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 اقتباس                           
 

 .ثالث  ..اثنتان  ..طوةخ

 مستقرة  بالحائط صغيرة حفرة  عبر فارةال شمسال أشعة هاضربت

.  مظلمة باهتة واألخرى مضرمة المعة عين . وجهها جانب  على 

 لم. عليهما جبينها وأسندت  حديدتين من قفصها على  قبضت 

  من  جدوى ال. دماءها واستنزفت  أودت بها الطعنة وكأن  ترمش

  تباشيرها .مريبة بابتسامة ااهشفت انفرجت  .مفقود حساسهاإو  البكاء

  حسيسفي  يهمس ولسانها قسماتها أّجت  على تعابير مخيفة. تنم

  من  أقل تقبل لن  التي  الكبرى للمعركة متأهبة سما تبخ  أفعى 

 :بها النصر

 . "مهران " -

 

 في  حدقتيه رافعا بجسده تلفت . المسير عن  وتوقف قلبه انقبض

  يتطلعكل   .األخرى هي  حدقتيها  رفعها مع مزامنة تعجب وغرابة

  اآلخر منهما كل متوه   شاع بينهماالم  متباينة.  بمشاعر للفراغ

 .بلعبته القدرأشرف وقد  خاصته  فانكمش ثغرها انفرج. أمامه
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واإلعالن   للتواصل معها ك صفحة الكاتبة على الفيس بو

 :عن كل جديد

https://www.facebook.com/EsraaAbdElm0neim/ 

 

 :حساب الواتباد الخاص بالكاتبة 

https://my.w.tt/MKwiWLpeFcb 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EsraaAbdElm0neim/
https://my.w.tt/MKwiWLpeFcb
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 البداية                    

 ملحوظة قبل القراءة: 

تم نشر الرواية من قبلي في بعض المواقع باسم إسراء عبد المنعم 

وهذا أنا أيضا فقد نشرت روايتي في البداية باسمي الثاني أال وهو  

 ( إسراء الزغبي )ثم أعدت نشره باسم العائلة  (إسراء عبد المنعم)

 (.إسراء عبد المنعم)هي  (إسراء الزغبي )لذا وجب التنبيه أن 
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 : منذ بضع ليال  

 السحاب  واقتلع السماء، غضفت  بعدما الذهبية الكرة شرقت أ

  لظالم،با لهج  ،الصفاء معرضا عن  البهي  األزرق لونها األسود

  منافية بهية  من ألوان  تحويهوما   الخضراء القرية بأنحاء أثره لقي ي

  بفتاتها مستوية  الغير الطرقات  الذهبية  األشعة تخللت . ببطونها ما

 بها.  تصيبه ما تصيب  الصغير الطوب  وقطع

 

 الخيرات  يجمع أرضا المنحني  العجوز جبهة داعب  ذهب متناثر

  فيهرع القرية مالك  من  بمال بخسيؤجر . المتسخ  بجلبابه ويضعها

 تعودوا دوق مالطعا من  القليل يبتاع بما نال فرحا الصغيرة لعائلته

  تفنن  بعدما تربةاألع جم  م   المتغضن  جبينه. ضئيل هو  ما كل على 

  سيفه شق فقد الزمن  من اه عين  تسلم لم. بها تجعدات  برسم الدهر

 ليس. متوازية خطوط في  وشفتيه البندقية عينيه ألطراف الطريق

  أكبر بجمع التهى  كل  . الشقاء عليهم يظهر حوله من  كافة بل وحده

هم  فيزيد بحالهم يرفق عله رئيسهم إعجاب  ليثير من الخيرات  قدر

 . أجرا

 

  الحفاظ محاوال ظهره على  يملس يان منح كان  بعدما واقفا اعتدل

 جلبابه طرف على  يقبض الحر كفه. تقوسه رغم استقامته على 

 حبة هوت  إذا. جمعه  ما يسقط ال حتى  المنتفخة لمعدته المرفوع

 مرزقه تزيد االنتشاله المزارعون  فسينقض لمسكنهاعائدة  واحدة

 . رزقا
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 الدوامات  تلك  علوجهه ماسحا  الغزير بالعرق العالقة األتربة محا

زفر  . استحياء على  اإلعياء معها فيذهب  تزول عقله داخل الهائجة

 ثمرات   بضع جمع يستطيع كان  وقته من  دقائق أضاع وقدبحرقة 

 .بها

 

 . فجعكصاحبته صغير ضئيل  لصوت  قبل أن يكمل عمله استمع

 عما ساهيا منتفضا الفزع وانتابه  الرقيقة النبرة صاحبة رأى عندما

  تقدر ما التقاطمن حوله في  فتبارز أرضا الثمار سقطت  .بجعبته

  تعب  ينتشلون  .ارتسمت عليهم والسعادة الثمار من  حمله أيديهم

  عدم الحياة علمتهم بعدما . لقي ضميرهم حتفهحزن  بال غيرهم

 ال التي  القاتلة هابمعارك الفوز ليستطيعوا بأنفسهم سوى التفكير

 .أحدا ترحم

 

 وجال ان المك تمسح  اهوعين الصغيرة ناحية ركض بل بهم يهتم لم

 وصاح أثناء ركضه معها:  ذراعها على  قبض  .فجأة يظهر أن  من 

  أيتها معك األساليب  كل واستخدمت  المنزل تتركي  أال أخبرتك -

 وتخرجين، الحائط عرض  كلماتي  فتضربين  العنيدة الحمقاء

 . والدك كلمة سماع لتتعلمي  اوخيم المرة تلك عقابك سيكون 
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 تهديد من خيفة  عاما عشرة الثالث  ذات  الصغيرة مالمح  انكمشت 

 تخطو  ال . معه  مهرولة حالها عن . حاولت الدفاعالصارم والدها

 في غلظة.  يجذبهاف وتسقط سوى خطوة

 ورأيتك صديقاتي  مع قليال ألهو  أن  فكرت . المنزل من  اختنقت  -

  مرة أعيدها لن  صدقني  لكن  ي أب عليك أسلم فقلت  تعمل بعيد من 

 .فعلتها إن  قدمي  ولتبتر أخرى

 

 لكن  سامحها أم غاضبا كان  تباشير وجهه إن  تستشف حاولت أن 

  جلدها على  عنيفة بجلدات  سوى  تمر لن  الليلة ن أ أعلمتها زمجرته

 خوفا لما ستالقيه.  . نحبت الرقيق

 

 حديثه جسدها كسائر فزعا المرتجف  عقلها تفكير من  أخرجها

 : وعيد نبرة يشوبه الصارم

 ، لتتأدبي  الواسعة ومخيلتك الفارغ عقلك يترك لن  درسا سألقنك -

 .أبدا تتركك أال والدتك  على  نبهت  وقد خرجتي  كيف ثم

 

 الضرارة:  والدتها طالت أن  خوفا تلهفت باإلجابة

  خلف أختي  بتحميم منشغلة كانت  فقد تعلم ال أنها أبى  أقسم -

 المياه عنا. بعدما انقطعت  المنزل
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.  طّل بظلماتهي أن  خوفا مكان  بكل الدوران  عن  تكف ال رأسه

 الفائتة يلة سنواتهط محاوالته هارستنو  بالتأكيدا نهايته سوف تكون 

  ناظريه عن  أعوام العشرة ذات  والصغرى الكبرى ابنتيه باجتنان 

 .كان  وقد.. الصغيرات  بدماء الملوثة يده تطالهما ال كي 

 

 تدب  رجلأ أربعة لضربات  يستمع  جسده وانتفض محله صعق

 الجواد. جسد على الهاوي  السوطك ضراوةفي  األرض

 بضعة ،جزعا يحتضنها صغيرته حمل وقد  سرعته بأقصى  هرع

 طريق بأي حاله وسيدبر األمان  حيث  الحقل آلخر ويصل مترات 

 . يضمر حتى  به  يختبئ  الصغيرة البيوت  بين  ضيق

 

  ينجلي  ال يالذ الخيل لصوت  تستمع بأحضانه الصغيرة اندست 

 ال أسود بجسد يلتقى  وسوطه  ليلة كل يحوم فصاحبه القرية عن 

.  النزيف حدجسده  ويحمر صعقفي   االعتراض أو  الحديث  له حيلة

  أنهالدهماء  تعلم.  وحده يئن  جواده يترك بل يرأف به ال صاحبه

  ليشاهد بنفسه اقتلعها من  هو   بل هللا شلهاتين لم ،ةالرحم مسلوب 

 .تكدر دون  باستمتاع وحيوانات  بشر من  حوله لمن  إيالمه عرض

 

!                   الفرعون  ذاك مرعب هو  كم

 ________________________ 
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 " فرعون"

 

  وتلك كامل لشهر الصغيرات  فارق فقد  متجهم الوجه فراشه ترك

  يتالعب به صغير جسد من  يوما فراشه  يخل   لم! تحدث  مرة أول

  جسد برؤية لطالما تلذذ ة فعلته.شناع  من  خجل دون  يشاء ماك

 بكلماتهم ورجائهم الطفولية صرخاتهم يعشقله.   حيلةمستعبد ال

 وشأنهم.  يدعهم أن  البريئة

  يأبى  من و  اعتراض أو  نزاع دون  سيناله يرغبه ما أن  والده علّمه

مع  سوط يتالعب  أو  يتراقص مع عظام صدره نصل فمصيره

  بدنه. جلد

  الخفيف شعره حيث  رأسه فروة  تحك يدهو خطا صوب المرحاض 

 وإن  ،ون خريفاالخمس لتتوارى خلفها الصبغات  بفعل األسود

  الدميم ووجهه الشديدة تجعداته عن  فماذاالس ْبط  شعره أصلح 

  لطول واعوجاجهما تالقيهما لفرط ن كثيفين يكادان يتعانقان بحاجبي 

 ؟! وغضبه عبسه

 

 على الحائط خ طت  ضخمة صورة حينما قابلتهعن المسير  توقف

و البقع  ذ كفهيرتكز  ضخم مقعد على  يجلس لعجوز ودقة بعناية

 .على هوارة متشققة البيضاء والشام السوداء
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 عندما . اّدكرظافرة ابتسامةب وأّج ثغرهطال تعمقه بصورة والده 

 الوحيد شقيقه مع بغرفته ث التلبّ  والده أوجبهو  عشر الرابعة بلغ

 . عشر السادسة ي"فارس" ذ

 

دوما   الضغينة من كّن لهع  منزويا بخيالء المقعد على أ تربّع

في   للمدرسةبااللتحاق سمح ل"قاسم"  .عليه أخاه والده آثر فلطالما

  بين  بالحقول العمل  مضغه الذي" فرعون " بالتعليم على  ضنّ  حين 

 .أقدامهم تحت  لديهم العاملين  المزارعين 

 

"  فرعون " البنه لحديث با الوالد  باشر حتى  هنيهة الصمت  أغشاهم

 . لما شغله صلفتوّ 

  يكون  . كي "فرعون "تلقيبه ب سبب  أدرى عندما ساخرا ابتسم 

 .  اأحد يداهمه ال اسما على مسمى فرعونا

 قدير هللا أن  في شكيمة والده زجر  الذي"  فارس" أخيه هزأ من  

  اسمه صال بمن  بالك فما ذاته فرعون  أنأى وكما شيء كل على 

 فقط. 

 

  وعصاه  هبّته ايصاحبه والده عجيج  إزاء ملتذا أطبق ثغره

فض ن .لسالطته درسا يلقنه األحمق أخيهبدن  طّوقت  الضخمة

 . هياجفي بفراشه  وقد أبد مجلجل الصوت  شقيقه جسد يديه عن 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 11 

سوى   كان  ما م "فارس"تعل   بصر الكثير وأهمها أن بتلك الليلة 

 .جرائمها من  فيقيها العائلة عن   يذّود مرموقة بمكانة ليكون  ذريعة

 ! شقيقه ليس إال آلة منقادة لخدمة عائلته.وكم شنّفت كلماته أسماعه

ى حضوره علفاقتصر بما يدور حوله  آبه غير" فارس" كان 

 عقل تخترق خاصة "فرعون"  الصقر عينا بينما .جروحه ليكتد

. نسخة طبق األصل عنه ليصبح  فينهل منه مكنونهما ليعلم والده

  والده كانت اجتثاث  فمقدمة أعماله شبّ  عندما يستخدمها هو  وها

 ! وشقيقه

 

  بعقله أحدهما الرجال أعتى  من  ا فصاراوكبر السنون  مرت 

  إليه فّت فز   له عائلة خلقعلى " فارس" انكبّ . بجسده واآلخر

  هاله !ضامنا صمتها لبهاغ  ل والده المختارة من قبل" أمينة"

 لم" فرعون " بينما ، سعيدة عائلة معها فأنشأ قلبها وطيبة جاذبيتها

  عنه ينشغل ال حتى  لعائلة تكوينه القاطع والده رفض سوى يلق

 .عليه الملقاة المهام ويترك

 

  بصدر النصل يغمد وهو  يرمش لم .للقتل األمر فقاده حقده ربا

.  الصارخة زوجته على مرأى ومسمع من  شقيقهثم ب  النائم والده

إليه   شيء  كل ملكية نقل ضمن  وصال إلى الرمق األخير بعدما

وليتهم   النجاة. خيّرهما بين األمالك أو بتوقيع االبن وبصمة األب 

 في الحدوث منهما. األولويةبينهما بل بين علموا أنه لم يخيّرهم 
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 الشامي  إمبراطورية باتت  .هو  إال الجميع على  ظلماء ليلة غدت 

  وأخوه والده فن د  ف رضمائال ابتاع.  معه أحد مشاركة دون  بقبضته

لص   أن الفاعل من العامة ظنّ بعد  دمائهما من  تجف لم التي  بيده

على نطق الحقيقة لم تقدر "أمينة" . بالقصاص حقهما معهما وغمر

. انتهت بجعلها قعيدة جراء صدمتها لعدة أيامالمنتش ل صوتها  إثر

  رّوع أمومتها على بعدما  االعتراففستطق صوتها وكأنه إن بقي 

  غلبه حتى  باألرملة وأوالدها النظرأعمل  ؟!أبنائها الثالث 

  بل فعله ما على  ندما أو  أناة  ليس .أحياء جعلهم قرر. الشيطان 

 . يضنيهم من  ليالزمهم

  بهم التثأثؤ  وأبصر إن بغى  وسيهنأ كثيرا والدهم يشبهون  األطفال

 .شيئا هعند يشفع لم والدهم فتك وكأن 

 

  من  فتاة معوزب قصره ولج  ل زيجاته.أو وأبرم معها  األربعين  أتم 

 وسيلة يِّّأت أن تصيروه   عمرها من  العشرين  اختتمت  القرية

لوحشته   عادمكروه حد الموت. فل ب دها  عليها البقاء صع ب نزعته. ل

فنالها.   مره عليهاأ. بيّت عشر الخامسة تبلغ لم صغيرة بصرحتى 

دّ  ئية.غضارته معها استثنا كانت   عمره فسها عن  شبابه ر 

 . األربعين  المتجاوز
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 نصيبهن  ينلن  العشر. يفوق ما  تزوج حتى   أخرى وراء مراهقة 

 هو  يسأمإحداهن  تحيا ولّما حتفهن يلقين . الحياة عليهن  تضيقف

 عائلتها يزجر بعدما يلفظها عن القرية بل يكتف وال يطلقهاف منها

 .أجمععن سبل الرزق  وينآهمّردهم شفي

 

 التجوال من  آخر ليوم متأهب واستحم  الذكريات  دوامة تغّرب عن  

 لهم حول ال مرئية غير بأغالل مقيدين  المزارعين  ورؤية بالقرية

 .قوة وال

  لممن أودى بحياته ويحمل دمه.  هوارة وبيده باهظ جلباب ب تأزر

 بقدميه الدرج . دكباآلخر والسوط  بجيبه نصله وضع عن  يغفل

 وقد يالزمها الذي مقعدها على    هافوجد وجهه كغالظةتين الغليظ

  تتشبث به جوارها الواقف ابنها بجلدتلقى ثمنه  بعدما ابتاعه

 .في تلبّث لحضوره رأسه أحنى  كلو  شقيقته

 

كنة يسير شفتيه داعبت  خافتة ابتسامة   املةحال الطاولة قبالة في م 

 . الفطور بتناول شرعف وطاب  لذ ما كل

شرة محمحما ونهض كفيهحتى نفض  طويلة دقائق مرت   يلتقط بج 

 : عصاه

 ه.موعد فوات  قبل الفطور تناولوا -

 ."فلاير"  شقيقه ابنة كلمات  دون  تلفته حال

                  _____________________ 
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 " فلاير"

  حظةل  أسهو  ن . لاألكل من  انتهائه لحين  الصمت  انزويت إلى 

جسدي يلقى  و  فثار عليّ بتناول طعامه  منهمك وهو  قبال حادثته

 من الضربات ما تطاله عصاه.

دون   أمس النعاس غلبني  تتضور جوعا. عالية بطني  زمجرات  

 اله الوجبات  .فرصتي  وتمزقت  فانتهى وقتها العشاء تناول وجبة

  بفارغه أترقب ذا أنا ها. غيرها  يأته لن  بها ينتظم ال من  امواعيده

 أتأهب   كما .نحن  لنشرع  هو  تخم. يشبعه حتى يحين  الصبر

أضيفت   فحصة زائدة قدتأخري عن موعد عودتي  ألستسمحه

  خارجا القارص البرد وسط الليلة بقية قضيت  وإال بمدرستي  اليوم

 .مثله ترحم ال التي  والحشرات 

 

" مهران " ي شقيق  الح بذاكرتي  .الجوعلفرط  شفتي  متلمسة تنهدت 

  التعلمفي  رغبتي  على  بأوج طفولتي  ألحيت . والدي و مقامذ

  غلبت  المتوسلةي عين أن  إالانزعاقه  رغم. بالمدرسة وااللتحاق

 .عمناب الملقب  استئذان  فقرر  شيء كل

  وجهنا على  نصيبها أخيرا السعادة فنالت  مجاراته أتذكر الزلت 

 كلما جلدة خمسين  أخي  يجلد أن  شرطه بإكماله زالت  ما سرعان 

 هو  أراد لو  وخمسين  مائة وتزيد جديدة تعليمية بمرحلة مررت 

 . استكمال تعليمهما" قاسمشقيقنا "و 
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 ي أخ مبرره أن يتلقى  ال أفقه بها،  تمسكنا رغم رغبتي  لعنت  

حد   ي أب وجه المشابه وجهه يكون  قد .وحده الثمن " مهران "

 . رآه كلما وحقدا غضبا يستشيط جعله ما التماثل

 

  ال ي وعين  ينأى أن  قبل حديث ال فسارعت  الطعامتخم أخيرا من 

 :دوما دأكّ  كما األرض تفارق

 . اليوم إضافية حصة يفلد ساعة متأخرة العودة أستأذنك ي!عم -

 

 من  الذهول ي أصابن حتى صمت استباحت غصاتي قطعه  طال

 :رده

 لم؟ أتعلمين  ،  مانع ال ..حسن  -

 لم؟ -

 !ذلك؟ من   أجذل ما هو  هناك وهل وجدك أبيكِّ  وفاة ذكرى اليوم -

 

 عجالت  فحّركت  شهيتها وقد نزحت  ي والدت واستعبرت اغتممت 

لو . المتشفية بنظراته وانصرف ليةالسف الغرفة صوب  مقعدها

 باليوم ي والدت ت رذكّ  أو  للخسف تعرضت  لما أنني لم أشافهه

  عن  خرج وقد الكظيم" مهران " كلمات  من  جفلت .  المشؤوم

 . ثائرة بأنفاس واحدة دفعة تخرج الكلمات  وتزاحمت  صمته

              _______________________ 
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 " مهران"

 

 أكظم .نحن  لنبدأ نهائه التناولإأتحين  حيلة بال  ذليال أقف كالعادة

  وشقيقتي  والدتي  شاملة حولي  من فيضعضع ينفجر ال كي  غيظي 

 ليقينه بهما فيقهرني  حرفا التفوه أهاب . الحياة بتلك لي  ين المتبقيت

" قاسم" العزير شقيقي  . يكفي لهما وحبى  عليهما ارتيابي  مدى

  عدم  سنوات  ثالث  منذ قرر عندما واحد بعام يكبرني  والذي

  ما  قذف. كافة وجوفنا بجوفه ما أطلق. والهوان  للذل الخضوع

  برغبته أخبره تجاهه. مقتنا مدى أبلغه . لبه محطما فانعكس بقلبه

ما   أذاع .إياه مهاجرين  لفررنا سطوتهتحت  التي  أموالنا لوال بقتله

لنا  .الجلد سوى النتيجة  كانت  وما ، به التفوه وجِّ

 

  انحساره داخل حدود عزاؤنا وكان  للتنكيل تعرضنا دوما ما

  أمامنا بإهانته يكتف لم  .معه تماما النقيض كان  أخي  لكن . القصر

حامال  حصانه على  بدقائق بعدها القصر وتبعه خارج لفظه بل

يسبه أقذر و يوسعه ضربا  القرية أهالي  قبالة به مثّل سوطه.

 واجهم مصرعهمأز يلقى  حينما المولولين  النساءب شبهه السباب.

 كرامته.  ي الحتفلقبينما هو فقد 

 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 17 

  العفو  نرجوه دّوت صيحاتنا ا.بوابته  المغلقة القصر بحديقة تقيدنا

 الوجل التهم يوما. شقيقنا نر  ولم الحين  ذلك منذ. ناقوا خارت و 

  أهالي  من  علمت  عجوز خادمة لكن  من إصابته مكروها اوبنقل

 نسمع ولم القرية يترك فرأوه  ركض حتى  أفاق إن  ما أنه القرية

 . بعدها  شيئا عنه

 

 وعما به أفكر القلق نهشني  .حدث  ما اّدكرت  كلما مضرم بركان 

 ! به الرمقكان  إن  يفعله

  مرة نسأل ولم محيصه بمعرفة وشقيقتي  ووالدتي  أنا اكتفيت 

 حينها .يرزق حي  أنه يقيننا رغم  موته فاجعة تلقي خيفة  أخرى

  مخيلتي ب متوغال أراه تحل عني. ال لكوابيسوا أضعافا الرْوع زاد

 أخي  رحيل بعد اإلعدادية بالمرحلة دراستي  انكففت عن  حتى 

  وخطواته بأفعاله أحد يتنبأ ال مثله فمن  .والدتي  أهمل ال حيطة كي 

 .القادمة

 

تأهب   .رؤياهببطريقة ضاعفت تقززي  آخر لقيمة لوكي

ارتعدت أوصالي   . ه للخارجتزفوجلبابه  لالنصراف فور انتهائه

كلّفتها   لطالما  الغبية. التأخر تأذنهبالحديث  شقيقتي  حينما بادرت 

إن رغبت شيئا وكعادتها تعرض عن   بينهما وسيطا أن توكلني 

 . هبطش من ي عل خشية أمري
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 كوكي وش ي أنفاس  تهدجت  حتى  بهدوء وافق لّما ارتجاجي  ركد

  بعض عل نتناساه ميوب إيانا مذكرا  ضاحكا أكمل عندما باتت يقينا

  متمنيا عشر الثامنة بلغ شاب  بقبضة تالقت أصابعي  .يزول الوجع

 . المقزز لوجهه طريقها تشق لو 

 

  فرطصرنا كالغرابى ل في ترح. كعادتها والدتي  واختلت  خرج

 عليها أشفق القنينة. بنفس كافتناو نا نعذرهالكن عنا. وانعزالها األلم

مّ  بعدما عنها تخلت  عائلتهاف فغدت  اللعين  بطش من  خوفا لت ر 

 وحيدة بائسة.

 

 :وغلّظت القول بسبة صوتي  فعال غيظي أخفقت في كظم 

 .أمقته -

 

  ما على  تصبيري محاولة كتفي  على  لتربت  شقيقتي  اقتربت         

 مضرة تمسسها أن  أريد ال. لغرفتي  وخطوت  يدها فأزحت  به نحن 

 .أحبائه  حتى يبصر  ال ثورك ي غضب إزاء

 

              _____________________ 

 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 19 

 أراضي  بين  طوفوهو ي ألرضل حصانه قدم دك ارتفع صوت 

 مال في زهو  الفالحين  عاين . جميعها يملكها والتي  الزراعية القرية

  ال .المحصول من  المستطاع  قدر اقتالع يحاول كلرّسخه بهم. 

 . جمعوا ما  قدر  اءر  الكِّ  بل ثابتا يعطهم أجرا

 

  بعض سرقة يأملون  حولهم لمن  نظرات  اختالسهم يعشق كم

  صارواف اإلمكان  قدر يأخذ جزء  لكل   يهرول ومن  .الثمار

 البعض يترصد نسبيا نائ   بمكان  جواده ألجم. مؤونة بال محاربين 

خطوات   يستشعر رأسه اهتز ساهيا. حتى أغضى عينه ثوان 

 أحد يعدو صوب  جسدا صغيرا فتفرق جفناه يبصر خافتة

 .العاملين 

 

 فرفعته عمرها يناسب  ال طويل واسع   جلباب  يكسوه الجسد تفحص

  الشمس أشعة تحت  البياضناصعتا  ااهقدم ظهرو  الركض لتتمكن 

 الصقر بينما عينا صدره وكفه يدلك غرائزه  . ثارت الذهبية

 مزارع أمام مثلت  إن  ما سكنت  حتى  ركضها مع خاصته تهرول

 . والدها أنه يتضح 

 

 خشية حوله يتلفت  قسماته المحتل االنزعاق من  في ظفر ابتسم

ط غشيه مالكه بالسو صهل الجواد كمن يئن حينما  .ابنته على 

 .سرعته بأقصى  فانطلق
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في  الطينية البيوت  تجاه المهرول والدها تحتضن  بها النظر تمعن 

بمن يمضغ   وقعت  .هيهات  لكن  براثنه من  ابنته إلنجاد حيلة

 امدة. ه جثة الصغيرات ثم يلقيهن 

 

  أعمل النظر .النجاة وبين  مابينه حائالا أمامهم مّكث تفدنا منهما 

 صفراء صخور عن  كاشفة وشفتاه انفرجت تارة بمفاتنها البِّكر

  صاحب الظل تطالع خفية رأسها فحرّكت   لصمت ا طال .متراصة

 .  ميعمن قبل الج المهاب  العجوز لرؤيتها . فجعت أمامها

  يقيدون  من اآلباء اكغيرهم !يوما يراها أال والداها أنذرهاكم 

 ازدردت ريقها .الخروج ويحّرمون عليهم بيوتهمداخل  بناتهم

 روحها.  تقتلع الشنيعة  وابتسامته الرّعابة نظرتهف مرتعدة

               _____________________ 

  للمرآة تتطلع الطويل حجابها وعدلت قليال الرثة مالبسها ارتدت 

 الجميع يشهد جميلة كانت  فكم عليه حسرة جسدها تمشط هاا عين

 بالية. أبدلتها فباتت  لكن قبضته عمرها صغر رغم بلهان

 

 الدموع حفر تحتمل ال التي  الرقيقة وجنتها افترشت آللئ ب ترقرقت 

 للغمة وقت  الأعصابها.  ضبطت بآلية  عبراتها . جففت وكأنها بها

  قريتها عن  قاصية أن مدرستها ي يكف التعجيل يلزمها والذكريات.

 .نائية بمدينة
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ناك مع ه الطالبات  حضور مدرستها دون عيب استحضار 

 حيلة باليد ما لكن  يحاوطها ؤهم تجاههاازدرا .الدائمة ن عجرفته

 إتباعها قرر  بل المجاورة بالقرية بمدرسة لها يقدم أن  أبي  وقد

  الصغيرتين  قدميها على  تسير  الجسد مرهقة ليراها بعيدة بأخرى

  عقله بل عفوا لقلبه المحبب  المشهد بذلك مقلتيه فيمتع وإيابا ذهابا

 .قلبا يملك ال مثله فمن 

 

 وأخذت  مالبسها كبقية والدتها حيكتها التي  حقيبتها أمسكت 

  ويقسم فيجدها الفرعون  يعود أن  خوفا للخارج  ركضا الطريق

 . خروجها عدم

 

  غلبه صلب  بجسد ارتطمت  بعدما متأوهة ارتدت  حتى   الممر تأكل

 . الحمرة
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كما افترشت األفكار السوداء عقله كعادتها.   الفراش افترش بدنه

 .فيخلص العالم منه في إبادته يرغب 

 

  بعيدا شخص .الدعةكما فعلت   زرقاءال قبضة يده عروق نفرت  

 . انتفضاإلخفاق سريعا فلحقه انفعاالتهحاول ضبط يببصره 

وقد كان أحن عليه من دنياه فعفت عنه   يلكمه الحائط صوب 

 .وصالبة برحابة تحتضن رأسه

 

 لكن  بأعماقه صغيرة نور بقعة على  التركيز يستدعي  جفنيه ج  ت  أرْ 

  غير بمقتل يصيبه دون رأفة غزاه الماضي . فقط  الظالم قابله

 . عابئ 

 

 .لخاصتها متجها غرفته يترك  منتفضا فاحتدم باله والدته طرقت 

 عيناه للخارج بإصبعه يشيرمختنقا  ون ع ر استئذان  دون  الباب  دفع

 : امجحوظه فرط من  تقفز تكاد

ما فعله   أنسيتي  ؟السكينة أزهدتِّ  الذل؟ أعشقت  ؟الهزال لم لم؟ -

 ؟ الدي بو 

 

 : الوهن  غلبه تهدج وقوله

 ؟ بقيتي  ملِّ  -
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 كفيها رافعة تصيح  صوبه مقعدها فحركت  لضغوطبا تكتّلت 

 : مامهأ

  وأنا ي حالت خيلت أت.. خالية يد حيلة؟  تجدهل  .. لهما جيدا أنظر -

 عائلتي لّما ناجيت  بكسرة قلبي  أشعرت   عودته؟ مرتعبة أضمكم

 .جزعا  عني  نافرين  الهاتف فأغلقوا

 

ر  زِّ خ  . بكفيها أنين تباشيرها عن مرآه فسترت  ت بالبكاءغصّ 

  على  النواح سوى بيدها ليس .وهنها يشهد لمأثمه. "مهران"

 سنوات  وقذفها الزمن  فسرقها  والده مع قضتها أّخاذة وأيام أطالل

ْ  من   . واءالأل 

 

 وجدت  كفريسة . فراتهامواس  يقدر فلم المشاعر من  حتى  خوي

 . آخر بمأزق وقعت  ولو  حتى حالها لغ ْوث  فتهرول ادهاصيّ 

 

 ثم هجرها األليم بالماضي  ساكنتها ذّكر بعدما الغرفة  من  خرج

 . تشفى  علها جراحها تلعق

 

 مترقرقا يدلكها جبينها على  يده وضع  .ألما فتأوهت  بأخته اصطدم

 .رّض لبها التي  والدته يرى وكأنه يتأملها
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 ! شبيهتها من   تأسفف  أمه االعتذار من  لم يقدر

 

 .يتركنا ولن  معنا هللا صدقني  أخي  قريب  الفرج -

 

 طفيفة وابتسامة من جيبه خس قدرهاب ملةع  يلتقط دموعه محا

 :تألقت على ثغره

 سير.ال من  اليوم استريحي  صغيرتي  خذي -

 

  فقبلت  بجزعه . ماليهبط أن  له شارت أو  انبسطت أساريرها

  ألثرها تطلع لمن  واعية غير مسرعة للخارج وركضت  وجنته

 جرح بهاي يخف  الدهو  عن  ورثه الذي قميصه ياقة بها يرفع  ويده

 . رقبته تحت  غائر

طّ  جديد بجرح قايضها بل مجانا راحتها يجني  لم   ى بدنهعل خ 

 . جسدهبه  واتسخ 

 

أللم ا زوال باغيا النوم راغبا جسده يريح  عزلته حيث  غرفتهقصد 

 يتملكه عائلته على  الذعر سيظل  لكن  بقتله الشيطانية أفكاره ومعها

 . شقيقته تفوهت  كما قريب  الفرج عل دويتجلّ  قراره عن  فيتقهقر

                _____________________ 
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 !بالسير؟ العجلة ملِّ ! رجل؟ يا صغيرتك على  تعّرفني  ألن  -

 

  على  استقرت  حتى  بعيدا بصره فشخص قليل الحيلة تهّكم بقوله

 :متهدجة ونبرته مجيبا رهبة األرض

 للبيت. أسرع  لذلك قليال مريضة لكنها ي.سيد" بلقيس" إنها -

 

 :يجاريه قائال عليها بصره وارتكز" فرعون " همهم

 !مريضة؟ حقا -

 ك؟يأأجرؤ الكذب عل أقسم سيدي. -

 

  حرص يتضح  من   راقت له .معأز  مما مفر  فال رضائهإل مهما بذل

 .حداثتها رغم  جمالها مقدرا إكنانهاعلى  والدها

 ؟ منزلكب غدا أحضرما رأيك أن .. كلماتك تعجبني  -

 

 ما وسيقع هلكت  ابنته أن  أدرك . حوله الكون  أظلم كما وجهه اسود

 مشاعره األبوية لكن  وأدها يوما  قرر حتى  والدتها منذ أوجسه

 بقرية بيتا به يبتاع ماال ليوفر طويال العمل يقدر أنه فظن  تقهقرت 

 عروسا أصبحت  حتى  العمر ومر السنون  مرت  لكن  أخرى

  .هابها م ليقع يومه قوت  سوى يجمع ولم صغيرة
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  سوف يغدو  القرية وجالد العزم فالسي سبق وقد قهرفي  اعتبر

 .ابنته جالد

  عاود ثم خشية بأحضانه المندسة البنته ونظر الدموع توالت 

 :مذعنا إليه التطلع

  ي.سيد بحضورك نشرف -

 

أخيرة  نظرة الفتاة جسد رمق بعدما  بجواده فرعون  تحرك

 وجد وقد كأسنانه األصفر بلسانه  شفتيه تنحى متلمسا .تفحصةم

 .انتظار طول بعد الجديدة فريسة

               ______________________ 

 

 ؟ " بلقيس" ستعود متى ! أمي  -

 

  وخلفها البالية عروستها تحتضن  العشرة أعوام ذات  مليحةال فاهت 

 شاخصة عينيها لكن  السْبط ابنتها بشعر  مرتبة جديلة تصنع والدتها

ق بعيدا  . الكبرى ابنتها على  في ف ر 

 

 : مجيبة والدتها فتنبهت  سؤالها" بتول" الصغيرة أعادت 

 .سيء شعور يراودني  .صغيرتي  هللا فليسترنا -
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 معا. دندنت  ليتسلين  شقيقتها تتمّكث أوبة أطرقت . كلماتها تعِّ  لم

  يوفي  أن  شوق داخلها جارتها وصديقتها. مذياع من  بما سمعته

 .حالهم يصلح  حين  واحدا ويبتاع  وعدهب والدها

 

  بأحالمها وأخرى بمخاوفها واحدة ساهيتين  وابنتها السيدة كانت 

 البيت  . دلف رجلي فتح في بربرية الباب و  المصيبة  حتى حلّت 

 فعنّت  تغالظها واألخرى "بلقيس" تقيّد يد والهياج الذعر يرافقه

 .صائحة

 

 طالتها. عنها زوجها يد تدفع كبراها  لتنقذ صغيرتها األم أزاحت 

 !بالضئيلة أمامهافما بالكم  هاتحتمل لم التي  الضربات  بعض

 

 من  كل على  السبّ  . ابتدأبراثنه من  ابنتها تحرير أخيرا استطاعت 

 الذي والوجل الل غ وب  رطلف برتههزلت ن. جهش بالبكاءثم أ بالبيت 

 .غزاه

 

  األرض جوار "سكينة" افترشت  .باكيا أرضا فخر سبّه أنهى 

  بدر عما استوضحت . حالتهل الرْوع  وتفاقم" القادر عبد" زوجها

 .الشنيعة الطريقة بتلك عليها لينقض ابنتها من 
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  بينما الضيق البيت  أنحاء سؤالهاتكرار مع  وأنينه ارتعاشهاجتاح 

 الكبرى. يحدث  ما يراقبان  استترتا خلف باب غرفتهما األختان 

بينما أوصالها  مواسية ذراعها على  تربت  شقيقتهاو  وجعا  تنوح

 يحين الدور عليها. أن ارتعدت خشية 

 

 .وقوعهتهيّبنا  ما حدث  تخرج؟ تركتها ملِّ  -

 ؟ ذا تقصدما -

 . بالغد وسيزورنا الفرعون  رآها -

 

 يدكان  مولولة وكفاها خارت قواها حتى  يكد يكمل القول لم

 . محالة ال هالكة  فابنتها تارة ورأسها تارة وجنتيها

 

  له تخر يالذ االسم ذلك سمعا لطالمامحلهما.  ن ا الفتاتفزعت 

 . "فرعون .. "صرعى  األجساد

 

                  ______________________ 
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تأسر   هللا كتاب  تلتقط المنضدة صوب  عاجزة بمقعدها تحركت 

ه امة وكان الختام فمقتله وحنانه زوجها متذكرة عويلها  لكن  ابنها ج 

 .بالقليل  ليس به مر ما . العذر كل له

 

  األلم أرهقها أم بقلب  تبتهل  قلبها على أ المرتجف كفها استكان 

 : األولى  وفرحتها ولدها فراقل

 ؟ يولد يا تركتنا ملِّ  ؟"قاسم" أنت  أين  -

 

 تمر ال جسدها يهتزتقرأ القرآن الكريم ومعه  خْورفي  انتحبت 

 . عبراتها وتتجدد إال ثانية

               _____________________ 

 

يَّة.  حقيبتها عانقت  مِّ   فتحفظتثبت قدماها بال خطى   ما  قليلفي ح 

 .الدراسة من  مديد ليوم حيويتها كاملة

 بداية مدركة الحارس ت حيّ بعدما  المدرسة لداخل هرولت 

 . المتتالية صدمات لل داخلها فلعنت  صلب  بجسد . تخبّطت الطابور

 

  الشاب  معلمها وف ض فوها من الحديث ما إن أبصرت  لسانها انعقد

 !كعادته ساهما أمامها يمثل
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  ارتقت  منذ في اندالس تعقّب نظراته لهاا جراء قسماته انكمشت 

  أصبحت  حتى  لفصلها وبات معلم اإلنجليزية الثانوية لمرحلتها

 .منها كثيرا فتستحي  مرئية واضحة نظراته

 : متخبطة وانبثقت  ثارت الحروف 

 . أنتبه لم أستاذي أعتذر أوه -

 

يمنة صوب   وخطت  زخرت قسماتها باالرتباكف انجلت بسمته

 . وهو يقتفي أثرها طابورها

 

                 ______________________ 
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 " عصام"

 ي تساؤالت  تثير ن عم أفتّش رقعة بكل وأطوف أهيم على وجهي 

بمهنة  األول لي  كان  يوالذ المدرسة في  لها يوم بأول رأيتها منذ

 بعدما تخرجت.  التدريس

م  ولساني  الناعسة عينيها  ببحور  تغوص عيني  أجد ما دوما ّرِّ ح 

 . الحديث  عليه

 

 من  عليها الشفقة أو  براءتها الحجة تكون  قد  ،ذلك ماهية أفقه ال

 .الرثة مالبسهاوالفقر البادي على  انعزالها ؤسفني ي. الوحدة

 .مضض على  فوافقت  تصاحبها أن  إحدى المعلمات طارحت 

 السيء معها ضاربة طلبي عرض الحائط تعاملها فيما بعد علمت 

واضعا عاتقها   بها االعتناء طلب أ أو  حالي  أال أحرج النية ألعقد

 . عليّ 

 

ألبثها الشعور بتضارعها مع مثيالتها من  مهام وّكلتها بضع

  رائدة عينتها كما صححهاأل  الكراسات  بجمع ت فأكلّفهاالطالبا

 . للفصل

 عليها المنهالة المضايقات  مضاعفة علمت   فقد طويال يدم لم 

 فرحا ترقص كادت  بعدما  ريادتها عن  فتنحت  جسدها تسحق

 وحزني.  أسفى  وتفاقم عليها للحصول
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 بجعلها رغبتي  يهمني  ما كل لكن  لذلك يدفعني  أجهله ما يوجد قد

  ال خطرة  بمرحلة فهي  زميالتها  بين  نقصا عرستشت ال سوية إنسانة

 . بها يستهان 

 

 على  استقر بصريعن موعد قدومها.  تأخرت  وقد عنها أنقّب  

 . براءتهاوصولها فتيقنت  يبتسم الحارس وجدت  عندما البوابة

 اذ الحارس سن ح   تجبر تأزرها بقماش عتيق رغم النبيل ووجهها

 على العلنية. العبوس الوجه

 

 قبالتها فخطوت   المدرسية إلذاعةبا التهواوقد  حولي  أبصرت من 

 فاصطدمت بها. ن التوقفشللت ع ي وكأن  .منقبضة ومعدتي 

  إن  أعلم وال على بسمتي قدر المستطاع  فهيمنت   متأوهة تراجعت 

 ك شف أمري.  أم إخفاءها أجدت 

 

  المدرسة لمنتصف تفر أن  قبل الرقيق عتذارهابا شنفت سمعي 

 عمن  متنحية الصف آخر التزمتْ  وكالعادة  طابورها حيث 

 .تعسة  بها فغدت  هازئين  يتهامسون 

 

            __________________________ 
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 حتى  بغتة اليوم يوافيهم أن  جهنمية فكرة فداعبته ضرعت الشمس

  أو  ترتيب  دون  أهله ورؤية  بتلقائيته بالبيت  ما يتحرىأن  له يتسنى 

فألجم   عازمين الفرار بعقولهم إبليس يلعب   فقد ال يأمنهم. موعد

 طار بمهب الريح. حصانه و 

 

 اتباع أحدهم كلّف بعدماوأ فِّد بيتهم تقّصى األراضي الزراعية 

 مسكنه.  علمهلي   المستقبلية زوجته  الحامل الرجل

 أوقعهم يالذ حظهم على  مدركا عويلهم طغت عليه بسمة جانبية

 بينما ينتشي هو.  رحمته تحت 

 

"عبد  منه وطل ن طويلة بعدما طرق الباب حتى ف تح ثوا مرت 

  هو  مما مرتعبة جاحظة ألخرى تحولت  واهنة بنظرات  القادر"

 .قادم

 

 !أحر ترحيبا انتظرت  رجل؟ يا عليك عيب  -

 

 قائال:  واختنقت قسماته غصته علقت 

 .إال ليس اليوم حضورك من  صدمت  ،يسيد آسف -
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 الطريق موسعا المرتعد قبالته يزيحه صدر بمنتصف هوارتهت ثبّ 

 إنش بكل امسبيله عيناه تسلك محمحما . ولج الغليظتين  قدميه أمام

 في وجل. تنوح أعجزها الشقاء امرأة على  فاستقرتا العتيق بالبيت 

 بها. ولبِّد أقدامها تآكلت  فشنف إلى أريكة متشققة عنها وجهه أشاح

 مرت . وأوبأ إلى الماثلين ثم إلى األرض جواره هوارته أسكن 

 افترشا األرض تحت قدمه.حتى هنيهة امتثال فيها ألمره 

 

 : ثاقبة بعينين  المغلق للباب   متطلعا  رأسه فرفع  المشهد أرضاه

 هي؟  أين  -

 :ختلجت او  بطريقها الحروف فتعثرت  فاه

 .نائمة إنها -

 . فعلت بنفسي . .أو  أيقظها -

 

  صوب أّمم  .الباب  وأترس  ابنتيه رفةلغ الفورعلى  السير أغذّ 

وأرعشت    لّوثت ابنته دموعه. وأجهش بالبكاء يحتضنها" بلقيس"

 .قلبها

 

 :وعجز بأسى  وجنتها مقبال ابتعد

 .نحبك أننا دوما تذكري صغيرتي  أعتذر -
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 : فاختنقت نبرتها يراودها سيء وشعور الفتاة ارتعدت 

 .أكررها لن  أقسم! ؟تبكي  ملِّ  ؟ي أب بك ما -

 عروسا. ستصبحين ! الجميلة صغيرتي  -

 

"عبد القادر"   بأعلى صوتها. قيّد  وافترت " "بتول ومضت عينا

 :عقب أختها فريسة تصير أن  ضحكاتها تهيبا

 لحين   الغرفة من  الخروج أو  الحديث و  إياكِّ  صغيرتي " بتول" -

 . أخبرك

 

 . هائمة المبتسمة البنته النظر فعاود امتثلت ألمره

ة  الوردي شفتيها على  حمرةال  تضع نضرة عروسا  تصبح سوف 

ال  المحتوم مصيرهاعميت عوضا عن البالية.  باهظة بثياب  إلحاقا

منذ   الزيجة استسغت . بالقرية أحد زواج بما تراه عند تبالي سوى

  الخيال بهايطوف . جارتهم مذياع لقصص حب ألقاها أن أصغت 

 الفقر من  ينتشلها األبيض وادهيمتطي ج اأحالمه فارسو  آلفاق

 على  جالد سوى رأسا على عقب فما أتاها كل شيء جاهلة انقالب 

 األسود.  حصانه
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 فات  ي مقدمة عليه.ه مما تتردى فيه أنات  الكبرى ابنته يد أمسك

 .قاذإن محاولة أو  فعل ألي األوان 

 التكتّم.  األخرى على  هنبّ  بعدما رافقها للخارج

ب صت   باتت  في براءة متبسمة والدها  مع مثلت أمامه لّما عيناه و 

 له.   مغرية

                ______________________ 

 

  من  صغيرة بقطع محمال خبز رغيف يخبئ  مسرعا الدرج صعد

 أن  قبل الغداء بتحضير الخادمات  انشغال وسط اختلسها الجبن 

 . عليهن  كامل حفيظته فيصب  يأتي 

 

 فابتسم مقصده أخيرا بلغ .مبكراحضوره  توجسا الدرجات  أكل

 . خلفه إياه مغلقا يدلف أن  قبل مرات  ثالث  الباب  يطرق بسكينة

 .الكريم القرآن  تتلو  بد ب ر الغرفة منزوية وجدهاحتى  هابحث عن

 .لمأثمه لبه فتهشمالشهقات غلبتها 

  عال فأمامها   ظال"أمينة" الحظت . قبالتها مثل حتى  محرجا  زلف

 .انثمام في  عاتبتهو  رأته لّما استدمعت . بصرها

  الحمق آسفا يدها يقبلمعتذرا  وطّوقهاإزاءها  هبط. يطق التجلد لم

 . أال يكررها فاهه على عهد الذي
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 .فراقك ينقصه ال شقيقك  على   مكدوم قلبي ي. بن  تعيدها ال -

 

  من جعبته القليل الطعام حّرر. أخيه ذكرى بأوبة هجرته المسّرات 

 : قائال

 تأكلي منذ الصباح.. لم أمي  تفضلي  -

 تناول فطورها. دون انصرفت  لقد هللا يا !"فلاير" -

سأحاول التقاط ما يكفيها لحين  هللا بإذن ! ذلك؟ نسيت  كيف -

 عودتها.

