنت وحش، ال لقد تغلبِت عليهم، 

 أنت شيطان.

ليه مايا بصدمة، فتابع وليم بغضب وهو يوجه نظرت إ

 حديثه إلى مارك: هل من الجائز عندكم القتل؟
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أجاب مارك بالُمباالة: لقد حاولت أن تُأدب إبنها، 

 وحاول هو أن يتعدى عليها فدافعت عن نفسها.

حدق به وليم ببالهة، يبدو أن هناك شيطانان في 

 العائلة وليس واحداً.

وليم بيأس: أين ماري يا أمي؟ من المستحيل أن  قال

 تدعيها تذهب بهذه السهولة.....

 ثم تابع بسخرية: أم تخلصِت منها هي األخرى؟

 أجابت مايا بهدوء: قلُت لك أنني تركتها ترحل.

قام وليم باإلتصال بها، ليعلو صوت الهاتف من إحدى 

الغرف، ويقول بانتصار وهو يراقب مالمح والدتها 

 التي بُهتت: أخبرتك.

قام  ذهب إتجاه الغرفة التي عال منها رنين الهاتف،

 بفتحها، ليقول بصدمة: ماري؟!

حاول عقله أن يستوعب ما يرى، لكن  كان الموقف 

 أكبر من أن يُدرك!!
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هرول إليها وهو يصرخ بها أن تُجيبه، لكن ال رد، 

فلقد أصيبت بإصابت ُمتعددة، وأخرى غائرة في 

سدل شعرها البني على بشرتها البيضاء، رأسها، وأ

يُجاورها الدماء التي اتخذت من وجنتها طريقاً، 

وتزين جسدها ببقع  زرقاء، وحمراء، وأخرى 

بنفسجية، ماهذه البشاعة؟! ولم تكتفي بهذا، بل قامت 

بربطها بسالسل من حديد، خشية أن تهرب، وكممت 

 فمها بقماشة، قام وليم بنزعها، ليتفاجأ بكدمات  

زرقاء تعلو فمها، هل تعاون جده ووالدته على ذلك؟ 

أم من الممكن أن يكون أحداً آخر؟ ال مستحيل!!                                    

قام وليم بحملها، بعد أن قام بتغطية رأسها وفك 

أسرها، ليقول وهو يفتُح باب المنزل بغضب: لن 

 أسامحك يا مايا.

نهيار، لتقول وهي تكادُ سقطت مايا فوق األريكة با

تقطع فروة رأسها البنية ببكاء: سوف أفقد ولدي يا 

 أبي.
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وهو  32فُتح باب إحدى الغرف، ليخرج أخو مايا بور

يقول بخبث: لدي خطةٌ قاتلة تُبعد تلك الحقيرة عن 

 ولدك.

نظرت إليه بعدم فهم، ليبتسم بخبث، وهو يُمني نفسه 

 باإلقتراب مما يُريد.

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

 "مانهاتن: مستشفى ماونت سيناي"

إستيقظ ليام، ليجد نفسه في أحد غرف المشفى، وقد 

 وضع في ذراعه محلوٌل ُمغذي.

قالت الممرضة بعد أن رأته يفيق: هل تشعر 

 بالتحسن؟

 قال ليام والدموع تُغرق عينيه: ماذا حدث لولدي؟

 أجابت بآلية: لقد نُقل إلى إحدى الغرف.

                                                           

32
 بور:  أرض تركت فلم تزرع، فاسد ال خير فيه.  
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 لم: أريد أن أراه.نهض ليام وهويقول بأ

ما إن استقام واقفاً، حتى داهمه الدوار، ليقول ليو 

الذي دلف في نفس اللحظة: إرتح قليالً يا عمي، لقد 

تجاوز جاك مرحلة الخطر وتم نقله إلى غرفة  

 لإلستراحة. 

تنهد ليام براحة، ثم قال برجاء: خذني إليه يا ليو، 

 أرجوك.

ليقوم بأخذه  شعر ليو بالخجل من ترجي والد جاك،

عندما عال صوُت  إلى هناك، اتسعت أعينهما بدهشة،

 صراخ جاك قائالً: أخرجي أيتها الحقيرة، أخرجييي.

هرولت الممرضة المسكينة من الغرفة، سألها الطبيب 

عندما سبب صراخ الحالة، فأجابت بتعجب: ال أدري 

أيها الطبيب، ما إن هممُت بوضع المحلول حتى صرخ 

 بي.

 وليام، ليقول ليو بدهشة: ماذا تفعُل يا جاك؟!دلف ليو 
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إرتدى جاك مالبسه التى وصل بها إلى المشفى، بدالً 

من ثياب المشفى وهو يجيب ببرود: لقد ُشفيت، وال 

 أحتاج إلى البقاء في هذا المكان العفن.

 قال ليام بهدوء: لكنك مازلت متعباً.

نظر إليه جاك باحتقار، دلف الطبيب وهو يقول 

شة: سيد جاك، يجب أن ترتاح قليالً، هذا خطٌر بده

 عليك.

 ـ سوف أخرج على مسؤليتي.

 قال الطبيب بقلة حيلة: كما تريد.

مضى جاك على خروجه على مسؤليته، ليقول جاك: 

ليو، هل يمكن أن أمكث عندك قليالً إلى أن أجد مكاناً 

 أمكُث فيه؟ 

 قال ليو بسرور: منزلي مفتوٌح لك أيها األهوج.

 قال ليام بصدمة: ومالذي حدث لمنزلك يا جاك؟
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قال جاك بغضب: لن أعود إلى نفس المكان الذي كدُت 

 أن أقتل فيه.

 هتف ليو بصدمة: ماذا؟                                

قبل أن يُضيف أحدهم شيئاً، عال صوُت صراخ وليم 

 وهو يقول برجاء: أريد طبيباً بسرعة، أرجوكم.

ثالثي وهم يرون األطباء يجتمعون إتسعت أعين ال

 حول وليم، فقال ليام بخوف: مالذي حدث؟

 إقترب الجميع، ليقول ليام بصدمة: ماري؟!

 قال جاك بدهشة: حتى ماري لم تسلم من أمي؟!

 لفت إنتباه جاك شيٌء ملقى على األرض وهو يلمع،

هبط ُملتقطاً له بواسطة منديل، بعد أن رأه وهو يسقط 

م قال بخفوت بعد أن رأه: لقد عرفُت من يد ماري، ث

 الجاني.
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تم أخذ ماري إلى غرفة العمليات بواسطة الناقلة، 

وأخذ ليام يسأل وليم والدموع تمأل عيناه: مالذي 

 حدث؟

سرد له وليم ماحدث في المنزل، فأضاف جاك بتفكير: 

 ليست أمي من عذبت ماري.

يو إتجهت إليه أعين ليو و ليام و وليم بدهشة، فقال ل

 بدهشة: لماذا تقوُل هذا؟

قال جاك بهدوء: الكدمات التي علت وجهها، تبدو 

أنها بفعل يد  كبيرة، فستخرج أمي من المعادلة، 

ويبقى جدي، وهذا مستحيل، ألنه يخاف على ُسمعته 

أشد من خوفه على أبنائه ونفسه، كما أنه رجٌل هرم، 

 تبقى شخصان.

 قال وليم بتساؤل: من؟

 : الحارس هاك وخالكم بور.أجاب ليو بحماس
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قال جاك بتأييد: نعم، لكن الحارس خارج المعادلة، 

 ألنه أخذ إجازة منذ أسبوع، وسوف يعودُ غداً.

 قال ليام بدهشة: مالذي جعلك تشُك في بور؟ 

أخرج جاك يده من جيبه، وأجاب وهو يفُك أسر 

 أصابعه: هذه.

 إتجهت األعين إلى يده، فهتف وليم بدهشة: ميدالية

 خالي، كيف وصلْت إلى هنا؟!

قال جاك بهدوء: يبدو أن ماري قد أمسكت بها وهو 

 يقوم بضربها، لتكون دليالً على ُجرمه.

 قال ليام بغضب: سوف أريه.

 قال جاك بخبث: ال يا أبي، سوف نتركهم وشأنهم.

 تسائل ليو بدهشة: لماذا يا جاك؟

نظر جاك إليهم، وهو يقول بهدوء: فكروا معي، إذا 

أخبرنا الشرطة سوف ينكر خالي ويقول أنها من 

سرقتها منه، ومن المؤكد أنهم أخفوا السالسل، 



 

169 
 

وسوف يفسرون سبب الجروح على أنني أنا من قمُت 

 بفعلها.

 قال ليام بدهشة: لماذا أنت؟

ـ ألنني مصاب، فسوف تقول أمى على سبيل المثال، 

ي، أنني قمُت بتعذيب ماري ألنها لم تُنفذ إحدى طلبات

فقامت ماري بضربي بالمزهرية، فقمت أنا بفتح 

رأسها، بضربها بأي شيء ثقيل، وفي الحقيقة، عندما 

ضربتني والدتي، خرجت من المنزل وأنا أتعثر، ليقوم 

 أحد الذين أعرفهم بنقلي إلى هنا، هل فهمتم؟

حدقت به األعين بإعجاب ودهشة، قال ليو بفخر: لم 

 تنل منصبك من فراغ.

 غرور: أعرف.قال جاك ب

 قال ليام بذهول: ال أصدق أن كل هذا يصدر من مايا.

 ـ بل صدق.

 قال وليم بتفكير: إذا كيف سوف نكشف خالي بور؟
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قال جاك بتقزز: أنت تعلُم شخصية ذلك الرجل التي 

يتستر عليها جدك، من المؤكد أنه سوف يحاول 

 اإلنتقام منها بأسوء الطرق.

 قال ليو بصدمة: ال تقل؟!

 ليام بغضب: اغتصابها، قذر.قال 

قال وليم بتفكير: أتعني أننا يجب أن نتركه يقترب من 

ماري ثم يلج الشرطة ويقوموا بالقبض عليه ويكون 

 هذا دليالً على جرمه؟                                               

 قال جاك بهدوء: نعم.                             

أرفض هذه الفكرة، لن أضحي  قال ليام برفض: ال،

 بها.

على الرغم من تعجب كالً من ليو وجاك، إال أن ليو 

قال: ال خيار لنا، أظن أنه سوف يأتي إليها وهي 

 بغرفتها في المشفى. 

 قال جاك بخبث: سوف يقُع في شرِك أفعاله.
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أخرج هاتفه، وقام باإلتصال بأحد  ما، فأجاب الطرف 

 األخر بهدوء: مرحباً جاك؟

 ، هل يمكن أن أطلب منك معروفاً؟33مرحباً يا سيتف ـ

ـ جاك بجاللة قدره يطلب مني معروفاً؟ من المؤكد 

 أنني سوف أقوم بتنفيذه.

 ـ اسمع.............. 

 ـ حسناً، سوف أجهز كل شيء.

 ـ شكراً يا ستيف.

 ـ العفو يا صديقي.

 أغلق جاك معه، وأضائت عيناه الذهبية بحماس.

 ل"                                 "بعد منتصف اللي

                                                           

ستيف: اسم مذكر مشتق من اإلسم اليوناني: "ستيفانوس" الذي بدوره اشتق   33

من الكلمة اليونانية، والتي تعني:اإلكليل، التاج، المكافأة، أما معناها الحرفي: 

 مايحيط بالشيء ويشمله.
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في غرفة ماري، تجلس بجانبها الممرضة، وهي 

 تتأكد من عدم نفاذ المحلول.

إنتفضت قائمة، عندما نما إلى سمعها صوُت تحطم 

شيء بالخارج، لتعدو مهرولة إلى آخر الرواق، 

ليستغل بور الفرصة، فلقد جلس ألكثر من ثالث 

 ساعات وهو يتحين الفرصة.

لف إلى الغرفة، وقال وهو يقف بجوار سرير ماري د

 قليالً يا جميلة. : سوف نلعبُ بخبث

إستيقظت ماري بألم، لتتسع عيناها بهلع وهي ترى 

نفس الشخص الذي قام بضربها وحاول اإلعتداء 

عليها لوال وصول وليم يُحاول اإلعتداء عليها مجدداً، 

قام بتكميم فمها بيده وهو يقول بجزل: ما رأيك أن 

 نلعب قليالً؟ 

حاولت بإستماتة أن تدفعه من فوقها، ليقول بحقد: 

أنا أعرف  سوف تستطعين إبعادي؟ هل تظنين أنك
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حقيقتك أنت و ليام، لهذا سوف أقوم بإغتصابك لكسر 

 شوكة ليام المتعجرف.

 ـ إرفع يدك إلى األعلى، المكان محاصر.

إنتفض بور ُمستقيماً وهو يقول ببرود: الشرطة ؟! 

 هذا رائع، لقد زادت اللعبة إثارة.

 خالي؟أجابه جاك وهو يُدخن ببرود: كيف حالك يا 

 ـ جاك؟ أنت من فعلت هذا؟

 ـ نعم، هل لديك مشكلة؟

قال بور، والشرطي يقوم بتكبيله، بنبرة فخورة: 

 أعجبني ذكائك يا جاك.

ضربه ستيف خلف رقبته وهو يقول بغضب: تأدب 

 أيها المجرم.

سار أعضاء الشرطة بمرافقة بور، وأضاف ستيف 

إلى جاك الشارد بحديث بور وتعجبه من عدم غضبه: 

 سوف أنصرف األن، إلى اللقاء جاك.
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هرول ليام بعد انصرافه إلى ماري، قام بإحتضانها 

إلى صدره، وهو يقول بأسف: آسف يا صغيرتي، لم 

 أحمك كما يجب.

 ربتت على كتفه وهي تقول بتعب: العليك.

قال جاك ببرود، وهو يصفق بكفيه: أووووه ماهذا؟ 

والدي ألسِت مسلمة يا ماري؟ فكيف إذاً تسمحين ل

 بإحتضانك؟!

نظرت إليه ماري بحيرة، ليقول وليم بخبث: هل تريدُ 

 الزواج منها يا جاكي؟

إنقلبت الطاولة على رأسه، فقال وقد اتسعت عيناه 

الذهبية بذهول، وعلت بشرته البيضاء اللون األحمر: 

 ال ال، ليس هذا قصدي.

قال ليو وهو يضحك على مشهد صديقه: لماذا ارتعبت 

أ إهدأ، سوف نقوم بتزويجها لك، هيا إبتعد هكذا؟ إهد

 يا عمي فولدك يغير على زوجته المستقبلية.
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إنفجر الجميع ضاحكين، وخرج جاك ُمسرعاً وهو 

 يتميز غيظاً، ُمتوعداً لليو و وليم بأسوء العقوبات.

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

 "في الصباح: نيويورك: جامعة كولومبيا" 

الب، كل واحدة  دلفت جوان وسديم برفقة باقي الط

منهما تُمسُك بيد األخرى، وكأنهما تستمدان القوة من 

 بعضهما، ليذهب كالً منهما إلى تخصصه.

عند الرحيل، قال يوسف لجوان بتساؤل: كيف كان 

 يومكما؟

 قالت جوان بملل: ُمقرفاً.

 ـ لماذا؟                                            

الطالب ينظرون إلينا أجابت إحدى الطالبات بغضب: 

 بكره، ويُعاملوننا على أننا شياطين.

قال أحد الطالب ببرود: إن أرائهم تشبه القمامة، فال 

 تهتمي آلراء القمامة.
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كاد يوسف أن يُضيف شيئاً، لوال أن صدمته سيارة 

ُمسرعة أردته فاقداً للوعي، ليهبط جسده على بعد 

 مترين من الجامعة.

لتركض إليه جوان وهي عال صوُت صراخ الناس، 

 تبكي وتقول باللغة العربية: يوسف، أجبني يو....

إتسعت عيناها بهلع، عندما رأت الدماء تنهمر من 

 رأسه، يا هللا، ألم يكن يُحادثهم منذ قليل؟!

صرخت جوان باللغة اإلنجليزية: إتصلوا باإلسعاف، 

 سوف يموْت.

عال إتصلت إحدى السيدات باإلسعاف، في أثناء ذلك، 

صوُت صراخ سديم وهي تقول بغضب: دعني يا 

 مجرم.

إتسعت أعين جوان، وهي ترى السائق يُحاول 

إختطاف أختها وهي تحاول دفع نفسها بقوة، أتت 

سيارة أخرى سوداء  ُمسرعة، لتركض جوان بهلع 
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إلى سديم وتُحاول هي وأصدقائها بجذب سديم من 

ذلك العمالق، فلقد إتضح لهم نية السيارة األخرى 

 التي تريد اإلصطدام بسيارة الخاطف، ليستطيعوا

إنتزاعها منه، في نفس اللحظة التي أطاحت بها 

السيارة السوداء بسيارة الخاطف، ليُدرك السائق عدم 

مقدرته على الهروب ، خاصةً مع إنفجار سيارته ، 

ليخرج ُمسدسه ُموجهاً إلى السائق الذي هبط هو 

األخر ويقوم بحمل مسدسه، فقال الخاطف بسباب: 

 إلى الجحيم. سحقاً لك أيها اللعين، سوف أرسلك

عال صوُت صراخ النساء والطالب، وركض الناس 

بهلع، لترتعب جوان وسديم عندما قام يوسف 

بإحتضانهما، وقال ُمهدئاً لهما: إهدائا، سيكون كُل 

 شيء  بخير.

 قالت جوان بهلع: لكنك تنذف.

إلتفت السائق إتجاه يوسف، ليقول باللغة اإلنجليزية: 

 الفتاتان إلى مكان  آمن. أنت، أيها الشاب العربي، خذ
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 قال يوسف بدهشة: حاضر.

وصل أمن الجامعة، ليقوم حارسين بأخذ جوان وسديم 

ويوسف إلى مكان  آمن، ويعلو صوُت سيارات 

الشرطة، ليهبط ليو ُممسكاً بسالحه، وهو يقول: 

 المكاُن ُمحاصر، سلم نفسك أيها المجرم.

قفز الخاطف، قفزة سريعة، ليتخذ من السائق 

ينة،وقال بصوته األجش: إذا اقتربت سوف أقوم ره

 بقتله، لدي حساٌب 

 معه يجُب تصفيته...

ثم وجه حديثه إلى السائق الصامت: أنت ارمي 

 سالحك.

رمى السائق سالحه، وقال ليو بسخرية: من الذي 

 سوف يقتل من؟                   

نظر إليه الخاطف بعدم فهم، ليقول السائق أو جاك 

 ل انتهيت؟ببرود: ه



 

179 
 

نظر إليه بتعجب، ليقوم جاك بلكمه بمرفقه في معدته، 

فقام الخاطف بتحريره، وهو يهبط من األلم، ويسقط 

سالحه أرضاً، ليقوم جاك بإلتقاطه وهو يقول بشماتة: 

 من الذي سوف يقتل اآلن؟

وجه جاك بالسالح إتجاه المجرم، ليقول ببرود: إلى 

 اللقاء أيها الحثالة.

 ون وعي  منها بالعربية: توقف.صرخت سديم د

 إلتفت إليها جاك بتعجب، لما تقوم بإيقافه؟

 ـ هل سوف تقوم بقتله؟

 أجابها جاك باإلنجليزية: نعم.

ـ لكنك إذا قتلته سوف تصير قاتالً مثله، ليس لديك أي 

الحق في إزهاق روحه، حتى لو كنت شرطي، كما أنه 

أن  من المهم لك أن تعرف من أرسله، فمن الممكن

 يكون ورائه عصابةٌ ما.
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قالت جوان  في أذنها: سديم، سوف يقوم بإعتقالك، 

 كما أنك تتحدثين بالعربية.

إتسعت أعين سديم ببالهة، هل فهم منها حرفاً واحداً؟ 

 ألهاذا ينظر إليها وعلى وجهه الحيرة؟ يا لإلحراج.

قال جاك في نفسه: كيف أستطيع أن أفهم كالمها؟ مع 

 للغة العربية؟أنها تتحدث با

 قال ليو ببالهة ألحد العناصر: ماذا تقول تلك الفتاة؟

 أجابه وهو يضحك: ال أعرف، طالسم على ما أظن.

ـ راقب جيداً وجاك يقوم بإعتقالها وفك حجابها وقتلها 

 هي األخرى.

إتسعت أعين عناصر الشرطة بصدمة، عندما رفع 

أن  جاك السالح، وهو يقول بتأييد : معك حق، ال أريد

 أصير مثله، كما أنه من الممكن أن يكون دليالً ُمهماً. 

 قالت جوان ببالهة: هل تفهم العربية؟

 أجاب جاك ببساطة: ال، لكنني فهمُت كالمها.
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قال ليو بصدمة: هل هذا جاك؟ منذ متى يستمع إلى 

أحد حتى لو كان مخطئاً؟ وأيضاً إعترف أنه جاهٌل 

 للغة العربية، من هذا؟

ُموجهاً حديثه إلى ليو: ليو، قم بأخذ هذا قال جاك 

 اللعين إلى المقر.

 ـ حاضر.                                       

إنصرف أعضاء الشرطة بصحبة المجرم، ليقول جاك 

وهو يمسح على رأس سيارته القوية بفخر: لم 

 يني.تخذل

إلتفت إتجاه يوسف، ُمتحدثاً باإلنجليزية: أيها العربي، 

 كي أقوم بإيصالك إلى المشفى.تعال 

قالت سديم بحرج: سوف تأتي سيارة اإلسعاف بعد 

 قليل.

 حدق بها جاك بإعجاب، رغم أنها ترتدي
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مالبس واسعة وال تضع مساحيق التجميل، إال أنها 

أعجبته، اقترب من يوسف وهو يقول لجوان: إبتعدي 

 أيتها العربية.

يتحمل  إبتعدت قليالً، ليقف أمام يوسف الذي الذي

 بصعوبة من أجل جوان وسديم.

 قال جاك بهدوء: عن إذنك.

نظر إليه يوسف بعد فهم، ليصرخ بحرج عندما قام 

جاك بحمله على ذراعه، وتنفجر جوان ضاحكة على 

 مشهده، وكأنه شوال من البطاطا.

وضعه بجانب مقعد السائق، ثم أغلق الباب بالقفل، 

 م بحملكما.ليقول لجوان وسديم: إصعدا، أو سوف أقو

كادت سديم أن تعترض، لتقوم جوان بجذبها، 

والجلوس في المقاعد الخلفية، فقال جاك ُموجهاً 

حديثه إلى األمن: تأكدوا من ذهاب هؤالء الطالب 

 بسالم، وأبلغوا أهل هذا الفتى.
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 ـ حاضر سيدي، لكن أين ستذهب به؟ 

 بريسبيتيريان" –ـ إلى مشفى "نيويورك 

 ـ حسناً سيدي.

 ل جاك سيارته، لينطلق بأقصى إستق

سرعة، لسوء حالة يوسف ، وصل بعد غضون 

خمسة دقائق إلى المشفى، ويقوم المسعفون بأخذ 

 يوسف إلى غرفة العمليات.

وقف جاك برفقة جوان وسديم أمام غرفة العمليات، 

 ليقول جاك بسخرية: هل تحمالن هاتفكما؟

 ضربت سديم على جبهتها، فابتسم جاك بسخرية وهو

 يقول: هل يمكن يا آنسة أن تتصلي بماما وبابا؟

نظرت إليه جوان بغضب، ليراقص حاجبيه بمشاغبة، 

وتشعر جوان بالخجل من جرائته، فقامت بإخفاض 

 رأسها خجالً، تحت نظرات اللوم من سديم.            
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قامت باإلتصال بوالدها وهي تشرح الموقف باللغة 

هذه اللغة؟                                    العربية، ويتعجب جاك، كيف يفهم 

قطع شروده، عندما قامت سديم بإعطائه الهاتف 

ووجهها  أحمر بشدة، فأخذه منها وهو يقول لفهد 

 باإلنجليزية: ألو؟

 أجابه فهد بهلع: أين أنتم يا بني؟

بريسبيتيريان" قرب  –ـ نحن في مشفى" نيويورك 

 جامعة كولومبيا.

 لك يا ولدي. ـ حسناً، شكراً 

 أغلق معه، ليقول لسديم: ما اسمك يا فتاة؟

شعرت سديم بخجل  شديد، فقال بمشاكسة: إذاً لن 

 أعطيك الهاتف إذ لم تجيبي.

أدارت وجهها للناحية األخرى داللة على عدم 

إهتمامها، ليقول بشماتة عندما عال رنين الهاتف: 

 أبي، هل سوف تتجاهلينه؟
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 هات الهاتف.أجابت بقلة حيلة: سديم، 

 أعطها لها وهو يقول في نفسه: سديم؟ إسٌم لذيذ.....

 ثم قال بدهشة: كيف قرأُت العربية؟

 أجاب نفسه بغرور: يبدو أنني عبقري.

قالت جوان في نفسها ببالهة: مابه هذا المخبول؟ 

 يفرح ويندهش ويُعجب بنفسه في لحظة؟

وصل فهد وإلين وخديجة المنهارة، ليقول فهد لسديم: 

 يف حالته؟ك

 ـ لم يخرج بعد.

أحضر جاك كرسي إلى خديجة الُمنهارة، وهو يقول 

 باإلنجليزية: إجلسي يا عربية.

نظرت إليه بشكر، فسألها بفضول، وقد الحظ خوفها 

 على ولدها: هل أنِت خائفة عليه؟
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تعجب الموجودون من هذا السؤال، وأجابت بألم: 

 بالطبع، ال يوجد أٌم ال تخاف على إبنها.