 

.  الهزيل الجسد ذات  ابنتها على  خوف وداخلها" أمينة" أومأت 

 . مطمئنة سالمة لها وتعود دون وبال اليوم يمر لو  تمنى ت

 والصبوة  فتبادله والدته ي طعم الخبز تقطيعفي " مهران " شرع

 .القليلأكفتهم ب

               ______________________ 

 

 محاولة للقصر لتعود الدراسي  يومها ختام متعجلة تتكّهن 

 الماء.  ولو  إعطائها الخادمات  استعطاف

ى لّماافتّرت  ا كعادته.  عودته لحين  الخادمات  عن  الطعامأخوها  لو 

 . اليوم يفعل أن  ترجو 
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 يمأل به تلتئم ما تبغي  محتجة هاجت  ومعدتها دوار أصابها

 .فراغها

نا صلللف يدلف ما إن أبصرته صدرت  خافتة شهقة  حقيبته مسكِّ

 .جواره

  لغة حصة لديها أن  عمها إهانة أنستها وقد جبهتها عرق جففت 

  ذلك تجاه صارم هو  كم .كتابه عن  فغفلت  اليوم إنجليزية

 دوما! والطرد للصراخ األمر به فيصل الموضوع

 حاجيتهم إخراج ثم طالبهن  الفصل بد ب رفأبصرها  تحرى مجلسها

 تمتثل ألمره. لم إحداهن  فرأى

ب ف فأجابت  متسائال تآزف الخطو  ج   .له بنسيانها ي ر 

 ولبّت األمر محرجة فأطرقت  الباب  أوبأ إلى  بل بحرف يتفوه مل

 . الصياحتجنبا 

 

 :محتجة هتاف أخرى حال دون حديثه

 .أيضا كتابها تحضر لم" فلاير"  -

 

ب الحيرة" فلاير"ل ملتفتا جفل  .حيلة باليد ما لكن  برت  .وهوي بج 

. سوف عليها المنهالة المضايقات  زخرت  وإال طردهاوجب 

  دونا عن  بمعاملة ويختصهامعجب بها  الشاب  األستاذ يظنون أن 

 .اآلخر ضد للبعض عنصري منحاز أنه أو  الطالبات  بقية
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 أال تمنت  الفتاة عليها.لّما فتنت  آللئها وائتلفت  دمي وجهها

 .رغبتها  نافى  ما حدث  لكن  يحرجها

 ! "فلاير" اخرجي  -

 

واألرض تميل  الدوار تفاقم. في وهن  للخارج سبيلها تقطع نهضت 

 .وعيها فاقدة أرضا فترّدت  حالها تتمالك بها. لم

هرول   أثناء حملها. يتحركن  أال بالطالبات وصاح صوبها فزعا آن 

 .  كخطواته متعثرة أنفاسه ءهأمعا ينهش لقلقا المعلمين  لغرفة بها

             ______________________ 

 

 ظهرها على  ربت  أحضانه هو. إلى  من طوق والدها عنوة هاجذب

  ي ه بينما جسدها الغض نظراته ت احاستب براءتها. فقدت  بلمسات 

 ذلك أن  علمت  عندما أحالمها شنفت عنها. كالعصفور ترتعش

 .زوجها من سيغدو  العجوز

 

 على  اغتماما مكانهما المتحجرين  لوالديها يتطلع إبصارها تنحى 

 : آمرا تجاههما مالية وريقات . قذف فقيدتهما

  أخرى مرة رؤيتكما أريد ال مهرها وانتهت صلتكما بها.. تسلمتم -

 . يوما فتاة إنجابكما ولتنسيا
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دفع  ثم شنّف إليها مستترة عن مرآهم. ت فاهرمعّ  "سكينة" لم تطق

 والدها قائال:  إلى  يق الشباب رِّ بِّ  نْ م  

 ي.عودت  لحين  السويعات  تلك بها تمتعاالليلة سوف أتزوجها.  -

 

  تجاه هساكني قفرّ تو عمدانه  تهشمت  بعدماانصرف عن البيت 

 .يتجهز لزيجة جديدةل قصره

 

 : انتحابا عينيها  تعتصر  والدها من  "بلقيس"  دنت 

 معه بقائي  أرهب .. مريع إنه ..تزوجني إياه أال أتوسلك ي أب -

 ي. وحد

 

 . حينئذالصياد يشبكها قبل أن  ورائحتها بدفئها متنعما طّوقها

 يرى  أو  ابنته جثة ب ص ر يرتقب  لن  .األسد عرين  ى سيتقصّ 

 .لكبرىاك عرضها ينهش الصغيرة

  يحيا أن  ي يكف .مأوى بال باتوا لو  حتى  القرية فيهجرون  تتم الزيجة

  يعيش أن  بدال الكبرى على  وحزنا األخرى ابنته على  آمنا

. يدرك جيدا أن الفرعون لن يتركهم عليهما معا  والشجو  االرتياع

ينأى بطريق و داخل بيتهم  ه ليال. سوف يقيدهمأحرارا لحين قدوم

 . عنهمالنجاة 
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  الحبيبة ابنته" بلقيس" مع  الباقية الساعات  يقضون سوف 

 ا. تجلفهم تغفر علها تركها قبل والحنان  الحب  يعوضونها

            ____________________ 

 

 منبهة لها محلوال الصحية الزائرة وضعت  بعدما استيقاظهاتيبس 

   أضعفها. مما  فارغة فمعدتها تستيقظ إن  ما الطعام تتناول أن  إياهم

 

  يصل األزف أن  يظن  . الكثيرة تساؤالت  تثار داخلهو  حملق بها

  خاصة أن مصروفات المدرسة تناسب  جوعا الموت  حد بها

 . الفقراء ال الحال متوسطي 

 !هكذا؟ حالتها لتتدهور الطعام تتناول ل م إذن  فلِّم

  واالهتمام حالتها تأمل عن  بالها ويشغل يزعجها شيئا أن  أم

 ؟! بصحتها

 االنتباه دون  تتركها كيف عائلتها لكن  الفتيات  مضايقات  تكون  قد

 . لها

 مترجرجا. ذهنه ببحرا حجارأ  بعقله تتقافز كثيرة وشكوك أقاويل
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 انتشله صوت المعلمة:

  قسوة مدى أن أتخيل أتعثر! الجميلة  لتلك نظرت  كلما أحزن  كم -

  ال! عنفوانه من  حتى  تماما ويفرغه إال أحدا يترك ال الذي الزمن 

صب  نطفة فتباشيرها بها شابة تبدو   فوق ناي سنزاداها  وعذاب  و 

 .عمرها

 

  وهرولت  استيقاظها لحين  تركت الطعام انصرفت عقب أن 

 المعلمين  بغرفة منزوية أريكة على  الممددة قبالة هو  بقي . لحصتها

 . حصصهم بتحضير المنشغلين 

 

 ذلك يسبب  وقد حصته على  تأخر .حائرا لثوان  حوله تطلع

 ترك اإلنسانية من  ليس لكن  ببداياته  مازال أنه خاصة شكالت م

 . وحدها الصغيرة

 

  فرغ إن فرغت منه .الطعام تناولها  تأكدي ل تفق حتى  البقاء عزم

 سالمة. غدت  أنها قين يت ل فيتتبعها الدراسي  اليوم

 

 !الستيقاظها حميّة لهقليلة إزاءها وك أمتار نأى بمجلسه على بعد

 

                _____________________ 
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 أكثر بصوت متلذذ إلمعاضهم مستطيبا إياه بالدجاجة يده غمس

 .بالغداء تمتعا منه

 

  فيريحهم بحلقه الطعام يعلق لو  يتوق  في إضرام" مهران " ترصده

  قذف ما سرعان  شعلة عينيه يطّوق السكين  بريق الجمعاء. ويسّكن 

  قدر أخته ألجل سرقته سيقدر عما ركز بصره خورا. أفكاره

متجرعة كؤوس ألم ص بت   األخرى  هي  تتأهب  ووالدته إمكانه

 الفطورب ال تنل نصيبها سوى .تفتقر للطعام التي  على ابنتها

. منه نفع ال تعليم بسبب  الغداء وجبة فتضيع قليلين ال والعشاء

  آخر جالد من  الزواج أو  حياتها مدى بالقصر الحبس إما صيرهام

 . العمل بعد عمها يستتم

 

  شقيقها مع أفّرت  لو  عليها حتى   ك تب  ما البنتها ي نصب  أالابتهلت 

 .مفردة الفرعون  سطوة وتتجلّد أمام ثالثهم فرّ  كما

  مما أكثر دونا عنها. ماذا ستحيا ومستقبلهما سالمتهما هماأل

 ؟! حيته

 

 : قائال عليهما حروفهفشّن  أتم طعامه

 .بالقصر جديد عروس سوف يشهد اليوم -
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يعم   يدةجد  ضحية على  في أسى  واستعبرت  قوله" أمينة" أغمّ 

 الشهر.  يقارب  ما اختفت  بعدما القصر عويلها

  على  وحزنا الشيطانية الصبيانية  الهأفع قاانح إليه" مهران " شنّف

 بها. الفرعون  ترحم إن  الحتف أو حياتها بقية اإلمالق اجتباها من 

كمثيالتها   غنيمة دسمة شقيقتهباتت  وإال  لقرابتهم ربه يحمدتارة 

 من الصغيرات.

 

 أحذركم االختالط بها. .أجلبهاس ثم عقد القران  اليوم -

 

  تضرب  وغليظتاه انصرف. الحوار فاضا الطاولة بلكم أتبع القول

 في أتم االستعداد.  أمجاده أوبة يتأهب  عصاه تفعل كما األرض

                ____________________ 

 

. تناولي. .صغيرتي  خذي -  حبيبتي. تشائين  ما كله لكِّ

 

  يغدقون عليها البنتها. اللحوم تقدم ي وه في قفقفة" سكينة" قالتها

ه خشو  ما وقع. داع ال اآلن  لكن  أمواال ليّدخروا دوما حّرموه ما

  قصورا سوف يشيدون  .باألزف  وتتذكرهم عليها يبخلون  مفلِّ 

 .القليلة السويعات  بتلك اداخله باهرة وذكريات  وأحالما
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 مرات  بضع سوى هتذق لم .في غبطة اللحم قطعة" بلقيس" لوكت 

  وجهه ي يخف  والدها بينما العجوز يخص . غفلت عماعمرها طيلة

 . مث ل عونا بدال من مرصاداابنته حماية وعجزه عن  لشناعته

  فرارال سبل كافة الفرعون  قطع كما تيقّن فقد .الفرعون  لرغبة

  مانعا بمراقبة منزلهم رجل لّما كلّف صغيرته وإنقاذ بابنتيه

لم يطق البقاء فأزف   .معهم أو  وحدها سواء الخروج من  الصغيرة

 في طريقه لغرفة ابنته مستترا.

 

  الشهي طبق اللحم  األحرى بل الكبرى شقيقتها من  "بتول" دنت 

 :ضور في  والدتها رجو ت

 . جائعة .. إنني القليل أريد أمي  -

 

 فصاحت الوالدة: معرضة عن طلبها احتضنت "بلقيس" طبقها

 . غرفتك دون خروج ي ادخل -

 

  نحيبها زاد التي  والدتها كحال باكية للغرفة مندفعة شفتيها زمت 

 : مختنقة تتحدث  طعامها بتناول المنهمكة" بلقيس" شعر على  تربت 

 .عرسك ليومحبيبتي.. ا -
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التي   والدتها  في جبانة. توسلت واختنقت  علق الطعام بحلقها

 :الخائفة ابنتها نبرة سماع تحتمل فلن  قاطعتها

 هللا أن  دوما تذكري .زواجك من  مفر وال صغيرتي  األمر حسم -

 .صغيرة يا لك حبنا وتذكري تذكرينا تهابي شيئا. وال يضيعك لن 

  هللا وندعو  نحبك سنظل .وشقيقتك والديك تنسيكِّ  األيام تجعلي  ال

  آجال وليس عاجال. لقياكِّ 

 

 مما ارتيابا إال تزدها لم والدتها وكلمات " بلقيس" اختنقت قسمات 

حينما   شهيتها باب  وأوصد معدتها ترجرجت  .عليه مقدمة هي 

 مخزنهاب الدموع على مصرعيها. ترقرقت  عينيها  بوابة فتحت 

  األمور زمام تركت  .األخرى هي تدمع بإزالتها والدتها فسارعت 

 . والنحيب  الدعاء سوى تملك ال

                  ____________________ 

 

ألزمه   المدير أن  طالبة لّما أعلمته من مراقبة النائمة جفل

 يأتِّ  ولم حصةه الكترْ  أوشى  أحدا أن  متيقنا حانقا زفر. الحضور

 .المدير فطلبه جلبة أثرن  قد أو 

 

 االنتباه بالغرفة أوصى إحدى المعلمات  طالع "فلاير" في تيه حتى 

 من  ممتعضة فامتثلت  استيقاظها بحالة تعطها الطعام وأن  لها

 .عملها مقاطعته
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  دروسا يلقنه والمدير مملة طويلة  محاضرةانصرف ونال ما علم. 

انذار   يشغله ما كل .منتبه  غير وهو  العمل واتقان  باألخالق

 استيقاظها متيقن .  رحيلها قبل ليراها العدو  يبغي  بالرحيل. الجرس

 عن  يكف ال  عجوز أمام ماثل ساعة نصف منذ تركها وقد

 . الحديث 

 

 ولوال للخارج  الطريق فالتهم برقت تباشيره لما انفض اجتماعهما

 ! كالصغار لهرول هيبته

فتوره. أخبرته  فعاد فارغة األريكة وقد أبصر زالت بسمته

 الجرس صوت  حصد حتى  الطعام وتناولها المعلمة أمر استيقاظها

 .فانصرفت 

 

  لمعرفة تعوض ال فرصة كانت  .يتملكه والضيق حاجياته التقط

 لكن  فضوله ي فيرض يريد ما يسألها  بها واالنفراد عنها شيء كل

 . آخري رأ للقدر

 

              ______________________ 
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وابتسامة الحارس طمأنتها أن  بهجة ترقص تكاد القصر أدركت 

 !هنا ليس الفرعون 

 

بشطيرة   باغتتها المعلمة تغذّت بعدما فقد نشاط في  ألعلى  صعدت 

  ربها حمدت  إكمالها آلخر قطمة بها. في حرص منها على لذيذة 

 حدث  ما ينسون  سوف غدا. لطردها حرجها من  أنقذها غماؤهاإو 

 يسخرون منها. وال

 

  البقاء بإجبارهم فيشغلهم عودته قبل دروسهاعزمت على استذكار 

 .ناظريه أمام

 

  وضع الذي شقيقها . أبصرت غرفتها باب  ف تح  عندما محلها تيبست 

 :أترس الباب فقالت  ثغره عالمة الهدوء.  على  يده

 أفزعتني!  -

 

.  ألجلها امياأل معظم به الطعام إلخفاء اختلسه عتيقا طبقا أخرج

  الدجاج من  مقطعة صغيرة وشرائح أرز من  يحويه لما نظرت 

  ال حتى  مصطنعة الجوع شفتيها تتلمس حنو في  فابتسمت  المتبقي 

 .فعلتهب وفخره بهجته تهدم
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 شقيقته لسعادة قلبه نشرح. االفراش لى تناولت ما بيده أع 

 . رباها التي  وصغيرته

 

  حتى  األكل إال أنها عزمت  شبعها  رغم .رأسها على  مربتا جاورها

نهائها ثم لقيت بسمتها حتفها  إ . شكرته فور تعبه احتراما النهاية

 .من يلقب بعمها زواج منصتة لخبره عن 

 

  مرة أخرى. ضمها  القصر ة ستضج لهوال والجلج قلبها انقبض

  بالعالم األتعس الحظ صاحبة حال على  مشفقين  يهدهدها" مهران "

 . أجمع

 

              ________________________ 

 

 قائال:  تجاهه المرتعدة العروس جاذبا حماه يد عن  يده نفض

 . النتن  وجهيكما رؤية أريد ال -

 

  القرية أهالي  من  المسرة فقدت  مرتجفة  تهليالت  تتبعه عنوة جّرها

 عاليا ورفعها تقصى البيت  .بيده  الصغير المالك على  ين المشفق

محتضنا  خلفها يمتطيه أن  قبل جواده على أ في عنف يضعها كلعبة

 بدنها المرتعد. 
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 اخترقتها النساء شهقات  وحلّت   التهليالت  فبع دت  البيت  عن  زحل

  مطالبة ابنتها باسم تصيح  وجهها تلطم دّوي "سكينة" التي هوت 

من قلبه   قطعة  اقتلع لخنجر صريعا" القادر عبد" . جاورهاعودتها

 .فرحته وأول الكبرى ابنته أال وهي 

 

لكن األجواء تزرع الهول   شقيقتها جاهلة مصير" بتول" ناحت 

 أم للقدر تصاريف أخرى؟ الفراق عليهما كتب بجوفها. هل 

 

               ___________________ 

 

 . آزرهاشقيقتهل عاد مأو  " مهران "وكف  الباب  قبال تضافروا

  على  ربت . بقلبها تثاقلت  والهموم مطرقة للعون. والدتهفافتقر هو 

 بداخله ما كل استنزفتا .بالدعم األخرى هي  عليها يبخل ال ظهرها

 مفرغا.  غداو 

العروس   دافعا متقهقرين. ولج  فارتعدوا عنيفا الباب  انبلق

 فرائصها.  المرتجف

   .ستريحهال شك أنها  ..بها  صراخ قليل  إزاء خضوعها أجذله

م  . لصقر بعيون  والخادمات متفحصا األسرة  عنها وجهه أشاح

 وقد حضر الجميع. أحديعمى عنه 
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  كما الفراش أعلى  البيضاء والقماشة سيدى جاهز شيء  كل -

 . أوجبت 

 

 بضحكات صاخبة صوب الطابق العلوي. كتفه على  الفتاة حمل

في تثأثؤ. اهتزاز يدها المصطكة بظهره توحي  انطبق جفناها

 لكمها له ظاهرا فيستتر الباطن وهو التهيب حد االرتعاش. 

 

احتضنت   األجواء. الضجيج  شقشق حتى  طويلة دقائق مرت 

 السياج خلف عنوة. طلّ  الطفلة عفة أخذت  وقد الرموش بعضها

  بالدماء الملطخة   القماشة قاذفا الدرج والممر طرف على  الحديدي

  والتمتع الصغيرة لحم نهش من  وصلة ثانية فابتدأ لمكمنه ثم عاد

 . شفقة أو  تزعزع دون  بها

 

  اندفعت  فبّح صوتها. التي ساهمت بحلقها شقيقته" مهران " احتضن 

  .للعروس ليلة بأول باألسفل المجهزة لغرفهن  والخادمات  والدته

 التعيسة باألعلى. جسد تلف كما يستمعون  لما أعصابهم تلفت 

 لو  حتى  لكن  حائال بينهم وبين الضجيج  السفلية الغرفة باب  أترس

 . محال األلم حجب  سيظل وباب  باب  ألف أغلق

            ___________________________ 
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 سريره  . افترشأرضا فهوت  ثم ركلها بها  جميل كل نهشها واقتلع

 .الوجوه لها تسود بشاعة يقترف لم وكأنهفي دعة 

 

  سترت لحمها المخدوش .دموعها وسالت  حلقها جرح وقد ألما تئن 

 الصياح. فرطل دما سعلت  . أجهشت بالبكاء حتى ثوبها قمشةبأ

 

كي ال يبتلع القليل   تيقظه اتقاءا المنتفخة  شفتيها على  يدها وضعت 

 .نهاالباقي م

 

سلبت حمرة وجهها    .الحجرة بد ب ر  وانزوت  متألمة أرضا زحفت 

 الصغيرة عائلتها اّدكرت  كالمختلة. كل إنش تطالع فبات باهتا.

إذ بالدماء ف شفتيها انشقت و  تغّضنت قسماتها في النحيب. ت فانفرط

خالت عائلتها كما فعلت أسرتها القابعة   .تطّوق سابقاتها تسيل

لّوح الوالدان   بنهاية القرية ترافقهم قماشة حوت ممتلكاتهم الزهيدة.

منهمرة على  من العبرات  شالالت . مودعين إياها كأنها أمامهما

 بفراق شقيقتها وتيه والديها.  من دب الخوف أوصالها

 

 عنوة.  ألنثى  طفلةشهدت تحّول  ليلة

               ________________________ 
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 .الخير قطرة من الغيث ةفغر  
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 قمرهم وخفاء شمسهم وخفوت  سمائهم ودموع بظلماتهم ليال ثالث 

 . لجثمانها الرحمة هاتفين  عليها حزين  حظها ي ينع كل

 

 ال بثوب  لتفرحها جسدها تستر سحابها من  قطعا تقتطف السماء

  من  بدال الناعم جسدها عله يطّوق ألجلها خلق فقد التطريز يحتاج

ثانية. تمزق أشالء   برؤياه ااهعين تبتهج  لم .عرسها ال مماتها ثوب 

  أمام بثوبها توارت أمنيتها بالتباهي  فتاتا.  أحالمها معه وتمزقت 

 جارتها.

 

. جروحها وتداوي جسدها صقيع لتدفئها. تمحي  الشمساحتضنتها 

  األيادي وعبث  الناظرين  حسد تحترس نفيسة كجوهرة تحيطها

 وصبا. يزيدها ما إليها تصل أن  مانعة األلسنة وقسوة

 

  الغ ب ش متحسرا. تجول بجوفها ليخترقها. سماءه القمر هجر

  يتلمسه مكان  بكل طاقته أطلق ها.من تمكن  يحاوطه ويسكنها حتى 

أال   أقسمت العتمةلكن هيهات.  منه الدجى  ينتشل. منيرا يعيده

 تبرحها.

 

المآسي حولها.  ت تضافر ؟!والعنفوان  الحياة فقدت  الدرجة ألتلك

 . وحيدة فغدت هاشريك ترّدى اعجوز  باتت 
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 حتى  رأسها  أطرقت   .هأمام األربعة ليصطف ذليال األذالء زاد

دفئه  إال أن  والدها . رغم ضيق بيت حيطة األرض مالمسة قاربت 

 وأراح بالها.أكفاها 

 

العويل  من  ليال ثالث آسفة. قضت  الصغيرة" أمينة" لمحت 

 . معدمة ساءخرفهبطت 

 صوب حديثة العهد بينهم. نظراته فحادت  شقيقته" مهران " طمأن 

 

 أن  قبل تفر أن  الدعاءى ال حيلة له سو  وتنهد. عيناه غامت 

 .قبلها من  احتضن  كما الموت  يحتضنها

  الرغبةو  عرذال لكن  .وعائلته هو  يفر أن  أولى  كان ن ز مما قاله. لط  

 يحيل دون هروبه.  والده أموال باستعادة

 

  فهمعنّ  بعدما القصر . تقّصى الهول فتفاقم المنطفئة زوجته رمق 

 هاءبقا علم إن  أقسم التي  زوجته مع الحديث  عدم إياهم منبها

ب  فأومأت  مماتها يوم سيكون إفطارها تناول بعد باألسفل ج  في ر 

 . فخرهتضرم فتيل و 

من الطاولة يتغذيان بينما تيبست محلها في  وأخته قار "مهران"

 انذعار. 
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  سيدة أبصرت  فتلفتت للفاعلة. ظهرها على  يد لّما حّطت  جفلت 

  ذكرتها جذابة هادئة وابتسامةبشوش رغم الفتور  وجه ذات 

 .والدتها بابتسامة

 معنا.فطورك األول  تناولي  ابنتي.. اجلسي  -

 

ل قلبها أن إالعّولت عليها لنبرتها الحنون  جِّ أقنعة   تكون  أن  و 

 .تستر الخناس خلفها

 

 مس دون  للحاضرين  متطلعة تهتزان   ااهومقلت جلست جوارهم

 :ساخرة بنبرة" مهران " تنهد .الطعام

ط ألماتشائين  ما وكلي  تخجلي  ال -  ! جديدا . اليوم سيخ 

 

 :حانقا فاحتج  لفتاةا فزاعهإل تزجره والدته لكم عقب  أنّ 

 أكثر منها متيقنة حقيقة إنها أجرمت؟ أم عليها كذبت هل ! ماذا؟ -

 .منا

 

  الشاحب  الوجه ذات  المقشعرة" بلقيس" يد  على  فربتت  يئست منه

 . لها مبتسمة أمامها
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 .إنكارها حاولت  بحقيقة واجهها قد ثبّطها. الشاب و  شفتيها بللت 

  منتظرة لألعلى  وركضت  منتحبة الخبزفألقت  الشهية بارحتها

 .ليال المحتوم مصيرها

 

 : قبل انصرافها" فلاير" قالت األرعن.  ولدهاعلى أفعال  قنطت 

 ما ي يكف ..ينقصهاال  والفتاة  فزعها أثرت  أخي.. عليك حرام -

 .به تمر

 

  عن  المزيد لالنتقام مطالبا لما قاله وقد تجزأ. البعض مبتهج احتار 

واآلخر احتج  زوجته الملقبة بالصغيرة الكامنة متعته أداة طريق

 لفعلته.

  ضائقا فيراه غريمه حياة لينغص وجعا يزيدها أن  مال لمن صاح

 .بهم يفعل كما

 .بخاطره ضيقه جال  إن  ما مقلتاه والتمعت  وجهه أشرق حينها

 .قبلها بمن  يكن  لم ما بها الفتاة

 .يستثيرها من  تحتاج متمردة شعلة يرى

 . سابقاتها من  ف قدت  اأحالمتملك  صغيرة يرى

 .القليل ولو  لمصالحه يحقق قد ما بها الكثير يرى

  يضرب  .والسبب  األداة تكون . لها إنقاذ ما هو  قدر استغالال ليس

 .ليخلصها لالنتقام يدفعه وسببا حديد من  بها
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  سوى عليه ليس .القادمة بالخطوات  كثيرا سيساعده بها أدركه ما

في  وامرهأل فتتبعه خانعة تأمن  جعلها  يةكيف لمعرفة الجيد التخطيط

 به يفّكر يوما يحين  حتى  الفرعون  وغضب  بضيق حين يتمتع هو 

 .غضبه إثارة بعد يفعل عّما جيدا

  يبغضه من  االستمتاع برؤية أبعد فيكفي  لماصل ي لم لو  حتى 

 .غيظه نيران  مشعال يتآكل

  يجب  فلم نادته عندما شروده وللط المتعجبة والدته جبين  قبّل

 صرف هو اآلخر.ين أن  قبل المسكينة جلوس محل مرتكز ونظره

 

 المتأخرة السكينة ي تأت  أن  تدعو  زافرة ببعضهما كفيها ضربت 

 . خارجا ألقاها من  وتطرد القصر قاطني  تسكن ل بعودتها

             _______________________ 

 

 تتأزر" بلقيس" . انتفضت اإلذن  انتظار دون  دالفا الباب  طرق

 . المجّدل شعرها أعلى  خفيف بوشاح

 جامد وهو  رعبا تهتز اهامقلت .رهبة  فابتعدت  مقتربا حالتها راقب 

  بعدما منها إنشات  بعد على  توقف .بطمأنتها يعبأ لم المالمح 

 . آخر مفرا تجد ولم بالفراش اصطدمت 

 .بعلككبغلك.. عفوا أقصد  مسخا لست ! القلق؟م لِّ  -
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 التماسك متصنعة صدرها أسفل  فعقدت ذراعيها نطقها هازئا 

 ورغباته غضبه الجميع يصب  أداة تصبح  ال كي  هولها تدثر

 .عليها

 

 ارتجافها منافية للتو  المتولدة بسالتها فاستنكر وجهها أشاحت 

 .الفرعون  أمام باألسفل كعصفور

 .وبهاءا نجاحا مخططاته تزيد فشجاعتها يهم ال لكن 

 

 من  خالية بآلية يتحدث  ظهره خلف لكن  اليدين  عقدة شاركها

 :الحياة

 وقلق دائم.  رْوع أخشابه المركب  بنفس كلنا ..وحدك لست  -

 

 :قوله فشرد تجاهه عيناها حادت 

  بالقصر من  كل .على شاكلته  لسنا. وسلبنا البهجةأحياءا  قتلنا -

 منه العالم يريح  أن  ألحد قدرة ال موته، يتمنون   جبروته ي يعان

 .فراقهم نخاف أحباب  لدينا فجميعنا

 

اختناقه فكان  مدى نت بيّ  نبرته لكن  كلماته تجهل جبينها تغضن 

 عينا حان انفجارها بالماء.
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 وأشاحت  تباشيرها فارتبكت  خاصتيها تفارق ال هاوعين رمقها

 . عنه بعيدا بصرها

 نجاح بداية متيقن  منتصرة بابتسامة أردف تلفت وقبل الخروج

 :ضئيل بشكل ولو  واالنتقام حياته بإظالم مخططه

 تأتيني  أن  عليك ما  لفك الحياة أردتي  ن .. إمشتركة  المصلحة  -

 لندعم بعضنا البعض. وشجعاتك بروحك

 

 . وخنوعها ..فضولها يثير بأذنها وكلماته برق األنظار عن  اختفى 

              ______________________ 

 قائال: عنها يحيد أن  دون  وطالعها مؤخرا كعادته قابلها

 .المعلمين  بغرفة انتظريني . اليوم طابورك يتحضر لن  -

 

 عن  أذن من معلم غيابه بينما للغرفة رجفة خفيفة ملكتها واتجهت 

 ي الت بكلماتها فضوله خيوط قطع عازما ثم تبعها الصباح طابور

 يه.ترض صادقة تكون  أن  سيحرص

 وهي  الداخلي  قلقها منافية أريحيةب المقعد على " عصام" جلس

 .ببعضهما المتعرقتين يديها تفرك أمامه ماثلة

 

 : هاتفا دنا من مكتبه حتى  هكلمات يرتب  صامتا طويلة دقائق ظل

 . أسمعك -
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 : كلمته شفرة ألغاز ففك متسائلة عجبا جبينها جعدت 

؟ من  -  الحزن  هالة ولِّم اخترتك؟ بعدما الريادة رفضتي  لِّم أنتِّ

  أكن  لم إن  جيد منصت  فأنا الحديث  ي جرب تركك؟ آبية تحاوطك

 .ممتازا

 

  طالبة بين  الحدود تجاوزه  تستشعر تبارز فضوله مع ضيقها

 . ومعلمها

 شخصية معلومات  جمع يتضمن  ال عملك لكن  أستاذي أحترمك -

  .طالباتك عن 

 

 من وقاحتها تر خلفه ثورتهست يفي برود  تحدث رفع حاجبه و 

 :المفاجئة

 تفوهت بتلك الوقاحة.  لما تحترمينني  كنتِّ  لو  -

 

 بالوقاحة لوصفه ضيقها تضاعف وقد قاطعته حتى  لم يكد يكمل

 : الشخصية بمساحتها متمسكةا بينهم الحدود تلتزم ألنها فقط

  ي ول لي  تابع هو  ما على  حفاظي  .وقحة لست ! عذرا أستمحيك -

 .احترامه الجميع على  وواجب  لنفسي  حق بل وقاحة ليس فقط أنا
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  أن  يوما تفكيره يصل فلم تفاقم وتمقّطه بعنف مقعده عن  نهض

 . الرفض خاجلة فورا ستجيب  مكسورة ظنها. الشجاعة لكبت تكون 

 !فتاة يا  تأدبي  -

 

 :وحدة بتحد   مجيبة إليها االنفعال انتقل

  التصديقعليك  صع ب  وإذا .ألمرك الحاجة دون  مؤدبة أنا -

  على  تاج وقراره ؟بيننا يفصلل للمدير نذهب  أن  رأيك فما

 .هنا الجميع

 

 :جامد بوجه للخارج  أشار توتره. لمحت  لّما انتصرت بسمتها

 .ط ردتِّ .. وإال اركضي  ، األولى  الحصة بدأت  -

 

  ببطء تقّصت الغرفةلتأخرها.  منتبهة جوارها الممر طالعت 

 حتى  نظره مرمى  عن  اختفاءها تيقنت  إن  وما  البرود متصنعة

  أمام المعلمة فتزجها الحصة تفوت  أال تدعو  مسرعة ركضت 

 خارجا.  الجميع

 

 . انصرف هو اآلخرأسنانه يحطم يكادفكاه بعضهما  احتضن 

 . بيومه يستدعي تركيزه الوقح  اللقاء متناسيا
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 . نظر إليهبه بعض من الصالبة  بشيء قدمه ارتطمت  ما إن  تسمر

 مدرسيا كتابا يرى يه وفترت نيرانه. انفكت عقدة حاجب الممر وسط

 . "فارس فلاير" اسمها عليه مدون  اإلنجليزية لمادة

 

  شفتيه بين  طرفه يضع أن  قبل يديه بين  يدحرجه إياه ملتقطا مال

أن  خطأها جيدا لتعلم بحصته اليوم وقاحتها من  النتقامه يخطط

 أن يعلو مقامه.  أحد يأمل فال  مقام كل  ل

 

             _______________________ 

 

 السور على  سوى تطل ال النافذة التي  عن  حانقة" بلقيس"  ابتعدت 

المطلة على   األخرى والنافذة بعده ما ترى ال أنها حتى  العالي 

 .بالعالم ال تختلط كي  بإحكاممغلقة أراضي القرية 

 

 أن  تترجى  قيديها من انهمرت  المعة دمعةو  البيّنة سماءتأملت ال

 .تحمله تقدر لن  وجع من  وت رحم المؤلمة أيامها ت زال

  عن  يلهيهملم  حالهم ضيق .الصغرى وشقيقتها والديها طيف طلّ 

 جوارها.  كونهم

 .عليها يهون   بعودتهم يقينها لكن  بعمله كل انشغال رغم

 .العيون  له تلمع ما وكل  ومالبس بأموال حلمت  لطالما
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 . لها ثمنا روحها فقدت  لكن  أمانيها على  حصلت 

  لكان  الشقاء، من  عليها كتب  بما رضيت  ليتها تمنت، ما ليتها

 أي أمل.  داعسا ألم من  جسدها على  اآلن  يخط بما أرحم

 

 إثر بارزةال خطوطذات ال رقبتها تجاه المرتعشة أصابعها رفعت 

 .جسدها ونهشه تعذيبه أثناء لها خنقه

 

 اتجاه لكل نظرت يها. تدم فكادت  عنيفا السفلى  شفتها عضت 

 عرض أوامره ضاربة النزول عزمت  .مأواها ضلّت  كشريدة

 سلب طفولتها. شهدت  في بقعة ببقائها تجن  أن  قبل الحائط

 

  لكن صوت  بخطواتهاترددت  عودته. رهبة يمنة ويسرة عاينت 

 فأبصرت  الغرفة أعتاب  على  وقفت  طمأنها.يتلو القرآن  خافت 

 . منتحبة تقرأه القرآن   وبكفيها مقعدها على  الطيبة المرأة

 

  الضعيفتين  ساقيها محتضنة أمامها رنت منها ثم افترشت األرض

  لصدرها.

 

  من  بنفس الراحة ثيرتل قراءتها فاستكملت  ادخوله"  أمينة" رصدت 

 . داء كل تداوي جرح كل تطيب  لكلمات  تستمع تطفل في  تطالعها
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غفلت عن   كلمة نطق عّدلت الصغيرة عليها لّما السيدة جفلت 

 الصواب منها.

 الطاولة أعلى  إياه واضعة برفق تقبله الكتاب  وأغلقت  صّدقت 

 :متعجبةوقالت  جوارها

 ! ؟هاكيف تعلمت -

 

 :حتى خفتت باإلجابة هنيهة" بلقيس" تكتمت 

  ما قراءة ختمته ثم سنتين  منذ حفظا الكريم القرآن  ختمت  لقد -

 ال حتى  مدة كل للشيخ  الذهاب  تعودت  كما مرات  خمسال يقارب 

 .أنساه

 

 :في دعائها الشديد إعجابها بدى

 . فعال   ما سن . حوالديك وبورك صغيرتي  بوركت  -

 

 : حنونة بنبرة" أمينة" فدعمتها ااهعين غامت 

 ؟ شئتِّ  إن  والدتك وأنا أخوتك أبنائي  .صغيرتي  عائلتك هنا نحن  -
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 التي  السيدة مع انشغلت  غمة. ينزف قلبها لكن  تبسمت بوجهها

 عن  بأسئلة ، فأشغلتهاالمظلمة قوقعتها من  تخليصها صممت 

 هرتهاأب التي  الصغيرة أجابت  وكلما كما استتلتها  والتفسير القرآن 

  حتى  أو  رأسها على  ربتت  أو حنان ي ف وجنتها تلمست  صوابا

  من  بشبابهم الكثير يفقده ما تملك مثلها بطفلة ةفخور جبينها قبلت 

 .  إلى هللا والتقرب  التدين 

 

               _______________________ 

 

 بعدما المعاتب  شطره وبدأ ثم انصرف إياهما مراقبته فرغ من 

 جرمه. وال عمهجرم  يستحق ال اطاهر امالك أبصرها

 

 وتمرد عناد إثارة حاولت  عندما" مهران " عقلك كان  أين 

 . والشر باألذى عليها ن نعكساسي

 !قبضها؟ روح لكل بالقصاص اعدكتس مثلها كرة صغيرة أتظن 

  وقد تعانى  روح بينما غاضبا لرؤيته الصغير باالنتقام أنت  تستمتع

 . للهالك  مخططاتك تقودها

 

 قلهه. ع رأس تحيط يداه بجلسته واعتدل الفراش على  جسده ألقى 

 .يقرر وماذا يستقر عالم يعلم ال ويجئ  يذهب 
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 األلم ذاق يالذ وأخيه بحاله سوى يفكر ال في بعض األحايين 

 . المنتحبة ووالدته المرتعبة وشقيقته كؤوسا

 . بها الذئب  إعجاب  لها ذنب  ال بمن  يفكر أخرى اأحيان

  كل . سوف يدعومخططاته مخاوفه  ليمحو  عميقال نومفر إلى ال

 .ي قاد لما جسده وليقوده يحدث  ما فليحدث  شيء

 

             _______________________ 

 

  تواقحت  بعدما وستواجهه حصته اليوم أن  نست  تسب حالها وقد

 .اآلخر هو  حدوده تجاوز أنه تعترف كما بذلك تعترف. بالحديث 

 الشخصية حياتها يحترم ؟! لمبخصوصياتها  أنفه ليحشر من هو 

 !أستاذها؟ أنه تحترم فلِّم معرفتها ألحد يحق ال التي  وأسرارها

 حدة أقل الردود بعض ببالها جاء  عندما حانقة رأسها تلكم كادت 

 .كلماتها من 

  والكثير" اإلجابة أستطيع ال أعتذر" أو " هام شيء ال" قالت  ليتها 

 ناديها. ي شخصا أن  متحججة أن تتهرب  واألسهل والكثير

 

 .تماما كسؤاله الغليظة بردوده للهاوية قادها الضئيل عقلها لكن 

 مريبة ابتسامةمجلسها.  وعيناه تتقصى   حينما ولج  تذبذبت أنفاسها

 .أبدا بالخير يبشر تظنه ال يوالذ  قادمال من  خافت . ثغره سكنت 
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 :بهن  فورا صاح بل اعتاد كما الدرس ملخص لم يسلم أو يكتب 

 ؟ كتابه نسي  من  -

 

 بالبحث  انشغلن  لكنهن  الطالبات  فانتبهت بعض لم تفارقها نظراته

بمعالم  فابتسمت  لفعلتها ثأرا راجهابإح مقصده أدركت  .كتابهن  عن 

 !تجده لم لكن .. كتابها عن  تبحث حقيبتها تمسك متحدية باردة

 

حملته  أنها تقسم عليه وأخرى على حقيبتها. تارة  اهتزت عيناها

يتكرر  ال حتى  نسيانها عدم المليون  للمرة تأكدت  بعدما معها

 حرجها. 

   هو؟ أين  هللا يا -

 

 يئست وقد  أوشكت البكاء. احمرارها وازداد خفوت في  تساءلت 

 . فتباطأت الوقوف البحث 

 

  على  والغضب  الجمود يرسم أن  قبل تغمره االنتصار ولذة ابتسم

 : بها صارخا مالمحه

  والكتاب  إال تعودي والي أخرج! ؟ن تستحي أال! أخرى مرة -

 !غبية.. أبدا رؤيته أريد ال وجهك  ذلك غير .معك
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 أمام تلمع ذرفت دموعا  .منصرفة  بارتعاش حقيبتها التقطت 

 .رؤياهم  عن  اختفت  حتى  الناظرين 

 

 بمعركة النزاهة ينافي  ما ارتكب . وجفناه ينطبقان  الندم عليه بدا

 . عدل بال لصالحة وأنهاها فلّوثها شريفة أرادها

 !مصالحه  ألجل   فقط  زورا واتهمها أحرجها

ساخطا على  في فتور درسه معدا ليلتفت  نيرانه وأحرقته الندم أكله

  كيف لكن  آتية يجدها عله  يشرئب فعلته. كل فينة واألخرى 

 ؟! بحقيبته يخبئه معه والكتاب 

 

              ________________________ 

 

يرغب الجديد ففكر  ..عينها بمشاهدة األراضي  عادته لتكرر ضاق

 عنه. الملل  يصرفكيف 

 

 الحارق نورها تضرب  مثله وقد كمهت الشمس  األراضي  طالع

قد انفردت  و  عذبة ألحان ب تتغنى  كمن  والمحاصيل الثمار فتلمع

 بالسالم.
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 للقرية غدا السفر العزم عقد .مبتسما ثغره واتسع عيناه ضاقت 

  للمال كسبه فيزداد منها البعض يبتاع أراضيها يرى المجاورة

 مع طويلة ليلة  قضاء مقررا عبثت بسمته السآمة. بتري ومعه

 . غدا غيابه معوضا زوجته

 

              _____________________ 

 

 الجواد لصهيل تستمع المرتعشتين  قدميها على  انتفضت ناهضة 

  كلما. أرضا تماسكها ليتبعثر السوط من  حارقة صفعات  إثر

 خارجا. األصوات  بتلك لتفتته عاد لملمته حاولت 

 

 :جزع في " أمينة" زجرتها

 ! يجئ  أن  قبل لغرفتك هرولي  -

 

 قدر بهدوء الباب  ثم أترست  صوب غرفتها "بلقيس" ركضت 

  معلنا جلجلثم  دكا األرض تدك  خطواتهو  ارتعدت  المستطاع.

 محاولة تدلكه المكدوم قلبها أعلى  سكنت كفها. أالغداء موعد لولح

 بشرايينها البعض تجمد إثر توقفت  التي  الدماء ضخ  ليعيد طمأنته

 .العنيفة خطواته صوت  سماع لمجرد رهبة
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  بتناغم شعرها المحتضن  الخفيف الوشاح وأحكمت  تتابعت أنفاسها

يتقّصى  فوجدته يمنة ويسرة متطلعة الباب  فتحت . شجاعتها تسترد

 .ناعسة بعينين  اآلخر هو  غرفته

 

  ألسفل تركض أن  قبل الطفيف ارتجافها لحظي" مهران " ثبت 

 . ملتفة تجفل ثم تجاهه ويحيد بصرها . ال تمر ثانية إالمهرولة

 

  عروقهالهبوط ووالدته   عاون   صعبا. سيغدو  هينا ظنه ماو  زفر

  سفلية بغرفة البقاء أرادت  كلما في شجن. توسمت كلله نفرت.

إما  لتعنيفا تلقى  الحديدي المقعد وحمل حملها عناء من  لتريحه

 أن  مقسما الرعديد ولدها أو  راحتهاينفر  الذي زوجها قاتل من 

 . عنه رضاها يكفيه. له راحة ألجلها العن ت 

 

  تدعو  متأوها. تبسمت بوجهه الصلبة  األرض على  المقعد وضع

 إثر خيراته. خيرا ي جازى وأن  حاله إصالح

 

 أنظار تحت  الطاولة صوب  مقعدها يحرك حب  في  بادلها

 زوجته اوجوارهم أمامه مثال  حتى  حانقا المراقب " فرعون "

 . الجميلة
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 : الطعام يتناول أن  قبل ث تحدّ  اعتياد غير على 

 وأعود القصر أترك  مساءا الليلة .بالخارج كامال يوما سأغيب  -

 . غدا الموعد بنفس

 

. الصمت  العجوز التزمت  بينما في جمام" بلقيس" مالمح  أشرقت 

ال يجلب سوى   فغيابه تحزن  أم القصر عن  انصرافه أتسعد تتحير

 حين حضوره. المصائب 

 

التؤدة   لمح  حتى  ومذهبه غيابه سبب مفكرا" مهران " تغضن جبين 

ظنا   سعدت  فقد الطفولي  تفكيرها أهز. والدته تجاور من  وجه على 

 األمس عذاب  أضعاف  سيحمل اليوم أن  تعلم ال. راحتها منها

 .يعوض فراقها

 

حد   األصوات  تقلصت  أفاقا على صهيل جواده إيذانا رحيله.

 بشهية" بلقيس" سبقتهمو  الطاولة على  والدته مع جلسفالخفاء 

  غبطة. طبوال يقرع قلبها .مرة ألول مفتوحة

 

 فسخر قائال: البتة مسرتها لم تروقه

 ..كثيرا تسعدي وال لألذن  األذن  من  المتسع فمك أغلقي  -

 .في صمت   طعامك وتناول الثرثار  فمك أنت  أغلق" مهران " -
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تحول   قاطعته  .طعامها الصغيرة سعدت لتناول التي  والدته زجرته

  لمالتي  "بلقيس"  ذهن  صفو  ربها وحمدت  مزاجهاه تعكير دون 

بينما اآلخر  ْمصخ  في   طعامها تناول فاستكملت  المبهم بحديثه تعبأ

 . متكتما والدته احتج على 

 

  كمية بهما يضع الخبز من  رغيفين  ملتقطا فأسرع اّدكر شيئا هاما

  بها هرع. اللحوم من  يطاله مصحوبة بما األرز من  بها بأس ال

  تنفيذ مرغمة لرئيسها بهي فتش الخادمات  إحدى تراه أن  قبل ألعلى 

 . فقط هألجل سوى  بالغرف الطعام يصعد أال أوامره

 

 لولدها حنونة ببسمة حاجبيهاعقدة " أمينة" فمحت  من أمره تعجبت 

 معلقة:  الحبيب  العطوف

  ال حتى  مدرستها من  عودتها  عند شقيقته ألجل الطعام ي يخف -

 . الغداء يفوتها

 

  يرعاها أخا ابتدع ذهنها . لوجهها البسمة وانتقلت  لها أومأت 

 .جلهاي أليضح

س البنيان  قوي شقيق لها كان  لو   . الحال بهذا ليس حالها لكان  أ ْشو 
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  إليها يتطلع" مهران "و  ت الصم وأسدل ستار فرحل الكالم عاد

  يتفوه لم وكأنه بالغرفة الملقاة عليها كلماته وتجاهلها صمتها حائرا

 ! حرفا

 !؟أغفلتها عن قوله أن البهجة أم حديثه أتجاهلت 

  ويزيدها الكلمات  نفس قذف سيعيد معضلة. ال األحوال بجميع

  ت همازاد مهما تفارقها وال بذهنها لتلتصق ماسةحو  قوة شحنات 

 .غبطة أو 

                _____________________ 

 

كرامتها   حجر تلعق المدرسة بنهاية منزو   مقعد على  تجلس

 . داخله قبل القصر خارج تعانيه لما ألما تبكى المهدورة 

 استكمال أصرت  يوم أن  وتمقت  بها  بمن  المدرسة تبغض صارت 

 .تعليمها

حينما   شقيقها القاها ي الت الجلدات  اّدكرت  اعتزاله قررت  كلما

  تصبر. جديدة دراسية بمرحلة الثانوي األول لصفإلى اارتقت 

  سوف تنهي  .ألجله تجزعف أرضا شقيقها جهود تلقي  أال حالها

  ضرارة أجمعه. كفاهاالعالم الخارجي  ثم تتقّصى  الثانوية دراستها

 . الرحيمة القلوب  فاقدي مضرة ينقصها ال القصر
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 لم. لها الموت  يريد الجميع إحراجها، يعشق الجميع يمقتها، الجميع

 أن  ترتعب  واآلخر ابتعد أحدهما .هااوشقيق والدتها سوى يحبها

 يلحق به.

 أذنيها فاكتفت  الرحيل جرس داعب  عندماتنبس ببنت شفة  لم

 ال يوالذ  الوقح  أستاذها كتاب  من الخالية حقيبتها حاملة ضنهو لا

 تضيعها وال حصته لتحضر تجده أن  تتمنى  . تارةاختفى  كيف تعلم

 حضور تضطر فال بقاء استتاره ترجو  وأخرى بمادته فترسب 

 . األسود القلب  ذي البغيض ورؤية الحصص

 

 خرجن  الطالبات  أن  خاصة البكاءكي ال تهوى بجب  شفتيها زمت 

إبصارهن   . ال ترغب ن منه مرأى تحت  . صارت الفصول من 

 . منتحبة حمقاء بطفلة إياها واصفات  فيعايرنها ضعفها

 أنه لبرهة نسيت  وقد حارقة نظرة منها. ألقتهقليل  على بعد رأته

  حروفه راميا شفتيه يحرك أن  قبل إياه تاركة ركضت .  معلمها

 قدميها وسرعة حركة وزادت  نهائيا المدرسة لتترك العالقة

 اوروح حياة بل ماال ليست  الجائزة لكن  بماراثون  العدو  فشابهت 

 تين. الفاتر السابقتين  من  بدال

 سيكون  أنه منتبه غيربعقله  العالم حمق صابا كتابها إعادة قصد

  يالذ كتابها عن  اهأعميا فغضبها ربه يحمد !بنظرها وسارق نذل

 .فعلته يرتكب  أن  قبل إياه تاركة  لتسرع بيده
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  حروفه متفحصا السمها ينظر الكتاب  ممسكة األخرى يده رفع

 .أمامه يتخيلها وهو 

               ________________ 

  وظلمه قوته لتتحمل متداخلة خشبية أقفاص عدة فوق يجلس

 قبل جسده. وجبروته

  أي يعلمهكي  المجاورة للقرية المبعوث  الرسول منتظرا تملل

 .ثمنها يخسر فال يبتاعها رطبة تربتها وأنقى  أفضل األراضي 

 

ظهره  معدودة دقائق عينيه فأغمض اللعين  تأخر صبره وقدنفذ 

قّوص  المسلوبة. الناس وحقوق المحمولة الظلمات  لشدة م 

  حيث  األرض بمنتصف وجلس قدم إن  ما بيده ما ترك  مزارع كل

 تبرز المنتفخة البطون ذات  أجسادهم تجمدت  .رهبة يعملون 

 تعرج  عجوز فغدت  أنفاسهم لفرط ارتعاد الكرة وتعاد وتختفى 

 . صاحبها بفم تتقيد أن  قبل مهرولة

 

ل مث   .مقتربة األرض تضرب  أقدام وقع سمع لّما تفرق جفناه

  متلهفا سيده يخبر النجاة سباقفي   تتالحق أنفاسه أمامه صاحبها

 بوسط بهية وألوان  ناضجة ثمار  ذات  واسعة أرضا رؤيته عن 

 ضئيلة الحجم كبيرة معدنية عملة ملقيا شفتاه . انفرجت القرية

  بأقصى ثم ركض  السعيدة ألخباره جائزة الرسول بوجه القيمة

 .وأكثر أكثر القرية بأنحاء متوغال سرعته
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  بعباءته غمسها. بمكافأته التشبث  الرسول تلهف حتى  اختفى  إن  ما

  عملة بتلك الف وكبرياء فخرفي  مبتسمايطالع من حوله  المتسخة

  حسد بنظرات  البقية . قذفهبينهم أجر أعلى  على  الحصول ضمن 

 أن  وجال يتراجعون  كانوا بعدما رسوال اختارهم ليته. متحسرين 

 ! عليهم االختيار يقع

             __________ ______________ 

 

 وكعادته شقيقها بغرفة المخبأ غداءها  تناولت  دلفت غرفتها بعدما

 ال .الحبيب  والدها دور متقمصا الحانية غلبته وابتسامته راقبها

 ذهنها فيحيك لها يصفانه ووالدتها شقيقها لكن  كثيرا مالمحه تتذكر

 الحبيب  لوالدها صورة يكون   بأكمله خيالها يشغل رفيعة خيوطا

 . لها ع تان  كما

 لحرارةا فتنتقل ظهرها على  تربت  الدافئة اليد بتلك تشعر الزالت 

 .حضانهندثر داخل أت في سالم اإليه

 حقيبة وبيده وشقيقيها هي  ناحيتها يركض شخص طيف تتذكر

 نصيبه ويلتقط يطوقه كل ناحيته  فيندفعون  بالحلوى ممتلئة صغيرة

 .نالوا بما فرحين 

  ال واألب  الزوج نعم كان  بل باكية أو  شاكية يوما والدتهم لم تأتيهم

 .وأخيه والده قسوة رغم الهبوط لدمعة يسمح 
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  من  عودته لحين غرفهم  يتركوا هم أالفيحذر عليهم يخاف كان 

 .حالال عليهم ينفقكي  الحكومية المصالح  بإحدى العمل

 

  إخفائه حاولت  بعدما احمراره عاد  وجهها كفها على  ذقنها أسندت 

 .حولها أخيها شكوك تثير ال كي 

 .بالمدرسة حدث  بما مرورا اللحظة تلك حتى  به مرت  ماب تتعمق

  تأكدت  أنها متيقنة حائرة نهضت  حتى  النقطة لتلك وصلت  إن  ما

 اختفى؟  أين  لكن  .مادته كتاب  بحيازتها

 ! بحقيبتها؟ وضعه تخيلها أيعقل

 حتى  إيجاده محاولة بالغرفة  تتجول  هااوعين نفسها حول التفت 

 .منها البحث  تبدأ لبقعة اتجهت 

  ولم يائسة زفرت  .البحث  عن  ها ايد تتوقف لم طويلة دقائق مرت 

 جديد. ل تصل

  حصصه تحضر أال هللا حكمة  تكون  قد عابئة غير كتفيها هزت 

 .يوميا إحراجها على  وسيحرص رأسه أدخلها وقد

 صامتة طالبة كتاب  من وقت راحتها  وف تستذكر مادته س

 . الطيبة عليها يبدو  لكن  يوما تحدثها لم بالفصل تجاورها

تقنع   بها الروح اختالسب ثغرها رغم تعثره انتهبهاابتسامة  نفجت ا

 ذاتها أنه الحل األمثل لمعضلتها. 

              _____________________ 
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 ا على بعد امتار عديدة يحاوطهعجوز عنيفا مبصرا اللجام جذب 

  ممازحين  وجوههم على  والضحكة بالسير يساندونه صبية ثالثة

  مرة ألول. فكه وتشنج  رهصد فانقبض أوالده أنهم . بدابعضهم

 .حالته متذكرا وجهه واسود عينيه الحزن  خيم

 

. يتذكر منذ  ال ينجب  رجل  شبيه سيظلتعددت زيجاته  مهما

  عدم متسائال القرية لحكيم وذهب  بوشاح تخفى سنوات عندما 

 . زوجاته تعدد رغم إنجابه

 . عقيم أنه الطبيب  لكلمات  يستمع حلت عليه صاعقة

  بوجهه صارخا يخنقه الحكيم على  لينقض تملكاه والحقد النقص

 !زورا بالزور يتهمه

 أحد اقتراب  ينتظر لجامه  فك  جامحا وفرساثائرا  أسدا وقف

 .روحه لينتشل

 نافرة.  مشتعل كبركان  عروقو  أسنانه على  كز

عاثر لم   لحظّ  محتجة صاخبة عالية زمجرة وخرجت  واحدة  ثانية

  بوريث   الوحيدة كأمنيته عظمته جبل تصدع .يوما جواره يرسو 

 . أعماله يستكمل يعينه
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  .العجوز حظ هزأ على  .رآه عندما بأبنائه الرجل اندسار على  أفاق

 أمامه أوالده داعسا بجواده  النطلق هنيهة أخرى محله  ظل لو 

 . حياته طوال مثله وحيدا يتركه

 .كعادته وحيدا الفرعون  تاركا بعزوته هاربا ففر  القدر رحمه 

               ______________________ 

 

 ارتباكها خيط قطعت  حتى  مترددة" فلاير" غرفة أعتاب  على  تقف

 وصل لكنه بصعوبة طرقها يسمع يكاد .الباب  تطرق يدها برفع

  الدخول. لمن أذنت 

  تام بشكل تتعاملس مرة وألول  توترها تزيل يدها على  قبضت 

 : حياء قائلة في  الرأس مخفضة الغرفة" بلقيس" . دلفت معها

 الوحيد الوشاح. حجابا يسترني كاملة أجد لماليوم و  لصالةأريد ا -

 . منه نفع ال يشف أملكه الذى

 

 من  لطيفة ابتسامة . واجهتهابطيئا بصرها فرفعت  الصمت  طال

 فلم تجد بدا من مبادلتها المطمئنة والدتها بسمة مشابهة" فلاير"

ليس   أن تبتسم .والعويل العبوس لفرط بطريقه يتعثر وثغرها

بات هو   فاالصطناع والمرح الروح من  خلت  لو  حتى  بالهين 

 . المنال صعب  اآلخر
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 أمامها الخائفة بالمسكينة رحبت  بعدما فراشها عن " فلاير" نهضت 

 . مرّوعا عقابه فانتظر جرما  ارتكب  صغير كطفل مرتبكة

 شعر لمبارزةبضراوة كافية   حجاب  عن  تفتّش خزانتها قصدت 

 الضعيفة األقمشة على  يثور تجعله تجعيداته الغزير." بلقيس"

 . أرضا يردعها

 ! هاك -

 

 عريض طويل واحد. لمرادها وصلت عندما مغتبطة بها صاحت 

  خلفها  لمتهللة الوجه إياه مقدمة لتنهض  بالغرضي يف القماش ثقيل

 . مرادها بنيل

بكلمات "فلاير"  فإذ  تفر وكادت  إياها شاكرة الحجاب  التقطت 

 درأتها:

  تقضين  لو  . ما رأيك كامل ليوم سيغيب  ي عم أن  أخي  أخبرني  -

 بعمر الوحيدتان  نحن  لنتعرف على بعضنا بعض؟ معي  الغد

 . هنا متقارب 

 

 .شاكرة تتبعها بلهفة فأومات  الفكرة لها راقت وقد " بلقيس" التفت 

.  الالمعة بمقلتيها في تأليب  تتمايل محترفة راقصة الطوب ى  بدت 

  يتسامرون  العمرية بمرحلتها فتاة مع صداقةب روتينها ينقلب  سوف

 . وقتا القدر امنحهم  كلما خلسة
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  تقفز تكاد"  بلقيس" ثم انصرفت " فلاير" بغرفة الغد قضاء اتفقا

  تحكم واألخرى في تناغم بيدها هتزي الحجاب و  فرحة كاألرنب 

  ملكة بمثابة المتمرد شعرها لفرط  العمالقة رأسها على  الوشاح

 ! رأسها صادرت  شجرة في  شعرها فتكاتل سنواتا تتحمم لم مفقودة

 

 .بظهرها لطعنات كلماته تستمع تسمرت محلها

 !فتاة يا عليك أشفق كم !الصغيرة بأميرتنا أهال -

 

 بين حاجبيها المسافة . زالت بجسدها والتفتت  عميقا تنهدت 

  والدة أوصتها كما تتشجع قليال صمتها عن  وعزمت الخروج

 : أمامها  الماثل

 ! أنت  تحديدا إن كان  أحد لشفقة أحتاج ال -

 

 األيسر حاجبه ورفع ثغره عن  صدرت  ساخرة قصيرة ضحكة

 !حقا يروقه وذلك اذئب صار  فالغزال

 خبر أن ذيع منذ البلهاء بابتسامتك خاصة الشفقة تحتاجين  بل -

 ! البلهاء؟ أيتهاا مفرح أتعتقدينه ليوم، جالدك غياب 

 

 :الحدة يشوبها بنبرة لتتحدث  الكيل بها وفاض أسنانها على  كزت 

 ؟لك شأن  ال أبكى   أو  أسعد دخلك ما ثم بلهاء لست  -
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  فمه جانب  يميل أن  قبل الحاد لهجومها استسالم كحركة يديه رفع

 : خبيثة بابتسامة

 معوضا يرحمك فلن  ،اليوم ستالقينه مما  فقط أحذرك جئت  -

  عروس يا استعدى ..بالخارج  غيابه

 

 خافته طرقات  صوت  سمع  . لّماومضى لغرفته  العابث  حديثه أنهى 

 تدلف ليراها خرج شقيقته تملكها والتي  لخاصته المجاورة بالغرفة

 . للداخل

 لكن  لها ىسيجر بما تصدم وال  العدة لتعد تحذيرها أراد انتظرها،

 يثير رجفتها. لسم بلسم من  انقلبت  كلماته

 

  إليها نظر كلما حيلة باليد ما لكن  منه ذلك تستحق ال أنها يعلم

 كلمات بيقاتلها  سوى لسانه يجد ال. بغوضالم سعادة ومتعة راهاي

  بتذكره ثانية ىينأسرعان ما  الندم تملكهي ثم صريعة تسقطها

  البال مرتاح منتعشا فيخرج بها  شحنته ألقى  وقد الفرعون  حبور

 . عزوبيته شهر طوال معكر كان  بعدما

 

  مازالت  أنها ليعلم السكون  يستشعر بابه مقبض على  يده وضع

.  يخيفها شيء فأقل عرقا تتصبب وبالطبع بكلماته تفكر خلفه

 .جسدها كسائر ااهيد لترتعش سهاما قلبها ضربت  كلماته
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ك عقلها   أن  استنبطت  أخيرا. مقاليد الحقيقة قبض على  قد األْنو 

 الغد ينسيها اليوم الباهظ هثمن ستدفع بل مجانية ليست  غدا احتهار

  طفولتها لتعيد تجمعها وسكينة سعادة من  له تخطط كانت  وما

 .المهدورة ومراهقتها

 

. غصتها ابتالعب . تخفقبحلقها الطفيف كاالنتفاض هلعا ترتعش

 .صمت ال ران  بعدما صوته إثر جفلت 

 إن  ممدودة المساعدة يد ومازالت  يديك بين  مرهون  مستقبلك -

 األمر يلزمه المغامرة.  . بالهالك تستمرين  أو  النجاة تلقين  قد قبلتها

 ؟ ستعينني كيف -

 

تلذذت بسمته  ،الحصافة تخضع الجبانة فبحضرة تفكير بال قالتها

 :مجيبا عيناه ولمعت  بشوائب النصر

 من  تعلمت  ،رالكثي من  ستنجيك صدقيني  لكن  هينة تظنينها قد -

في   واألْزر الشجاعة وبث  البسيطة القتالية الحركات  بعض يوالد

  عن  تدافعين  كيف تعليمك أستطيع بها، عليك أبخل لن  النفوس.

 .أذيتك زيادة عند حالك

 .بها نفسك تفيد أرك لم -
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 شوبها الحسرة:ت كادت  بنبرة هامسا  تجاهها رأسه فمال تنبهت 

 لكن  عائلتي  على  حفيظته تثير قد آخذها خطوة أي ،وحدي لست  -

 . وال لديك عليك عزيز ال .. ألفعالك ب سيعاق   من  ..أنتِّ 

 ؟ ضربا وأوسعني  غضبه أثرت  وإن  -

 

 :قبل قوله انتاغ

 !؟ يفعل ال أترينه -

 

ص ب  للضرب  تتعرض طالما .مقنعة كلماته  ملِّ فباألساس  والو 

  بعض تالشى وي  منها يتثأثأ قد. المكنونة شجاعتها ليلهب ف . الضعف

 . أسفله الباطشة ليده استسالمها من  بدال الوطء

 :قائال الجمود وأبدى خفية ابتسم أومأت وقد خضعت لفكرته. 

 التظاهري يجد أحيانا بها، فتظاهري رباطة جأشك فقدتي  إن  -

 غرفتي. تعلمين .. إعدادك نبدأ أن  تريدين  وقت  بأي .نفعا

 

 رغبتها فتيل أضرم .حققه لما  متهلال لغرفته واتجه الحوار أنهى 

 . مساعدته على  تّوا لتوافق بالحياة وتعلقها
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 ييُنجطوقا  رأته               

 يُردي. تمزقه أن جهلتف   
                        الزغبيإسراء                                   
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سرير  افترش العشرينات  بباكورة شابا نجد حديث العلن  مكان في 

  من  ينجو  وكيف فعلته تعمقي  .مدرسي  كتاب  وبيده تهالك صلب 

 .منها نزاهة بال لينتقم الكتاب  أخبّ  عندما أْفنه

 

  المتاع من  تملك ال واحدة غرفة من  المتكون  المنزل زوايا طالع

  إحراج دون  فعله  ما إصالح وكيفية الغد  يتبّصر .القليل سوى

 .نفسه

 

  جبينه وتغضن  اهحاجب انعقدونظراته حائرة.  بيده الكتاب  تفحص

 من  تنتشله مناسبة لفكرة . يصلالنجاة ومعه إال ينام أال قسمأ ألما.

قصد بل األحرى  دون  به أوقعهاي الذ الحزن  من  تشلهاتنو  الحرج

  حزنا مالمحه وانقلبت  قلبه ة. حنّ الثاني للمرة اآللئه تعقّل فحّرر

.  المستطاع قدر بحالها تركها . عزمفعلته على  وثورانا ألجلها

  وينقلب  سوءا أيامها يزيد لن  .يوميا له تتعرض يالذ التنمر يكفيها

 .اآلخر هو  عليها

 .حولها ئها ممن لدا دواءا فليكن 

              _____________________ 

 

 اسودت .  أجمع العالم بل القرية على  الظالم وخيم النور انقشع

 .ظلماته الكون  مشاركة الغيوم
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 ضوء ليهيمن  األنظار عن  اختفت  حتى  هرعا الشمس ركضت 

  تناثرت  لؤلؤ  كحبات   السماء تزين صغيرة ونجوم الشارد القمر

  الجمال فاتنة شابة لتصبح  السماء به  تلحفت  السواد شديد ثوب  على 

 تتمايل برؤياها جحوظها لشدة عيونهم  تقتلع تكاد الناظرين  ترهب 

 . الخالق بفعل بديع مشهد .البشر بتحرك

 

 وأعمارهم حياتهم فنقصت  البشر حساب  على  القمر  بها اكتمل ليلة

  أمام ماثلة المرتعبة الصغيرة كحال رويدا رويدا ت سلب  وروحهم

 الفراش على  هوارته ملقيا جلبابه يزيل تواقحت نظراته من 

  تغيب  ال .أتقنهاو  جيدا تلقنها بفنون  جسدها على  بعد فيما يستعملها

  محتجا احمر ناعم جلد على  بممارستها فيتذكرها نسيانها خيفة عنه

 عصاه جلدها اختراق رغب ي كأنه منتفضا. الضربات  فرطل

 يمر ال ل.القلي سوى منه يتبق لم يوالذ داخلها  تملك ما ليختطف

  يوما أنثى  شتات  تصبح  أن  خشيت حتى  البعض ويتلف إال يوم

 .بها  عابئة  غير األقدام تدهسها خارجا وتلقى 

 

 جيدا علمت  ."مهران " كلمات  واستحضرت  غصتها ازدردت 

 مرت  ليلة كل عن  قاسية عنيفة  فمالمحه مضاعف بعذاب  مقصده

 . بها  الغرفة دلف
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عاليا.  يزمجر يملئه فرو  . خيل لهاوضوحا أكثر أنيابه وكأن 

 الضيقتين  عينيه موضع باألسفل  ليلتقيا تقوسهما زاد اهحاجب

  من  بيد  ضاربين  األذى من  كحراسا تحيطهم متعرجة وخطوط

 . منهما يقترب  من  كل حديد

 فغدا فريسته امترقب صقر وعيون  فهد بخطوات  يقترب  ذئبا رأته

 .بشعا

 

  بخشبة اصطدمت  حتى  في هيعة فتقهقرت  دفعهالّما  صاحت 

  المكان  اكتملت فضاق كنطفة نفسها حول . انكمشت خلفها الفراش

 ساقيها حول اليدين  ملتفة االنكماش سوى مفرا تجد . العليها

 عينيه ي يمل وهو  اختناقها إثر  ازرقت تباشيرها أنفاسها. وفترت 

 يرجعهما يديها كلتي  ممسكا  يهاعل . ماللقلبه المحبب  بالمشهد

 الليلة تلك مقاومتها لكن  عنها  رغما ةممدد جعلها محاوال للخلف

  ذات  مشاغبة لقطة ناعمة هريرة من  تحولت  وكأنها مضاعفة

 .أذيتها يحاول من  جلد بها تنتشل حادة أظافر

 

 أسنانها القى  واآلخر ذراعه داخل أظافرها نشبت  بعدما مرتدا عنّ 

 ال درسا تلقينها مقسما اغتاظ .ظالمه والتمع مرغما كصّ أبتّارة. لا

 . تنساه
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  بطنه محاوطا أنّ  .بقدميها فزجرته والديها العنا اقترب ثانية

 .شراستها من  متألما المنتفخة

  الحبيبين  والديها ذكر عندما قليال خوفها وتالشى  غضبا ازدادت 

 وتلك للخلف عنيفا أخرى مرة تدفعه تلقائيا نفسها لتجد بالسوء

 تترك ال" مهران " وكلمات   الغاضبة صرخاتها خرجت  المرة

 : منها طلب  كما وقوة شجاعة زادها مما ذهنها

 .النتن لسانك على  والديّ  تذكر ال -

 

  لتأتي  بوجهه اهعين رفعي أو  من يهينه يجرؤ  ولم ضرمت نيرانهأ

  بشر ابتسم .وكرامته رجولته تهين  بعد شبابها ريعان  يكتمل لم فتاة

 : مهلكة بأكذوبة  يرجمها وعدا فهدا متوعدا

 . بهاتين  قتال. منهما تخلصت   الحبيبين  -

 

كتفاها.  وتهدل ان العين جاحظة" بلقيس" ت فجع.  لكفيه مشيرا قالها

 وفقدت إحساسها. حولها العالم نهارا

 الدموع تجمعت . قواها خارت ف بمقتل أصابتها الكاذبة كلماته

  هامدة كجثة بارد جسدها معقود  لسانها ثانية ترمش لم التي  بعينيها

 . دفنها تنتظر

  بال ..حركة بال  ..حياة بال ..صرخات  بال الليلة تنقضي  مرة ألول

 .مقاومة
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  ال محلها متسمرة .يريد كما يشكله وعجين  يديه بين  أصبحت  لعبة

  إياها ملقيا بقدمه دفعها عندما حتى . ظاهرها أو  ستشعر جوفهات

. لم تزد  محلها ظلت  بل كعادتها تئن  لم أراده ما سلب  بعد أرضا

  حتى  األرض صالبة فتحتضنها وأسفل أعلى  رأسها على هزّ 

ص ب ن جمودها أزال معالم لك مؤخرة رأسها جرحت   .الو 

 

 .لذهنها كلماته وعادت  رأسها سكنت  حتى  حالتها على  دقائق مرت 

 التظاهري يجد أحيانا بها، فتظاهري  رباطة جأشك فقدتي  إن "

 غرفتي." تعلمين .. إعدادك نبدأ أن  تريدين  وقت  بأي .نفعا

 الفراش على   في سكينة نائمال طالعت  حولها. تطوف كلماته هسيس

 بباطنها. عما لتعزم حياتها دمر بعدما

  وليلتها عينيها قبل وذهنها عقلها يغشي  يتباطأ الهبوط ستار

 ! البشر على  ي لتقض البشر بيد صنعت  آلة . باتت السوداء

             _______________________ 

 

  رحل .أرجلهم إرهاق دون  فطورهم يتناولون  لمرة األولى ل

ام الليل بمنتصف الفرعون  م   التي  عدا الجميع والجذل فعم الج 

  الطعام تلوك المتصلبة كأطرافها جامدة نظراتها شاردة تجلس

  الحظ وقد أمامها بالطعام تلعب  يدها السكون. فتعاود لثوان  ببطء

  التي  لخصوصيتها احتراما الصمت  التزموا لكن  حالتها الجميع

 .حالتها سبب  مدركين  جيدا يعلمونها
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 روح بال صنما لظنوها فكها اشتداد لوال مالمحها يحتل البرود

  حتى  لدقائق غفلت  إن  وما األمس منذ تنم لم .كذلك هي  وللحق

 وسراب  الطرق بأبشع والديها قتله طريقة . تخيلت كلماته صفعتها

  .منها النيل يريد غاضب كوحش يالحقها صرخاتهم

 . توصف ال هامشاعر

 

 قد ما تستشف صقر بعيون   واآلخر بحزن  البعض إليها يتطلع

 . الحالة لتلك يوصلها واإلهانة الضرب  غير أمس حدث  يكون 

  . كادت تخرج حتى ووالدتها أخاها مودعة حقيبتها" فلاير" أمسكت 

  إجابة ال لكن  هامع اليوم قضاء عليها  تؤكد ةللصامت بتوتر التفتت 

 يائسة . زفرت الصمت  من   الرد نفس وقابلها حديثهافاجتّرت 

 وتتحمل أصغر بل سنها المقاربة المسكينة على   حزينة وانصرفت 

  غيرها هموم حمل ينقصها فال  أفكارها فنّدت . قدرتها يفوق ما

 . اليوم تقابله أال داعية لمدرستها الشاق بالطريق لتركز

 

 لكن  تدعمها الصغيرة يد على   ربتت  بعدما المائدة" أمينة" تركت 

 الليالي  فطوال عليها حسرة رأسها لتهز منها نظرة ولو   تتلقى  لم

 الفتاة وتهلك أخرى خطوة كاليوم. تصل للحافة لم الماضية القليلة

 . محالة ال
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  . قصدقهارم بعدما اآلخر هو  فنهض والدته البتعاد" مهران " انتبه

 .غرفتها  حيث  ألعلى  بالمقعد يحملها والدته

 

  التي  والدته يد لقبّ ثم  للداخل في رفق المقعد ودفع الباب  فتح 

 كلماتها تبعت . الرضى  له تدعو  شعره على  باألخرى ربتت 

  مبديا كتفيه اهتزاز فقابلها باألسفل من  حال على  كاسف بتساؤل

ة. . أومأت به هي  ما سبب  جهله   الممر وقطع الباب  أترس في سْلو 

دون إرادة   بدنهلها  اقشعر بارد صوت  إثر تلبّث  حتى  غرفته تجاه

 منه.

 .القصاص أريد -

 

 :هامسا ودنا هاحاجب انعقد

 !عالم؟ -

 

 لشدة متشنج  وفكهايجزم قرب تحطمها  أسنانها على  تكز الحظها

 .الموجدة

 .انتشله ما  لكل القصاص -

 ؟انتشل ماذا -
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  عنه بصرها أشاحت  حتى  الصمت  وطال تجاهه أنظارها رفعت 

 والتوضيح  الحديث  رغبتها عدم موقنا تنهد .تجب  فلم سؤاله ليعاود

 قائال:  بينهما المتبقية الخطوات  ليقطع

ذي -  ال ضربا، وسعيهأ ضربك إن  بيدك، يده قابلي  ،أخذه ما خ 

 جبروته فازداد خضعنا عندما فعلتنا تكرري ال ضعيفة، تكوني 

  انتقمي  األخرى، أنت  وجبروتك قوتك أظهري علينا، وسطوته

 . بالمثل القصاص بها، أذاك التي الطريقة بنفس تلقيته أذى لكل

 بالمثل؟ -

 

 : مؤكدا أشر هو  بما  ليبتسم شرا عيناها وضاقت  قالتها

 .بالمثل -

 

 من  أنظار تحت  يماثلها بما لفعلته نتقمكي ت داخلها تدبر له أومأت 

 رغبته تحت سطوة هحرر يالذ النار ولهيب  الجحيم حجم يعلم ال

 . خاصتهم يمقتون  جعلهم كما حياته قانطا متضايقا برؤيته

 سيطرت  االنتقام وروح العقالنية فقدت  بأفكار ومراهق طفلة

 ما جاهلين  واهمين  نشوة الثغر متسعي    للهالك. ينقادان عليهما

 .وخيمة عواقب   من  عنه ينتج 

 

                  _____________________ 
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  حتى  تام بتركيز كتابها وبين  بينها تتنقل هااوعين لمعلمتها منصتة

.  صدمتها لهول هي  عداها الجميع . نهضالفصل إثر دخوله جفلت 

 !؟غيره حصة قاطعا دخل ملِّ  اليوم لمادته حصة ال

 

  بعدما المعلمة صوب . خطا فعلتها فتغاضى  وقوفها عدم الحظ

  المعلمة أشارت  ثم بينهما همسات طالت  .بالجلوس للطالبات  أشار

استأذن  فقد معه بالخروج اإلذن  تعطها له أومأت  بعدما إليها

 أخذها.

 

 ضاربا ثم انصرف أخيرة نظرة ليرمقها وارتبكت  عيناها  نتأت 

 . المعلمين  لغرفة تتبعه أن  بأمره الغليظ أذنيها

 

  أن يعلمها األسوأ أو  ليحرجها أخرى حيلة تدبيره من  انتابها الفزع

 . بمادته رسوبها

 

 تطلع مكتبه، أمام مثلت  عندما مرغمة عنه لتتوقف التفكير أتعبها

 توترا تفركهما التي  يديها. أبصر لألرض تنظر وهي  صامتا إليها

 .لها سببه الذي والحزن  الخوف كم على  آسفا فابتسم
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 المكتب  على  يضعه خلسة أخذه ما وأخرج بمكتبه درجا فتح 

  عينيها فرفعت  بالمكتب  شيء ارتطام صوت  من  جفلت  .أمامها

ثم   مبتسمة تلتقطه اغتباطا التماعها الحظ كتابها، لتجده بفضول

 : حديثها مؤكدا خافتة بسمة فبادلها كتابها أنه صاحت 

   خرجتي. بعدما بالفصل مقعدك أسفل وجدته -

 

  نظراتها الحظ. إليه حرجها  ينقل ال حتى  الكذب  من  مفرا يجد لم

  والتف طريقها معترضا ليتلهف الخروج تأذن  المعاتبة الضائقة

 فوضوية:  وكلمات  بارتباك المكتب  حول

  أو  إحراجك أقصد لم آسف حقا أني  القول أردت  فقد حسنا، -

  بطرد ورغبتي  خوفي  عن  نابعة أسئلتي  لكن  يخصك بما التدخل

 .خاطئ  بشكل فهمتني  وأنت  المساعدة أردت  فقط  .عنك الغمة

 

  بالغرفة  إنش لكل تنظر متوترة وغدت  وجهها معالم اهتزت 

 هامسة . أهبطت بصرهاشفتيها  مبللة لصدرها الكتاب  احتضنت و 

 : أشد بصعوبة كلماتها التقاط استطاع شديد في خفوت 

 . بالحديث  لحّدتي أعتذر أيضا وأنا .بأس ال -
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 هاي بينه مرحة بنبرة يردف صافية لطيفة بسمة ثغره على  ارتسم

 : عليهما المخيم الحرج ستار

 بيننا؟  ضغينة ال إذن  -

 

  فزادت بسمته التقطها تلقائية حركةك تأزرت بكفهاوشفتاها  قهقهت 

 فأومأت  أكثر شرحا تضيع ال حتى  لفصلها الذهاب  لها. أذن لها

 في حبور احتل منهما تصدر عميقة وتنهدات   مكتبه تتقصى  متلفتة

 .قلبيهما

                ___________________ 

 

 األرض مالك أمام عتيقة أريكة على  جالسا هوارته على  يستند

 الرجل وجه على  راضية غير ومالمح  هاءشرا العزم عقد التي 

 على  المعروض الزهيد السعر على  االعتراض بيده ليس لكن 

 يصل الفرعون  فصيت  الرفض يرتعب  .ضعفها تستحق أرض

 أال إياه آمرا تقهقر قريتهم بعمدة  استعان  وعندما المجاورة للقرى

  أمامه  يجلس هو  ا. هالدماء بسفك  إال تنتهى  ال معضالت  يخلق

  بغير القليل المال ويتلقى  األرض لبيع العقود يختم ن االكتف متهدل

  مرتعبين  خفوت  في  يولولون  بالغرفة تختبئ  عائلته. رضى 

 .أراضيهم أفضل فقدان  متحسرين 
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 يختم يراقبه الالمع جلبابه وأشرق المفتوحة السوداء عباءته عّدل

 فتمت  اآلخر هو  يختمها سريعا ليأخذها راضية بابتسامة العقود

 . أراد كما البيعة

  ووضع حاجبيه فعقد ضجيج   قاطعهثم  أجش بصوت  له بارك

  متسعي  . تلبّثاالبيت  خارج  الرجل مع ناهضا بجيبه األوراق

 .األعين 

 

 يحملونه ما على  اليد قابضي  المنزل  أمام القرية أهل تضافر

 الجبين  مجعدي تخترقه الغاضبة نظراتهم. خيرا تبشر ال لمهمومعا

 .الفك مشدودي

مط  ف الغاضب  الجم عن  متسائال سابقا األرض لصاحب  التفت 

 جاهال. يهشفت

 :أحدهم بصياح اال جهلهمز

 . خاصتك أفسدت  كما فتفسدها قريتنا دخولك نسمح  لن  -

 بصخرة المعقود الحبل يفك جواده من  فاقترب  قوله مستهينا انتاغ

 :بجمود اآلخر هو  صارخا ليمتطيه ضخمة

 . أفعل ما علي  ي تمل من  حثالة ليست  -

 

 صغيرة صخور بضعة ق ذف بعدما   حتى عنّ  حديثه لم يكد ينهي 

 . أرضا فخر يحتمل الصمود لم. أطرافه أصابت 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 99 

للخروج   حتى بارزته مقلتاه منتفخ األوداج مزمجرا للجحافل التفت 

 يركضون  حديدية وقطعا صخورا الحاملة األيدي علت  ن ما إ

 .المزيد جلبابه جيب  من  يخرج يده  تفرغ ومن  عليه يلقونها صوبه

 

  من  ليترك عليه الباب  وأترس لمنزله في انزعاق الرجل هرع

  جواده ليأخذ ينهض . كادتتملكه والصدمة رأسه فوق يده يضع

 األمامي  الجزء وهو يرفع الحصان  فهاله داخله يتوعدهم هاربا

  أذوه ممن  ففر ضربات  بضع اآلخر هو  تلقى  وقد وجعا يصهل منه

 .الناظرين  عن  مستترا

 

. أخرى تارة ويصرخ تارة يئن  مرة ألول بأوج الوجل تنفس

  وهرول كثيرا دنوا إن  ما ليتلهف االعتدال ترحمه ال المقذوفات 

 اتباعه.  من  ييئسون  ال بينما الجميم سرعته بأقصى 

 تغوص ضربة وكل األلم يتخللها متتابعة وصرخات  زمجرات 

 .للكثير صابه مما القليلي يالق  دما فتنزف أثرها تاركة داخله

                   __________________ 

 

"  فلاير" لغرفة خافتة وابتسامة هادئة بخطوات " بلقيس" ولجت 

 غداءها تتناول شقيقها بحجرة تبعتها المدرسة من  للتو  عادت  ي الت

متيقنة  اتساع في  لتبتسم الباب  طرق حتى  تستريح  جلست  إن  وما

 .  "بلقيس" كونها
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  حالتها إزاء ي تأت  لن  أنها بعدما ظنت  حطت عليهاعارمة  مسّرة

 تجلسها يدها لتأخذ مرتبكة أمامها واقفة عليها أفاقت  .صباحا اليوم

ثم   األبيض مدرستها حجاب   تزيل الفراش على  جوارها برفق

 :متسعة بابتسامة قالت 

 حالك؟  كيف -

 

  تعتد حتى  مؤقتة كإجابة بها" فلاير" واكتفت "  بلقيس" أومأت 

 .عليها

 

 تحبه وما وعمرها بالكامل اسمها :نفسها تعرف وهي  يدها أمسكت 

 .جرحها هب يلت ال حتى  لعمها كرهها عن   متغاضية تمقته وما

             

              _______________________ 
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بينما  كالشفق  طاف بالسماء أحمر وضوء الشمس ضرعت 

  المؤلم وماضيهم وعائلتها حالها عن  الثرثرة عن  تكف ال" فلاير"

  تصل عندما بحماس الصامتة يد تتلقف وبين الفينة واألخرى

  بالمرح مليء آخر  أو  حرج بال بالمدرسة  قضته كيوم شيق لحديث 

 يوما ينبع مي لالذ الحلو  بالحديث  سكرتها ولشدة والدها في حياة

 وصراعه الغريبة وأفعاله" مختار عصام" معلمها عن  حدثتها

 أو  العدم من  ظهرت أخرى  عدة مواضيعمع  باعتذار أنهاه الذي

 ما دافعة آلذانه تنطلق من  تجد ال صدرها بقضبان   مقيدة كانت 

  تحمله ما  كل لتلقى  أمامها المرتبكة الصغيرة وجدت  حتى  داخلها

 تدغدغ ناعمة المارشملو  كحلوى لينة لكنها طلقات  واحدة دفعة

 تظهر متتابعة وابتسامات  نصتة في اهتمامم جوارها الجالسة بشرة

 وزال إليها الدماثة ارتحلت  .وسعا فتزداد قبلها ما تضاعف

 .مثلها وحيدة ظنتها التي " فلاير"  واجتماعية لطرافة عنها االرتباك

 هو  داخله ما يخرج مفتوح بقلب  الحديث  تبدأ إليها الثرثرة انتقلت 

  مدى تخبرها الصغيرة وشقيقتها لوالديها بحنين  تقص عليها اآلخر

  تؤخذ اليوم بنهاية لكن  والكلل الفقر رغم يعمهم كان  يالذ الحب 

  برحابة جديد يوم ويستقبلون   همومهم فينسون  والديها بأحضان 

 عينيها تعتصر بالحديث  اندمجت  .متجدد ونشاط صدر وصبر

ع  األلم مدى تخبرها شفتيها تعض  وأنفاسها عمها على يد المتجر 

 تربت  إياها محتضنة" فلاير"  لتندفع جسدها احتل التشنج  .تعلو 

 . والسكينة التؤدة متمنيتين   استعبرتاف ظهرها على 
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  مرة والبكاء االنكسار رافضة دموعها مزيلة" بلقيس" تزحزحت 

 . واألمل النصر فلتستقبل وهزيمة ضعفاي يكف أخرى

 بخفة" فلاير" كتف ضاربة الموضوع  مبّدلة االبتسامة عاودت 

 :هامسة خبيثة وابتسامة

 !ذاك؟" مختار عصام" موضوع وما -

 

 : قائلة ظهرها توليها يديها تفرك الفراش عن  هضت سدرت ون

  لكن  برأسه فوضعني  فضت ور مساعدتي  أراد.. أخبرتك لقد -

 .الجدال ناهيا واعتذر خطأه أدرك اليوم

 ؟! طالبته من  معلم يعتذر أن  معتاد وهل -

 

المضطربة لمواجهتها بما   خلف تقف األخرى هي  الفراش برحت 

  ضاحكة"فلاير"  كتف على  رأسها . أسندت "بلقيس"أنكرته دوما

 :متمتمة في ضيق فأبعدتها مرحفي 

 ؟"بلقيس" مقصدك ما -

 

 متصنعة الحيرة:  بالغرفة تدور هاا عين السفلى  شفتها مطت 

  معجب .. يكون  قد يعلم من .. الموضوع  وراء سر هناك أقصد -

 ؟!بك
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 :مكتوم حاد بصوت وأجابت  في صدمة شهقت 

  أستاذي! إنه" بلقيس"  تأدبي  -

 يساعدك أن  وحده تماه لِّم ورجال نساء كثيرون  أساتذة لديك -

 تكونين  قد يعلم ومن  تعجبينه ألنك ببساطة! ؟ حزنك ويزيل

 .علمك دون  تبادلينه

 

التهمة ي تنف أمامها الصغيرة وقاحة من  واهتاجت  جبينها تجعد

 :الملقاة عليها

  البلهاء أفكارك انزعي .. االحترام سوى بيننا ليس"! بلقيس" -

 خاصمتك  وإالعنك 

 . آسفة حسنا حسنا -

 

 ناضجة كفاكهة فأصبحت  حياءا بالحمرة "فلاير" وجه تشرب 

" بلقيس" أقسمت  بعدما أخرى مرة للحديث تا عاد .قطافها تنتظر

 بعدما دقائق بعد خجلها" فلاير" لتنسى  خرىأ مرة ذكره عدم

 فتضطر  تماما الشمس تغرب  أن  قبل مديدة أحاديث  في  انخرطا

  ثغريهما على  ساعة من  أكثر دامت  بابتسامة جديد يوم بعد تركها

  في  فشال بعدما الصغير  مايهعقل يشغل ماي تناس قرر وكل

 . النسيان 

                  _______________________ 
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التحفت   عصي  ون يرفع وأصحابها دّوت باألرجاء مبعثرة خطى  

في العثور   فشلوا .عنه يفتشون  ليال يروال مضرمة بقماشة نهايتها

 لخروجه بعضهم على  الدعة  ارتسمت  .قريتهم تقّصوا وقد عليه

  المحصول عالية داخل األراضي  ما مكان ب  اندثاره خائف والبعض

 من  إنش القذرة قدمه مست  إذا مطاردته العزم عاقد واألخير

 أجسادهم يريحون  لمنازلهم األوبة على  . بيتوا أمرهمقريتهم أرض

 كما اعتادوا منه. ورجال بحراس  غدا الفرعون  يعود أن  قبل

 سهروا إن  هالكا بهم سيودى  يالذ إصراره مدى جيدا يعلمون 

 ليعدوا عدتهم سوف يستريحون عند لقياه.  جثمانهم ضعففي الليل

 .الغدب

 

اللون من  انتشل  والتعب  متقطعة أنفاسه بالدماء درجبد بر القرية م

  تتحرك ويده األناة ببعض تقهقرهم. زفر في هول يراقب  وجهه

 التي  أيديهم جراء وجرحت  ؤلمهي بجسده إنش لكل في عشوائية

 هللا أمر إن  يوما ينسوه لن  العقاب  عظيم درسا  يلقنهم غدا سيقطعها

 .الحياة لهم

 

  طوال سقوطه لفرط تمزقكورق  وركبته وجعا يئن  نهض

 أسنانه تصطك الظهر ي منحن  عصاه فقد كعجوز . يعرجركضه

 .من مكمنها تنفر العروق تكادسخطا 
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  وتشققتا جفتا اهوشفت الطريقة بنفس يسير طويلة ساعات  مرت 

 أبصر عندما مشوشة والرؤية خافتة ابتسامة لشدة الغلل. نبعت 

  بينهم التهامس ليتعالى  الحالة بتلك رأوه لمن  منتبه غير قصره

 وأخرى حائرة. شامتة بعيون 

  متسع يفتحها الحارس رعأسف عنيفا  بوابته يطرق لقصره وصل

هل  . والدته منذ هكذا أحد يرها لم يالذ الفرعون  لحال ان العين

 السفح؟! ة وبقي عف  تهدمت الش   أم! أخيرا؟ الجبل هاران

 

               _______________________ 

 

 لتغمض يفتح  القصر باب  وصرير بالخارج للضجيج  أنصتت 

 ال حتى  بالها تريح  .بعجرفته دخوله لحظة متأهبة سالم في  عينيها

  باب  فتح  حتى  تقترب  لخطوات  السمع تسترق بمخططها. تتعثر

 !غريب  شيء بها أقدامه وقع لكن  ..ودلف غرفتها

 .وضآلتها ضعفها تستشعر بل سابقا كالرعد يدوى ال صوتها

ه لفشهقت  تجاهه بصرها رفعت    شاهد- فراشها هجرت . في و 

دمت تحت بقع دامية ترى -تمزقها  وعيناه مالبسه لوال قسماته ر 

 أنه لظنت  لطول النظر إليهما متوسلة عطفهما المنقوشة بذهنها

 .هو  ليس

 وسلم يداه سلمت ! هذا؟ به أن يفعل ت أوصاله المرتجفةتجرأ من 

 .أبدا صالحه في  تكون  لن  بعواقب مهتم غير دفعه يالذ عقله
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 فانكمشت  الفراش أعلى  ثم هوى بتعرج يقترب  وهو  اضطربت 

  .تلقائيا للخلف

 بأرق: هامسا استطاعته قدر  عينيه فتح  محاوال يزفر راقبته

 . ماء -

 

. بصالحها يالذ بمظهره صدمتها  تحررت من قنينة حينما انتاغت 

  وبين  بينها العائق السقف نظراتها تخترق بطيئا رأسها رفعت 

  دمعة . طافت فرحتها آللئ  تشهد أن  فبات حقها رثتها لطالما  سماء

  بعنقها يترجرج طفيف ونتوء صاحباتها فتلتها على خدها

 وهمست: 

 ؟!الجميع على  احّرمته النجاة وقد تطالب  -

 

 ه ال يطيق التحاملوجسد احتضن اإلخفاق محاوالته للنهوض

 جبروته أن  إال موقفه ضعف رغمواكتفى بالزمجرة.  ممددا ليظل

 . بقوته الزال

  وتنفذون  يأمر الفرعون  أطلب، ال أنا! الوقحة أيتها نفسك أنسيتي  -

 .األلسن  معقودي الرأس منكسي 
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منها. توحدت  أفضت الروح  ونظراتها هازئةتتابعت ضحكات 

تستحضر الذكريات  كللت وجهها رفيعة خيوط في  دموعها

 داخلها.

  المرحة شقيقتها وضحكات  والديها مع مقضيّة أيام داخل جابت 

  لتبتسم إليها تنتقل بالدغدغات  فتشعر أذنيها تداعب  تدغدغها عندما

 أحالما تنسج  .عقلها أذهب  خمر كأس تجرعت  كمن  في خمول

 تزول ال لقلبها المحببين  وأختها والديها طيف .دوامها تمنت  وأياما

 لجلبابه بطيئا تتجه ويدها الجسد مسيّرة العقل مغيبة . صارت عنها

 . كان  وقد.. فريستها  على   لتنقض تتمايل كأفعى 

 يتحو  أصبحت  فارغة كانت  بعدما يدها وأخرجت  أحكمت قبضتها

 متسرب من شقوق النافذةيعكس لمعان ضوء القمر ال حادا نصال

و..  اقبإره جفنيه تفرق مع مزامنة ألعلى  ترفعه المظلمة  بالغرفة

 صرخة صاخبة.

  غوص النصل بجسدهي أن  قبل إرثه بغرفته كانت صرخته 

 ث.الملو 

عيناها   لمعت   للخلف فأصبحت تالصق الجدار.الطريق  طوت 

تقهقرت  لخالصها؟! تسعد لجنونها أم أتنحب ال تعلم  وتبلل ثغرها.

. حولها عما مغيب  عقلها عاليا   ضحكت ثم ى جسدها قوتها وهو

. تحرك جسدها يدميان  امتدا  وكفان  يطوف بأذنيها إيقاع سوطه

  يئن  المتحركة شفتيه عدا الفراش على  رأسها صوب الساكن 

للمرة  المتلذذة. أنظارها تحت   الحديث  ال يقدر بصوت مكتوم

 .الدماء برؤية تتمتع العذاب  من  القصاص حالوة تستشعر األولى 
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  الفرعون  صياحانتشار  إثر د فع يالذ الباب  تجاه بصرها رفعت 

 على أ رأوه. كانت الفاجعة. باألرجاء  المدوية الصغيرة وضحكات 

يل لهم انهر ودماؤه اخترقه ونصله الفراش  باألسود. ا نهتلو  خ 

   فهرعتا لالختفاء وجال. فزعة ابنتها وصرخت " أمينة" شهقت 

  والحراس  يصرخن  والخادمات  محله  سمرفقد ت "مهران "أما 

 . حيي  إن  العقاب  خائفين  الفرعون حاملين  للداخل ون يركض

  على  البصر مستقر متقطعة أنفاسه ي والوع النطق فقد صنمك

  ما  فعلت  طفلة أحقا! لألبد؟ منه تخلصا أحقا يصدق ال .الجثة

 . يوما تنّكب عنهما  لترتكب  تشجعت ! دوما؟ خشوه

  بعيون  ترمقه الخافت  المجنون  همسها على  عقله نصف أفاق

 عينيها من  خيوط تظهر بالكاد وجهها غطى  قد وشعرها ناعسة

 : وأنفها

 . بالمثل الثأر ، القصاص -

 

  أنت ) ضجّ  قلبه بينما الملقّنة من قبله كلماتها واجترّ  انطبق جفناه

 قيود من  خلصتكم ،حالها وأ هلكت  نقذتكملحتفها. أ أوصلتها من 

 (بنوع آخر لتشرع عذابكم أنهت  ،جديدال فتلقى  القديم

           _____________________ 
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بال  دفن  بعدما حاليا امتلكه والذي سابقا عمه مكتب  بإصبعه يطرق

 .بالمشفى  لتركها جثته تسلم على  والدته إصرار لوال .جمهرة

 أحس. في تقزز أبيض بوشاح ملتفة هافتسلم ألمرها خضع

  أبيضب ملتفة هامدة جثة يراه ال وبِّْشرا.أْ ف   تتراقص قلبه بضربات 

 كعادته النقاء على  تغلب  وظالمه به تلحفه بمجرد نصاعته فقد

 . بمصرعه حتى 

 

 لوالده والثأر االنتقام متعة ليستشعر بنفسه  أن يدفنه رغبته رغم

 . أولى ذلك يحول دون  وحاجز يدري ال مما غلبته الجبانة لكن 

 هو  حينما هرع  مال مقابل الدفن  مهمة  القرية أهالي  من  رجال

يّدكر يوم   صدمته تأثير تحت  الزال .مارد من  يفر كمن  للقصر

ب لالتي حل الهلع محل   جواره الصغيرة حالةو  مرارا مقتله لّما   الخ 

 تحت تلك المرة  لكن  . ق يدت ثانيةحضرت الشرطة لتقبض عليها

 براءتها وسلبت طفولتها  اغتيلت  عندما العدل وأين  العدالة، راية

 !؟

 

 ليقابلها مساعدته تستجدى إليه تتطلع وخوفا حزنا الغائمة عيناها

 أي الضابط رفض وقد بالسجن  ي وه أيام .ملكة بيده فما بالعجز

داخل  الموجودة األموال ببعض جيد محام   وك ل لكنه زيارات 

 وعائلته.  هو  إرثه فيتسلم اللوازم من  االنتهاء لحين  المقتول غرفة
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  ليراها ساعتين  بعد قصيرة زيارة تدبير المحامي  استطاع بصعوبة

 بعيدا يروح السبب  شعوره بالذنب أنه علعليها ويطمئنها  يطمئن 

 .فيتنيّح  عنه

 

  صورة أسفلها ي تغط كاملة باألسود اللوحة تجاه بصره رفع

 إنش بكل بثها التي  سمومه من  متخلصين  أخيرا الهالك الفرعون 

 .باإلنس جزء وكل بالقرية

  جثمان  دفن  كما أسفلها لمتقنة الرسما صوره ودفن  أسود  طالء أخذ

 أعماله على  وسوف يحاسب  لخالقه آب . التراب  تحت  صاحبها

 .منها للصالح  الفاقدة

 

  تعويضها يحاول مريرة غصة يبتلع الوثير المقعد عن  نهض

حّدثته  عندما محقة شقيقته .مشرقة ومالمح   واثقة مفتخرة بنظرة

 .باتوا في سترته ثوبا عليهم حلّ  هو  وهاالفرج  أ زوف عن 

 

  الجسد ضعيفة والدته غرفة  حيث  ألعلى  وصعد مكتبه تقّصى 

  وعن  به اأسبوع  تكمل ولم القصر تركت  عمن  قلقة البال شاردة

 جلسة بنصف وجدها عندما برهة عينيه أغمض. األسود مصيرها

 دموعها تجف لم التي  شقيقته وجوارها الفراش خشبة على  تستند

 .المهيب  المشهد من  فزعها يخف أو 

 . قبالتهما وافترش لهما ليبتسم متنبهين  فرمشا منهما دنا
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 حال على  طمأنتها تطالب  والدته تلهفت   حتى  سكت ي يكد لم

   مط .غلفهما والترح والفضول سؤالها  تؤيد شقيقته تبعتها" بلقيس"

 :أسفا وقال شفتيه

 . باكرا ألصل سأتجهز .يارةعلى الز ان ساعت تبقت  -

 

 :وقالت في شجن  شفتيها" أمينة" بللت 

سوف  اجتثاثهأن  تعي  لم المسكينة تتركها، أال باهلل أستحلفك -

 .ما تبقى منهام يهد

 

  والدتها  بأحضان  المتخفية شقيقته رأس على  تربت  ويدهطمأنها 

 الحديث معها: فبادر

 ؟ صغيرتي  لدراستك تعودي ألن  -

 

 :راجية مختنقة بنبرة نفت 

 دراستي.   بشأن  نتحدث  ثم عليها أوال فلنطمئن  أخي  بعد ليس -

 

 خالص تدعوان  وهما للمخفر لذهابه أن يتجهز امنهم آذنا أومأ

 . شقائها من " بلقيس"

               _____________________ 
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  عينيه يغمضثم  للسقف يطالع المقعد ظهر على  رأسه استندت 

  عن  السابقة األيام طيلة يابهاغ  من  متحيّر. آنفا الظالم فيقابل

 عن  تمنعها لنازلة تعرضها خيفة قلبه ينهش والقلق المدرسة

 ت رى .يعلمه ال بيتها عنوان  فحتى تضايق و تكون عليلة. أ دراستها

في   الزفير سوى له إجابة ال بعقله يجول سؤال ؟"فلاير" أنتِّ  أين 

 .عليها قلق يشوبه يأس

 

 وقصد حاجياته لملم المتصاعد. الجرس رنين  من " عصام" جفل

  تبرح ال اهوعين نشاطها فقدت   حصة ليشرع منها الخالي  فصلها

  بصره ي فيمل محلها تجلس السماء من  تهبط أن  ينتظر كمن  مقعدها

 ! برؤيتها

                 _____________________ 

 

  واثقة تبدو  أن  محاوالته رغم مهتزة بخطوات  الشرطة مركز ولج 

تلزم ترميمها.  متآكلة والجدران  األجواءب تدوران  اهحدقت. للعيان 

 منسحبا. . تسلل اللون عنهريقه  يزدرد وبدنه مقشعر ينقبض قلبه

  عابرتين  زيارتين  سوى يأتِّ  لم وهو  اأيام ف تحملت البقاءكي

 بالكاد ؟!هروح باقتالع فيشعر لها رؤيته رافضين  معدودة قائقلد

  صفبن وصغيرة .هنا من  يخرج حتى  تنجيه األنفاس بعض يمتلك

 !هناطوال  ليال قضت  وثلثي عمره طوله
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 وكأنهم أنف اال تتحمله كريهة نتنة رائحة يشوبه مظلم الممر

  أعينهم أو  أنوفهم يرحم ال  الصالحية منتهي  مسحوقا نثروا

 . يحرقها ا خفيادخان كمن تبعث  المحمرة

 

  الحياة وسلبت  وزنها تناقص  بالتأكيد. حالتها يتخيل بجوفه هائم

في   يده أمسكي الذ بالشرطي  حملق. بزواجها ضئل بعدما منها

  وقع للكلمة كانت  .متهم كأنه ظلمة أشد  لغرفة إياه دافعا حدة

 رافضا ذاك التفكير معرضا عن  عنيفا رأسه فهزّ  عليه الصدمة

 . إليه االلتفات 

 

 وجود يستشف عليه الباب  أ غلق بعدما بتركيز أمامه ينظر راح

  ليبتلع السجن  غرفة بد بر حيويتها فقدت  ثائرة بأنفاس أحس .أحد

 أوصاله متمالكا كفيه على  يقبض ن االساق مرتعش . دناهلعة غصة

 مستطاعه. قدر

  صاحبتها وجه تبين  التي  األنفاس من  إنشات  بعد على  أصبح 

 لهيكل للتحول تتهيأ وكأنها وخديها رقبتها عظام التقط .الشاحب 

 !عظمى 

  كالموتى  . باتت بها النظر يتفرس بجسده سارت  خفيفة رجفة

  كحالها مرتعبة لصدرها ساقيها تضم والجفنان  مطرقة الرأس

 .زوجها قتلت  بعدما
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  ما نوعا الصاخبة تنهداته. باألجواءجلجلت أنفاسه  اضطراب  

 وتغضن  المسالمة تباشيرها فانزعجت  بها المحاط السكون  ضايقت 

 مرعبة كوابيس انتشلتها بعدما تصارع لتنجو من دواماتها  جبينها

 بعدما  جسدها إعدام قرار لينفذ جيدها حول يلتف غليظ حبل عن 

  برؤية وفزعها تفاقم صارخة عيناها . اتسعت روحها أعدمت 

  وتدفن  تشقه كمن  أكثر بالحائط ملتصقة ارتدت .  أمامها وجهه

 .بجوفه جسدها

 بأول ذكرته صوتها ةوبح تهنّفت  .تهدئتهال وأسفل أعلى حّرك كفيه 

 : بها تزوجت  ليلة

   .أغثني  -

 

 : معاتبا هنيهة جفنيه أطبق

 قتلته؟ لِّم -

 

 : هائجة بأنفاس ذاهلة فرغت فاه

 . لقتله دفعتني  من  أنت ! ماذا؟ -

ي أ أو .. أو  وجهه تلطمى  أو  عنيفا تدفعيهي أ ي تنتقم أن  أخبرتك -

 . تقتليه أن  ال ..وكبريائه رجولته عرش يهز آخر شيء
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 محتجة: الحائط على  تستند بضعف  ونهضت  أسنانها اصطكت 

 ي. عن  تتخلى  اآلن .. نفسك تبرئ اآلن  -

 

 :مضيفا ليتنهد كيانه زلزلت  الضعيفة الهائمة ونبرتها عنيفا زفر

 . عنك للدفاع أفوكادو  عيّنت  فقد عنك أتخلى  لن  تقلقي  ال -

 ؟هنا من  سأخرج حقا -

 

 لتنطوي قسمات  اإلجابة رأسه مبديا جهله وأطرق تغضن جبينه

 :عداءالشكاسة وال تبث  أن  قبل ناوهْ  وجهها

 من  أنك سأشي عليك هنا من  أخرج لم إن  .يوحد أسجن  لن  -

 ي. حرضتن

 

  لم .ألما فأنّت  الحائط صوب  عنيفا  دفعهاو الغائرة عيناه سودت ا

ْغر فتستثير أذنه طبل تدق تهديدهاو  يشفق  : الو 

 بالسجن. تتعفنين  أجعلك أن  أقسم زورا وافتريتِّ  فعلتها إن  -

 

 : منتحبة متوسلة بذراعه تتمسك منه فاقتربت  خطؤها استدركت 

  مرعب  المكان  .أخرجني  أرجوك لكن  حرفا أتفوه لن .. ال ال -

 .هنا أختنق ..ومظلم
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 :متمتما وجهه وأشاح واجما  كفها أزال

  لتخرجي. جهدي قصارى سأبذل تقلقي  أال أخبرتك -

 

 قابضا على  الزيارة انتهاء يعلمهما الغليظ الغفير صوت  هماقاطع

 الصغير الجسد على  بإحكام مغلقا للخارج ثم دفعه" مهران " ذراع

 .بالداخل

 توارىحتى  أخيرة نظرات  بعضهما رمقا بعدما ألثره تطلعت 

. ربها ي تناج في اختناق صارخة  بكفيها وجهها ي تخف أرضا فهوت 

  ّكةوالز   األلم اخترق كما الجدران  مخترقا األركان  شمل نحيبها

  .سا بهفتكد قلبها جدران 

                 _____________________ 

 

 جياد به مديدا إسطبال امتالكهم  رغم األقدام على  مشيا القصر آب 

  حاله يعاقب  كمن  قدما المضي  اختار .واأللوان  األنواع بمختلف

  األمور؟ كالهما أم ظ لم أم  ظ لمهل  يعلم ال . مر ما كل على 

 وحيدا الهاوية حافة على  بعيدا تلقيه كريشة فحملته عليه اختلطت 

 .أخريات ضدهو  معه  يصطف القدر . تارةمشردا شاردا
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  بالغيوم ملبدة كسماء حزنا عيناه  فتغيم المشئوم حالها هأمام ينساب 

خطوة لألمام  .منتحبة واحدة دفعة لترديها الهموم زيادة تتأهب 

 . فيستضحكللخلف   أو أخرىويستعبر 

 المسكينة بمستقبل . يتكهن شدقيه ملء فيقهقه الفرعون  وفاة يتذكر

 .ال يفعلون  الرجال لكن  بالبكاء والرغبة الشجى  نحو  فينجرف

 

ي  يكف وهذا كي يخلصها عليه يزيد بلالمستطاع  قدر سيساعدها

  الغير الشيطانية أفكارها  باستثارة الصغير ذنبه عن  للتكفير

 من  للتخلص  الطرق  أسهل تسلك طفلة أنها واعيا غير عقالنية

 .كليا بإنهائها عذابها

  خلفبجر أذياله  األرعن  تهديدها تذكر عندما مبلغه الضيق بلغ

  قد يدفعها لذلك. فاختاللها والتخّشي  الشك . ساورهمثلها القضبان 

 به تتمسك وهرولتها إياها تاركا أوالها ظهره لّما  - هلعها لكن 

  كذبا عليه تفتن  أو  أذى تصيبه لن . ناحيتها قليال طمئنهت - راجية

 إليه. وهي بأشد الحاجة 

 وجلس القصر بلغ وسهوه شروده فلفرط متعجبا حاجبيه تجاور

  جفل متعمقا التفكير. جبينه جوار كفه يضع السفلية األريكة على 

 لي هم وشقيقته الخادمات  أياد قبل من  المحمولة والدته صوت  إثر

سماتها هي وشقيقته  لق مطمئنة بابتسامة صوبها يخطو  ناهضا

 المحتلة من قبل القلق: 

 .خير -
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 يكد  ولم عليهم يعم خير القادم أن  اداخلهم والثقة األمان  يبث ل قالها

 دخول تبعها بالخارج جلبة جراء فزعين  انتفضوا حتى  يكمل

 بأكفهن: ن شعره بإخفاء النساء  لتسارع صارخا الحارس

 القصر نحو   يتقدمون  المجاورة والقرى القرية أهال يسيد -

 حاملين عصي ضخمة ومعالمهم ال تبشر بالخير. 