إتسعت عيناه بدهشة، لتقول جوان لسديم: هل عاش 

 طفولة سيئة؟

 ـ ليس لنا دخل.

قال جاك بسخرية: ال بل يوجد يا عربية، لكنك طيبة 

 القلب.

ثم ذهب ُمتجهاً إلى غرفة الحسابات، ليقوم بدفع 

الحساب، ثم خرج من المشفى وهو يشعر أن المكان 

 قد ضاق به، قام 

لى أكثر مكان قد يريح قلبه بإستقالل سيارته، ُمتجهاً إ

 المجروح، ونفسه الُمبتالة.

وصل قاسم عندما علم بما جرى، ليقول والدموع تمأل 

 عينيه: أين هو؟

 قال فهد بألم: مازال بالداخل.
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ذهبت إلين إلى فهد، وهي تهمس في أذنه: إذهب 

 وادفع أنت الحساب.

 ـ حاضر.

ذهب فهد وتبعه قاسم، ليقول الموظف: لقد دفعه 

 رجل الذي أحضر المريض.ال

قال فهد بدهشة وهو يتذكر ذلك الشاب الغريب: ما 

 اسمه؟

قال الموظف وهو ينظر إلى األوراق: جاك ليام 

 .34األدهم

إتسعت عينا فهد بصدمة، إبن خالد هو من كان يقف 

 منذ قليل !!

قال قاسم بغموض في نفسه: جاك؟! اممممممم، لقد 

 اقترب الهدف.
                                                           

علم مذكر ويعني السواد، ويعرف الليل شديد  أدهم: اسم  34

 الحلكة والسواد بالدهم ويعرف الخيل بالدهم بأنه شديد السواد
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 **************** 

 " مانهاتن: مستشفى ماونت سيناي" 

عندما إطمئن ليام على ماري، عال صوُت رنين 

 هاتفه، ليُجيب بتعب: نعم ؟

 إتسعت عيناه بصدمة وهو يقول: ماذا؟ ُمستحيل.

 "بعد مرور أسبوع"

عاد يوسف إلى الفندق، ليجد والده يقول له قبل أن 

يصعدوا: هل يمكن من الجميع الجلوس في ساحة 

 ناك من يريد مقابلتكم.الفندق؟ ه

وافقوا جميعاً، ليذهبوا ماعدا خديجة وهي تسأله 

 بخوف: هل حان الوقت؟

 أجاب ببرود: نعم.

ثم قام بإحتضانها وهو يقول بهدوء: ال تقلقي، سوف 

 يمُر كل شيء بسالم.
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 ـ أتمنى.

ذهبت إلى الرفقة، أجرى قاسم ُمكالمة سريعة، قبل أن 

 نفسه للمواجهة.يصعد إلى الغرفة وهو يهيء 

دلف وليم برفقة والدته، وماري، وجاك، لتقول 

 بضجر: لما نحن هنا يا وليم؟

 أجابها ببرود: سوف تعرفين قريباً.

 ـ سيد وليم؟

 ـ نعم.

ـ دعني أوصلكم إلى الطاولة التي حجزها لكم السيد 

 ليام.

 ـ حسناً.

 قالت مايا بشك: ليام في الموضوع؟ مالذي يجري؟

ى الطاولة إكتشف جاك أن طاولتهم حينما وصلوا إل

 بجانب طاولة السيد فهد وأسرته، ياللمصادفة.
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حضر السيد قاسم، ليقول موجهاً حديثه للجميع 

باإلنجليزية: أهالً بالجميع، سررُت بلقائكم.                                     

عال مالمح الموجودين عدم الفهم بعضهم من يتعجب، 

لبعض اللحظات، والبعض اآلخر  فلم يُفارقهم سوى

 يستنكر، من هذا الرجل؟

 هتفت مايا بضجر: من أنت أيها الرجل؟ وأين زوجي؟

 قال قاسم ببرود: لكنني أقف أمامك يا مايا.

أجابته بإستنكار: كيف؟ أنت ال تشبهه، فقط صوتك 

 قريٌب منه.

قال جاك بتعجب: ألست والد هذا العربي؟ كيف تكون 

 أبي؟

 ث: سوف أريك.قال قاسم بخب

قال فهد بتساؤل داخلي: كيف؟ هل جن قاسم وظن 

 نفسه ليام؟ ومن أين يعرفه؟
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قام قاسم بإمساك وجهه، ثم قام بجذبه بقوة، ليظهر 

سمار وجهه مع لون عينيه السوداء، وتساقط 

 خصالت شعره البنية على وجهه. 

ضحك جاك بسخرية، وهو يقول: قناع؟ يالك من 

 تتزوج إمرأتين.ذكي، بهذا استطعت أن 

ثم دخل في نوبة  من الضحك، وقال بأنفاس  ُمتقطعة 

وهو يُشير إلى يوسف: هذا يعني أنك أخي، 

 هههههههه، يا للعجب.

قام وليم بسكب كوب  من الماء على وجهه بخوف، 

ليستفيق جاك وهو يقول بسخرية، ويقوم بمسح 

وجهه: آسف، لم أكن أقصد، لكن واقع الصدمة كان 

 قوي.

 مايا بصدمة: ليام؟ ال أصدق. قالت

 قال فهد بصدمة: قاسم هو خالد؟! 
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ثم إنتفض غاضباً: هذا يعني أنك كنت بجواري طوال 

 هذه المدة.

 أجابه ليام ُمتحاشياً النظر إليه: أجل.

إنتفضت مايا وهي تقول بصدمة ممزوجة بغضبها: 

 أتزوجت علي؟

أجابها ببرود: نعم، هل ظننتي أنني مثل الخاتم في 

 صبعك؟ أ

نظر جاك إلى وليم الغير ُمتفاجأ، فقال بصدمة: كنْت 

 تعلم؟

أخفض وليم رأسه بخجل، مما دفع جاك إلى القول 

 بخذالن: حتى أنت!!

أجابه وليم بحزن: أردُت إخبارك، لكني خشيت في 

 لحظة غضب أن تُخبر أمي بكل شيء.

 صمت جاك، فماذا يقال بعد هذا؟ مات الكالم!!
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ري الُمختفي رأسها بفعل الضماد، إقترب ليام من ما

 وهو يقول لها برفق: إنهضي  يا ماري.

وقفت ماري لتتمعن إلين في وجهها، ثم قالت 

 بإشتياق: عائشة!!

قبض جاك على يده بقوة، هل كان الجميع يكذب 

 عليه؟! صار هو المغفل في القصة.

أخفت إلين عائشة بين ذراعيها، وهي تقول بهلع: من 

 هذه هي األمانة يا خالد؟ فعل بك هذا؟ هل

أجابت عائشة بحب: لقد قُبض على المجرم، ال تقلقي 

يا أختي.                                                                      

إلتفتت عائشة إلى جاك وهي تقول بمزاح: أعلمت 

 اآلن لماذا إحتضني والدك؟

همني، أجابها وهو يدخن أحد سجائره ببرود: ال ي

 لطالما اعتبرته غير موجود، فال يهمني.......
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ثم نظر إليها بنظرة  ذات معنى ُمتابعاً: كما اعتبرتك 

 أيضاً خادمتي.

نظرت إليه بحزن شديد، لقد جرحها وال يعلم أنها 

عملت هذه المهنة من أجل أن تكون مع أخيها حبيبها، 

وتُراقبه، لتقول جوان بغضب: تأدب مع عمتك أيها 

 المتعجرف.

نظر إليها ببرود، ُمتجاهالً تماماً لحديثها نفسه من 

 الرد عليها.

قالت مايا بغل: لقد قلُت إنك شيطانة، جئِت وخربِت 

 بيتي.

عال صوُت شهقات الجميع مع إتساع أعينهم، عدا 

ليام و وليم و جاك، عندما قامت عائشة بصفع مايا 

 وهي تقول ببرود: لسُت شيطانة، ولسُت خادمتك

 لتُحادثيني بهذه الطريقة.
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صمتت لم تستطع أن تتحدث، لكنها من الداخل مثل 

 البركان الهائج.

 قال يوسف ببرود: عن إذنكم.

أمسكته والدته فلم يُقاوم، وقالت بهدوء: أنت ال تعلُم 

 شيئاً يا يوسف، فال تظلم والدك.

 ـ هل ترين هذا؟

 ـ أجل.

إنك ترين  تنهد بحزن، ليقول بابتسامة واهنة: بما

 األمر هكذا، فأنا معك.

إبتسمت بحب،عاود الجلوس بتعب، لتقول جوان 

 بمؤازرة: ال تحزن يا يوسف ،نحن معك.

إبتسم لها بقوة، لتقول سديم بحيرة: هل يعني هذا أنك 

 خالي خالد سيد ليام؟

إبتسم لها بحب، كم يحُب أبناء أخته بشدة، حرك 

الدها الذي رأسه باإليجاب، فتابعت سديم بهدوء لو
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يكادُ ينفجر غضباً: لماذا لست سعيداً؟ لقد عاد 

صديقك، ليس معنى أنه كان بجوارك طوال هذه الفترة 

أنه كان فرحاً بهذا، ربما أجبرته الظروف على هذا، 

ويبدو لي أنه يُحبك، و إال لم يقم بتزويجك من أخته 

 التي يُحبها.

ع، نزل حديُث سديم على الموجودين عدا مايا بالطب

برداً وسالماً على صدورهم، لتنهض وهي تقول 

 بإعتذار: المعذرة، يجب أن أذهب للدراسة.

ذهبت ُمخلفة ورائها سحابة من الغضب والندم 

 واإلشتياق والتساؤل، فمن سينتصر؟!

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

ـ ماذا؟ كان يتحدث إلى أحد أولئك اإلرهابيين؟! وماذا 

 حدث؟

 ـ ......................

 ـ ههههههه، جيد جداً، إستمر على هذا.
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 ـ .....................

 ـ حسناً ، إلى اللقاء.

أغلق الخط ليقول بنشوة: جيد جداً، إقتربت نهايتك 

 أيها الخبيث!!

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

"مانهاتن: مسجد عثمان بن عفان"                                  

أحمد وهو يقرأ  في أحد أركان المسجد، جلس الشيخ

القرآن بخشوع، ليلتفت إلى جانبه، عندما قام شخٌص 

نسخة ُمطابقة له، الفارق بينهما المالبس، بوضع يده 

 على ذراعه وهو يقول: كيف حالك يا أخي؟

*************** 
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هناك أناٌس يُثبتون لك، أنه ليس من الُمستحيل أن ,,

 يكون عدواً لك،حتى ولو كان قريباً لك،، 
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 الفصل السابع 

*********** 

"نيويورك: فندق كروسبي ستريت: في باحة 

 الفندق"

قالت مايا وهي تُحدق في ليام: صدقني سوف تندم 

 على ُسخريتك بي.

األرض من تحتها، تحت نظرات جاك ذهبت وهي تدك 

 الشامتة، فلقد ُكسر أنفها أخيراً.

إنتفض من شروده على يد فهد الُموجودة على ذراعه 

 وهو يسأله بهدوء: ماهي ديانتك يا جاك؟

صوب عينيه الذهبية داخل عيني فهد الزرقاء،قائالً 

 بهجوم: وماشئنك؟

 إتسعت عينا فهد بذهول، ماهذه الوقاحة؟
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 وهو يقول لجاك بحدة: تأدب مع عمك.تدخل ليام 

نظر إليه جاك ببرود، ليسير ُمنتوياً الخروج، وهو 

يلعن أباه وحظه العاثر الذي جعله فرداً من هذه 

 العائلة.

بعد أن اختفى جاك عن نظرهم، قال ليام ُمعتذراً إلى 

 فهد: ال تلمه يا فهد، فقد رأى الكثير.

 ـ وهل هذا سبب في وقاحته؟

 ـ ال.

لصمُت بينهما، ليقول فهد قاطعاً له: ماسبب ساد ا

 إصابته؟

أجابه ليام بتنهيدة ُمتعبة، وهو يقوم بتمسيد رأسه: 

قصة طويلة، ُمختصرها أن مايا هي من قامت 

 بجرحه.

 قال فهد بذهول: ماذا؟ أي أم  هذه؟
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ثم نظر إلى ليام بعتاب: هذا خطئك، لم تُحسن اختيار 

 الزوجة الُمناسبة.

: نعم، لم أحسن إختيارها، وها أنا أجني أجابه بإقرار

 ما فعلته يدي.

ربت فهد على ذراعه بصمت، فهناك مواقف يكون 

 الصمُت فيها أفضل من الحديث.

إبتسم وليم بحنان وهو يُحدق بهذا الشاب يبدو 

وسيماً، ذو الشعر البني، ليس بالقصير وال الطويل، 

سكنت عينيه السماء، مليح البشرة، قريٌب من 

ياض، كم تطلع حقاً لرأيته، واشتاق لقربه، ليقول الب

ُموجهاً حديثه ليوسف الصامت، تعلوه نظرات الغيظ: 

 كيف حالك يا يوسف؟

 قال يوسف بذهول: أتستطيع التحدث بالعربية؟

 ـ نعم، علمتني ماري، وأحياناً والدي.

 ـ آآآه.
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نظر يوسف إلى والدته التي انسجمت في الحديث مع 

وعمته عائشة، وال يشعرن بأي شيء من خالته إلين 

 حولهم، يا للنساء حين يُثرثرن.

جلس كالً من وليم و يوسف على أحد المقاعد، فقال 

وليم فجأة: هل تشعر بالغضب من جاك بسبب نظراته 

 لسديم؟

إتسعت عينا يوسف بذهول، وتصاعدت الُحمرة إلى 

 وجنتيه، كيف علم؟

بعد أن هدأ: ضحك وليم وهو يربت على قدمه، ليقول 

كنُت ُمحقاً إذاً.                                                                    

أخفض يوسف عيناه بخجل، لقد كشفه وليم منذ 

 اللحظة التى رآه فيها، ليسأله بخفوت: كيف علمْت؟

أراح وليم ظهره على ظهر المقعد وهو يُجيب: عندما 

أنك تمنُع نفسك من أن  قام جاك بالتحديق بها شعرتُ 

 تقوم بفقأ عيناه.
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أقر يوسف بهزةً من رأسه، ليتسائل يوسف بحيرة: 

 كيف كان أبي يظهر بشخصية قاسم بوجود والدتك؟

ـ قام والدي باإلتفاق معها، أنه سوف يغيب عن 

المنزل ونحن في مصر، من السبت إلى الثالثاء، 

ى بحجة عمله الكثيف، ويجلس معنا من الثالثاء إل

 السبت، وهكذا.

 ـ لدي سؤال سخيف.

 ـ تفضل.

 ـ أين كان يتنكر والدي بهيئة قاسم؟

ـ كان لديه أحد األصدقاء الخبير بالتجميل، والذي 

 تفهم قصته، وقام بمساعدته.

تساءل يوسف بحيرة: متى تزوج والدي من والدتي؟ 

 بالرغم من زواجها من والدتك؟

 أجابه وليم بإستمتاع: وما أدراني أنا؟

 ـ وليم!، نظراتك تقول أنك تدري.
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 ـ أجل أدري، لكني تعبت، أجعلها في يوم  آخر.

نظر إليه يوسف بإحباط، فقال وليم ُمسارعاً: حسناً، 

 حسناً، سأخبرك لرقة قلبي.

علت إبتسامة سعادة على وجه يوسف، جعلت وليم 

يبتسم وهو يُخبره بشرود: تزوج والدي من والدتي 

ني بعدها بسنة، وعندما بلغت بعد سفره بعام، لتنجب

عمر الخامسة، حملت أمي بجاك، ليتزوج والدي من 

حبه والدتك خديجة، أنجبت جاك ثم أنجبتك والدتك 

بعدها بسنة، ولقد جئنا لنزور أقاربنا في مصر، قبل 

 أن تقطع والدتي القرابة بيننا وبينكم.

 ـ آه.

 ـ كم جلستم بمصر؟

لمدة سبع سنوات، ـ لقد سكنا في بيت والدي القديم، 

 ثم رحلنا بعد أن تشاجرت والدتي مع عمتي إلين.

 ـ لماذا؟
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أغمض عينيه بحرج، كيف يخبره بهذه القصة 

 الُمحرجة؟!

 ـ إذا كنت ال تريد أن تتحدث فال يهم.

 ـ ال سوف أخبرك، لقد أعجبت والدتي 

 بالسيد فهد.

 ـ ماذا؟!

ـ كما قلت، أعجبت به وحاولت التفريق بينه وبين 

تي، فلقد وصلت أنها قامت بدمج صورة  لعمتي عم

ولرجل  ما، عند رجل  ُمتخصص  في هذا المجال، لكن 

عمي لم يكن ليصدق هذا، فكشف حيلتها، لكنه صمْت 

من أجلي أنا وأخي وأبي، لتقوم بوضع الخاتمة بيدها 

 عندما حاولت ....

سكت، وفهم يوسف، ليقول بذهول: ال، ُمستحيل، 

 دعته للفاحشة؟!

 دار وليم رأسه ُمتحشياً النظر إلى وجه أ
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يوسف، ثم قال بإقرار: أجل، لكن جاك وسديم من 

 منعوها.

 ـ ماذا؟ ال أفهم.

ـ في ذلك اليوم، ذهبت جوان هي وعمتي إلين إلى 

السيدة خديجة، وأصرْت سديم في البقاء مع والدها 

وجاك الذي جاء ليلعب معها، فاستغلْت أمي فرصة أن 

أبي في العمل، وأنني كنُت أجلس عند العمة عائشة 

وقتها، فلقد كانت تُقيم عند جدي وجدتي، ذهبت إلى 

منزلهم بحجة اإلطمئنان على جاك، لم يقتنع عمي، 

 فأرسل رسالة إلى أبي ُمخبراً له، وبينما 

زل، حاولت انتظر عمي وصول أبي على باب المن

إغوائه، لتتوقف عندما إقترب جاك وسديم، قامت 

بأخذ سديم وهي تُمسك سكيناً ُمهددةً له، إذ لم يقم 

 بتنفيذ طلبها ماتت سديم في المقابل ....

إنتفخت أوداج يوسف بغضب شديد، واشتكت أصابعه 

 من قوة قبضته، أكادت تُقتل على يد تلك الخبيثة؟!
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د يوسف، فقد انغمس في تابع وليم غير ُمنتبه لمشه

مرارته: إنفجر وقتها عمي غضباً، وعال ترجي جاك 

بأن تتركها، لتقوم بضربه بالسكين غايةً في صمته، 

فقامت بجرحه في ذراعه وتنفجر سديم وهو في 

البكاء، تصنم عمي وعقله يعمُل بأقصى قوة ُمحاوالً 

الخروج من هذا المأزق، فتفاجئت أمي بموافقة عمي 

ال تقتل سديم، قامت أمي بحملهم وإغالق  من أجل أن

الباب عليهم في إحدى الغرف بالمفتاح، ليقوم عمي 

فهد بجلبها من شعرها، عندما إطمئن على جاك 

وسديم، وهبط على وجهها بالصفعات، وعلى جسدها 

بالركالت، وكاد يقتلها لوال دلوف جدي وأبي وعمتي، 

 أوقفه أبي وجدي بصعوبة، وقامت عمتي بإخراج

سديم التي كانت تبكي بقوة وجاك الصامت، لكن 

دموعه أبْت الصمود وهبطت على وجنتيه، تزامناً مع 

هبوط الدماء من ذراعه أثر جرح والدته، نهضت أمي 

 وهي تقول بغل: سوف تندم يا فهد أشد الندم.
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أخذ جدي جاك إلى المشفى، وقام والدي بأخذ أمي إلى 

إلى أحضانه وهو  المشفى، وقتها قام عمي بأخذ سديم

 يقوم بتهدئتها...

 ـ لحظة، لحظة، كيف عرفت كل هذه التفاصيل؟

أجابه بنبرة سوداوية، وعيون  قاتمة، شابكاً أصابعه 

ببعضها البعض، وهو يبتسم إبتسامة ُمصطنعة: ألنني 

 كنُت الشاهد على ماحدث.

  قال يوسف بصدمة: ماذا؟ كيف؟

تي، ألن جاك ـ يومها أخبرُت جدي أني أريد زيارة عم

هناك، فذهب بي إلى هناك، لكنني سبقتهم، وقد 

 أخبرتني جوان

سابقاً عن باب  خلفي للمطبخ، فدلفُت منه حتى ال 

 أزعج عمي، فرأيت ماحدث.

  ـ هل علم أحد غيري؟
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ـ عندما خرج والدي وجدي، أخذت عمتي سديم من 

عمي فهد، لتُهدئها، بينما جلس عمي على أحد 

المقاعد، وهو يقوم بفك أّزرة القميس الذي يرتديه 

طالباً للهواء، أغمض عينيه ويقوم بتمسيد رأسه 

بتعب، أما أنا، فقد شعرُت بالخوف الشديد من أن يقوم 

ولة وتسقط عمي بضربي، فتراجعُت ألرتطم بالطا

المزهرية أرضاً، فانتفض عمي ُممسكاً بمسدسه، فكما 

تعلم عمي يعمل ُمديراً لشركة "الفهد" ويجب أن 

يكون حذراً، ألقف بهدوء ال أعلم من أين أتيُت به 

وقتها، فأنا لم أخطئ في شيء، دلف عمي بحذر، لكن 

عندما وقعت عيناه علي، إبتسم بحنان، فلقد أحبني أنا 

أبناء صديقه، قام بضمي وهو يسألني وأخي ألننا 

 بصوته األجش الُمحبب إلى قلبي: هل رأيت كل شيء؟

أومئُت إيجاباً، فقام بضمي بحزن ظاهر باطنه بركاٌن 

غاضب، وانتهت هذه األحداث بشجار أمي مع إلين، 

وتبجح أمي أن عمي من أغواها حين أتت إلى هنا من 

إلعتداء أجل اإلطمئنان على جاك، ليقوم بمحاولة ا
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عليها، ولم تكد تُكمل حديثها حتى صرخ جاك بأنها 

من قامت بجرحه، وحاولت ذبح سديم، ثم ردد كالمتها 

التي حدثْت بها فهد: إذا لم تُنفذ طلبي، فستكون سديم 

 هي الُمقابل.

حاولُت أن أؤكد حديثه، لكن منعني عمي فهد، مخافةً 

متي من أن تقوم بإيذائي، واطمئن من ناحية جاك، فع

سوف تُسافر معنا بغرض حمايتنا، وأمي تكرهُ جاك 

 فال تهتُم له.

عدنا بعد أن قام جدي بتهدئة الموقف، وقد كان أبي 

سوف يُطلُق أمي، لحماية ماتبقى من رجولته 

وكرامته، وحمايةً لنا، فأخبرته أمي أنها سوف 

 تأخذني ولن 

 يستطيع الوصول إليها، فلم يُطلقها.

 أقصد.ـ أنا آسف لم أكن 

 ـ ال عليك.
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حل الصمُت ضيفاً ثالثاً، طرده وليم بقوله بإبتسامة  

 ماكرة: مازال هناك مايشغل بالك؟ أخبرني.

 ـ يكفي، لقد تعبْت كثيراً.

إبتلع وليم كوباً من الماء، هبطت قطراتها كالفيض 

الذي جاء بعد محنة، فلقد جف حلقه، أجاب بمزاح: 

 لقد شربْت فأخبرني هيا.

 تعلم والدتك بقرابة عمتك عائشة من والدك؟ـ كيف لم 

ـ حسناً، كانت عمتي تبلُغ من العمر ثالث وعشرون 

سنة، عندما سافرنا إلى أمريكا، وقد كانت ُمسافرة 

إلى القاهرة، ألن جامعتها هناك، فهي أزهرية، 

وعادت قبل يوم  من رحيلنا، ذهبت معنا بعد مفاوضات 

وجودها، أكملْت عدّة، ولم تعلم والدتي بذلك لعدم 

دراستها بمساعدة أبي، ثم عملت عندنا عندما صارت 

في عمر السادسة والعشرون وكنُت أبلغ وقتها 

السادسة عشر، وجاك يبلُغ الحادية عشر، وقد كان 

شرساً وقتها، وعصبياً، لم تستطع والدتي السيطرة 
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عليه فأحضر أبي عمتي عائشة أو ماري كمربية له 

 أخرى.... وخادمة لنا مع خادمة

 ثم تابع ضحكاً: هل تتوقع أن ماري تحكمْت في جاك؟

 إنفجر ضحكاً وهو يقول: مستحيل.

 أجابه وليم بضحك: لكنها استطاعت.

 ـ كيف؟

ـ كان صعباً جداً في البداية، ولكنها قرأت في كتب 

التربية اإلسالمية والبشرية، فاستطاعت أن تجعله 

، لكن جاك يتحكم في عصبيته، وعلمتني اإلسالم سراً 

 رفض تعلمه.

 ـ لماذا؟

 ـ بسبب....

 ـ يكفي يا وليم. 
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إلتفت كٌل من وليم ويوسف، ليقول وليم بدهشة: 

 جاك!

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

 "مانهاتن: بيت السيد ريو"

عال صوُت طرق الباب، لتقول السيدة ماريا والدة ليو: 

 قادمة.

الباب، وهي تقول بترحاب: أهالً بك يا ولدي،  فتحت

 تفضل.

دلف جاك ببرود باطنه الحرج، لتقول هي بهدوء: 

 صديقك األهوج في غرفته، البيُت بيتك.

ذهبت إلى المطبخ، صعد الدرجات بخطوات  ُمثقلة، 

 وقلب مهموم، ليقوم بطرق الباب بضعف.

قال ليو لنفسه بتعجب: من هذا الرقيق الذي يطرق 

 اب؟الب
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فتح الباب، ليقول ليو بتعجب ممزوج بفرحة: جاك؟! 

 ادخل يا رجل، اشتقُت إليك.

دلف جاك بخطوات  بطيئة، وفم صامت، فقال ليو بعد 

أن شعر بخطب  في صديقه: اجلس يا جاك، ودعنا 

 نتحدث.

رمى جاك جسده فوق سرير ليو بتعب، فقال ليو وهو 

 يُمسد شعر جاك بخوف: هل أنت بخير يا جاك؟

حرك رأسه بالنفي، ليقول ليو بحزم وهو يُجلسه 

 بالقوة: تكلم.

وكأنها كانت سبباً في انفجاره، أجاب وهو يصرخ 

بغضب: خدعوني، استغلوا عصبيتي وأخذوها عذراً 

لخطأهم، لو أخبروني لعذرتهم، كنُت سأغضب نعم، 

 لكني كنُت سأتفهم، إذاً كيف صرُت في هذا المنصب؟! 

هتف وهو يهزه بعنف: الرجل نظر إلى ليو بغضب، 

الُمسمى بوالدي كشف لنا زواجه بأخرى غير أمي، 
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والفتى الذي أنقذته أمام الجامعة، هو أخي من األب، 

وقد كان وليم يعلم ولم يخبرني، وماري اكتشفُت أنها 

 أخت أبي، أتريدني أن أهدأ؟ كيف؟! أخبرني.

وضع رأسه على ذراع ليو، ليضمه ليو بقوة وهو 

 لى رأسه بحنان. يربُت ع

تفاجأ جاك عندما احتضنه ليو إلى صدره، قائالً بدعم: 

 أنا معك ال تقلق يا صديقي.

أخفى جاك وجهه في صدره، لتنهمر دموعه متخذة 

 من وجنتيه مساراً، انتهت حياتها في معطف ليو.

أخذ يربُت على رأسه وهو يقوم بتهدئته، شعر بعد 

ام بوضعه ُمضي مدة من الزمن بثقل رأس جاك، ق

على الفراش، ثم قام بتغطيته، تمدد بجانبه، ُمغلقاً 

 للضوء، فغرق كالهما في النوم.

************** 
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"نيويورك: فندق كروسبي ستريت: غرفة السيد 

 فهد"

قالت سديم بضحك: أتعلمين يا جوان أن جاك ووليم 

 صارا أخويك.

هتفت جوان وهي تركض في أنحاء الغرفة: لدي 

 أخوان آخران.

ضحكْت سديم على هيئتها، قفزت جوان على فراشها 

وهي تقول بضحك: لكن كيف صار هذا الوسيم أخاً لي 

 فجأة؟

ـ ألنك قمِت بالرضاع من خالتي خديجة مع يوسف، 

 فصار خالي والدك، وصار 

 أبناء خالي إخوتك.

 ـ فقط؟

 ـ ماذا أردتي إذاً؟
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ـ إختطاف، ويقوم بإنقاذي، ثم نتزوج، واحمل 

أنه أخي، فينتحر، وأذهب للوالدة وأموت في فأكتشف 

 العملية....

 سقطت بظهرها على الفراش وهي تقول 

 بتأثر: قصة مأساوية.

قالت سديم بذهول: لقد لعبت تلك الذي تُسمينه أنمي 

 في رأسك.

 ـ هل من الممكن أن أصير ُمؤلفة؟

 ـ ال، ال أنصحك بهذا.

ضباً: فُتِح الباب، دلف فهد وزوجته، وهو يُتمتم غا

 فتى وقح.

هتفت جوان وهي تُمسك خصرها بضيق: ال تشتم 

 أخي.

نظر إليها فهد ذاهالً من جرائتها ثم قال لسديم بحنق: 

 هل رأيِت نظراته لك؟
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أجابت سديم بدافع: وما ذنبي أنا؟ هو من نظر ولم أقل 

 له أنظر إلي.

صفق بيده وهو يقول بحسرة ُمصطنعة: ماشاء هللا، 

 ضاع أوالدي.

 جوان وهي تقول باعتراض: بناتي.وقفت 

دلفت إلين وهي تقول بمزاج  رائق لرؤية أختها 

وأخيها وأبناء أخيها: مالك ومال أبنائي أيها 

 الُمتوحش؟

ركضت جوان إلى أحضان إلين وهي تقول بحزن: هل 

 ترين كيف يريد ضربي يا أمي؟

 ـ ال عاش من أراد ضرب من بنتي.

 يا إلين؟ قال فهد بحزن ُمصطنع: تدعين علي

 قالت له بسخرية: ال تضربها ولن يحدث لك شيء.

إنفجرت سديم وجوان ضاحكتيان، نظر إليها فهد 

 بغيظ، لتُبادله أختها بمشاكسة، 
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 ليقول بغيظ: تُقللين مني أمامهم؟

 ـ لم أفعل شيئاً.

 ـ بريئة.

 ـ جداً.

طرق وليم الباب، فنظر فهد من العدسة الواصلة بين 

ال لسديم: إرتدي حجابك، جاء الداخل والخارج، ق

 وليم.

إرتدت حجابها وشعرت جوان ببالغ الخجل من أن 

 تظهر أمام رجل غير والدها بشعرها ويوسف وقاسم.

 إحتضن وليم فهد، ليقول وليم بحب: 

 كيف حالك يا عمي؟

 ـ بخير، إشتقُت إليك أيها المؤدب، لقد كبرْت كثيراً.

يُقبل جبهتها، إبتسم بخجل، اتجه إلى عمته، وهو 

 قائالً بحنان: كيف حالك يا لولو؟
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ضحكت بخجل، وهي تُجيب بفرح: بخير يا قلب 

 عمتك.

 قال فهد في نفسه بغضب: أرزقني الصبر يارب.

 قالت جوان لسديم: والدي سوف يقوم بقتله.

 ـ كيف حالك يا ابنة العمة؟

 نظرت إليه سديم وهي تقول بخجل: بخير.

تقبيل جبينها، لتتمنى أن نظر إلى جوان بحب، قام ب

تنشق األرض وتبلعها، قال بحنان، وهو يمسك يديها: 

 كيف حالك يا أختي؟

 هلل. قالت بصوت يُكاد أن يُسمع: الحمد

 ـ ماذا؟ لم أسمع شيئاً.

قالت سديم بمكر في نفسها: لو يراك منذ قليل لن 

 يُصدق من تقف أمامه.

 قالت بحرج: لو سمحت.
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 تخافين مني؟إبتعد وهو يقول بعتاب: 

ف منك؟ اقالت بعد أن استعادت جرئتها: ولماذا أخ

 سوبر مان مثالً؟ إسمها هل تخجلين مني يا جاهل.

 إتسعت عينا وليم بذهول، من هذه؟

دلف جاك فجأة وهو يقول ببرود: كيف تحتضن هذه 

 العربية يا وليم؟

أجابته جوان وهي تنظر إليه بغموض: كيف حالك يا 

 فتى؟

ة، كيف تقُف أمامه بشعرها؟ بل كيف نظر إليه بدهش

 تتحدث إليه هكذا؟

قال فهد بضيق: أنت، هل هناك شخٌص عاقل يدخل 

 هكذا؟

 أجاب جاك وهو يُحرك ذراعيه بال ُمباالة: أنا.

 نظر إلى جوان وهو يتسائل: لما تُحدثيني هكذا؟
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 أجابته بإبتسامة واسعة: إلنك أخي يا وسيم.

جاك ُمتسائالً وهو يُشير قام وليم بالشرح سريعاً، فقال 

 إلى سديم: وهذه؟

قال فهد وهو يُخفي سديم وراء ظهره كي ال ينظر 

إليها جاك بغيرة: لم ترضع مع جوان من خديجة، 

 توقف عن النظر لها.

قال جاك بالُمباالة: حسناً، بالمناسبة يا جوان، مارأيك 

 أن نذهب إلى مقهى وأختك معنا؟

فقال فهد رافضاً: ال نظرت جوان بحيرة إلى والدها، 

 أثق بك كي أستئمنك على ابنتاي.

قال وليم بهدوء: سوف أذهب معه أنا و عائشة، ما 

 رأيك؟

 قال جاك بضيق: وافق أيها الكهل.

 قال وليم بحدة: كفى يا جاك.
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تأفف جاك نزقاً من هذا الرجل، وقالت إلين بإبتسامة 

 واسعة: وافق يا فهد، فعائشة سوف تكوُن معهم.

على مضض، فقامت سديم وأختها بالتجهّز وافق 

وذهب وليم وجاك إلحضار عائشة، ذاهبين إلى 

 مصيرهم المجهول.

**************** 
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,,نحن ال نخاف من الموت، بل نخاف مما فعلنه في 

 حياتنا، لعلمنا بتقصيرنا،،
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 الفصل الثامن

 *********** 

 بيت السيد ريو""مانهاتن: 

إستيقظ جاك بعد ُمضي عشر دقائق، أخذ يقوم بحك 

عينيه بتعب، كيف استطاع أن ينام في فراش  غير 

 فراشه؟ 

نهض بتثاقل، وهو يُحدق في ليو النائم بعمق، 

ُمتسائالً بخفوت: كم يعشق هذا الليو النوم في أي 

 مكان وكل وقت.

م بغسل ليقو دلف إلى الحمام، فقام بفتح صنبور الماء

 وجهه، وهو يُفكر، يجب أن يُقابلها.
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أغلق صنبور الماء وهو يُجفف وجهه، ليخرج خارج 

الغرفة، فقابل السيدة ماريا، التي قالت بتساؤل: أين 

 ليو يا جاك؟

 ـ نائٌم في غرفته، عن إذنك يا سيدتي.

 ـ تفضل يا ولدي.                                                          

إبتسم بخفوت، كم يحب هذه السيدة، يراها والدته 

دائماً، لحنانها وحبها، يتمنى أن يُقدر ليو وجود هذه 

 النعمة في حياته.

إستقل سيارته، ُمحدداً وجهته، إلى فندق  "كروسبي 

 ستريت".

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

"نيويورك: فندق كروسبي ستريت: طاولة وليم و 

 يوسف"

 ـ جاك؟!
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وليم بغضب، ليقوم بأخذ وليم من نظر جاك إلى 

 ذراعه، وهو يقول: قم بإيصالي إلى غرفة سديم.

قام وليم بطلب المصعد، ليهتف بضيق وهو يُراقب 

يوسف، الذي وقف إلجراء ُمكالمة  ما: أليس من عدم 

األدب أن تقوم بأخذي بهذه الطريقة وأنا أحادث 

 شخص؟

قال جاك بغضب: وأليس من عدم األدب أن يتدخل 

 يما اليعنيه؟ف

قال وليم بدهشة وهما يركبان المصعد: لكنه أخونا، 

 ومن حقه أن يعلم.

ـ وماعالقته بي؟ وأنت تقوم بإخباره مالم تقوم 

 بإخباري به.

 ـ لم أكن أقصد يا جاك.....

قاطعه جاك بحدة: ال يهمني، أريد فقط أن نذهب إلى 

 غرفة سديم.
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ل صمت وليم بضيق، يخشى أن يظن جاك أنه يُفض

 يوسف عليه.

خرج وليم من المصعد ُمحاوالً أن يرسم مالح 

 الترحاب حتى ال يشك أحدٌ بأمره.

في المصعد شعر جاك بالملل، لماذا تأخر وليم؟ حسناً 

 ال خيار لديه سوى هذا الحل.

دلف جاك إلى الغرفة، ثم بعد حديثه مع فهد وطلبه، 

 ذهب هو ووليم إلخبار عائشة.

فجر غضباً: هل هذه طريقة هتف وليم وهو يكادُ ين

 تتحدث بها لمن هم أكبر منك؟ تأدب يا جاك.

أنت؟ هل وضعْت نفسك وصياً على  وما شأنكـ 

 أفعالي؟

صمْت وليم حتى ال يقوم بصفعه، طرق باب غرفة 

 والده، فعائشة استقرت في غرفة أخيها.
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فتحت خديجة الباب وهي تقول بترحاب: أهالً بكم يا 

 أبنائي.

الترحاب، وكاد جاك أن يقول شيئاً سيئاً  أجابها وليم

لها بأن تُفسح الطريق، لكن منعه نظرة الحنان 

 األمومي التي تطل من عينيها.

دلف كالً من وليم وجاك، وأخذ وليم يشكرها على 

 إستضافتهما.

قالت عائشة فور رؤيتهما بحيرة: هل حدث شيء يا 

 وليم؟

 عنا؟أجاب وليم نافياً: ال، ما رأيك أن تخرجي م

 ـ موافقة، فأنا أجلس دون فعل أي شيء.

إرتدت ثيابها، ثم خرج ثالثتهم، فقابلهم سديم وجوان، 

 ليذهبوا جميعاً إلى المصعد. 

إستقال جاك مقعد السائق، ومن جانبه جلس وليم، 

وجلست النساء من الخلف.                                                         
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ُمخصص للعصائر وغيرها يُدعى"  توقف أمام مطعم

JOE & THE JUICE ،ترجل من السيارة ،"

 وهو يقول: لقد وصلنا.

هبطت سديم وجوان وهما يُحدقان في المكان 

بإعجاب، دلف الجميع إلى المطعم، لتقول جوان بعد 

 أن جلسوا: مكان جميل.

 أجاب جاك وهو يُشعل سيجارته: أراه عادياً. 

هتفت سديم بضيق وهي تراه يُشعل سيجارته: هل 

 يُمكن أن تُطفئها؟ 

 ـ لماذا؟

 ـ لدي حساسية من الروائح.

قام بإطفائها وهو يعتذر، فقال وليم بدهشة: هل أثر 

 بك جرُح رأسك؟!

رماه جاك بنظرة ًمستنكرة لحديثه، فقالت عائشة 

 بخبث: من العجيب إطاعتك لألمر يا جاك.
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ظ وهو يتمنى أن يقوم بضربها نظر إليها جاك بغي

 بشدة.

هتفت جوان وهي تسأل جاك بإبتسامة واسعة: 

 أخبرني كيف صرْت وسيماً هكذا؟

 أجاب بغرور: ولدُت هكذا.

 ـ ياللثقة.

 ـ شكراً على المديح.

 حضر النادل وهو يسألهم عما يودون،

فاختار جاك كوباً من القهوة، واختارت سديم كوباً من 

ووليم وعائشة كوباً من عصير الشكوالتة، وجوان 

 المانجا.

قالت عائشة وهي تسأل سديم بحنان: كيف حالك يا 

 سديم؟

 أجابت سديم بخفوت من وجود وليم وجاك: بخير.
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قالت جوان وهي تسأل جاك: سؤاٌل فضولي، ماهي 

 ديانتك يا جاك؟

 أجاب جاك ببرود: ُملحد يا فضولية.

الصدمة، حاولت جوان أن تتمالك نفسها ومنع مالمح 

 أما عن سديم فلم تندهش كثيراً.

 قرروا العودة إلى المنزل، بعد ُمضي بعض الوقت،

وصل جاك أوالً إلى السيارة ومن خلفه سديم ووقف 

وليم وعائشة وجوان على مسافة قريبة وهم 

مد جاك يده إلى باب السيارة بغية فتحه،  يتحدثون،

تحها، نظر جاك إلى السيارة من الداخل بعد أن قام بف

لتتسع عيناه بصدمة لوجود قنبلة موضوعة على 

 مقعد السائق، وتبقى فقط خمُس ثواني إلنفجارها!!

إحتضن سديم، وهو يقفز بها بعيداً، انفجرت السيارة 

بقوة شديدة، وقُذف كالً من جاك و سديم المختبئة 

 داخل حضن جاك.
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عال صوُت صراخ جوان وهي تهتف باسم سديم بقوة، 

إمساكها حتى ال تقترب، وحاولت عائشة وقام وليم ب

 تهدئتها وهي 

 تبحث بعينيها عن سديم وجاك.

نهضت سديم بعد مرور وقت من اإلنفجار وهي تحمد 

هللا على عدم إصابتها، فلقد حماها جاك من اإلنفجار، 

 بحثت عنه بهلع، هل أصيب بمكروه؟

إنتفضت واقفة بتعب، عندما تنامى إلى مسمعها 

تصال باإلسعاف، ركضت إلى مكان صراخ الناس باإل

التجمع، لتتسع عيناها بصدمة، فلقد كان جاك سبب 

تجمع الناس من حوله بسبب إصابته بجروح  عديدة 

في مختلف جسده، قامت بإزاحة الناس بغية الدخول، 

هبطت إلى جانبه وهي تُنادي عليه، من يراه اآلن ال 

 يُصدق أنه من كان منذ قليل.

 هو يقول بتعب: سديم؟ فتح عيناه بضعف و
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 أجابت ببكاء:ال تقلق سوف تصل اإلسعاف.

 ـ اهربي.

 ـ ماذا؟

 ـ إنهم يريدونك، اهربي.

 ـ جاك، أجبني، جاك؟!

أتى وليم وعائشة وجوان بسبب التجمع، اتسعت 

 عيناه هلعاً وهو يهبط بجانب جاك 

 قائالً بهلع: أخي.

قامت جوان بإحتضان سديم وهي تبكي بقوة، ثم قامت 

بإخراج هاتفها كي تقوم باإلتصال بوالدها، لكن 

 توقفت عندما وصلت سيارة اإلسعاف.

هبط المسعفون وهم يُنزلون سريراً ناقالً، ليقوموا 

واستقلت عائشة معهم السيارة،  بحمل جاك برفق،

 ُمتجهين إلى أقرب مشفى.



 

237 
 

قام وليم بإستقالة أحد سيارات األجرة ومعه سديم 

 وجوان.

 –سعاف إلى مشفى "نيويورك وصلت سيارة اإل

بريسبيتيريان"، ليهبط الُمسعفين بالفراش، 

وبجوارهم عائشة التي ال تتوقف دموعها عن 

 اإلنهمار حزناً على من اعتبرته ولدها.

 دلف جاك إلى غرفة العمليات بعد عدة فحوصات.

إتصلت سديم بوالدها وهي التتوقف عن البكاء، 

دموعها كانت ضدها، تُحاول أن تتمالك نفسها، لكن 

وشعور الذنب يكادُ يقتلها، لشعورها بأنها سبٌب في 

 هذا الحادث.

وصلت العائلة، وقام فهد بإخفائها في صدره، لتنفجر 

 مرةً أخرى في البكاء.

وصل الشرطي ليقوم بأخذ أقوال سديم، فتمالكت 

 نفسها وهي تُجاوب على أسئلته.
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 ـ كيف عرفتم بوجود القنبلة؟

 موضوعة على مقعده.ـ رأها جاك 

 ـ كيف علم؟

ـ ال أعلم، ففور رؤيتها، قفز بي جاك بعيداً عن 

 السيارة، ُمحاوالً تفادي اإلنفجار.

 ـ ماعالقتك بالضحية؟

 ـ ابنة عمته.

 ـ ماذا كنتما تفعالن هناك؟

 ـ أراد أن يُخرجني أنا وأختي وعمتي وأخيه قليالً.

 قال فهد بنزق: ماعالقة سديم بهذه األسئلة؟

 ـ نحن نشك أنها هي المستهدفة وليس الرائد جاك.

 ـ ماذا؟

 ـ سيدة سديم، هل تعرضت لمحاولة قتل من قبل؟
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ـ ال، لكن حاول سائٌق إختطافي عندما كنُت أغادر من 

 الجامعة، وقام بإصابة إبن خالتي.

 ـ أية جامعة؟

 ـ جامعة كولومبيا.

عليك حراسة، فأنت مشتركة  ـ يبدو أننا سوف نضع

 في الحادثتين.

صمتت سديم بوجوم، يبدو أنها لن تُسبب سوى 

 المتاعب لمن حولها.

حضرت مايا وهي تقول بصراخ: أنت السبب أيتها 

 اللعينة، ماذا فعل ولدي لك لتقومي بإيذائه؟

لم تتحمل جوان هذا الكالم البذيء، لتقوم بجذب مايا 

ن هي اللعينة أيتها من شعرها وهي تهتف بغضب: م

 القذرة؟

تعالى صراخ مايا، وحاول وليم ويوسف نزعها من يد 

جوان التي لم تكتفي بجذب شعرها، بل انهالت عليها 
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بالضرب الُمبرح، لتقول سديم بذهول: يكفي يا جوان.                          

إنتزع وليم والدته بصعوبة، بعد أن ُجرحت بشدة، 

بغضب: سوف أرفع عليك  وتمزق شعرها، لتقول

 قضية أيتها العاهرة.

حمل يوسف جوان عندما رأى نيتها  القفز عليها مرةً 

أخرى، فهتف فهد بغضب: وأنا أستطيع أن أرفع عليك 

 العديد من القضايا.

 حضر ليام ُمسرعاً وهو يقول بتعب شديد: أين هو؟

 قال يوسف بألم  على والده: في غرفة العمليات.

غير عادته بوالدته: أنسيتي أنك من صرخ وليم على 

كنِت سبباً في إصابة جاك، وتعذيب ماري؟ إذا رفعِت 

 قضية فسوف أرفع أنا أيضاً.

صمتت مايا بغضب، لتذهب إلى الطبيب وهي تلعُن 

 حظها، لماذا لم يمْت؟!

 حضر ليو وهو يقول بهلع: أين جاك؟ هل هو بخير؟
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 ـ إنه في غرفة العمليات.

هي تحتضن سديم وجوان: هل قالت إلين بخوف و

 أنتما بخير يا حبيبتّي؟

أمائتا باإليجاب، خرج الطبيب وهو ينظر إلى العيون 

الُمترقبة للخبر، ابتسم وهو يقول بإطمئنان: إطمئنوا، 

بسبب بنيته القوية نجى هذا الحادث، وسوف يتم نقله 

 إلى غرفة عادية، عن إذنكم.

اش خرج الممرضون بجاك الُمستلقي على الفر

 الُمتحرك، وهو غائٌب في الظلمات.

شعرت سديم بإنسحاب روحها، هي السبب في كل 

مايحدث، في الكلية في مصر، وهنا مرتين، اغمضت 

 عيناها بتعب، هاربةً من هذا العالم، تحت صراخ 

 والدها، عندما سقطت بين يديه فاقدةً للوعي!

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

 .ـ ماذا؟ دلف إلى المشفى؟ هذا رائع
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 ـ .................

ـ لم يمت؟ ال يهم، سوف يظنون أننا نريدها دون أن 

 يعلموا ماهو هدفنا الحقيقي.

 ـ ...............

 ـ ال تقلقي سيدة مايا، سوف نقتل كالهما، اطمئني.

 أغلق الهاتف، قائالً بجزل: لقد إقتربت 

 النهاية ..................!!            

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

إرتدى قميصه، ووضع مسدسه، وتأكد من الذخائر، 

قام بحمل بندقيته، ذاهباً إلى خارج الغرفة وهو يقول 

 ببرود: ماهي آخر المستجدات؟

 ـ لقد أصيب الرائد جاك بسبب إنفجار سيارته.

 ـ امممم، حسناً أرسل لي ملف القضية.

 ـ حاضر سيدي القائد.
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إلى غرفته الكبيرة، فهو قائد  35دلف القائد هارو

الشرطة في مانهاتن، اتصل بالعقيد الخاص بقسم 

الجرائم، الذي يعمل به جاك وليو: كيف حالك أيها 

 العقيد؟

 ـ بخير سيدي القائد.

ـ أرسل لي ملف الرائد جاك ليام كامالً، مع ملف 

الحادثة التي أصيب بها، وأي شيء  اشترك به، 

تعلق بالرائد جاك، هل باختصار، أرسل لي كل ماي

 فهمت؟

 ـ فهمُت سيدي.

 ـ إلى اللقاء.

أغلق معه وهو يقول بغضب: لوال وليم لم أكن ألتدخل 

 أبداً.

 عال رنين هاتفه، ليُجيب براحة: كيف حالك يا أحمد؟
                                                           

35
 هارو: هو اسم للبنين، أصل اإلسم هو اليابانية، ويعني الشمس.  
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 أم أقول هارو؟ هههههه.  36ـ بخير يا عمر

ـ اصمت يا أحمد، ال أستعمل عمر إال في المسجد، لكن 

 مر مختلف.في عملي فاأل

 ـ صحيح علمُت أن فهد قد أتى إلى أمريكا.

 ـ أعلم.

 ـ حسناً ألقاك قريباً يا أخي.

 ـ إن شاء هللا، إلى اللقاء.

أغلق مع أخيه الشيخ أحمد، ليقول وهو يُمسد رأسه: 

 يبدو أن المتاعب تعشقني.