 : ذاهال" مهران " فصاح النساء شهقت 

 لِّم؟ -

 أستطع لن  يسيد آسف. المرحوم. سلبها التي  حقوقهم يريدون  -

 . وحدى للحشد التصدي

 

  جحافل وجد بعدما في ارتياع للخارج ثم هرع مرتجفا بها تمتم

  أخذها التي  وأموالهم حقوقهم بطلبهم هاتفين  يتقدمون  المئات  يضم

  استرجاع كيفية يدبرون  أياما واتخذوا  بموته سروا كم. الفرعون 

 القصر على   الهجوم مقررين  اليوم . عزموا أن يتجمعوالهم كان  ما

  على  المقتول انقض كما  ا لما س لبواضوأخذ ما يحويه تعوي

 . األبرياء
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 ينتظروا ن . لبأنيابهم مضغنا وإال نفر أن  يجب " مهران " أسرع -

 .الظلم أكلهم وقد الحديث 

 

  مادموعه في تثأثؤ  ابنتهاتطّوق   ابنها على " أمينة" صرخت 

  حدث وت في تيه القصر يطالع مفكرا برهة رأسه أطرق .تنساب 

 :متحيرا

 واألثاث؟  والجياد؟ القصر؟ وخزانة -

 .خائفة أنا.. فلنهرب  أرجوك أخي  -

 

في  الحديث " أمينة" لتتلهف ارتجفت فرائصهاوقد  قالتها "فلاير"

 صياح:

 منهم كل إعطاء على  نقدر لن . أخرى مرة سنستعبد بقينا إن  -

  شيء كل اترك .وقد كثر ما سلبه منهم حتى إرثنا لن يكفيهم حقهم

  ونسأل بها فلنحيا بالبريد والبنوك وأموالنا ميراثنا تنسى  وال هنا

 هم وتعويضنا.تعويض هللا

 

 اقتنع .وبين الفينة واألخرى يطالع الباب الضخم لها  السمع أرهف

 :عنه غفال ما" أمينة" تذكرت  .مؤيدا فأومأ بحديثها

 ؟ "بلقيس" -
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والدته  هتف أن تخرج .ضده شيء وكل اهتياجا" مهران " زمجر

  مهجور لطريق يقود  األعين  عن  متوارى خلفي  باب  من  وشقيقته

 خطر يأل مستعدا بنفسه"  فرعون " أنشأه مهربا . كان أحد يعلمه ال

 .اآلن  به هم ما كمثل

  يتبعهما أن  منه وعد على ودبيب الخوف معهما  للخارج اندفعتا

تزداد  والجلبة قلبه . ارتجفيدبر فيها أمر المسكينة قليلة دقائق بعد

  ن تركض والخادمات  نحو الهاتف أزف في طريقه. وعلوا قربا

 يصل أن  قبل هاربات  حاجياتهن  يجمعن  وجوههن  يلطمن   مولولين 

 .حيلتهن  قلة  رغم بهن  فيفتكن  إليهن  الغاضبون 

 ال هاوحدقت بالمحامي  متصال عجلته يدير القديم للهاتف أسرع

  هلعاالجاف  دمه من  بدال داخلهي يسر . االرتياب الباب  تفارق

 األقدام قرعو  اللسان  مرتعش الحديث  . سارعترتعش وأطرافه

 :أوضح  بات 

 بلقيس" القاصر لقضية وكلك من " العاصي   فارس مهران " أنا -

بشكل  عنها مسئول وأنت  أموالك تقاضيت  لقد" الشامي  القادر عبد

  أال باهلل أستحلفك أخرى  مرة معك التواصل أستطع لن كلي اآلن. 

 . سالمة القضبان  خارج وهي  إال تتركها

 

  كصاعقة حادا صوتا يسمع فدّب الخوف أوصاله حديثه أنهى 

 كما فهوت  الرئيسية البوابةتحطيمهم  أدرك .األرض تزلزل

 .ثانية أخرى ي بق  إن  جثة جسده سيهوى
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  منها يعلو  معلقة الهاتف سماعة تاركا أسرته طريق متتبعا عّجل

  ثم تيبس للخارج  خطا .راض الغير الغاضب  المحامي  صوت 

 بلهفة ينظرون  بعيدا وشقيقته الدتهولمح و  المهجور الطريق ببداية

 التفت  .اليراهم المرتعشة كفوفهن  يرفعون  والضباب  الظلمة وسط

  بطيئا والصخب يصله. أطبق جفنيه  غصته يبتلع القصر ناحية

ل  الذى الخلفي  الباب  تغلق  ويده .  الحائط من  قطعة هيئة على  ش ّكِّ

  ال كامل حائط سوى يرى ال  القصر داخل من  إليها ينظر من 

 . أبوابا يشوبه

 األموال من  الكثير . هل لخسارتهسببها يعلم ال عبرة سقطت 

 أم طفولته الشاهد بالقصر والده مع الذكريات  فقدانه أم والحاجيات 

قد يعلمون  . إن عاد أو ظهررؤيتها  يوما يستطع لن  عمن  تخليه

 عائلته مع ليكون  هللا رحمه بعدما المرة تلك منهم فينالوا مكانهم

  يحمد ال ما ووقع محلهما تمّكثتا ل وإال االقتحام أثناء الصغيرة

 . عقباه

 ال بقلبه يستشعرها وأنفاسها ثائرة شقيقته صرخة جراء انتفض

  . التقطأمرهما كشف خشية إليهما  يسرع أن  منتحبة تحثه أذنيه

  قليل جميل كل ويودع يودعه مرة آلخر القصر يرمق عميقا نفسا

 مجهول بمكان   جديدة لحياة يستعد ظهره يوليه وجهه . أشاحداخله

 والفاقة والعذاب  البشاعة من  خال أفضل يكون  أن  هللا يبتهل

 .والحرمان 

             ______________________ 
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  طفلة شتات . باتت وقد فرغت من الروح والوجدان  منحنية الرأس

 يغمرها ربها جي تنا رأسها رفعت  .عنها رغما أنثى  الزمن  جعلها

 ودلف زنزانتها ت فتح عندما فزعت .القادم من  والوجس الشجن 

  اآلخر مع الغفير يبدو ي والذ أحدهم فتركها  الوجه متجهما رجالن 

  كبيرة نظارة يرتدى بالقليل ليست  إنشات  أمامه المنتفخة البطن  ذو 

 . منمقة وبذلة

ال  وتبولت  حالها تتمالك لم رعبها رطففل المبلل مكانها من  نهضت 

 أنه حاله عن  عّرف عندما زال فزع  في  للرجل . تطلعت إراديا

  يحويها  بيتا وجدت  كقطة تبتسم  ي. انفرجت أساريرهاالمحام

 المسلوبة براءتها بعض فتعود تأويها  عائلة وجدت  ومشردة

 متوسلة:

 كذلك؟  أليس قريبا سأخرج -

 

  المتحرك فمه ي تغط البيضاء العريضة بشواربه العجوز تجهم زاد

 : بقسوة متلفظا

 ! ؟وكلني  من عنك  تخلى  وقد تخرجين  كيف -

 

واضطربت  مثلها تصنمت  أنفاسها .وسكنت  ريقها ازدردت 

 :مستفهمة

 !كيف؟ -
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 :ونقمة حدة في  بإصبعه إليها يشيرمكفهرا  عنيفا زفر

 ما أن  ظنا قضيتك ترك أنه مسئولية بال يخبرني  قليل منذ هاتفني  -

  لمرافعة  يأجر سوى أحصل لم بعلمك فليكن  .يكفى  تقاضيته

  نقض وأردتِّ  حكم وإن  عنها سأتنازل القضية جلت أ   لو  أي واحدة

 .غيره يكفلك من  يجد وإال  يغير عن  فابحثي 

 ي سواه.ل ليس -

 . إذا العواقب  تحملي  -

. اهتز  محلها وتسمرت  كتفاها تهدل هي  بينما مبرطما انصرف

  عمدان  تجاه بآلية سارت  .انفرجتا ااهوشفت جوارها ذراعاها

 خلفها. النور سترت الحديدية

 .ثالث . .اثنتان . .طوةخ

 مستقرة  بالحائط صغيرة حفرة  عبر الفارة شمسال أشعة هاضربت

باهتة مظلمة.   واألخرى مضرمة المعة عين . وجهها جانب  على 

 لم. عليهما جبينها وأسندت  حديدتين من قفصها على  قبضت 

  من  جدوى ال. دماءها واستنزفت  أودت بها الطعنة وكأن  ترمش

مريبة. تباشيرها   بابتسامة ااهشفت . انفرجت مفقود حساسهاإو  البكاء

  حسيسفي  يهمس ولسانها قسماتهاأّجت  تنم على تعابير مخيفة.

  من  أقل تقبل لن  التي  الكبرى للمعركة متأهبة سما تبخ  أفعى 

 :بها النصر

 . "مهران " -
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في  حدقتيه رافعا بجسده . تلفت المسير عن  وتوقف قلبه انقبض

  يتطلعكل   .األخرى هي  حدقتيها  رفعها مع مزامنة تعجب وغرابة

  اآلخر منهما كل توه م متباينة. الم شاع بينهما بمشاعر للفراغ

 .بلعبته القدروقد أشرف  خاصته  فانكمش ثغرها انفرج. أمامه
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  ؛المياه واألسىب تُفعمالحياة قنينة   

 . والهوىالهواء  فتُسلب            

 الزغبيإسراء                                        
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  طريق على  يطل  الحائط زجاج حل محل تخترق ثاقبتان  عينان 

مضى   .بينهم خالف نشب  والبعض السيارات  ألزيز صاخب 

  طاردين  بينهم الخالف يفضون  صوبهم الهيئة ضخما حارسان 

 كثير التكلفة باهظ البناء دقيق الضخم المبنى  أمام من  إياهم

 .الزجاج المع األدوار

 

د ب  ءفي دف الضخم مقعده يطّوقه   مسترخيا بأعماقه ليغوص وح 

 رموشه وتداخلت  جفناه. تالقا لظهره تستند رأسه البال مرتاح

 ممتدان  هاف. كالطبيعي  وضعهما هاحاجب والتزم هاشفت بينما سكنت 

  فلم معه الوقت  وكل بهدوء الخشب  يدق كمسمار  أمامه للمكتب 

 ! العجلة؟

 

ران الصمت ال يبارزه  انصباب. فتسكنه أخرى في  تهجره أنفاس

  ويده آدم تفاحة لتضطرب  ريقه وازدراده إصبعه طرقات  سوى

  خاصة اختنق لّما  . أزالهافي ضيق ة عنقهرابط تزحزح خرىاأل

 كعادته شركته داخل األحوال على  باإلشراف طويل يوم بعد

  طلب  دون  عمله ونِّتاج مكنونه ليعلم بدقة عامل كل يتفحص

 . تقديمها

 

  التي  وضعيته من  أرقا يئن  لألمام رأسه وأعاد حارة زفرة حّرر

 .يزول األلم عل رقبته ثم دلّك مريحة ظنها
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 الثالثيني  عقلهل نشاطه فعاد الباب  طرقات  لصوت  حواسه تنبهت 

 .المالبس متأنقة فتاة فدلفت  بالدخول للطارق آذنا

 

  .للعمل المتقدمات  من  أحد تبق عدم تعلمه ْحو في ص   إليها استمع

ذ ل  غير أو  بها مشكوك إما شهادتهن . منهن  أي يستطب  فلم م 

 تحمل وعدم الدالل عليها فيبدو  عينها بالفتاة المعضلة أو  مرضية

  أقل تفطن  قليلة سويعات  تنام تكاد شخصية كمساعدة متعبة وظيفة

 . بها يتفوه كلمة

 كفه على  ذقنه سندأ لبّت األمر.ف  تنصرف أن  حديثه ترقبةللم أشاح

 من  تحضر عل بسيطة مدة بعد جديد إعالن  نشر نوىثم  متنهدا

 .ستحقت

 

  أدبا ينهض يراه موظف  كل . تحاوطه وهالة خيالءب قصد الممر

 دلوفه وقبل السوداء صوب سيارته . خطاإياها فيبادله مبتسما

 بذلك لينشئهاعنت  .بها جزء  كل ناحية بصره جال .للشركة التفت 

  يتوسطها مضيئة ضخمة الفتة على عيناه استقرت  .المبهر الشكل

 . (الفارس) ..الجميع يهابه اسما فتصبح  لتعظيمها ل ك   كلمة

  اسم بإحياء حلمه حقق بعدما نادمته والدعة "مهران " بّش وجه

 على  يطل أو  ندوة يحضر ال األعمال رجال بين  صيته . ذيعوالده

 . "فارس مهران " صائحين  بالبنان  إليه ويشار إال مكان 

                ________________________ 
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 الطويل ثوبها ترفع خلفها يتطاير حجابها وطرف في لهاث  انكتلت 

 الصغير كفها تشبث . هرولتها أثناء تسقط ال كي  بضعة إنشات 

  لدى أكبر غنيمة العمل فتضيّع تتأخر  أال تدعو  حرص في  أوراقب

 . رؤيتهاب والتمتع دلوفها ولو  اإلنس يتمنى  شركة

 

 لمراقبة حواسها نتبهت ا تنفسها. تستدعي انتظام لألمام مالت 

مع  في تناف ثم رزنت خطواتها حرجا فحمحت  تعجبا لها البعض

  . رنت العشرين  منتصف متجاوزال عمرها تّطردالتي ال  طفولتها

 . غرضها علم بعدما  الحارس وتركها الشركة  ممر من 

 

 قد أنه وتخيالت  الكهربائي  المصعد من  حيطة الدرج صعدت 

  وتغضن فرائصها  . ارتعدت هامدة جثة فتغدو  يتوقف أو  يسقط

  مكتب  من  حانت  لما وتباشيرها مشيتها اعتدلت  .مشمئزة جبينها

 . عليه الموظفين  أحد دلها بعدما المالك مساعدة

  طلبها عن  متسائلة في عمليه إياها فبادلتها للمساعدة ابتسمت 

 : متوترة لتتحدث 

 آسفة ألمس للتقدم للوظيفة."زهرة عزام" من هاتفتكم باأنا  -

 .الموعد عن  لتأخري
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 :باعتذار انتهت  همهمة إليها تناهت 

 .المقابالت  وانتهت قليل منذ المدير رحل لقد -

 .للوظيفة ماسة حاجة في  لكني  -

 

  على  دمعة فسالت  عيناها ت وترقرق" زهرة"فأومأت  آسفة ابتسمت 

المرتبك دون   المساعدة . حال حديث الناعمة الوردية وجنتها

 مهنيتها: تخالف اتهجعل الفتاة غمة انصرافها.

 اتفقنا؟  يذكر لن  اسمى  لكن  مساعدتك يمكنني  -

 

 بعدما عليها أملتهي الذ منزله عنوان  تحفظ حميّة بلهفة وافقت 

  حيث  هناك المقابالت  بعض يعقد أحياناف لبيته تذهب  أن  أخبرتها

 . عائلته مع يحيا

  تتبعه وان العن مرددة كالبهاء عاود الهرولةت تكاد مغتبطة شكرتها

 . بها حلمت  لطالما التي  الوظيفة على  تحصل أن  ودعاء بابتهال

               ________________________ 

 

 يزينه أحدهما يسلكهما طريقان  وأمامه  بسيارته برهة توقف

 طريق المجاور اآلخربينما  جانبيه على  وزهور منمقة أشجار

 تراها الجافة الغصون  عارية لتبقى  أوراقها األشجار فقدت  مهجور

 .بها المحيط والضباب  الظالم لشدة سوداء
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  بشق طويلة سنوات  منذ سلكوه يالذ ذلك متذكرا ذهنه تخامر 

  بنهاية هللا جازاهم األوحد.  فره الملكن يتملكهم والتعب  األنفس

 وأزهاره بأشجاره المجاور فبلغوا راحة دون  يومين عقب  الطريق

  . فتّشواإعياءا األقل الجديدة رحلتهم وقد شرعوا العطرة ورائحته

ثم   ميراثه راق ويستلماألو  بعض ي ينه حتى  يستأجرونه مكان  عن 

"  فارس مهران " - اسمين  سوى تحمل ال جديدة مبراطوريةإ ينشئ 

 ي.بالماض  يذكرهم ما وكل" العاصي " معرضا عن  –

 

 بتشييد طريقه . شقّ األموال وجمع لمبتغاه وصل حتى  الكللأتلفه 

 استكمل بنائها إبان .  هو  حلمه قبل والده لحلم تحقيقا يديرها شركة

  بأكملها.  غرفة تمأل تكاد جمة كتب  من  معلومات  زاده بل تعليمه

  السنون  مرت  خور. دون  المعلومة وتلقن   عقاب  دون  العلم نهل

 تبارز اسمها وعظم كبرت  حتى  بشركته التهى  العمر معها ومر

  عينيهي ويمل لهما  السمع يرهفجوار أسرته  جسده ريح في البقية

  المبتغى  هو  ذلكو انذعار أو  شحوب  بال ا مسرورتين برؤياهم

يأمنون به  لكن  الشيء بعض قاسيا قرارا اتخذ .صغره منذ األعظم

  كتاب  وأغلق واجبه أدى ."بلقيس" فيهم بما لماضي ا ترك أال وهو 

  .الوصب  ويتضاعف صفحاته تتفاقم أال حيطة الدنف يتوسطه

 

 ونادى في  للداخل  الطريققطع  مسكنه.بلغ  بعدما سيارته أوقف

ي ترتم ألسفل ركضا غرفتها من  خرجت  التي  شقيقته مرح

 .بقليل ين الثالث تخطت  ناضجة امرأة الة صغير كطفلة بأحضانه
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  الجلوس غرفة ثم قصدا مبتسما وجنتها وقبل شعرها على  ربت 

 انتهائها ترقبا في خشوع. تتلوه هللا  كتاب  على  المنكبة والدته حيث 

  عند كعادته يطوقها ناحيتها اندفع ويدها امتدت صوبه. فطالعتهم

 .بعمله شاق يوم من  عودته

 المتحرك مقعدها يقود حولها يلتف وهو  جبينه" أمينة" لثمت 

 لكن  دوما ما ينتظرونه .طعامهم ليتناولوا شقيقته تتبعه خارجا

 .أحدهم تعذيب  من  وجزع خوف ال بينهم لوجوده وحنان  بحب 

ثوان  يستسيغون الطعام.  طرفيه على  يجلسان  الطاولة توسط

 :قائلة والدته واحتجت 

 ؟ي الغب قرارها على  توافق كيف -

 

  أحنت رأسهاالتي " فلاير" كتف على مربتا  فتنهد بنظراتها عاتبته

 :الرقيقة بكلماته شقيقها  أحبرها. والدتها إلحاح من  مغتمة

  الرجلف المرة تلك حق ال ومعها ي..أم الزواج على  أجبرها لن  -

 . لمالها جشع بعينيه

 

 مغتاظة: أسنانها على " أمينة" كزت 

إن لم يكن قد   سوقها ويتوقف قليلة سنوات . ن يالثالث تخطت  لقد -

 من األساس. حدث 
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  كان  تقدم من  جيدا تعلمين  وتشترى، تباع سلعة  لست ي! أم -

خشية أن   يفرون  حتى  الماضي  يعلمون  إن  ما ي والبقيةب طامعا

 نكون مثله. 

 

  وجهها أشاحت و  اوالدته . عاتبتهاغصتها مبتلعة عبارتها أنهت 

 : سلوةفي  وقالت  يدها متلمسة إلي ابنتها التفتت  حتى  برهة

 خوفي.  عن  نابع يإصرار -

 . نصيبها نتقي سي وهللا نصيب  الزواج. معها نحن  أمي  تقلقي  ال -

 

  لمناصرته إياها. في عرفان  فبادلته أخته يضم "مهران " قالها

  أنها ابنتها إقناع في وغى  تمت هزيمتها وكما ألفت " أمينة" تنهدت 

 . زواجها وحان  كبرت 

             _______________________ 

 .لمنزله لذهابك أطمئن  ال  ؟جيد إنسان  أنه هل أنتِّ متيقنة -

 العجوز صاحبته كأطراف  مرتعش لسان  من  الهيبة ملؤها عبارة

  اثنين  ليتبقى  أسنانها فقدت  وقد  العينين  وضيق الوجه تجعد شديدة

مت الجمال فنالت السفلي.  بفكها فقط   ناعمة الحنان. نظرتهاغرِّ

 يائسة المبتسمة" زهرة" فعلت  كما وكفها جبينها ترغمك لثم جميلة

  كي تطمئن  توافيها كانت . تأمنهااجترار العجوز لكلماتها كي  من 

  وأصبحتا زياراتها اعتادت  .وحيدة  فبقت  والديها وفاة بعد عليها

 .متباعد عمري بفارق مقربتين  صديقتين 
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 ي. وحد أكون  لن  أي وشقيقته والدته مع يسكن  فهو  للقلق داع ال -

 

 اعتبرتها من  فراق على مضض ترثي قسماتها العجوز أومأت 

  وتسكن  لها المجاور بيتها فتترك القبول لها أتدعو  تمتّهت . حفيدتها

 بقاء أن  منه ظنا وظيفته بإعالن  وضعه كشرط - مديرها بمنزل

 عينيه تحت  ويجعلها عملهما  يسهل المنزل بنفس معه المساعدة

 باكية الخاطر مكسورة فتعود الرفض تدعو  أم - العمل شاء وقتما

 .حلمها لضياع

 الصالحب داعية في حالمية المبتسمة " زهرة" محتضنة تنهدت 

 .كان  نماأي

 

               _______________________ 

 

 الوثير فراشها لى أع  اضطجعت  صفو  حظةفي ل جفنيها أطبقت 

مديد.  حبس بعد حريته وجد  كطائر كساقيها ن ا متباعد هاعاذرا

 كلما انفردت مع ذاتها.  دوما تّدكره مما إال بالها فرغ

والمرض   والجوع محيصهم  أدركت  لّما ألما عينيها  اعتصرت 

 العوض. أن يظللهم هللا فكلّف. اشتد الوصب اعتراهم
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  أوراقها . تسلّملمدرستها أخاها أرشدت  حينما طّودت في مخيلتها

 ذهنها داخل المدينة حيث القرب والرقي. خاطر بأخرى لها وقّدم

ما  سرعان  بعينيه عبرة خالت  .حد الهول السحيقة أستاذها نظرات 

 ! المدرسة؟ تركها لمجرد االستعبار ملِّ . حمقها معرضة عن  نفت 

 .نفسها حول متكومة باعتدالها لكمتها مريرة غصة يحبها؟ أنه أم

 بكلمات  شهدستت بل صحتها تعلم ال لفكرة أوصالها اهتاجت 

 تواصلي أ انقطع .عنها شيئا يعلمون  ال التي  المسكينة" بلقيس"

أي  مضايقة عدم متعهدين  وصولهم منذ بالماضي  كان  من  كل مع

 . مضي  ماب بتذكيره خرلآل منهم

 

حققه أستاذها   عما متسائلة في خفوت  متبسمة شفتها كادت تقطم

  ن قل أم القديمة بمدرستها  داوم التدريسم كان  وإن   "عصام"

 .لغيرها

 

  سور قرب  بالممر ماثلة غرفتها فتقّصت   أخيها نداء إزاء جفلت 

  حسناء فتاة لّما لمحت  جبينها تغضن . القصير الحديدي السلم

 فضول في  الدرج فهبطت  بتودد يتحدثون  ووالدتها اتجاور شقيقه

 . هويتها عن  متسائلة

 

                 ____________________ 
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  بينهما والفاصل بعضهما أمام قبعا شيء بكل متضادان  جسدان 

 استحضره في تركيز بين كفيه الورق يخترق .ضخم أسود مكتب 

  غير هنا المقابلة عقد إلحاحها من  وضيقه بها شرودهإثر  بصعوبة

 . ءالمجي  لها وسمح  منزله عنوان  أعطاها عمن  مصرحة

 صوتها. اّدكر صخب مبتسمافأغار على خده  فمه جانب  تزحزح

 الدخول تتضرع وبراءة تارة في غلظة الحارس ترمق البوابة عند

 تلقنه هبصراستقامة ب األوراق وهي ترفع تدمع كادت  .أخرى تارة

  من  تملكه ما يقّدر متعلم الحارس وكأن  شهادات  من  نالته ما

 يكاد الحارس احتدادفقابله  الضجيج  بسبب  خرج .عالية مؤهالت 

 . عن ماهيتها مستفسرا صوبهما الخطوات  آكال به . صاحيدفعها

 

  تدبدب  سمهبا لرؤياه مشدوهة وعّجت  عيناها لّما جحظت  افترّ 

إلنجازاته  زهواانتفخ صدره  .مشهورا فنانا أبصرت  كمن  األرض

 .عند رؤيته فعلها  ردة تلك التي تجعل

 

 تشفى  حتى  معها فمكثت  جارتها إلعياء المقابلة عن  تأخرها أعلمته

 تفاقم والتي  مقلتيها الراجية لكن  يرفض كاد .منزله وفدت ثم 

 حالت دون ذلك. لم يجد بدا من  دموعها تضافرت  بعدما لمعانها

  لها مشيرا  حمحمف البشر واحتلها العبس عنها الموافقة. زال 

   .الدخول
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 فحاول الناظرين  تبهر المعلومات  من  كم  الحاملة األوراق ترك

 كلماته اندفعت  .تغتر ال كي   لتوظيفها وحماسه انفعاالته ضبط

 : الفتور ببعض المادحة

 .توظيفك الشركات  أكبر تجبر عالية مؤهالت  تملكين  .أحسنتِّ  -

 .شيء على  يجبرها من  يجرؤ  ال يسيد مختلفة شركتك -

 

ثم  شنفت أذنيهي الت بكلماتها معجبا يهزها للجانب   رأسه مال

 :طويلة زفرة بعد تحدث 

 . "الفارس" شركة شرفتي " عزام ثائر زهرة" -

 ! رجل؟ يا أتمزح -

 

  بالضعيفة ليست  فهي  لقبولهاال   توظيفها من سرعة منبهرة قالتها

 من  تحمله بما لرغباتها وتحقيقها بقدراتها واثقة بل المترددة

 . أجادتها ولغات  شهادات 

 :خطؤها مدركة فجفلت  مهذبة الغير لجملتها حاجبه رفع

 ي. سيد شكرا قصدت  أعتذر -

 

 بنبرة متمتما كفيه بين  بقلمه يتالعب  عليها مستقرة هاوعين همهم

 : الحدة يشوبها

 . التأديب  بعض يحتاج لسانك لكن  النبيه عقلك يعجبني  -
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 محتدا  فقاطعها لكرامتها ثأرت وكادت لوقاحته أسنانها على  كزت 

 خفق الحديث ت ال كي  التدخل ليقرر  باالنتقام رغبتها الحظ بعدما

 طائلة بأموال  جديد إعالن  على  سيجبر حينها. طردها ويضطر

 :آخر أعصاب  وتعب 

  ، الشركة مكان  بكل جواري  البقاء يتضمن  عملك أن  تعلمين  -

 . المنزل حتى  السيارة ،المقابالت 

 ! كذلك؟ أليس القائمة ضمن  ليس المرحاض -

 !عذرا -

 

مقلتاها تهتز باألرجاء.   المقعد بظهر التصاقها إبان  برح في  صاح

  عقل على  يستحوذ. آلخره يكتمل شيء وال بكفه وجهه  ماسحا زفر

 .األرعن  لسانها بمصيبة فيلتصق نابغ

 بالتفكير؟ ي دعى  عما يوما أسمعتي  -

 

 : بقسوة متلفظا المكتب  من  بجسده فاقترب  مفتخرة له أومأت 

 .الحديث  قبل الزميه إذن  -
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  أخرى مرة  رأسها تهز حرج في  ويسارا يمينا مقلتيها حركت 

 :صارخا  عنيفا المكتب  ليضرب  بخضوع

 ! تحدثي  -

 .حسنا حسنا -

 

  على  تبدو  كادت  ابتسامة . أضمريعلو  هيجهاون خشية برطمت 

 لها يشير بذلته زر مغلقا ثم وثب  القسوة المصطنع وجهه

  لصراخه المرتجفة فرائصهاتهدئ  للخارج اقتفته .النهوض

 . مروعا وحشا فأصبح 

 معها سيدها تحدث  بعدما متحرك مقعد على  عجوز قبالة غدت 

 .لدقائق

 . بالمنزل كأنكو  تصرفي  ابنتي  أهال -

 

  عينيه ضيق . التقطت لطيفة بابتسامة الودودة للسيدة أومأت 

 :خطأها فاستدركت 

 سيدتي. شكرا -

 

 صوته بجميال  اسما فتاة تحمل استدعى ثم  رضى  في  رأسه هزّ 

 : الغليظ

 ! "فلاير" -
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  أرجل هرولة تراءى إليه حتى  بالقليلة ليست  مرات  اجتر النداء

 عندما ثم انفكا متعجبة حاجبيها عاقدة جميلة فتاة هبوط تبعها

 فبادلتها مرحبة وابتسامة إخاءفي  "فلاير" طّوقتها عّرفها عليها.

 . والترحيب  االحتضان 

 :الحازم صوته جراء بعضهما  عن  ابتعدا

  بيدك  هنا تكونين  صباحا سادسة. في الالغد منذ عملك سيبدأ -

  يحين  ثم القصر على  تتعرفين  خاللها ساعة ترتاحين  حاجياتك

 . العمل

 ي.سيد حسنا -

 . بسرعة تتعلمين  -

 

قسماتها   تقلصت . مكتبه لغرفة  متجها ظهره وأوالها انتاغ متشفيا

  المرأة رصدتها. مهذبة الغير لطريقته محتجة تقلده هزل في 

ب ت "زهرة" ر   .مرحها على  بصخب  فقهقها وابنتها تخلصت   حتى ح 

 ظنها خالفتا فقد  مسرة . بات حرجهامن وطئ الخجل لسماحتهما

 .لثرائهما ن امتعجرفت أنهما

 تحت  تلمع وأسنانها فرحا تتراقص  عنهما  نت شط   ثم ودعتهما

المقضّي في  أمس عقب  بالنوم رغبة فتثاءبت  الناعسة الشمس

 . حلمهات حققف الجائزة تعبها ي لق وقد أوراقها لتعد سهر

       ________________________ 
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 إذن؟  ي تركي قررت -

 :قائلة" زهرة" فزلفت  في شجو  رأسها  العجوز أطرقت 

   حبيبتي. استطاعتي  قدر سأزورك -

 وكأنني سأسمح بغير ذلك؟! -

 

  مكفهرة صدرها أمام المرتعشة يديها  وعقدت  حانقة برطمت 

 تدغدغها عليها وانقضت " زهرة" . قهقهت المزاج معكرة الوجه

  رحمتها .التوقف ترجوها الضاحكة  صرخاتها فعلت  في رفق

 :ببعض القلق وأردفت  تنهدت  ثم المرح إياها مشاركة

  حبيبتي. دعواتكني ب تنس ال -

 .وسجود ركعة بكل الدائم  دعائي  ستظلين  عزيزتي  بالطبع -

 

 لبهال المطمئن  دفئها تستشعر المجعدة برقبتها الصغير رأسها اندس

 .جوفها األمان  فيعم

 

             _____________________ 
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 واألخرى رأسه افترشت مؤخرة يده الوثير فراشه أعلى  مستلق  

  تداعب  لطيفة ابتسامة .وبصورتها به النظر  يدقق ملفها ممسكة

ي الذ تسرعها وبالطبع بالحديث  وحيوتها طاقتها متذكرا شفتيه

ها وزهد لغبائها بمشكالت  يوقعها المتاعب  مخلفا يوما بها يسيود 

 تفكير.في ال

 السقف على اه عينو  الملف يده  تعتصر المرح لقائها على  قهقه

  الواسعة خياالته داخل به تطوفواألفكار  ذهنه تخامر. شارد

 . تهجره لم جميلة وبسمة تامة براحة عميق سبات  فأوصلته إلى 

               ______________________ 

 تبعه داخله ليغوص الفراش على  هاتف إلقاء إثر رخيم صوت 

 العينين  لصاحبة ورديتين   شفتين  من  صدرت  غاضبة زفرة

 . الضائقتين  الهائجتين 

 بالوبال. وارتكست تباشيرها جواره تجلس هاتفها" فلاير" تبعت 

  المنزل من  تتزحزح ولم - تربية كلية - كليتها انهائها منذ

 ي تلق ناهضت فكرة. الجامعة بأيام حتى  أعماقها ترك ما فاالنزعاق

 هي  ها. بالكثير تختلطأال  حيطة اإلنجليزية اللغة إلتقان  تدريبات 

 . اإنش تتقدم فلم تيبس الجهل لكن  الجبانة د ح رت  اآلن 

  جديدة لغة فإتقان  مكثفة بتدريبات  تكترث  أن  ألخيها استمعت  ليتها

 وإصرارها فضولها شعلة زادت   واآلن   تهاونت  لكنها سهال ي يأت ال

 اللطيفة بالفتاة مرة ألول المعجبة شقيقها كلمات  بعد حلمها بتحقيق

 بكئت  واحدة لغة ي وه العربية غير  لغات  ثالث  يقارب  ما إلتقانها

 !بها
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 بإحدى سابقا بالكلية لها زميلة صفحة رأت  بعدما غيرتها تنكر ال

  رغم حازت عليها ي الت  المناصب  لقراءة فد هشت  التواصل مواقع

 .وإنجابها زواجها

 فيما االعتالء تستطيع ال مسئوليات  بال  الوحيدة العانس ي وه

 . به تخصصت 

 

 عديدة  صفحات  بين  تتنقل هاتفها  تمسك ويدها سوى تشعر لم

ثم  الصفحات  بإحدى أعجبت . هدفها فأحرزت  المتابعين  بآالف

 طلب  في  تشّكلت  احروف  تخط ويدها الرسائل قسم قص دت 

 . أجنبية بدولة نشأت  وكأنها إليهم كي تثقل لغتها لالنضمام

 

 وطاقة تبسمت  وبعض المعلومات.  العنوان  بها مثبتة رسالة أتتها

  لها نجاح أول بتحقيق المستقبل لتخيلها بأعماقها تبث  األمل من 

. بنفسها نفسها فلتكّون  وشقيقها أبيها اسم تحت  مغمور غير واسمها

  إال هو  ما بالنهاية ألجله. حياتها لتوقف شيء  كل ليس الزواج

  بها مرت  ومهما بلغت  مهما الجميع  على  حتمي  مكتوب  نصيب 

 . السنون 

 خروجها يكون  قد. بموضعها ثبات  أو  تعجل دون  فلتنتظره

 ويزيل النواحي  كل من  خيرا يأتيها البشر مع والتعمق وتعلمها

 .عنها الغمة

                  ___________________ 
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  وتنحى  األسطح  فأجت  باألجواءلذهب تشعشع او  ءأمشحت السما

 عليها. هللا مطالعتها حامدين  دهماءال ة أجبرت هيب أمام جانبا الفحم

 

 مصدر تأخرل يعنفها صاحبها كأن  األرض تطرق طويلة ساق

دون  التوالي  فحالت  وتعثرت أنفاسه أسنانه . صكمؤخرا إزعاجه

 أكثر غضبه ثوران  تجنبا  لهفة في  فزعا  يهرع كل االنطالق

  .وأكثر

 

وقد  متوعدا هاجفن ينطبق يكاد  عينه فزرد الفضية ساعته طالع

 استفاق . وهو الذياألول  بموعدها ساعة نصف بّسقت عليه

 بإهانة فتقابله ليستقبلها الموظفات  من  سابقاتها عن  دونا ألجلها

  ترتعب  الحادة ونبرته حزمه ويعود اآلخر وجهه سيريها .تأخرها

 .اآلذان  لها

 

 الرئيسي  الباب  ثم فتح  للخارج طريقه فقطع الغتياظهكبا وجهه 

  شهقات  تلتقط وأذناه الهواء ي ف قدمه علقت  أخرى خطوة وقبل

 .أبصره ما  فهاله مصدرها حيث  للجانب  . تلفت خافتة

                 __________________ 
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 نومها وضعية تعدل في خمول تتثاءب  نائمة كأميرة رمشت 

 ناحيتها تتقلص هااساق وجهها  جانب  تحتل ويدها للجانب  بجعلها

 . في نعاس مهمهمة المكان  عليه ضاق كرضيع

دون سابق   عيانها جحظت  حتى  حالها على  ي وه ثوان  مرت 

  تطلعت . الهدوء شقالمبت لع ي ريقها  ورنين   فزعي ف إنذار. هبّت 

 .كان  وقد القادم من  توجس في  للجانب 

 صباحا والنصف الخامسة أصبحت  الساعةو  مرتعبة صاحت 

 .حاجياتها لتوضب  بالثالثة االستيقاظ مقررة كانت  بعدما

 

ّب الحيرة   تحتاج وحدها لبيته والمسافة تفعل ما تعلم ال هوت بج 

  شيء كل وترك مالبسها مرتدية النهوض . عزمت ساعة نصف

 . حتى  البداية قبل النهاية تقدم أال تدعو  .آخر لوقت 

 

لت عن غرفتهاصغيرة كتف حقيبة لتلتقط تجهزت    إبان ضبط . زح 

.  لمنزله تقلها أجرة سيارة أموال تجهز األخرى واليد حجابها

 إن  تفيدها لن  فالحافلة  للسائق عهدفتفيما س ربها استعوضت 

 .عملها عن  وأخرتها انتظرتها

 أمام السيارة بتوقف جفلت  البارحة. لسهادها ندما أناملها تعض

 مقصدها تجاه منصرفة أجره السائق فأعطت  الضخم منزله

 أوصالها.  والخوف دبّ 
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إال أن عقلها  وجلها يتفاقم ال كي   لساعتها تنظر أال إصرارها رغم

 .والنصف السادسة تخطت  والساعة جزعا ارتجفت شق العصا. 

 فلم تبسمي الذ الحارس تخطت  بعدما الرئيسي  الباب  أمام وقفت 

  لكن  الباب  لتطرق يدها رفعت  بتأزف. ليرمقهاسهوة  تبادله

بضعة  وتنحت  الحائط . لزمت فاستدمعت  منها تمكن   عارهاذان

 عند ترنو عنها التي  قوتها تكديس تحاول مغتمة إنشات عن الباب 

 أمنيتها.  فقد على  توشك كطفلة لتنهار توترها

 

 بجسده عليها يطل  وهو  يفتح  الباب  لصوت  تستمع انقلب ثغرها

  بيد حجابها تعدل نهضت مرتبكة. متعجبا لها ينظر الضخم

 بكائها سبب  . تساءلعجبا زادته التي  دموعها محت  واألخرى

 : بإجابتها فانتحبت  ساوره قلقب

 . لكن ..  لكن  أمس  شيء كل جهزت  التأخر أقصد لم أعتذر -

 

  مصدق غير يعتمل أوصاله والتوتر لتكف هاأنفطم لشهقاتها عادت 

 : بلحظة ت ثورته أف ل وقد لتأخرها ي تبك أنها

 .عليك ال حسن  أهدأي -

 ؟ أليس كذلك أطرد لن  -
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  بعيونها هترمقتحوم باألرجاء.  هالتمقو  فطمأنها لتلهفت السؤا

  وتخطته الطويل الفضفاض ثوبها تعدل فرحة  المشدودة الجميلة

 العليا شفته جانب  رافعا تعقبها. للتو  تبك لم وكأنها الظهر مستقيمة

. بكائها أمام تقلص كيفو  السريع انقالبها من  في ذهول حاجبه مع

ريلزمه   ! عليه حلت  التي   القزمة المصيبة لتلك تشم 

 

                   ____________________ 

 

 يظللهم التوتر وستار ذقنها أسفل يدها تضع منهما كل جالستان 

  والشياطين  أمامهم كان   .فعله ردة من " زهرة" على  خشية

  يعلمون  .اليوم يده على  المسكينة نهاية يجزمون  حوله تتراقص

 .بمواعيده وااللتزام للوقت " مهران " عشق

 

 : قلق في  متمتمة ابنتها تجاه رأسها" أمينة" رفعت 

 !الفتاة الثور أخاكِّ  يجرح أن  أخاف -

 

 فوضوية خطوات  قاطعهاحتى  تتحدث  وكادت " فلاير" أومأت 

  من  العجب  وطل القلق وإّمحى   للقادمين  . التفتامنتظمة وأخرى

  حفيظة تثر لم صانةر في  تسير التي وكأن  عليهما يعم يالذ الهدوء

 . خلفها من 
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 طرفيه على  وكالعادة الطعام لطاولة فتقّدمها تهاديها من  أف ف

  شقيقها صوب " فلاير" . مالت بالهة المبتسمتين  ووالدته شقيقته

 : هامسا في حدة لها ليلتفت  للحديث  ةمتهيئ ااهشفت وتفرقت 

 . كلمة وال -

 

 جاهلة لوالدتهاومطت ثغرها  مقعدها لظهر مستندة حمحمت 

 .هنا المفاجئ  التغير

 

.  بخمص الشهي  للطعام تطالع  الطاولة أمام" زهرة" توقفت 

 .إليها نظراتهم التقطت  بعدما أرضا هااعين استقرت 

 

  من " أمينة" . يئست الجلوس آذن  غير بوقاحة األكل في  شرع

  تدعو  وداخلها قليال منعت م. تإليه االنضمام الفتاة فطالبت  همجيته

  عيون  تحت  استحياء في  فشاركتهم مرادها هللا حقق. إصرارها

  تعلم لكنها لطف في  يدها على   ربتت  التي  وابنتها الحانية السيدة

 .جسدها اشتعال  إثر لها الحارقة  نظراته اختراق اليقين  علم

 .عليه نحاسبك لن  تقلقي  وال فطورك تناولي  -
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سرعان ما  فانفجرت الدماء بوجهها استفزازها يثير مبتسما قالها

 فتذمر حانقا.  تعاتبه له والدته لكز لمحت  عندما  منتصرة انتاغت 

 

 في  ءببطي  األكل تشرع أن  قبل مرتبكة زالت  وال ثوان  مرت 

  متلذذة بمنزلها وحيدة كأنها بتلقائية الطعام مع اندمجت  ثم البداية

 فنفضت   الخافتة" فلاير" لضحكة التناول عن  كفّت  .طيفةبأصوات ل

 .اعتملهاوالحرج  هللا تحمد الطعام من  القليلة البقية تاركة كفيها

 

 تجاهلته .الزائدة راحتها على  يجلدها كمن  استهجان  في  لها نظر

  عنها تأخرت  واحدة ساعة سوى عملها على  يمر ولم ي تعان ال ي ك

 .نصفها

 

 كلمات ل فتمّكث  . كاد ينهضربهم  يحمدون  طعامه الجميع أنهى 

 المتلهفة:  شقيقته

 !انتظر أخي  -

 

 :توتر في  مكملة يديها لتفرك لها همهم

  تلقن  وأردت  ذائع الصيت  للغات  تدريب  مركز وجدت  باألمس -

 . هل يمكنني هباءا بالجامعة مجهودي يضيع فال به اإلنجليزية

 ؟ الحصص تفوتني  ال كي  اليوم به التسجيل
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عنها   الخمول صرف قررت  فأخيرا بدت عليه إمارات اإلعجاب 

 حياتها شئون  مهملة زوجها بيت  موئلها المرأة أن  وفكرة

رغم  موافقاحفزة م لكلمات  المغتبطة نظراته ترجم. وقدراتها

 ابنتها عيني  فبالكاد يحتل البريق  الصمت  فضلت  التي  والدته ش ْجب 

 :متلهف حماسي  صوت  ليصدح

 اإلنجليزية أتقن  فأنا أعلمك. ما رأيك أن هنا وأنا المركز ولِّم -

 أيضا؟  بها وأتحدث 

 .مجانا -

 

 :بقوله هامهاإب فأزال  لكلمتهوتغضن جبينها  له" زهرة" التفتت 

 .مجانا مينهاتعلّ  -

 

  تقهقرت  .مجانية تعليمها يقرفلم يسأل بل   هنيهة البالهة احتلتها

 :مجيبة

 . أعتذر أستطع لن  انشغالي  تذكرت  لقد أوه -

 

يحرك   يائسا هو  تنهد بينما ضحكتيهما" أمينة" و " فلاير" كتمت 

 الحديث. قبل لتفكيرل إشارة رأسه جانب  دائرية حركةإصبعه في 

 .  وحرج صمت  في   رأسها أطرقت 
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  األموال من  رزمة يخرج بجيبه يده واضعا مجلسه عن  نهض

 وصعدت  خده لثمت  .الحاجة وقت  والباقي  للمركز تدفع لشقيقته

 .منذ مدة مديدة لها خروج يوم ألول حالها تجهز ألعلى 

 

 بآلية:  متحدثا لها التفت حتى  اقتفت أثره للخارج

  لمنزلك أوصلك ثم عملك تتسلمين  أوال للشركة سوف نذهب  -

 مفهوم؟ .. لنعود سريعا حاجياتك توضبين 

 

 : المظلمة نظرته رؤيةعند  تفوهت  برهة ثم كالبهاء مبتسمة أومأت 

 ي. سيد مفهوم -

 

  بالسيارة  جواره جلست  .خلفه ي وه طريقه مستكمال ظهره أوالها

في   نصتةي موه عملها طبيعة ثم شرع الحديث عن  منهبأمر 

 بذهنها. كلمة كل تلصق اهتمام

 

                ____________________ 
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  أنهتها محتشمة جميلة مالبس يترتد  بالمرآة النعكاسها ابتسمت 

المترصدة   والدتها جبين  قبّلت . مختلف جديد ليوم متنهدة قيبتهابح

حتى لو هجرها الرضا سخط لم يمنعها من الدعاء لها. في 

  يقينا يوما لقاؤه المنتظر البعيد شاملة عن أبنائها تنقطع ال فدعواتها

 تناظره مجددا. أن  قبل يميتها لن  هللا أن 

  تطرق بنفسها ثقتها وتعزيز عنها التوتر لدفع حين  كل شفتيها تبلل

 مثلت  حتى  مرتبكة ريقها تزدرد للمركز الممر األرضي  بحذائها

في   برغبتها متمتمة كلماتها استجمعت  .االستقبال مكتب  أمام

 .اإلنجليزية اللغة تعلم لتدريب  االنضمام

  .منصتة ي وه  والتكلفة  القواعد تشرح لطف في  الموظفة أومأت 

  تؤكد حتى  مجانية ي وه دقائق منذ  األول بدأالتدريب  أن   أدركت 

 .حجزها

 ترشدها والعاملة لها تومئ   وبهجة اتساع في " فلاير" ابتسمت 

 تضغط وأصابعهاقاعتها  صوب   خطت  فشكرتها. خاصتها للقاعة

 المنزل عن  بتأخرها رسالة  لشقيقها ترسل هاتفها على  بتناغم

 مركز عن  تبحث  أم أتستكمل بعدها تعتزمثم  لها حصة أول لتلقنها

 . آخر

  المغلق للباب  تتطلع قيبتهالح الهاتف وأعادت  رسالتها أنهت 

 بطيئا يدهات رفع. الجدران  خلف من  إليها يصل خافت  وصوت 

 .المقبض على  الضغط تبعه خفوت  في  الباب  تدق عميقا نفسا تأخذ

 : وقالت  الرأس  مطرقة للداخل سلكتها فِّرت بخطوات خ  

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم -
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 رهبة لترتجف السالمت ردد  كبير عدد على   تنم  عالية أصوات 

 . حتى  التراجع أو  التقدم قادرة غير باألرض التصقت  قدميها وكأن 

 بصوت  الموجودين  أهم تحدث  حتى  عليها والعيون  الصمت  عم

 :مبهج  مشجع

  تفضلي. -

 

 السنون  مرت  لو  .قديما لها سماعها تستشعر النبرة وتلك تمكثت 

ألقل  يوما ولطالما ع رفت بذاكرتها الفتاكة حتى  تنساها لن 

لّما  في صعوبة غصتها تبتلع رأسها  رفعت  التفاصيل.. كصوته.

 ! محاضرها أنه ويتضح  عالية خشبة على  أمامها ماثل وجدته

 !بكبرها محاضرها أصبح  بصغرها معلمها

 أن  إال شبابه لؤ وتضا  قسوته زيادة  رغم الوجه ذلك تقسم هو  إنه

 . تخفق بتباشيرهإن أخفقت بنبرته فلن  هي. كما بل تتغير لم معالمه

 عصام" ومحاضرها أستاذها .عليه  تتعرف ال فكيف يوما تنسه لم

 ."مختار

             _______________________ 
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 جواره الجالسة لتبتلع شقيقته رسالة برؤية تبعها أوامره أنهى 

 بنظرات  بطيئا تجاهها . تلفت بالطريق يركز أن  خائفة تنبهه ريقها

 ال لكن  االشمئزاز لِّم تسأله لو  . تمنت استهجان  يشوبها متفحصة

 .لها خير الصمت  والتزام أوامره . تنفيذوظيفتها ان فقد ترغب 

 تطالع المعتين  بعينين  فلحقته. ترجل  الشركة أمام سيارته أوقف

  الالمعة الشمس ظالل تحت  أسنانها تألألت  قبالتها. العظيم مبنى ال

  شركته والجا ظهره إياها موليا حمحم. الشاردة الثاقبة هاوعين

 تراه على حين غرة تلبثت  .للجميع بالهة في  مبتسمة تعقبهت ي وه

نفحت خوفها  و  . ارتجفت فرائصهاإياها منتظرا مصعده يلتزم

 :اصطناعا قائلة

 . عيب  -

 !عذرا -

 .مغلق بمكان  وحدنا نبقى  أن  عيب  -

 

 حاجبه يرفع الحظته حينما باألرض سريعا بصرها ألصقت 

 . يلّح  أال فدعت  منه عصبية زفرة تلتقط  ااهوأذن

 خطوات  التقطت  حتى  عليهما  ران  لصمت وا طويلة ثوان  مرت 

أي   للمصعد اتجاهها موقنة وجهها شحب . اناحيتهم قادمة أنثوية

 أفِّدت الحائط.  عرض حجتها ضرب وسوف ت  يوجد ثالث معهما 

  فعلتهاجراء   غر فاه. فحرفا يتفوه أن  قبل إياه تاركة الدرج صوب 

  .يائسا رأسه يهز
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  أن  يريدها ال وللعجب  لكن  لبالهتها طردها ويفكر إال ثانية تمر ال

 !حمقها عن  يلهيه عملها عل فيصبر فعل إن  تنوح

             _____________________ 

 

  .فراقه من  يشفى   ولن  لم المكدوم قلبها على  ويدها دموعها أزالت 

 ي وه  أنوثتها أشعرهاف بأمي  لقبها من  أول فرحة ألول اشتاقت 

 بفارغ األول مولودها قدوم منتظرة عليه تملس ببطنها تحمله

 .صبر

 تتمنى  كمن  وفقدته حملته التي البطن  نفس على  تملس واآلن 

  المهيأة الجديدة والظروف األحوال بتلك لكن  أخرى مرة والدته

 .ماضيا عمه يد  على  القاه عما  بعيدة هنيئة لحياة

 حتى . رؤياهل شوق داخلها. "قاسم " األكبر ابنها لفقدان  ألما أنّت 

  أنفها تداعب  التي  الزكية رائحته  تحمله  ما كل .تحمل ال له صورة

 بالطابق غرفتهاصوب  مقعدها عجالت  أدارت  .نسيانها رافضة

  سيدتها تاركة للمطبخ  عادت  التي  الخادمة مساعدة رافضة ي السفل

 طول غيابها.  من   وجل في  الماضي  ذكريات  تداعب 

         ___________________________ 

 

 الطويل بجسده  مستواهم عن  مرتفعة منصة رحيبة على  يقف

  داخل يضعه ألجله فصل كمن  قميصا يرتدى المنكبين  عريض

 .  السماء ن لونه م اقتطف بنطال
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 تلمع اهعين  .جماال زادته خفيفة لحية أطلق وقد  جاذبيةفي  يبتسم

  جالس  لكل مشيرة تتحرك يده .بهما والهيام تأملهماي يستدع ببريق

 لالسم ينتقلثم  يلصقها بعقله اهتمام في  ألسمائهم يستمع حدى على 

  فأذن  اندماجه الباب في أوج د ق. عليها محافظ وبسمته التالي 

 . الدخوللطارق بل

  لممطرقة ف الجسد ضئيلة سيدة تج  بل  و الباب  فتح  حتى  ثوان  مرت 

غزاهما   ممتلئين ن خدي من  وجزء جبينها سوى منها يظهر

 أن  فضوال اه طافت وعين السالم يرد لطف في  تبسم .الحمرة

  الثالث  بالصف فارغ قعدصوب م فلّوح بكئ  .معالمها يستشف

 :متمتما

 تفضلي.  -

 

  لّما قلبه  قرع. حراك دون  محلها ظلت  عندما عجبا  د جبينهعتج

  هاعين .تملكه واالرتباك داخله تسري والحرارة تبينت قسماتها

  الناعسة بعينيه الوجه ذاك يربط سريعا يعمل وذهنه ضاقت 

 فعلها ردة تترصد هامقلت. لشكوكه اليقين  يساوره  البعيد بالماضي 

 .مقعدهاإلى  خطو ي توه عنه صدمة تقل ال التي 

 حبيبات . أوصالها وانهارت  ترتعش أطرافها بالغ توتر في  تتنفس

 سكن . وجهها الضاربة نظراته تستشعر جبينها لمعة غلبت  العرق

 يكن  لم إن  .لها علمه اآلن  فتيقنت  اسمها يطالبها وهو  شيء كل

 .السمها فبالتأكيد كليّا غيرتت لم التي  لمعالمها
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  سرعان ما دكت  قلبه قات ارتكست دو  إجابتها ترقب  نافذ صبري ف

  حد الالمعة مقلتيه أمام والتراقص الخروج تؤيد هائجة صدره

 . لها التأهب  أحر في  كان  التي  إجابتها التقط إن  ما التوهج 

 . "فارس فلاير" -

 

 بادئا اإللكترونية للشاشة متلفتا الك حالهفتم عليهما الصمت  ران 

 إعجابها ليثير يملك  ما خير أطلق. مشرقا سيغدو  لعام تدريب  أول

 خالي  ماضيا تركته بعدما ناظريه أمام وتبقى  حجزها فتؤكد

 !الرؤية

             _______________________ 

  مامز متملكا المتقنة وإدارته حركاته تترصد كفها على أ ذقنها تسند

  الخبيثة بنبرته المفاجئ  سؤالهل . زيلت بسمتهاتوتر دون  األمور

 :الصفقة نجاح بعد المجتمعون  انصرف حينما

 مسمعي. على  االجتماع أعيدي -

 

  فقط يرغب  لكن  حرف كل يتذكر أنه تجزم مرتبكة ريقها ازدردت 

باجترار   . أخرست مكرهقدراتها اختبار منه أكثر حرجها إثارة

  أضمر عن ظهر قلب. شيء كل يحفظ مسجل كأنها االجتماع

 تاركا منصرفا ونهض منيرة لحروف ترجمته رافضا اإلعجاب 

 في اآلونة األخيرة. كعادتها متبرمة قفت أثرهت .االجتماعات  غرفة
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 . راقبت المريحة األريكة لزمت هي  ريثما مكتبه مقعد على قبع أ

 .تلتقطها تنهداتهو المنعقدين  كفيه  كلتي  على  جبينه يسند شروده

 قوتها استجمعت  .حالته عن  أن تسأل مترددة مرتبكة تهتز هاامقلت

  عينيه يغمض للخلف متراجعا اعتدل عندما آخر  يرأ له كان  لكن 

 :داخله يصدع والدوار تعب  في 

  نعودكي  عدتك تعدين  لمنزلك نتجهثم  العمل ي ننهسوف  -

 لمنزلي.

 

  هكايل لّما هأخي زايل كل جفن . رصينة لطيفة بابتسامة له أومأت 

  عاصفة  تكون  أن  توجس في   هدوئها من  اهعينفضاقت  الصمت 

 : متحدثا وهاتفه أوراق يلملم مقعده عن  نهض أْفنا. أشد

 .قليال رتاحكي أ لمنزلي  نعودثم  بحاجياتك فلنأتي  بالدوار أشعر -

 ! بخير؟ أأنت  -

 : الحدة ببعض فتمتم قلقة تساءلت 

 ! السؤال؟ مفلِّ  بالدوار أشعر أخبرتك.. جواري العت ه  أفضل ال -

 

  كرهه سبب  متسائلة غيظ في  لظهره تتطلع إياها تاركا انصرف

 :هازئة لها

  يغير متع ب  أحد ال حقا! ي عن ثابتة  وخطواته بالدوار يشعر !ها -

 ربي.  يا الرحمة.. هنا
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 !"زهرة" -

 

  وهو  غيظا تلكمه تكاد خلفه فهرولت  تأخرها الحظ لّما بها صرخ

 فتسلب  تشتعل وكأنها حوله الجو  اختناق من  احتراقها يستشعر

 .عليها بخفاء  ليبتسم المكان  من  األكسجين 

 

           _____________________ 

 

 ! "فلاير" آنسة..  انتظري -

 

 األخرى هي  وتجهزت  الجميع انصرف عندما في تلهف  قالها

 . رأته يقترب فتمكثت قلبه ضربات  تلبثت  كما  جملته وقفتها. ألذلك

 :بحديثه متلجلجا متوترا  كفيه يفرك أمامها مثل حتى  محلها

 كذلك؟  أليس آنسة -

 

 رافضا بالعزوبية عليها يحكم كأنه . و سؤاال منه أكثر تقريرا كان 

 يقفز يكاد ماسحفي  واتسعت بسمته مرتبكة أومأت  .ألحد تباعهاإ

. عم تعرفه كانت  إن  يسألها بانفعاالته متحكما . حمحمكاألبله مكانه

  تبسما. فزاد اسمه تخبره أومأت  ما لبثت أن  السكون و  صمت ال
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  بالغ توتر في   قال  التكهنات بإقرارها الحقيقة كاملة. كافة بيدت 

 : غزيرا يتصبب  والعرق

 . شيئا احتجتِّ  إن  إفادتك أتمنى  -

 

  فتنحى  الرحيل أذنت  حديث. دون  صوتها ترعى  كمن  ثانية أومأت 

 .للخارج مرتبكة تخطوه للطريق مشيرا لهفة في  جانبا

تحيد   أن  داعيا يترصدها اقتفى أثرها حتى  ابتعدت  لبثت أن  ما

  ضحكة فلتت  .كان  وقد.. حجزها تؤكد االستقبال موظفة صوب 

 .بها النظر يدقق صدره أمام ذراعيه يعقد براحة متنهدا منه فرحة

 !جميلة  فاتنة أنثى  فغدت  الصغيرة كبرت 

 

 جوار البقاء الختيارها يعنفها داخلها جزء رغم الحجز تأكيد أنهت 

 حتى   اسمها تخط القلم تمسك  ي وه ارتجفت  الماضي. من  رابط

  شيءلديها رغبة في االلتفات و . مجاملة للموظفة ابتسمت . انتهت 

 لم. هو  يكون  أال وتتمنى  تراقبها بعيون  تشعر  ذلك. دون  يحول

 تسرع جوفها تحرق التي  الحرارة لطرد سبيال المفر سوى تجد

 . نفسها تضبط سرعان ما تمحيها  ببالهة برهة كل تبتسم بخطواتها

           __________________________ 
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  . الحمقاءأمامه تتراقص وشياطينه بالخارج ساعتين  مذ ينتظرها

  باكيتين  تحتضنها العجوز جارتها تحيي  ساعة يقارب  ما ظلت 

.  الملل ليتملكه هو  حسابه على   وحنانا نورا يشع محبب  بمشهد

 منصرفا عن  فزفر غائب  سلطانه لكن  النوم يستحضر أطبق جفنيه

. سريعة بنظرات  يمسحه المكان  متفحصا  . نظر لألرجاءسيارته

 الثائرة للفاعلة فالتفت  أرضا عنيفة  ضخمة حقيبة  إلقاء إثر جفل

 :محتجة المتذمر صوتها فصدح الحقيبة حمللي . كاد يميلمتعجبا

  في أن تحملهاالعناء  لِّم مترات  أحملها تركتني  .شبابك ترهق ال -

 ! متبقية؟ إلنشات 

 

 يرفع مستهينة ساخرة بضحكة يتسع ثغره وطرف أنغض رأسه

 من زمت  تاركا سيارته لجوف يعود عينيه عن  الشمسية نظارته

 تعاتبه ثم يحملها تركته ليتها. لتسرعها حالها تلكم تكاد شفتيها

 ! بعدها

 فوضعتها سيارته وقصدت  بصعوبة لترفعها الحقيبة تلتقط مالت 

  ت فع. رالمتعجبة نظراته تحت  عناء عقب  له المجاور بالمقعد

 قائلة: وغيظ حدة في  صوبه بصرها

 ! واركهي ج ستجلس -

 

 تجاهها يراها بالمرآة يتطلع زرد عينه عليهاف عنيفا الباب  أغلقت 

 .غاضبة الشباك ناحية وجهها  تشيح  اليدين  عاقدة بالخلف تجلس
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 وجال ريقها فازدردت  إليها أنفاسه التي وصل عنفها حّرر

 .بها التحكم تعاود قبل أن  ثوان  تهون  الحادة نظراتها  واهتزت 

 

  .سيارته فترجل من  منزله أمام توقف لحين أن  ساد الصمت  

بة الحقيبة وبين  بينه اليائسة هااعينطافت   ابتسمت  ما سرعان  المتعِّ

 هبطت . الحقيبة ملتقطا اآلخر للجانب يدور تراه رْوح وجمام في 

 .الصمت  بينما التزم هو  إياه شاكرة بلهفة

 

 قطع يحملون  ونساء رجالخطى و  لجلبة فاستمعت  للمنزل دلفا

 بعدما لها فتلفت  عيناهاتساءلت  .جانبية غرفة يدخلونها أثاث 

 . بغرفتها بوضعها كلفهما لعاملين  حقيبتها أعطى 

لتكوني   يالعلو  لك سأترك ي.السفل بالطابق حاجياتي  ينقلون إنهم  -

 مرتاحة أكثر. 

 

 قليال تستجم أن  يخبرها رأسه بهزاكتفى  . وشكرته متنت لفعلتها

 كقطة انصاعت . بمكتبه عملهم فيستكملون  الغداء موعد لحين 

  وطمأنينة أمانا تزيدها إياها المراعية قراراته أغرتها وديعة

 . هنا بسكناها

             __________________________ 
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 ي تستح ماثلة  محلها ظلت  .عداها قابعين  الطاولة حول تضافروا

  األكل يشرع لم .منهم فردا أصبحت  كونها بعد تعتد فلم الجلوس

  تركيزفي  تطالعه هاتفتها الحاملة شقيقته بين  تتجول هاوعين

 الشيء بعض علو  في  محمحما ريقه . ازدردالشاردة ووالدته

  باءت  لكن  الجلوس فيطالبوها للواقفة انتباههم استرعاء محاوال

 ما تبخرت  قدجمعها  النفس بشق وكلمات . ارتبك فشال محاوالته

  المهمة. حاله متعجبا كفيه يفرك قاإلطرا عاود. برهة طالعها إن 

 :هامسا جرأته استدعى  .والمبالغة التوتر ذلك كل تتطلب  ال

 ! "زهرة" يا اجلسي  -

 

  ووالدته شقيقته عليها استفاق جملته .بادرأنه من  متعجبة جفلت 

  مشاركتهم إياها مطالبين  حديثه يؤكدان  غفلتهما تصحيح  فتلهفا

فِّرت   معهم االندماج  تشجعها لها المبتسمة فلاير جوار . جلست فخ 

 . وحدة  أو  توتر دون 

 مزحزحا دام صمت  بعد" مهران " تمتم حتى  األكل الجميع بدأ

  تدريب  أول عن  يسألها شقيقته تجاه  يصوبها" زهرة" عن  نظراته

 .اليوم لها

  وسؤاله بذهنها تدور عادت  اليوم وأحداث  ارتجفت فرائصها

  على  تعيدو  تطمئنه مصطنعة البسمة أومأت  .شياطينهم استحضر

 بأول كثيرا استفادت  وكيف يومها عن  الوالدته سردته ما مسامعه

 . النهاية حد التدريب  واستكمال حجزها تأكيد لتقرر حصة



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 164 

  محتفظة يكن  لم وكأنه بمدرستها ألستاذها مقابلتها عن  تغاضت 

ّكة  تجنبا إال ليست  فعلتها أن نفسها تقنع لحالها الهام بالحدث  ز 

  قطعه فيعزم حولهم يحوم بالماضي  رابط حضور علم إن  أخيها

 ! ال ترغبه ما وذلك

  السريع وتعودها بإنجازها فخورا رأسها أعلى  بتربيت  ختم حديثها

" زهرة" ا. راقبتهموالدته دعوات تبعته الخارجي  العالم على 

 الحنان  يعم محبين  كانا كم. الرحمة لوالديها تدعو  في هيام مبتسمة

  بجوف بينهما والحب  الطمأنينة فتستشعر قلبيهما والسكينة

 .أحضانهما

 عتسرّ . القلق وانتابه ذلك فالحظ لذكراهما ااهعين غزت الدموع

  أنظارها . رفعت جموده غافال عن انهيار قناع بكائها سبب  متسائال

 :تطمئنهم فابتسمت  عليها قلقين جميعهم حوله ولمن  له تتطلع

 . هللا رحمهما والديّ  تذكرت  فقط شيء ال -

 . هللا  رحمهما -

 

 يالذ هو  خاصة إياها داعمين  البسمة يبادلونها بها الجميع تمتم

  ترك بعدما بأعصابه التحكم يحاول هنظرات هتزت ا. أشفق عليها

  متخطيا التطفل يعشق  طفل بفضول راقبهاي لمقلتيه األمور زمام

 .الغير خصوصيات  وبين  بينه الفاصلة الحدود

                 ___________________ 
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  لعملهما عادا. العشاء تناولوا بعدما الظالم ستار وحل النور انقشع

 . بالتفكير ذهنيهما يداعبان  غرفتيهما في  انفردتا والباقيتان  بالمكتب 

  مصدقة غير كفهاب تظللهما كرزتيها بين  من  فلتت  خافتة ضحكة

ا في  معلم فكان  منهما القدر سخر. طويلة سنوات  بعد قابلته أنها

ها والزم المراهقةفي الكبر. عاصر عهد  الصغر وبات مدربا

 البلوغ.عقب 

  فيعلو  وإحدى أصابعها تهبط  الفراش ظهر على  ظهرها أسندت 

 المعانقة بدقاته قلبها يتخيلها  وهمية وموسيقى  تناغم في  اآلخر

  صغيرة وسادة  لتقطت . االنومفي  رغبة تزيدها ناعسة أعزوفة

 مستشعرة بها يغوص وجهها إياها معتصرة تحتضنها جوارها

 . شاعريةبال الجو  كدست   تماثلها  وتنهدات  نعومتها

             ________________________ 

 

  أوراق فمنحها انتهى  .وأوامره كلماتهلة لغف دون  تتأمله كانت 

 وجهها على  لطيفة بابتسامة أومأت . محذرا ضياعها صفقة الغد

  الكافي  بالقدر ظاهرة لكن  خفوتا  أشد بأخرى ليبادلها الصغير

  ااهحاجب تأرجح ف الحظت ربكته مستقر البصر عليه .لمالحظتها

  ثم لغرته في توتر تشير  ويده  عجبها دعس .متعجبة شفتيها تمط

 . لها
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  غرة أضمرت  .مقصده أدركت  حتى  ثوان  جبينها وتجعد صمتت 

 ظهرها يوليها مقعده عن  فنهض بلهفة حجابها تحت  شعرها

 . الخجل يخلصها من وطئ 

 

  خفوت  في  متسائلة نهضت  ثم حجابها تضبط طويلة ثوان  مرت 

إيالء الظهر.   من  حالته على   وهو  فى . نآخر لشيء حاجته عن 

  بعد جسدها تريح  ألعلى  انصرفت  هنيهة ثم مترددة محلها مكثت 

  الليل منتصف قاربت  التي   الساعة . رأت العمل من  كامل يوم

 .بمنزله الخاصة المساعدة تسكن  أن  مبرره مدركة

 

 صدره .ذهنه وتخامر البال شارد ثرهاأ فطالع ااختفائه استشعر 

 صفاء في  تسم. ابهسيسها يسمع بالكاد هادئة بأنفاس ويهبط يعلو 

  تلمس .بلغه حتى  تجاهه وخطا جلوسها موضع لمقعدها ينظر

  .صعق كمن  ما لبث أن ابتعد ابتسامته على  محافظا المقعد ظهر

 غريبة الوقع ألفعاله منه تمكن  والعجب  بالغرفة جانب  كلتأمل 

 لسانه يتعثر أال راجيا مهامها يلقنها بينما بها شروده خاصة

 . بمراقبتها جسده بقية النشغال

 

  المجاورة قاصدا مكتبه غرفة هجران  تبعها خرجت  طويلة زفرة

 . والدته خاصة بجانب  الجديد نومه مكمن  حيث 
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  وأخرى جانبهامنقلبة تارة على بطنها  الفراش لى أع  جسدها ألقت 

  رأسها أسفل ن ي المنعقد ذراعيها على أ خدها أسندت  عودة لبطنها.

جعبة  في  ثم هوت  ذهنها نسجه ما آخر ووجهه نعاس في  تتثاءب 

 .بدنها  وإرهاق تعب  منتشال سبات ال

               _______________________ 

 

  قليل صغير منزل حيث  مسبقا نره لمالعهد  حديث  بمكان 

  األخرى بجانب   قدم ي يثن فراشه جوار أرضا يجلس .اإلمكانيات 

 يّدكر ثغره قبل قلبه تداعب  بتسامة، واالسقف تالزم عيناه ،الممددة

  جمعهما يالذ القدر متعجبا إليها يعود وذهنه فيقهقه اليوم لقاؤهما

 انصرفت  المدرسة بتركها ظن  بعدما بطريقه وألقاها أخرى مرة

وكأن الزمن   مادته تدريسها يعاود بعمله اليوم يالقيهاف حياته عن 

 ثم عاود العدو اليوم! توقف منذ سنوات بآخر حصة حضرتها له

 

  بعد كمنتصر والصياح الرقص فيرغب  داخله تتسلل عنيفة طاقة

 رائحتها وعبق صورتها يحفظ جفنيه أطبق .الحياة عراك عناء

 طفلة مازالت  كأنها البريئة نظراتها. أنفه تترك ال الفواحة

 هو  ما. و لمن يراها جذابة هالةي تضف  تحيطها صغيرة ومراهقة

 .جاذبيتها سطوة تحت  األعجف سوى
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وف س. بالمستقبل طويال مقابالتهما فكرة بوصول جسده ارتعش

 مطمئن  بقلب  يخصها ما كل  وإدراك عليها التعرف على  حرصي

 تكون  أن  مسبقا الخوف تآكله بعدما اآلن  أفضل حالفي  أنها

 عائلتها من  تمكن  ش ظ ف أو  عليها حلت  لمصيبة مدرستها تركت 

 .تعليمها كترت قسرها أن 

  جديدة فرصة يعطيه والقدر أفضل لمجار األمور عادت  اآلن 

 استطاعته.  قدر بها سيتشبث 

              ______________________ 

 

 تعم الدافئة بأشعتها الشمس بزغت غريمه و  وفدامتحق القمر لما 

.  الجلبة  تهاعمّ  غرفة عدا ومحبة دفئا تزيده المنزل  أرجاء

  ن آيهد ال ااهكف سريعا ريقها تزدرد توتر في  تركضصاحبتها 

  على  ينقبضان  وتارة شعرها خصالت  تعيد جبينها على  تارة

  .راضية غير مالبسها تطالع. اقتالعهما تحاول كمن  بعضهما

  فاليوم ترتديه بما تهتم األولى  وللمرة تناسقها عدم تستشعر

  أشرق .الئق غير بشكل الظهور تريد وال لها الثاني  التدريب 

 أمام مثلت  .خفيف وشاحب شعرها يتلحف غرفتها وتركت  وجهها

  المنمقة والمالبس الرفيع الذوق  صاحبة المرجوة غرفة باب 

 .لها العون  لتقديم تقصدها

  . فتحت يأتها لم لكن  صوتها تتأهب  الغرفة باب " فلاير" طرقت 

  أمسّ  في  لكنها على استحياء  مطرقة الرأس تدلف بهدوء الباب 

 . الفطور موعد القتراب  استيقاظها وقت  حان  كما  لها الحاجة
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 طفولي  بشكل نائمة تراها بخفوت  هتقهق الفراش أمام وقفت 

  الفراش بآخر يد .جسدها مستوى  عن  مالت  ورقبتها مضحك

  تناديها رفق في  جسدها ء. هزت الغطا أسفل تختبئ  واألخرى

  ما أدركت  لّما  في لهفة عينيها تفتح  أن  قبل" زهرة" فتثاءبت 

" فلاير" رأت  عندما تدريجيا زال خوف ي ف . نهضت حولها

مرتاحة.   لتزفر قصيرة بكلمات  تطمئنها وداعة قبالتها مبتسمة في 

  بشدة ابتسمت  .مالبسها تنسيق في  مساعدتها تطلب  لها استمعت 

. شيئا تظهر ال التي  نومها مالبس تضبط الفراش هاجرة وبهجة

 متنةالم مع ثم خرجت  شعرهاي تغط خفيف حجاب  التقطت 

 . لغرفتها

 

  خزانتها داخل تعبث  الرفيعة" زهرة" وأصابع طويلة دقائق مرت 

  رأسها من  كامل ملبس مشكلة  لتنسقه يعجبها ما حرص ي ف تنتق

 من  وتهليل تصفيق صوت  سمعت  عندما التفتت  .قدميها ألخمص

 تشكرها اختارته ما أرضاها وقد فرحة الطيبة رئيسها شقيقة

 تركتها ثم ضاحكة  . مازحتهامساعدتهال في عرفان  طويلة بكلمات 

 .نفسها جهزلت ت هرولف وتأخرها الوقت  بإدراكها سريعا

  الوجه مشرقة جديدة بحالة الدرج وهبطت  حالها" فلاير" وضبت 

 والدتها الحظت  حتى  بها  إنش كل يحتالن  طاقةالو  نشاطالو 

 .لحيويتها خفية فابتسما وشقيقها
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 الدرج على   صاخبةال هاعينمناف   هدوء في  طعامهم يتناولون 

  الفراغ سوى يجد لم لكن  لمحها محاوال النظرات  يختلس مستقرة

  على  لتعديه نفسه . عنّفلطبقه  متطلعا فأطرق الرأس

 .خصوصياتها

 

 لخطواتها يستمع بإتقان  أغمدها هنيهة بشّ  حتى  قليلة دقائق مرت 

 عليها في خفوت  قهقه. رصينة لهادئة تحولت  ما سرعان  الراكضة

 . منهم تدانت  بعدما الهدوء لتصطنع   ركضا الدرج أخذت  وقد

 لها ليأذنوا انتباههم يرجو  ووالدته  شقيقته بين   عيناه انتقلت 

حق  وكأنه وحدها جلست  عندما  عجبا حاجبيه رفع. الجلوس

  فردا حالها واعتبرت  بينهم سريعا مكتسب. عثرت على راحتها

  من  يائسا يبتسم صدمته عن  بتخليه فتبعها خجلها عن  . تخلت منهم

 .يوما به يستود ي الت تصرفاتها

  الجميع وودعت  أوال" فلاير" أنهت  حتى  بطعامه الجميع انشغل

  شجاعتها تستحضر ارتباكها تطرد عميقا تبتسم لوجهتها منصرفة

 .اءهوهدو 

 .االستعداد إياها آمرا ببعضهما كفيه منفضا اآلخر هو  طعامه أنهى 

إياه. لم تكد تذعن   إتمامها لعدم وغيظ تبرم في  طعامها مضغت 

  انتهاء لحين  الجلوس تأمره ووالدته منتصرة ابتسمت  حتى 

 .تماما فطورها من " زهرة"
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 انفجرت  !صوبها الهواء في  قبلة ألقت  هالنصر الغبطة لفرط 

 كأنها طفولتها ذاهال مرغما"  مهران " شاركهاو  ضحكا السيدة

  فتتعثر غيرها على  التعرف تعلمت  لتوها الثالثة في  صغيرة

 !بمعامالتها

               ____________________ 

 

  باب  رفتصدّ  والتوتر الشوق . غلبهاألرض تضرب ف ترتعش قدمه

بين الفينة   لساعته يتطلع .صبرا فرغ وقد  ينتظرها القاعة

 نفخ ! الكافي  بالقدر باكرة وليست   متأخرة ليست  أنها يعلمواألخرى 

 بهالة تدلف يراها واتسعت   عيناه  لمعت  حتى  داخليا يحترق أنفاسه

واءال عرش ي تعتل جوارها جمال أي تسحق جذابة  .واألنوثة ر 

مع  الخجولة الهادئة ببشاشتها وبسمتها يصونهاا وهجان  يتخيل

  تدب  عزفها سماع وتحرص إال خطوة تترك ال هاأذن ها. طراقإ

  خاصة جمالهال منبهرا في عته لها يتطلع. حياء في  األرض

  قلوب  تهلك الفتاكة هالتها بها تبرز أمس عن  أناقة األكثر مالبسها

 . لرؤياها عيونهم تحترقو  الرجال

 . رصدأمامه مثلت  حتى  أنفاسه كاتما تقترب  يراها  صدره نفخ 

 . حين دخولها رأته قد تكن  ولم به تفاجأت  لما ارتجافها

 

  السؤال تعيد كمن  المركز أمام توقفت  ثم هدوئها على  حافظت  

 ! قلبها؟ يريده ما وخوض الدخول يريد أحقا .عقلها على 
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  بمنتصفي وه إال تفق فلم للداخل عهايدف صخب  في  صرخ

  قدميها ارتعاش تستشعر .التقدم سوى أمامها يبق ولم المركز

  خفقت ف الثبات  محاولة وتيرتها رعتسات أنفاسها .قواها وخارت 

 بطيئا رأسها  رفعت  . أمامها تستشعره بارتجافها وهي  محاوالتها

 . حمحمت مترددة ابتسامة لتبادله يماثله توتر ي ف ريقها تزدرد

  جانبا ليتنحى  العائق أنه فأدرك خلفه المسدود للطريق متطلعة

 القاعة جدران  خلف توارىت سريعا منصرفة أومأت . معتذرا

مباشرة  الدخول يريد ال .الخارج من  رؤيتها يحاول وجهه ليميل

 لبعض خارجا  البقاء ضلفف بانتظارها كان  أنه تعلمكي ال  خلفها

 !لجميعا استقباله تعتقد يجعلها الوقت 

 قوته املك فتنهد وفقد جنّد منهما  الزمن  سرقه طويل وقت  مر

 العالية منصته على  . وقفالثبات  مصطنعة بخطوات  يسير

  ي الت بعينيها تلتصق بال إرادة اهوعين عمله بادئا صوته ي يستدع 

  ما أرضا تنظر كي  حالها  تعنيفها رغم .مقلتيه داخل أ سرت 

  تفعله ما .المشين  وتصرفها خطؤها أدركت  بعدما  سوى استطاعت 

 خيانة شيء كل  وقبل خلقها  تشهد ي الت لعائلتها خيانة إال ليس

 رافضة األرض عينيها التزام النية عاقدة غضن جبينها. تلربها

 . تجاهه رفعهما

 طوال إليه التطلع تجنبها  عجبا وزاده فتعجب  ضيقها الحظ

 كّدسها بعدما ت تشتت  وطاقته الحماسية نبرته رت . فتمحاضرته

 . بصعوبة

                _____________________ 
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تطرفت الوقوف على أناملها عندما سكن   .كالظل فتقلده بآلية يسير

  اموظفي يحو  المصعد أدركت لم توقف عندما رأت  محله.

  بين  ينتقل بصرها قسماتها. واهتاجت  وموظفة. فقد وجهها دماءه

ا. مديرهم دخول ن اينتظر بالمصعد  ولمن  خبث في  مبتسمال

  أن  الهم أشار عندما حضرت راحتها حتى قضتها  لحظات عسيرة

أثناء  فارغا دقائق بعد يعود ثم يعلو والمصعد نبضها دأ. هيسبقوه

 .منتاغا" مهران " وقصده المصعد ثبت  .لمل في  جسدها تمايل

 

  الماكر بحديثه انقشعت  لطيفة بابتسامة له تنظر محلها ظلت 

 :متمتما الخبيثة ونظرته

 .  جاهزة حجتك اآلن  -

 

  األرض تنشق لو  . تمنت غلبها الحرجف للدرج يشير  حديثه أنهى 

 علمه بإفشاء لوقاحته عودة دون اآلخر هو  وتلتهمه تبتلعهاكي 

 بخيالء المصعد فدلفت  ظنه تبطل . عزمت أن الكاذبة حجتها

عيناه يخترقها  ضاقت  .ووجس عتزعز   خلفها متحدية ونظرة

 . مباليا ال كتفيه حرك ثمبنظراته 

  يعزمان  الباب  جزئي  تترصد جبينها العرق حبيبات  غزت 

  فحالت دون التقائهما كعادتها رهبتها انتصرت . االجتماع

  .وخرجت 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 174 

ما  .للدرج مصطنع بثبات  فسارت  كليا االنفالل تأبى  رأسها رفعت 

  دمعت  وعيناه الصاخبة ضحكاته  حتى علت  ناظريه عن  أفلت  إن 

 . مختنقاوجهه  يمسح 

 

.  لهفة في  سريعا الركض حرصت  بعدما يالعلو  بالطابق تقابال

  المشي  مثّل  لمحها لّما .انتظارها هو  قرر قليلة بمدة بعده ت وصل

 دقاته تلتقط قلبها لى أع  ويدها  ثائرة أنفاسهاو  لحقته. أمامها

  فأبطأ كللها استشعر. الطويل الدرج من  أ رهق وجسدها المتالحقة

  زافرا الوثير مقعده على  جلس. مكتبه  غرفة وصوله لحين  خطواته

 .اليوم ومشاغلهم  باجتماعاتهم إخباره يطلب  أن  قبل

بين الفينة   مهمهما باهتمام يستمع لديهم ما ت علمه عميقا نفسا أخذت 

  لطارقل فأذن  متتابعة باب  طرقات  العملي  حديثها قطعواألخرى. 

 .بالدخول

 : وجل في  هامسة ريقها تبتلع بالشركة مساعدته دلفت 

  عن  بتراجعه يخبرني  للتو " العراف وليد" السيد هاتفني ! سيدى -

 .الصفقة

 

 . ثارت عيناه وجحظت  عنيفا مقعده ليهوى مكانه من  انتفض

 يحدث  لم أحيحا. المشتعل كقلبه كفاه ينقبض هائج  كثور أنفاسه

 .  معه  التعامل أحد رفض أن  يوما
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 صوب  المشتد كفه  . رفعتهجره تكاد  نافرة والعروق عيناه احمرت 

 خيفة أمامه المرتجفة العصفورة تاركة فورا فانصرفت  مساعدته

 .انقضاضه عليها

 أثير التشنج. حد اشتد فكه يقتفي أثره. العالي  وتنفسه بالمكتب  دار

 من  حيطة بينهما مترات  على   محافظة إنشات  بضع زلفت ف قلقها

 :حالته

 ..و  يسيد اهدأ -

 . علينا النحس  ظللمن  الدميم وجهك! اخرسي  -

 

مفرغا روحها  بقلبها اصغ  جلف من الكلمات  كين وس عليها صاح

  إن  ما يهحاجبت عقدة ف كَّ  .الدماء قبل دموعا ينزف بجرح غائر

 لجور واالحترام بالكرامة حقها على  يجور .الحمقاء فعلته أدرك

 دونا عن غيرها!  ي ه يعاقبها بطريقه خذهاليه. أع  الغير

 

. لها التفت  ثم يستجمع هدوءه هنيهة وجهه وأشاح غضبه لعن 

 ووجهها عبراتها لمعة لمح  إن  ما أعصابه ت وتخامر قواه خارت 

 جّمع عقله .فتاتا تحطم وقلبه بحلقه تشكلت  مريرة غصة. المنتفخ 

 . قباله الصغير المالك  لجرحه جسده يهاجم جيوشا

أعاد  .تهدئتها محاولة قبل حاله مهدئا منها وآن  غصته ازدرد

 :الحديث  متعثر متوترا شعفة شعر رأسه للخلف 

 . . أنا..  أنا أوه -



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 176 

 

ا. وحروف االعتذار تتعثر بطريقه كاملة  جملة طق لسانه جمعي لم

 من  تتحرر بدأت  خافتة وشهقات  يائسة ويسارا يمينا رأسها هزت 

  مختنقة باكية شفتيها . زمت عينيها آللئ  تحرر مع مزامنة معتقلها

 داخله يتردد بالغرفة ظل صوتها لكن  منصرفة للخارج وركضت 

 تهدال هاكتف اآلخر هو  ظلله واليأس عينيه غّمض. والتاع فلهف

  فيحاول أمامه يتخيلها كمن  تتحرك وأصابعه ألثرها النظر يعاود

 . رضائهاإ اعتقالها ثم 

             _____________________ 

 

 والقليل هي  لتظل األغلبية وانصرف الثاني  التدريب  انتهى 

 معها حديث  خلق برغبة يراقبها وهو  أمامهم من  تحرك ينتظرون 

 . له قدرة ال لكن 

 دعت  ما تحقق وقد محلها فناداها. ارتعدت  الخطوة تلك عزم على 

 فتركت  االستدعاء أصر حينمامن صمته  يأس بعد التفتت  .يقع أال

 ا.بينهم بالقليلة ليست  مسافة تاركة منه مقتربة الصف

 جذل روحه تغلب  يبغي بها مهتزة ابتسامة تبعها خافتة حمحمات 

 :مرج لبه على 

 ! الكبرأستكمل ذلك في و  الصغر في   أدرسك! للعجب  يا -
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  الصمت  وفّضل  حرجا فاحمر ارتباكا تقل لم بابتسامة جاملته

 . الحديث  عدمب رغبتهال احتراما

ر فضولها لكن  بخلدها يدور  سؤاال تردع كي  تتآكل كانت   : قد دح 

 ؟!القاهرة عن  البعد كل تبعد والمدرسة هنا تعمل كيف -

 

 أطلقت  وكأنها الحديث  لمبادرتهاواتسعت بسمته  عميقا نفسا أخذ

 عرضهت يعلمها طويلة . انفجر بكلمات داخله محبوسة كلمات 

 عليه تعم لم التي  المدرسة ترك أجبرته عصيبة وظروف ألحوال

  فيقضى   وأقل شهر لنصف يكفيه يكاد الضئيل لمرتبه يوما بالخير

كي   للقاهرة سنوات  منذ الرحيل حسم أمره على  .البقية في الفاقة

  القديمة ببلده الدروس بإعطاء فشل بعدما جديد عمل عن  ينقّب 

  . عزم الهجران ذ ما بجعبتهنف  حتى  الصبر يحايلونه بها من  لفقر

 اللغة تلقين  مركز . بعد بحث طويل وجدتحضرا كثرأ لبلد

  كتبا ويحمل بها نابغ أنه فخاض التجربة ال سيما  اإلنجليزية

مديدة   عديدة تدريبات  بعد. الصحيح  النطق منها تعلم عديدة صوتية

 يكفيه. جيد بمبلغ تعيينه على   المركز فوافق تماما أتقنها الزمن 

 .ذات العينين الشغوفتين  هي  عداها للجميع الممل حديثه أنهى 

 له. التوفيق متمنية فابتسمت  كلماته خل صت 

.  عداهما الجميع من  المكان  خلو  الحظت ف الصمت  عليهما ران 

 .ردا دون انتظار وفعال قوال الرحيل آذنة للخارج هرعت 
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 تحولت  واسعة بابتسامة  يطالعه أثرها تاركة واختفت  ثوان 

 ولقاؤهما بعمق متنهدا الخلفي  شعره  فرك. خجولة لضحكة

 . آخر لقاء لحين  عليه يحيا طوف بجوفهي القصير

  إرادة دون  مبتسمة تنفرد هااوشفت يرتعش قلبها بخطواتها سارعت 

 . هائمة لصدرها حقيبتها تحتضن  متوترة حجابها ضبطت  .منها

                    ____________________ 

 لكن  تهبط علها الدرج آوت عيناه. له شهية الو  بالطعام يتالعب 

  ذنب  وال بوجهها غضبه شحنات  بها قاذفا صرخ من  وهو  كيف

 . لها

الرد.  باختصار واكتفائها اليوم طوال صمتها تذكر لّما ثغره انقلب 

 يفارق لم جههاو و  الطويل للحديث  المحبة طبيعتها تنافي  كلماتها

 ما انتباهها لفت  حاول مهما  عنه الالمعة عينيها ي تخف األرض

 .والعبوس الصمت  إال قابله

  إن  تومئ و  ألوامره تستمع صامتة ي وه للمنزل الطريق طوال

 سوى يلق لم لكن  فتسأله ئاشي تجهل أن  يتمنى  .انتباهها استرعى 

 . تماما مثله المعالم حزينة الوجه شاحبة رأسها هز

 

 الراكضة ألصواتها يستمع لو  يتمنى  اعابس أكعن "مهران"

  األرعن  حديثها حتى  أو  وجهها تفارق ال التي  وبسمتها فالمتهادية

 بمرحها تعود لكن  وتقلباتها أوضاعها بكل سيتحملها. تفكير دون 

  هي. سواها المتع من  خالية المظلمة لروحه روحا ي تضف
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  يلتبدغياب "زهرة"  عن  لشقيقته المتكرر والدته سؤال على  أفاق

  .ما بشيء مشغولة علها خصوصيتها توفير طالبة علمها عدم أخته

 العيون  تدمع مزرية وحالة نحيبها صوت  خيل إليهي جفناه تعانق

 ال كي  بها يتخفى  لغرفته منصرفا بطبقه الملعقة . ألقى فكه فاشتد

 . اليوم يحدث  ما  متعجبتين  ألثره ظرتا. نآالمه يريا

  يرجوها كمن  مرة آلخر الدرج رمق بعدما غرفته باب  أترس

 يقتلع لو  يتمنى  كفه على  قابضا  فدلف رغب  ما يطل لم .النزول

  االعتذار انتوى .مثلها الرقيقة مشاعرها يراعِّ  لمي الذي الغب لسانه

 .الغفران  طلب  ووجب  أخطأ فقد تنازالت  من  كلفه مهما غدا

               _____________________ 

 

  نورا ي تضف باألرجاء أشعتها ي تلق السخية الشمس طلعت 

. فتور في  حرص دون  مالبسها ي تنتق  روح بال .للكون  وسطوعا

 بل عليها عزيز فقدت  كمن  تنحو  أمس البكاء لطول منتفخة هاا عين

يتصدى   حائط وكأنها أهانها التي  كرامتها لكنها فعليا فقدت 

  االنفجار رافضة عميقا نفسا . أخذت عليه أحد جار إن  ضرباته

. بالنوم منه لتتهرب  األمس منذ  يالزمها صداع ي يكف .بكاءا

 تنفجر رأسها  تكاد .أخرى مرة حولها يحوم معها  فاق باستيقاظها

  وضبطت  أنفاسها تلقفت  . ملحوظ احمرارها تؤلمها هااوعين

 .متهالكة كعجوز تسير بال مرح ألسفل هبطت  ثم حجابها
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تجعد . هادئة لخطوات  يستمع وجهه وأشرق بجلسته قليال اعتدل

ب  البْشر وانتزحفارق حاجبيه    الجرم عظم . أدركركضها بتغر 

 !أحبها التي  حيويتها فأفقدها المرتكب 

  أصبحت  بعدما استطاع حتى  يراها عله اليسار أقصى  تنحاز  اهعين

 ال قدميه أصابع متوترا ريقه . ازدردالطاولة من  إنشات  بعد على 

. سكنهاممنتفضة بال آدم كتفاحة وأسفل  أعلى  االضطراب  عن  تنفك

 أمس تغيبها المتسائلة والدته تطمئن  المتحشرجة نبرتها تلتقط أذناه

كبا   قررت مالزمة فراشها.لذا  أرهقها لبرد تعرضها كذبا فتجيب 

  .بحق أتعبتها ة التيالوحيد كلماته أن  يعلم  وجهه

 

أ ضرم قلبه   .كأمس شهيته ففقد الطعام مضغها للقليل من  راقب 

 . االنصراف عازما الطاولة تاركا فنهض

 تخضع ال كي  والتظاهر الجلوس  فضلت  لكن  لألكل طاقة ال

 هي  همت  حتى  نهوضه الحظن  إن  ما. أخرى الستجوابات 

 تظل أن  . توتر طالبانافيا كفه تحريك فحال دون ذلك األخرى

 آخر بيوم كانت  لو  . طعامها تتناول وسيسبقها للمكتب ريثما محلها

ها ال تطق لكن وأغضت العين عن طلبه خلفه ركضا لهرعت 

  للحنونة باالبتسامةي  تكتف إمكانها قدر تتغيب  محلها  فظلت  وجهه

 . الشك بعض في  إليها نظرتا كلما وابنتها
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 يستشعر محله تجمد .لساعات  عدا  كمن  ويسارا يمينا بمكتبه يدور

  فالكون  أنها هي  متيقن  .خافتة طرقات  بعد يتحرك الباب  مقبض

  خائرة لتصبح  طاقتها من  ه استمد صخبهوكأن صراخه بعد خف ت 

 .مطيعة سالمة هكذا رؤيتها لبه يؤلم كم. و الحال عاجزة القوى

  إنشات  بعد على  أمامه مثلت  في فتور. الهادئة خطواتها راقب 

 يعلمها همسو  حانقا كفه على  . قبضكخاضعة رأسها  مطرقة

. كعادتها عاتقهم على  الملقاة األعمال لكثرة مبكرا للشركة ذهابهم

 . أقل وال أكثر ال صغيرة بإماءة قابلته مؤخرا

أن  لها جْهد ال منصاعة تتعقبه .الطواف عن ال ينفك  والشجى  تنهد

 .يأسف أن  أْزر ال وهو  تعاتب 

             _____________________ 

 

  تقارب ف انصرفا حتى  صامتة  األوضاع تترصد" فلاير" كانت 

 :متسائلة بينهما المسافة قاطعين  كوالدتها الطاولة من  رأسها

 ! هنا؟ يحدث  ماذا -

 

 :امسةبعينيها ه الحال منقلبي  أثر ّصت إتو  والدتها ابتسمت 

 . ال أعلم تحديدا لكن عساه خيرا -
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 بسمة . زادت والدتها كلمات مكنون  تستفسر حاجبيها عقدة زادت 

. لآلخر والحزن  االنقالب  سبّب  منهما كل أن  تستشعر" أمينة"

 .بينهما رباط هناك إذن  ببعضهما يتأثران  طالماو 

 يخمرها أنه ظنا" زهرة" قاصدا المختلسة ابنها نظرات  غفلت لن 

 يحدث  ما ألدق حرصي ف المتفحصة والدته عيون  مدرك غير

  ما يحدث  أن  تدعو  تفارقها ال وابتسامتها طعامها . أكملت ولهاح

 الطريق في  الغوص فضال عن  العائلي  طريقه ابنها ويشق تتمناه

 . ترضاه من  يجد فال يشيب  أن  قبل بالزواج حقه ناسيا العملي 

 والدتها جبين  وقبلت  ناهضة ربها تحمد شفتيها" فلاير" مطت 

 فتقبع األسبوع بهذا لها تدريب  آلخر األخرى هي  منصرفة

 ! لرؤياه جديد أسبوع ثم يحين دون انقطاع  أيام ثالثة منزلبال

 

  لو  .خطأ اقتراف بعدم عزيمتهاتصاحبها  المركز خطت صوب 

 ثقة خيانة دون  بسالم تدريبها أيام إنهاء لحين  ستتجاهله ناداها

 ن بم  تعبأ وتخطته. لم بصرها أسقطت حتى  لمحته إن  ما .عائلتها

  يائس الكتفين  متهدل لظهرها طلع. تالباب  على  متلهفا تحيّنها

 . سدى ذهب  وانتظاره المالمح 

               _____________________ 
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 : الترجل استعدادها الحظ بعدما قائال هجفني وأطبق سيارته أوقف

 .أعتذر -

 

؟!  تتخيل أنها أيعقل. سمعته ما تصدق ال المقبض على   يدها سكنت 

  حاجبيها بتقابل حتى ضاقا ناالعين متسعة صوبه سريعا تلفتت 

 متعثر اعتذاره مكررا أكد .سماعه تهيأت  لما تفسيرا مطالبة

 : والكلمات  الحديث 

 .ذلك  أقصد لم..  منى  بدر عما أعتذر -

 

 : تعاتبه كطفلة باختناق هامسة  بالغ حزن  في  شفتيها زمت 

 . والنحس الدميم الوجه بذات  وصفتني  -

 : اندفاع في  يصيح  خطأه تصحيح  متلهفا سريعا نفى 

 . ولطافتك جمالك مدى جيدا تعلمين  ذلك تصدقين  كيف -

 

 أرضاها يالذ إلطرائه رحبت "بلقيس". حماقته أدرك لّما يبست

  نفسه لكم تمنى  هو  بينما حياء في  . ابتسمت شجنها أنساهاف

  إشراقة رأى لّما سعيدة خافتة ابتسامة بدت  حتى  بالحديث  الندفاعه

  الحرج تخلص من وطئ  إليها. اشتاق التي  ضحكتها والتقط وجهها

  نقائها  دىدل على مت ببساطة  ا له سامحتهمأن  باله يشغل ما كل

  .اعتذار سوى ترد لم .وبراءتها
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  احيز تشغل أصبحت  أنها الواقع لألمر استسلم وعناد مكابرة وبعد

  كافية لكنها معه قضتها التي  البسيطة المدة رغم بحياتها كبير

  المطربة ضحكتها وألجل ألجلها وعاداته روتينه عن  يتخلى  لجعله

 . على ألحانها تتراقص قلبه ودقات  معها ينساب  كمعزوفة

 

 كمن  طفولية بحركة السيارة  من  تهبط ي وه  شروده من  استفاق

  اآلخر هو  وفعل عليها داخله فقهقه تفارقها ال وابتسامتها تقفز

 :لسرعتها تسبقه أن  قبل متمتما

 ولم فقط اعتذرت  لقد.. الزهرة أيتها األمر عليك اختلط أوه -

 !هكذا  لتسبقيني  الشركة  إدارة أوكلك

 

  وقفا حتى  تقدمهاو يائسا  انتاغ .الطريق فسحت لهأ ثم حرجا توقفت 

 مع لها اليومي  بالعذاب  ضحكاته تعالت  عنه رغما. المصعد أمام

 .خوفها يتوارى خلفها كي  المصعد اتخاذ لعدم الفارغة حججها

  وإثارة مشاغبتها عش ق حتى  بالبداية يهتم ولم مرة أول منذ كشفها

 . قليال  فليرحمها لكن  خجلها

  أطراف تعض الفارغ مصعدالو ظهره  كالصقر تترصد كانت 

 داخلها الحيطة تأخذ. جديدة عالمية لحرب  تخطط كمن  أصابعها

  تراه عاليا وهي  . شهقت منه فجائية كلمة أو  سؤالي أل الردود تعد

  عاود ثم غامزا إليها والتفت   ثوان  . توقفالدرج صوب  يحيد

 .الدرج صعود
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  وحرجها  ثغرها ظلل كفها عقب أن  ثوان  على وضعها ظلت 

  الدرج صعوده عجبها يثير ما لكن  .أمرها كشف متيقنة تضاعف

  حضرت  جديدة بروح المبتسم تتبع اهتمام بال كتفيها . حركت معها

 . المنيرة الغائبة بسمتها بحضور

               _____________________ 

 

 شيء. قبلها نفسه من  ضيقه  فأثير تلقينه طوال شرودها يجزم

 الجميع أمام شرودها فيفتضح  إليها الحديث  توجيه يمنعه داخله

 أن يعيد الكرة. يريد . البصغرها فعل كما والحزن  للبكاء يقودها

 .التعثر عدم يدعو  إليه ينتقل والتيه بالغة بصعوبة محاضرته أنهى 

  مقررا  رتبكفا نصرافلال استعدادهم يراقب  براحة زفرو  انتهى 

 .استدعائها

 معه حديث  دون  الرحيل . عزمت حربا داخلها كمن  تتعرق 

 اسمها تفوهه من  موجدةفي  . تغضن جبينهابندائه فتحطمت آمالها

 . عائلتها من  فرد وكأنه قيود دون 

 عاليا:  متحدثة الحفيظة ومعالم الحدة تستحضر برأسها التفتت 

 . للحديث   لي  وقت  ال" عصام" سيد أعتذر -
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 أشاحت . حدوده يلتزم أن  تأمره  كمن " سيد" حروف على  ضغطت 

 طبوال يقرع قلبها .للخارج الصفوف تخترق عنه وجهها

 من  كان  .الوقح  حديثها على  لحالها وعتابا غمة انقلبت  وتباشيرها

 احتراما أكثر هو  بما حدوده وتلزمه حدة أقل تكون  أن  المفترض

  وانتهى  حدث  ما فحدث  شيء  كل طاردة رأسها . هزت ذلك من 

ذهنها مرة  تطرق باب . توقف تفكيرها ثوان وتلك الكلمات األمر

 أخرى وكأن الماضي يعاود الحدوث.