ليأمره:  ضغط على زر  ما ُمستدعياً ألحد الظباط،

 الظابط.أحضر لي دارين أيها 

 ـ إبنة العقيد؟
                                                           

عمر: اسم علم مذكر عربي ُمحبب إلى الُمسلمين والنصارى حباً بعمر بن   36

وهو الحياة، يُسمى به تفاؤالً على العمر المديد خطاب، واإلسم مشتق من العُمر 

 للمولود.
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 ـ نعم.

 ـ حاضر يا سيدي.

 خرج لتطرق دارين الباب بعد مرور عدة دقائق.

 ـ تفضل.

دلفت دارين وهي تُمثل الخجل: هل طلبت رؤيتي 

 سيدي القائد؟

إتسعت عيناه العسلية الُممتزجة بالخضرة بسخرية، 

قامت برفع رأسها عندما لم تلق جواباً، فكانت 

 ل بصدمة: أنت؟!المفاجأة وهي تقو

 **************** 
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ماذا يفعل اإلنسان إذا تمنى الموت، لكنه خائف مما ’’

 قدمْت يداه؟!،،
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 "الوجه الحقيقي"
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 الفصل التاسع

 ********** 

 "دارين" 

ماهذا؟ مستحيل؟ اإلرهابي الذي جاء إلى شركة السيد 

الوقاحة؟! ال أصدق أنه ليام يجلُس أمامي بكل هذه 

القائد األعلى لشرطة مانهاتن، ماذا أفعل؟ أووه، أريد 

 أن أنقض عليه وأقوم بقتله!!

 .................. 

 "هارو"

يال مظهرها الُمحبب إلى نفسي، أعشُق ذلك المشهد 

عندما يرى المجرم الشكوك تدور حوله، عندها تزيغ 

ك يداه، لكن عيناه، ويتفصدُ جبينه بالعرق، ويقوم بح

هذه الدارين فريدة في مظهرها، عيناها تقدُح غضباً، 

تكادُ تنفجُر غيظاً، يجب أن أدعوا المصور كي يقوم 

بتصويرها، فهذا المشهدُ نادُر الحدوث خصوصاً في 
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مكتبي، أوووه، يبدو أنني قد شردُت وتركُت ضيفتي 

 ُمنتظرة منذ وقت  طويل، كم أنا قاس  مع النساء.

ود: ماذا بك يا دراين؟ هل أعجبك الوقوف هتفُت ببر

كتمثال  من الشمع؟ إجلسي يا فتاة، فهذا ال يليق بمقام 

 السيدة دارين.

 جلسْت وهي تتلمُز غيظاً، موتي بغيظك.

سألتها بكل غرور الدنيا : تُرى ، ماهو شعورك عندما 

رأيِت الرجل الذي قمِت بإهانته يجلُس بكل غرور على 

 كرسي القيادة؟

أكادُ أتجمدُ من الخوف، وهي ترميني بتلك  أووه

 النظرات الحارقة.

إنتصبُت في جلستي ألوجه لها سؤاالً ُمباشراً: ما 

 عالقتك بمايا؟
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لم يتغير أي شيٌء بها، سوى أنها بادلتني النظرات 

الشامتة، حسناً أيتها الصغيرة سوف نرى من 

 سينتصر في النهاية؟!

الطبيعي أن  ـ هي زوجة مديري السيد ليام، ومن

 يكون بيننا بعُض التعامالت.

ال أستطيع، عيني تكادُ تنفجر من شدة صدقها، غبية، 

 ماذا يحدُث لي؟ يجب أن أتمالك نفسي.

 ـ هل من المفترض أن أصدق هذه القصة الُمختلقة؟ 

 ـ ال يهمني أن قمْت بتصديقها أم بتكذيبها.

 امممم، إنها جيدة في اللعب بالكلمات.

ب بقبضة يدي وأنا أقول بحزم: ماذا لو ضربُت المكت

أخبرتك أن لك يد في إصابة جاك برأسه بسبب 

 والدته؟

نظرْت إلي بصدمة، أخذت أنفاسها بهدوء وهي تقول 

 بثقة: مادليلك؟
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  ـ تفضل.

رفع كالنا رأسنا اتجاه الباب، ناظرين إلى حارسي ذو 

 الجسد القوي.

أخبرني  أشرُت إليه باإلقتراب وأنا أسئله باستمتاع:

 ماذا رأيت؟

ـ حاضر سيدي، لقد كلفتني منذ سنوات زواج السيد 

ليام، بأن أقوم بمراقبة العائلة، ولقد رأيُت األنسة 

دارين وهي تقوم بتتبع السيد جاك إلى مسجد عثمان 

بن عفان، ثم قامت بإخبار السيدة مايا بما رأته، لتقوم 

 السيدة مايا بضرب جاك، و تعلُم حضرتك الباقي.

 ـ شكراً لك.........

نظرُت إلى وجهها البارد كالثلج من شدة الصدمة 

 باستمتاع وأنا أقول: ما قولك؟

إنتفضت بغضب وهي تقول، ُمحركةً ليدها في جميع 

 اإلتجاهات: ماهذا الكذب؟ أريد مايثبت صحة إدعائك.



 

252 
 

إنتزع الحارس قبعته ونظارته، فقمُت أنا بتوجيه 

هي تقول بصدمة: نظراتي إلى وجهها المذعور و

 هاك؟!

صفقُت بجزل وأنا أئمر الحارس بالذهاب، سقطْت 

بتعب على المقعد، ونظرُت إليها بسخرية، ممثلة 

 مبدعة.

ـ حسناً، أعترف أنني أنا من أخبرتها، لكني لم أقصد 

  إيذائه، أخبرتها بحسُن نية.

 ـ حسُن نية وأنِت في جملة واحدة؟! ُمخيف.

نظرْت إلي بنظرات حارقة، بادلتها أختها ببرود وأنا 

أنتصب واقفاً، أشرُت بإصبعي داللةً على التهديد، 

قائالً بغضب بعيداً عن المزاح: أحذرك، إبتعدي أنت 

ومايا عنهم، صدقيني إذا علمُت أن لك عالقة باإنفجار 

سيارة جاك في محاولة قتله، سوف أقوم بقتلك أنت 

 وتلك المرأة.
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ضْت بغضب وهي تقوم بصفق الباب بقوة شديدة، إنتف

فنظرُت ألثرها بضيق، ال أحب أن أفعل هذا، لكنني 

 ُمجبر.

 ـ نفذّ.

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

 "فهد"

سديم، وردتي األولى، نائمةٌ أمامي على الفراش بال 

حول  وال قوة، أرى نفسي عاجزاً، ال أستطيع فعل لها 

وصلنا إلى  أي شيء سوى الدعاء، مرْت بالكثير منذ

هنا، وكانت حادثة اليوم من وضعْت  البنزين على 

النار، أخبرتنا الطبيبة أنه انخفاض في الدورة 

 الدموية، أتمنى أن تستيقظ قريباً.

 ................. 

 "إلين"

إبنتي الحبيبة، لقد تأثرت بما حدث له اليوم، كم كان 
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لطيفاً معها منذ صغرهما، زرع لها ذكريات جميلة، 

 ديم، أرجوك استيقظي، أفيقي أرجوك يا بنيتي.س

 ................... 

 "جوان"

أقُف عاجزة، ال أستطيع تقديم شيء ألختي وتوأمي، 

ال أعرف، دائماً ما تقُف بجانبي، تُساعدني، تُواسيني، 

تتحملني، لماذا إذاً ال أستطيع الوقوف بجانبها في 

 أزمتها؟ لماذا؟

 .................. 

 "ليام"

هل من المعقول أن لمايا يدٌ في هذا؟ من المستحيل أن 

تُحب جاك وتخاف عليه في ليلة  وضحاها، إذاً ماذا؟ 

وماسبب مالحقة سديم؟ ماذا فعلْت ليقوم شخٌص 

 بمالحقتها؟ إال إذا كان أحد األقارب!!

.................. 
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 "وليم"

قتل  أخذُت أحُك ذقني بحيرة، من الفاعل؟ لماذا يريدُ 

سديم؟ ماذا فعلْت؟ هل من المعقول أنه يريدُ قتل كل 

 من له عالقة بجاك؟ 

رفعُت رأسي بذهول وأنا أتُمتُم في نفسي: ُمستحيل، 

 يبدو أنني يجُب أن أتأكد.

ذهبُت عازماً على تأكيد فكرتي أو نفيها، ولم أعلم ما 

 ينتظرني من مفاجأت!!

.................. 

 "ليو"

ف، لو كانت خصالته تدري ماهو حككُت شعري بعن

الحديث لشتكت مني، المهم، دعني من شعري 

وشكوته، المركز األول مايا، تجردت من أمومتها 

وحاولت تدمير جاك بشتى الطرق، المركز الثاني 
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دارين، تلك الفتاة تسعى بشتى الطرق أن تجعله 

حبيبها، من الممكن أنها شعرت بالغيرة من سديم 

لي أنها من أخبرت والدة مايا عن وجوان، كما تأكد 

مكان جاك، وإال كيف عرفت مكانه؟ تعمل في شركة 

زوجها، من المؤكد أنها سوف تتواصل معها، حسناً، 

المركز الثالث خاله بور، من الممكن مع أن اإلحتمال 

ضعيف ألنه في السجن، لكن سوف أضعه في 

 إحتماالتي ...... 

في، كدُت أتجاهله قُطعت أفكاري، عندما عال رنين هات

لوال أن رأيت رقم صديقي في العمل ستيف، شعرُت 

بالشؤم، ال يتصل بي سوى لشيئين، أن أبلغ جاك 

بمصيبة ألنه يخاُف منه، والشيُء الثاني أن يُبلغني أنا 

 بمصيبة!!

 أجبُت بهدوء: نعم يا ستيف؟

 ـ مصيبة يا ليو، مصيبة.

 ـ مصيبة؟! ماذا حدث؟
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قل المجرم بور، إنقض عليها ـ السيارة التي كانت تُ 

عصابة من المجرمين، و قاموا بإصابة جميع عناصر 

 الشرطة، وقاموا بإختطاف بور، هذا إن لم يكن معهم.

ُصدمُت، بل تجمدت، إصابة واختطاف؟! لم أشعر 

بنفسي إال وأنا أصرخ به بغضب  أثار نظر من حولي: 

 ماذا؟! كم كان عدد العناصر؟

 ، وسيارة أخرى.ـ السيارة التي تُقله

ضربُت الجدار بكل ما أملك وأنا أصرخ بقهر: كم 

 عددهم؟ وهل مات أحد؟

أجابني بغضب: الخسيسون حرصوا على إصابة 

 جميع العناصر، لكن الجيد أنه لم يمت أحد.

سقطُت أرضاً بعد أن أغلقُت معه، أخفيُت رأسي بين 

 ذراعي، قائالً بغضب: تباً.

.................. 
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الممرضة وهي تقول ببرود: لقد إستيقظ حضرت 

 المريُض جاك.

ثم رحلْت كما حضرت، إتفق الجميع على الذهاب إليه، 

وقام ليام بالذهاب إلى ليو الناكس إلى رأسه والغضب 

 يكادُ يقتله: ليو، ألن تأتي لرؤية صديقك؟

 ـ ال، ليس اآلن، يجُب أن أهدأ حتى ال يعلم شيئاً.

 ـ مالذي حدث؟

 ـ هرب بور.

تجمد الزمُن من حولهم، تكادُ تسمع صوت أنفاسهم، 

قطعه ليو بغضب: هجمت عصابة على الشرطة 

 وقاموا بإصابتهم  جميعاً واختطفوا بور.                            

صمْت ليام قليالً، قطعه قوُل يوسف الذي خرج من 

 الغرفة تواً: والدي، لما لم تدخل؟

 يُريدك يا ليو. ثم إلتفت إلى ليو قائالً: جاك
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أمأ ليو باإليجاب وهو ُمتوجس أن ينكشف أمام صديق 

 عمره.

 "جاك"

إستيقظُت على ضوء مصباح  قوي ولج إلى عيني، 

 أين أنا؟

جلسُت بتعب وأنا أئن من األلم، ُجِرح رأسي ُمجدداً، 

هذا إذا إندمل الجرُح األول، وأصيب ذراعي بجرح  

للمأساة، غائر، أوووه، أصيب وجهي الوسيم، يا 

 صحيح، أين سديم؟ هل أصابها مكروه؟

نظرُت إلى الطبيب الذي حضر لُمعالجتي، فقلُت له 

 بتعب: أين سديم؟

ـ هناك أربع فتيات يقفن بالخارج، ال أعرف من تقصد 

 سيدي، عن إذنك.

بعد لحظات، دلف فهد وزوجته، وجوان وسديم، 

 ويوسف اللعين، وزوجة والدي الطيبة، أين ماري؟
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وا مني جميعاً عدا هي، من المؤكد أنها تلوُم إقترب

 نفسها وتشعُر بالذنب، بلهاء.

سلموا علي جميعاً، عدا ذلك اليوسف اللعين، حسناً، 

 كل مايهمني هو سالمة جوان وسديم.

سألُت بدهشة، أين وليم وليو؟ لم أهتم كثيراً بوالدي، 

فهو أوقعني في عالقات ُمتعددة، لن أتعجب إذا دلف 

 ده زوجة وطفل.علي وبي

قال والدُ أختي ذلك السمج: صديقك بالخارج، ولقد 

ذهب أخوك منذُ قليل، وال أعلم إلى أين.                                        

تأففُت بضيق، لكن تبدل شعوري حينما قام يوسف 

بالذهاب خارجاً كي يُحضر لي صديقي، فعل شيئاً جيداً 

 في حياته أخيراً.

ي بخجل غريب علي، عندما رأيُت زوجة أدرُت وجه

والدي تنظُر إلى بحنان أمومي، قطع تلك اللحظات 

الجميلة، دلوف والدي الجامد، وليو الضائق، ويُحاول 
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أن يُخفي عني ذلك، ههههه، كأني عرفته في األمس 

 كي ال أعرف أنه يكادُ ينفجر غضباً.

 جلس ليو بجواري يجب أن أعلم ما به.

يو، أللمح المتصل الذي كان ستيف عال رنين هاتف ل

ُمرافقاً له توتُر ليو، أجبُت اإلتصال وأنا أضع الهاتف 

على أذني، ليهالني ما سمعت، هل فقدُت صديقي؟ 

 ! 37ألبرتْ 

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

 ـ هل أحضرتموه؟

 ـ نعم سيدي.

 ـ إجعلوه يدخل.

                                                           

37
ألبرْت: اسم علم ُمذكر إنجليزي األصل، ويعني الحامي والقوي والشجاع   

والجريء والمقدام، وهو أيضاً العشيق والحبيب ويوجد لهذا اإلسم مؤنث وهو 

 ألبرتا.
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دلف بور وهو منتفش الصدر، يرفع رأسه بشموخ، 

جلس بكل غرور وهو يقول بخبث: ما الخطة التالية يا 

 عزيزي ريو؟! 

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

 "مانهاتن: بيت السيد ليام" 

جلسْت مايا في غرفة المكتب وهي تتلمُز غيظاً، كم 

 تتمنى قتل تلك الجوان، كيف تجرئت على ضربها؟

وليم العاصف وهو يسألها قطع أفكارها دلوف 

 بغضب: أنِت من كان سبباً في حادثة جاك؟

نهضت بشموخ، اقتربت منه وهي تصعد بأصابعها 

على ذراعه قائلةً بحزن  ُمصطنع : وليم، كيف تتهمني 

بهذا الجرم الكبير؟! أزاحها بقوة  كادت تُسقطها، لكنها 

 تمالكت توازنها وهي تصرخ غاضبة: كيف تجروء؟

والغضُب يُعمي عيناه، أحكم قبضته على  إقترب منها

 رقبتها، تحركت بقوة ُمطالبةً بالهواء.
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أفاق من فعلته التي كادت تُودي به، ليُسقطها أرضاً، 

 وهو يصرخ بها: أنت من كان السبب؟

أجابته بصوت  مبحوح ُممتزج بنبرة  ُمتعالية: كان لي 

 يدٌ في هذا.

يكذب،  نظر إليها بصدمة، هل هذه والدته؟ على من

إنها شخٌص تجرد من إنسانيته وأمومته، فصار 

وحشاً حراً طليقاً، يُعيث الفساد في األرض، وما خفا 

 أعظم!!

 ـ لماذا فعلِت هذا؟

 أجابت بكل كبر: أردُت التخلص منه.

 ـ نعم؟!

ـ كما سمعْت، كان سبباً في فُقداني لرحمي، ولم 

 أستطع أن أنجب فتاة.

 نون!!يبدو أنها تجاوزت مرحلة الج

 ـ وماذنُب سديم؟
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ـ أعلُم كم يُحب فهد أبنائه، فماذا إذا قمُت بقتل أحد 

 أبنائه؟

 أجابها وكأنه ال يدري سبب غضبها من فهد: فهد؟!

 شحب وجهها وتلعثمت في كالمها قائلةً: ال.أقصد... 

 ـ كفى.

نظرْت إليه بتشتت، ليُكمل بغضب: أتظنين أنني ال 

 ام بإغواء عمي فهد.أعلم؟ بل أعلم كيف حاولت القي

شهقت بإرتياع، كيف؟ متى؟ أين؟ كل هذه األسئلة 

دارت في ذهنها وهي تنظُر إليه بخوف.                                                

 نظر إليها بخذالن، كيف أحب هذه المرأة؟! 

أفاق من أفكاره، عندما شعر بألم  عظيم في رأسه، 

فاجأ بالدماء، من ضربه؟ وضع يده على مكان األلم، ت

 استدار بدوار ، إتسعت عيناه بذهول، مستحيل!!

هوى أرضاً فاقداً للوعي، لتقول مايا بإرتياح: لقد 

 تأخرت يا بور.
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حمل بور وليم وهو يقول بإستمتاع: استمتعُت 

 بحديثكما فقط.

نظرت إليه بغيظ، ليقول ببرود: هيا بنا، إقترب وقُت 

 تنفيذ الخطة.

فرح، فأخيراً سوف تتخلص من جاك، نظرت إليه ب

 وإلى األبد!

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

 "سديم"

تردْت حالته إلى السوء، عندما علم بوفاة شخٌص ما 

يُدعى ألبرت، ولم يتوقف صديقه ليو عن الصراخ 

بأحد  ما في الهاتف، عدُت بذاكرتي قبل دقائق، ألتذكر 

 ماحدث له.

 ـ مات ألبرْت؟!

 ً لمقعده، وهو يقول:  إنتفض ليو بصدمة، ُمسقطا

 ُمستحيل!!
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أسقط جاك الهاتف، ليسقط هو أيضاً على الفراش 

 فاقداً للوعي.

عدُت من شرودي على صوت ليو القائل: ال أفهم يا 

ستيف، كيف خرج مع القوات الحارسة لبور، وفي 

 نفس الوقت لم تجدوا جثته؟ 

ـ ال أدري يا ليو، هناك إحتماالن، إما أنه قد نجى، أو 

 بإختطافه وقتله في مكان  آخر. قاموا

 تفاجأُت عندما قام المدعو بليو بضرب 

وجه وهو يصرخ بمحدثه: ال أريد احتماالت، أريد 

 إجابات  ُمؤكدة، لماذا قد يقومون بإختطافه دون غيره؟

أغلق مع ُمحدثه وهو يتنفس بغضب، جلس بجانب 

جاك وهو يقول بأسى: ال تحزن يا صديقي، سوف 

 نجدُ المجرم.

 قررُت في هذه اللحظة أن أتركهما مع  بعضهما.
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أخذُت أتمشى في المشفى بملل، لفْت إنتباهي أحد 

األطباء الذي أخذ يتلفُت حوله بريبة، إختبُت خلف أحد 

 األعمدة، ريثما يدخل إلى الغرفة الخاصة باألدوية.

حينما دلف، وقفُت خلف باب الغرفة، وقمُت بالنظر 

الباب، إتسعت عيناي من الزجاج الموجود أعلى 

بصدمة، إنه يمأل الحقنة بأحد السموم، هل سوف 

 يصنع دواء؟ 

عدُت إلى الغرفة شاردة، مضى بعض الوقت حتى 

 وصل المشرف بحالة جاك.

إتسعت عيناي بدهشة، إنه نفس الرجل، وبيده 

الحقنة، إنه يعتمد على جهلي أنا وليو، يجُب أن 

 أمنعه.

حقنه، قمُت باإلمساك إقترب من ذراع جاك ُمنتوياً 

بيده قبل أن يقوم بحقنه، قال ليو بدهشة: ماذا 

 تفعلين؟
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 قلُت بحزم: هذا الرجل يُحاول حقن جاك بأحد السموم.

 قال الرجل بهلع: ماهذا الذي تقولينه؟

 ـ أنا أدرس بكلية الطب وأدرك أن هذا أحد السموم.

تفاجأ الرجل وحاول الهرب، ليقوم ليو باإلمساك به 

 ً له من الهرب، وهو يقول بغضب: من الذي  مانعا

 أرسلك؟

 ـ أنا لم أفعل شيئاً.

قام ليو بإدارة ذراعه إلى ظهره وهو يقول بغضب: 

 سأكرر كالمي، من الذي أرسلك؟

 ـ ال أعلم، صدقني.

حضر رجال األمن على أثر الجلبة، شرحُت لهم 

ماحاول هذا الرجل فعله، ليقوموا بأخذه إلى مركز 

 الشرطة.

 ليو شاكراً: شكراً لك.قال 

 أجبته بخجل: عفواً.
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 قالت جوان بإنبهار: ذكية أنِت يا سديم.

حضر خالي ليام وهو يقول بخوف: مالذي حدث؟ هل 

 أصاب ولدي مكروه؟

شرح له ليو، وهو يختم كالمه غاضباً: إنهم يُريدون 

 جاك، وليس سديم.

 أغمضُت عيناي بتعب، متى ينتهي هذا الكابوس؟!

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

إستفاق وليم بفزع، حاول تحرير نفسه من تلك 

األغالل، يشعُر بألم  شديد في رأسه، تذكر تلك 

 الضربة، بور الحقير، كيف نجا؟

تلفت برأسه يُحاول أن يرى أين هو، يبدو أنه قد ُحجز 

في أحد المخازن القديمة، تنامى إلى سمعه صوُت 

 بشدة، عائشة؟! أنين، إلتفت إتجاه الصوت، تفاجأ

نظرت إليه وهي تقول بألم: أين نحن؟ مالذي أحضرك 

 إلى هنا؟
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ـ إستعانت والدتي ببور ليقوم بضربي ويبدو بأنه من 

 قام بإحضاري إلى هنا....

 إلتفت إليها وهو يُتابع: كيف أتيِت إلى هنا؟

ـ خرجُت من غرفة جاك كي أحضر بعض العصائر 

 .للجميع، لكن قام شخٌص ما بتخديري

صمت كالهما عندما فُتِح الباب، وعال صوٌت قائل: 

 كيف حالك يا وليم؟ ألم تشتق إلي؟

إتسعت عين كالهما بصدمة، إستدرك وليم نفسه وهو 

 يقول بزهول: السيد ريو؟!

قهقه ريو بإستمتاع وهو يقول: مازلت مؤدباً يا وليم، 

 يبدو أننا سوف نتفق.

 علم. قالت عائشة بخفوت: سوف يُصعُق ليام إذا

 قال وليم بهدوء: دع ماري تذهب.

 ـ لكنني أحتاجها.
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 ـ لماذا؟

إبتسم إبتسامة صفراء وهو يقول: كي نُهدد العزيز 

 ليام.

نظر إليه وليم بغضب شديد، ماذا يفعل؟ كيف يقوم 

 بإنقاذها؟

دلفت مايا وهي تقول بحزن ُمصطنع: هل رأيت ما 

 نتائج عصياني يا وليم؟

مانعاً نفسه بالقيام بالبصق  حدق بها وليم بإشمئزاز،

 على وجهها، فهي في النهاية والدته.

 قالت مايا بتساؤل: كيف تسير الخطة؟

 أجابها ريو وهو يُدخن: بأحسن وجه يا عزيزتي.

إبتسمت بسعادة فسوف تقوم بتحقيق هدفها أخيراً.                                         

دة، هل يمكن أن قالت عائشة بملل: عذراً أيها السا

 تخبرونا بخطتكم الُمبجلة؟ فأنا أشعر بالملل الشديد.

 نظر إليها وليم بدهشة، ماذا تقول هذه 
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 البلهاء؟

 قال ريو بضحك: ماذا تُريدين أن تعلمي؟

 ـ ماذا تُريدون؟

ـ نحن مافيا، نقوم بتجارة األعضاء واألسلحة 

 وغيرها، ونقتل كل من يقف عائقاً لنا.

 عائق؟                             ـ وماهو هذا ال

أجاب بغل، وهو يدهس السيجارة بقوة: جاك، قام 

بالتدخل وإحباط العديد من عملياتنا، ونريد أن نتخلص 

 منه.

 ـ وماعالقة ليام؟

 ـ أريدُ أن أقوم بتدمير شركته.

 ـ يبدو أن هذه رغبة شخصية.

ـ أجل، واآلن عن إذنك، أمامي العديد من المشاغل، 

قمُت بإجابتك كي أشبع فضولك قبل أن تموتي، 

 هههههه.
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خرج كالهما، ليمضي بعض الوقت، قبل أن يُفتح 

الباب مرة أخرى، ويدلف بور ُموجهاً حديثه إلى 

عائشة: كيف حالك يا عزيزتي؟ ألم تشتاقي إلي؟ حان 

 وقُت إنتقامي منِك!!