 إهانتها من  غاضبا فكه شتد. افعلها ردة اهالذ ألثرها تطلع

ا  خطوط عيناه. تخللت المتعالية أنفاسه كوتيرة اهتاج وصدره

  لّما شأنه من  قلل  من  هو . معها حاله ويسب  داخله يسبها حمراء

 كل ويلزم الجميع مع المحدودة لمعاملته فليعد .بينهما حديث  خلق

 .مكانته

  ترن  كلماتها لتبقى  هجرتها الحياه عيناه. يعاتبها كمن  ألثرها تطلع

 حضر. قد وما مضي  إربا يقطعه حاد كنصل داخله

                   ____________________ 

 لإلسكندرية غدا اسفرهم أخبرها بعدما عين  بنصف له همهمت 

 يريد اآلخر بالطرف تفاجأ. جديدة صفقةمن أجل  موقع معاينةل

 .يوما تمنت  كما البحر رؤيتهاقرب ل بّشت ف شركتهم مع عقدها

 المفاجئ  تغيرها من  ليتوجس عيناها وضاقت  االغتباط استكان 

  تغيرها يستفسر كمن  حاجبيهرفع . للخلف بظهره متراجعا

 : ضائقة بنظرات  معاتبة فانبجست 

 ؟قلت  كما نحس وجه لست  إذن  -
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  السعال  حد ضحكا انفجر سرعان ما على صدمته ثوان  ظل

 مرتاحة زفرت  ثم وجهه انتفاخ من  خيفة راقبته ء.الهدو  محاوال

 :حانية بابتسامة هامسا الصاخبة ضحكاته دموع . أزالهدأ بعدما

 خاصتي... الحظ  تميمة أنتِّ  نحسا لست .. ال -

 

  رأسها  لترفع كلمة  آخر تلتقط لم .شديد خفوت في  حديثه أنهى 

 قدومها منذ. ف قبله  لها حظ تميمة حقا هي  .بها لمدحه  فرحة بخيالء

 ! العمل عناء من  هي  فترتاح عدة ألسباب  باكرا عمله يترك وهو 

 تخططو  . ملتاعة للغدبالسيارة جواره صامتة ساعة نصف مرت 

 تحت  المياه برؤية حلمها تحقيق في  عملها من  االستفادة مقررة

 تمتع قبالتها  ذلك وكل الشمس  ضوء تعكس  المعة الزرقاء األشعة

 .به عينيها

  حتى  تحتله هادئة وابتسامة إليها النظرات  يختلس سيارته أوقف

 عليه كانا عما التغير كل تغيرا . قدحالهما من  والدته تعجبت 

.  أمامها تراه مما عجبها لشدة بالسقف حاجبيها يلتصق كاد. صباحا

  . أخرى مرة بهما التفكير عدم مقررة ببعضهما كفيها ضربت 

 من  بحاجة ليسا أنهما يتضح  .بنفسهما شئونهما يصلحان  فلتتركهما

 .بينهما يصلح 
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  التي  شقيقته عن  سأل بعدما لمكتبه واتجه" ةينأم" على  سلما

  ساعة نصف ترتاح أن " زهرة" . أعلممالبسها تغير باألعلى 

 فقد غدال لسفر يعدان عدتهم بمكتبه العمل يكمالن  ثم للغداء وتهبط

 علمت  إن  فما بنفسها التحكم تقدر على  لم .أكثر أو  ليال ثالث  يدوم

  . كبا وجهه صدمةمحلها فرحا قفزت  حتى  الطويلة بقائها مدة

  لغرفتها وفرت  تشرب وجهها حمرة الخجل .الضاحكة كوالدته

 تاركة إياهما متعجبين حماقتها.

  .مبتسما بأثرها شاردا تراه ضائقة العينان  البنها"أمينة"  التفتت  

 رحمه زوجها بنظرات  سوى ترها لم ملتهبة كشعلة أّجت  مقلتاه

 .كان  أيا مراده ينال وأن  الصالح له داعية . تنهدت هللا

 

  ال .بحضرتها البهجة متذكرا شفتيه يكاد يقطم لمكتبه تحرك

  يقفز يكاد الغريبة وطاقته سعادته فرط من  فهو  فعلتها يتعجب 

 . مثلها ببالهة محله

               _____________________ 

 

  لفراشبا وأبدت  بيتية مالبس ارتدت بعدما فستانها" فلاير" ألقت 

 تارة . أسقطت بصرها على السقفيحتلها والضيق زافرة

 حتى  أعتاقها على  الدنيا هموم تحمل كمن  أخرى تارة واألرض

 . الرقيقين  ااهكتف تهدل
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.  هو  فعله بردة بالكم فما حنقها تثير كلماتهاو  شفتيها مصمصت 

 الحروف وآالف صيح ت تكاد على بعضها كف كل أصابع انقبضت 

 . أفضل نتائج  يفتعط به تفوهت  ما محل تضافرت

 حالها. طويلة سنوات  منذ حدث  ما تكرر  يوموال أنغضت رأسها

. بعدها ندما أناملها فتعض بالمدرسة معه تواقحت  عندما مشابه

  عن  وانصرفت  برأسها حق على  أنها تلصق سريعا نهضت 

 .غدائها لتناول غرفتها

             ______________________ 

 

 هادئة أنفاس قسماتها. غزا الهيام. مستسلمة فراشها أعلى  استلقت 

 وانتفاخ حزنها من  بداية اليوم به  مرت  ما كل تتذكر حولها تحوم

 . بهجة وبشرا بقفزها لتختم نحيبا عينيها

  عجرفته ضاربا ألجلها كبريائه عن  وتنازل اعتذر أنه تصدق ال

 من  أكثر تسمع تكاد تعلو  قلبها دقات  .شجنها أمام الحائط عرض

  تجزم .وقلبها وعقلها وجدانها تملكت والفرحة الجنونية ضحكاتها

 منها يعتذر جعلته. أخرى مرة يتكرر ولن  به مرت  ما أجمل اليوم

 الشاطئ  على  سيرست .دوما حلمت  حيثما وستسافر جهد بال

 وجهها تقابل الجلية األمواج من  الفارة المياه وقطرات  متهادية

  ااهشفت تلقفتها هائمة همهمة  .وإشراقا وبهجة انتعاشا فتزيده الناعم

 إنجاز من  حققته بما تفتخر وأنوثتها اعتذاره مشهد حينما أعادت 

 . غيرها أحد إليه يصل لم تقسم
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 وحجابها مالبسها لتضبط راحتها وقت   انتهى  وقد شهقت 

 الطعام. لتتناول ألسفل . هبطت صوتها تستحضر

 في  بادلها إن  ماتبدلت بالحماسة  بلطف فابتسمت  إليهم وصلت 

 . عليها المستقرة نظراته من  خجلة قبعت . اتساع

  حتى  األعين  وأحاديث  األلسن  سكون أساغوا الطعام في حضرة 

 :"أمينة" قالت 

  ألخيك صورا نحمل ال طالما .ماهر رسام عن  ابحث ! ي بن -

 . بأنفسنا صورة فلنخلق

 

  لتذكره دمع .سكنت  المعالق  أصوات  حتى  عليهم الصمت  ران 

 . مكتبه لغرفة متجها طعامه تاركا فأومأ شقيقه

  عليها طال لكن  .بشقيقه له لتذكيرها حزينة ألثره" أمينة" تطلعت 

  . أقلهاصورته ولو  حتى  ابنها وجه لمالمسة شوقا وتموت  الفراق

 .رسمته من  واألمان  بالدفء تشعر علها منها مرأى تحت  يبقى 

 

  بخاصتها والدتها يد تضم ألما السفلى  شفتها" فلاير" عضت 

 حبس حاولت  المتعجبة" زهرة" بينما تدعمها غمة في  مبتسمة

  تنهدت  .ثوان  شاردة لها" أمينة" تطلعت  .عليها تغلب  لكنه فضولها

  مدعوا له شقيق غياب  أدركت  .يتحدثون عمن  فعلمت  سؤالها ملبية

  يصلوا لم لكن  نفوذهم رغم  بعد يجدوه ولم صغره منذ" قاسم"

 .يخصه لشيء
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. السيدة بنبرة االختناق تستشعر قاس  كسوط الحزن  عليها انهال

 وفرحتها ابنها جوار كانت  منها الزمن  سرقها لحظات  عليها تقص

  قلبها من  قطعة  حامال وتقّصاها فكبر وهدهدته . العبتهاألولى 

 المسلوب  نصفه يترقب  كبدر عودته لحين  ناقصة إياها تاركا

 . نورا شعوي ليكتمل

  بكلمات  عليها فهونت  أخبرتها بما تأثرت  وقد تدعمها كيف تعلم لم

 بها.  الغائرة جروحها من  صغير جرح ولو  يأزف ال بسيطة

                ______________________ 

 

 وبعض النحيب  من  حاله منع بالكاد .امختنق بكفيه وجهه أخفى 

 . غمرهوالديهما حياة بفترة معه ولهوه شقيقه مع يتذكرها الليالي 

أال وهو  األسمى  للهدف الوصول يستطع لم ورغم ما حقق االنثمام

 .لقياه

  . حملهذريعا فشال  فشل  لكن  الكثير وكلف مكان  بكل تحّرى عنه

  يقع ان  كوالدته الدعاء سوى يملك ال. هللا على  حموله فألقى  اليأس

 .عائلته شمل فيجتمع يوما بطريقهم

 

ت خافتة.  طرقا بعد يتحرك المقبض يستشعر مقعده عن   انتفض

  آذنا عينيه أسر من  فرت  دموع  وكفكف ظهره الطارق أولى 

 .الدخول
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 هكذاال ترد رؤيته . الرأس  مطرقة حاله على  حزينةوهي   تقدمت 

 . صاحبه بكاء لها يؤكد قليال كتفيه اهتزاز لمحت  عقب أن  خاصة

 

  خاصة أحد أمامحاله فيلمع عجزه  تعرية رافضا اصطنع االبتسام

 !هي 

 قباله األريكة على  وجلست  وديعة  بسمة فبادلته إحراجه ترد لم

 تنظيم شرعت في . لها فأشار الطالبة بنظراتها منه أذنت  بعدما

 أتقنت  وقد الهم فجوة من  تنتشله العمل فجوة داخل تقمعه األوراق

  معها واندمج  إال بسيطة  دقائق مرت  اخير اتقان. م دورها

 مامهاإت يجب  التي  الغد صفقة وعن  قادم هو  عما بمناقشات 

 .أمس فقده لما تعويضا

 قائال: بحنان  فابتسم متعبة لتتثاءب  ساعات  بعد العمل أنهيا

 . حافل  فالغد وارتاحي  للنوم اخلدي. انتهينا أخيرا -

 

 رموشها .بجفنيها عليه تطبق داخلها أوقعته ناعسة بعيون  أومأت 

القيود   من  لقلبه أحب  وما الخروج  من  تمنعه قضبان  الطويلة

 قيودها. 

 سريعا اعتدل .ساهما كفه على  يستند وهو  للخارج ببطء خطت 

 الحانية نظراته لكن  متوترة كفيها تفرك فجأة له التفتت  بعدما

 : الحديث على  شجعتها

 توافق؟ هل.. جدتي  بمثابة إنها السفر قبل جارتي  زيارة أردت  -
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  مرتبكا . نهضاالنتباه تجذب  لطيفة بيضاء قطة تخيلها لم يعلم ال

  فحرر الخافتة ضحكتها . التقطمتعثرا  طلبها وارتضى  مجلسه عن 

  شاكرة رحلت  بعدما أثرها يطالع بالقصيرة ليست  لمدة قيده نفسا

 .إياه

 ! عليه خطرا باتت 

                 ______________________ 

 

 كصوتها  مجلجلة أرضا تهوي تناولها المراد المياه كوب  ألقى 

  قلل  .عليه الحق لكن  ثانية معه تواقحت  .ذهنه المالزم الصاخب 

 عن  أكثر بها ليهتم تملك مما أكبر حجما أعطاها حينما ذاته من 

 . غيرها

  يطوف والكون  به تميد األرض .السرير عنيفا" عصام" افترش

  متعرج جبينه .السماء ليالك وجهه وغضف تقابال اهحاجب .حوله

 .ضغطه لشدة يتهشم يكاد يالذ فكه بفعل اشتد وجهه

  الجالدة كلماتها لكن  بجلده أظافره غرست  حتى  يده على  قبض

 .أوال جرحها بمداواة أن تشغلهي تكف

  أي وأنهت  األمر انتهى  فقد بها  التفكير صرارهإل حاله معنفا وقف

 هي  وما جيدا ومعلما محاضرا  سيكون  .بينهما بعد يخلق لم رابط

  أو  تجاوزات  بال تستقبل وهي  يلقن  هو . فقط بقدراته راغبة إال

 . جانبية أحاديث 
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  أنها يدرك بأعماقه لكن  قراره على  انتهى  الوضع أن  حاله أقنع

 .ماهيته يجهل أعظم لشيء البداية إال ليست 

            _____________________ 

 

 مشهد أمام اليدين  عاقد الواقف على  نورها تسقط الشمس بزغت 

  والحب  دامعتين  العجوز تحتضن  .وهيام حنو  في  يبتسم جعله

 . علنا بالظهور البسمة ويرغم يدفئه يغلفهما

  وجهها على  عريضة تجعيدات  فتظهر المبتسمة لعجوزهمهم ل

  المشجعة  الزهرة نظرة لكن  بالبداية تردد. للداخل بيدها تشير

 . تثبيطها رافضا يرضخ  جعلته المتحمسة وابتسامتها

المنصتة  العجوزمع  حديثها سرعةإشراقة وجهها و  تراقب   هاعين

 الفراق بأيام حدث  ما األخرى على  منهما كل تقص بهجة في 

 تعد للمطبخ  متجهة ممتنة بابتسامة  ترمقه" زهرة" نهضت  .بينهما

غفلتا   فقد كتفها على  خفيفة بضربة العجوز عاتبتها بعدما مشروب 

 .منزويا وحيدا لكن  معهما  جالسا بنظراته األبله الضيف عن 

 

 صوتها إزاء قليال ليرتج  عودتها  موعد يستشف بمقلتيهيتبعها  كان 

 :المفاجئ 

 ! رجل؟ يا نظراتك بال ما -
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 كتفيه محركا تارة واألرض  تارة العجوز وطالع حمحم حرجا

  خجال وجهه احمر. شفتيه على  مهتزة وابتسامة تلقائية فعل كردة

 .أمره لفضح 

.  تكشفه عينيه ولمعة للصغيرة نظراته لمحت  بعدما عيناهاضاقت 

 ! محبا يكون  يكاد

.  عليه باد وحياؤه كلماتها من  جفل لّما خبث  في  فمها جانب  ابتسم

 إن . حرجه تثير كي ال الصمت  مفضلة بخلدها يدور مما تيقنت 

 .أن صغيرتها لن تخفي األمر عنها فتعلم بينهما رباط هناك كان 

  مازالت مطالعتها.  دون  فنجانه فالتقط القهوة" زهرة" ت مقدّ 

 التي احتست  لعجوزا قصدت  .منه فتعجيت  تالزمه الرجفة

  البسمة شقت  سرعان ما منها بأمر متذمرة القهوة من  بدال العصير

 تطرب  وجنتها مقبلة تراضيها" زهرة"و  المجعد لوجهها دربها

 . سالمتها على  وخوف حب  بكلمات  آذانها

 

 ينتابه بخلده تثور العجوز وكلمات  صامتا األوضاع يراقب  ظل

  صفو البال . استحضرالغريبة ونظراته أحواله تغيرات  حول الشك

 بسيارته وهو  سوى يفق لم .يخافه لما تقوده قد جديدة أفكار أي من 

  السعادة بتاج المكللة وجواره المتوسط البحر عروس نحو  يقودها

 صامتا يقابلها وهو  محبوبتها رؤية بسماحه وعرفانا شكرا تمطره

 .مبتسما

                ______________________ 
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 الرفض يخشى  .طبوال يقرع قلبه جيدا بكلماتها مفكرا غصته ابتلع

 يقعف الموافقة ويخاف أخرى مرة تعود ال قد فرصة عفيضيّ 

  كما سيسير كل   .طمأنتك قدف المسلوبة أنفاسك وتلقف اهدأ. بالتهلكة

 .واحد خطأ ولو  اقتراف  بال له خطط

 شجاعته لتتضافر المرتعش ثغره اتسع. وتنفس الصعداء هرأس هز

  التي  المعركة خوض  . قررمالبسه معدال عن مجلسه وانصرف

 . منتصرا سوى عنها يتراجع ولن  بها حاله أوقع

                __________________ 

 

  حيث  لمقهى  يرشدونهم الهيئة ضخام  ورجال عملية في  يتحركان 

 داخل غرفتهما وجيزة لفترة كل ارتاح بعدما العميل ينتظرهم

 أصبحت  حتى  قليال سيره أبطأ. العملب يشرعوا أن  قبل بالفندق

  تحديدا في تركيز لألرض متطلعا الخطو  . بدأبالسير تجاوره

  ويتزامن  خطواتها مع ينسجم كي  بهما النظر . دقققدميهاصوب 

 رفع .بالهته أدرك حتى  االستمتاع تعلو قسماته! معها في السير

 بقائها وقد أبي  لفعلته حياء في  مبتسما أمامه مستقيمة بنظرة رأسه

 فجاورته   به المرحبين  األنيقة المالبسي ذو  الرجال  مع خلفه

 

  العليل ونسيمها المنعشة البحر رائحة  مع روحها جسدا بينما تسير

 تداعب  مبللة شجر كأوراق حانية بصفعات  وجهها يضرب 

 .بشرتها
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  العذب  الرطب  الهواء  من  قدر أكبر تستنشق هائمة أطبقت جفنيها 

 لم .تقّصيه تحيل دون  قلبها أسوار مغلقة رئتيها داخل  معها تحمله

  بعيدا وجهها فأشاحت  العالية أمواجهو  البحر تأثير من  هااعين تسلم

 الشاطئ  زيارة على  العزم عاقدة  سعيدة قبالتها الزرقاء المياه حيث 

 فدلفت  المقهى  بلغوا لّما أفاقت  ذكره وعلى  .عملهما انتهاء بعد

 اتجه عندما . أّجت عيناهاعنها رغما المياه عن  حاد وبصرها

 .أمامه  البحريكشف  لطاولة الرجال

 

العميل   ظل بينما مقعده على  جالسا العميل يحيي  بعمليه ابتسم

 بإعجاب  ابتسم. البحر على  ونظرها صامتة الواقفة يطالع" حسن "

 :أدركاه بما وهمس

 . الهائجة البحر أمواج العاكسة عينيك خلق من  سبحان  -

 

 بعدما خاصة . ارتبكت مجاملة في  وابتسمت  لكلماته خجال احمرت 

 تصافح  ال أنها إخباره من  حرجا فزادت  عليها يسلم يده مد

  مطرقة الجلوس وشاركتهم في تردد التصافح  تهبادل. الرجال

  لفرط مكمنها غي  كاملة أسنانه يلصق يكاد للذي تنتبه لم .الرأس

 تطلق  اهعين مضرم. ببركان  قلبه تغمد أنفاسها. عليها الكز

  معقود أمامه الصفقة أوراق المطالع" حسن " صوب  رصاصات 

 ضيقا إال هو  ما جبينه تجعد  لكن  ."مهران "ك بتفكير الحاجبين 

 مصوبا عنه نظراته . زحزحواليابس باألخضر يفتك يكاد وغضبا

 .لها يتوعد كمن  تجاهها إياها
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 غضبه سبب  عن  متسائلةا ريقه فازدردت  المريبة نظرته التقطت 

  ألقى  أنه حتى  الطريق طوال مبتسما كان  بعدما مزاجه وتحول

ينتهي   ولم باألعمال المشحون  الجو  يلطف الدعابات  بعض عليها

  لها المقابلة لخاصته متجها الفندقية غرفتها ي ف بتركها إال مزاحه

 . تفارقه ال لطيفة وابتسامة

  حوله تلهو  الشياطين  ترى درجة وثمانين  مائة حاله انقلب  واآلن 

  عينيها . ألصقت علتهال إجابة تملك ال التي  حفيظته بإثارة فرحة

سلب  كشفق اللتهاب عينيه إياه متالشية حل لصمت وا بالطاولة

 ة. فحمرته من دماء الشمس الناز

 الضيق غلبه .الحديث  يبتدئ تعجبت من زمجرته قبل أن 

 والحديث  الشرح على  سأم هتدرب عقب . الكلمات  واختصار

  ظهره خلف إياها ملقيا حديثه أوراق يطو  األمور لتوضيح  الشاف

في  زفر  .العقود توقيع قبل أمامه األوراق يطالع أن  بأمره مكتفيا

  الناعم بصوتها الزهرة فتحدثت  شرط عن " حسن " سأل لّما ضيق

 . باحبارزة وعروقه ككفيه فكه  انقباضغافلة عن  شيء كل طتبسّ 

 :قلبه به صاح بما

 ! فقط اخرسي  -
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 مدى تستشعر الوقحة اآلمرة صيحته إثر فرائصها ارتجفت 

 لمن  فتعود اهلةذ إليه تنظر بالدموع  المترقرقة . مقلتاهااإلهانة

.  صراخه من  تعجب  في  والبعض بشفقة البعض يطالعوها حولها

  .بكاءا االنفجار الموشك جسدها كسائر يرتجف قلبهاو  شفتيها بللت 

 المقهى  العبرات. تقّصت  خادنتها سريعا فنهضت  البقاء تطق لم

 نحيبها دأب . طّوقها ذريع فشل لكن  تقييدها فحاولت  وم طت شفتاها

  على المأل. دعس المرة تلك لكن  أخرى مرة إهانته من  حزينة

 وتطلعت  مسيرها توقف .بمشاعرها عابئ  غير بقدميه كرامتها

  المقهى  صوب  . التفت إقامتها حيث  الفندق مكان  ناسية حولها

 طالعت ها. شهقاتل في علو وهبوط صدرهاو  دموعها كفكفت . باكية

تلصق  المياه عل المكدوم بقلبها ناحيته وخطت  أمامها البحر

 .الغليظة يديه جراء شتاتها

               _______________________ 

. السبات  محاولة من  جدوى ال لكن  في نعاس فراشها على أ ةممدد 

في   وسادتها  على  التوائها  طولل رقبتها تدلك معتدلة نهضت 

 صياحل متعجبة همهمت . مبعثرة طويلة كتنهيدة متكاسل صوت 

. مكروه إصابتها من  وجلة غرفتها خارج فهرولت  باسمها والدتها

 والدتها قبالة توقفت  حتى  لهفتها لشدة تنزلق تكاد الدرج أكلت 

 متسائلة وكفاها وجنتيها اوطت . حن االعين متسعة أمامها  المتطلعة

 عن " أمينة" خرجت  .سالمتها تتأكد رأسهاف كتفيها على   يجوالن 

 : مسلوبة بأنفاس متحدثة صمتها

 . "فلاير" -
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  يد سوى يأتها فلم حديثها استكمال منتظرة لهفة في  ابنتها همهمت 

 ابنتها تره لم لشخص مشيرة الهواء في  ترتفع المرتعشة والدتها

 : بتقطع همست  التي  والدتها على  الفزع لفرط

 ؟! .. "قاسم"شقيقكإنه  -

 

  هائجة أنفاس من  سوىا عليهم الصمت  وران  الحركة عن  توقفت 

 ذهنها .بكلمة يوصف ال حالها" فلاير"و  القصر داخل تتراقص

بالتأكيد تعني   .المفقود شقيقها تقصد والدتها أن  مصدقة غير يدور

 طويال نفسا أخذت .  ولكن لسانها تعثر في نطق اسمه الحاضر

  شتات  لتستجمع االلتفات  خشى ت كمن  األطراف مرتجفة ونهضت 

. سترت ثغرها  صدرت  لصرخة تتحول  تكاد عنيفة شهقة .قوتها

 لم. والدتها تقوله ما تجد علها خلفه تنظرو  اهلةذ تطالعه المنفرج

 .بخلدها دار عما ااهعين فجحظت  أمامها سواه تجد

 

إزاء رؤيتها  زال .متصنع الحنان  الوقت  طوال مبتسما يقف كان 

 الصدمة لتحتل حالها عن  والدتها تسأل لهفة ي ف الدرج تهبط

  اتساعا تزداد اهمقلت. حوله ينهار والعالم شفتاه . انفرجت تباشيره

  ال لكن  .يراه ما عكس يستشف  أن  يحاول كمن  إليها النظر يرهف

 في  المهتزتين  يديه جوار قواه  . خارت أمامه تقف فالحقيقة محالة

 .حولهما كون سكن وال أمامه ماثلةال ارتعاش يقابل ارتعاش

              _____________________ 
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  الواضح  حديثه لحدة صفقته خسر بعدما مرهقا خافت  تأوه أخرج

  معاملته من  ضائقا معه التعاقد  رفضإلى " حسن " دفع مما

 . الشجى إعياء في  الطاولة على   ذراعيه يسند إياه اتارك المتعجرفة

 حزنه قدر لعقد بخسارته م يكترث ل مرة ألول قسماته. غلب 

 . شخص لخسارة

 

  على  يتعدى أال وعد على  كان  بعدما وأهانها أخرى مرة جرحها

 الحائط عرض  وعوده ضاربا المنقيض سوى منه يكن  . لمكرامتها

  ما لسانه أو  عقله يكن  لم .بها صرخ كيف يعلم ال أنه هللا يشهد لكن 

  قاسية فانطلقت  قلبه أسوار تدق  عميقة صرخة تمرد بل أجبره

 . أخرى مرة  لتبكي  مسببة المالئكي  بوجهها

 

 سوى أمامه ليس .المواجهة على  قادر غير متعبا وجهه مسح 

  مع جديد بوعد السماح وطلب   للفندق عودته  حين  منها االعتذار

 شطر ولو  يصلح  عله لشروطها خاضعا برغبتها تضعها قواعد

 . كسره مما

 

 .يتبعها للنهوض مستعدا فأمسكها عنها غفلت  التي  لحقيبتها نظر

 عما ينهاه إنش كلو  ثوان  تردد. الحقيبة داخل هاتفها رنين  أوقفه

  حقيبتها . فتح خصوصيتها الختراق قاده األرعن  قلبه لكن  بباله

   .العجوز جارتها صورة فرأى هاتفها ملتقطا
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 أن  داخله كلمات  يرتب  أذنه على  الهاتف ضعوو  أجاب االتصال

  حججه سقطت  .للمرحاض صغيرتها بذهاب  يتحجج  وقد يطمئنها

 :بالهاتف صارخة  فرحة المهلل صوتها أمام الواهية

 صغيرتي.  عادت " بلقيس.. " شقيقتك عادت  لقد" بتول" -

 

  داخله ترن  كلماتها الطاولة.أعلى  الهاتف فهوى يده ارتعشت 

 . تهرجف تثير ةكصاعق بعقله يجول االسم وذلك

 التحكم د  فق  . كعجوز ترتجفان  . يداهيوما  ينسه لن  اسم" بلقيس"

 ر. عّراها من جوفها وأخرجتعث في  الحقيبةب أثناء التفتيش بأطرافه

 انبثقت ثغره سرعان ما  خلف سياج ت األنفاستزاحم. بها ما كل

  يدعو أن يبوء بحثه فشال وي طرد ذلك الهراء بزميالتها متخبطة

لم تذكر يوما أن لها   . بالطبع ما هو إال تشابه أسماء. لكن عنه

شقيقة بل مع وقت راحة لهما حدّدت أنها وحيدة بعد وفاة والديها  

ل قب به فتاة غيرها على األقل يلم "بلقيس" اسم  سوى من العجوز.

كما أنه تقفى أثر عائلتها فلم يصل لشيئا   داخل محيط حياته هو.

 تهمسوى حضورهم القاهرة منذ أعوام ليست بالقليلة متقصين قري

 نائية.. قرية؟!ال

 عليها يخط من جيب خفيّ  هوية بطاقة  حامال المهتزة يده رفع

  قليل منذ لتحطيمها قلبه تحطم من  صورة تجاور حارقة جمرات 

 !"الشامي  القادر عبد بتول"
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 .بالحقائق فتتقنع ؛العلنية  تستحيصدمات ال  بعض

 الزغبي إسراء                                        
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 هران" م "

 األحداث عالق بنقطة فارغة ي ذهن . يال أصدق ما تراه عينا

 عليه فيكون المجني ي بعقلكل فكرة تلكم شريكاتها  .متضاربة

 يقرر. وماذا سوفن يفكر بم أعلمال  .قوةالمنهار  جسدي

مال يكاد يسقط   يالذ رأسي والحقائق تتزاحم فوق  الكثير أرهقني 

 أعلمهاسم آخر والسبب تنكرت ب. كل شيء بكذبت عليّ  .أرضا

 .. عادت!التي لشقيقتها  الثأرتريد  .االنتقام ..جيدا

أنها مزورة فما  علمت  لكنت ليتني تأكدت من أوراقها المقدمة 

هتريد لها التوغل.  ت سمح بطريقتها كما ثأرت "بلقيس" بما  التِّر 

 الدافئة.  عائلتي الزمن بأحضان  ويدعني  هانئا سأحيا. متى رأته

  !ي عائلت 

 األفّاكةتقط أشياء ألناهضا ي عن مجلست وانتفض  عند تلك النقطة

تركها  مسك بها رافضا فأت يمداعبة خد ي عين تهجرتكاد   ي ودمعت

 مطعم. عن الت نصرفثم ابالحقيبة  ي كتمسك

 اتصال والدتي  أتاني حينما  بالطريقوكأن العالم اتفق علّي فأب دت  
 وكلمات   عاليا أنهج بالطريق  تمكثت وكانت الفاجعة )عودة أخي(. 

. أتراه عاد حقا أم أنه تهيؤ قرر قدري إلزامه  ي تن صعقوالدتي 

ضلوعه المرتعشة   وراءثائر متخف  ي قلبو  جبيني  تغضن   بي؟!

االبتسام لكن  ي ترغمني فكرة عودته تجول بخاطر. يكسائر جسد

ما  أجدوال  الماألح فتتضعضع جذلالخيفة حكم بها الت تعودت 

 يراد.
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 يلحقهما واالرتباكتوتر بالغ  ي في تلع غصت أب ولي ح ت طلعت

 .عاجز الجسد والروح ةمكتوم بصيحة يشعر أوثقت  .التعثر

إياه  اطاعني القبيح مؤخرا يضرب ظهر صوتها لما بلغني ت جفل

 . ثانية
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 تول"ب"

لبحر بأمواجه الهائجة  ل أتمعن النظرتمشيت قليال جوار الشاطئ 

 راغبة فأغارالمعشوق من الجميع  لهذا في هياممتنهدة مبتسمة 

بعدما  ي ألتناسى هم غمتي  زيلتبحضرته  .يوحد  االنفراد به

إهانته مع تعهد لكرامتي بوضع حدود أشد فشلت بنسيانه وأتجاهل 

  حلمي وإال لتركت  منتحبةله بدال من الهرب  والتصديحزما بيننا 

 .اإلهانة ال تغتفر والكرامة ال تعوض. بالعمل بشركته

ي  تجاهبعدما استشعرت بعض النظرات  يتملكني تنهدت والضيق 

رمقونه  ي ال يسلم منهم عابرالس على الشاطئ للحشد الجا فالتفت 

تنتهك  تي خصوصيو  . عقدت حاجبيّ بتفحص وهمهمات تكاد تسمع

 . خجل ي بال أمام

وقسمات ة ممرغ  . تدانيت ساهما بالال شيء يقف بعيدا أبصرته

فيزيد جرحى   اقترابي متعكرة منقلبة أتمنى أال يذهب قبل  وجهي 

 . حرجا

اسمة  ر بسمتي تنهدت مبتسمة وقد صرت خلفه تماما فأزلت 

الزمهرير   فجاءني ته العودة للفندق ببارد طالبصوت  .الجمود

 عودتنا للقاهرة!قرار  يخبرني  وهو  بنبرته

لم نصل سوى منذ ما يقارب   .ال أفهم شيئاهمهمت متعجبة 

عة بضمخالفا كلماته السابقة بالبقاء  الرحيل ليقررساعتين فقط 

 أيام!
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 ي إليه فهدأت أعصاب  ي وغضب  ضيقي وكأن الرياح العاتية نقلت 

واخترت الصمت مالذا من نيرانه  تحت سطوة وجهه المكدر  عنوة

 تاركا بقاياه تسقط رمادا.  يأكلهكأنه ينتظر من 
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 " "عصام

والعجوز تلقبها  أمامي أراها  حواسي وتوقفت ي ش ل جسد

زدرد أ ي محل . تسمرت بمقتلني  أصابت  ضربة كانت  ".ابنتي ب"

 قبالتي  ال أرى سواها .غير عابئ باالتفاق ناسيا إياه  ريقي 

ون لي أن أك كيف  ..ا تتساءلاه األخرى عيني والصدمة تلقتها ه 

 شقيقها؟! 

 

 يا هللا!

 تعلم ماضي  .مراهقاشابا  أن كنت منذ  ني فهي تعلمي هالك أيقنت 

 شف ال محالة. أ كوس

الكذبة ستخيل على من   ظننا أن معها.  ت االتفاق ومن اتفق لعنت 

القدر سيفا يطعن   . انتقاهاوقعهاأت صدم بمن لم ليهم ألإي عم نسب أز

 ي حاليا.حبال يلف حول رقبتو سابقا ي قلب

 ي. كشف أمرما حيني  وشأنيتركوني بثرائهم لن ناس أ

 

 عويل في  أفدت والدتها و غرفة مجاورة  وراء تتوارى عليها فقت أ

بمشاعر أم ت بعدما تالعب  غلفني يوالندم تهوري  . سببت وتفحص

 ! فقدت ولدها
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 لاير" ف"

 

ران على رؤوسنا   يال حراك وال ردة فعل سوى الصمت الذ

  التي  والدتي بينه وبين  ت تجول األفواه. عن حديث غطاءا يسترنا 

 كيف لها أن تظنه أخي؟! فارق شاسع بينهما؟!   ت بالتأكيد!جنّ 

حتى لو لقاء دوما ما يربكنا الفراق فنتعلق بما يخيل لنا بقرب ال

 كان هراء. 

 . منقذدوامات بال  هويت داخلو ي ابتلعت غصت

 !هازئةضاحكة  تشاهدني أسئلة تجيء وتذهب واإلجابات 

أنا على دراية بالقليل الحاسم أنه غريب عنّا؟! لِّم  يزعم أخّوته و  

كم عليه بالفشل؟!ما هدفه من   افتراء ح 

. الغائبة عن اإلدراك ي لنحيب والدت أستمع يديقبضت على 

هيأ لها الفقيد وعيها  .حنينها لولدها جعلها تتمسك بقشة كاذبة

 صحتها ليريح قلبها.

  هاوكلمات متسمر قبالهاالمذهول  صوب حرك مقعدها ت رأيتها

ف. في الحانية تلقى عليه  ر  كي ال يأمل  ي شقيق مهاتفة  ت هرول خ 

 . عن عودة "قاسم"  وسط صدمتناوالدتي  أخبرتهخيرا بعدما 
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بكرة شعر   هزيلبغرفة مظلمة فقدت نورها ودفئها يقف جسد 

األشعة تضرب  . النافذةتنظر من  التي مجعدة فوق رأس صاحبتها 

بما   ال تشعر .فتزداد احمرارا بابتسامتها المختلةجبينها وخديها 

وابتسامتها تزول   سكنت لمات قصيرة هادئة حتى كتدندن  .حولها

الغرفة الدامس   ظالم ي عينيها تحاك د ْجنة وراءرويدا متخفية 

 :في عتههامسة 

 الثأر بالمثل. -

                _______________________ 

في  المتضاربة هي خاصة  وجهيهما  يصفعيقود سيارته والهواء 

مجهولة ال   هظراتونيطالعها بالمرآة  حينما أبصرتهجفلت  جلستها.

ما اقترفت ليرميها بنظرات مبهمة  متعجبة وجلها . أجّ تعلم خفاياها

 .مريعة

لفرط  إليهالم تنتبه  التي يده بحقيبتها فوق قدميه  مد لّماجفلت 

.  المتعرقين  كفيهاا تهتز بينه وبين اهمقلترتعاش باالتقطتها . الجبانة

 .يتفاقم توجسها إليه كي ال االلتفات  فأبت جسدها ب رأفت 

أجاب  .يوما ترهلم  فتلهف الرد بحال هاتفه قطع تفكيرهما رنين 

  قسماته نبسطت إال وا  يتم الدقيقة لم ينصت صامتا.  متغضن الجبين 

 !كالديجور. باتت تباشيره من انقباضها

  فطّوقت  مريبةبابتسامة  اتساع ثغره لمحت في جمود. هاتفه  قأغل

 .الدعةحيث حقيبتها كجنين يتحامى داخل بطن والدته 
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لكن  .لفرط شوقها تتوهم أنه "قاسم" ..والدتي ! ال تصدق أخي  -

سأخبرك كل شيء عند حضورك   .صدقني ما هو إال كاذب 

 .لكن ثق أنه ليس ب"قاسم"

 

غصتها   . ازدردت ألقتها على مسامع أخيها فأغلق هاتفه دون رد

 وقد بدأت أولى عروضه!  الوافد الردىمدركة 

  في   إلى الصالة فهرعت  شق األرجاء والدتها باسم شقيقها صياح

  إدراكمحاولة  هامقعد تاركة أرضا تزحفوالدتها  . رأت لهفة

بعدما دفع الحارس  للخارج   مضى  المخادع حيث طيف الباب 

تبذل قصارى والدتها   صوب  انطلقت . حضر اآلن من غيابه يالذ

 :ونحيب لّما أخفقت انهيار  في  . صاحت تعديلها جهدها في 

 ... ليس هو.. ليس هو اهدأي -

 

 فامتزجت عنف  في والدتها  ضّمت  .خفت الصراخ سرعان ما 

 . عليهما ستار الحزن  وانسدلدموعهما 
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واحدا تلو  المسببين من  لتتخلصمها آال تجاورهاتقف أمام النافذة  

الطويلة وحالها   أهدابهاأغمضت عينيها تعتصرهما خلف  .اآلخر

أحكمت   حينهاكانت تقف هكذا لكن . وقت زواجهال مشابهاآلن 

ينفذ دتها على يد فتحات صغيرة  نجْ . كانت األبواب والنوافذ غلقا

 شعاع نور يصبرها ما ابتليت به.و بصيص ضوء  اخالله

وبيدها الحيلة وصد فتح ليداعبها الهواء أاآلن تقف وكل ما 

 والحرية أن تختار ما تريد وتنفذ ما ترغب. 

تطالع الخضرة أمامها وأشجار طويلة   المترقرقةفتحت عينيها 

تكاد تميل على وجهها تزيل وريقاتها دموعها المتأللئة تحت أشعة 

 لكن ال محالة زوالها.   الديجورا تضيء هشملت كامل جسد

را  سزواجها قمن ذكريات موجعة بداية كليا.  ي الماضاستعادت 

صت خلّ  .إهانة وعذاب كؤوسا  يدهالفرعون لتتجرع على  ن م

 تخلى  قد والحقير "مهران" ةبقيود جديد هي من ذله لتذل  الجميع
 نها.ع 

 

لسجن لسنوات ا داخلتتذكر كل لحظة مرت  في شرابتسمت 

إن  .كانت بداية تخطيطاتهامنذ سنة واحدة  . تحررت عديدة

 أربعة عشر عاما! تكمبرألخعمرها  تساءلتم

هناء والبقية من السنين ال   في  انعم أربعة عشر من األعوام عاشته

 تستحق لقب عمرا فوق عمرها.
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ومن تبقى من   .كل من ظلمها  ى اآلن عادت بقوتها لتهيمن عل  

  . تركهاالظالمين سواه هو؟! من تخلى عنها بعدما قادها للهالك

 . همقيدة خلف قضبان وحيدة السجن  ي تالق

مخططاتها تسير كما   .مرتاحوجدانها عادت ولن تذهب سوى و 

 ! م ويراديرا

 

وسنوات   هستيريبكاء  لم تنفك حتى حل محلهاضحكات جنونيه 

 .هاعذاب تلح الوصول إليها فترهق

جسد بال روح لترى تذكرت جيدا بعد قضاء بضع سنوات بالسجن 

ضعف ال تعلم أتسعد في خرت أرضا . امهاأموالديها وشقيقتها 

 شبابها. على كذبه أم تتحسر ل تغضب  أملحياتهم 

 

ا المنية  اهليتهم لم يظهروا فما مرت سنة حتى القى والد يا

من   أعوامقررا السؤال عنها بعد ي هما على ابنتهما التيحسرتل

 فرعون وحبسها.الهروبهما لتكون الفاجعة انتشار خبر قتلها 

 بتلك الحياة القاسية سواها وأختها الصغيرة "بتول" لم يتبق  

  ي بمدينة انتقلوا إليها بعدما وجد والدها عمل يغط ةبمدرس الملتحقة

بينهم   . تقاسموا الحياةتكاليف الحياة وعم بعض الخير عليهم

جزت خلف قضبان بسبب ضعفهم  قطعة لحم متعفنة ح   غافلين عن 

 وذلك ما لن تنساه يوما. 

 تتذكر بكاء شقيقتها تخبرها موت والديها فدمعت عيناها.. فقط!
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الذين  حتى لوفاة والديها قلبها عن الحزن وكأن الهموم أشغلت 

 !اكتفت بدمعتين والترحم عليهماطال فراقهما ف

  الماضي ا العام هأطلق سراح .بالصمت طوال السنوات  اكتفت 

ما كان محاال  . لكانت منذ أعوام لو ظل الحقير جوارها والتي 

. لكن ابن  القاسي ما فعله الفرعون  القاضي  إن علمإثبات براءتها 

تاركا روحا تحطمت ألجل سعادتهم  الذ بالفرارعتى. شقيقه كان أ

 غير عابئ بها. ومتى كانت عبئا على غيرها؟! 

 

 اشقيقته سكنته لمنزل حيث وصلت ل .انصرفت عن حبسها منذ عام

. وسط والديهاصتها خاي منافال يندالوجه الجميل و الجسد ذات ال

 . بينهم النعيم ذاكرمانها من حغيرة  ت أثير

بالقليل كانت على علم  والتي تعرفت على العجوز المدعوة "سناء" 

 . ساندتهماحدث مع الفتاتين ووالديهما بحكم الجيرة مماجدا 

 .مهمتهاوبدأت الطعام إليهما بوقت الضيق وقلة المؤونة..  وقدمت 

 

! الردىانتهاءا ب الوصب بداية أخبرت شقيقتها كل شيء منذ 

 تبث داخلها حقدا تجاهه. للنخوة المنافي "مهران"  ما فعلهأعلمتها 

  منحه عذراوجه شقيقتها الغير مقتنع تخبرها أن ت متذكرة انتاغت 

لكن كلماتها السامة أصابت كل قناعاتها فأصبحت عروسا  لتركها. 

 . سطوتهاتحت 
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  فقد لّماداية انتقامها بداخل منزله وشركته فكانت شقيقتها  دست 

لشركة منافسة فزادت شروطها   هاسربت معلومات بعدماصفقة 

 الثأر! بأولى حروب "مهران"  خسرو حتى تلقت االتفاق بهاءا 

 

 . وأحبته في عمله ب بتلْ لن يهدأ بالها إال وإثارة جنونه 

 . ووالدته شقيقته قادمة إال في ربة ض ال خير من 

  . طاف ذهنهاعلى وجهها بداة واإلعجاب علت ضحكاتها الجنوني

جالسة مع ذاك  بعيدا منذ شهور قليلة عندما استقلت بحياتها

 الغريب!

 

ذكريات  . القليللمال املت بعدة وظائف بسيطة وفرت خاللها  ع  

  تصلح االبتعاد حتى  . عزمت يثير غيرتها وحقدها المنزلب والديها

ومستوى  حياة جديدة  ي . علمت أن اللغة اإلنجليزية تعنحالهت 

بأموال عملها  خالل تدريبات مكثفةمن تلقنها  فقررت أعلى 

 ة.المدخر

شقيقته تدلف   أبصرت  حظها.يوم  ليأتي حضرت تدريباتها بانتظام 

بعثتها شقيقتها لكامل عائلته فتنفست  التي مطابقة للصور الغرفة 

 جنون منتظرة انتقام مضاعف! في 

كان  ا ولسخريته مجمعهي تنهيدة عميقة صدرت متعجبة القدر الذ

 أستاذها! معهما
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تستمع  ا على قرب منهم مكثت لم تخرج بعد انتهاء الحصة بل 

ما إن ها اتسعت عينا ا في حيرة وجهل انقلب إلدراك وخبث.إليهم

بالماضي من كلماتها  يعلمت أن مدربها هو أستاذ "فلاير" الذ

 .إعجابه بهاتقسم 

 

ضربت عصفورين   .ضدها انتهاز وجودهكانت حركتها التالية ثم 

فعلمت أنه يتكفل  ترصدتهعليه نيران ألمها بعدما  طخ  بحجر 

 .. مريض.بمصاريف طفل يتيم بملجأ

يوفر أموال  ي علمت أن "عصام" يبحث جاهدا عن عمل إضاف

ألجل عملية ضرورية للصغير. ظلت ليومين تفكر كيفية استغالله 

 ادها. مر بلغت حتى 

جمعت أمواال من عملها إضافة أنها باعت الكثير من أساس منزل 

فتركز  بحجة مستلزمات لبيتها الخاص بها شقيقتها ي لح  والديها و 

 ال بأس به.  امبلغ معها

 

موال العملية مقابل أن  أ سوف تعطهذهبت له ونفذت تخطيطها. 

قناعه أن ذلك الشخص إيتنكر بشخص ليوم واحد فقط. استطاعت 

لتصديق  الكافي القدر بلكن الشبه بينهما كبير  ي في صغرهتوف

قد اطمأن بطول حديثها تقنعه  و سبب مبتغاها . لم تعلمه العائلة له

 لّما يشتد الضغط يتنحى العقل. مدى أمان الخدعة وحبكتها.
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خطتها الواهية  . أحكمت الغبي لم يأخذ يوما معها سوى ووافق

 نصف المبلغ قبل تنكره والنصف اآلخر بعد تمام اليوم.  فأعطته

شقيقهم تركهم بشبابه بعدما ثبتت  تعلم جيدا أنه سيكشف ال محالة ف

لكن ما تريده هو إثارة الحزن المحفوظة عن ظهر قلب.  مالمحه 

يرهم بشقيقهم الراحل سيخيم مدركة تذكداخل منزله  والهرج

 خداعهم. للسبب وراءوالخوف  الشجن عليهم

 لنا!  عزيز عليناأما شقيقته.. فال أشد صدمة وانكسار من خداع 

 

وهنا تنشأ الفتنة بينهم. "مهران" يلقنه   مفتر  سيعلمون مباشرة أنه 

. من مثله لن يستطع وسيفعل اعترافادرسا لن ينسه طالبا منه 

لن  .أن يعلم عودتها فتزيده هلعا من انتقامها .اإلخفاء وذلك يروقها

 يلخائفة أن يؤذ شقيقته ا وهنا يأتي دوريستطع الوصول إليها 

فليس بيده سوى  . حتى وإن وجدهاعنها فتشغل "مهران"أستاذها 

 الصراخ وسبها دون المس بمخططاتها!

لم تكف عن التهليل  ي صوت العجوز الت إزاء جفلت من أفكارها 

"بلقيس" و"سناء"  . فترة بسمةاعودتها بعد غياب شهور قليلة عنه ل

تطالبها سريعا ألجلها  أعدتهدها للصالة حيث طعام وفير وتق

 باءت محاوالت إيجاد اإلجابة فشال .فعلت بغيابهاا إخبارها م

 .تزعجهافآثرت الصمت كي ال 
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. المتسارعةمع أنفاسه  اهتاج وصدره ألقى جسده على األريكة

ندما من فعلته. أين كان  وجهه اسود  .طاردته فتمكنت منههموم ال

 .خشيةيبتلع غصته عقله عندما وافق؟! تنهد متعبا من القادم 

بغرفته بعدما  . هامعن مجلسه فنهضتأوه "عصام" والكلل يتملكه 

مهاتفتها ألحد   متيقنابالداخل  "فلاير" من القصر ما إن اختفت  فر

 . يوصله إلى الرمق األخيرقد 

كان ي مال أعلى الطاولة والذغامت عيناه حزنا عندما التقط ال

مام المهمة فيغطى تكاليف العملية  إتسيحصل على مثله بعد 

مراض قلبية تقسو أمحمد" الطفل المسكين ذو الجراحية خاصة "

 .سابقا عليه كما قسي يتمه

 

لفشل مهمته وال يعلم وأفكاره تلوح أمامه غاضبا  في صخب  صاح

 ؟! ي السبب. أهو أم ه

م عائلة من . لِّ بالتأكيد تلك المدعوة "بلقيس" تحمل أسرارا بجعبتها 

 !؟ذاتها المقرر خداعهاتشغل باله ب

 فعلتها؟  عن حيرة وتساؤل  في ق عيناه ضيّ 

بمعرفة "فلاير" له وكان هدفها أكبر من  البلقيسأيعقل علم تلك 

 انتحال شخصية؟!

يؤلمه كما  الدوار. ه وإصبعي يده تضغط أعلى أنفهياعتصر عين

 يفعل قلبه. 
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ما إن ران إليه صراخ والدته والحارس يقف  صوب منزلههرع 

  .يما يجر تجهلخلفه "بتول" الزهرة المخادعة . متعجبا بالخارج

 هرولته علها تفهم ما يحدث حولها!  جارت 

شقيقته  أرضا و  الجاثمةوالدته  فقابلته بخطوات راكضة  دفع الباب 

 تحتضنها تشاركها النحيب.

شجن  في والدته  . طالعتهأمامهما فانتبهتا له وجثا قست نظراته

 وارتعاش هامسة:

 اشتقت إليه.  -

 

عميقا   . تنفسدمعت عيناه ودفع رأسها بأحضانه يربت عليها

 :وعويل"فلاير" بارتجاف  قالت ف

 .. ليس هو.ي ليس هو أم -

 

 حينما نكمشت مالمحه . اووجهها أحمر مختنق ثغرهابللت "أمينة" 

 بحرقة قلب لم ولن تخمد نيرانه: صاحت 

الملتاع يتعلق بأي قشة حتى لو  قلبي أعلم.. أعلم.. لكن  -

حيا  كاذبة.. أخاف الموت قبل أن ألقاه وأخاف أكثر أن أ

 سمع خبر منيته بأذني. أللحظة 
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  بكي ها و ه بقاالتصزاد  الذيرأسها بصدر ابنها الصلب  دست 

االحتضان الحارق كل داخل  ا اندفعت "فلاير" تشاركهم. مثليهما

بدوامات عديدة: حسرة ، اشتياق ،   هو  غرق بينمادوامته الخاصة 

. لمعرفة كل شيء من شقيقته الترقب تنتهى بدوامة  غضب ،

شقيقه   تشنج متذكرا .حتفهمن سبب انهيار أسرته  سوف يلقى 

الحق   تعي ال . صيرتهاأفقدها باشتياقها . أفكار والدته ذات  تراوده

 ل. من الباط

 

حيرة من أمرهم وما خيم  في  متغضنة الجبين تطلعت "بتول" لهم 

قلبها   .عقلها الرافض التدخل جراءسانها معقود . لعليهم من شجن 

وامر شقيقتها تبقى  أ من  لحزنهم فمهما فعلت ومهما نفذت  مكدوم

أختها  تدعو انتهاء مهمتها وارتياح قلب  .غير راضية عن أفعالها

 . دسائسهاعن  تكف كي 

مقتنعة   غير ستظللكن  عن "بلقيس"من فعلته وتخليه  مهتاجةنعم 

خاصة  جزء خفي وجود  يجزم. فما قصته "بلقيس" التخلي بذلك 

 على حين غرةتغير الحال  مالقبض عليها فلِّ  حينما أ لقي أنه دعمها 

 مقررا تركها وحيدة؟!

ت السيدة "أمينة" قصت عليها ما . ليبالقصة ما يخلّ تقسم وجود 

لكانت علمت  .يتعلق بشقيقتها عندما سألتها عن ابنها "قاسم"

 الحقيقة كاملة. 
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  الهزيلقلبها . البكاءب فحالت دون بحضرة نحيبهم  تدمعكادت 

ثأر شقيقتها يتزعزع  وتستتمّ  أن تصبرعزيمتها . ضعفاازداد 

  عن  يحيدي خاصة بعدما ألفت الحب بينهم ومدى تدينهم الذ

 إغضاب ربهم. 

 

غصتها معدلة  المتبقي من  . ازدردت جفلت ورنين هاتفها يعلو 

بصوت خافت وكانت  . أجابت صوتها حتى ال تشك العجوز بها

 حضور شقيقتها... المفاجأة

لمنزل وأن إلى ا "بلقيس"المهلل بمجيء  جارتهااستمعت لصوت 

 للقائها. تعود سريعا 

أنها هاتفتها منذ  "سناء" كلمات  الصدمة سمرتها محلها فغفلت عن 

على منحسر ها تفكير. غالقالصمت ثم اإل ليقابلهاسويعات قليلة 

 هاتفيا فقط! معها كان التواصل  من ودة ع 

 

.  األحداث سريعايربط بأوج علوه  تفكيره ومعدل منذ بداية الرنين 

  متداولة حوله والقائدأن الكاذب ما هو إال تابع للعبة ال اليقين  بلغ

 . "بلقيس"

سينفرد بشقيقته يعلم كل شيء بطريقهم و  هاآلن يجزم أنها ألقت

 .بالتفصيل
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وجهه رغم التعجب من تصرفاتها ومطارداتها بعدما أدى  كمه

ال المدفوع شهر المحامين غير عابئ بالمأ ووّكلواجبه تجاهها 

  تحيا لمرة سعيدة بال ألم. أن بحصولها على حقها ألجلها بل اهتم 

فهي زوجة الفرعون بينهم لكن  ي درك خطأه عندما لم يحفظ إرثها 

وال يعلم إن  ال أدلة لذلك لصغر سنها فلم ي سجل عقد زواجهما 

إن  . البتةس جل أثناء تحقيقات جريمتها أم ال لكنه تجاهل األمر 

ستطالبه قانونيا وتظهر علنا ال أن تتوارى خلف  أرادت إرثها

 الجدران.

 

لطلب الماثلة خلفه أن  استمع غير مبشر. لهيب مع  أنغض رأسه

األخرى ورغبتها   هي كذبها  . أدركاآلن تذهب لجدتها المتعبة 

 . ثائرةبرؤية شقيقتها ال

منها تلك الساعات القليلة  كي يتخلصأشاح بوجهها أن تذهب 

 .لقادمحدث ويرتب أفكاره ثم يخطط ل عماشقيقته  يستجوب لحين 

المنزل المنهمر   ارتحلت عن   .ردة فعله الغير مبالية ت على قنط

 منصرفة لمن ال تطمئن عودتها.  دموعاأصحابه 
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جسد  .القلوب  حد انقباضالمكان الموحش  ذلك ندرك للمرة األولى 

مفتول العضالت شديد الطول بحاجب أيمن متقطع وأسنان يغلبها  

  من يماثلهأمام  . يقفوجهه مليء باألتربة .بعض من األصفر

الضباط المنمقة. ابتسم مالبس و حسن المظهر  مع فارق  ضخامة

 حا:زجاذبية يمد يده ما في  وسيمال

أحسنت صنعا يا رجل.. اآلن ملفك عاد ناصعا.. لكن إياك   -

 !وتلويثها فعيناي عليك

 

على  فاءفي ص . قهقه المريب أنهى حديثه بتحذير يشوبه المرح

 :قائال غير عادته

 ألعيد تلويثها! هام أخاطر بمحو ل -

 

بعمق ألول مرة هواءا   . تنفس الرجلمرة أخرى مبتسما صافحه

من   خالالمخفر بروح جديدة وقريبا جسد جديد  وهجرظيفا ن

 األتربة الداخلية والخارجية.

 وأخيرا حان اللقاء! 
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. دلفت  فتح عنيفا يجفلت العجوز و"بلقيس" لصوت الباب الذ

عيناها ال . صعوبة في هائجة تصطنع االبتسامة  بأنفاسالزهرة 

 برود. في  الشاي احتساءهااستكملت  التي تفارق شقيقتها 

منزلها  صوب  ثم جذبتهاشقيقتها  وطّوقت نانها أسكزت على 

 لت "سناء" المتعجبة مما يحدث حولها.المجاور بعدما قبّ 

  ببعض قائلةدلفت الشابتين للمنزل فأغلقت "بتول" الباب عنيفا 

 الحدة:

 ؟! دتي ع  لم   -

  في ارتفع حاجب بلقيس وصوت تعجبي يغلف األجواء ضاحكة 

 سخرية وصدمة:

 ؟! بي وأنا من ظننتك ستتشبثين  -

 

. ا قاطعة المسافة بينها وبين شقيقتهاءه"بتول" هدو  استدعت 

لوعة أجت بعد ندمها  في مربتة أعلى ظهرها هامسة  احتضنتها

 : ألوبتهاى بغضها حمن تسرعها الذي أو 

 .كِّ ل اشتياقي  مدىتعلمين  -

 

 .تبادلها االحتضان ليل الظهور جالء قفي "بلقيس" ت ابتسم

عما فعلت بأيامها وبالطبع تقصد ما يخصه   السؤال متلهفة ابتعدت 

 هو وعائلته. 
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 بتول" متجهة ألريكتها تلزمها جلوسا والحيرة باديةتنهدت "

اهتمام ما حدث منذ في على شقيقتها المنصتة  عليها. قصت 

 رويدا رويدا.   هاإشراقة وجهحظت . العودتهما

 عقدت حاجبيها متعجبة من ضحكتها العالية لتنهض متسائلة:

 ما بك؟ -

 

الصغرى  أن تخبرمحلها فرحة وبدأ دورها  ""بلقيس تمطعت 

 . بمخططها

 جحظت عينا بتول واقتربت منها صائحة:

حاجة الرجل   استغللتِّ كيف ؟! وما ذنب شقيقته؟! ي أتمازحينن  -

  غيظي ! ال تشرق شمس إال وتثيرين  للمال؟! "بلقيس"

و. فلم  عائلته إذن؟! إنك تتالعبين  بأفعالك. اتفقنا االنتقام منه ه 

سارة المال تعوض خ بمشاعرهم وهذا ما لن أرضى به يوما.

 .العوضتقبل ال  المشاعرلكن 

 

 فعلت ما أردت وانتهى األمر. -

 

 .نانها تصطك لفرط غيظهاأسو"بتول" حجابها على األريكة  ألقا

 :وقالت  محذرةبوجهها إصبعها  رفعت 

 عائلته بسوء ألتركك أنتِّ وانتقامك اللعين! مسستِّ أقسم إن  -
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 : فصاحت طفح بها الكيل 

 ؟!يلم  كل هذا الهجوم وهو من تخلى عن -
 

أن القصة ناقصة! أكاد  سوى يقينا   تزدني الحياة جواره لم  -

أيام قليلة  بينهمأنا من قضيت  أجزم تركه لك كان غصبا.

 بما قصصته!  شكوكي واستشعرت حنانا وحبا يؤكدان 

 

 

 ؟! ي كذبينن أت -

 

 النبرة: مستسلمة يأس تهز رأسها  في ابتلعت "بتول" غصتها 

 تفكريم . لم  ل  لم تكتملقد تكون قصتك "بلقيس"!  ني يافهم -

 رغم الرحيل؟أ   قد هيوما أن
 

ر حياتهم؟! اختار الرحيل ولم يرغمه وقد قتلت من عكّ ومن  -

! ارهر. اختسيّ ي    كما اخترته أنتِّ

 

عن   وانصرفت ها أذنخلف المجعد خصلة من شعرها  أعادت 

متسمرة آللئها تهبط حزنا وألما على شقيقتها   تتوسطهالمنزل بمن 

 .بها أوقعت حالها التي والدوامة 
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عندما وافقت  . أخفقت الحقيقة كاملةبمعرفة أشد تولدت عزيمة 

صالح يخلو من آخر طريق ل دفعهاأو  إرداعهاشقيقتها بالثأر دون 

 دموع والندم! ال

 

 

 قبالتها . تربععنيف بعد بكاء والدته نعست  ما إن اختلى بشقيقته 

 ق التفاصيل لما حدث منذ قليل. أدمطالبا 

غضفت "مهران" كسماء ما وقع. كمه وجه  ألقت على مسامعه

كيف هرب  أعلمته لّما من الحديث  فرغت  لمقّطر.وزيل سحابها ا

 عندما هاتفته وخرجت على صيحة والدتها.

 هويته. عن  مبهمة يسألها بقسمات همهم لها 

 النتيجة:  كانت فطبوال  وقلبها يقرع توترت مالمحها

القديمة  الثانوية بمدرستي شخصيا لكن.. كان معلما  ال أعرفه -

تعلم  أنت ولم تتغير قسماته كثيرا لذلك تذكرته على الفور.. 

 بسهولة.  لخلقأنني ال أنسى ا

 ؟! وما معرفته بعائلتنا؟! ولم  حاول خداعنا -

 

حضرة أنفاسه الهائجة وعقلها ي اكتفت بالسكوت لوقت طويل ف

 عقد ولم يخبره الحقيقة كاملة:  ييصفع لسانها الذ

 .هذا ما أعلمه فقد كان فقيرا!  أخي أظنه أراد ماال  -
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 سه أكال يفتك جسده فتكا. رأ يأكلالدوار  .ينقلب ضده كل

ربت على رأسها ف مسامعه شقيقته شهقات  بلوغ عندالهدوء  تصنع

فكانت   باشت شتات أفكاره وكأن الهموم  يحاول لملمة. قبل تركها

أبمن  .يركزال يعلم بمن . صب عليه دفعة واحدة من نصيبه ت  

خدعته وتنكرت بفتاة شغلت باله؟! أم من تنكر بشقيقه ففر هربا ما 

طال فراقه وال يعلم متى  يالذ  ذاتهإن كشف أمره؟! أم بشقيقه 

 واألهم من كل ذاك من عادت من فوهة الماضي. لقائه؟!

ال  . لتسترها عليه تعض أناملها ندماباكية ال أختهأغلق باب غرفة 

تقل حقارة  . لماألخرى لشقيقها المسكين  هي تعلم سبب خداعها 

ال  ما من حيث عمن قرر التالعب بعائلتها وحصل على معلومات 

  حالهافاسها كمن تعاقب أنرأسها بوسادتها تكتم  . اندستدرى

 لفعلتها.

 

  انطبق جفناه. المجاور للباب  الحائطعلى  واستندرفع رأسه عاليا 

 .السابقون ك هجرته والسكينةوهن  ي ف

قدمين  قرع تبعه الرئيسي لباب فتح اصوت  من  سخرت بسمته

صغيرتين حفظهما عن ظهر قلب ألكبر مخادعة وأكثر ألم غائر  

 بقلبه وجسده. 
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انكمشت  صريراالباب  أصدر .عادت للمنزل شريدة شاردة

. كللهاوضيق كاهلها يثير  بات يالزمها الشجن  .إثره تباشيرها

درجات السلم الطويل ورأسها مال ألسفل   على كالسكير  خطت 

ظل ضخم   لما أبصرت تسمرت محلها  .مجاريا طاقتها المهدورة

 أمامها. 

.  محاولة ضبط مالمحها المرهقة ءهدوء وبط في رفعت وجهها 

من لم يتخلى عن نظراته المبهمة والبرود على وجهه باد   طالعت 

ال عن حال ونبرته في السؤ ريقها  . ازدردت كثر من معالمه ذاتهاأ

. حال الصياح توتر بالغ في  طمأنته .يقشعر له األبدان جارتها 

 فرارها.الصاخب دون 

 

شفتيه كمن على وشك   . زمقسماته أثرها وانكمشت  اقتفت نظراته

دم كشفها  من ع عجبه  يتفاقم .استنزفه نصال غشهان أالبكاء وك

 . خارجا وزجها

 . لتدميرهتخطط  في حين أنها يتشبث بهالم  

لغرفتها تتبعه من  . هرعوالدته هديرل أفكاره للنجاة بيقطع س

بسهم براءتها قلبه المكدوم لتكذيب كذبتها فيصل لحقيقة  أصابت 

 يرضاها بل األحق القول يرضاها لبه!
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وتوشك ال تمر ثانية إال مضرمة بالغضب. ءها أرضا ألقت حذا

 الضعف.  تأبى تباشيرها فتعاود بسط النحيب 

حد اإلدماء تتذكر كلمات شقيقتها والعالم  عضت "بلقيس" شفتها

جمع يقف ضدها. لم  الجور على المظلوم تاركين الظالمين  أ

 يهنئون؟! 

 ؟! شقيقتي "بتول"..  -

 

قصتها في تتعجب حتى شقيقتها تشكك . كان سؤاال أكثر منه نداءا

ما   أعز هاسلبي العالمعنها.  بالتخليوال تمر لحظة إال وتخيفها 

 طيبة مع أختها. العالقة التملك بداية من عائلتها نهاية ب

عينيها منهارة على  . أغمضت صرخة عميقة والقهر يعم نبرتها

 .سيلركبتيها مسلوبة اإلرادة ودموعها ت 

شبابها؟! متى يحل لمتى تلقى راحتها؟! متى تهدأ نيرانها وتثأر 

 وال إجابة تشفيها.  ..النحس عنها ويقف القدر جوارها؟! متى ومتى 

.  حركة خاطفةمن جيبها بسكينا صغيرا  تحررنهضت شاهقة 

عنيفا وجسد ضخم يدلف  يتحرك  يعلى مقبض الباب الذ بصرها

 .الباب  بعدما أترس

رمقته متفحصة ثيابه البالية ووجهه المترب لكن تلك المرة غلبتها  

 !الدنسجعلته جذابا رغم إشراقة وبسمة واسعة 
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السالم على كل من   يلقي  .مرح وفرحة عارمة في خطا مصفرا 

.  أمرهبالطريق على غير عادته والمارة حوله متعجبون من يقابله 

 !لطيفارجال  غدىالوحش المخيف 

 مام باب شقته... عفوا شقتهما هو والغريبة!أوقف 

يثير رعبها مجزما أنها تلتفت حولها لالمقبض كعادته  أرعش

لتمسك السكين الصغير بيدها وكأنه سيؤثر به إن قرر الهجوم 

 !عليها

لقهقهة عالية يرى الصدمة على   تضاعفت بابتسامة متسعة دلف 

 .حديث العهدمعالمها متعجبة حاله المتقلب 

األريكة مارا بها فانتفضت مبتعدة وعقدة حاجبيها لم ينفكا  افترش

 .بعد

 ما بال ابتسامتك الغريبة؟! -

 جميلة.. أليس كذلك.  -

 

ن  أاصطناع قبل  ي ف مصحوبة بالغمز. ضحكت  ليغيظها كان رده

 وجهها هاتفة:  يحتد

 كالبغال!  -
 عفوا!  -

 ابتسامتك كالبغال. -
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على   تنديس لألمام  . مالرح يجاريهاالم في خلو من  بطيئاضحك 

 برودها:  كي يستفزركبتيه هاتفا 

 بل تظل عابسة مثلك. عزيزتي البغال ال تبتسم  -

 

 .فكها تكاد تنفجركتم ضحكة كادت تفلت وقد الحظ الشد الواضح ب

حتى توقفت   الذهاب لغرفتها وقد وصلت ألوج غضبها عزمت 

 : هتافه جراء

 ؟! عزيزتي "بيل"! ما بك  -

 

وهدير أنفاسها يصفعه رغم المسافة بينهما  . تلفتت طفح بها الكيل

 ثم صرخت: 

 "! عزيزتي أدعى "بلقيس" ال "بيل" وال "  -

 

اسمها  أن  مثله تبريره األرعن  !لها ب"بيل" لقبه تبغضه كم ااآ

  حتى  كما أخبرها بمناداتهالزم أسهل الطرق في النطقغليظ 

 في مردفا  الحقيقي عن سبب تسميته  مدة قصيرةلها منذ  اعترف

وللحق  كقرع جرس صاخب   عزيزتي )صوتك مزعج  :سخرية

 ! ("بيل" فاخترت أن ألقبك جرسا  قلبي جمالك ال يهون على 
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ط صوت ارتطام إصبعي يده أمام وجهها يرفع تقا تلاهنأذجفلت و 

 :متسائلة فتنهدت  مسنفسراحاجبيه 

 ؟!ادتكما بال سع -

 

ال   ناعم بتنفسوالبسمة الغبية تعاود الظهور  هيامه زادها عجبا

.  على ذكره زاد تمسكها بسكينهاي  جسده الضخم والذ يالئم

 لرده:ت ستمعا

 العودة. يمكنني . اآلن الماضي تخلصت من  -

 

.  جزم أن العالم انقلب ضدهااها تها وانفرجت شفتاتهدل كتف

 !خسرت أسوء صديق مقرب لها

 متمسكة ببقية قوتها:  هتفت 

 كيف؟! -

تسلمتهم الشرطة وتخلصت من شرهم. تخلصت من العائق  -

سأترك  تقلقي وال  عودتي . حان وقت أحبتي وبين  بيني 

 . المنزل لكِّ 

 

 مبللة شفتيها بابتسامة مرتعشة: همست 

 ! أوه. مبارك -
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 يشوبها يأس وحزن: وجاءتها نبرة ظهرهاأولته 

 فقط؟!  مبارك؟! -

 

في بكاء حضر على حين  تحكم غلق فمها كي ال تنفجر همهمت له 

 وابتسامته زالت بزوال حماسه لردها الفاتر: تحدث غرة. 

 حسن.. ألن نتعرف بآخر لقاء حتى؟! -

. تحرك رأسها دونا عن جسدهانفسا عميقا  متلقفةازدردت ريقها 

 صوتها:ك المختنقجانب وجهها  طالع

 الحديث.  لي سطحية وال نية  عالقتنامن األفضل أن تظل  -

 

 همس: فمناف  سابقه لغرفتها تاركة إياه بحال  ركضت 

 .. ما بك "قاسم"؟! ااهآ -
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عنيفا مرددة  ي ال حول لها وال قوة تبك ةالممدد والدته صوب  هرع

  . التقطن يربت على ظهرهااتضنها سريعا دامع العين. احاسم ابنها

 ل عائلتها.شمها بتعجل لقائه وجمع ؤ ودعا ها المتحسرةكلمات

جديد يجعلها  وحافزعيناها   فترقرقت ابنها  بأحضان تطلعت للسيدة 

 خطوتهاوتقرر وقتها  لتقطع شكوكها كل شيء كامال تقسم معرفة  

 القادمة حتى لو اضطرت لمخالفة أوامر أختها. 

                ____________________ 

 كل ذرة به تتأهب لهجوم قريب يهلكه وينهيه. تآكل قلبه فزعا. 

بمال حرام   الصغير لمعالجةفعلته الغبية وركضه  قانطاجبينه لكم 

 دون خوف هللا. 

أنغض  . الفراش كما استند ظهرهى طرف عل رأسه"عصام"  أسند

 هي وقد خسر كل شيء بداية من خطته الفاشلة نهاية بها  رأسه

 ه بأبشع صورة! أتمن ر

متذكرا السبب بكل ذلك. "بلقيس" الطالبة  في غيظ كز على أسنانه

 . تغضن نهايتهعن  غافاللقته بذلك الطريق أ والتي اللعينة عنده  

ال يعلم كيف بثت الثقة داخله بتمام المهمة وقد  .حيرة ي جبينه ف

كان فشله  لتعجل اإلخفاق و ؟! أيعقل علمها  في باكورتهاشف ك  

 صلية؟!مهمتها األ

أو  إن سامحه هللا سبيل سوى استكمال حياته لحين إشعار بنجاته ال

 فينل نصيبه من العقاب! "فلاير" إن وشت عليه  هالكه
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 " قاسم"

وفقدت جزءا ليس بالهين   حالي تبدل  أراني  تلك.ة عاطفتي  غريب

كثر أدرجة بل  ت اء الحرية هبطسمبعدما طرت ب .بهجتي من 

على درجات السماء ويبقى العائق  أالصعود  يعافرفأصبحت طائرا 

 المكسور بردة فعلها الغريبة. ي جناح

؟! لم يخطر اصمتو  جمودا توقعت استفزازا ، حزنا ، فرحا، لكن 

. توقعت ابتسامة اشتهيتهالطالما  بلحظة هكذايوما أن أراها  ببالي 

مدى   تخبرني تنفرد بها دونا عن غيرها  والتي مستفزة كخاصتها 

لها ليس بالهين هو اآلخر.  فاستفزازي؛ عنها بانصرافي فرحتها 

توقعت بعض الحزن لوحدتها القادمة وحلول سنوات الفراق 

 القادمة.

يوما ان أراها ساهمة بالالشيء   كل متوقع عدا الصمت. لم أظن 

رق معها؟! أال ترى ما ستخوضه وحدها؟! أيعقل أفغير مبالية. أال 

 للبر فأصبح ابتعادها آخر اهتماماتها؟! قادتهاكنت سفينة أنني 

 

المنتقاة في  بأفعالكوأفاجأ  يقيني عكس  تثبتي ! دوما ما "بلقيس" 

 تخفينه عنى.  يوالذ قابلتهقسوة قلبك لما  تبرهنين . عناية

عن  أخفيتها .مهااأم ي باردت بفضح أوراقي ابتسمت ساخرا وكأن

كما أخفيت  بعد قد لمعتهيفلم  صغير شعاعينها الباهتة إال من أع 

 خاصتها هي األخرى.
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تذكر كل ما مررت أ الماضي ببؤرة   قد هويت جلوس و ال عاودت 

 لم تلتئم بعد.  التي بتذكر كدماته الغائرة  لبّي  يؤلمني كم . به

 

ومعها  صدريفيهتز  جسديتضرب ضلوع  قلبي ارتفعت طبول 

 يّ هوارته عل  يسقطبجبروته  أمامي أراه  .المضطربة أنفاسي 

أرضا  يلقيني مرتعبة. أراه  عائلتي صرخات  تتبعني  ألمافأصرخ 

 خلف قيود البوابة الضخمة وأسرتي القرية  أهالي أمام  ركلني في

خائر  جسديمشاركين إياي الدماء النازفة من بقاع  ينوحون 

 القوى.

 

لم  عقلي . هذات الشجى فأستشعر  أمامي  ت حاككأن كل لحظة  

ينشغل تلك المرة بآالمه قدر انشغاله بكرامة صاحبه المهدورة  

 خنوع. في  المشاهدين  من قبل تدعس

 

 فرغت حتى ي من فرغإن  . ماوالحاضر الماضي بين  فاصالكانت 

أقّر  الفرار وترك كل شيء.  . عزمت يطاردني أنا اآلخر مما 

. لكن  وحده من الهالكأحبابه ويفر  يهجر المحب الف أنانيتي 

النصف واع لم   وعقلي الكرامة فوق كل شيء  ي أن والد  ي منعلّ 

 مفرا من عذابه. الهجران ير سوى 
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  ي مستغال انشغال البقية عن وانصرفت  خيبتي جررت ذيول 

 القرية.  تقصيت شفقة حتى  في  وقعباألحاديث عما 

القدر بهموم   خالفني  سوف تسكنني.الراحة  فظننت  ارتحلت 

األجزاء   بعض جديدة. ال قوت، ال ملبس ، ال مال. فقط جسد عار

 .  الحياةت به ال يعلم أين راح باألزقةيسير 

منظمة  فكان عذابا من نوع آخر. براثن ذئاب جديدة  تحت وقعت 

! أن يشحذوا ي كرهونهمالشباب و من المتسولين يسرقون األطفال 

 سوى بينهم.ي جد حالأنصيب معهم عندما لم  لي كان 

بل تطور  القيت.بما  رضيت  لكنت عند ذلك الحد  األمرليت 

شاب يكاد يكمل العشرين ربيعا  ت.للسرقة والحرق إن رفض

  ي . كم هو مخز تذكر ضعفتلال ق  إلسرقة و على ا  وي رغميحرق 

يجول  إن ما  ره ماضيّ أك! كم ي طوال حيات أغرقني  يوالذل الذ

 ! بخيالي 

 

 أطّل عليّ رويدا رويدا بشعاع نور  يجيءوبعض الصفاء  تنهدت 

قليلة بذلك العمل المشين تم القبض   أعواممنذ ما يقارب العام. بعد 

التي وقتها مدى نفوذ المنظمة   . أبصرت محاولة للسرقة في  عليّ 

 حتى.  يومالنصف  ملكأولم  لقد أطلق سراحي ف ؛أتبعها

 يتراقص على أنغامها قبل تحريرها وقلبي  داعبتني حارقة  أنفاس

 .عليها بها وعينيّ  رت عن لحظة مر أغفلال  متذكرا إياها
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 " بلقيس"

. لم  البكاء وقد تجهزت منذ أول لحظة فعلتي  عنّفت حالي على 

 ؟! في بعض األحايين عبراتي و  يللفراق؟ أليس هو من يثير غضب

قيد  هاجرت فيها من الدموع دون العودة لكل يوم  ذكرال يحق 

 غالل خدّي.أل عينيّ 

 المسار.عن  دموعي  فانحرفت على الفراش  جسدي أرحت  

 الحرية!

انتهاء مدتي خلف القيود. ال  لي الشرطي  بإعالمبدأ   يوم لن أنساه

. عصفور  تملكتني  التي حروف وال كلمات تصف الفرحة العارمة 

راحه بعدما وجد مشتر جيد. وكان  سأطلق  دتخلص من قفصه وق

 هو؟! يالمشتر

 

ي  سجنطوال فترة  ي عنلم يغفل  يخرجت من غرفة الشرطي الذ

  ت علمني يقينهحانية  ةابتسامبالخروج  يباركلمكتبه  ني بعدما دعوْ 

 .راءتي من ب

 قدمي أصابع  الشفتان. صدمة منفرجة في خرجت من مكتبه 

 اعتدت بعدما  السيرهم كيفية ركّ أذ وكأنني   فأحركهميتضاربون 

السكون والجلوس وحيدة بجانب مظلم منفردة عن بقية  

 المسجونات. 
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  آللئي كاشفا عن  ثغريفاتسع  حريتي  لتويأدركت  وكأنني 

من نوع آللئ والدعاء.  الشكرال يكف عن  السان تخفي المتراصة 

 . ألوصالي  مان األ أبعث  جسدي . حاوطت ي وجه تدفئ  فرت  آخر

 

بطيئا  . خطوت متحولة لضحكة غير مصدقة ابتسامتي اتسعت 

طفلة تتعلم المشي لكن دون مساعدة من  أراني السقوط  خشية

 .ويحبونها تحبهم

للخلف   عني دأربعدما اصطدمت بجسد صلب  تأوهت حينها

  ملوث بوجه  قبالي للضخم  . تطلعت بشاشتي من دوامة  وانتشلني 

 .تنفرني عنه وهالته  أن أنأىعلى  قدمي   . حثثت رعبا قلبي  فثار

التراب   محتضنة فهويت  الكون إال وأظلم  لم تكتمل برهة تمّكثت 

 أجد مكانان من عالم لم ولأرتاح يوما ف يغمرني أن  هتظرأن يالذ

 ه.لي ب
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 "قاسم"

ن أقبل  لتهمني يحينها بعدما خطت قدمي خلفها والفضول جزعت 

  لم أفق إال وأنا. فقدت وعيها بمنتصف الطريق لّمايحل الرعب 

حتى  .حصلت عليه بعد عناءي الصغير الذ لمنزلي راكضا  أحملها 

 . اوطني تح أن  انيةح جدران  ي كفيلو كان قديما متآكال ف

ملمس الشعور بأتلمس باطن كفي و تنقبض  يرغما عنى وجدت يد

شعرها  أتلمسوضعتها أعلى األريكة العتيقة  .ي عاودن شعرها ي

 مرتجفا. وابتعدت صاعقة بي  فسرت المجعد دون قصد 

أراها اآلن تستيقظ بعد   .بالتلفاز ذكرياتي شاهد أ وكأنني  قهقهت 

 ساعات قليلة مرتعبة متسائلة عن مكانها.

  أبعثها توسلت أن . لم أكف عن طمأنتها حتى هدأت أوصالها

يّل لي أن تكون بعدما  تملكني لشقيقتها. حزن    تتسلى  صديقة خ 

نتسامر الحديث ف  كل شيء أقاسمها وشريكة سكن  روحي  معها

 تطرد وحدتي.  علها ونتشارك الحكايات 

تها من  أخجهلها خروج  علمت    التي شقيقتها  منزل سألتها عن 

 ن ا الكتفلمنزلها كما وصفت عنوانه متهدل  . قدتهاالسجن اليوم

 . لعبتي  فقد وكأنني 

 قرص من  باكية مرتعشة منزلي تمر أيام قليلة إال ووجدتها أمام  لم 

  أبصرها ي محل . تسمرت الشتاء وقساوة األمطار ألتعجب عودتها

 لن يزول بسهولة!دا جديا عهد
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 "بلقيس"

الدموع العالقة فأفتحهما على مقابلتنا   ألفظأغمضت عيني لثانية 

 . بعودتي  ومخاطرتي مرة  لثاني 

  التي  شقيقتي لمنزل  أوصلني بل   سالمة أرحل تركني لم أصدق أنه 

دراستها بالجامعة أو   إزاءه علي بزياراتها القليلة ت  ل  مْ ألطالما 

وبعض األحيان بشركات صغيرة تجمع  عملها بإحدى المطاعم 

. أما أنا فعلى  ماال لتأخذ دورات تدريبية تزيد قدراتها وإمكانياتها

 بصعوبة.  مرحلة تعليمية هينة بلغت  تماما وقد النقيض

أرى   .ظننته سيحضر معها أمان  يل. زالغيرة والحقد تملكتني 

عن  حالي حرمت منها بكل مكان فلم أتمالك  التي  عائلتي صور 

 .هجرها

دت أن سنوات الفراق ولّ  لي  اتضح ! اكتفت "بتول" ببضع دمعات 

 أعطتني الرحيل بعدما  على  إصراريفزاد بعض الجفاء بيننا 

حمل  كأنني البقاء ببها ولم تزد توسلها  حالي  أكفلموال بعض األ

 ! تخلصت منه

واحد أهون من  . مجاورة غريب تجاهه تقودني  وقدميّ  سوى أعِّ لم 

  حفظتي تضرب أذني )بالتأكيد  ي تركخيرة قبل كلماته األالعديد. 

.  من التشرد نجاتي !(. كانت طوق شئتي نا هنا وقتما أ. منزلي 

 ولهجتي  بطريقي مام منزله حاملة سكين صغير ابتعته أ مثلت 

 (!سكن هناسأخرجت آمرة أكثر منها طالبة )
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  عقلي  أفقدتني كأن أيامي السوداء . و فعلتي متعجبة  رأسي  هززت 

أخلتني من الوعي بديال عن دمائي الغائبة لفرط وجراحي 

 استنزافها.

تقبل الحياة مع شاب غريب عنها مهما أخذت  التي  العاقلةمن 

 ومن الواعي الذي يقبل بما فعلته؟!  ؟!حيطتها

ت  يرأ .يامأت معه بضعة ييبعدما ح أجمل تهور بات لكن للحق 

. وخوفي  حدتي لتقل  أعهدهابعينيه حنان وبابتسامته أمان لم 

  يستفزني . دوما ما بانقالب حاله بادئا مشاكساته  عادتاسرعان ما 

رافضة  بسكيني  تمسكي  زاد .لي  بلقبه السخيف منهيا باردة بكلمات 

 .الباب بإحكاموأترس  أحمله سأظل . أماني مهما زاد  عنه التخلي 

 ؟! وأنا وجبته الشهية بي تعلمت أن الزمن يغدر بالجميع فما بالكم 
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 " قاسم"

بقرب   سعادتي على  عازما الحفاظ حياتي كل ما ينغص  أزحت 

 . لعائلتي  عودتي 

أتذكر الشهور القليلة   تداعبني وذكريات مشرقة  غمتي فكت قيود 

 والبحث عن عائلتي. ضعفي  ركلقررت  الماضية بعدما

عنهم  ا أخبار ني يأتي لقريتي لمن كلفته الذهاب  استماعي  ذهلت حين 

 ما علمته. فهالني 

 

الفرعون على يد زوجة صغيرة وضحية جديدة. هروب   قتل

 القرى. أهالي بعدما كاد يفتك بهم  عائلتي 

شعر بهم؟! نفس أولم  جواري. مدينتي أنهم بنفس  صدمتي وما زاد 

 الهواء ولم أستشعر دفئه؟!

 ألنهض مقسما العودة.  خضوعي عن   أخرجتني كانت صدمة 

األصغر وما حققه من نجاحات باهرة  شقيقي ابتسمت متذكرا 

 ولم أحقق سوى الضالل والخزي.  حالي شفق على أل

 

ما  أبذلعلى الجميع   . انتفضت ضعفي ونهاية   قوتي كانت بداية 

وقد . .بها حالي أوقعت  التي بوسعي للتخلص من تلك المنظمة 

 .كان 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 245 

 بخروجي تعهد  ة مقابلللشرط سرهمانتهى أمرهم بعدما أفشيت 

أعائلتي تحفّزني  حقا أتعجب حالي.  .يدينني دون اعتداء أو ما 

 نخوتي؟! أكثر من كرامتي فأثور ألجلهم دونا عن 

استمريت أليام عديدة وشهور قليلة أجمع المعلومات باذال كل ما  

 ألصل لتلك اللحظة.  بوسعي 

 الحرية.

الحبيبة. اآلن فقط أستطيع   ألسرتي  سيقودني  يمبتغاي الوحيد والذ

راخ مطالبا لقياهم. اآلن أستطيع الركض ألحضانهم أعوضهم الص

 ظلمة وسواد.. اآلن نستطيع الحياة بال ويعوضونني 

 .وقوتي   وحياتي  عهدياآلن أخبركم بداية  

 

 

تجاورا  قلباهما! العام معا وكل ال يعلم قصة اآلخر بالكاد أكمال

من  بدنهما كل يشاكس اآلخر. تهالك الهما يتضاربان وعقالسكن 

 القدر فكانا دواءا لبعضهما. 

فاقد  . جميعبجدارة للخطأها  اتأثب)فاقد الشيء ال يعطيه( مقولة 

 أن يعطيه!  األزكى في  هو  الشيء

 .المغايرب عقلهما توهمكل اآلخر به حتى لو  فبث مان فقدا األ

 أنكرا.فقدا المحبة فظللهما لين قلبيهما حتى لو 

 كل منهما اآلخر بامتالكه الكثير. فأوهمفقدا العديد 
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 .روحان هزيالن  أرجاء المنزل العتيق يسكنهعمت الحياة 

ويا للسخرية! ما يقارب العام وهو ال يعلم شيء عنها سوى 

 .في حبسهاتسببوا رغبتها باالنتقام من أشخاص 

فراقه عن عائلته واستعداده  ال تعلم سوى  ي ما يقارب العام وه

  ءللعودة. ال تعلم سوى موعد عودته مزامنة مع موعد قرب انتها

 حصل. كل سعيد بما بغي ف فيحياانتقامها 
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ذات العروق النافرة  ضربات قبضة يده  إثرعدل فراشه المبعثر 

له. طوقه الفراش في شفقة  الهموم أضعفت كاه .كعينيه الجاحظة

ظنها   التي الظلمات الحالكة  فتزيلالشمس  شروق يواسيه قرب 

 تركتها هانئا. 

 

  على ثغره مغلقاالحفاظ  يرجو  المترقرقين.ان ضبقفرت دمعة من 

 حياة.ال مطالبين  األخرىوإال تسربت شهقاته واحدة تلو 

 

دموعه  . شرود في رفع رأسه عن الفراش يطالع الحائط أمامه  

تآمر والناجح األكثر حرقا  تتسابق الخروج وكأنه ماراثون كل ي

 واحتراقا!

 لم ؟  -

 

بوجهها  قبالتهيراها  ذلك.ما استطاع "مهران" سوى التفوه ب 

بيده سوى أن يسأل طيفها سبب عذاب  . ليسالمالئكي الكاذب 

 .هصاحبته ل

فعلتها وبراءتها المختلسة من براءة األطفال وكأنها نالتها يتعجب 

 بعد عناء فاحتضنتها محافظة عليها مهما نمت وتغيرت. 

نصفين واحد لها واآلخر   انشطر .اإلعوالت طعنا استقبل الفراش

لن ترحل سوى بعد تعكير   التي لمدعوة "بلقيس"  لشقيقه يحيطهما ا

 حياته.
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ال يتركون مرتاح إال ويكدرون  .  حقا يتعجب البشر وقساوة قلوبهم

 ؟! لم  االنتقام وقد فعل ما بوسعه ألجلهاصفوه. 

يعترف ارتكابه خطأين فادحين أشدهما عندما بعث أفكار هوجاء  

غلقت الخطأ فأسقطها بزجاجة أ  من الصواب  يعي بعقل صغير ال 

 حب هواؤها. فوهتها وس  

عنها ومعرفة أخبارها ما إن استقرت  التفتيشرفض  لّما والثاني 

 بعيدا أحواله بالمدينة لكن هدفه ما كان سوى ترك كل ما آلمهم

 الماضي. كتاب رق بعدما أح

 .تخالف مخططاته كي  هي  ي اختار بداية جديدة بنهاية سعيدة لتأت

استخدمت شقيقتها فأصابت قلبه  ها ليتها أصابت عقله بعودتها لكن

 أيضا.

 آه "بتول"! -

 

ال يعلم بم يفكر  ذهنه.  أفكاره وتشتت  خويت  .أمامه كأنهاو  عاتبها

 وماذا ينفذ.

هو يبحث عمن خدع عائلته  ال فعجز عن الحراك.  مة أجفلتهالصد

يقسم أن بينه وبين الثائرة عالقة ما، وال هو فضح تلك  يوالذ

 علتها. لفالكاذبة وجعلها تندم 
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استسالم وسالم  في أطبق جفنيه . التشتت والخواء كل ما وجد

عدما تسلى  لم يعد يأمنه ب يتاركا كل شيء ينقاد خلف القدر الذ

 عليه هو وعائلته.

 

 

 .يناديها هتستشعر 

.  أمامها اختلطت موعهما د .الزالت تراه يحتضن والدته يواسيها

حرم الشجن المختلط مع األجواء   في البكاء صامتة  شاركتهم

من رأى الظلم وفقد حبيب محال أن . إيمان بحلقة مفقودةالضائقة. 

يصيب غيره ما أصابه. شقيقتها لن تكذب عليها فلمعة عينيها  

تخبرها صدق حديثها وكذلك قلبها المائل لعائلته الطيبة لن 

 يخدعها. 

 

بدال طرحه ذهنها )لم  البحث عن المخطئ يسؤال و  تغضن جبينها

فلتبحث دون التفكير بأيهما مذنب. (. الحقيقة؟! الركض وراءمن 

 قد يصل بها األمر أن كالهما محقان لكن بطريقتهما؟! 

.  إنهاء تلك المهزلة سريعامقسمة  وابتسمت راضية أ نير جوفها

 ! خروجها منها خاسرة  من حكاية تخشى ينال كل نصيبه 
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صل عليه من المركز حيث كان لقياها  حي لرقم هاتفها الذ تطلع

 تعكر وندم لمعرفتها. إلى فتتحول سعادته بقربها 

يرجوها الرد  .ماثل صخب دقات قلبهملرنين الهاتف ال استمع

فلم يغمض له   فيفعل ما عزم بعد تفكير طويل أرهقه وسلب نومه

 جفن.

  جفناه كادو  فتيهش . عضبكائها على  أتاه صوتها المختنق داللة

 حتى هتف: مخزي  بعضهما ان يحتضن

 .إنه أنا! "عصام مختار" -

 

رغبتها حديثه بعدما التقط زفرة تبعها جلبة مدركا   مكمالسارع 

 : االتصالقطع  في 

 إلي! استمعي أرجوكِّ  -
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عن المسير  تنفكدموعها ال و جالسة أعلى فراشها تحتضن ساقيها 

صخب  بخفوت وتارة   في شهقاتها تخرج تارة . أعلى خديها النديين 

 الصمت والهدوء.في رغبة صاحبتها على متمردة 

فالحديث آخر ما تنويه بتلك  "فلاير" من رنين هاتفها ضجرت 

المتصل إن كانت تعلمه أم  اسم دون رؤيةأجابت  .الليلة المظلمة 

 مجهول. 

 

 .وتلك النبرة تعلمها كبتتها شهقة حتى شقه هنيهةحل الصمت 

حتى   غلقه محاولة فتلهفت بالتقاطهعلى الفراش  لهاتفهوى ا

 .ورجائه باالستماع أجفلها سكنت 

 

كل ذرة بها تتضارب مع األخرى من يرفض الحديث ومن ينتظر 

التفسير حتى احتلها الفضول وألم الخذالن لتجد يدها تلصق  

لم   التي كلماته القصيرة تلتقط إنصات  في الهاتف بأذنها المستمعة 

 : ترضيها

 !أراكي يجدى نفعا. يجب أن  الهاتف لن "فلاير" الحديث على  -

 

متخيلة إياه يؤذيها حفاظا  شملها والخوف تباشير وجهها تزعزعت 

 رتعبا: سوى ولسانها األبله الخائف يتمتم م تعِّ على سالمته فلم 

 أقسم لم أخبر أحدا هويتك! -
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بنبرة لم تخفى   . قالزفرة طويلة مرتاحة أخرجها وهمومه زالت 

 ها وقد زادته أمانا:ءغبا فلعنت فرحتها عنها 

سوءا بل  نيتي جيدا "فلاير"! أقسم لم تكن  استمعي ! أحسنتي  -

الحصة القادمة بالمركز   فلتحضري  أجبرت لفعل ذلك.

 .ما حدث  وسأخبرك

 

لهاتف با . تتمسكخائفةران عليهما الصمت طويال تتنفس سريعا 

 :فزعمت الشجاعةسقوطه لفرط االرتجاف والتوتر خيفة 

 حسنا.  -

 

ابتسم على الجانب اآلخر مقررا إصالح بعض مما أفسده شاكرا  

لكان كتب موته مبكرا فما رآه من   إالره و أمربه أنها لم تفضح 

 ثراء ورفاهية يجعالن ثأرهم ليس هينا! 

 

عقلها ولسانها يتلقيان الصفعات من   للخواء.  متطلعةأغلقت الهاتف 

حين كامل جسدها لتهورها بإخفاء أمره بل زادت الطين بلة 

لقائه بعدما عقدت عزمها ترك المركز والتدريب   وافقت على 

 منزلها. نهائيا مختارة التزام
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  الفراش يالمسجسدها و  ثغرها صدرت عن نفخة هواء ساخن 

 األمر وقع كن . نادمة لعلى قلبها المرتجف ضرباته ككفها المستقر

 األمر. ي نهثم تستنفذ وعدها برؤياه تعلم أسبابه  .وحسم

 بالمركز.  أذيتك على  يقدر"فلاير" لن  ي اطمأن -

 

كانت واهية حكم على  إن تبريراته فتستمع ل. سهكذا طمأنت حالها

وتمردها   شجاعتها أخمدت نيرانها فأضرمنفسه بالهالك بعدما 

  أو مبررا قويا دفعه لمثل ذلك الجرم جعلتها تأمل  التي بكلماته 

 عقابه الكارثي!  يلقى 

 

.  أقاويل قلوبهم وصمت ألسنتهمانتهت ليلتهم بأحاديث أذهانهم و 

كل يستعد لحرب ليست   .غالف النومضر الصمت ستارا تبعه ح

 بالبعيد! 
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 البكاء رغم وفائه  نبغضأ
ا  ؟! حتفنا بعداألحباء   عتتبو مولدنا عند الزمنا  لم 

 الزغبي  إسراء                                        
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تاركة األجواء الخاوية ولكن  أنير الكون وفرت الظلمة الحالكة

 أتترك قلوبهم الغائرة؟!

بالكاد   التي عينيه وجهه مسود كجمود  في ياقته "مهران" عّدل 

  بالكاد. خطا بطيئا بقدميه المهتزتين يغمض له جفن فلم ؛ ترى

 وهو لم يفق سوى . كامالووعيه س لب  األرض تميل به .تحمله

كل مطبق رأسه   يتوسط طاولة الطعام يرمق شقيقته ووالدته

لألسفل وغيوم سوداء طلت عليهم جاذبة البهاء والصفاء ملقية 

 . مات الظلو الغمة 

 س الطعام كحال الجالستين سكان يحرك شوكته بالطبق دون أن يم

 الحفظ.  خطوات يحفظها نعمل  مستمعا قبل أن يكف

              ________________________ 

ذراعيها أمام    . عقدت وكأن األمر ال يعنيها سارت في خيالء

 . ابتسمصدرها وإحدى قدميها تدك األرض دكا فتكشف خفاياها

ذات   ظرات إليها وهو يحكم غلق حقيبته الضخمةالنيختلس  من 

 الرسوم المميزة.

قبل أن  عيناه أرضا التصقت تداعبه بسمة خافتة. أمسك الحقيبة 

  خرىالهادئة أل البسمة فتبّدلت ة تجاه الماثلة أمامه جامد يتحركا

 حزينة:

 ب طريقنا. تشعّ  -

 ! ومتى كان موحدا -
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 : من الروح قهقهتهفخلت صدته بكلماتها المتعجرفة كعادتها 

 ماذا أنتِّ بفاعلة؟  -

 

ا الباهتة قبل أن تجبرها الثبات اهابتلعت غصتها واهتزت عين

 تتحكم بها بصعوبة هامسة:  التي كوقفتها 

 .ثأريتباعا إلكمال  حياتي ستكمل أ -

..  إنها النهاية.. نهاية طريقنا.. أال تريدين قول شيء  -

.. مثال.  كاإلفصاح عن هويتك وخفاياكِّ

هويتك أو خفاياك.. بالكاد أعلم اسمك   أخبرتني وكأنك  -

 "قاسم".