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

 "هارو"

بإنتظام، يبدو أن  أخذُت أطرق بأصابعي على الطاولة

األمر ليس مجرد عصابة، بل مافيا، صار األمر خطيراً 

 جداً، ولقد تورط جاك معهم، إتصلُت 

 بشخص  ما وأنا أقول: ما األخبار؟ 

ـ كما توقعت سيدي، قمنا بالقبض على رجل  منهم 

حاول تسميم جاك، ورأينا بور وهو يخرج من منزل 

وا بإختطاف السيدة السيد ليام حامالً للسيد وليم، وقام

ماري، ويبدو أن السيدة مايا معهم، ودارين تتجه اآلن 

 إلى المشفى.
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ـ جيد جداً، أريدكم أن تقوموا بمراقبتهم حتى أعطيكم 

 اإلشارة.

 أغلق معه وهو يقول بتعب: متى تنتهي المتاعب؟

 طرق العسكري الباب وهو يقول: سيد 

 هارو، هناك شخٌص يُريدك.

 ـ من؟

 اسمه ألبرت!ـ يقول أن 

*************** 
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,,أقبح الناس، من عاش بوجهين، يتبادل بين هذا 

 وهذا، ليموت بدون وجه،، 
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 "عائلة"
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 الفصل العاشر 

 ********* 

 "مكتب هارو"

صمْت هارو قليالً، لقد بلغه فقدان أحد الضباط، ألبرت 

 ، وفجأة، أتى إليه .38رواد

 يدخل.ـ دعه 

دلف ألبرت، وهو شاحب الوجه، يعلو بدنه العديد من 

 الكدمات والجروح، مالبسه ممزقة، حاله يُرثى لها.

 قال هارو بهدوء: استرح.

                                                           

من معنى، فكلمة رواد: أصل اإلسم عربي، وهو من الألسماء التي لها أكثر   38

اد بفتح الراء تعني األرض الُمتعرجة، أي ذات: ُمرتفعات والمنخفضات العديدة،  و  ر 

 وهذا في اللغة الفارسية، ورواد هي التي تترد كثيراً على بيوت الناس.
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جلس ألبرت بإنهاك، ال يصدق ما رأته عيناه إلى 

اآلن، أتى له الحارس بكأس  من عصير الليمون 

 وضعه أمامه على الطاولة.

ول ألبرت بعد أن هدء: أريدُ تجرعه دُفعةً واحدة، ليق

 أن أخبرك بما حدث.

 ـ تفضل، ُكلي آذاٌن ُمصغية.

ـ وصلني أمٌر من اإلدارة أن أذهب برفقة الفرقة 

المسؤلة عن نقل بور إلى السجن، إستقلُت الدراجة 

النارية الخاصة بالشرطة وتقدمتهم، لكن بعد مرور 

بعض الوقت، خرجت علينا عصابة كبيرة بالعديد من 

سيارات، وقامت سيارتان باإلرتطام بالسيارة التي ال

تُقل بور، حاولت إحدى السيارات قتلي، ألفقد توازني، 

وأسقط أنا والدراجة من فوق التل، فقدُت الوعي، 

ونزفْت رأسي، إستيقظُت وقد غربْت الشمس، صعدُت 

فوق التل بصعوبة، وعندما وصلْت إتسعت عيناي 

وْت أنين  ضعيف، بصدمة، الجميع ُمصاب، سمعُت ص
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ذهبُت إتجاهه، ألجد سائق السيارة الُمرافقة لسيارة 

اإلعتقال يأن بألم، حاولُت رفع السيارة من فوق 

جسده، ألنجح بعد عدة ُمحاوالت، سألته وأنا أقوم 

بإسناده إلى السيارة عّما حدث، أجابني بضعف: قاموا 

 بإختطاف بور، وضربوا سبعتنا حتى أفقدوهم الوعي.

ألبرت قليالً، ليحثه هارو على الُمتابعة، فأكمل: صمْت 

قمُت بمساعدته على النهوض، ثم ذهبنا إلى دراجتي، 

ومن حسن الحظ أنها صالحة لإلستعمال، ذهبنا 

للمشفى، قاموا بأخذه للعالج، واتصلُت بالشرطة من 

   الهاتف، وقمُت بمعالجة رأسي، ثم أتيت.                                      

عْم الصمْت على اإلثنين، قطعه هارو بنزق: هناك 

 شيٌء خاطئ....

 نظر إليه ألبرت بحيرة، فتابع هارو: كم كان عددكم؟

 قال ألبرت بعد تفكير: عشرة.

 سأله هارو بشراسة: وأين هو العاشر؟
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إتسعت عينا ألبرت بذهول، هذا يعني احتمالين، 

ه وكالهما في السوِء سواء، إما اختطافه، أو أن

 جاسوس.

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

 "مكان أ التابع للمافيا"

إقترب بور من عائشة )ماري( الُمقيدة، وهو يُمني 

 نفسه بتحقيق غايته.

شهق كٌل من وليم وعائشة، عندما سقط بور جثةً 

 هامدة، أثر طلقة اخترقت رأسه فأردته قتيالً.

 ـ نحن ال نحتاج إلى الحثالة في مجموعتنا.

صوِت الفتاة، فوقع نظره على  إرتفع رأس وليم إلى

فتاة بشعر  بني وعينان ذهبيتان قمحية البشرة ترتدي 

مالبس ضيقة سوداء اللون، يتساقط شعرها الطويل 

 على ذراعها.
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أخفض وليم نظره بحيرة، يشعر أنه رأها من قبل، 

 لكن أين؟                             

بكعبها أعادت شعرها إلى الوراء، لتقترب منهم 

 األسود وهي تقول بجفاء: أهالً بكم في منظمتنا.

نظرت إليها عائشة بسخرية، أتشكرها على قتل هذا 

المسخ؟ أم تسخر منها على قولها؟ كم تكره 

الخيارات، أبيض يا أسود، أما المنتصف، فهي 

تكرهه، وتكره اللون الرمادي، عندما تقع في حيزه 

األسود، تسقط في حيرة  شديدة، تحب األبيض و

 وتمقُت الرمادي.

قال ليو بصوت  خفيض ُموجهاً حديثه إلى عائشة: 

 أشعر أني رأيتها من قبل.

 ـ وأنا.

 ـ ال تتعبا نفسكما، فأنتما لم تروني من قبل.
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رفعت رأسها بإباء، لتخرج من الغرفة ُمخلفة ورائها 

 سحاباً من الحيرة.

قالت عائشة بخوف: هل ستبقى هذه الجثة أمامنا 

 اً؟كثير

 قال وليم بتعجب: هناك شيٌء خاطىء.

 ـ ماهو؟

 ـ هذا ليس بور.

 ـ ماذا؟ من هذا إذاً؟

ـ أظنه شخصاً يشبهه، من الغريب أن يموت بهذه 

السهولة، كما أنه كان ذاهباً إلى السجن، ال أظن أنهم 

سيكلفون أنفسهم عناء إحضاره ثم يقومون بقتله 

 بهذه السهولة.

 ـ صدقت يا ابن أختي.
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توجهت أنظار كالهما إلى بور، الذي اقترب منهما 

وهو يقول: ذكٌي كما عهدتك، لكنك لم ترقى لمستوى 

 جاك.

نظر إليه وليم بسخرية، لتقول عائشة بتأفف: متى 

 تموت ونرتاح منك؟

 ـ لن أموت من دونك يا عزيزتي.

 ـ كم أتمنى أن أتقيأ على وجهك العفن.

فْت أمام وليم دلفت مايا وهي تتمايل في سيرها، وق

الُمعلق على الحائط بواسطة السالسل، إبتسمت وهي 

تضُع باطن كفها على وجنته، وقالت بحب: ما رأيك 

 أن أقوم بإعطائك فرصة؟

نظر إليها بحيرة، لتقوم بإجابة حيرته بحماس: ما 

رأيك أن نقوم بإخراجك أنت وماري شريطة أن ال 

 إلي. تقوم بإخبار الشرطة، و أن تجعل ليام يعودُ 
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نظر إليها وليم بغيظ، تُزين طلبها من أجل أن تحصل 

على والده، تُريدُ شركته وأمواله، إلى أي درجة 

 وصلت حقارتها؟

 قال بغضب: ال أوافق.

مصمصت شفتيها وهي تقول بلؤم: أال تريد أن تخرج 

 ماري؟ هذه أنانية يا ولي.

قالت عائشة بإشمئزاز: لن أضحي بأخي أيتها الحية، 

 كالمك لنفسك. فاجعلي

نظرت إليها مايا ببرود، ليقول وليم: أريد أن تخرج 

 ماري، ال أهتم لما سوف يحدث لي.

 قالت عائشة بغضب: وليم، ال تمزح معي.

تجاهلها وليم وهو يُتبع: أرجوِك، دعيها تخرج هي 

 فقط.

دلف ريو وهو يقول بهدوء: موافق، سوف نُخرجها 

 وتبقى أنت.
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 بتعجب، لتقول مايا بذهول: ماذا؟نظروا إليه جميعاً 

إقترب بخطوات  واثقة خبيثة، إبتسم بلؤم، رفع 

مسدسه، صوب إتجاه وليم، خاصةً إتجاه معدته، 

 رفعه عالياً فوق رأس وليم، ثم أطلق!!

ـ شرطي أن تنفذ ما سوف أطلبه منك، أو سوف أقوم 

 بقتلك.                                      

أي كلمة، فلقد توقف عقله بعد أن قام لم ينبس وليم ب

 هذا األخرق باإلطالق فوق رأسه.

 قالت مايا بفزع: أخفتني يا ريو.

 يا أختي.قويا قال بور باستمتاع: يجب أن يكون قلبك 

قالت عائشة في نفسها: أنا خائفة على وليم، أتمنى 

 أال يُصيبه مكروه.

ات قبل أن يقول وليم أية كلمة، إقتحمت تلك الفتاة ذ

العيون الذهبية الغرفة وهي تقول بغضب: الشرطة 

 اقتربت منا.
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 قال بور بغضب: ماذا؟ كيف علموا مكاننا؟

 قال ريو ببرود: بور إحمل وليم، سوف نذهب.

 قالت مايا بإستنكار: وماري؟

في شيء، تفيدنا صوب ريو بإتجاهها وهو يقول: لن 

 يجب أن تموت.

لديه:  ماإتسعت عينا وليم بدهشة، ليصرخ بكل 

 توقااااااااااااف!!

أطلق النار، لتتجه ُمباشرةً إلى صدرها، وتسقط 

رأسها إلى الخلف، ُمغمضةً لعيناها!!                                                    

أخذ وليم يصرُخ بقوة ُمنادياً بإسمها، وهو يبكي قهراً 

 على عدم إستطاعته بالقيام بإنقاذها.

 ور، قام بضربه ضربةً أفقدته الوعي.إقترب منه ب

 ذهبوا جميعاً، ليخلو المكان إال من عائشة .
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بعد مرور دقيقتين، دلفت الشرطة يرأسهم هارو، 

إقترب من عائشة وهو يقول بسخرية: ُممثلة يا 

 عائش.

 رفعت رأسها وهي تقول بضحك: أعجبتك؟

صفق لها، وهو يقول بسخرية: أجل، أجل، أنت، قم 

 غالل.بكسر تلك األ

 ـ حاضر سيدي.

قالت عائشة وهي تقوم بحك يديها: لقد كان من الجيد 

 أن أرتدي وق  للرصاص، ومعه كيس من الدم...

وضعت يدها في خصرها وهي تقول بإستفزاز: أرأيت 

 ماذا كان سوف يحدث إلم تقم باإلستماع لحديثي؟

قهقه ضاحكاً، ليقول أحد عناصر الشرطة لصديقه: 

 ه يضحُك هكذا.هذه أول مرة أرا

 ـ إصمت اآلن.

 قالت عائشة بتساؤل: ماذا سوف نفعل؟
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 إبتسم هارو قائالً بغموض: ستعرفين قريباً.

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

 بريسبيتيريان: غرفة جاك" –"مستشفى نيويورك 

إستيقظ جاك بتعب، ليقول ليو ُمبتسماً: أخيراً 

 استيقظت، كيف حالك؟

 بتعب: بخير.حرك جاك رأسه بال معنى، وهو يقول 

قالت سديم بهدوء: قال الطبيب أنك سوف تخرج بعد 

 أسبوع، ويجب أن ترتاح في البيت لمدة شهر أو أكثر.

نظر إليها جاك بضجر، كيف سوف يتحمل كل هذه 

 المدة؟ أمجنوٌن هو؟!

 صمْت ولم يتحدث، ليقول بعد برهة: 

سديم، لو سمحِت هل يمكن أن تُحضري لي وليم، 

 يُمكن أن تُحضر لي ماري؟وأنت يا ليو هل 



 

289 
 

وافق كالهما، وعندما خرجا، قام جاك باإلتصال 

بستيف قائالً: ستيف، تعالى بسرعة، دون أن يراك 

 ليو، سمعت؟

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

 

 

 "مقر ب التابع للمافيا"

قام بور برمي وليم أرضاً، ليخرج الجميع خارج 

 الغرفة، ويقوم ريو بإغالق الباب بالمفتاح.

الفتاة ذات العيون الذهبية بفزع عندما قام بور شهقت 

بإحتضانها إلى صدره وهو يقول: كيف حال جميلتي 

 ؟39آريا

                                                           

آريا: اسم إنجليزي، ويعني الصوت الُمنفرد المتقن، مثل أصوات األوبرا، أما   39

 يعني الهواء.في اللغة اإليطالية فهو 
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دفعته بعنف وهي تقول بغضب: قلُت لك توقف عن 

 هذه األفعال.

أمسك صدره وهو يقول بتألم زائف: أوووه، كيف 

 إستطعتي أن تجرحي قلبي الُمحب لك؟

ها بسخرية وهو نظرت إليه بإشمئزاز، بادلها أخت

 يقول: أتريدين أن أكشف سرك؟

إتسعت عيناها بغضب، وهي تقول: أجننت؟! إذا فعلت 

 هذا أنت أول من سوف يُعدم.

 نظر إليها بحنق، وهو يقول: أوووف.

إبتسمت بشماتة، حدقت به قائلةً: ال تعبث مع النساء، 

 فإنهن يملكن من السحر ما التملكه.

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

 "غرفة جاك"

 األن يا ستيف، سوف تشرح لي ماحدث أثناء نومي. ـ
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تلجلج ستيف في وقفته، بالطبع سوف يكشفه صديق 

 طفولته.

 ـ لم يحدث شيء يا جاك، ما.......

 ـ ستيف.

 ـ حاضر.

حدق به جاك قائالً ببرود: من األساس أنا سوف أعلم 

 عبر ُطرقي الخاصة، فأخبرني أفضل لك.

ُمقرراً أن يُخبره ما  نظر إليه ستيف حائراً، فتح فمه

 في جعبته.

بعد ُمضي وقت، قال جاك ببرود: أهذا ما أردتم إخفائه 

 عني؟

نظر إليه ستيف بدهشة، وهو يقول بزهول: ماذا تفعل 

 يا جاك؟

 إنتفض جاك واقفاً، وهو يقول: سوف أغادر.
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إرتدى قميصه، أتبعه بالمعطف األسود، وضع 

ستيف مسدسه، تأكد من هيئته، ثم خرج، يتبعه 

 بدهشة.

في باحة المشفى يقف ليو وسديم وجوان، ال يجدان 

وليم وماري، ليشهق ليو بفزع، عندما شعر بيد  

تجذبه من الخلف ويقول صاحبها: هيا بنا يا ليو 

 أمامنا قضية ُمهمة.

 قالت جوان بقلق: لكنك مازلت ُمصاباً يا جاك.

 ـ ال تقلقي، أنا بخير.

 احك بعد.ـ هل صرت طبيباً؟ لم تُشفى جر

 ـ قلُت إنني بخير.

إستقل سيارة ستيف وهو يقول: إذهب إلى فندق  

 كروسبي ستريت.

إستقل ستيف مقعد السائق وبجواره إستقل ليو، 

 وبالخلف جلست سديم وبجاوارها جوان وجاك.
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إنطلقت السيارة إلى الفندق، وبعد مرور خمس 

 دقائق، وصلْت السيارة.

يلتفُت برأسه علّه يجدُ هبط جاك ُممسكاً بيد جوان، 

 شخصاً قريباً لهما.

إبتسم بطمأنينة عندما رأى فهد وهو يقف بالقرب من 

 البوابة، إقترب منه وهو يقول: كيف حالك؟

إتسعت عينا فهد بصدمة، كيف خرج هذا المجنون؟ 

 وفي هذا الوقت من منتصف الليل؟!

ـ أريدُ أن أدع سديم وجوان معك، إحرص على 

 سالمتها.

 أين أنت ذاهٌب يا جاك؟ ـ إلى

إبتسم بغموض وهو يستقل السيارة قائالً: ذاهٌب 

 لكشف الحقيقة.....

 وجه رأسه إتجاه ستيف قائالً: إنطلق.

 ـ حاضر.
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 إنطلقت سيارة ستيف تُشيعها نظرات فهد القلقة.

 قال ليو بريبة: إلى أين؟

 أجاب جاك وهو يعبُث في هاتفه: إلى سنترال بارك.

 ـ لماذا؟

" إذا أراهما هاتفه قائالً: وصلتني رسالة تقول : 

أردت أن تعلم معلومات عن المافيا، وعن من إختطف 

وليم وماري أو عائشة، تعال إلى سنترال بارك في 

 منتصف الليل"

 A.Wتحياتي 

 قال ليو بدهشة: هل سوف نذهب؟

 ـ أجل.

قال ستيف بقلق: أليس من الُمحتمل أن يكون كذباً، أو 

 يتخلصوا منا؟مكيدة كي 

 قال جاك وهو يُخرج سالحه: عندها سوف نُواجههم.
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 قال ليو بسخرية: أهالً بالموت.

عّم الصمُت على من في السيارة حتى وصلوا إلى 

 الموقع.

 هبط ثالثتهم، ليقول ليو: أين الُمرسل؟

ـ لقد تأخرتم كثيراً يا جماعة الرائد جاك، إن الساعة 

 الثانية عشر والعاشرة.

ثالثتهم إلى الخلف، ليقوم ليو بالصفير وهو إلتفت 

 يقول: جميلة.

 نظر إليه ستيف شزراً، هل هذا وقته؟

قال جاك ببرود وهو يقُف أمام آريا: هل أنِت من 

 أرسلتي الرسالة؟

 ـ أجل.

 ـ ماهي المعلومات؟

 ـ بهذه السرعة؟ أريدُ مقابل.
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إقترب جاك بوجهه أمام وجه آريا، حتى صارت عينه 

ا، ليقول بدهاء: أنا ال أهتم لمعلوماتك، صوب عيناه

 أستطيع أن أحصل على ما أريده بدون تدخل  منك.

 زفرت بحنق وهي تقول: حسناً سأخبرك.

أعاد جاك رأسه بإبتسامة ظفر، لتقول : رئيس هذه 

العصابة هو السيد ريو.                                                          

وستيف بصدمة، وأغمض جاك إتسعت أعين ليو 

عيناه غضباً، أفاق منها ليو وهو يصرُخ بها غاضباً: 

 أجننِت يا امرأة؟

 ـ ال بالطبع، والدك هو رئيس هذه العصابة.....

ثم قالت لجاك: ووالدتك عضوة من أعضاء المافيا 

 وخالك أيضاً.

قال جاك بسخرية: أستطيع أن أقتنع بأن مايا وبور 

 تُخبريني. من العصابة من دون أن
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ـ ال يهمني، قمُت بإخبارك وانتهى، آه صحيح، لقد 

 قاموا بقتل ماري.

عّم الصمُت ُمجدداً على الجميع، قتله جاك بصراخ 

وهو يجذُب آريا بقوة كبيرة: ماذا تقولين؟ لماذا قمتم 

 بقتلها؟ لماذاااا؟

 ـ دع ذراعي.

جذبه ستيف بصعوبة وهو يقول ُمهدئاً: إهدأ يا جاك، 

 نُفكر كيف نقوم بإنقاذ وليم.يجب أن 

أخفض جاك رأسه قهراً، إقتربت منه آريا وهي تقول 

 ببرود: هناك شيء لم أخبرك به.

 ـ ماذا؟

 تنهدْت وهي تقول ببرود: أنا أختك التوأم.

 نظر إليها بدهشة، كيف؟ متى؟ أين؟ هل هي صادقة؟

قال ليو بغضب: ماذا بك يا فتاة؟ ال تتوقفين عن قول 

 األكاذيب.
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ال أكذب، عندما ولدتني مايا، قالت الممرضة بعد  ـ

رشوة من خالي أنني توفيت، فلقد أكتشف عدم قدرته 

على اإلنجاب، وهكذا قام بتربيتي، وقام بتسميتي 

 بإسم آريا.

 قال جاك بوجوم: أريدُ دليالً.

 ـ تفضل.

 أخرجت التحاليل والملفات التي تُثبُت أنها أخته. 

ه ستيف بحيرة: ماهي صمْت الجميع قليالً، قطع

 مصلحتك في قول هذه المعلومات لنا؟

أدرات وجهها ناحية الفراغ، كيف تقوم بإخباره أنها 

أرادت عائلة؟ سمعت عن حنان وليم، وعن خوف 

ليام، وعن حب جاك الذي يقوم بإخفائه، أرادت أن 

تعيش في كنف عائلة تخاف عليها وتحبها، ال فتاة يتم 

مسدس، وأن تصير عضوة تدريبها على إستعمال ال
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في المافيا، حسناً، لن تخبره، سوف تجعُل األمر سراً 

 في أعماق قلبها.

إنتصب الجميع بحذر، عندما عال صوُت سيارة قادمة، 

 هبط هارو تتبعه عائشة وألبرت.

 قال جاك بفرحة: ماري، مازلت حياة؟!

إحتنضها بقوة، لتحسدها آريا على هذا الحضن الدافئ 

 عليه.الذي حصلت 

 قالت عائشة بدهشة: لم أعلم أنك تُحبني هكذا.

 قال هارو ببرود: كيف حالك يا جاك؟

نظر إليه جاك بال ُمباالة قائالً: لم تأت كل هذا الطريق 

 لتسألني عن حالي، ماذا تريد يا قائد شرطة مانهاتن؟

 قال ليو بفرحة: ألبرت، هل أنت بخير؟ كيف نجوْت؟

شيئاً، قال هارو:  أمأ باإليجاب وقبل أن يقول

 إسمعوني جيداً، حان وقُت تدمير أعضاء المافيا!

**************** 
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 الفصل الحادي عشر 

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

 سنترال بارك""نيويورك: 

خيم صمٌت ثقيٌل على الجميع، لم ينبس أحدهم بأية 

كلمة، أو يُصدر أي صوت، فما قاله القائد هارو كان 

 من الصعب تصديقه.

 هتف ستيف بدهشة: القائد هارو؟!

تابع هارو قوله، ُمتجاهالً لهتاف ستيف:لقد علمنا 

األعضاء التابعون لرئيس المافيا ريو، ولقد وضعُت 

 كمة، من سوف ينضم للفريق؟خطةً ُمح

 هتفت آريا بكل حماس: أنا.

 قال ستيف بكل هدوء: أنا في خدمة بلدي.

نظر القائد إلى كل  من ليو الُملتحف بالصمت، ومالمح 

التجهم، وجاك الواقف ببرود، دون أن ينطق بحرف  

 واحد، وكأن األمر اليعنيه البتّة.



 

303 
 

يقول رفع ليو رأسه شامالً بنظره الجميع، قبل أن 

بجدية: أنا معكم، أريدُ أن أعلم السبب الذي جعل من 

 والدي الُمحترم، رجل عصابات.                                 

 هتف ألبرت وهو يضرُب صدره: أنا فداء الوطن.

 قالت عائشة بحزم: أنا في الخدمة.

حدق الجميع بجاك الصمت، وعيناه تُطلق موجةً من 

ت يسأله وهو يربُت على الغضب العارم، جعل ألبر

 ذراع جاك: هل أنت معنا يا جاك أم ال؟

 أجابه جاك ساخراً: أمازلت تسأل يا ألبرت؟

 إبتسم ألبرت بثقة، قائالً بحزم: من دواعي األمن فقط.

: لكني لن أشترك  وجه جاك نظره إلى هارو قائالً بتحد 

 في خطته.

عم الصمت على الجميع، قطعه صوُت قهقهات هارو، 

 آريا تقول بخفوت : هل ُجن هذا الرجل؟  جعلت
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قال ستيف ُموجهاً حديثه إلى ليو: مالذي سوف 

 يحدث؟

 ـ راقب فحسب.

هدأ هارو قليالً، وهو يقول بإبتسامةً واسعة: لماذا 

 أيها الرائد؟ هل تريد أن تقود أنت الفريق؟

كاد ليو، وستيف، وألبرت، أن يسقطوا من فرط 

عن صرامة القائد، الصدمة، فكم سمعوا إشاعات 

 وعدم تقبله لمخالفة األوامر، فمالذي يرونه اآلن؟!

 تمتمت آريا بخفوت: كيف صار هذا الرجل قائداً؟!

هتف جاك بقوة، ُمشدداً من انتصابته: ال، سوف أعمُل 

 لوحدي.

قالت آريا بإستنكار: ماذا؟! لن تستطيع يا جاك، فأنت 

 ال تعلم أي شيء عن تلك العصابة.

رات  قاتلة، وهو يقول غضباً: ومن أدراك؟ رماها بنظ

أنا أعلم عنهم الكثير، وأعلم أن أمي وعائلتها جزٌء 
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من تلك المنظمة، وأن ريو أيضاً منها، لم أحصل على 

 رتبة رائد من فراغ يا آنسة.

يبدو أن الصمت قد أحب هذه المجموعة الطريفة، فما 

 إن يذهب قليالً، حتى يتم إستدعائه مرة أخرى.

ليو غير مصدق لما يسمع: كنت  تعلم بمشاركة  قال

 والدي ووالدتك في العصابة؟! ولم تُخبرني؟!

صمْت جاك قليالً وهو يُحاول أن يقول ما اليجرح 

صديق عمره ليو، العناً آلريا واليوم الذي التقاها به، 

 واليوم الذي عرفها به.

 نظر إليه ليو ُمطوالً، ُمنتظراً بفارغ الصبر.

دوء، ُمحاوالً التحكم في أعصابه: نعم، قال جاك به

 كنُت أعلم.....

أخفض جاك رأسه تجنباً لنظرات صديقه الحزينة، 

 قائالً بحزن: لماذا لم تُخبرني؟           
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رفع جاك رأسه وهو يقول بحزن: هل تظُن أن األمر 

كان سهل؟ لقد ُصدمُت بشدة أكثر من صدمتي بأن 

ا أعلم مدى حبك مايا منهم، لم أشئ أن أخبرك، فأن

القوي لوالديك، هل كنت تُريدني أن أقوم بإخبارك بكل 

بساطة أن والدك رئيٌس في العصابة التي كنا نتتبعها 

منذ زمن؟!لسُت متلبد المشاعر ألخبرك هكذا بكل 

سهولة، كما أنني أردُت أن أراقبه عن قرب، دون أن 

 يشك.

 صفق هارو قائالً بتأثر  ُمصطنع: أوووه، لقد كادت

 دموعي أن تسقط تأثراً مما أسمع.....

 قالت آريا في نفسها: لقد تأكدُت حقاً منجنونه.

قالت عائشة بيأس: ال فائدة، ال يستطيع أن يتحكم في 

 سخريته.

قال جاك بغضب أنساه أن هارو قائده: اصمت أيها 

 الوغد.
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لو كان الصمُت شخصاً لقام بسبابهم، لما ال يدعوه 

 ن طلب حضوره؟!وشأنه؟! أال يسئمون م

قال هارو بجدية ُمتجاهالً سباب جاك: إذاً أنت تُريدُ أن 

 تعمل بمفردك؟

 انتصب جاك في وقفته قائالً بحزم: أجل.

 إبتسم هارو بالُمباالة وهو يقول: لك هذا.

هذه المرة، حلت الُمفاجأة كضيف  سابع على 

 المجموعة.

 قال ليو بذهول: حقاً؟!

أيها الرائد، في القبض ـ أجل، أمنحك كل الصالحيات 

 على تلك العصابة القذرة.

 تابع بحزم وهو يقبض على ذراع جاك من 

 األمام: لكن ال تمت يا جاك.

 وقف جاك وقفة عسكرية وهو يقول بحماس: ُعِلم.
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 ************* 

"صباح اليوم التالي: نيويورك: فندق كروسبي 

 ستريت"               

ون في مختلف جلسْت عائلة فهد وهم يتناقش

 المواضيع، عدا جوان التي لم تُشارك بأي كلمة.

 قال فهد بحنان: ما األمر يا جوان؟

 أجابت بإرتباك: الشيء...ا..عن إذنكم.

 إتجهت مباشرةً إلى غرفتها، ليقول فهد 

 بقلق فور ذهابها: ما خطبها؟

سأل فهد سديم الشاردة في أمر جوان: كيف حال 

 دراستك يا بُنيتي؟

 بتنهيدة حارة: إن األمور ُمعقدة قليالً.أجابت 

 ـ أتمنى لك التوفيق يا بُنيتي.
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إستأذنت سديم، ُمتجهةً إلى جوان، كي تعلم ما 

 أصابها.

جلست بجانبها، ُمحيطةً لها، وهي تقول بحب: مالذي 

 أحزن القمر؟

نظرت إليها جوان بأعين  دامعة، لقد إنشغلْت عنها 

منذُ أسبوعين، كم  سديم منذ وصولهم إلى أمريكا، أي

خططت لقضاء وقتها مع سديم، في الدراسة، 

والتجوال في نيويورك، لكن، فسد كل شيء بسبب 

خالها خالد، وظهور جاك، وانشغال الجميع بما 

لتنهمر دموعها  يحدث، فشعرْت هي بالوحدة الشديدة،

وهي تضع رأسها على ذراع سديم التي هتفت 

 بخوف: جوان؟! مالذي حدث؟

ها، بل استمرت في البكاء، واحترمت سديم لم تُجب

صمتها، وهي تشعر أن هناك عبئ ثقيل تحمله أختها 

حبيبتها.  استطاعت سديم أن تعرف ما يُؤرق جوان، 

فلم تكن جوان بالشخص الذي يصمدُ أمام سديم، ولم 
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تكن سديم بالشخص الهين، فقد تمتعت بذكاء  فاق 

ى في ذكاء أقرانها، لكنها لم تكن تستعمله سو

الضرورة، كما وعدت صديقها جاك، فبرغم من صغر 

سنه، إال أنه امتاز بذكاء  حاد، وقام بتحذير سديم، 

حتى ال تتعرض للتنمر، فهكذا هم الناس، يخافون كل 

جديد، ويُصرون بكل السبل والوسائل في محاولة 

فهو شيٌء غريٌب على عالمهم،  قمعه، ويتحاشونه،

 ويجب التخلص منه.

ن بحزن وخجل: أنا آسفة يا سديم، أضعُت قالت جوا

 وقتك باإلصغاء لتراهاتي.

عقدت سديم حاجبيها بحدة واضحة، وهي تقول 

بحزم: هل جننت يا جوان؟! أنت أختي التوأم، كيف 

 تقولين هذا الهراء؟

الحق في حزنك، إحتضنتها بقوة وهي تُتابع: لك كل 

تك، وال يسافر المرء كل يوم اطفلقد فسدت كل ُمخط

 إلى أمريكا.....
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هتفت بحماس، وهي تُمسك بكفي أختها بقوة: سوف 

 أصلح ما فسد، وسوف 

 نستمتع سوياً، كأختين.

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

إستيقظ وليم وهو يشعُر بدوار  عنيف، مما جعله يجدُ 

صعوبة في الجلوس، خاصةُ مع وجود هذه األغالل 

، المقيتة، قام باإلستناد إلى الحائط، وهو يتأفف ضجراً 

 كيف يخرُج من هنا؟!

تذكر ما حدث مع عائشة، ليراوده توتٌر شديد، هل 

 نجت ونجحت الشرطة في إنقاذها؟ أم ماتت؟!

وعند هذا الخاطر نفضه من رأسه بعنف، وهو يتمنى 

 عكس ذلك.

فُتِح  الباب بقوة، ُمصاحباً له هتاف بور البغيض: أهالً 

 أهالً بابن أختي العزيز، كيف حالك ولي؟

 لّم تكن تعلم.ليم بإشمئزاز: اسمي وليم أقال و
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ركله في وجنته، مما جعله يسقُط أرضاً كاتماً لتأوهه 

 مانعاً لشماتة من كان يعتقده يوماً خاالً، وسنداً.

 جلس فوقه وهو يقول ببرود: بلى أعلم جيداً.

 هتف وليم بسخرية: ألم يُخبرك أحدٌ أنك سمين؟! 

شكراً لك أمسك بور مسدسه وهو يهتف بسخرية: 

إلخباري، لكن قم بتنقي ألفاظك كي ال تُصيبك 

 المصائب.

أتبع قوله بضربة  ممن كعب ُمسدسه فوق رقبته 

 أفقدته الوعي فوراً.

خرج بور، ولم ينسى أن يُغلق الباب بالمفتاح، ُمتجهاً 

إلى اإلجتماع الُمهم الذي عقده زعيمهم ريو، الذي 

 ،جاككيفية التخلص من الرائد يتمحور في 

اء، التي تضم وصل إلى الغرفة البيض ياللسخرية.

ُمنتصفها، يلتف حولها سبع طاولةً ُمستديرة في 
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كراسي، واحدٌ له، والباقي توزع بين ريو، ومارك، 

 ومايا، وآريا، باإلضافة إلى العقيد، ودارين!!

جلس بإسترخاء وهو يسأل والده مارك بحيرة: أين 

 مايا؟

 دارين في أمر  نسائي. ـ ذهبت للتحدث مع

وضع قدماً فوق أختها أعلى الطاولة، ُمتراجعاً 

بإسترخاءإلى ظهر المقعد، ُمستنداً برأسه فوق 

ذارعيه من الخلف وهو يقول بسخرية: أمور 

نسائية؟! أتخبرها كيف تُسيطر على قلب جاك كأي أم 

تُريدُ الخير إلبنها، والزواج، ورؤية األحفاد قبل 

 الممات؟!

 ا ما نبتغيه.ـ وهذ

 إعتدل في جلسته، عندما هتف ريو بحديثه الُمبهم.

قال مارك بدهشة: أفضل أن اقتحم حصناً وال أن أقتحم 

 قلب جاك، هذا إن كان موجوداً.
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 قال بور بملل: هذا ُمستحيل يا ريو.

جلس ريو ُمنتصباً في جلسته وهو يقول بنشوة: ردة 

 فعلكم هي دليل على النجاح.

 حيرة: كيف؟!هتف اإلثنان ب

ـ عندما ترون أنها فكرة مجنونة، ومن الُمستحيل 

نجاحها، هذا يؤكد لي أنها ناجحة، كما أنها سوف 

تتقرب منه عبر خطة  ُمحكمة وضعتها، وعليها هي 

 التنفيذ.

قطع حديثهم دلوف آريا بمالمح  باردة كعادتها، مما 

جعل بور يهتف وهو يفتح ذراعيه على إتساع فور 

 الً فتاتي.رؤيتها: أه

تجاهلته بالجلوس جوار ريو الذي قهقه بدوره ضاحكاً 

وهو يقول: أال تسئم؟ أنت تعلم رد فعلها لكنك تُصر 

 على تكرارالفعل نفسه.
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وتتكرم  قال بمرح: من يدري؟ ربما تعفو األميرة

 بإحتضاني.

دلفت مايا ودارين التي عال وجهها إبتسامة واسعة، 

 دور البرود. أقلقت آريا، لكنها تماثلت في

 قال ريو ُموجهاً حديثه إلى دارين: أين والدك؟

أجابته بضيق: إنه مشغول بشدة بسبب أوامر ذلك 

 المسخ هارو.

 هتف بور بإهتمام ُموجهاً حديثه إلى مايا: أليس هذا؟

 قاطعته بغل : نعم، والد زوجي، كم أمقته بشدة.

قالت آريا في نفسها ببالهة: لن أتعجب إذا علمُت أن 

 ئيس أمريكا أخو والدي.ر

قال ريو وهو يُحدق في آريا: يجب أن أبلغك 

 بالمستجدات.
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أبلغها بخطتهم التي تهدف لإليقاع بجاك في شباك 

دارين، جعلت بور يُصفق بنشوة وهو يصرخ بفرح : 

 ذيل الطاووس. أخيراً سأقطع

 قال مارك وهو يسترخي بسعادة: خطة رائعة يا ريو، 

 عبقرٌي كما عهدتك.

إنتفش صدر ريو فخراً وغروراً بنفسه، غافالً عن 

شحوب وجه آريا، فلقد كانت الخطة جهنمية بحق، 

كافيلة إلسقاط أعتى الرجال، ُمتناسبة تماماً وتزيد مع 

رجل  كجاك، لكن، ماغفل عنه هؤالء الحمقى، أنه كما 

يعمل القائد هارو في محاولة القبض عليهم ودعم 

ٌف آخر يدعم جاك نفسياً في جاك مادياً، كان هناك حلي

الخفاء، غفلت عنه أعضاء المافيا، ويالها من غفلة، 

 سوف تكون عامالً رئيسياً في هزيمتهم!

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

 "بعد يومين"
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جلس جاك برفقة صديقه ليو في أحد الشقق التي قام 

بشرائها منذ سنوات، لتنفيذ عملياته، أو للهرب من 

 والدته.

 ذا سوف تفعل يا جاك؟قال ليو بحيرة: ما

 أجابه ببرود: ال أعلم.        

 نظر إليه ليو بدهشة وهو يقول: أين خطتك إذاً؟!

شبك جاك أصابعه، قائالً بتفكير وهو يسند رأسه على 

يديه: إنني أضع خطةُ ُمحكمة، حتى ال أقع في 

قبضتهم، لكن هناك شيٌء يجب علي مناقشته مع 

 القائد هارو أوالً.

 فضول: وماهو؟تسائل ليو ب

إلتفت إليه جاك ُمباشرةً وهو يسأله: ما رأيك في دين 

 اإلسالم يا ليو؟

ثم لماذا تتسأل  هتف ليو بكل حزم: إنه دين اإلرهاب،

 بشأنه؟
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 تنهد جاك وهو يقول: سوف أحكي لك.

أخبره عن مقابلته مع الشيخ أحمد لمرتين، وكيف أن 

 عائلة جوان ُمسلمة وليسوا بإرهابيين.

يو ُمفكراً، فما قاله جاك ال غبار عليه، ليهتف صمْت ل

 بحماس: ما رأيك أن نبحث؟

 تسائل جاك بحيرة: عن ماذا؟

أجاب ليو بلهجة العالم بشيء  خطير: عن اإلسالم، 

يجب أن نعرف أصله ومتى نشأ، وكل المعلومات التي 

 حوله.

أجاب جاك بهدوء: معك حق، ما رأيك أن نسأل الشيخ 

 أحمد؟

بحث من مصدر  موثوق، فقد يكون الشيخ ـ أفضل أن أ

 أحمد تابعاً لمجموعة إرهابية.

 قال جاك بغموض: هناك مصدٌر موثوق.

 تسائل ليو بحيرة: من؟
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نهض جاك وهو يقول بحزم: ستعرف حينما نذهب، 

 هيا بنا.

 ـ تُريدُ أن تعرف عن اإلسالم؟

هتفت جوان بتلك الكلمات، فور أن سألها جاك عن 

 الدين اإلسالمي.معلومات عن 

 لماذا تُريدُ أن تعلم؟ قالت جوان بفضول:

 سأل ليو جاك بخفوت: ماذا تقول تلك الفتاة؟

 ـ تقوُل لماذا تُريدُ أن تعلم؟

 ـ هل تتحدث باإلنجليزية؟ أم هي جاهلة كحال العرب؟

تحديةً له: أتحدث بها أيها قالت جوان باإلنجليزية مُ 

 لق.المتحذ

رهم، وكتم جلست بجواحمحمت سديم بحرج التي 

: بل ُملحد. جاك إبتسامته،  وأجاب ليو بتحد 

 لجيد في هذا؟ا نظرت إليه جوان بحيرة، ما
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قالت سديم بهدوء، ُمحاولةً تغيير الموضوع: لماذا لم 

 تسأل أحد الشيوخ يا جاك؟

 رفع كتفيه قائالً بالُمباالة: ال أثق بهم.

دلف فهد في لحظتها، ألقى السالم وهو ُمنعقد 

 الحاجبين من رؤية جاك أثر الُمشاحنة األخيرة.

هتف فهد باإلنجليزية، ُمرحباً بليو وجاك، من حسن 

 استضافة الضيف: أهالً بكما.

 أجابه ليو بترحاب، بينما أجابه جاك ببرود.

 قال فهد بتوجس: خيراً إن شاء هللا، ماذا حدث هنا؟

أجابت جوان بحماس: إنهم يُريدون معلومات عن 

 .اإلسالم

وجه فهد حديثه إلى الشابين قائالً: لدي شخٌص يمتلك 

 معلومات عن اإلسالم، كما أنه موثوق.

تعجب جاك وليو، لم يستغرب من سؤالهما، ولم 

 يتسأل عن ديانتهما، منعاً إلحراجهما.
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 قال جاك بفضول: من؟

 ـ هناك أربعة أشخاص، اختر منهم ما تشاء.

 هتف ليو بحماس: أربعة؟! يا إلهي.

 ت جوان ساخرة: ُملحد وتُردد يا إلهي؟!قال

 ـ ال أؤمن بها يا عربية.

 قال جاك قاطعاً للحرب الدائرة: من هم؟

جلس فهد ُمتربعاً وهو يقول بهدوء: زوجة والدك 

 خديجة، و والدي، ووالد زوجتي، ووالدتها.

ل ك بسخرية: وهل سوف أسافر مصر ألسأقال جا

 والدك؟

 يسألهم؟قالت سديم بحيرة: كيف يا أبي 

 قالت جوان بجدية: من الهاتف.

 كاد ليو أن ينفجر ضاحكاً، لوال أن لكزه جاك في قدمه.

 ـ إنهم موجودون هنا في أمريكا.
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 تأفف الصمُت نزقاً، وهو يكاد يصرخ طالباً للراحة.

 قالت جوان بحماس: حقاً؟! أريدُ أن أراهم.

قال فهد بإبتسامة واسعة: لقد دعوتهم اليوم، فلقد 

 .41، والجدة مريم40اشتاقت إليكم الجدة ليلى

صفقت جوان بفرحة كاألطفال وهي تهتف بسعادة: 

 .2أخيراً سأرى جدتي

 ؟!2قال جاك في تعجب: جدتك

أجاب فهد بهدوء: ألن الجدة مريم، وليلى إخوة، كما 

 أنهم كانوا يُلقبون هكذا في المدرسة لتشابههم.

                                                           

40
ليلى: الخمر، نشوة الخمر، بدء السكر، النشوة، وقد يكون اإلسم المختوم   

 باأللف الممدودة داالً على الليلة الواحدة، فيكون أصله "ليلة".

مريم:هناك عدة آراء حول أصل إسم مريم، ولكن الرأي من أصل يوناني إنتقل    41

العرب، ويأتي إسم مريم في العبرية: إلى العبرية،ثم إلى الفرس ومن بعدها إلى 

العابدة الخادمة لربها، وفي السيريانية: مرارة البحر، وفي العربية: المرأة 

 المحبوبة والملتزمة دينياً.
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كا بأية قال جاك بسخرية: أال يمُت لك رئيس أمري

 صلة؟

إبتسمت سديم لدُعابته، وكتمت جوان ضحكتها بسبب 

 وجود ليو، الذي سقط ضحكاً من قول صديقه.

أجاب فهد بنفي، وقد أدرك مقصد جاك: ال، لكن رئيس 

 قائد شرطة مانهاتن هو والد زوجتي وعمي.

إتسعت عينا جاك وليو بارتياع، وأضاف ليو بدهشة: 

 القائد هارو عمك؟!

باستنكار: بل اسمه عمر، من هارو  أجابت جوان

 هذا؟!

قالت سديم ُمجيبةً لتساؤل جوان: هذا هو اإلسم الذي 

 يستعمله في أمريكا، باألخص في عمله.

تمتم جاك بخفوت: يا للمصيبة، مالذي جعل هذا 

 األحمق قريبي؟

 دلفت إلين وهي تقول بترحاب: كيف حالكم يا شباب؟
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 قال جاك بخفوت: بخير.

 تسامة واسعة: بأفضل حال.قال ليو بإب

 قالت جوان في أذن سديم: كم هو مغرور.

 أجابتها سديم بحزم: ال شأن لنا.

 تأففت جوان بنزق، وهي تقول: مملة.

نظرت إليها سديم بطرف عينيها وهي تقول بحزم: 

 اسكتي اآلن.

نهض جاك وليو، ليقول األول ببرود: سوف أّذهب 

 اآلن، شكراً على نصيحتك.

بحزن: انتظر قليالً يا جاك، ريثما يأتي قالت إلين 

 جدك، واسئله حينها ماشئت.

عقد جاك حاجبيه بدهشة، لقد أدرك للتو أن القائد 

 جده.
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قال ليو بإرتباك: ال تحزني يا سيدتي، فورائنا مهمة 

 ُمستعجلة، ويجب.....

قاطعه هارو الذي حضر للتو وهو يقول بسخرية: أية 

 مهمة أيها الرائد ليو؟

كالً من ليو وجاك بحدة، ليقوم الثاني من  إلتفت

فزعه، بركل هارو، مما جعل هارو يقوم بتصديها 

بذراعه، وهو يقول بسخرية: إهدأ يا فتى، كل هذا 

 ألنك فزعت؟                            

شهقت إلين وسديم بصدمة، وصفقت جوان بفخر 

 وهي تقول: عاش جدي.

 قال فهد بقلق: توقف يا جاك.

جاك قدمه، وهو يرمي القائد بنظرات حارقة،  أنزل

 تلقاها اآلخر بكل سخرية.

 قالت جوان بسعادة: جدتي.
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تلقتها الجدة ليلى بحنان، وهي تقول بإشتياق: 

 أوحشتني يا جوان.

 إحتضنتها جوان بكل سعادة، وهي تقول: وأنا أيضاً.

 قال جاك بكل غضب: دعني أذهب.

 فضت؟أجابه هارو بكل سخرية: وماذا لو ر

قال ليو ُمحاوالً تهدئة الطرفين: هل تُريد شيئاً من 

 جاك أيها القائد ؟

قال هارو وهو يرفع ذراعيه بالُمباالة: ال طبعاً، ماذا 

 سوف أريد من هذا الناري؟

 قالت سديم برجاء: دعه يذهب يا جدي.

أفسح هارو الطريق وهو يقول بإبتسامة  واسعة: من 

 أجل حفيدتي.

الطريق، حتى إنطلق جاك ُمسرعاً،  ما إن أفسح هارو

 وهو يجذب ليو من ذراعه.
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 قالت ليلى بعد أن ذهب جاك: من هذا؟

قالت إلين بسرعة: تفضلوا بالجلوس، ال يصح أن 

 تقفا هكذا.

 قال هارو بفخر، وهو يجلس: ابنتي بحق.

إبتسمت إلين بخجل، لتقول جوان بسخرية وهي 

 تحتضن جدتها: ليس لي إال جدتي.

الجو بضحكات الجميع، ثم نهضت سديم وهي تلون 

 تقول بهدوء: عن إذنكم.

إتجهت ُمسرعةُ دون أن تنتظر إجابة أحد منهم، مما 

 جعل هارو يتسائل قلقاً: ماذا بها؟

شرح له فهد ما حدث لهم منذ وصولهم، مما أشعل 

الغضب في عيناي هارو، فلم يصله في التقارير وجود 

اولة قتل بواسطة عائلة فهد، أو تعرض سديم لمح

إنفجار، هدأ ليعطي لعقله فرصة التفكير، لقد طلب من 

العقيد أن يُحضر له كل ما يخص جاك، لماذا لم يُذكر 
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إسم سديم، أو محاولة إختطافها وإصابة يوسف؟ 

 هناك حلقة مفقودة، إال لو؟

إشتعلت عيناه العسلية بوميض  قوي، إال لو كان 

لخاطره األخير، لو  العقيد من أعضاء المافيا، إبتسم

كان هذا صحيحاً فسيجعله يتمنى الموت دون أن 

يجده، إبتسم بتعجب، هل أصبح يشك بأن الجميع من 

المافيا؟ من يدري، قد يكون هو نفسه من أعضاء 

 المافيا؟!                                    

دلفت سديم وهي تحمل صينية المشروبات، تناولها 

 بحب: شكراً يا سديم.منها فهد، وقال 

غمغمت بكلمات غير مفهومة، ليقول هارو بحنان: 

 اجلسي بجانبي يا سديم، ألم تشتاقي إلي؟

جلست بجانبه، وهي تبتسم إبتسامة مرسومة، فلقد 

شغلها كثيراً أمر جوان، مما جعلها تشعُر بالمرارة، 

 تُفكر في أمر الجميع وال تجد من يُفكر في أمرها.
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تعالي في أحد الغرف، أريد أن قال هارو بحزم: 

 أحادثك في أمر  مهم.

نهضت معه بهدوء، ثم قال فور أن أغلق الباب: 

 سديم، ألسُت جدك الحبيب حامُل أسرارك؟

أمائت باإليجاب وهي تجلس بجانبه، فتابع وهو 

يُجلسها على قدمه: أخبريني بسبب حزنك إذاً، وسوف 

 أساعدك إن شاء هللا.

اركها أحزانها، و قد كان هذا كانت تحتاج لشخص  يُش

الشخص دائماً هو جدها بعد سفر جاك، مما دفعها إلى 

قول كل ماحدث لها، منذُ سافر هو إلى أمريكا، حتى 

 اآلن.

كان يستمع إليها بفارغ الصبر، وهي تتحدث والدموع 

تمأل وجهها، عن تنمرهم بها ألنها ال تشبه جوان، 

ادتها كل ليل، وأنها أجمُل منها، عن بكائها على وس

عن حادثة كاترين، جاك، يوسف، جوان، اإلنفجار، 
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كانت تتحدث بتشتت، تتحدث في جميع المواضيع، 

 وتنتقل من موضوع  آلخر، حتى حّل المساء.