 

 هازئة ليحتله العناد كاألطفال محتجا:  أنهت حديثها

  !أوال وسأتبعك اعترفي أخبرتك لن أتحدث قبلك..  -

 ال داع للتأخير. "! اسم"ق ستفوتك الفرصة -

 

ّط  قرب  قاطعا المسافة بينهما. استشعرت  نباهة في جانب فمه م 

 خاصة بعد كلماته العابثة الخبيثة:فارتعدت أوصالها أنفاسه 

 تظنينه سكينا؟! من أراكِّ تخليت ع  -
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سريعا تراه وجها لوجه رافعة حاجبها   متلفتةكزت على أسنانها 

 حدة:  في المنمق 

 ال تهزأ بمن صنّمك محلك!  -

ك لفعلت "بيل".. ليس سكينا بحجم أظافرك  ءلو أردت إيذا -

 .ن رغبتي ع  سيرضخني الجميلة من 

 

 أفسحت الطريق أمامه قائلة: حديث بال نفع ف المتداد انزعجت 

 !مزعجي .. طريقك مزهر -
  بمزعج بل تلقبيني شرف أن   .صغيرتي  ال فض فوك -

عنك! قلبي ال يتحمل   لطفاال تقل  التي بياء ملكيتك  نهاوتزيدي 

 كل ذلك الدالل! 
 !"قاسم" -

 

 . بصبر نافذ ليضحك تلك المرة من قلبهصرخت بها 

بما سيحدث بعد دقائق طويلة يلقى بها عائلته متجاهال حزنه  سهم

 حتى لو تصنع ذلك.  قدر اإلمكان لفراقها 

بتلعا آخر غصة قرر  معن المسير  توقفثم  أوشك االختفاءفخطا 

نسانا  إ . سيهجره بما مضي ويصيرالخالص منها بذلك البيت 

للماثلة خلفه يبتسم لها  . التفت جديدا بحاضر ومستقبل مختلف

 آلخر مرة. 
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 كانت تتأهب لها.وكأنها   فبادلته سريعا رأت ابتسامته النقية

.  زوال جسده عن رؤياها تاركا محله فارغاب سرعان ما زالت 

تطالع المنزل حولها  شفتاها  وانطبقت ا بالدموع  اهعين ترقرقت 

 شغره الشجن وهمست:  بقلب 

 "بلقيس"؟ متى؟  أيضا أنتِّ  تصلين متى  -

 

 

رحيقها أنفه بعدما  ابتلع غصة تتشكل بحلقه مؤخرا كلما داعب 

ضعفه  بفضحهاتحرقه  خواليه.كانت نسيم حياته أصبحت لهيب 

يتساءل   الزالت تالزمه.حتى اآلن وكأن الصدمة  لصمتهوغبائه 

لما . أسيظل محله تاركا المنتقمتين يثأرون التصرفسيشرع بمتى 

 ؟!ال يعلمه

ليدرك اصطدام قبضة يده  إثر صرخات العائلة "مهران" جفل 

عن مقعده  ناهضاحمحم معتذرا . عنيفا دون إرادة منهبالطاولة 

دون  فجلست  يالحقهاهبطت الدرج والصداع  من  ب ه صواعينو 

كشف الحقيقة لة متحيرة عن كيف تبدأ أسئسالم وداخلها عدة 

تطالع المسبب   إثر اصطدام صاخب مرتعدة  . أفاقت الكاملة

وكأنها ارتكبت  صوبهارؤية نظراته الغريبة عجبا  هامتعجبة وزاد

 !جرما بحقه
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  فضحهمافضال عن  اه ونواياهمانعلم ما يخبئليمراقبتها  عزم على 

الحارس حال بينه وبين الحديث صوت  مبتغاهما.كشفه فيخسر 

 : في بعض من الصياح الرئيسي تحدث من خلف الباب ي الذ

 سيدى هناك من يريدك. -

 

 !يثير دفئه ما  يستشعر متالحقةودقات قلبه  سار بخطى متباطئة

متراجعا للخلف   شهق حد الصراخ طّل على الباب حتى  إن ما 

 ال يقدر الحديث لهواء في اتتأرجحان  . شفتاهكمن رأى شبحا

 باالرتعاش. فتعوضانه

ي  والذ رأسهوصلت شهقته العالية للعائلة فأحكم كل حجابه حول 

من   دنت و "فلاير" عن مقعدها   . نهضت حرصون بقائه جوارهمي

وجل وفضول عمن يخفيه   في  تشرئب والدتها جاذبة إياها للخارج 

دون التحرك كتفت "بتول" بالنهوض . اشقيقهم بجسده الضخم

 .جبينها تعرجو 

شهقات وصرخات عالية بكامل المنزل  حتى علت  لم تكمال الثانية

ال  صخب  في كأرواح شاردة تتراقص بكل مكان الضخم تعمه 

 اآلذان.  يرحم
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سوى ارتجاف جسده وأنفاسه يلتقطها توقف أمام الباب ال يستشعر 

ا تقترب  لطالما افتقده التي صعوبة بالغة يستمع لنبرة شقيقه  في 

 منه متسائلة القادم. 

والخوف تملكه أن يتوقف قلبه عن النبض قبل لقائهم  ذرف الدموع

 فتحقق رجاؤه برؤية شقيقه يقف أمامه شاهقا متسمرا. 

لم يتغير أي منهما وكأن الزمن توقف عليهما ليظل كل بمالمحه  

على  فظلت على تقلبات القدر ت  تغلب  وتباشيرهماالمريحة للنفس 

 . فارقدون  احاله

 يجفالن من صرخات نسائية عالية تبعتهوجنتيهما  داعبت الدموع 

تنفسها الهائج  .هرولت بمقعدها دافعة الصغير تقف أمام الكبير ن م  

ا منفرجة غلبها الزراق وكأنه خطف ألوان اهرجاء شفتيعم األ

 اإلغماء. قاربت على وجهها فأصبح باهتا كمن 

 

 في أمام من تطالعه  هاوياوجسده خار  آللئهكاشفة  نفرجت شفتاها

 في من وجهها يتلمسه  ان المرتعش كفاه اقترب  .صدمة متسمرة

خيفة أن تكون طيفا  تراجع كفه سريعا  قسماتها لمسوكلما حنان 

جبينه على  مسندا بوجهها  فتمسكتيقن بقاءها  ا.ابتعاده فيخشى 

  في لوعة تقبله كما أطبقت السيدة عليه . انطبقت الجفون جبينها

 حتى قال: 

 اه.أم -
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فرحة غير  في منها لتضحك  ها حرم التي م اشتاقت لتلك الكلمة  ك

مصدقة رافعة رأسها ألعلى تحادث ربها بكلمات متقطعة غير  

 كما استقبل غيرها. فيستقبلها إليه كاملة لكن كلمات قلبها تصل

أنثى   نقتها تبدو شر تحررت من  التي  تجاه شقيقتهرفع رأسه قليال 

  و صوبهايخط يكد م. له ترتجفان اعن مجلسه وقدم . نهضفاتنة

األمان للبها خيفة من الفراق ثانية. بعث والدته  تشبثت به حتى 

  المنتحبةأمسك "فلاير"  الحر بكفه المطبق على خاصها واآلخر

 هاتضمه وصدره يستقبلمحاولة كبت شهقاتها. شقت الفارق بينهما 

أرضا يدفع رأس والدته ألحضانه كل  هوي معها .برحابة صدر

ضلوعه الصلبة للجميع عداهما فراش وثير  بأخذت مكانها 

حلم . العالم أجمع يقيهما من يغوصان داخله وقفص من ذهب  

 عاشه بسباته وأخيرا تحقق بإرادة ربه.

 

مبتسما مترقرق  فنظر لصاحبهامهتزة أعلى كتفه  ح طت يد

كان   وصدر الحبيب ثائرة   العينان. شاركهما "مهران" االحتضان 

 كافيا لعائلة أهلكها الفراق فأدركت قيمة االقتراب. 

بعدما  مدركة صاحب الوجه الجديد بال إرادة مبتسمة  راقبتهم

  تأثرت صرخت السيدة الطيبة باسم "قاسم" وقتما ركضت صوبه. 

قبضة من   في بالمشهد أمامها وعائلة كاملة متكورة على حالها 

 . حاقدةحديد لن تنفك ولو بنيران 
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 تشق طريقهاوالدموع  ساهمةتهيم على وجهها تسير بالطريق 

ترتعش  فقطرات المطر المتساقطة فوقها  يعلى وجنتيها تجار

العقل  وفرغت من الوعى   . انفضت من حالها بيديها . تدفئ بردا

 محتواها كامال. القلب وكأنه سلب  لئ امت   بينما

 

طالع الحقيبة بيدها الحاوية حاجياتها القليلة بعدما تتنهدت "بلقيس" 

أختها   إلى  االنتقالاستشعرت هاجسا وبرودا عم المنزل لتقرر 

 لحين تعودها.

عدم  قررتي تعودها؟! عم تتعودين "بلقيس"؟! ولم  التعود وقد 

 التعلق؟!

 

 . متعبةسد صغير مثلها وصاحبته ترمقها جتجاه  رفعت بصرها

 

 

  بعطر . تعبق روحهاغير مدركة ما حولها شاردة كانت تسير

قلبها  ليتهشماللقاء العاطفي وما غلفه من دموع اشتياق وفرحة 

 تتذكر والديها وشعور سيء يجول داخلها. 
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بللت "بتول" شفتيها متذوقة مياه المطر الغزيرة المداعبة جفونها  

عينيها ال تطيق   . أغمضت تتزحلق على رموشها الطويلة الناعمة

 فيها. يك المداعبة وما بها من هموم 

أن   تعيد مشهده وتهجم وجهه ما إن تلفت لها فأمرهاا زمت شفتيه

 .العودة يلزمهالمنزلها لحين  تنصرف

فقدان لكن لمتى  فترة ال لم تتعجب طلبه فبالطبع يريد تعويض

 سيطول فقدانها؟!

 

يختلف الحال  بنهاية الطريق واقفة ال  تغضن جبينها ترى شقيقتها

 .همومهما تشكو  نظرات  عنها. تبادال

يدها ممسكة خاصة  ومدت ابتسمت "بتول" آسفة لما ال تعلمه  

تجرعتا آالم بعضهما وسارتا   .دعم في شقيقتها ضاغطة عليها 

 . متجاورتين صامتتين 

 

 

ارة يقبل جبين شقيقته وتارة خاصة ت منسدل أعلى الفراش بينهما

 . والدته

حنان   في الباب يرمقه  جواربعيدا  الماثلابتسم "قاسم" لشقيقه 

 مرح مختنق: في يه كثيرا ليهمس له إلوحب اشتاق 

 ما بالك يا رجل؟! اقترب.  -
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 ه.غير مصدق عودت مع غصتهصدمته يزدرد قهقه "مهران" 

 تمعن.  في متطلعا لشقيقه  الفراش  على طرف جلس

 

مرت دقائق وهم على حالهم حتى رفعت "أمينة" وجهها عن 

 المرتعشة تربت على وجنته هامسة ببحة باكية:صدره يدها 

 ؟ لم  غبت عنا وتركتنا؟ عزيزي أين اختفيت  -

 

نظراتهم   ث بارزتهالنية عدم الحدي  وبعدما عقدتنهد "قاسم" متعبا 

تلك الشرسة  لما مر به عليهم غير متطرف  قاصا فتقهقرالمترقبة 

 .برحلة عذابها أجمل من تعرف عليه

 

يستمعون مشفقين لما  .على قلوبهم قبل قلبهكل كلمة كانت سوطا 

كلما اختنقت نبرته يواسونه  ضما  هو"أمينة" و"فلاير" يزيدون عاناه

 جمرات حارقة.كأن كلماته تندفع ب

 

قبل أن يعلو صوت تأوهه تبعه  ثوان انتهى الحديث وعم الصمت 

 : في رفقبعدما لكمته  حديث والدته الباكي 

ولم تخبرنا! لن  كنت قريبا منالم  لم تعد أيها األحمق؟  -

 أسامحك أبدا. 
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نعست   التي شقيقته  طالع غاضبة.متململة أزاحته عنها عنيفا 

كتفيه آسفا غير قادر الدفاع حاجبا   حركي قيقه الذثم ش بأحضانه

غضبه هو اآلخر عن ذاك األحمق فوالدته لها حق الثوران وقد 

 .بهمتصرفاته غير عابئ   في كان ابنها أنانيا 

 

تزحزح "قاسم" قليال بجلسته دون ترك شقيقته الساكنة الرأس فوق  

لوالدته المتطلعة أمامها بالفراغ   . تلفتحنان  في صدره تملس عليه 

 : هامسا بنبرة الن لها قلبها دموعها فأزال تنحو 

أن   خوفي عن ما بدر مني نبع  كل صدقيني .. أمي أعتذر  -

 . يطالكم األذى

 

 : قائلة داعبت شعرهف أفضى سخطهارجاؤه 

 .. لن تتركنا.. أليس كذلك؟كثيرا إليكاشتقت  -

 

 في رأسها ألحضانه تشارك ابنتها  متسع البسمة يضمأومأ سريعا 

 .وأ سدل جفناها حب 

 



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 266 

حرارة و متوجسا  عيناه الشارد فضاقت شقيقه على   صّوب نظراته

ا أكبر من حبه له يحتل قلبه  شقيقه بلقياه تختفى تدريجيا وكأن هم  

 ! يعكر فرحته بعودته

غاضبة وتارة   المنقلبة األحوال فتارة"مهران"  بقسمات  تمعن 

  أن يرضي النية  عقد ثانية.غضب مرورا بال وأخرى فرحةحزينة 

 وقد حان دوره لمعرفة كل ما مروا به. فضوله 

 

 

أزالت مالبسها المبتلة لتتنهد  جلست "بتول" جوار شقيقتها بعدما 

 متحدثة: 

 !ما بك "بلقيس"؟ -

 

داخلها حرب أن تخبر شقيقتها ما تخفيه عنها  و طالعتها "بلقيس" 

تظن أنها تحيا بمنزل مفردها  فهي يخص ذاك ال"قاسم"  يوالذ

بفعل أموال عملها بمصنع ما وإال لما وافقت خروجها من منزل  

 والديهما.

طالما  إلفشائهتجمدت مالمحها مقررة االحتفاظ بسرها وال داع 

  كي  ونهضت الالشيء رأسها عالمة ب . نفت انتهى بانتهاء صاحبه

 :تبدل مالبسها حتى تسمرت محلها إثر كلمات "بتول"

 لقد عاد شقيقهم "قاسم"  -
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لحظات قليلة حتى صدمة وتعجب ل في  إليها متلفتةاهتاجت أنفاسها 

 : محتدة بحديثهاجذبت شقيقتها 

 كل شيء. ي أخبرين -

 

ضيق تقص عليها اللقاء بأدق تفاصيله حتى  في أومأت "بتول" 

ة كان بوقت فطورهم حامال حقيب يأخبرتها موعد عودته والذ

تحمل رسومات غريبة يتوسطها نمر بلون أشعة  سوداء بالية

 ( بلون الدماء.stressفوقها كلمة إنجليزية ) الشمس الذهبية

 

فمها مرتعشة متذكرة فراقهما وحقيبته   وكفها غلّفشهقت "بلقيس" 

ارتعاش أن   في  س لبت األنفاس تكلّف شقيقتها. لطالما الزمته التي 

 . تصف شكله وهيأته

 وكانت الصدمة الكبرى. 

 ال يكون هو؟!  موكأنها تصفه هو! وكأنها؟! ولِّ 

 . غير مصدقة أن يكون هو واختنقت وجهها  بهت عند تلك النقطة 

كمن   لغرفتها مغلقة الباب عنيفا وهرعت رأسها سريعا نافية هزت 

 يطاردها شبحا.
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سوى  يفسرها أختها ال وتباشير لى أسنانها ع "بتول"  كزت 

كره الخير لغيرها؟!  لالغضب من لقاء األحبة! أوصل بها األمر 

تأخذ الكل   كان ما قصته حق فذاك ال يعطها حق أن  إن حتى 

 باطال؟!

 

طرافها بردت حد  أو  بالباب جسدها يحتك  "بلقيس" عنيفا هوت 

)محال أن يكون  سوى ببالها  وال يدورعلى حالها  . تقوقعت التجمد

 هو(!

 

 

  عن  انصرف عندماه ءهدوء يماثل هدو  في أغلق الباب خلفه 

فماذا يعكر  . عمق لم يصال إليه يوما في والدته وشقيقته النائمتين 

 يهما وليس قلبيهما! عقلا وقد عاد الغائب عن مصفو نومهما وذهنه

ما إن أغلق "قاسم" الباب حتى وجد "مهران" يندفع ألحضانه  

 بالقوة هاتفا:  والتحلي محاوالته بالجمود  يدعس دامعا

 وحيدا؟!  ركني لتتأهنت عليك .. شقيقي طال غيابك  -

 

 ربت على ظهره الصلب هامسا:

 أبدا. .. لكن ها أنا ذا عدت ولن أترككم أخي علي فراقكم  عزَّ  -

 سأسمح بذلك! وكأنني  -
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بشعر من   يتالعب  "قاسم" هقهفق قوله بلكمة خفيفة "مهران" أتبع

 ا الطريفة.م لتعلو ضحكاتهما ومداعباته أمامه

تمددا على الفراش بعدما أقسم "مهران" نومهما بنفس الغرفة 

 اشتياقا له تعويضا لسنوات غيابه فضحك "قاسم" ممازحا: 

اآلخر من  هسلبلسأستيقظ غدا على خبر مقتل أم البنها  -

 .أحضانها

 

دموع فرحته متنهدا بعدما  ومحابأعلى صوته  ضحك "مهران" 

 للسقف قائال: تحكم بضحكاته يعتدل بنومته متطلعا 

 !شقيقي أهال بعودتك  -

 

زافرا  خفوت حتى تطلع للسقف هو اآلخر  في ابتسم "قاسم" له 

 مبهمة:بنبرة متحدثا 

 ما بك "مهران"؟!  -

 

 على جانب جسده:  ينقلب  همهم متعجبا سؤاله ليعاود الحديث

كل ما  تخبرني تتذاكى علي! فلنغير السؤال.. ما رأيك أن  -

 إلى الياء. األلف  ؟ من مررت به



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 270 

 

ما   دفع ولم يجد بدا من الحديث.شقيقه  أدرك انهيار قناعه أمام

بداية من استكمال وصلة عذابهم على يد   يعلن عما حدث  بداخله

أخرج كل ما   بأكبر صدمة بحياته وهى "بتول".الفرعون نهاية 

 بجعبته وكأنه كان في انتظار لمن يستمع إليه دون كلل. 

 

كرامته اللعينة  متتبعاتصرفه األهوج عندما تركهم  لعن "قاسم"

 ه.ن عليهم بدال من إيالمهم بفراقوليته بقي جوارهم لكان هوّ 

ألما لما مروا به وكأنه من  اهتمام تنكمش مالمحه  في ينصت إليه 

سح وجهه بكفيه كمن م .مر حتى أنهى "مهران" ذكرياته الموجعة

 يزيل الهموم عنه. 

 

ظل "قاسم" صامتا حزينا لبرهة حتى توقف قلبه عن البكاء ليبدأ 

 عقله التفكير! 

 "بلقيس"! انتقام! شقيقة! 

 

ليس   أنه حاله مقنعا كتفاه. طرد ذلك الهراء وتهدل  ت أنفاسهاختنق

إال تشابه أسماء! ولكن وإن كانت األسماء متشابهة فهل تتشابه 

 األحداث؟! 

 ؟!فعل ذلكت مولِّ  -



 الزغبيإسراء                                              نخفقا        

 271 

 

 متحيرا:  وقال جاهال اإلجابةحرك "مهران" كتفيه 

 ال أعلم تحديدا.. لكن أظنها تريد ميراثها! -

 

ريقه  مزدرداتطلع لشقيقه . بجسده يأومأ "قاسم" والحرارة تسر

  يهتفداخله . تردد وخوف من أن يصح ما يجول بخاطره في 

 (!هي )محال أن تكون 

 

بدأت منيرة فانتهت بغياهب السحاب ليلة أخرى مرت، ليلة 

األسود وظلمة الكون الشاسع واختفاء القمر األبيض ومعه تحيرت  

 حلول؟!العقول وتألمت القلوب فهل نجد من 
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بعد إشراقات شمس وغروبها والمشاعر متلحفة بدموع شقية 

.  مجتمعة كاجتماعهم حول الطاولة يتناولون طعامهممشتاقة 

المحبة يأكل   عتيقعلى جسد ضخم جديد المرأى  متركزةالعيون 

 .بينهم مهمهما بتلذذ وشوق للجلوس 

 

عائلته الصغيرة كل منهم يضع يده تحت   بين ابتلع "قاسم" لقمته 

على  اه استقرت عين .اقبونه بنظرة هائمة وشفاه مبتسمةخده ير

ساك يده المجاورة يدها إمسبيل  في كفت عن األكل  التي والدته 

 يطمئنها: . لثم كفهابقبضة تنافى ضعف جسدها

 أنا هنا. -

 

 سرور لتتحدث ابنتها "فلاير" بحماس وفرحة:  في أومأت ضاحكة 

 .أخي أنرت حياتنا بعودتك  -

أن  ي يكف لينار!  ينتظرني "فلاير"! وكأن المنزل  تمازحينني  -

 تدفئ ال تحرق.شمس ناعمة  فأنتِّ  عزيزتي به  تكوني 

 

 متنهدة:  بحب مقبلة وجنته تحتضنه  ونهضت خجل  في ضحكت 

 .اشتقنا إليك كثيرا -

 .وأنا أيضا -
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 متعجبا: قائالعلى رأسها  ربت 

 ترتدين مالبسك تلك؟! ملِّ  -

 

ما قارب الحدوث ولقائها بالمخادع  شحب وجهها بعدما تذكرت 

 : بقولها فاضطربت 

 أنسيت؟! سأذهب للتدريب.  أخي ما بك  -

بعد   تلك الساعات  ي ستعوضينن البتعادك لكن  حزني رغم  -

 . عودتك إن شاء هللا
 .يأمرك سيد -

 

 أمامه واضعة يدها على صدرها بحركة لطيفة تنحني قالتها 

حقيبتها   التقطت  .هو ووالدته عليها ضحك ملء شدقيه ملكية.

 اختفت ابتسامتهاحتى هرها . ما إن أولتهم ظالجميع مودعة

سيكون  ي منتظرة مصير ذلك اللقاء والذعدت أوصالها وارت

مع تعهد بعدم  اهأو تتناس تفتضح أمرهتقرر إما سمعه . األخير

 المساس بعائلتها.

 

 "مهران"! -
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منذ هبوطه واجم الوجه يطالع   حينما انتبهت لصمته "أمينة"  نادته

  فقال منتبها لها  . جفلحتى  بنظرة ولو  دون المشاركةالطاولة 

 صعوبة:  في بابتسامة تصنعها 

 نعم! -

 ما بك؟! -

 

 أنقذه "قاسم" بمرح مصطنع: 

ما يماثل  وأيوجدحرم الجمال جمال!  في ! الصمت أمي  -

 ؟! حبيبتي جمالك 

 

 . غافلة عن نظرات ولديهاقهقهت "أمينة" 

 

ن . لتجاههمازما حا تدخال ي ما يستدع الشرود به عاود "مهران"

لكن شيء لعين  اكتملت. مابعد  ضررا ائلتهبع يمسون  يدعهما

 داخله يمنعه التصرف أو فضحهما.

عقله  ي نفما ظن لوهلة أنه خوف على عائلته من القلق سرعان 

بعقله بل  يكمن يستشعر ما هو أكبر من ذاك وكأن السبب ال  .ظنه

 .. قلبه! 
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أن يتيقن  الزالت تصعقه. وجلوكلمات شقيقه   بلل "قاسم" شفتيه

 من ظنه.

.. فيكون داعم لمنتقم من أحبته! يدعو داخله هي يخاف أن تكون 

التفكير  ي . فقط تعود تلك من تسمى "بتول" وسينته ظنهأن يخيب 

معدودة منذ ما يقارب العام عندما  لثوان فقد لمح شقيقتها ؛ وقتها

 أوصلها لمنزلها بعد لقياها بالسجن.

فرصة إلعادة التفكير محاوال ترك كل  أييصد على الطعام  انكب 

 لقدر.شيء ل

 

 قطع شرودهما حديث "أمينة" الحماسي:

ما رأيكم أن نمر  ستنهى "فلاير" تدريبها الواحدة ظهرا..   -

 يها ونتناول الغداء بالخارج؟ عل

 

ينجيهما من هالك  طوق بأياستحسن الرجالن الفكرة يتمسكان 

حانت قد االتفاق على ذلك.. و  . تم تفكيرهما لفرط عقليهما التالفين 

 القدر!صحوة 
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والنعاس   الحمراء  لخطوطها المضرمة عيناها فلمعت ها اجفن تفرق

جسدها فنهارها ليل وليلها نهار حتى بات اليوم   ضعف .يغلبها

حتى تتلفظ بضع كلمات   تفقن إوما  تغفو فقط  على شاكلة واحدة.

  حتضن سباتهامختصرة لشقيقتها وتتناول القليل من الطعام فت

 . ثانية

. م المرآةأما مثلت نهضت "بلقيس" عن الفراش تتثاءب حتى 

 .في سخريةمتطلعة لحالها قبل أن تبتسم  تسمرت 

ذات هاالت سوداء  عادت كما كانت بسجنها. عادت جثة هامدة

 لحم كجسدها الضعيف الصغير.مظلمة ووجه عظمى خال من ال

تألم معدتها مرة أخرى لكن  للنوم ملل تريد الهروب  في زفرت 

 للخارج.   الطريقالفارغة جعلتها تكمل 

 الطريق؟

واقع. ومتى أكملت طريق كلمة مكتملة الحروف غير كاملة ال

 آلخره. متى سلكت الصواب؟!

 

 جهلت سبيلها مظلم متقطع ينقصه النهاية. لطالما لطالما كان 

 لكن تلك المرة شعور سيء يراودها يماثل يقينها أنه هو. نهايته

 يستنزفها بطيئا.   الذيضحكت ساخرة من القدر 

 ساخرة؟!  

 ى ألعلى درجات االستهزاء؟!ترقّ وألها الحق بالسخرية ممن 
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 وساندها؟!متى كانت تحترم منه؟! متى وقف جوارها 

 "قاسم" شقيقه! .. صدمة تلو األخرى أنهاها بالفاجعة 

بخاطرها يوما أن يكون الكون ضئيل عليها لذاك الحد.   لم يجل  

 شراقة حياتها.إ ت عائلتهيجعلها تقابل من أنهي الحد الذ

انتقامها ومخططاتها   متناسيةاستمرت ليومين فارغة من األفكار 

مهما حاولت تكذيبها ستظل حقيقة سلبت   التي صدمتها . القادمة

كامل طاقتها لتتهرب من الحياة بنومها متمنية عدم انفراج عينيها  

 يجبرها بمكان بجنته يعوضها قسوة دنياها. عل هللا 

 جنة!

 تتعجب من أمنيتها. أتطلب جنته وقد تخلت عنه؟! 

الم  سحتى حجابها تركته تحيا دنياها متخذة اإل كفت عن الصالة

 مضمونه فارغ. عنوانا

كلما تذكرت ابتعادها عن ربها. من يصدق أن  غصة باكية شملتها

صغرها على كل  في تشب من حفظت القرآن وتمسكت بحجابها 

 ما هو مناف ألوامر ربها. 

 

هزت رأسها عنيفا فيكفى مجتمعها ال تريد زيادة همها بدينها. 

لها بال  فليصفو ذهنها رغما عن قلبها تعاود التنفيذ وإال لظلت مح

 حراك. 
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مظلمة كأفكاره السوداوية  استرد "عصام" أنفاسه وقد مرت لياليه 

 .قناعها أن تسامحهإبه وتجئ وال يشغله سوى  تذهب 

 

حاجته  لك الملعونة المستغلة ثم يتفرغ لت يفرغ من معضلته

 .لما أصابهوالسبب 

صورة طفل صغير بوجه ضعيف وابتسامة  خلفيتهااتفه ه طالع

موال عمليته حتى أ بقية يجمعأن   دعا .حزن عينيه ي ساحرة تخف

لو اضطر أن يبيع منزله ويحيا بالطرقات. ال تهمه حياته قدر  

يوما ومن   لم يهنأ بالحياةي اهتمامه ب"محمد" الطفل الصغير الذ

 حقه أن يشب ويكبر عله يجد نصيبه يوما من السعادة.

 

 

.  الق النار بعدما فسدت قهوتهاإغ شهقت "بتول" فزعة تسارع 

منذ أن أغلق الهاتف   عصبية الزمتها مؤخرا في األرض  دبدبت 

 قدومها.  أعلنت بوجهها صارخا أن تعود لمنزلها بعدما 

 تهمها إهانته قدر تغيره. ال تستشعر القادم خيرا.ألول مرة لم 

اشتياقه  أن ال يقنعها . كل برهة بحالبمزاجه المتقلب  شردت 

تبعدهم و عودتها. وكأنها ستلتصق بأخيه  يأبى ألخيه ما يجعله 

 عنه! 
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والغضب ينتقل إليها  فنجان قهوتها بل وإنائه في الحوضألقت 

 خاصة بهدوء شقيقتها المفاجئ. 

 بارزت . جعد جبينها حالهافت وجدتها بالصالةوعلى ذكرها  

  تتناول لقيمات للطاولة  واتجهت بابتسامة خافتة  تعجبها "بلقيس"

 صمت. في 

 خيرا!  علهأخاف حالتك الغير معهودة "بلقيس"!  -

 

 .تغير شقيقتهايائسة  بها"بتول"  همست 

 

 

 في متطلعة حولها  بحقيبتها متشبثةعينيه يراها قادمة ا اتسع بؤبؤ 

تراه ينتظرها على  أن الغرفة الخاصة بشرحه خيفة  . دلفوجل

 . وتبتعدالباب فترتعب 

 

اختارت وستكمل اختيارها.  التقهقر للخلف. فتتمنى لألمام  تخطو 

 لن تسمح لخوفها أن يردعها عما قررت.

راحة عندما لم تجده يقف على الباب كعادته   في "فلاير"  تنهدت 

ورأسها تكاد تنخلع عن جسدها تمدها   بخطواتها الثقة فتصنعت 

 ئن قلبها بوجود غيرها معهما. لألمام لتطم
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 نظراتهما. وتعانقت عندما رأت الجميع جالس  هدأت أوصالها

ظهرها  ا. أولتهعرفان لحضورهفي أعلى منصته يرمقها  يقف

 متجهة لمقعدها رامية إياه نظرة جامدة.

 

أثناء  مضطرباقبل أن يلتفت ملتقطا حاجياته لفؤاده مان باأل بعث 

 مزاولة عمله.

 

ساعات وقد اندمج بالشرح وكم حمد ربه   باتت مرت دقائق طويلة 

 لذلك فإن لم ينس توتره فقد تناساه بعمله.

 تطالعهاكتفت بالوقوف  هي االنصراف بينما  فشرعوا أنهى العمل

 بنظرات مجهولة.

 . اقترب منها قليال متشجعا يزفر أنفاسا حارة 

 أسمعك!  -

 

بداية من تعرفه منذ سنوات قليلة بالصغير  عليها كل شيء  قص

نهاية بعلمه مرضه وضرورة  وتعلقهما الشديد ببعضهما  "محمد" 

لعدم توفر تبرعات ال في جمعفشل   له.باهظة الثمن  جراحةراء إج

 مقابل أن يندسحاجته  مستغلةالمدعوة "بلقيس"  المبلغ معه. طلت 

 شيئا لم يكن.يختلق أكذوبة ثم يغادر وكأن بينهم ليوم  
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مشفقة لحال الصغير المريض حتى توقف حزينة كانت تستمع 

 .ذهنها ومسامعها على ذلك االسم

العرق ينصب من  ! بالتأكيد تشابه أسماء. هي ال يعقل أن تكون 

يحمل ذاك   م يمر عليهم من جبينها لحجابها المغطى رقبتها ول

 ؟! تقدم على خداعهموإن كانت غيرها فلم   هي االسم سواها 

 

 : يناديها محتدصوت لن ايستمع مرتعبة مثلهجفلت محلها 

 "فلاير"! -

 

 

"قاسم" المرتبك قابله شقيقه  بعدما تجهز قبل أن يخطو ألسفل

 . طول غيابهاتوتر عن "بتول" و  في المالمح يسأله 

 : وقالمن سؤاله تعجب "مهران" 

ال أعلم لكن.. ال أريدها بالجوار قبل أن أقرر ما أفعله   -

 تجاههما. أخاف أن تظل بيننا فتدمر أحدنا!

 

ازدرد "قاسم" ريقه صامتا وداخله ينشب عراك بين حروف 

  تتمنى الخروج تصرخ أن يعيد تلك الفتاة فيقطع شكوكه بالحق

فقد ملف عملها بعد بعدما لم يجد أي صورة لها مع شقيقه الذي 

 بحث طويل باء بالفشل.
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فتصنعا االبتسامة يخطوان تجاهها انتبها القتراب والدتهما 

حنان بينما "مهران" أمسك مقعدها هابطين  ي و"قاسم" يحملها ف

حاول صاحبا الجسد  . الدرج مستعدين الخروج ألول مرة معا

ولو ليوم واحد يستمتعون  ا لف ظهرهمما خالقاء همومهالضخم 

 خالله بلم شملهم. 

 

متأكدا من  هاتفه"مهران"   فطالعتوقفت السيارة أمام المركز 

 العنوان قبل أن يهبط مع شقيقه يساعدون والدتهم. 

 

 من رقي المكان  في إعجاب لألرجاء  متطلعين ساروا للداخل 

 تدريبها للتو.  انتهى  التي بعدما دلتهم المساعدة لمكان شقيقتهم 

ينتظرون خروجها وسط العشرات  قليلة  دقائقظال خارج الغرفة 

كل  دلفوا للغرفة . ولم تكن ضمنهم فتعجبوامن الشباب والكبار 

التي ما كادت تعبر الباب حتى شقت   ممسك مقبض مقعد والدتهم

 . رجاءشهقتها األ
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 "بلقيس"!  -

 

همهمت لشقيقتها تاركة طبق المسليات عن يدها منتظرة إكمال  

 ."بتول" حديثها

 تخططين؟!ماذا   -

 

السؤال عنه  توقعت  مارفعت "بلقيس" حاجبيها صدمة وكأنه آخر 

 قائلة:

 !إن أخبرتك ال شيء؟ تصدقينني هل  -

 

 مجيبة:رأسها ب حتى نفت  هنيهةصمتت "بتول" 

 ما رأيته منك يجعل الالشيء محال!  -

 

فضول ق طع   في شقيقتها تنتظر حديثها "بلقيس"  ارتخت مالمح 

تقطة الطبق مرة أخرى تتناول ما به غير بردة فعلها الالمبالية مل

 عابئة! 

 

 وانصرفت عن التطلع إليها.جعدت جبينها غير راضية فعلتها 
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بمقعدها سريعا تقف  اقترابهامزامنة مع  النهاية استشعرا قرب 

 . غير مصدقة ما تراهأمامها 

 وجهه لبشاعة ما فعله!  نسى تلن  من ابنتها تقف مع 

 

الهيئة   مي خاصة وهو يرى رجلين ضخ"عصام"  ارتعدت أوصال

 يقتربون منهم مجعدي الجبين تعجبا ما يدور بالمكان المشتعل. 

  تتساءل داخلها .عنهال تقل خداعا  التي ثبتت أنظارها على ابنتها 

 أيوجد شيء بينهما؟! 

 

 اهاابتلعت "فلاير" غصتها وخزيها أثقلها لتخفض رأسها وكتف

 هو قادم. مام مرتابةيتهدالن واضح ارتعاشهما ولسانها معقود 

 

عما يحدث وسبب   ي يتساءلمط "مهران" شفته السفلى ألخيه الذ

الحدة والنيران المشتعلة باألجواء فقط لوقوف شقيقتهم مع شخص 

 غريب! 

أيضا متفهمون. فلم   هملكن يحّرمون اتصال بناتهم مع الغرباءنعم 

فقد تكون   هتغضب والدتهما قبل أن تسألها سبب خلوتها مع

 لضرورة ما.
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دفع "عصام" له  إثرأرضا  هوىتأوه "مهران" الذى  قطع الصمت 

 يزيح حل عليهم ليأخذها طوق نجاة  الذيبعد استغالله الذهول 

الرجل عن طريقه راكضا للخارج أنفاسه تسارع الوقت كما فعلت  

 خطواته.

 

 : صبر نافذ في  يصيح  نهض "مهران" بمساعدة شقيقه

 هنا؟! ي ماذا يجر -

 

على  التي سقطت ابنتها  تجذبعن صمتها  خرجت "أمينة"

 عنيفا لتصرخ متألمة. ركبتيها 

 

. وتفاقم تعجبهما ثالثتهما عمن تمسكها في ضراوةأبعد الشقيقان 

وهي  سؤال شقيقه بحدة ماثلت غضب وحدة "أمينة"  "قاسم" أعاد

 قبل أن يقع بشباكهم. فرهية من تخبرهم ما

 

  اأفواههم عدا من تضغط على ثغره وانفرجت اتسعت العيون 

 ال يد لها به.ي كشف أمرها الذ باكية وقد

 

 بها: "قاسم" صاح

؟ على  كذبتي من ذاك؟ وكيف تعرفينه؟ ولم   -  أخيكِّ
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تمالكت "فلاير"   .أسئلة متتابعة وشهقات متتالية وال إجابة شافية

تخبرهم  هرب ما بجعبتها تقص عليهم ما قصه من  ا تخرجحاله

 . جرمهاعله يخفف كل شيء 

 

ألقته يداعب آذانهم حتى   يران عليهم واالسم الذ صمت باألرجاء

انزوى بجانب الغرفة مستند  الذي" ارتفعت ضحكات "مهران 

ما علمه باأليام . قد كان أقل صدمة عنهمألم و  في على الحائط 

 القليلة الماضية أغنته عن كل ما يذهله قادما: 

 .تصديت لها ليتني  -

 من تقصد؟!  -

 

قالتها "أمينة" بقلب منتفض خائفة حقائق وصدمات أخرى ال 

مهما كانت  تقابل ذلك الكاذب  التيخداع ابنتها جديد بعد ينقصها 

يتحدث  واآلن ابنها  بمشاعرهم متالعباسيظل  هحجة فعلته لكن

 .بكلمات مبهمة وقسمات مختلفة شاردة

هالتهم محلهم وخارت قواهم أمام ما جديدة صاعقة أضرمت 

تكاد تنفجر  قلوبهم تفجرت لتنهمر شالالت دمائهم . يستمعون إليه

 تلوث ما حولهم. 
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. علو وتصاعد في عن المسير بمنتصف الطريق أنفاسه  توقف

ال  .حزن ومرارة في يطالع المبنى بما يحويه على ركبتيه  استند

يعلم أما فعله صواب أم وجب عليه البقاء علهم يشفعون إن علموا  

 .مراده

 

كمن على وشك البكاء والحياة تضيق به.  حاجبيه  "عصام"عقد 

 .رفع رأسه ألعلى مطالعا السماء الصافية عكس دنياه المتعكرة

هروبه لفرط خوفه أنهى أي فرصة  . القادم وما يفعلهمن متحير 

إنذارا  المبللةرموشه  تزينهما اعتصر عينيه إغماضاللوفاق. 

ربية مسريعا ما إن لمح اسم  فأجاب  عال هاتفه رنين  البكاء. ب

 ما فعل!  الملجأ وليته

 

الهواء كما علق ذهنه  في عالقة ال بعد ارتعاش يده هاتفه تهشم

توفي  . لقدالكلمات )أستاذ عصام! البقاء هلل على تلكه اوأذن

 (.جراء أزمة قلبية الصغير "محمد"

الذ  حاله طاله االنتقام بعدما ظن   .دامعا غير مصدق زاهال قهقه

 .بالفرار

 ظلمهم ناسيا من بالسماء!  عمن  تخفى 

 ارتكب جرما بحجة خير فالقى الشر والهالك! 
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 مماثالدموعه تتساقط مصطدمة باألسفلت الصلب سقط أرضا 

 خلفها.د قيِّّ  التي صالبة القضبان 

هلك شوقا للقياه..  مات من أخطأ وخالف ضميره ألجله.. مات من 

 ات من ضحى ألجله بثناياه.م

 

متعثرا يلقى المبنى نظرة أخيرة قبل أن يوليه ظهره وقد نهض 

خسره هو اآلخر تباعا مع خسارة كل ما يملك بمعركة علم نهايتها 

 هجره.من  ألجلتجاهلها ه منذ بدايتها لكن

سار خطوات بطيئة تسارعت رويدا حتى عادت للركض يزيل 

  هو  عمادموعه عنيفا واحتدت قسماته رافضا الضعف عازما 

 القديم. متناسياجديد 

 

 

لشقيقتها بابتسامة جانبية تحمل بعض  متلفتةببراءة  أسبلت عينيها

 االستفزاز والمشاكسة:

 بتأملك؟!  أخذتي كم صورة  -

 

تنم على   كأختهاوجهها قسمات  وجمدت يائسة   "بتول"زفرت 

الشرود كأنهما تائهتان ببحور هائجة غاصا تحت أمواجها 

 ا.ياد النتشالهمان أينتظر
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طرق عنيف لصوت  تامرت دقائق وهما على حالهما حتى انتفض 

 . أجفلهما

تضاد مع عنف دفع رفق  في  وفتحت الباب جابها ح "بتول" ارتدت 

 صدمة.لشاهقة بارتياب سرعان ما تحولت  له. تقهقرت الطارق 

من مالمحه مبهمة ومن غاضبة  :بينهم يقفون أمامها تنقلت النظر

 ومن باكية ومن متوعدة! 

تها بغرفتها توتر داعية أن تتخفى شقيق  في ابتلعت "بتول" ريقها 

عائلة والضاعف خوفها ت سبب حضورهم.لحين خروج من ال تعلم 

لكن باءت   إرداعهممحاولة  تبعتهم .للداخل يدلفون تدفعها 

 .وصلوا لمخاوفها إن محاوالتها فشال ما 

 

تراهم    وجحظت عيناها ثوان قليلة فأخفقت.لطارق لترى ا اشرأبت 

 أمامها. 

ما االشتعال يرون  جراء ه المعة اعين كل ما مضي حضر. كل  

تجسد بحاضرهم فتجمعت أيقونات   والماضي أمامهم  ا بهمرو 

 األلم.

 

 لم تهتم بأي أحد سواه هو المراد ندمه لفعلته. 
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قاطعا   طبق "مهران" جفنيهأ ه.أمام تمثل تالقت دموعها بعينيها

 تجاه اآلخربرأسها  التي مالت أسر "بلقيس"  فف كّ التواصل بينهما 

 يقينا. فباتت سخرية وشكوكها تمكث أمامها  في مقهقهة 

 

ه تسلب رويدا رويدا. ظنونه تأكد منها لم يقل صدمة عنها وروح

وها هي تمثل أمامه. من منحها الحياة وشجعها على االنتقام كانت  

 ستقرار عائلته. الالسكين األول المهدد 

والذهول هو ما  ببعضهما متجاهلين ما يدور   ساهمين توقف العالم 

ألن يلقيهما   الكافي صغيرا بالقدر  العالم. أكان وجهيهمام على رس

غافلين أنها موحدة   اداخل بيت واحد متمسكين بخصوصيتهم القدر

 ! بينهما

تطالع "مهران" في   زهرةال فنرى لم يتوقف الكون عليهما فقط 

 خزي.

ببصره لألرض مرتعشا  . عادكانت المواجهة أصعب مما يتخيل

لمن خدعته وكذبت عليه خالقة  التطلعكمن صعق ال يتحمل 

 إياه تحت قدميها.  سةداع شخصية وهمية تعلق بها فألقته 

 

. أدركت تقزز رؤيتهااالشمئزاز بعينيه كأنه يالحظت "بتول" 

يتعرفا على شقيقتها لكن تلك  دعت أالعدما تعري مخططاتهما ب

ا القسمات والتعابير الواضحة عليهم تجزم إدراكهم لعبتهم

 السخيفة.
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من فعلتها  في خزي منكمشة الوجه باكية  لألجواء"فلاير"  تطلعت 

 صدمة ممن تراها أمامها.و 

 

 تجهل مبتغاها.راقبت "أمينة" األوضاع بعيون صقر 

 

يعاودان النظر لبعضهما لتصل تحرك وجهيهما بنفس اللحظة 

 لمسامعهم ضحكة "مهران" الساخرة قائال: 

 "بلقيس"! عدتي  -

 

 ريقها ولم تقل سخرية عنه مجيبة: ازدردت 

 . قوتي  واستبدلته ضعفي  أزلت لم أعد "مهران".. بل تجددت!  -

 به!  تطبعتِّ  أراكي .. ك وجبروتكئبابغ  استبدلته بل -

 

. اهتاجت أنفاسها ظاهر قلب ذكر اسمه فكل يحفظه عن ب ي لزم لم

تكمل   ولم تكد تصرخ به احتدت عيناها. تبغض ذكراه تأقة في 

 تعنيفها حتى أوقفتها صيحة "أمينة":

 ! اصمتي  -
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لتبقى ابنها  احت أز صوبها.تتحرك بمقعدها  صمتهاخرجت عن 

 خزي وحزن مردفة:ي ف  تطالعهامحله 

 . ابنتي مقام كان ؟! يشهد هللا أن مقامك ذلك "بلقيس" فعلتي لم   -
 

كفيها تمسك شعرها المجعد الكثيف   فرفعت ثقلت الهموم عاتقها 

 :من قيدهاالدموع  محررة الباكي  وصدح صوتها عنيفا 

لقتله ومن ثم.. رفض أن  دفعني ابنك السبب. هو من  -

 بالسجن أتعفن وهرب هو.  تركني . يالزمني 

 لم أهرب.. -

 اخرس "مهران"  -

 

  فعال بابنها مقاطعة دفاعه تعاود النظر لمن ظهر ضعفها  صرخت 

 نحيبها: 

أتعابه وتركك دون  المحامي لم يفعل "بلقيس". لقد أعطى  -

 إرادته لكن لم يتخلى عنك.
ما  .. لو أنه أعطاه كامل أمواله لجواريبلى.. فعل.. لو ظل  -

 .المتسخةسجنت خلف القضبان 

جهلهما بحديثها  عقد مهران حاجبيه متعجبا لتزيل "بلقيس" 

  ت . حلّ الهامس الضعيف تعيد عليهم ما قاله ذاك معدوم الضمير

 روحها عنه نافضاقساوة قلبه وركضه خلف المال  من  الصدمة

 بال ذنب.  فتعفنت 
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 ... ولن أشفع لهي تخلى عن  -

 وماذا ستفعلين؟! -

 

ليه إ تطلعت  .لبكائها المكدومحدة تخالف قلبه  في قالها "قاسم" 

 . لهولسانها ع قد غير قادرة النطق وكأنه أخرسها بمجرد النظر 

 

 شاركت "فلاير" الحديث بشهقات خافتة هاتفة:

كان مرغما "بلقيس".. لم يتركك إال بعدما أدى واجبه.. ال  -

 . المحامي ما فعله ذلك بذنب لنا 

 

 جثت أرضاقبل أن ت بدَّل بالنحيب. ضحكات "بلقيس"  صخبت 

 .شعرها وجهها المختنق فستر ومال جسدها

وكفها يربت على ظهر  البكاءتشاركها  جوارها "بتول" جلست 

 إلرغامها على الشعور ضعف شقيقتها كان كافيا .شقيقتها

 لألبرياء أمامها.  التفكيرالعذر بثأرها دون  فأعطتها بمعاناتها

 

ها السفلى تأسر دموعها وقد حل الشرود عليها بللت "أمينة" شفت

 بالماضي وبدأت حكايتها تخبر الجالستين أمامها ما حدث 

 تركها.وأجبرهما 
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 تهدج الصمت قطع  .وجهي الشابتين  ى الذهولف ض ما بجعبتها فعل  

 :بقولها "بلقيس"

 مهما حدث فال شيء يغفر فعلته.  -

 

 بعقالنية ودهاء: "أمينة" أردفت 

انتقامك "بلقيس"؟ أتظنين عندما تدسين أختك بيننا وما نهاية  -

؟!  بأسناول يزغريب أن يخدعنا فسل تدفعي ستدمريننا؟! أم أن 

شيئا خاصة بعدما ك شف أمرك.   تستفيديفلن  فعلتي مهما 

 الزالت أمامك فرصة.  ..لكن 

 

لكن ة حديثها تعلم صح المشدوهة.بادلت الشقيقتان النظرات ت

 السير خلفه. جرحها يرفض 

 استكملت حديثها: 

عنا وتحيين ما حرمت منه. منزل ضخم   تبتعديأقصد أن  -

  أنتِّ وشقيقتك. وأموال هائلة تكفيكِّ 
 لن يلتئم جرحى باألموال. -

ليست  " بلقيس" أفيقي بلهاء من ستلئمها؟! وكأن حركاتك ال -

شركتنا صفقة أو اثنين أو حتى مئة من ستضعفنا. إن خسرنا 

النهاية  في . دون عناء الحياة سنوات قادمة ي فمعنا أموال تكف

  ذلكوإرثك لن تناليه بسهولة وتعلمين  أنتِّ من ستخسرين 

 . حياة جديدة بعيدا عنا فلك مال وفير ب إن قبلتِّ  . لكن جيدا
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تدرس كل حرف جيدا قبل أن   أوصالها وارتعدت  كتفاها تهدل

 تأخذ قرارها.

أخرى فلن تصل بهم  سنوات لو قضت نعم كامل الحق معها. 

   لحالها وألمها. لن تفعل شيئا سوى القضاء على بقية عمرها.

 

 . بنظراتها تخترقهملحظات بسيطة كانت سنواتا طويلة و"بلقيس" 

 تراه ينظر لشقيقتها المخفضة رأسها وكأنه يعاتبها! 

 ى اآلخر يرمقها كمن يتهمها!تر

ثوب   أعماهاصمت ال تقدر رفع أنظارها كمن  في  ي تراها تبك

 لخزي. ا

 قرارها.ل متأهبةوأخيرا تراها تتطلع إليها 

 

ابتسم جانب فمها . دت البعض من نيرانهاأخذت نفسا عميقا وبرّ 

 تحيك لعبة جديدة داخلها!

 

عداء ناهضة عن مجلسها تقف على قدميها المرتعشة  تنفست الص

  الجفون تنطبقلمة واحدة جعلت ك  .كبرياء في رافعة رأسها 

 وأحاسيس مبعثرة. بمشاعر مختلفة 

 موافقة. -
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 . هالاكتماال  ظنوا نقصانها حيواتالستار على   أسدل     

 

                     .. حتى اآلن.تمت بحمد للا       
 

واإلعالن   للتواصل معها ك صفحة الكاتبة على الفيس بو

 :عن كل جديد

https://www.facebook.com/EsraaAbdElm0neim/ 

 

 :حساب الواتباد الخاص بالكاتبة 

https://my.w.tt/MKwiWLpeFcb 

https://www.facebook.com/EsraaAbdElm0neim/
https://my.w.tt/MKwiWLpeFcb