صمتت داللةً على إنتهائها، ليقول هارو بحنان: لقد 

 عانيِت الكثير يا سديم.

نظرت إليه بحزن، لكن قطع حديثهما دلوف جوان 

تقول بغيرة  ُمصطنعة: تجلسون مع بعضكم وهي 

 البعض وتتحدثون من دوني، حتى حل الليل.

قال هارو بضحك: وما المشكلة في هذا؟ ألم تأخذي 

 ليلى لك؟

مصمصت شفتيها بغيظ وهي تنظر إليه، ليقوم هو 

 بأخذها إلى أحضانه وهو يضحك.

دلف أحمد الذي وصل منذ ساعتين وهو يقول 

 سديم؟ بترحاب: كيف حالك يا

 بإشتياق. نهضت سديم وهي تقوم بإحتضانه
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جلس أحمد بجانب هارو وهو يقول الئماً: لما أغضبت 

 جاك؟

 أجاب بالُمباالة: لم أفعل شيئاً، هو الذي غضب.

إستند إلى يد األريكة وهو يقول بسخرية: وكأنني ال 

 أعرفك.

إبتسم هارو ببرود، وهو ينهض قائالً بإعتذار: 

 هب اآلن.المعذرة يجب أن أذ

 قالت جوان بحزن: لكنك لم تجلس كثيراً.

قال هارو وهو يجذب وجنتها بمزاح: سوف آتي غداً 

 من أجلك يا أميرتي.

 وقامت سديم وأحمد بتوديعه. إبتسمت جوان بفرح،

خرج من الغرفة وعلى وجهه إبتسامة هادئة، لكنها 

ُسرعان ما زالت فور أن رأى ولده ليام الذي نهض 

 والده، وهو يشعر بارتباك  شديد.فور رؤية 
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حدق بهم الجميع وهم ينتظرون النتيجة بين والد  

.  غاضب، وولد  عاص 

: أرجوك أن تسامحه يا أبي، لقد قالت عائشة برجاء

 اهتم بي جيداً.

أجاب هارو بسخرية: ومالذي فعله كي أسامحه؟ أنا 

 المخطئ وليس هو....

صرخُت في ثم تابع وقد برزت عروقه غضباً: أنا من 

وتزوجُت من إمرأة  وجهه، وأنا من عدُت إلى أمريكا،

 و...... أقل ما يُقال عنها عاهرة،

 ـ عمر!!

هتف بها أحمد مانعاً هارو من إستكمال حديثه، خاصةً 

 أمام يوسف وجوان وسديم، الذين ال يعلمون شيئاً.

تسائل الصمُت حيرةً، أال يسئمون من استدعائه؟! 

 عائلة ُمملة.
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هارو إلى الخارج وهو يكاد ينفجر غضباً،  إندفع

وقهراً، فليس من السهل أن ترى ولدك وهو عاص  

 لك.

 تبعه ليام وهو ُمحتقن الوجه، يملؤ الدمع عيناه.

إستقل هارو سيارته وهو ينطلق بأقصى ُسرعة، ثم 

توقف أمام أحد الشواطئ، وهو يتنفس غضباً، لكنه 

يجد طريقة جيدة هدأ قليالً عندما تذكر وليم، يجب أن 

إلنقاذه، صحيح أنه ترك بور يختطفه، مما جعله 

يتعرف إلى أن رئيس العصابة هو ريو، لكن يجب 

 عليه أن يقوم بإنقاذه سريعاً.

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

 

 

 

 



 

334 
 

 

 

 

 

 

 

,,من الحقارة، أن تعلم أن هناك شخٌص يضع أماله 

عليك، فتقوم باستغاللها، ثم تقوم بكسره بالمباالة، 

 لوحش الذي قمت  بإعداده،،فهنيئاً لك با
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 "لكل بداية حكاية، ولكل حكاية نهاية"
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 الفصل الثاني عشر 

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

 "جاك"

على أحد الشواطئ، أفكر، كيف يمكن أن أنقذ  أجلسُ 

أخي؟ لقد قامت تلك الفتاة المدعوة آريا بإخباري أن 

دارين تعمل مع المنظمة، لم أفاجئ، فهي ال تعني لي 

شيئاً، ثم قامت بإخباري بخطتهم الجهنمية على حد 

قولهم، حسناً، ال أرى أن دارين سيئة، هههههه، هي 

سوف أريها من هو الرائد حقاً ليست سيئة، بل قذرة، 

 جاك، ولسوف تندم أشد الندم، وهذا وعد.

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

 "مانهاتن: بيت السيد ريو"

 دلف ريو إلى منزله وهو يهتف بهدوء: لقد عدت.

خرجت زوجته ماريا من المطبخ وهي تقول بحنان: 

 أهالً بعودتك.
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 سألها وهو ينزع معطفه: أين ولدي العزيز؟

 وله وهو يقول بتجهم: أنا هنا.خرج ليو على ق

قال ريو بقلق، وهو يضُع يده على وجنته بحنان: ما 

 بك يا ولدي ؟                                

قال ليو وهو يُجاهد أن يبتسم: ال شيء، العمُل كثيٌر 

 جداً.

 قال ريو بتفكير: مارأيك أن تأخذ أجازة؟ 

القتلة؟! أجابه ليو بغضب  مكتوم: وماذا عن هؤالء 

هل أجلس في بيتي هانئاً، وهناك آخرون يُعانون  

بسبب هؤالء المافيا، لن أهنئ حتى يتُم القبض 

 عليهم....

ثم أضاف بلهجة ذات مغزى: حتى لو كان الثمن 

 حياتي.

شعُر ريو بقلق  عظيم، تباً لهارو وجاك، من المؤكد 

أنهم أشركوه في هذا األمر، ال يريدُ أن يخسر ولده، 
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سف، فلقد غفل أن مايفعله في الناس، سوف ولأل

 يعودُ واباالً عليه.

قالت ماريا بقلق بعد أن الحظت الجو المشحون بذرات 

الغضب، والقلق: أوقفا جدالكما وساعداني في إحضار 

الطعام.                                                                 

حديث الذي يجر ورائه أطاعها كالهما، كي يُنهيا هذا ال

 الكثير من األلم.

بدأوا في تناول طعامهم، ثم أضاف ليو بكل برود: 

 سوف أغيُب عن المنزل، لمدة  ال أعلمها.

 قالت ماريا بحزن: حقاً؟

أمأ إيجاباً، وهو يشعُر بحزن  شديد على والدته، أحبت 

 والده بصدق، فقابلها باإلجرام.

 قال ريو بغضب: لن تذهب يا ليو.

تفض ليو واقفاً وهو يقول ببرود: أظن أن هذا ما إن

 أفعله دائماً، فما الذي استجد؟
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صمْت ريو غاضباً، اليُريدُ أن يوجه نظر ولده إليه، 

 ويقوم بإشعال نيران الشك.

خرج ليو من البيت، والدموع تمأل عيناه، توقف هنيةً 

وهو ينظر إلى السماء الصافية، فاتسعت إبتسامته 

 بتلقائية، 

ُمتذكراً للون عيناها الُمشابه للون السماء، صمْت 

ُمتفكراً، ماهو لون شعرها؟ آآآه، مالذي حدث له؟ 

ضرب خديه كي يستفيق، وهو يُتمتُم بسخرية: وقعُت 

 في حب عربية ُمسلمة؟! يا للسخرية.

إستقل سيارته، كاد أن يهم بتشغيلها، لوال أن رأى 

ة، فما رآه هذا المشهد، الذي جعل عيناه تتسع بصدم

كان قاسياً جداً، جعله يلعن غاضباً، وهو يرى دليل 

إدانة والده أمام عينيه، مما جعله ينطلق بأقصى 

سرعة هارباً، تحت أنظار ريو، الذي قال بغضب: لقد 

 رآني، تباً.
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أخرج هاتفه وهو يهتف غاضباً بالسامع: أريدك أن 

 تحضر لي ليو، وبدون جروح.

اإلجابة، وهو يُتمتم  أغلق على الفور دون سماع

 غاضباً: اللعنة عليك يا جاك.

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

 "مانهاتن: مقر القيادة: غرفة هارو"

ُمتوسطاً الجلسة، جلس هارو، عاقداً لحاجبيه بضيق، 

 فمرأى ولده قد أصابته بالغضب.

دلف كالً من ستيف وألبرت، ليقول األول: سيد هارو، 

 لدي أخبار سيئة.

 هو يقول بإهتمام: إستقام في جلسته، و

 هات ما عندك.

لقد أخبرتنا آريا عن الخطة التي يُخططها ريو كي 

 يُوقع بجاك، وهي كالتالي: 
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أوالً تقوم دارين بالتقرب منه، بالسؤال عنه، 

والوقوف بجانبه، وأخذ الصالحيات من والدها العقيد 

 كي تُسهل له تحقيقه.

بتجاهله،  ثانياً ما إن تتأكد من إعجابه بها، حتى تقوم

 كي تجعله يبحث عنها ثم يتشتت.

ثالثاً تعود إليه وهي رافضة هذه العالقة، وتريد أن 

تُتممها بالزواج، وإذا رفض فسوف تفضحه أمام 

عائلته، خاصةٌ أمام سديم، وأنه قام بإغتصابها، وقام 

بقتل ولدها، كما أنها سوف تقوم بإعطائه معلومات  

 هامة عن المنظمة.

يُوافق، ويقوم بخطبتها، تقوم بإستدراجه  رابعاً عندما

إلى المنظمة، بحجة المعلومات، فيقوم ريو 

باإلنقضاض عليه، ومن الطبيعي أن جاك سوف 

يُقاومه، حينها سوف يقومون بتهديده بقتل وليم 

 الواقع بين يديهم، فيتم قتلهم.
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سأل الصمُت المشاعر، ماهي أهميته؟ فأجابت 

ك إلتخاذ القرارات الهامة، بحكمة: عندما يتُم إستخدام

حينما يعجز اإلنسان عن البوح وجعاً، حينما يجدُ أن 

 الصمت من ذهب، حينها تظهُر أهميتك.

 قال هارو بغضب: تباً للعين.

قال ألبرت ُمهدئاً: لكن ال أظن أن جاك سوف يقع 

 بسهولة.

أجابه هارو ساخراً: جاك ليس رجالً عديم القلب، هو 

 و يتزوج. رجٌل في النهاية يحبُ 

 قال ستيف قلقاً: ماذا سوف نفعل؟

أجابه هارو بهدوء : سوف ندع جاك يتصرف، 

 ونتدخل وقْت الحاجة.

 قال ستيف بتردد: لكن....
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ضرب هارو الطاولة وهو يهتف حازماً: ال يُوجد لكن، 

لقد طلب التصرف بمفرده وعليه أن يتحمل نتائج 

 الحاجة. اختياراته، لكن ال يعني هذا أال نساعده حين

 دلف ليو وهو يقول بإنفعال: رأيته، لقد رأيته.

هتف هارو بحزم: الرائد ليو، إجلس من فضلك، 

 واهدأ.

جلس وهو يتنفس في انفعال  واضح، ثم أضاف 

بمرارة: رأيته وهو يتحدث إلى بور، وراء المنزل 

 حينما كنُت أقود 

 السيارة.

 قال ألبرت بحيرة: من؟

 ـ والدي.

هذا يعني أنك كنت تشك في صحة  قال هارو ببرود:

 أقوالنا.
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صمت ليو، فيما قال ألبرت بهدوء: ليو، أريد أن أبلغك 

 بآخر المستجدات.

 أنصت إليه بإهتمام، ثم أضاف هلعاً: ماهذا اإلجرام؟

عم الصمت على الجميع، ليضيف ستيف بحيرة: 

 ماهي خطوتنا األولى؟

 هتف هارو بعزم: إنقاذ وليم.

 وانتهى الكالم.

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

 "مقر ب: الغرفة الُمحتجز بها وليم"

أخذ يتنفُس ألماً، وهو يشعر بتعب  في عظامه، جراء 

 نومه أرضاً لفترة  طويلة.

دلفت مايا وهي تقول بتأثر: أوووه، ولدي العزيز، لو 

 أنك سرت ورائي لم يكن ليحدث لك كل هذا.
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تجاهلها تماماً، وهو يتمنى أن يخرج سريعاً، ويقوم 

 بفك أغالله.

 هبطت بجانب وجهه، وهي تتسأل: هل ِمْت؟

 نظر إليها بتعب، وهو يُتمتم بضعف: دعيني وشأني.

أجابت بنبرة  باردة، وهي تركله في معدته: أتعلم ما 

هو سبُب تحامل العيش معكم، وإتقان دور األم الُمحبة 

 إلبنها وليم؟

أجاب بتفكير: كي تستطيعوا وضع سيطرتكم على 

 دي؟!شركة وال

 صفقت وهي تقول بفخر: وااااو، لقد صار طفلي ذكياً.

نظر إليها بسخرية، وهو يُتمتُم بخفوت: كُل هذا الطول 

 و طفلي؟!

خرجت ُمغلقة  للباب، ليقوم بتأمل أرض الغرفة علّه 

 يجدُ شيئاً ينزُع به أغالله.
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فُتِح  الباب فجأة، ثم دلف الرجل الذي يُشرف على 

 إطعامه.

يم وهو يقول بحنان: كيف حالك يا جلس بجاور ول

 ولدي؟

تعجب وليم بشدة، منذ متى يتحدث معه هذا الرجل 

 بحنان؟! ثم لماذا يقوُم بإخفاء رأسه بتلك القبعة؟

هتف بحيرة : من أنت؟ لست الرجل الذي يأتي إلي كل 

 يوم.

 أزال قبعته، مما جعل وليم يهتف بفرح: 

 سيد هاك؟! كيف أتيت إلى هنا؟

أجابه وهو يحثه على الهدوء بإشارة  من يده: تنكرُت 

 على شكل العامل....

تابع وهو يتأكدُ من عدم وجوِد شخص  ما: لدي رسالةٌ 

 لك من هارو.
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أنصت بإهتمام إلى حديث هاك القائل: تحمل قليالً، 

 سوف نُخرجك بإذن هللا عاجالً.

إبتسم وليم براحة، فما أجمله من شعور  أن تشعر أن 

 ك سند يسندك حين وقوعك في المخاطر.هنا

خرج هاك بعد أن أطعم وليم، وهو يتأكد من إغالق 

 الباب بالمفتاح كي ال يشكوا بأمره.

في غرفة اإلجتماعات، جمع ريو كالً من بور، 

ومارك، ودارين، والعقيد، ومايا، وآريا، وهو يصرخ 

بغضب  شديد، جعله يركل المقعد: لقد فسدت الخطة، 

 آآآآآه.

حدث بور بسخرية: إهدأ يا عزيزي، سوف تُكسُر ت

 قدمك هكذا.

حدجه بور بنظرات  غاضبة، وهو يسبه ويلعنه، مما 

زاد من إتساع إبتسامة بور الساخرة، فكم يشعُر 

 بالنشوة عندما يفشل ريو في تنفيذ أمر  ما.
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 قالت مايا بتهدئة: ماذا حدث يا ريو؟

قرية؟ لم تعجبت آريا بشدة، مالذي أفسد الخطة العب

يُبلغهم هارو بأي ُمستجدات، أيعقل أن يكون جاك؟ 

عند هذا الخاطر إتسعت عيناها بذهول، ماذا فعل هذا 

 المجنون؟!

شهقت بفزع، عندما إنتشلها بور من شرودها وهو 

يضمها إلى صدره، قائالً بحنان غريب عليه: ال 

 تخافي، سوف أفديك بروحي.

كادت تسبه، لوال أن شعرت بإطمنان  غريب  بين 

 أحضانه، ماهذا العُجب الذي 

 يحدُث منذ الصباح؟!

 قال ريو بغضب: تحدثي يا دارين.

إبتلعت دارين لُعابها الجاف وهي تتذكر ما حدث قبل 

 عدة ساعات:

 "قبل ساعتين"
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ذهبت إلى إحدى الحدائق، وهي تتأكدُ من أناقتها 

 ل سوف تُقابل فريستها جاك.ومظهرها، فهي بعد قلي

توقفت سيارته السوداء بالقرب منها، ثم قام بإيقافها 

وهو يهبط بطلته األخاذة، ُمرتدياً بنطاالً من اللون 

األسود، وقميصاً أبيض رافعاً ألكمامه حتى منتصف 

ذراعه،تاركاً ثالثة أزرار ُحرة، أظهرت صدره 

 العريض أثر التمرينات الرياضية.

ي تزينت بساعة  من ماركة  عالمية، وهو رفع يده الت

يقوم بإنتزاع نظارته الشمسية، التي أظهرت شمس 

عينيه، ثم قام بإزاحة خصالت شعره البنية من فوق 

بشرته القمحية إلى الخلف، مما جعل دارين تزدرد 

لعابها خوفاً من أن تقع هي في شباك حبه، وليس 

 هو.

قة، لتُطيع أشار لها بالجلوس على أحد مقاعد الحدي

 أمره وهي تقول بدالل: كيف حال إصابتك؟
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أجابها ببرود: لم آتي ألحدثك عن إصابتي جئُت 

 ألحدثك عن شيء  آخر.

نظرت إليه بإهتمام، فتابع هو بحزم، ُمقرباً وجهه من 

وجهها الذي تضرج بحمرة  فطرية: تُريدين أن 

 تُسقطيني في شباكك يا لعينة؟

، لتقول بإرتباك شهقت بفزع وهي تستقيم واقفة

حاولت ستره بدالل نبرتها: ومن الذي اليُريدُ أن تقع 

 في حبه؟

إتسعت عيناها ذهوالً، عندما عال صوُت قهقهته، قائالً 

 بصعوبة: لقد أقتنعُت حقاً.

ثم إستقام وقفاً، وهو يقوم بالقبض على ذراعيها قائالً 

بإبتسامة واسعة، ُمعاكساً لقوة قبضه على ذراعيها: 

، لما لم تُخبريني أنك تعملين مع أعضاء المافيا دارين

 أنت و والدك؟

 إتسعت عيناها فزعاً، كيف عرف؟ 
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حاولت التملص من بين يديه دون فائدة، مما دفعها 

إلى التحدث بصوت  يظهُر عليه بوادر األلم: دعني 

 أرجوك.

تابع غير عابئ أللمها وال لقولها: تُريدين أن تقومي 

 بإيقاعي بشباكك؟

 إنهمرت دموعها ألماً وخوفاً من أن يقوم ريو بقتلها.

قامت بحك ذراعيها بعد أن قام بتركها، رفعت نظرها 

إليه وجعاً وحزناً، ليقول بصدق: ربما لو كنُت ألتقيُت 

 بك في ظروف  ُمختلفة، ربما قمُت بالزواج منك.

أخفت وجهها بين كفيها وهي تبكي بحرارة، بعد أن 

 يتها ألتقته في ظروف  أخرى.أوجعها كالم جاك، ل

إتسعت عيناها ذهوالً، حين قال بكل ثقة: دارين، 

 انضمي معي.



 

352 
 

نظرت إليه بوجه  امتأل بالدموع، وأعين  ُملئت 

بالحيرة، ثم أضافت بسخرية: تُريد أن أكون جاسوسة 

 لك؟

 ـ لم أقل هذا.

 قالت بتعجب: إذاً ماذا تُريد؟

 ـ سوف تكونين جاسوسةً لهم علي.

 بدهشة: تُريد أن أقوم بإيصال ما تريده إليهم؟هتفت 

 ـ أجل.

عقدت ذراعيها وهي تقول بغضب: ال أستطيع يا جاك، 

 سوف يقومون بقتلي هكذا.

 إبتسم وهو يُجيب بملء الثقة: هل يُهمك أمر العقيد؟

 أجابت بسرعة: بالطبع، فهو والدي.

نظر ُمباشرةً إلى عينيها، مما زاد من ارتباكها، ال 

 أن يعلم حقيقتها.تُريد 
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 ـ هذا إذا كان والدك.

 إتسعت عيناها فزعاً، هل يوجد شيٌء مازال ال يعلمه؟

 أجابت بخفوت: كيف علمت؟

قال وهو يرفع ذراعيه بهدوء: لقد قمُت بالبحث قليالً 

 فعلمُت أنه قام بتبنيك من أحد المالجأ.

 أخفضت نظراتها ُحزناً وهي تقول بتعب: وبعد؟

ترك هذا العمل الذي قام العقيد ـ ألسِت تُريدين 

 بإقحامك فيه؟

قالت بخفوت: أجل، لكن ماذا أفعل؟ سوف يقتلونني 

 إذا قمُت بتركهم، فأنا أعلم الكثير.

جلس على المقعد، وهو يقول بحزم: لن يقتلوك، 

 سوف أحميك.

نظرت إليه بتفكير، هل تقبل عرضه وتُعرض حياتها 

 للخطر؟ احتمالية انتصار 
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% ، لذكاء كال 50العصابة على الشرطة والعكس 

 الطرفين.

هتفت بإنفعال: لماذا تفعُل كل هذا؟ أمن أجل 

 المعلومات؟

قال بهدوء: أنا شرطي، ومن حقي مساعدة أي 

 شخص.

 ـ فقط؟!

 ـ فقط.

إليه بغيظ، لكنه تجاهلها ُمتابعاً: إذا تعاونت  نظرت

معي لن تُحاكمي، أنِت لم تفعلي أي شيء إلى اآلن، 

فكري بعقلك وابتعدي عن العواطف....                                         

ثم تابع وهو يسند وجهه فوق باطن كفه، قائالً 

وف بالُمباالة: ثم بعد هذه القضية نُفكر إذا كنُت س

 أسقط في حبك من عدمه.

 أدارت الفكرة في رأسها، ثم أمأت باإليجاب.
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 ـ حسناً، اجلسي وسوف أخبرك الخطة.

جلست بجواره وهي تشعر برعب  شديد، هل سوف 

 تنجح؟

ـ سوف تُخبريهم أني إلتقيُت بك اليوم، وأردُت 

 مواعدتك.

حاولت كتم ضحكاتها لكنها لم تستطع، وهي تهتف: 

ن ذلك المجنون الذي سوف يُصدُق أجننت يا جاك؟ م

 هذا؟

إبتسم ببرود، وهو يُجيبها: دارين، هل يمكن أن 

 أسألك؟

 ـ تفضل.

عال صوُت رنين هاتفه، ليُجيب المتصل بمكانهم، لتمر 

ثوان  قبل أن تحضر فتاتان ترتديان حجاباً، أشار لهم 

 جاك بمكانه.

 قالت دارين بحيرة: هل هاتان جوان وسديم؟
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 وض: نعم.أجاب جاك بغم

 قالت جوان بصوت  خفيض: من هذه؟

 ـ وما أدراني، دعينا نرى ما يُريده.

 وقف جاك وهو يقول بترحاب: أهالً بكما.

 قالت جوان بحيرة: ماذا هناك يا جاك؟

جلس جاك بجاور صدره، ثم قام بضمها إلى صدره 

بذراعه اليمنى، وهو يقول بتساؤل: من منكما تُجيدُ 

 التصوير؟

ين ُحمرة شديدة، وقامت سديم بإدارة عال وجه دار

ظهرها وهي تتمنى ألول مرة أن تقوم بقتل جاك، 

 بينما صاحت جوان بكل حماس: أنا.

أعطاها هاتفه كي تقوم بتصويرهما، وهو يبتسم بثقة، 

 بينما أخفضت دارين عيناها.
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 قال جاك وهو يأخذ هاتفه بإعجاب: مذهلة يا جوان.

تُفسر لي سبب فعلتك قالت سديم بغضب: هل يُمكن أن 

 الحمقاء؟

قال جاك وهو يستقيم واقفاً: سوف أستخدمه في 

تحقيقي، دارين، سوف أرسل لك الصورة، وتقومي 

 بعرضها عليهم.

ثم قام باإلتصال بليو وهو يأمره أن يقوم بنشر هذه 

 الصورة على حسابه.

قال ليو على الهاتف: هل ترغب في أن تخدع 

 كوأمرها.العصابة؟ سوف يشكون في أمر

 ـ أعلم، وهذا ما أريده.

 ـ حسناً، لكن انتبه على نفسك يا جاك.

 أجاب بسخرية: حسناً يا أمي.

أغلق اإلتصال قبل أن يُجيبه، ثم قال وهو يحتضن 

 جوان: شكراً يا جميلة.
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 أجابت بخجل، وهي تُبعده: إبتعد قليالً، أريد هواء.

يا نظر جاك إلى سديم الغاضبة، وهو يقول: أنا آسف 

 سديم، لكن يجب أن أضمن نجاح الخطة.

 ـ ومن قال أني أهتم، إفعل ما تشاء، هيا بنا يا جوان.

 قال جاك بهدوء: إنتظرا حتى أوصلكما.

 قالت سديم ببرود: سوف يأتي والدي بعد قليل.

قام جاك باإلتصال بفهد وهو يقول ببرود: كيف حالك 

 يا عمي؟

 ـ جاك يتصل بي؟ هل أثر الجرح برأسك؟

ال تأتي إلحضار سديم وجوان، سوف أقوم  ـ

 بإحضارهما أنا.

 ـ حسناً يا بني، ال مشكلة.

 ـ إلى اللقاء.
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أغلق الهاتف وهو ينظر إلى سديم بظفر، ثم قال 

 ببرود: هيا إلى السيارة...

بعد أن استقلت سديم وجوان السيارة قال لدارين: هيا 

 افعلي ما أخبرتك به.

 هتفت بقلق: هل ستكوُن بخير؟

 أجاب بثقة: ال تقلقي.

 "عودة إلى الحاضر"

قالت دارين ما أخبرها به جاك،ثم قامت بعرض 

الصورة، مما جعل مايا تهتف بغضب  شديد: منذُ متى 

 فكر بمواعدتها؟ هذا غير طبيعي.

قال بور بضحك، وهو يتصفح هاتفه: انظر إلى حساب 

 إبنك يا ريو.

إتسعت عينا ريو بذهول عندما رأى صورة جاك 

ودارين، صمت قليالً، ليقول بعد تفكير: بور، أريدُ 

 الحديث معك على إنفراد.
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 ـ حسناً.

شعرت آريا بالقلق، لماذا يُريدُ الحديث معه على 

 انفراد.

 ضمت أصابعها بقوة، وهي تُتمتم بغضب: ُسحقاً.

 قال بور بحيرة: لم أردتني على انفراد؟

 أجابه ريو بخبث: ال أثق إال بك.

 دو أن الصدمة كانت قوية على رأسك.ـ ماذا؟! يب

ـ بل بالعكس، لقد ساعدتني على خطة تجعلني أقتل 

 ذلك المتعجرف، وأتخلص في نفس الوقت من وليم.

 ـ واااااو، كيف يا عبقري؟

قالها بسخرية، جعلت ريو ينظر إليه بحدة، ثم قال 

 بهدوء: اسمع.............

م: لم إتسعت عينا بور ذهوالً، وهو يقول باستسال

 تفشل في إذهالي وال مرة يا ريو....



 

361 
 

 ثم تابع بخبث: ومن الممكن أن نقتل هارو الحقير.

 وابتسم الثعلب.

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

 "مانهاتن: بيت السيد ريو"                      

دلف ريو إلى غرفة المكتب بمنزله، وهو يشعُر بنشوة  

عارمة، أخيراً سوف يتخلص من جميع أعدائه.                            

ـ ال تتحرك.                                                                   

تجمد في وقفته، وهو يشعُر بالذهول، ماريا تُهدده 

 اذا حدث؟!بسكين المطبخ، م

 قال بهدوء: اخفضي سالحك يا ماريا.

قالت بغضب: تقوم بخيانتي؟! لن تخرج من المنزل إال 

 لقبرك.

 أجاب بذهول: أنا قمُت بخيانتك؟! 

 ـ نعم.
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إلتفت إليها وهو يقول بحيرة: من أين أحضرت هذا 

 الكالم؟

أخرجت صوراً من جيب معطفها، ثم قذفتها أمام 

وعيناه تتسع بذهول، أقدامه، مما جعله ينحني، 

فالصور تحوي مشاهد له هو ومايا، كاد أن يُدافع عن 

نفسه، لكن جذب إنتباهه شيٌء مكتوٌب على ظهر 

 إحدى الصور:

 "J.L" هل أعجبتك الهدية؟              

أمسك الصورة بقوة  كادت أن تمزقها، حاول أن يكون 

هادئاً وهو يقول: لم أخنك مع مايا، ماريا، الصور 

ت أصلية، لقد ُصنعت بواسطة أحدهم كي يوقع ليس

 بيني وبينك.

نظرت إليها بتمعن، ثم قالت بخجل: آسفة، لم أكن 

 أقصد، تعرُف أنني ال أحب أن تكون مع إمرأة  أخرى.
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ضمها إليه، وهو يقول بصعوبة ُمحاوالً رسم إبتسامة 

 على وجهه: أعلم.

قالت وهي ترمي الصور في القمامة: سوف أذهب إلى 

 مطبخ، هل تريدُ أن تشرب شيئاً؟ال

 ـ أريد كوباً من القهوة.

 ـ على الفور.

 تحاولت مالمحه إلى الغضب، بعد أن 

 خرجت، ثم قام باإلتصال ببور وهو يقول 

 بحقد: نفذّ.

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

"مانهاتن: في أحد المناطق السكنية" تلبدت السماء 

اك بالغيوم، ُمنذرةً بإقتراب هطول المطر، قام ج

بإشعال سيجارته وهو ينظُر إلى السماء بتأمل، الخطة 

وينتهي  تسيُر على مايرام، تبقى فقط آخر خطوة،

 الكابوس.
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انهمرت األمطار بقوة، السماُء ُملبدة بالغيوم، الكئابة 

تحوُم بالمكان، يُصاحبها إنفجار سيارة جاك التي 

 أسقطته أرضاً، وأصيب بجروح  بالغة.

السماء، قائالً بألم من جروحه : رفع جاك نظره إلي 

 تباً.

أغمض عينيه وشعور السقوط في الهاوية يلفهُ بقوة، 

 غير معلومة الزمن. غيبوبةأذهبته في 

على مسافة أمتار، وقف ريو وهو يقول بنصر: 

 نجحنا.

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

 "مانهاتن: مركز القيادة"

 طرق ستيف غرفة القائد هارو، ثم فتح 

 اإلذن بالدخول. الباب بعد سماعه

 ـ هل سمعت بما حدث يا سيدي؟ 
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 أجابه بتهجم: أجل.

 ـ ماذا سوف نفعل؟

 إبتسم بغموض: هو من سيفعل، وليس نحن.

 نظر إليه بأمل، أخيراً سينتهي الكابوس.

 رفع هارو سماعة الهاتف، وهو يقول 

 بحزم: نفذّ.

*********** 

"نيويورك: فندق كروسبي ستريت: غرفة السيد 

 ليام"

في وسط غرفة ليام، فوق األريكة، أخفى ليام رأسه 

 بين كفي يديه، ُمحاوالً إخفاء دموعه الُمنهمرة.

جلست خديجة بجاوره، وهي تقول والدموع تمأل 

 عينيها: إحتسب يا ليام، إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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أجاب بإنهيار: مات ُملحداً يا خديجة، كنُت أتمنى لو 

 نا السبب، أنا السبب.مات ُمسلماً على األقل، أ

إحتضنته بقوة، بعد أن دخل في نوبة إنهيار، وهي 

تسترجع هللا، فليس من السهل أن تفقد ولدين في يوم  

 واحد.

 "غرفة فهد"

 سأل فهد سديم بحزن: كيف حالها؟

أجابت بحزن: ال تريدُ الخروج، وترفض الحديث، وال 

 تأكل جيداً.

فلقد فقدت  قال إلين ببكاء: لم يكن األمر سهالً،

 أخويها.

 قال فهد بحزن: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

على الفراش، تمددت جوان والدموع تتخذ مجراها 

بصمت، قطعه صوت رنين الهاتف، كادت ترفُض 

 اإلجابة، لوال أن 
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 رأت اسم جدها عمر ) هارو (، فأجابت بكئابة: نعم؟

 ـ اسمها السالم عليكم.

 ـ ماذا هناك يا جدي؟

أعلم أن فقدان كالً من جاك و وليم، كان ـ جوان، 

صعباً عليك، لكن من الممكن أن تقومي بالدعاء لهما، 

 إخراج صدقة،

قال صل هللا عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم، انقطع 

عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو 

 ولد صالح يدعو له " رواه مسلم.

 مي بالدعاء له.لن يستفيد شيئاً من بكائك، قو

قالت بسخرية: جميٌل جداً، شكراً على النصيحة 

الذهبية، لكن أرى أنه من األفضل أن تُعطيها لولدك 

 الذي يكادُ يجن.

 أجاب بحدة: ال تتدخلي يا جوان، أنت ال تعلمين شيئاً.

 ـ جدي، لم  لْم تنقذهما؟ أليس هذا عملك؟
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 وليم؟  لم تساعد جاك؟ لم تركته بمفرده؟ لم  لْم تُخرج

عّم الصمُت على الطرفين، قطعه قول هارو البارد: 

 آسف، يجب أن أغلق اآلن، إلى اللقاء.

ألقت هاتفها، ودموعها تزداد إنهماراً، وهي تقول 

 بخفوت، ضامةً لرأسها بين قدميها: أكرهك!

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

 "مانهاتن: بيت السيد ريو: غرفة ليو"

دها ليو، الذي لم دلفت ماريا وهي تحمل طعاماً لول

يخرج من غرفته منذ سماع وفاة صديقه جاك، حيث 

لم يتسطع المسعفون إنقاذه.                                                    

وضعت الطعام على الطاولة الصغيرة، ثم جلست 

بجانبه على الفراش، وهي تقوم باحتضانه، ُمربتةً 

 على رأسه، ال تدري 

هذه المواقف، هل ُسيخفف عنه بعض  ماذا تقوُل في

كالمات حزنه على صديقه؟ في هذه المواقف، 
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الجدوى من الحديث، تكفي ضمةً أو ربته، أو حتى 

 بكاء، المهم أن يشعر بمشاركة أحدهم ألحزانه.

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

 "المقر ب"

قال بور وهو يجلس على المقعد، واضعاً قدمه فوق 

 غيض.الطاولة: أخيراً قتلنا ذلك الب

 أجابه ريو بنشوة: أخيراً يا صديقي.

 قال مارك بانزعاج: لما لم تُخبرنا بخطتك؟

 أجابه ريو ببرود: ألنني كنُت أشك بكم.

 قالت مايا بغضب: بعد كل هذا؟!

 ـ من أجل اإلحتياط أال تتسرب المعلومات.

 ثم إلتفت إلى العقيد وهو يسأله: كيف حال وليم؟

إخراجه من السجن، لقد جعلت كل  ـ لن يستطيعوا

 األدلة تُشير إليه.
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 ـ جيد.

صمتت مايا بعدم إقتناع، وحاولت دارين أال تظهر 

مشاعر الحزن والخوف، فقد مات من وعدها 

 بحمايتها.

 قال بور وهو يضم آريا الصامتة: ماذا بك يا جميلتي؟

بتثاقل، وهي تقول بتعب: سوف أذهب إلى  أزاحته

 المنزل، أشعر ببعض التعب.

 قال بقلق: هل آخذك إلى المشفى؟

 ـ ال، مشفى ماذا؟ هل تريد أن يقبضوا عليك؟

قامت بإغالق الباب خلفها، وهي تبتسم بخبث، فقد 

 حان وقُت التنفيذ.

بعد لحظات عّم الظالم على المكان، جعل ريو يهتف 

 دث؟بغضب: مالذي يح

خرج صوٌت من مكان  ما، قائالً بسخرية: ألم تتعرض 

 إلى انقطاع الكهرباء من قبل؟
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 تمتم ريو بصدمة: ُمستحيل.

عاد الضوُء مجدداً، مما جعل الجميع عدا صاحب 

الصوت يُخفون أعينهم، ليقول بور بضحك: هل لديك 

 سبع أرواح يا فتى؟ كيف عدت رغم وفاتك؟

جاههم: لم أمت في قال جاك وهو يُصوب ُمسدسه إت

الحادثة، لقد كانت خدعة، فلقد كانت ُمجرد ألعاب 

 نارية.

هتف ريو وهو يكاد يُجن: هل تظن أن سوف تخرج 

 من هنا سالماً؟

أجابه جاك ساخراً: وهل أنا مجنون كيف آتي 

 بمفردي؟ 

عال صوُت إنذارات سيارات الشرطة، ُمصاحباً له، 

 علو صوت إطالق النار.

وهو يركض إتجاه الباب: آريا هتف بور بفزع، 

 بالخارج، لما ال يفتح.                         
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إتسعت عيناه بإدراك، لقد قامت آريا بإغالقه كي 

اليستطيعوا الخروج، إبتسم بإطمئنان، األهم أن تنجو 

 آريا.

قال جاك ببرود: من الجيد أن تهتم بها وال تهتم 

 لنفسك.

 خرج من هنا......قال ريو وهو يُخرج ُمسدسه: لن ت

عال صوُت صراخه، عندما قام جاك باإلطالق على 

 يده.

 قال جاك بسخرية: لقد قلُت لك أنني لم آتي بمفردي.

 16-رفع الجميع رؤسهم حين عّم صوُت طائرة إف

فايتينغ فالكون، ثم قامت بإطالق النار على النوافذ، 

ليقوم كالً من ليو وألبرت وستيف بالهبوط عبرها، ثم 

م أربعتهم بتشكيل دائرة كي يحمي كٌل منهم ظهر قا

 اآلخر.

 قال ريو بصدمة: ليو!!



 

373 
 

 أجاب ليو بمرارة: ال تنطق إسمي يا هذا.

أخرج كالً منهم مسدسه، وتواجه جاك ضد ريو، 

ألبرت ضد مارك، ستيف ضد مايا، وقام ليو بحماية 

 دارين باإلضافة إلى تصويب مسدسه إتجاه بور.

هو يقول بسخرية: ألم يخبرك أخذ بور يحك رأسه و

 رئيسك؟ 

 قال ريو بحذر: ماذا؟

قام بركل مسدسه، وهو يقول بضحك: أال تصوب 

 مسدسك إتجاه من أكبر منك.....

 ثم تمتم بخفوت: ُرتبة.

دخل كالً منهما في عراك  باأليادي، وأخذ ستيف 

 يُراوغ طلقات مايا، واستطاع 

 الكبر.ألبرت هزيمة مارك بسهولة، فلقد أعجزه 
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نظر جاك إلى ريو، وهو يقول بشماتة: ما رأيك؟                                                 

أخرج ريو ُمسدساً آخر وهو يقول بغضب: لم تنتهي 

 .42عبة، ففي هذا المسدس رصاٌص متفجرالل

 قال جاك بغضب: مجنون.

ـ هههههه، سوف نرى من هو المجنون يا ذي السبع 

 أرواح.

كالهما يُطلقان النار، حتى استطاع جاك إصابته أخذ 

 في معدته.

سقط أرضاً وهو يصرخ أرضاً، ثم قال وهو يُوجه 

 سالحه: تباً لك.

 صرخ ليو بقوة: جاك، انتبه.

 دوى صوُت طلق  ناري، ُمصاحباً له صوُت صراخ ريو 

                                                           

الرصاص الُمتفجر: رصاص متفجر: نوعٌ من الرصاص الخاص، ُصمم للتشظي   42

الداخلي، وتستخدمه في أجساد الضحايا، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر 

 إسرائيل ) عليهم لعنة هللا ( ضد األطفال الفلسطينيين العزل، وهو ُمحرم دولياً.
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 الُمتألم، أثر رصاصة بور.

نظر إليه جميع من في الغرفة بذهول  شديد، قطعه 

إقتحام عناصر الشرطة للغرفة، تصحبهم آريا التي 

 هتفت بصدمة: ما معنى هذا؟

لم تتحمل مايا الخسارة، فما كان منها إال أن قامت 

 بأخذ دارين كراهينة، وهي تهتف

 غاضبة: إلم تبتعدوا سأقتلها.

نظر إليها الجميع بحذر، عدا جاك الذي صوب 

  مسدسه وهو يقول ببرود: وداعاً.

 مايا بصدمة، هل يقوم بقتل والدته؟!نظرت إليه 

صرخت ألماً، عندما أصابتها رصاصته بيدها، مما 

 أطاح بمسدسها.

قبض هارو على الجميع، عدا دارين وبور وآريا، مما 

جعل ليو يهتف بغضب: لما لم تقبضوا على هذا 

 القاتل؟
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قال ستيف بتهدئة: هو من أخبرنا باإلنفجار، ولواله 

 جاك.لم نكن نستطيع إنقاذ 

 ـ لكن بسببه مات الكثيرون.

قال ألبرت بضحك: كانت معلومات كاذبة، نحن من 

 قمنا بتركه للمجرمين.

 قال ليو بذهول: إذاً من مات؟

 قال هارو: كانوا يرتدون سترة واقية، لم يمت أحد.

سقط أرضاً وهو يقول بدهشة: كذبتم علي؟ ثم لماذا 

 تعاون معنا هذا األخرق؟

 تأدب يا ليو. قال ألبرت بتحذير:

 أجاب بور بالُمباالة: ألنني جاسوس.

 ـ ماذا؟!

 .FBIـ أعمل لصالح مكتب ال

 قال جاك ببرود: كفى حديثاً، لنذهب.
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 هتف ليو بحيرة: لحظة، لم أفهم شيئاً، لحظة.

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

 "بعد مرور عدّة أشهر"

عادت عائلة فهد إلى مصر، وخديجة ويوسف، أما 

يُنهي األمور العالقة في الشركة، ليام فقد باقى كي 

 وتابع هارو عمله كقائد، وعملت آريا لصالح الشرطة.

في مكتب جاك، جلس ليو وهو يتسأل: ال أفهم، إشرح 

 لي ماحدث يا جاك.

ـ حسناً، إتفق ريو مع بور كي يُخرجا وليم، وفي نفس 

اللحظة يقومان بتفجير سيارتي، كي يتم إتهام وليم 

بليغنا، لهذا قمُت بتمثيل ر بتبقتلي، لكن قام بو

، وقمنا بإعتقال وليم كي نُظهر له أن الخطة إصابتي

 ُمحكمة.

 ـ آه.

 ثم تابع بخجل: لقد ظلمناه.
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 قال جاك بتساؤل: من؟

 ـ اإلسالم.

 ـ امممممم.

أغمض عيناه وهو يتذكر ماحدث قبل سنة، ذلك اليوم 

الذي التقى به دارين، قبلها سأل الشيخ أحمد العديد 

األسئلة، قبل أن يُعلن إسالمه على يده، ثم قام  من

ومازال يُحاول  بحث كالً من ألبرت، وستيف، وليو،

 مع آريا ودارين.

قال ليو بشرود وهو ينظر إلى السماء من النافذة: كم 

 هي جميلة.

 تسائل جاك بخبث: السماء أم عيناها؟

 نظر إليه ليو بضحك: كشفتني يا خبيث.

 سافر إليهم قريباً.قال جاك بهدوء: سوف أ

 قال ليو بحماس: سوف آِت معك.
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 ـ بأي صفة.

ضرب على صدره وهو يقول باعتزاز: بصفتي 

 صديقك الوفي، كما إنني أريد أن أرفه عن أمي قليالً.

قال جاك وهو يتنهد: والدتك قوية حقاً، لقد استطاعت 

 الخروج من الصدمة سريعاً.

 ـ هذا جيد حقاً.

 يو بحماس: متى موعد السفر؟صمتا قليالً، ثم قال ل

عال صوُت قهقة جاك، ُمعلناً إلنتهاء الكابوس، وبداية 

 حياة جديدة.

 " مصر: اإلسكندرية: بيت السيد فهد "

هتفت جوان بملل: سديم، كيف صار جدي عمر قائداً 

 وهو ُمسلم؟

أجابت سديم بهدوء: والد جدي كان أمريكياً، وكان 

جدي لم يُولد مسلماً، يعمُل في سلك الشرطة، كما أن 

 بل أسلم قبل زواجه بثالثة أشهر.



 

380 
 

 ـ اممممم.

عال صوُت طرق الباب فقامت جوان بالنظر من العين 

السحرية، ثم صرخت وهي ترتدي الحجاب قائلة 

 بفرح: جاء جاك جاء جاك. 

بعد إرتدائهما للحجاب، فتحت جوان الباب وقامت 

 . بإحتضان جاك بقوة، ودلف ليو والسيدة ماريا

 أتت إلين وهي تقول بحنان: كيف حالك يا ولدي؟

 إبتسم بخجل وهو يقول: بخير.

هتف ليو الذي دلف للتو بشماتة: أوووه، جاك يشعر 

 بالخجل.

 لكمه جاك وهو يهتف بسخرية: ظريف.

قالت جوان بحماس: هيا نذهب إلى صديقتي تغريد، 

 فلقد إقترب موعد عقد 

 قرانها.
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الذي أتى بك يا رأس دلف فهد وهو يقول بتعب: م

 المتاعب؟

 ـ وهل أجلس فوق قلبك؟

أضاف جاك وهو يقول بهدوء: جئُت كي أودعكم، 

 مبارك لِك يا سديم على الخطبة بأخي يوسف السمج.

إبتسمت بخجل وهي تُجيب ُمباركته، بينما قال فهد 

 بحيرة: إلى أين؟

أجاب بعد صمت: سأذهب إلى فلسطين، فال يُرضيني 

 ما يحدث معهم.

عّم صمٌت ثقيل على الجميع، قطعته جوان بصوِت 

 بكائها، فمن يضمُن لهم عودته؟

 قال ليو بحسم: سوف أذهب معك.

أجاب جاك بإصرار: ال، سوف تبقى وتحرص على 

 الجميع.
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أجاب ليو بعناد: بل سوف آتي، رافقتك في كل شيء 

 ولن أدعك اآلن، كما أنه يوجد وليم ويوسف.

 قال جاك بهدوء: ووالدتك؟

 صمت بعجز، ال يستطيع تركها، وال يُريد ترك صديقه.

قالت ماريا بحنان: اذهب يا ليو، أعلُم أنك إذا لم تذهب 

 سوف تبقى طيلة حياتك تلوُم نفسك.

نظر إليها بإمتنان، جلس كالهما قليالً ثم عقدا العزم 

 إلى فلسطين.

 "بعد عدّة أيام"

 نظر إلى األمام في خواء، قام بحمل سالحه، خرج

خارج الخيمة كي يقوم بمراجعة الخطة مع أصدقائه 

ليو، ستيف، ألبرْت، ما إن علموا بما ينتويه جاك 

 وليو حتى شاركوا معهم، والقائد.

قام كُل واحد  بحمل سالحه، والقيام بتنفيذ ما تأمره 

 خطتهم، ويعلوا في أذهانهم: إما النصُر وإما الشهادة.
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************* 
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 النهاية

 ******** 

نهضت جوان وهي تصرُخ بفرحة، جذبت ليو إلى 

 الغرفة وهو يقول بتعجب: ماذا هناك يا جوان؟

 أجابت بحماس وفخر: أنهيت روايتي.

 إتسعت عيناه وهو يقول بفرح: حقاً؟ أريني إيها.

بعد ساعتين، قال بضحك: أنت شريرة، إذا علمت 

 سديم بما فعلت بجاك سوف تقتلك.

 لى سديم كي تقرأها.ـ سوف أرسلها إ

 قال ليو وهو يرتدي معطفه: مارأيك أن نذهب إليهم؟

 صرخت فرحة وهي تقول: موافقة.

 إبتسم وهو يقول: مجنونة.

 " بعد ثالث ساعات "
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قالت سديم بعد أن أنهت الرواية، بغضب مكتوم 

وابتسامة ُمخيفة: ما هذا الذي فعلتيه في زوجي يا 

 جوان؟ 

ليو، بينما تمتم ليو بارتباك: إختبئت جوان خلف ذراع 

 ُمخيفة.

 ـ ماما، ماما.

وضعت سديم الرواية جانباً وهي تقول بحب: ماذا 

 ؟43هناك يا ياسر

 ـ بابا، بابا.

قامت سديم بحمل ياسر، ثم اتجهت إلى غرفة زوجها 

جاك، وهي تتسأل عن سبب طلبه لها، فهو دائماً 

تكون  يعتمدُ على ياسر كي يُخبرها أنه يُريدها عندما

 ُمنشغلة مع الضيوف.
                                                           

43
ياسر: اسم علم شخصي مذكر عربي، معناه السهل أو الجزار أو من يتولى   

قسمة جزور الميسر، يُعتبر من أكثر األسماء الُمنتشرة في الدول العربية 

 واإلسالمية عند الذكور.
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 ـ ماذا هناك؟

أجاب جاك وهو يلعب في شعر ياسر: والدتي قادمة 

 اليوم.

 ـ حقاً؟ حسناً سوف أخبر جوان.

أخذ جاك ياسر وهو يقول بتساؤل: لما كنِت 

 تصرخين؟

 أجابت بمالمح ُمخيفة: الشيء يا عزيزي.

 ـ ُمخيفة.

خرجت سديم وهي تُخبر جوان بأن الخالة خديجة 

 ف تأتي.سو

ذهب ليو كي يجلس مع أخيه جاك، بينما قالت سديم 

 بسخرية: دعيني أخبرك ماقمِت بتغييره...

أوالً، تعلمين أن جاك وليو و وليم وآريا إخوة، وأبناء 

فقمِت أنِت بلعب في  الخالة خديجة والخال خالد،

النسب، وجعلِت خالي يُصبح مسيحياً، وتزوج من 
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ذلك من الدوران، مع أن  امرأة تُدعى مايا، وما إلى

خالي سافر للدراسة، وهو متزوٌج من خالتي، وأنجب 

األربعة هناك، ثم تزوجُت أنا وجاك، وتزوجِت أنت 

ليو، وتزوج يوسف من آريا، وسوف يُعقد عقد قران 

 وليم مع تغريد قريباً.

ثانياً جعلِت يوسف أخانا األكبر، ابن الخالة خديجة 

 وأوقعته في حبي، لكن.... 

نظرت إليها جوان بأمل، بينما تابعت سديم بابتسامة: 

 لكنك أبدعِت يا جوان، الرواية رائعة بحق.

صرخت جوان بفرح، وهي تقوم باحتضان سديم 

 بحب، لتُبادلها سديم العناق، في شعور  أخوي نادر.

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